آخر هفته پر هیجان در هشرابزی های رسپوشیده
بچـه هـا عاشـق بـازی و تقریبـا بـه جـز زمـان خوابشـان درگیر بـازی کردن هسـتند .حـاال تصورش را
بکنیـد کـه آن هـا را بـه جایـی ببریـد کـه مـی تواننـد تـا جایی که دلشـان بخواهد بـاال و پاییـن بپرند
و از شـدت هیجـان جیـغ و داد راه بیندازنـد .شـهربازی هـای سرپوشـیده از جملـه جاهـای تفریحـی
اسـت کـه بـرای هـر وقـت از سـال یـا روز تعبیـه شـده انـد .در ایـن شـهربازی هـا ممنوعیتـی بـرای
هـوای خیلـی سـرد یـا خیلـی گـرم وجـود نـدارد .امـا همیـن سرپوشـیده بودنشـان باعث شـده اسـت
کـه اسـتفاده کننـدگان از آن هـا سـر و صـدای زیـادی را تحمـل کننـد .یکـی دیگر از معایـب این نوع
شـهربازی هـا پرهزینـه بـودن تفریـح در ایـن مجموعـه هاسـت کـه البتـه اگـر مشـتری دایمـی آن ها
باشـید آن هـا شـما را از تخفیـف هـای دوره ای خـود بـا خبـر خواهنـد کـرد و شـما تفریـح بـا صرفـه
تـری را خواهید داشـت.

نام شهربازی
کیان سنتر 2

چهار راه جانباز مجتمع كيان سنتر  ۲طبقه ۴

پروما
ویالژ توریست

ميدان جانباز ،طبقه فوقانی مجتمع تجاری پروما
انتهای بولوار وكيل آباد ،ابتدای جاده طرقبه امام رضا  ۸مجتمع ويالژتوريست

الماس شهر (شهر خورشید)
شهر عجایب
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آدرس

میدان خیام
انتهای بولوار خيام شمالي طبقه فوقانی مجتمع تجاری الماس شرق

هپی لند
کلوپ پاندا

بولوار امامت ،نبش امامت ۴۲
بلوار وكيل آباد ،خيابان صياد شيرازی ،شهربازی كلوپ پاندا

هزینهها و چگونگی سفر به  ۵شهری که در ایام محرم عزاداریهای متفاوتی دارند

تاریخچـه نـذری دادن را اگـر بخواهیـم بنویسـیم ،طومـار بلندی
خواهـد شـد! چـرا کـه مسـلمانان از گذشـته هـای دور برایـن باور
بودنـد و بـرای بزرگداشـت بـزرگان و معصومـان دین خـود ،نذری
مـی دادنـد .صحنـه هـم زدن غـذای نـذری ،از آن خاطـره هایـی
اسـت کـه هیـچ وقت از خاطر نمـی رود آن لحظه ،انسـان رازی در
دل دارد کـه بـا امـام(ع) و خـدای خـود در میـان مـی گـذارد و بـه
نیـت بـر آورده شـدن ،نـذری را هـم مـی زند .در گذشـته نذری ها
را داخـل چینـی هـای گل سـرخ کـه گاهی از اسـتفاده زیاد لب پر
نیـز میشـد ،توزیع مـی کردند .امـا امروزه هزینه ظـرف نذری نیز
بـه فرآینـد تهیـه و توزیـع نذری اضافه شـده اسـت .همه سـاله در
ایـام خاصـی بـر تعـداد نـذری ها و نذر کننـدگان افزوده می شـود
و در مـاه محـرم ایـن امـر بـه اوج خـود می رسـد .ایرانیـان معموال
در لیسـت غذاهـا و خوراکـی هـای نـذری خـود مـوارد متنوعی را
تجربـه کـرده اند؛ انـواع حلوا ،شـله زرد،فرنی ،قرمه سـبزی ،قیمه،
آبگوشت،عدس پلو،حلیم ،شله مشهدی ،انواع آش به خصوص آش
رشته،شـربتهای سـنتی،چای و خرما و ...در لیسـت محبوبترین
نـذری هـای ایرانیـان اسـت .اما باتوجه به شـرایط اقتصادی کنونی
و هزینـه هایـی کـه دایم در حال تغییر هسـتند ،آیـا هنوز هم می
توان نذری داد؟ یا تنها قشـر خاصی می توانند این کار پسـندیده
را انجام بدهند؟ مسـلما با برآورد صحیح هزینه ،خرید از فروشـگاه
هـای معتمـد و معتبـر ،اسـراف نکردن و نبود تجمالت ،هر کسـی
کـه نیتـی دارد مـی توانـد نـذر خـود را ادا کنـد .اکنون به بررسـی
هزینـه تهیـه چند نوع نـذری محبوب مـی پردازیم.

