روﺳﺘﺎی ﻣﺞ
روﺳﺘﺎی ﻣﺞ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺷﺸﺘﻤﺪ ﮐﻪ در 67
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.در
داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎن روﺳﺘﺎﯾ زﯾﺒﺎ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎر
ﺳﺮﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎی آن دﯾﺪن دارد ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻞ ﻫﺎی وﺣﺸ،
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﺻﻔﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻃﺮب اﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎر ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤ
از دوﺳﺘﺪاران ﻃﺒﯿﻌﺖ راه اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را در ﭘﯿﺶ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗ را ﺑﻪ دور
از ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﻗﺎل و ﻗﯿﻞ در آراﻣﺶ و ﺳﻮت اﯾﻦ روﺳﺘﺎ و در ﮐﻨﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻣﺼﻔﺎی آن ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ
روﺳﺘﺎی ﻣﺞ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ در دﻫﺴﺘﺎن ﺗﺎب ﮐﻮه ﻣﯿﺶ ﻗﺮار دارد و
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1385ﺟﻤﻌﯿﺖ آن  1451ﻧﻔﺮ )  378ﺧﺎﻧﻮار ( ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدی دارد و ﻧﺸﺎن آن ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤ روﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
زﻧﺪﮔ ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺎﯾﺖ دارد.
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ،ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﭘﺴﺘﻪ ،ﯾﻮﻧﺠﻪ ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ و
ﺧﺮﺑﺰه اﺷﺎره ﮐﺮد .اﮐﺜﺮ زﻧﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داری و ﻗﺎﻟ ﺑﺎﻓ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻤ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ اﻟ دو ﻣﺎه ﺑﺮای دوﺷﯿﺪن از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان

ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ روﻧﺪ .آن ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﺎه
ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺎدر ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﺻﺒﺢ و ﻏﺮوب ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣ دوﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺮ دوﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﻫﺮ روز
ﺑﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ داده ﻣ ﺷﻮد و او ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺳﻨﺘ دوغ را از ﮐﺮه ﺟﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺸ ، ﻗﺮه ﻗﻮروت ،ﻣﺎﺳﺖ و روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺸﺖ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ در روﺳﺘﺎی ﻣﺞ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾ از
آﻧﻬﺎ دارای آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و ﺑﻘﯿﻪ دارای آب ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﻨﺎت در
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ از وﺳﻂ روﺳﺘﺎ ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ
و ﺳﻪ ﻗﻨﺎت دﯾﺮ در اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ از آب ﻗﻨﺎت
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
روﺳﺘﺎی ﻣﺞ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻗﺮار دارد .ﺗﭙﻪ
ﻣﺎﻫﻮر و دره ﻫﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ از آﺛﺎر ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺨ روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻧﺸﺎﻧ از ﺳﻮﻧﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ )ع( ﻣﺎن زﯾﺎرﺗ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﺳﺖ .ﻏﺮوب دﻟﺘﻨ ﺟﻤﻌﻪ
ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن اﻣﺎم ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﯾﻦ اﻣﺎم زاده ﺷﺮﯾﻒ و
ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺸﺮف ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﺨﺘ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻧﺰدﯾ ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
زﯾﺎرت اﻣﺎم زاده ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﻌﻨﻮی آن زﻧﺎر از دل ﺑﺰداﯾﯿﺪ
روﺳﺘﺎی ﻣﺞ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ از ﯾ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻣﻐﺎن و ازﻏﺪ و
ﻣﺎﯾﺎﻧﺎت و ﻃﺮﻗﺒﻪ و از ﺳﻤﺖ دﯾﺮ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی زﯾﺒﺎی ﺗﺠﺮ  ،ﺳﺮﺑﺮج و
ﺳﺪ ﻃﺮق ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد  .روﺳﺘﺎی ﻣﺞ ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر و دره ﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ وﺟﻮد

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧ در زﻣﺎﻧﻬﺎی دور در اﯾﻦ دره ﺳﻮﻧﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع زﻧﺪﮔ ﻣﺮدﻣﺎن
ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻌﻀ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺒﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﭘﻬﻠﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣ ﻫﻢ در
اﯾﻦ داﻣﻨﻪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ داﻣﺪاری و ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺳﺘﺎی ﻣﺞ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی آﻟﺒﺎﻟﻮ  ,ﮔﯿﻼس و ﺳﯿﺐ و ﮔﺮدو ﺗﺸﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ واﻗﻊ و از اﻃﺮاف ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻐﺎن ،ازﻏﺪ،
ﻣﺎﯾﺎﻧﺎت و ﻃﺮﻗﺒﻪ و از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺗﺠﺮ ،ﺳﺮﺑﺮج و ﺳﺪ ﻃﺮق ﻣﻨﺘﻬ
ﻣ ﺷﻮد و در دﯾﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﯿﻮه ژن ،زﺷ و روﺳﺘﺎی دﯾﺰﺑﺎد راه ﻣ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﺎده اﺻﻠ روﺳﺘﺎ از ﻃﺮف ﺳﯿﺪی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۲۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و روﺳﺘﺎی ﺷﻠﺮد ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭘﺬﯾﺮای ﺟﺸﻨﻮاره
ﮔﻞ ﻫﺎی وﺣﺸ ،ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ اﺳﺖ و اﻧﺒﻮه ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن
ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ .روﺳﺘﺎی ﻣﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ واﻗﻊ
ﺷﺪه و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر و دره ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ آﺛﺎر ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎرﯾﺨ
روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺎﻧﺮ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﺮدﻣﺎن در ﺳﺎﻟﯿﺎن دور ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧ
ﻗﺪﯾﻤ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﺑﻌﺪ
از آن ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺰرﮔﺎن و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ
ﮔﺒﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺒﺮ ﭘﻬﻠﻮاﻧ ﻧﺎﻣﺪار در داﻣﻨﻪ ﯾ از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺞ ﻗﺮار
دارد .اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻏﺪاری و داﻣﺪاری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
روﺳﺘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﻼس ،آﻟﺒﺎﻟﻮ ،ﺳﯿﺐ و ﮔﺮدو ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﻮای
ﻣﻄﺒﻮع ،دﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺣﺸ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر

ﻋﺴﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و رﺷﺪ داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن
ﺑﺎر ﺟﻤﻊ آوری و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺷﺖ
ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﻃﺎﻫﺮی ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .

