فرهنگ و تاریخ

باغ سنگی
اثر انگشت سیرجان
اثر انگش��ت شهرها هم
مثل انس��انها منحصر
به ف��رد اس��ت .صدها
شهر اثر انگشتش��ان بناهای تاریخی است
که یادگار و میراث حکومتهای گذش��ته در
این ش��هرها بوده است .ش��هرت این شهرها
از ش��اهان گذشته است .ش��هرهای بسیاری
مزین به بناهای قدیمی هس��تند .این بناها
نش��انی افراد قدرتمند و ثروتمند آن شهر را
میدهند .بینندهها ش��اید در نگاه اول ساده
انگارانه آنها را ش��بیه هم بدانند اما قطعاً در
هر کدام از این بناها ،یک مشخصهایی است
که آن را منحصر به فرد میکند .اثر انگشت
صدها شهر جاذبههای طبیعیشان مثل کوه،
چشمه ،رودخانه ،جنگل ،دریا ،دریاچه ،کویر
و کلوت است.
شاید مردمان عادی همهی کوهها را به شکل
هم ببینند و همهی رودخانهها را یکی بدانند
اما این طبیعت دوستان هستند که تفاوتها
را می بینند و غرق تحسین میشوند .طبیعت
شناس��ان زمزمهی خروش ه��ر رودخانهایی
را میش��نوند و میدانند که ه��ر رودی ُری
(مقام) خ��ودش را دارد و همهی رودخانهها
مثل هم نیس��تند .ش��هرت این ش��هرها از
نعمت خدا دادی اس��ت .اما اثر انگشت شهر
ما کدام است ومهمترین جاذبهی گردشگری
شهر سیرجان کجاست.؟ آنچه سیرجان را از
دیگر ش��هرها جدا کرده و نظر جهانگردان و
ایرانگردان را بیشتر به خود جذب کرده است،
نه بنای تاریخی اس��ت و نه جاذبهی طبیعی.
اثر انگش��ت شهر ما ،باغ س��نگی است .برای
مردمان عادی هم باغس��نگی عجیب اس��ت
چون مثل آن را ندیدهاند .باغسنگی در چهل
کیلومتری جنوبشرقی سیرجان واقع شده
اس��ت .میوههای این باغ ،س��نگهایی است
که بهطور طبیعی س��وراخ هستند و درویش

محمدعلی آزادیخواه

خ��ان آنه��ا را به تنههای خش��ک درختان
آویخته است .در دوران پهلوی دوم آن زمان
که سیاس��ت اصالحات ارضی به اجرا درآمد.
مأموری��ن دولت امالک خوانی��ن و از جمله
«دروی��ش خان» تک پس��ر حبیبا...خان را
مص��ادره کردند .امالکی ک��ه از درویشخان
اس��فندیارپورمصادره ش��د بدین ق��رار بود؛
س��ه حبه از روستای اس��طور ،هشت حبه از
روس��تای ده نو ،س��ه حبه از گلی آونگ ،سه
حبه از فریان و هش��ت حبه از روس��تایی در
چهارگنبد .تنها میاندوآب برای درویشخان
ماند .او خش��مگین و ناراحت ق��دم میزد و
با اش��اره به اطرافیانش میفهماند که انتقام
خواه��د گرفت و هر مأم��ور دولتی را ببیند،
خواهد کشت .او از فرط ناراحتی دست از غذا
خوردن کش��یده بود تا آنکه آتش آن خشم
و کینه با مکاش��فهایی خاموش شد و ایدهی
س��اخت باغ س��نگی در ذهن درویش خان
سبز شد .ش��روع آن مکاشفه اشارهی دست
درویشخان است به سوی باالترین شاخهی
چن��ار میاندوآب ،آنجا که همیش��ه پارچهی
سبزی به آن بسته بود.
درویشخان با اشاره ،زنی محجبه را به تصویر
میکش��ید که جلوتر از چند زن بود و آنقدر
نوران��ی که برای نش��اندادن آن نور ،یک بار
آینهی شکس��تهایی را ک��ه از تنهی درختی
آویزان کرده بود را برداش��ت و نور خورشید
را در چش��مانش منعک��س ک��رد و آنگاه با
دستانش جلوی چش��مانش را گرفت و بعد
با اش��اره فهماند که آن زنها مدت کوتاهی
بودند و بعد به شکل جرقههای نور به آسمان
رفتند .بعد از دیدن این رویا درخت کهنسال
مقدس شد
چنار میاندوآب برای درویشخان ّ
و هرگز اجازه نداد کسی در زیر سایهسار این
درخ��ت بنش��یند و لبی تر کن��د .او در کنار
درخت ،ش��مع روش��ن میکرد و به س��بک
خودش با خدا به راز و نیاز میپرداخت و پس
از آن مکاش��فه ش��روع به ساخت باغ سنگی