شور حسیین در زنجان

سـینه زنـی از آییـن هایـی اسـت کـه تقریبـا در هـر روضـه خوانـی اجـرا می شـود .امـا شـیوه ابـراز ارادت در برخی از شـهر های
ایـران جلـوه دیگـری بـه خـود گرفتـه و حتـی دارای شـهرت جهانـی شـده اسـت .یکی از ایـن جلوه ها هر سـاله در خیابـان اصلی
شـهر زنجـان برپـا مـی شـود .گفتنـی اسـت مراسـم نوحه خوانـی و عزاداری امام حسـین از شـب اول محرم در دو حسـینیه اعظم
و زینبیـه برپـا مـی شـود .در ظهـر تاسـوعا و عاشـورا مراسـم از همیـن مـکان ها آغاز می شـود اما با زیاد شـدن جمعیـت ،اجتماع
عظیـم سـوگواران حسـین در میـدان جمـع مـی شـوند و بـه سـینه زنـی و زنجیـر زنـی مـی پردازنـد .بیشـتر مداحی ها بـه زبان
ترکـی اسـت و بعضـی از قسـمت هـا را بایـد سـینه زنـان پاسـخ دهنـد .شـرکت کننـدگان در ایـن مراسـم از تمامی اقشـار زنجان
هسـتند و همیـن اتحـاد و دسـته بنـدی نبـودن شـان باعـث مـی شـود کـه اگر اهل آن شـهر هم نباشـید احسـاس غربـت نکنید
و از فضـای معنـوی ایـن اجتمـاع بهـره منـد شـوید .در زنجـان گزینـه هـای متنوعـی مانند شـهرهای شـمالی بـرای اقامت وجود
نـدارد .امـا مـی توانیـد روی سـتاد اسـکان فرهنگیـان ایـن شـهر حسـاب بـاز کنیـد .اقامـت در اتـاق هـای درس بـرای فرهنگیان
۳۰هـزار تومـان و بـرای بقیـه کارکنـان دولتـی ۶۰هزار تومان اسـت.

