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صاحب امتیاز: شورای اسالمی شهر بجنوردماهنامه آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد
مدیر مسئول: اعظم السادات افشین فر

با همکاری روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد 
و شورای نویسندگان

طراحی و گرافیک: روابط عمومی شورای اسالمی شهر

نشانی: خیابان شهید رضا امامی شمالی )امیریه شمالی(،
شورای اسالمی شهر بجنورد، دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفکس: 058-32220475
سامانه پیام کوتاه شورای اسالمی شهر: 30007650001786

براى تعجیل ظهور من در هر موقعیّت مناسبى 
بسیار دعا کنید که در آن فرج و حّل مشکالت 

شما خواهد بود.               
امام زمان )عج(

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

دیدار اعضای شورای اسالمی 
شهر با خانواده جانبازان 
به مناسبت والدت حضرت 

ابوالفضل )ع(

آئین شهروندی در شاهنامه

پیاده روی خانوادگی به مناسبت 
روز شورا، روز كارگر، روز معلم 

و هفته سالمت  

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

نماز و شهروندان

صفحه 9

صفحه 11

اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضى شماها براى همدیگر نبود، هرکس روى زمین بود هالک مى گردید، مگر آن شیعیان خاّصى که گفتارشان با کردارشان یکى است.   امام زمان )عج(

صفحه 4

آیت ا... سید حسن بجنوردی

من تنها یک چیز می دانم و آن این که هیچ نمی دانم.            سقراط )فیلسوف(
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چرا ما به خدا و آن چه از حق به ما رسيده است ، ایمان نياوریم ، در حالى كه آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟!  مائده- آیه ۸۴ بردباری به عنوان یاری کننده کافی است و فرمودند: اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار.         امام صادق )ع(

اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  از سوی  که  سال  هر  شعار 
اهمیت  بیانگر  طرف  یک  از  شود  می  تبیین  و  تعیین 
موضوع و ضرورت توجه ویژه و پرداختن به آن است از 
سوی مسئوالن، مدیران و دست اندرکاران توسعه کشور 
مسیر  به  تابیدن  برای  است  راه  چراغ  دیگر  طرف  از  و 
حرکت توسعه ایران اسالمی که همه دل مان برای این مهم 
می تپد و با همت و حمیت و غیرت آن را دنبال می کنیم.
سال پیش رو که بیش از یک ماه از آن را پشت سرگذاشته 
ایم نیز مستثنی از این قاعده نیست و بلکه اهمیت موضوع 
شعار تعیین شده امسال با توجه به ضرورت پرداختن و 
از وجوه مختلف  به آن دو چندان است و  توجه جدی 

قابل تأمل و ضروری برای پیگیری:
به نظر می رسد این موضوع حاصل تجربیات سال های 
و  نشسته  نفت  سفره  برسر  کشور  که  باشد  زیاد  بسیار 
ناپایدار  بهره  لیکن  برده  ها  بهره  گسترده  خوان  این  از 
نادیده  معنی  به  بیان  این  البته  روزمره)!(  و  مصرفی  و 

در  که  اقداماتی  گرفتن 
کشور  توسعه  جهت 
از  پس  های  سال  در 
پیروزی انقالب اسالمی 
کشور  نقاط  اقصی  در 
صورت گرفته نیست اما 
چگونگی  سر  بر  سخن 
از  بردن  بهره  و  استفاده 
خدادادی  های  نعمت 

است. 
دانست  باید  لیکن 
الهی  های  نعمت  که 
از  که  این  علی رغم 
انسان ها دریغ نمی شود 
نامحدود و الیتناهی  اما 
نیستند، بلکه باید ضمن 
از  برخورداری  شکر 
بیکران  های  نعمت 

و  دقت  ها  آن  از  بهینه  و  بهتر  استفاده  جهت  در  الهی، 
برنامه ریزی کرد. 

و  است  گسترده  بسیار  مقاومتی  اقتصاد  زوایای  و  ابعاد 
چنان چه بخواهیم به تمامی آن بپردازیم از حوصله یک 
یا دو یا سه مقاله خارج است به خصوص که این مهم در 
آموزه های دینی و اعتقادی و همچنین ادبیات ایرانی ما 
نیز دارای پیشینه قابل ذکربوده و توصیه های زیاد رفتاری 

در تحقق این مهم نقش بسزائی می تواند داشته باشد.
و  مقاومتی  اقتصاد  هدف  به  ای  اشاره  با  اینجا  در  اما 
رهبری،  معظم  مقام  تبیین  از  گیری  بهره  با  آن  الزامات 
بحث را کوتاه می کنم تا ان شاء ا... در فرصت ها و مجال 

های دیگر از زوایای مختلف به این مهم بپردازیم:
شده  مطالعه  اقدامات  سلسله  واقع  در  مقاومتی  اقتصاد 
و برنامه ریزی شده ای است برای مقاوم سازی اقتصاد 
کشور در مقابل نوسانات مقطعی اقتصاد جهانی و به ویژه 
قیمت نفت، به نحوی که در آینده دچار مشکالت جدی 

اقتصادی نشویم و مجبور به ریاضت اقتصادی نباشیم.
سازی  مقاوم  های  راه  بایست  می  تعریف،  این  به  بنا 
اقتصاد بررسی شود که این شامل ظرفیت ها، توانائی ها، 
داشته ها اعم از منابع طبیعی و دخائر موجود در کشور، 
منابع و سرمایه انسانی و ... که تمام این ها می بایست با 
آموزه ها و فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی ممزوج گشته و 

توانایی های بالقوه بالفعل گردد.
به اعتقاد نگارنده برای این مهم توجه به سه نکته، بسیار 

اساسی است:
اوالً: باور و اعتقاد به این که ما )کشور( غنای الزم را از 
حیث توانائی های انسانی، علمی و هوش و استعداد و 

دخایر  منابع  همچنین 
طبیعی دارا هستیم.