جناب ستوان یکم رحیم حکیمی

ریاست محترم مهندسی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان
ارتقاء درجه جنابعالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم ،از خداوند
منان آرزوی موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.

جواد علی پور زارع – امیر آقا خانی نژاد
مبارکت باد این تاج افتخار،
گوارایت باد این عنوان امید بخش

فرزند عزیزمان

سرکار خانم دکتر رقیه شهریاری پور

ف�ارغ التحصیلی ش�ما را در مقطع دکت�رای تخصصی از
صمیم قلب تبریک می گوییم.
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کرد .او تنههای درختان خش��ک را در زمین
میکاشت و س��نگهای سوراخ و سنگین را
از اط��راف جمع میکرد و به تنهی خش��ک
درخت��ان میآویخت .مرح��وم علیاکبرخان
شجاعپور که نگران احوال روحی عموزادهاش
ب��ود او را ب��رای درمان به چندی��ن دکتر و
روانش��ناس برد ام��ا درویشخان دس��ت از
ساختن باغ س��نگی برنداشت .کسی آن روز
نمیدانس��ت که باغ سنگی درویشخان قرار
است جهانگردان را به سوی سیرجان بکشاند
و ب��رای پروی��ز کیمی��اوی جای��زهی خرس
نقرهایی جشنواره بینالمللی فیلم برلین را به
ارمغان بیاورد.
◄ ◄ ب�اغ درویشخ�ان در ن�گاه
جامعهشناس ایرانی
دکت��ر مرتض��ی فرهادی جامعه ش��ناس و
مردم شناس برجس��تهی ایران در مقالهای
با موضوع بافت تاریخی و فضاهای س��نتی
ش��هر و روستا اشاره میکند به اینکه «باغ»
در س��رزمین خش��ک و کویری کشورمان

نم��اد فردوس و بهش��ت روی زمین اس��ت
و «س��نگ» نش��انهی بدبختی ،بیچارگی،
خش��ونت ،بیعاطفهگی ،نازایی و دلخراشی
اس��ت .او به هنری که درویشخان در خلق
چنین باغی ب��ه کاربرده اس��ت ،میپردازد
و مینویس��د« :این م��رد در خلق این باغ از
هنر« ُکالژ» بهره برده است .کالژ یعنی هنر
خلق تصویری در ذهن با اش��یای مختلف.
جالب اس��ت که یک نفر ازعش��ایر کرو الل
ایرانی در یکی از استانهای دورافتاده آن هم
بیش از نیم قرن پیش ،بدون سواد خواندن
و نوشتن به ساخت پیکرهای کالژی بزرگی
دست بزند و این در حالی است که خیلیها
در دنیا هنوز نه اس��م ُکالژ را ش��نیده بودند
و نه کارهای کالژی نقاش و مجسمهسازی
مثل پیکاسو را دیده بودند ».باغ سنگی این
میراث به جا مانده از درویش خان بلند ِ
قامت
خوش سیما ،توسط گردشگران در صفحات
اینس��تاگرام و صفحه See you in Iran
در فیسبوک در حال مطرح ش��دن اس��ت
و روز به روز به ش��هرتش افزوده میش��ود و

 هرگونه دخل و تصرف غیر کارشناسانه در باغ سنگی،
لطمه به مهمترین جاذبهی گردشگری سیرجان میزند.
مدیران و مسئولین اقتصادی و فرهنگی سیرجان بایستی
با هم اندیشی و مشورت با نهاد سیرجانشناسی
حمایت همه جانبهتری از اثر تاریخی باغ سنگی کنند زیرا اهمیت دادن
به باغ سنگی به مثابه توجه کردن و اهمیت دادن به سیرجان است

جناب آقای دکتر فتحیزاده
سرکارخانم فتحیزاده

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده ،صبر و سالمتی بازماندگان را
از خداوند متعال آرزومندیم.