نخل گرداین در یزد

نخـل در واقـع هیـچ شـباهتی بـه درخـت نخـل نـدارد .در حقیقـت نخـل امـام حسـین کـه در بعضـی از گویش هـا نقل امام حسـین نیـز نامیده
مـی شـود ،اتاقـک چوبـی بزرگـی اسـت که به وسـیله پارچه پوشـانده شـده اسـت .البتـه در بعضی از شـهرها از آینـه هایی کوچـک و قاب عکس
پیرغالمـان امـام حسـین نیـز در تزییـن نخـل هـا اسـتفاده مـی شـود .مراسـم تزییـن نخـل هـم برای خـودش عالمـی دارد و در بیشـتر شـهرها
پیرغالمـان بـا آییـن هـای خـاص و مداحـی هـای سـوزناک در اول محـرم به سـیاه پوش کـردن نخل می پردازنـد .این نخل که در واقـع نمادی از
تابوت هرگز نداشـته امام حسـین اسـت در ظهر عاشـورا بر دوش مردان و در میان جمعیت عزادار می چرخد .این مراسـم بیشـتر در شـهرهای
مرکـزی و کویـری ایـران متـداول اسـت .یـزد هـر سـاله در نزدیکـی بافـت تاریخـی اش بزرگترین اجتمـاع نخل گردانـی کشـور را دارد تا جایی
کـه مهمـان هـای خارجـی هـم بـرای دیـدن ایـن مراسـم خـود را بـه یـزد مـی رسـانند .از آن جایی کـه مداحی هـا به زبان فارسـی دراین شـهر
خوانـده مـی شـود ،شـما احسـاس همـدردی بیشـتری خواهیـد داشـت .نخـل گردانی در کنـار جغجغه زنـی ،کتل بسـتن ،تعزیه خوانی و دسـته
سـقا گوشـه ای از عـزاداری هـای عاشـورا در یـزد اسـت .انـواع گزینـه هـای اقامت در این شـهر مهیاسـت .قیمت اقامـت هتلی در این شـهر برای
یـک شـب و بسـته بـه تعـداد همراهـان و سـتاره هـای هتـل چیـزی بیـن ۳۶۰هزار تـا ۸۹۰هـزار تومان اسـت .این در حالی اسـت کـه اقامت در
اقامتگاههـای بـوم گـردی بیـن ۴۰۰هـزار تـا ۷۰۰هـرار تومـان در می آیـد .روی مرتبه منازل شـخصی هم می توانید حسـاب کنیـد .قیمت اجاره
منـازل از شـبی  ۳۰۰هـزار تومـان آغاز می شـود.

تشت گرداین در اردبیل

روایـت تشـنگی امـام حسـین (ع) و یارانـش  ،داسـتان سـوزناکی اسـت .انـگار که
دیـدن آب در ایـن روزهـا بیشـتر از آن کـه جگرهـا را خنـک کنـد ،آن را آتش می
زند .بنابراین در بیشـتر مداحی ها و آیین ها به مسـئله تشـنگی اصحاب حسـین
توجـه خاصـی شـده اسـت .در اردبیـل نیز مراسـم خاصی بـا نام تشـت گردانی هر
سـاله در روز عاشـورا برپـا مـی شـود .در ایـن مراسـم افراد سرشـناس حسـینیه ها
تشـت هایـی را کـه از اجدادشـان بـه ارث بـرده انـد بـه یـاد مشـک سـقا پـر از آب
مـی کننـد و بـه حسـینیه هـا و تکیـه هـا می برنـد .زمانی کـه بقیه مراسـم مانند
سـینه زنـی و مداحـی بـه پایـان مـی رسـد ،آب درون تشـت را بـا سـوز و نالـه در
میـان اعضـا تقسـیم مـی کنند .مراسـم تشـت گردانی فـارغ از فضـای معنوی که
دارد ،جلـوه هـای زیبایـی از معرفـت و محبـت به حضرت عبـاس دارد.اقامت هتلی
در اردبیـل هزینـه ای در حـدود ۳۰۰هـزار تـا ۴۶۰هـزار تومـان دارد .در حالـی که
اقامتـگاه بومگـردی بـرای یک شـب میزبانی از شـما چیزی در حـدود  ۴۰۰هزار تا
۵۵۰هـزار تومان مـی گیرند.

بیمارستان شاهین فر؛ یادگار یک پزشک محبوب
در عبـور از خیابـان سرشـناس ارگ
جواد نوائیان رودسری
و پـس از صحبت درباره سـینماها و
تاریخ
روزنامهنگار و کارشناس ارشد
سـاختمانهای قدیمی مانند مطب
دکتـر ضیائـی و سـاختمانهای
مرحـوم شـده ماننـد چهارطبقـه ،به دروازه سـراب رسـیدیم ،ابتـدای بازارچه
سـراب و یکـی از چنـد دروازه مشـهد ،در بیـش از  100سـال پیـش .قبـل از
اینکـه بخواهیـم سـفر شـهریمان را در امتـداد بازارچـه سـراب ادامه دهیم،
شـاید بـد نباشـد دربـاره دروازههـای مشـهد قدیم کـه این روزهـا دیگر اثری
از آن هـا باقـی نیسـت ،صحبتـی داشتهباشـیم.