و  استفاده  برای  ثانیًا: 
این  از  برداری  بهره 
بایست  می  منابع 
به  مدبرانه  مدیریت 

کارگرفته شود.
به  توجه  با  ثالثًا: 

محدود بودن منابع و ضرورت استفاده بهینه از آن ها می 
بایست در تخصیص بهینه منابع برای انجام کارها و پروژه 

ها نهایت دقت و وسواس را به خرج داد.
و  تبیین  نیازمند  باال  در  ذکر شده  های  بخش  از  هریک 

پرداختن ویژه است.
منابع  و  انسانی  علمی،  های  ظرفیت  و  ها  توانائی  مثاًل 
طبیعی وجود دارد لیکن باور به این مهم می بایست در 
در  ذکر  قابل  )نکته  تقویت شود.  مردم  و  مسئولین  میان 
پرانتز این که این موضوع 
مقاومتی  اقتصاد  مهم 
از  هم  بایست  می  چون 
هم  و  مسئولین  طرف 
پیگیری  و  انجام  مردم 
تمامی  بنابراین  شود 
الزم  کارهای  و  مراحل 
سو  هردو  از  بایست  می 

صورت پذیرد(
تخصیص  با  ارتباط  در 
)مربوط  منابع  بهنیه 
تصمیم  و  مسئولین  به 
مصرف  نیز  و  گیران( 
مردم(  سوی  )از  بهینه 
مجهز  با  بایست  می  نیز 
و  مربوط  علوم  به  شدن 
این  حاصله  تجربیات 

مهم مطمح نظر باشد.
را  رابطه  این  در  مختصر  ذکر  قابل  های  مثال  جمله  از 

می توان:
اجرای پروژه های با بازدهی باال و هزینه کمتر از طریق 

مطالعه کامل و جامع پروژه ها نام برد.
اجرای طرح ها و پروژه هایی که کاهش مصرف سوخت 
را با روانسازی ترافیک و حمل و نقل به دنبال داشته باشد 
و طبیعتًا به دنبال آن کاهش آلودگی هوا، توجه و مراقبت 
وقت مردم و افزایش آرامش روانی در جامعه با کاهش 

رفت و آمدهای غیر ضرروی.
کاهش مصرف آب شرب با طرح جداسازی آن از آب 
فضای سبز، و نیز آبیاری نوین فضاهای سبز شهری و در 
بخش کشاورزی نیز آبیاری های نوین و قطره ای فرهنگ 
سازی کاهش تولید زباله و پسماند و برنامه ریزی برای 
بازیافت و استفاده مجدد از آن که هم به طبیعت و محیط 
برای  پایدار  درآمدی  منابع  کند و هم  زیست کمک می 

شهرداری ایجاد می کند.
با همت و تالش و حمیت  این دست که  از  و مواردی 
می  مردم  مشارکت  و  همراهی  و  همکاری  و  مسئولین 
تحقق  جهت  در  را  کشور  و  باشد  یافتنی  دست  تواند 

اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند.

مهندس محمد حسین علی نیا
معاونت عمرانی استانداری   

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

خبرهایی از فعالیت های پژوهشی 
کنگره 3000 شهید استان

پژوهشگران جهت  تمامی  از  استان  کنگره 3000 شهید  پژوهش  و  تحقیق  کمیته 
ارسال پیش نویس و پروپوزال ها جهت داوری و عقد قرارداد با توجه به 6 محور 
کتاب  در  پذیرفته شده  مقاالت  است.  نموده  امادگی  اعالم  اعالم شده،  پژوهشی 
مجموعه مقاالت چاپ خواهد شد و نیز از تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
که پایان نامه های شان در راستای فرهنگ ایثار و شهادت و به ویژه شهدای استان، 

حمایت مادی و معنوی به عمل خواهد آورد.

پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز شورا، روز كارگر، روز معلم و هفته سالمت  

کز 
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تو

شهرداری■■■ های■ پروژه■ از■ شهر■ اسالمی■ شورای■ اعضای■
بجنورد■بازدید■کردند.

جایگاه■های■سوخت■CNG■که■به■علت■بدهی■های■گذشته■■■
فرماندار،■ هماهنگی■ با■ بودند،■ شده■ تعطیل■ بجنورد■ شهرداری■
شورای■اسالمی■شهر■و■شرکت■گاز،■مجدداً■راه■اندازی■شدند.

سرپرست■شهرداری■بجنورد:■فاز■یک■اجرای■طرح■ممیزی■■■
امالک■برای■60■درصد■امالک■شهر■بجنورد،■اجرا■شد.

پیاده روی خانوادگی سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد به مناسبت عید مبعث  



103

29 اردیبهشت ماه 1395- سال هشتم- شماره 65 - صفحه 12-291 اردیبهشت ماه 1395- سال هشتم- شماره 65 - صفحه 1-12

هر که خواهد بداند نزد خدا چه دارد، بنگرد خدا نزد وی چه دارد.     پیامبر اکرم )ص( فقط روزی را در نزد خدا )از جانب او( بجوئید.     عنکبوت- آیه 17

داستان

سه سـؤال

معرفی کتاب

جعفرقلی زنَگلی

نام: محمدعلی
نام خانوادگی: آوند

قسمتی از وصیت نامه شهید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

بَْل  أَْمَواٌت  اهلّل  َسبیِل  فِي  يُْقتَُل  لَِمْن  تَُقولُواْ  َواَل 
أَْحیَاء َولَِكن الَّ تَْشُعُروَن. )سوره بقره، آيه 154(

شهدا شمع محفل بشريتند.  استاد شهید مطهرى 

با درود فراوان به رهبر كبیر انقالب و شهداى 
كه  كسانی  بر  فراوان  درود  با  و  اسالم  صدر 
اين  امت،  امام  ينصرنی«  ناصر  نداى »هل من 
به  و  گفتند  لبیك  را  مستضعفین  تپنده  قلب 

جبهه ها شتافتند.
اولیا می دانم همچنان كه  من شهادت را فخر 
رهبر انقالب روى اين كلمه تأكید داشته است.

پدر و مادرم: انشاءاهلل اگر من شهید شدم، از 
آن جايی كه شهید شدن در راه خدا افتخار من 
است، هیچ گاه ناراحت نشده و گريه و زارى 
نكنید. شايد با اين گريه و زارى شما، دشمنان 
دين و دشمنان خودتان خوشحال شوند و در 
ضمن شهید چیزى است كه در راه خدا هديه 
می دهید و من آرزو دارم كه در اين راه كه راه 
درخت  خونم  با  و  شوم  شهید  است  خداوند 
اسالم را آبیارى كنم و آن قدر خون در پايش 

بريزم كه نهال اسالم سیرآب شود .
خداوندا؛ مرا شهید بگردان تا اين شهید بودنم 

كمكی به اسالم باشد.
تمام  شدم  شهید  راه  اين  در  من  چنانچه  اگر 
شهیدان  راه  دهنده  ادامه  اسالم  رزمندگان 

باشند.

که  است  اثری  کرمانج،  ربانی  عارف  زنگلی  جعفرقلی 
واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری خراسان شمالی در 
سال 1394 به چاپ رسانده است. این اثر در 254 صفحه 
توسط انتشارات سوره مهر در تیراژ 1000 نسخه روانه 
بازار شده است. صفر مرادی نویسنده  اثر و طراح جلد 

آن سعید رضوانی است. 
این کتاب در 12 بخش تدوین شده که شامل: کودکی، 
نوجوانی و جوانی جعفرقلی و اوضاع سیاسی و اجتماعی 
زمان او، جایگاه و موقعیت »بخشی« در موسیقی و فرهنگ 
مردم خراسان شمالی، دیدار جعفرقلی با مِلواری، حکایت 
یافتن گنج و گرفتاری چوپان عارف در دارالحکومه های 
تعلیمات  به  نیز در بخش های مجزا  کالت و درگز، و 
تمامی  که  پرداخته  جعفرقلی  اشعار  در  عرفان  و  قرآن 
این بخش ها با ذکر اشعار منتسب به این عارف و شاعر 

کرمانج است. 
صفر مرادی نویسنده کتاب هدف خویش از نوشتن این 
بیان  جو  عارفی حق  و  عاشق  شاعری  معرفی  را  کتاب 
کرده که بدون وابستگی به هیچ گروه و فرقه ای به برکت 
پیروی صادقانه اش از راه و رسم زندگی ائمه اطهار به 

مراتب باالیی رسیده است. نویسنده معتقد است هر چند 
قرار  توجهی  بی  مورد  اخیر  دهه  تا  عندلیب  جعفرقلی 
گرفته اما اشعار عاشقانه عارفانه او دست مایه ارزشمند 
هنرمندان موسیقی محلی است. اشعار او از سلسله جبال 
کپه داغ و هزار مسجد یعنی از شهرستان بجنورد تا حوزه 
تا  آنجا  از  و  درگز  و  قوچان  و  شیروان  های  شهرستان 
اشعار  شود.  می  نقل  سینه  به  سینه  سرخس،  و  کالت 
جعفرقلی فقط در حمد و ثنای خالق هستی و منقبت ائمه 

اطهار سروده و خوانده شده است. 
بخشی از کتاب: 

شنیدیم  می  را  او  نام  ما  همه  اخیر،  همین چند سال  تا 
به روشن  اما  بودیم.  او  اشعار  مشتاقانه طالب شنیدن  و 
شدن هویت او توجهی نداشتیم و برای روشن کردن آن 
اقدامی نمی کردیم و اگر هم بعضی از ما قدری کنجکاو 
با بی توجهی خاصی  می شدیم به این صورت بود که 
می پرسیدیم این شخص که بوده که توانسته است چنین 
اشعاری را بسراید و هنرمندان محلی اشعار او را این طور 

عاشقانه می خوانند و نامی هم از او نمی برند؟ 

سلطان به وزیر گفت: سه سؤال می کنم. فردا اگر جواب دادی هستی 
وگرنه عزل می شوی.

سؤال اول: خدا چه می خورد؟
سؤال دوم: خدا چه می پوشد؟

سؤال سوم: خدا چه کار می کند؟
وزیر از این که جواب سؤال ها را نمی دانست ناراحت بود.

غالمی فهمیده و زیرک داشت.
برکنار  ندهم  اگر جواب  کرده،  سؤال   ۳ سلطان  گفت:  غالم  به  وزیر 

می شوم.
این که: خدا چه می خورد؟ چه می پوشد؟ چه کار می کند؟ 

غالم گفت: هرسه را می دانم اما دو جواب را اآلن می گویم و سومی 
را فردا!...

اما خدا چه می خورد؟ خدا غم بنده هایش را می خورد.
این که چه می پوشد؟ خدا عیب های بنده های خود را می پوشد.