نشریه نگارستان

جناب آقای مجتبی کریمی گوغری
ریاست محترم شرکت سهامی بیمه"ما"

از حس�ن برخورد شما با مراجعین و پرداخت خسارت تحمیل شده در
اسرع وقت کمال تقدیر و تشکر را می نمایم.

سامان بیگلربیگی
(شرکت آرا صنعت نیک اندیشان سیرجان)

موجبات جلب گردشگران خارجی بیشتری
را به سیرجان فراهم میکند و از این رو الزم
است که متولیان و مسئولین میراث فرهنگی
و گردشگری توجه بیشتر و ویژهتری به این
مکان بکنند.
آقای مکینژاد اس��تاد هن��ر در گروه انجمن
دوس��تان یادگاره��ای تاریخ��ی و فرهنگی
س��یرجان ،پیش��نهاد دادند که س��نگ قبر
درویش خان بهتر اس��ت یک الش��ه سنگ
برش داده نش��ده باش��د که در گوشهی آن
مش��خصات درویش خان ثبت ش��ود زیرا با
روحیات درویشخان و همین طور باغ سنگی
سنخیت بیش��تری دارد که نظر قابل تأملی
ّ
است .آنان که متولی این باغ ارزشمند هستند
و همینطور مسئولین الزم است بدانند آنچه
جهانگردان را به این مکان میکشاند اصیل
بودن و بکر بودن آن اس��ت .هرگونه دخل و
تصرف غیرکارشناسانه در باغ سنگی ،لطمه
ّ
به مهمترین جاذبهی گردش��گری سیرجان
میزند .مسئولین بهتر است برای بسترسازی
مناسب صنعت گردش��گری در سیرجان با
نصب کردن تابلوهای راهنما به زبان انگلیسی
به گردش��گران خارجی ب��رای بازدید از باغ
سنگی و دیگر جاذبههای گردشگری کمک
کنند .متأس��فانه اخیرا ً تابلویی که اول جاده
سیرجان -بافت بود و در روی آن باغ سنگی
نوشته شده بود هم ناپدید شده است.
مدیران و مس��ئولین اقتص��ادی و فرهنگی
سیرجان بایستی با هماندیشی و مشورت با
نهاد سیرجانشناسی حمایت همه جانبهتری
از باغ سنگی کنند زیرا توجه کردن و اهمیت
دادن به باغ س��نگی به مثابه توجه کردن و
اهمیت دادن به سیرجان است.

جناب آقای

جالل محمد پور
و برادران

مصیب�ت وارده را ب�ه ش�ما و خان�واده محت�رم صمیمانه
تس�لیت عرض نموده از خداوند من�ان علو درجات برای
آن مرحوم و صبر و بردباری برای شما آرزومندیم.

محمود رضایی رییس اتحادیه
فروشندگان مواد غذایی و هیات مدیره

اطالعیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمان(نوبت اول)

■ «رفت��ن هوش��مندانه» فاصلهی ایس��تادن و
رسیدن خداپسندانه را پر میکند.
ِ
■ پ��اری وقتها ،در ایس��تادن باید دل به فکر
پیدا کردن بهترین راه رفتن باشی.
■ جایی که اعتماد نیست ،صمیمیت هم وجود

ندارد.
■ خواریها ،در خواستهای نابجایمان خفتهاند.
■ جنون بشریت در خودستاییهاست.
■ آدم ب��ا معنا ،یعنی تنها موجودی اس��ت ک��ه نمیخواهد همان
باشد که هست.
■ همه آدمها میدانند که «آدمگری» به سیرت است نه به صورت
و « انسان بودن» به کمال است نه به جمال.
■ تجربه در زندگی کردن است ،نه در زنده بودن.
■ رودخانه از بسیار رفتن زالل میشود.
■ زیبایی آب در زاللی آن است.
■ آمریت و حاکمیت بر خود ،خوشبختی میآورد.
■ در فقر و بدبختی ،آدم خودش را بهتر میشناسد.
■ س��عادتمند و خوش��بختترین آدم کس��ی اس��ت که همیش��ه
میکوشد دیگران را خوشبخت کند.
چاکر چشمی هستم که مغزمان را به فکر وا میدارد.
■ دوس��تدار گوش��ی هس��تم که به بین��ی می گوید م��ن بوها را
میشنوم.
■ هنر به وسیله اندیشه ،داد و ستد معنی است با اشیاء.