دروازه هشر هبشت

مشـهد قدیـم ،شـش محلـه عمـده داشـت کـه البتـه گاهـی دو یا سـه محله
دیگـر را از درون یکـی از محلههـا بیـرون میآوردند و مسـتقل میکردند .این

شـش محلـه عبارت بودند از :سـراب ،سرشـور ،عیـدگاه ،نوغـان ،پایینخیابان
و باالخیابـان .هـر کـدام از ایـن محلهها بـرای خـودش در و دروازهای به بیرون
شـهر داشـت کـه معمـوالً با نام خود آن محله شـناخته میشـد؛ مثلا دروازه
سـراب کـه بـه اسـم محلـه سـراب بـود .امـا دو دروازه هـم داشـتیم که اسـم
شـان خـاص بـود؛ دروازه ارگ در کنـار ارگ حکومتـی – جایـی که دفعه قبل
از کنـارش گذشـتیم– و دروازه «میرعلـی آمـو» کـه مـکان تقریبـی آن با نام
بوسـتان «میر» ،در حاشـیه بولوار وحدت ،از چهارراه مقدم طبرسـی به سـمت
پنجـراه پایینخیابـان قرار دارد .دروازه میرعلی آمو ،همیشـه بسـته بود؛ چون
مـردم معتقـد بودنـد اگـر بـاز شـود ،بالیی وارد شـهر خواهد شـد .بـا توجه به
حمالت ترکمانان از آن سـوی شـهر ،این ادعا چندان گزاف هم نبوده اسـت.
خـود میرعلـی آمـو ،ظاهـرا ً مـردی عـارف و عالم بـوده که در دو فرسـخی این
دروازه ،بیرون از شـهر مشـهد ،مدفون شـده اسـت؛ البته امروزه نشـانی از مزار
او در دسـت نیسـت امـا روایـت مورخـان  500سـال قبـل ،نشـان میدهد که

گردشگری

هزینه های نذری دادن

واقعـه عاشـورا از چنـان ارزش و دنبالـه ای برخـوردار اسـت کـه در هیـچ کـدام از صفحـات و روزهـای تاریخ فراموش نمی شـود .داسـتانی که چندین قرن اسـت توسـط روضه خوان ها
سمیه محمدنیا حنایی
تکـرار مـی شـود امـا ایـن تکـراری تریـن روایـت تاریـخ همچنان ماننـد روز اول داغی بزرگ بر دل انسـان ها می گـذارد و انگار کـه داروی زمان بر تلخی و سـوزناکی ایـن واقعه بی اثر
روزنامهنگار
مانده باشـد ،اشـک از شـنوندگانش می گیرد .در ایران از دیرباز به سـبب ارادت ایرانیان به ائمه اطهار مراسـم عزاداری سـید و سـاالر شـهدا با شـکوه خاصی برپا شـده اسـت .حتی
بعضی از این مراسـم در فهرسـت آثار ملی و معنوی ایران ثبت شـده اسـت .در این نوشـتار شـما را با گوشـه ای از عرض ارادت به سـاحت امام حسـین(ع) آشـنا می کنیم.