اما پاسخ سوم را اجازه بدهید فردا بگویم.
فردا وزیر و غالم نزد سلطان رفتند.

بگو  ولی  است  درست  گفت:  سلطان  داد،  جواب  سؤال  دو  به  وزیر 
جواب ها را خودت گفتی یا از کسی پرسیدی؟

وزیرگفت: این غالم من انسان فهمیده ایست. جواب ها را او داد.
گفت: پس لباس وزارت را دربیاور و به این غالم بده، غالم هم لباس 

نوکری را درآورد و به وزیر داد.
بعد وزیر به غالم گفت: جواب سؤال سوم چه شد؟ غالم گفت: آیا 
هنوز نفهمیدی خدا چه کار می کند؟! خدا در یک لحظه غالم را وزیر 

می کند و وزیر را غالم می کند.

»بگو: بار خدایا، ای پادشاه ملِک هستی، تو هر که را خواهی ملک 
و سلطنت بخشی و از هر که خواهی ملک و سلطنت بازگیری، و هر 
که را خواهی عزت دهی و هر که را خواهی خوار گردانی، هر خیر 

و نیکویی به دست توست و تنها تو بر هر چیز توانایی.«   
آل عمران، آیه 26

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر با خانواده جانبازان 
به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل )ع(

کلنگ زنی پروژه اصالح معابر شهرک امام خمینی )ره( در عید مبعث
شهرداری بجنورد کارفرما و بنیاد مسکن انقالب اسالمی پیمانکار این پروژه هستند

دیدار با خانواده آزاده جانباز، فیروز معظمی فر دیدار با خانواده آزاده جانباز، شهباز سعیدی

دیدار با خانواده جانباز، علیرضا صادق زادهدیدار با خانواده جانباز، محمد علی خانی
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خداوند آن چه را که در قلب شماست می داند.       احزاب- آیه 39صبر کن که وعده خداوند حق است.     روم- آیه 60

سؤال اساسی از این منظر آنست که جایگاه زندگی اجتماعی انسان ایرانی، در شاهنامه چه نمود 
و نشانی دارد؟ آیا می توان در شاهنامه، از بایدها و نبایدهای الزم برای زندگی شهروندی رد 
پایی دید؟ به عبارت دیگر نظرگاه شاهنامه در ارتباط با زندگی و اخالق امروزین شهروندان 

و فرزندان ایران زمین چیست؟
داد  تربیتی-اخالقی،  اثرگذاری  جهت  در  سترگ  نامه  گرامی  این  جای  جای  در  فردوسی 
سخن داده است و همواره درس زندگی، اخالق، هم زیستی خردمندانه، عدالت، یکتاپرستی، 
جوانمردی و ... به ما می دهد. این نیروهای متضاد مؤثر بر زندگی و فکر و فرهنگ انسان 

را به تصویر کشیده است. این تقابل و تضادها نیز بر گرفته از آیین ها و اندیشه های گذشتگان ما بوده است. بدین روی، 
بایدها و نبایدهای آئین شهروندی از منظر فردوسی و شاهنامه را باید در صحنه هایی از قبیل فریدون و ضحاک، رستم و 
اسفندیار، سیاوش و سودابه، رستم و سهراب، کیخسرو و افراسیاب و ... عبرت گرفت. از جمله می توان به طور اختصار به 

موارد زیر اشاره نمود:
1- خداپرستی و خداباوری:

                                      به نام خدامند جان و خرد                کزین برتر اندیشه بر نگذرد
                            ستایش نداند کس او را چو هست                میان بندگی مرا ببایدت بست

2- خردورزی:
                            خرد چشم جان است چون بنگری                تو بی چشم شادان جهان نسپری

3- دادگری و عدالت:
                               تو گر دادگری باشی و پاک دین                ز هر کس نیابی به جز آفرین

4- اخالق:
                                  مبادا که گردی تو پیمان شکن                که خاک است پیمان شکن را کفن
                                    هر آن چیز کانت نیاید پسند                تن دوست و دشمن در آن برمبند

5- مقام زن:
                                         ز پاکی و از پارسایی زن                که هم غمگسار است و هم رایزن

                                          اگر پارسا باشد و رایزن                یکی گنج باشد پراکنده زن

6- پرهیز از دروغ:
                                  اگر جفت گردد زبان بر دروغ                نگیرد ز بخت سپهری فروغ

7- کشورداری و سیاست فرهنگی:
                                       نوازنده مردم خویش باش                نگهبان کوشنده درویش باش

8- آداب معاشرت:
     کسی که فروتن تر و رادتر                دل دوستانش بدو شادتر

9- بی اعتباری دنیا:
              سپهر بلند ار کشد زین تو                سرانجام، خشت است بالیت تو

    تر و خشک یکسان همی بدرود                وگر البه سازی سخن نشنود

این مختصری از دریای بیکران خرد و اندیشمندی شاهنامه بود به مناسبت سالروز بزرگداشت آن که همواره پاسداشت از 
معرفت بشری است.

حسن اسعدی              

آئین شهروندی در شاهنامه

حضور  تفکر  از  پر  شطرنج  چون  بکوشیم 
باشیم نه شطرنجی و کم حضور.

برخی  و  است  نگفتن  عین  ها،  گفتن  بعضی 
نگفتن ها، عین گفتن. بکوشیم که هر چیزی را نگوییم و تالش کنیم 

چیزی را بر زبان آوریم که با نیاوردنش متفاوت است.

شود.  می  یافت  آن  در  چیزها  خیلی  اما  تلخ.  و  است  شور  دریا  آب 
شوری ها و تلخی ها موجب می شوند که خوبی ها نگندند ولی به 

راحتی هم قابل دسترسی نباشند.