تازههای نشر
نشریه داخلی ستاد نماز جمعه
پاریز منتشر شد .در شماره اول
این نش��ریه که با عنوان «قلب
فرهنگ��ی پاریز» انتش��ار یافت
امام جمعه زبان گویای مردم است
گزارش فعالیتهای انجام شده
س��تاد نماز جمعه آن ش��هر در
دوره جدید طی سه ماه گذشته
به چاپ رسیده است.
چاپ مطالبی از سوی صادقیان
بخش��دار ،صفورایی ش��هردار و
عابدینی رئیس شورای آن شهر
در کنار گفتگو با حجت االسالم
افضلیپور امام جمعه جدید پاریز
و نیز گفتگو با حسین پاکدین
و زینب خدابخش��ی مسئوالن س��تاد نماز جمعه پاریز از دیگر مطالب این
نشریه است.
نمازجمعه؛ قلب فرهنگی هر شهر است
مقام معظم رهبری

شورای سیاست گذاری
ائمه جمعه کشور

 نشریه داخلی ستاد برگزاری نماز جمعه پاریز  سال اول
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حجت االسالم والمسلمین افضلیپور امام جمعه پاریز:

صفحه 4

رئیس ستاد نماز جمعه پاریز :صد شکرکه این آمد و صد حیف که آن رفت

نماز جمعه؛ بزرگترین
کنگره اسالمی بعد از حج

نماز جمعه ،قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و اثر عمومی عبادات را که تلطیف
روح و جان ،و شســتن دل از آلودگیهای گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب میباشد در بردارد.
بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگ اسالمی قبل از هر چیز آیات سوره جمعه است ،که به همه
مسلمانان و اهل ایمان دستور میدهد به محض شنیدن اذان ظهر جمعه به سوی آن بشتابند ،و هرگونه

جوانان؛ قویترین
بازوی ستاد نمازجمعه

از مرداد سال  ۸۸که با ورود حضرت حجت
االسالم والمسلمین کرمانی به عنوان اولین امام
جمعه پاریز ،این شهر نیز از نعمت امام جمعه و
فریضه الهی نماز جمعه بهره مند شد؛ استقبال
بی نظیر مردم والیــی و مذهبی پاریز از این
فریضه الهی که از دهه هفتاد پیگیر آن بودند
را شاهد بودیم و الحق واالنصاف طی سالهای
گذشته ،برکات مشهود و قابل وصفی را برای
مردم این دیار به همراه داشــته است .اما با
حضور حضرت حجت االســالم و المسلمین افضلی پور در رأس این جایگاه
در ماههای گذشــته ،برنامههای فرهنگی و مذهبی قابل مشهودی با بازتاب،
حمایت و استقبال مردمی جریان گرفته که اهمیت ویژه به جوانان و نوجوانان،
تشکیل واحد جوانان ستاد نمازجمعه ،تشویق و ترغیب این قشر برای شرکت
در نمازجمعه و حتی ســپردن امورات اجرایی مراسم نمازجمعه به جوانان از
جمله این برنامههاست و خوشــحالی و استقبال مردم و مسئولین را بهدنبال
داشته و قویترین بازوی اجرایی ستاد نمازجمعه پاریز به شمار میآیند .بنده
بهعنوان شهردار پاریز و برحسب وظیفه از تمامی زحمات و تالش های حاج آقا
افضلی پور تشکر میکنم و بری ایشان آرزوی توفیق و سالمتی دارم.
◄◄ اسماعیل صفورایی پاریزی  /شهردار پاریز

صفحه 4

کســب و کار و برنامه مزاحم را ترک گویند .در احادیث اسالمی نیز تأکیدهای فراوانی وارد شده
است .دلیل دیگر بر اهمیت نماز جمعه فلسفه عبادی سیاسی آن است که از نظر اجتماعی و سیاسی،
یک کنگره عظیم هفتگی است و بعد از کنگره ساالنه حج ،بزرگترین کنگره اسالمی میباشد .در
حقیقت اسالم ،به سه اجتماع بزرگ اهمیت میدهد؛ اجتماعات روزانه که در نماز جماعت حاصل
میشود ،اجتماع هفتگی که در مراسم نماز جمعه است و اجتماع حجّ که درکنار خانه خدا هر سال
یک بار انجام میگیرد .نقش نماز جمعه در این میان بســیار مهم است بهخصوص این که یکی از
برنامههای خطیب در خطبه نماز جمعه ،ذکر مسائل مهم سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است.
◄◄ حجت االسالم شیخ ابراهیم صفورایی پاریزی  /امام جمعه موقت پاریز