تعزیهخواین در فسا
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تعزیهخوانـی از مهمتریـن شـکلهای هنرهـای نمایشـی در ایـران اسـت .در واقـع
زمانـی کـه میخواهنـد از نمایـش و تئاتر در ایران صحبت کننـد ،از تعزی ه به عنوان
نخسـتین گامهـای ایـن هنر در کشـور نام میبرنـد .در ماه محرم به ویـژه در  ۱۰روز
ابتدایـی آن ،تعزیـه خوانـی هـای زیادی در سراسـر کشـور انجام می شـود .در میان
تمـام تعزیـه هایـی کـه در ایـران برپـا می شـود ،تعزیـه فسـا ،دارای ویژگی خاصی
اسـت .این مراسـم که به بزرگترین تعزیه میدانی کشـور معروف اسـت ،در فضای
باز و در کنار رود فسـا رود صورت می گیرد و در آن از اسـب و ابزار و ادوات جنگی
واقعی اسـتفاده می شـود .برپایی تعزیه در کنار رود در زمان شـبیه خوانی حضرت
عبـاس از جملـه ویژگـی هـای تعزیـه در فساسـت کـه تقریبا بینظیر اسـت .تعزیه
خوانـی در ایـن روسـتا در صبـح عاشـورا از سـاعت  8آغـاز میشـود و تـا نزدیـک
غـروب ادامـه دارد ،انتهـای ایـن نمایـش خیمـه سـوزان و آغاز شـام غریبان اسـت.
محـل برگـزاری تعزیـه در نزدیکـی تپههای حضـرت صاحب الزمان (عج) روسـتای
صحرارود در  ۸کیلومتری شـهر فساسـت.
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شله زرد:

شـله زرد جزء جدانشـدنی سـفره های نذری اسـت .شله زرد یک
دسـر کاملا ایرانـی اسـت کـه منشـا آن به کرمـان بـاز میگردد.
مهم ترین چاشـنی شـله زرد زعفران و گالب اسـت.

عدسپلو:

عـدس پلـو از دیربـاز عضـوی مهـم در مراسـم مذهبـی ایرانیـان
بـوده سـت .ایـن پلـو به دلیل نداشـتن خورشـت طبخ آسـانتری
بـرای تعـداد زیاد دارد و مورد اسـتقبال همیشـگی قرار می گیرد.
مهـم تریـن بخـش عـدس پلـو عـدس و گوشـت چـرخ کـرده
اسـتفاده شـده در آن اسـت.

حلقه ارادت در بوهشر

یکـی دیگـر از آییـن هـای خـاص سـینه زنی در جنـوب غربی ایـران صورت
مـی گیـرد .در شـهرهای جنوبـی به ویژه بوشـهر مـردان به صـورت دایره وار
حلقـه هایـی متحـد المرکـز بـه دور مـداح مـی زننـد .و با دسـت چـپ کمر
فـرد کنـاری را مـی گیرنـد و با دسـت راسـت بـا حرکتی مداوم و حـزن آلود
بـر سـینه شـان مـی زننـد .آوای مداحـی بوشـهری آوای حزن آلودی اسـت
کـه در آن هـم از اشـعار عربـی و هـم از نوحـه هایـی بـه زبـان فارسـی بهره
مـی گیـرد .نـوای خـاص دمـام ،طبـل و زنجیر نیز در دسـته جات بوشـهری
در روزهـای عاشـورا و تاسـوعا بـه گـوش مـی رسـد ،نوایـی کـه بـا شـور و
هیجـان یـادآور بخـش هـای حماسـی ایـن واقعـه اسـت .در بوشـهر امـکان
اقامـت هتلـی بـا هزینـه ای حـدود ۲۵۰هـزار تـا  ۴۵۰هزار تومـان برای یک
شـب مهیاسـت .امـا مـی توانیـد روی اقامتـگاه های بـوم گردی نیز حسـاب
کنیـد .مبلـغ کرایـه یـک شـب از این مکان ها حـدود ۳۵۰هزار تـا ۶۰۰هزار
تومـان همـراه بـا صبحانه محلی اسـت.