پرنده ای که بر شاخسار بلندتریست، رساتر می خواند.

دیگر  و  بروی  ها  آسمان  به  که  به حدی  نه  است  بلندپروازی خوب 
بازنگردی.

علف هر چه هرزه تر، ریشه اش عمیق تر. چون همواره ترس از کنده 
شدن دارد، محکم تر به زمین چنگ می زند و ریشه هایش را بیشتر در 

زمین فرو می کند.

کسی که به تکان بادی از جا بپرد، اسیر هر کس و هر چیزی می گردد.

آفرینندگی با عشق و دل انجام می شود و سازندگی با عادت و عقل. 
خالق، آفریننده است و بشر سازنده. 

کسی که فخر می فروشد به آنی که دارد قانع است و هر که پیوسته 
حسرت دیگران را می خورد به حرص مبتال می شود.

به ذهن  ایده های بزرگ را  انجام  ناآفریده ها هستند که شهامت  این 
متبادر می کنند.

در این آشفته بازار جهان می گویند عیسی )ع( به دین خود و موسی 
)ع( به دین خود. ما می مانیم با آیین شریعت محمدی )ص(.

تالش کنیم که بی کار نباشیم اما پرکاری مان با بیکاری مان متفاوت 
باشد.

 تیمور غالمی

در امواج 
کلمــات

نیاز  که  است  داری  ریشه  مسأله  فرهنگی  جامع  مدیریت 
به نگاه کالن و سیستماتیک دارد تا مشکالت و معضالت 

فرهنگی بر طرف و یا به حداقل برسد.
زندگی  سبک  و  شهری  زندگی  اقتضائات  به  توجه  با 
شهروندی، دو اقدام اساسی باید صورت گیرد: اول تولید 
سبک  و  فرهنگ  عرصه  در  الگوسازی  و  محتوا  و  دانش 
زندگی شهروندی و دوم نشر و ترویج این فرهنگ و ارائه 
ذهن  ملکه  که  تا جایی  در جامعه  زندگی  الگوهای سبک 

عموم گردد. 
اینکه مدیریت شهر را بر عهده داشته  شهرداری به جهت 
آرامش  فکر  به  باید  دارد،  کار  و  مردم سر  با  تک تک  و 
نیازهای  به  توجه  همان  آرامش  باشد.  عمومی  آسایش  و 
و  جسمی  نیازهای  تأمین  همان  آسایش  و  انسان  روحی 

مادی انسان است.
لذا شهرداری در کنار فراهم کردن امکانات الزم حمل و نقل 
درون شهری، فعالیت های عمرانی، ساخت و ساز معابر، 
میادین، بلوارها، مبلمان شهری و فضای سبز و جمع آوری 
زباله و ده ها خدمات دیگر به شهروندان، نمی تواند نسبت 
به اسباب و وسایل تأمین آرامش روح و روان شهروندان بی 
تفاوت باشد، بر این اساس یکی از انتظاراتی که از شهرداری 
و معاونت فرهنگی آن بعنوان یک مجموعه مؤثر فرهنگی و 
اجتماعی در راستای تحقق سبک زندگی دینی وجود دارد، 
اقدام در جهت ترویج فرهنگ نورانی نماز و فراهم کردن 
شهری  مختلف  فضاهای  در  آن  اقامه  ملزومات  و  بسترها 
است، همان فریضه ای که به فرمایش قرآن کریم مهم ترین 

وسیله تأمین آرامش بشری است: »أقم الصاله لذکری« 
لذا با شناختی که طی بیش از سی ماه مسئولیت در ستاد اقامه 
نماز استان، از وضعیت امور شهری یافته ام در خصوص 
تحقق اقامه نماز و رفع موانع و کاستی های موجود، اموری 
چند را پیشنهاد می نمایم. امید که در برنامه ریزی و اولویت 
بندی ها مورد عنایت اعضای محترم شورای اسالمی شهر و 

شهردار جدید شهرمان قرار گیرد.
1. شناسایی مناطق و محالت فاقد مسجد در سطح شهر و 
حاشیه ها و برنامه ریزی جهت تأمین زمین و مساعدت و 
همراهی با خیرین مسجد ساز در بنای مساجدی کوچک و 
کم هزینه و ایجاد نمازخانه ها در مراکز تجاری و پاساژها.

و  میادین  بلوارها،  در  مساجد  نشانگر  تابلوهای  نصب   .2
و  سمت  به  مسافران  و  رهگذران  راهنمایی  جهت  معابر 

سوی مسجد و فضاسازی های محیطی مناسب.
در  باشکوه  نماز جماعت  برپایی  تمهیدات الزم جهت   .3
نمازخانه ها یا فضای باز بوستان ها در ایام تعطیل )خصوصًا 
ماه مبارک رمضان و تابستان( و پخش اذان از سیستم صوتی 

مرکزی در معابر عمومی.
4. فراهم کردن مقدمات احداث مسجدی زیبا و وسیع در 
حضور  به  توجه  با  شهربازی  و  قارداش  بش  بوستان  دو 
پرشمار همشهریان و نیز مسافران در ایام تعطیل در این دو 

فضای گردشگری استانی.
البته در کوتاه مدت ساخت دو نمازخانه تابستانی این کمبود 
این  در  که  اقداماتی  است  امید  که  سازد،  می  برطرف  را 

خصوص آغاز شده تا قبل از ماه مبارک به نتیجه برسد. 
یا رابط فرهنگی برای سه بوستان اصلی  تعیین مسئول   .5