تشکر رئیس شورا
از تالشهای
امام جمعه

نمــاز جمعه در شــهر پاریز که
هر هفته با شــکوههر چه تمامتر
و با حضور اقشــار مختلف مردم
والیت مــدار این شــهر بهویژه
حضور پر رنگ جوانان ونوجوانان
برگــزار میشــد؛ در چند هفته
اخیر بــا حضور معنــوی و ایراد
خطبههای دلنشــین و پند آموز
حضرت حجت االسالم حاج علی
افضلیپور رنگ و بوی دیگری گرفته و این حضور پر رنگتر و
گستردهتر از پیش شده است .لذا ضمن خوش آمدگویی به امام
جمعه محترم ،به نمایندگی از مردم آگاه پاریز از شرکت فعّال
ایشان در کلیه امور آموزشی ،مذهبی ،فرهنگی ،هنری ،خانوادگی
و ...تقدیر وتشــکر بــه عمل مــیآورم وآرزوی عمر طوالنی و
پربرکت برای ایشان و عموم علما و فضال و اندیشمندانی چون
ایشان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
◄◄ مهدی عابدینی  /رئیس شورای شهر پاریز

پیشرفت پاریز
در سایه برکات نماز جمعه

نمازجمعه میعادگاه نمازگزاران مؤمن برای
دیدار وتقویت روحیه جمعی واجتماعی در
میان مردم منطقه پاریز بوده و قرار گرفتن
مردم و مســئولین در یــک صف باعث
اتحاد ،همدلی وپیشــرفت منطقه خصوص ًا
در ســالهای اخیر شده است .نماز جمعه
فریضهای اســت که بیانگر روح همدلی و
موجــب تحکیم روابط اجتماعی اســت و
همچون دانههای تسبیح همه فرآیندها را
بــه هم پیوند میدهد و با قابلیت هم افزایی که دارد ،ترقی و پیشــرفت
منطقه را بهدنبال داشته است .نماز جمعه وخطبههای وحدت آفرین آن،
موجب پرورش نیروهای مؤمن ،انقالبی ،جوان و متعهد به خدمت و باعث
ایجاد انگیزه فکری در انجام وظایف فردی وپرورش نیروهای بومی منطقه
شده است .بنده به عنوان بخشدار پاریز اعتراف میکنم که حضور امام
جمعه فاضل و دانشــمند این بخش در تسهیل استفاده از پتانسیلهای
موجود در منطقه ،پیگیری مشــکالت مردم ،تشویق جوانان به مشارکت
در آبادانی منطقه و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی،آگاهی واعتماد
مردم نسبت به مسئولین تأثیر بی نظیری داشته است.
◄◄ مجتبی صادقیان  /بخشدار پاریز

جناب آقای

حاج مهدی زیدآبادی
و خانواده محترم

مصیبت درگذشت مرحوم حاج حبیب اهلل زیدآبادی
را صمیمانه تس�لیت عرض نم�وده از خداوند منان

علو درجات ب�رای آن مرحوم و صبر و بردباری برای
شما آرزومندیم.

هیات امام رضا(ع) زیدآباد

براساس نظریه کمیسیون تشخیص اراضي موضوع ماده  12قانون زمین شهري  6،قطعه زمین به شرح جدول پیوست  ،در اجراي ماده  12قانون زمین شهري موات اعالم گردیده است .لذا به موجب
ماده واحده قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام  ،کساني که نسبت به تشخیص فوق اعتراض دارند  ،ظرف مدت سه ماه بعد از تاریخ
دومین آگهي مهلت دارند تا اعتراض خود را با ارائه مدارك مثبته و رسمي به مراجع ذیصالح قضایي تسلیم نمایند و در صورت عدم اعتراض در مهلت قانوني نظریه صادره قطعي و الزم االجرا است.