و  تولی  جهت  باباامان(  و  قارداش  بش  )شهربازی،  شهر 
پیگیری اقدامات فرهنگی الزم خصوصًا برای ایام تعطیالت 
شرایط  که  هایی  بوستان  برای  جماعت  امام  تأمین  نیز  و 

برگزاری نماز جماعت در آن ها فراهم است.
فرهنگی  معاونت  در  دینی  فرهنگی  فکر  اتاق  تشکیل   .6
شهرداری و دعوت از کارشناسان مختلف حوزه و دانشگاه 
های صاحب  ایده  از  استفاده  اجتماعی جهت  دلسوزان  و 

نظران عرصه دین و فرهنگ در برنامه ریزی ها.
»سخن امروز من تأکید بر احساس مسئولیت همگانی است، 

مسئوالن  بویژه  همه  که  است  آن  اینجانب  انتظار  و  توقع 
دستگاه ها و دارندگان امکانات مادی و معنوی و مدیریتی، 
عظمت این مسئله )اقامه نماز( را به درستی دریابند و گام 
در راه عمل نهند.« ) بخشی از پیام امام خامنه ای به آخرین 

اجالس سراسری نماز(

حجت االسالم احمدی فر
مسئول ستاد اقامه نماز استان

الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا الصاله     )حج/ 41 (

نمــاز و شهـرونـدان
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فتنه انگیزی از کشتار سخت تر )و بدتر( است.      بقره- آیه 191 برای اداره كردن خویش، از سرت استفاده كن و برای اداره كردن دیگران، از قلبت.         داالیی الما )رهبر دینی بوداییان(

برای  راهنما  تابلوهای  از  تشکر  ضمن  شهردار؛  جناب 
خیابان ها خواهشمند است برای خیابان انتهای 24 متری 
خیام و تقاطع آن با معراج نیز از این تابلوها نصب گردد.
09150000795

با سالم؛ از زحمات شورای شهر بجنورد که نقش مهمی 
در بهسازی کوچه ها و خیابان های شهر داشته و همچنین 
از زحمات شهرداری محترم که به منزله بازوهای اجرایی 

شورا محسوب می شود، صمیمانه قدردانی می نماییم.
09150000566

با توجه به این که اغلب در شهرها بزرگترین پارک آن 
بزرگ  پارک  و  شود  می  نامگذاری  ملت  پارک  شهر، 
شهر ما نیز شهربازی نام گرفته است و حدوداً مجموعه 
شهربازی در پارک بزرگ شهر ما حدوداً 10 درصد پارک 
می باشد، بهتر است نام با مسمای ملت یا نام بهتری از 

شهربازی برای پارک بزرگ شهر نامگذاری شود.
ایمیل )ارتباط با ما، پورتال شورا(

تقاطع های شهر بجنورد )مثل ورودی  از  ابتدای برخی 
در  رانندگان  کافی  دید  عدم  علت  به  دهخدا(،  خیابان 

شب، نیازمند نصب تجهیزات روشنایی می باشد.
ایمیل )ارتباط با ما، پورتال شورا(

بنرهای  آوری  به جمع  نسبت  عید  قبل  محترم؛  شهردار 
تبلیغاتی که در حاشیه خیابان ها و پیاده روها گذاشته می 
شد خوب اقدام شد، ولی دوباره متل قبل و شاید بدتر 
هم شده. لذ ادستور بدهید سد معبر دایمی در سطح شهر 

نسبت به جمع آوری اقدام کند.
09150000795

انتظامی میدان شهید، به  آیا نصب بنر در مقابل ایستگاه 
زیبایی سیما و منظر شهری بجنورد لطمه وارد نمی کند؟
ایمیل )ارتباط با ما، پورتال شورا(

حاال که شهرداری محترم، روی جوی های آب را گرفته،  
آیا برای آبیاری درختان شهر و جلوگیری از خشکیدگی 

آن ها، تدبیری اندیشیده شده است؟
تماس تلفنی

که  حالی  در  چیست  صنعتی  کشتارگاه  درست  تعریف 
پسآب ها و زایعات آن در اطراف محوطه، محل تجمع 

سگ های ولگرد و حشرات موذی است؟
تماس تلفنی

فرزند علی اصغر معروف به آقا بزرگ، فقیه، فیلسوف، ادیب 
و نویسنده شیعی، از مجتهدان طراز اول و از علمای برجسته 

حوزه علمیه نجف است.
»وی به سال 1274 ش در روستای خراشا متولد شد و در سال 
چون  ای  برجسته  عالمان  دروس  از  استفاده  برای  ش   1289
فاضل خراسانی، شیخ آقا بزرگ حکیم، آیت ا... کفایی خراسانی 
و آیت ا... قمی، راهی مشهد گشت و از ادیب نیشابوری هم 
فیض ها برد. طولی نکشید که برای کسب معلومات در 1301 
ش به نجف اشرف رفت و از محضر مدرسان و مجتهدان بنام 
نظیر سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا حسین نائینی و ضیاءالدین 

عراقی کسب فیض نمود و به درجه اجتهاد رسید.« )1(
نمودند.  تقلید  او  از  بروجردی گروهی  ا...  آیت  فوت  از  پس 
درباره  و  بوده  ایشان  شاگردان  از  آشتیانی  الدین  جالل  »سید 
اش می گوید: سرعت انتقال و فهم مستقیم را با حافظه حیرت 
آور توأم کرده بود. عالوه بر احاطه بر علوم اسالمی و تبحر در 
ادبیات عرب دارای اخالقی جذاب و روحیه ای شاد و مبرا از 

تظاهر و واقعًا مجهول القدرند.« )2(
تهرانی« می  بزرگ  آقا  »شیخ  درباره ذوق و حافظه سرشارش 

نویسد:
»قریب یکصد هزار بیت از قصاید عربی را که در مدح حضرت 
که  را  مواردی  تمام  وی  داشت.  حفظ  از  شده  گفته  )ع(  امیر 
با شاعرانی چون  تأثیر بود از حفظ داشت و  متنبّی  از  سعدی 

خاقانی، قاآنی، ناصرخسرو ومنوچهری آشنایی داشت.« )3(
 12 مجوعه  الفقهیّه«  »القواعد  کتاب  مجتهد،  این  آثار  از  یکی 

جلدی است.
العباد لیوم المعاد، حاشیه بر  آثار دیگر: منتهی االصول، ذخیره 

اسفار مالصدرا و عروه الوثقی و ...
از جوانی  امام خمینی  ایشان و حضرت  بین  تنگانتگی  روابط 
برقرار بود و امام را در فقه و اوصول و فلسفه مشاء و اشراق 
بی نظیر می دانست. »گفته شد که شیخ محمود شلتوت، شیخ 
جامع األزهر مصر می خواهد از حوزه علمیه نجف دیدن بکند. 
عالمه امینی گفت: اگر شلتوت می خواهد نجف را ببیند آقای 
بجنوردی را که ببیند مثل این است که نجف را دیده؛ چون او 

عصاره و چکیده حوزه علمیه نجف است.« )4(
»پسرش سید محمد کاظم موسوی بجنوردی محکوم به اعدام 
شد. علما تلگراف های متعددی فرستادند و حتی امام خمینی 
به  العظمی حکیم  ا...  آیت  بودند.  فرموده  پیگیری  هم  )رض( 
منزل آیت ا... بجنوردی آمده و گفته بود که شاه توقع دارد شما 
شخصًا تلگراف کنید وگرنه او را اعدام می کند. ایشان فرمودند: 
من چهار تا پسر دارم، این یکی شان است. اگر سه تای دیگر 
نویسم.  به شاه نمی  اعدام کنند من کلمه ای  بگیرند و  را هم 

بگذارید هر غلطی می خواهد بکند.« )5(
فرزندان ایشان هم، همه از چهره های برجسته علمی، فرهنگ و 
مذهبی کشورند از جمله محمد کاظم که تدوین دائره المعارف 
بزرگ اسالمی را عهده دار بوده است. او در 1354 ش در نجف 

رحلت نمود و در حرم امیرالمؤمنین )ع( به خاک سپرده شد.

)1( گنجینه دانشمندان، ج 3، ص 184
)2( کیهان فرهنگی، سال دوم، شماره 6، شهریور 1364

)3( الذریعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، ص 891
)4( تاریخ مشاهیر خراسان شمالی، ایرج آقا مالیی، ص 415

)5( زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم سید میرزا 
حسن بجنوردی، ص 54

تیمور غالمی

منابع:
1- الذریعه الی تصانیف شیعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، دارالضوا، 

بیروت.
مشهد،  مالیی،  آقا  ایرج  شمالیف  خراسان  مشاهیر  تاریخ   -2

مرندیز 1389.
3- زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی سید میرزا حسن 

بجنوردی، تهران، انجمن مفاخر 1383.
تهران،  رازیف  محمد  شریف  حاج  دانشمندان،  گنجینه   -4

کتابفروشی اسالمیه 1353.

معرفی مشاهیر

آیت ا... سید حسن بجنوردی
کافی است پذیرفته باشیم هنرمند جهان را روشن تر و دقیق 
تر می بیند؛ در روزمرگی های طاقت فرسای زندگی آن چه را 

دیگران نمی بینند، هنرمند می بیند.
در  پنهان  های  زیبایی  هم  نواقص،  و  ها  کاستی  هم  هنرمند 
زوایای زندگی روزمره را کشف می کند و این نادیدنی ها را 
در آثار هنری خویش انعکاس می دهد. کافی است تا به این 
نکته ظریف و بسیار بنیادی پی برده باشی و دغدغه ساخت 
جهانی زیباتر را در سر بپرورانی آن گاه بی صبرانه و با اشتیاق 
تمام هنرمند را قدر خواهی دانست و در صدر خواهی نشاند 
و  شهردار  شهر،  شورای  که  است  خوشنودی  بسی  جای  و 
زمینه  بنیادین،  اصل  این  به  بردن  پی  با  شهرداری  مجموعه 

تعامل و همکاری با هنرمندان را فراهم کرده اند. 
نشست صمیمانه هنرمندان با اعضای شورای اسالمی شهر و 
شهردار منتخب طلیعه این آغاز فرخنده و مبارک بود. جلسه 
ای خوب و سازنده که در آن هر کدام از هنرمندان از دغدغه 
ها، ایده ها و گالیه های صریح و بی پرده خود گفتند. برای 

بنای شهری پویا و سرزنده افق های تازه تری ترسیم کردند. 
بجنورد به داشتن هنرمندانی که در عرصه های ملی و جهانی 
می درخشند، می بالد و این سرمایه ای خدادادی ست برای 
مردمی که الیق بهترین هایند. هنرمندان بی هیچ چشم داشتی 
در  زیباتر  شهری  ساخت  برای  را  خود  های  ایده  و  نظرات 
اختیار مجموعه شهرداری قرار می دهند و این را با حضور 
تعامل  این  ادامه  مطمئنًا  رساندند.  اثبات  به  نشست  اولین  در 
به عزم جدی دوستان در شهرداری بستگی دارد تا با طرحی 
عملی، زمینه های همکاری هنرمندان و  استمرار نشست های 
تخصصی تر در حوزه های فرهنگی و زیباسازی شهر، زمینه 

تعامل مستمر و پایدار را فراهم نمایند.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

اباصلت رضوانی

طرحی نـــــو

ششمین ساالنه جشنواره سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی با موضوع ایران آینده در 
افق 1404

کاریکاتوریست: محمودرضا صنعتی

افزایش جمعیت بیش از اندازه در مرکز استان 
از  پس  شهر  در سطح  تابعه  ادارات  تأسیس  و 
و  تا رفت  باعث شده  بجنورد،  یافتن  مرکزیت 
به  پذیرد.  انجام  کندی  به  شهر  سطح  در  آمد 
برای تسهیل در آمد و شدهای  همین سبب و 
به  پیشنهاد  صورت  به  را  نکاتی  شهروندان 

عرض می رسانم.
شده  کاری  چمن  فضای  )آیلند(  برچیدن   -1
به  )ره( که می شود  امام خمینی  وسط خیابان 
تا  کارگر  میدان  فاصل  حد  در  آزمایشی  شکل 
هایی  نرده  نصب  با  و  کرد  اجرا  قیام  چهارراه 

و  ترافیکی  رنگ  با 
 4 یا   3 لوله  جنس  از 
تسهیل  باعث  اینچی، 

در ترافیک شد.
روی  پوشاندن   -2
طرف  دو  های  جوی 
امام  های  خیابان 
شهید  )ره(،  خمینی 
بهشتی، شریعتی با نرده 
می  که  فوالدی  های 
توان به شکل آزمایشی 
تا  کارگر  فاصل  حد 

قیام را اجرا کرد. چرا که با حذف فضای سبز 
حداقل  ها،  آب  جوی  روی  پوشاندن  و  وسط 
اضافه شده  خیابان  به عرض  متر   3 به  نزدیک 
و تردد به مراتب نسبت به قبل آن روان خواهد 

شد.
میرزا  کارگر،  میدان  پارکینگ  دوباره  افتتاح   -3
حمام  پارکینگ  دادن  سامان  و  خان  کوچک 

سراب.
4- تعریض جوی آب ضلع شرقی میدان کارگر 
به سمت پای توپ، برای گردآوری راحت تر 

آب های حاصل از بارندگی های تند.
زمینه  در  شهرداری  عمرانی  بخش  تعطیل   -5

تعویض جدول های کهنه با جدول های نو و 
شیک.

حاشیه  در  مراکز  برخی  جابجایی  پیشنهاد   -6
ساعت  پایان  تا  شروع  از  که  فردوسی  میدان 
درمانگاه،  و  رفاه  بانک  وجود  دلیل  به  اداری 
باعث ایجاد ترافیک و کندی رفت و آمد در آن 

محدوده شده است.
ارتباط  در  معبر  سد  رفع  ستاد  کردن  فعال   -7
با صاحبان فروشگاه هایی که پیاده رو و مقابل 
مغازه را در سطح خیابان، بخشی از ملک خود 
دانسته و هم چنان تا امروز، با گذاشتن موانعی 

مانع از پارک اتومبیل ها می شوند.
گیری  لکه  و  مرمت  گذاشتن  اولویت  در   -8
کوچه و خیابان ها و بازسازی پل های معیوب، 
به  شهر  شورای  اعضای  دادن  اهمیت  بر  مبنی 
نمودن  خنثی  و  شهروندان  روزمره  زندگی 
به  ورود  از  که  دوستانی  متفاوت  های  تحلیل 

شورای شهر بازماندند!
تر  بیش  حضور  به  امید  و  موفقیت  آرزوی  با 
مسائل  همه  در  شهر  شورای  اعضای  پیش  از 

فرهنگی و اجتماعی شهرمان.

احسان حصاری مقدم

چند پیشنهاد از یک شهروند
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پرهیزکاری در بازگشت »به سوی خدا« و سررشته هر حکمت، و شرافت هر کار است، وهر کس از پرهیزکاران به کامیابی رسید به وسیله تقوا بوده است.      امام حسن )ع(

نشسته از راست به چپ:
1- مرحوم حسین نورانی، 2- تقی 
ممتحن،  غالمحسین   -3 نورانی، 
4- مرحوم جعفر جعفری، 5- علی 
عباس  احمد   -6 کرامتی،  اصغر 
زاده، 7- مرحوم حاج شیخ براتعلی 
شادمهر )روحانی کسبایر و مکتب 
دار(، 8- خانم داوری، 9- ...، 10- 
منصوره شادمهر )کودک خردسال(، 

11- خانم نظام دوست

ایستاده در ردیف اول
 ،...  -2 نیا،  علی  محمدرضا   -
حسن   -4 دلیر،  علی  مرحوم   -3
داوری، 5- نعمت سهرابی، 6- ...، 

7- خانم نظام دوست

ایستاده در ردیف دوم:
1- ولی محمدی، 2- ...، 3- رجب 
رمضان پور، 4- سید هاشم عابدی، 
 ،... ...، 6- حسین غالمی، 7-   -5
8- مرحوم محمدرضا عباس زاده، 

9- ...، 10- امیر وزیری
ایستاده در ردیف آخر:

مرحوم   -2 نیاتی،  رمضان   -1
کربالئی علی نظام دوست، 3- ...، 

... -4

مکتب خانه 
سال 1340

با تشکر از 
آقای محمدعلی شادمهر 

که این عکس و اطالعات 
آن را در اختیار ماهنامه 

شهروند قرار دادند.