قبر وی ،زیارتگاهی شـناخته شـده و مورد توجه بوده اسـت .بگذارید خیالتان
را راحـت کنـم که در قسـمتهای بعد این نوشـتار ،وقتی به محـل دروازههای
مشـهد برسـیم ،به طور مبسـوط دربـاره آن ها توضیـح خواهم داد.

بیمارستاین در انهتای ابزارچه رساب

انتهـای کوچـه بازارچه سـراب به خیابان رجایی میرسـد؛ گـذری که در دهه
 ،1310توسـط محمـد ولـی اسـدی ،نایبالتولیه وقت آسـتان قـدس رضوی
و در زمینهـای مربـوط بـه بـاغ آسـتانه ،ایجـاد شـد .در انتهـای ایـن کوچـه
قدیمـی و کهـن سـال مشـهد که قدمـت آن را میتـوان در دیوارها و نماهای
دلنشـین آجـری تعـدادی از خانهها و الگوی طراحـی پسکوچههای آن دید،
به بیمارسـتانی قدیمی میرسـیم؛ بیمارسـتان شـاهینفر .این بیمارستان ،به
همـت پزشـک توانمنـد و محبوب شـهر مشـهد ،دکتر محمد شـاهینفر ،در
سـال  1334بـا ظرفیـت  110تختخـواب تأسـیس شـد و امـروزه ،بخشـی از
دانشـکده پزشـکی دانشـگاه آزاد اسالمی محسوب میشـود .دکتر شاهین فر
در سـال  ،1299در شـهر مشـهد به دنیا آمد و  17سـاله بود که به دانشـکده
پزشـکی دانشـگاه تهران راه یافت و در سـال  1322از آن فارغالتحصیل شـد.
وی کـه در سـال  1358بـه افتخار بازنشسـتگی نائل شـده ،همچنـان در قید

حلوا:

حلوا به عنوان شـیرینی یا دسـر سـنتی و خوش طعم طرفداران
زیـادی دارد .ایـن روزهـا حلـوا را در طعـم هـای مختلـف و بـا
تزیینـات چشـم نـوازی در مجالـس مختلف مشـاهده می کنید.
غذای نذری/مواد
اولیه(برای 10نفر)
برنج
(از قرار کیلویی10الی
18هزارتومان)
گوشت چرخ کرده
(از قرار کیلویی
70الی130هزار تومان)
زعفران
(از قرار مثقالی  ۳۰الی
80هزار تومان)
عدس
( از قرار کیلویی  7الی
12هزار تومان)
شکر
(از قرار کیلویی  4الی 8
هزار تومان)
روغن
( از قرار هر لیتر  5الی 11
هزار تومان)
گالب
( از قرار هر لیتر15تا ۲۳
هزارتومان)
آرد
( از قرار کیلویی هزارالی
سه هزارتومان)

حلوا

عدس پلو

شله زرد

14پیمانه

15پیمانه --------

یک و نیم
کیلوگرم

-------- --------

به مقدار الزم به مقدار الزم به مدار الزم
 5الی6
پیمانه

-------- --------

 6 -------الی8پیمانه  5الی6پیمانهیک لیتر
--------

 -------دو سوم لیتریک لیتر

نیم لیتر

8 -------- --------الی10پیمانه

حیـات اسـت و بـرای ایشـان ،آرزوی طـول عمـر بیشـتر و سلامتی ماندگار
داریم .دکتر شـاهینفر که جراحی زبردسـت بوده اسـت ،از نخسـتین سـال
تأسـیس دانشـکده پزشـکی مشـهد ،یعنی سـال  ،1328در کنار اسـتادانی
ماننـد دکتـر تولـون ،بـه تدریـس پزشـکی پرداخت .بیمارسـتان شـاهینفر،
هنـوز هـم بـه عنوان یـک بیمارسـتان تأثیرگـذار در عرصه آموزش پزشـکی
و ارائـه خدمـات بـه مـردم مشـهد ،شـهرت دارد .خـب! شـما را مقابـل در
بیمارسـتان نگـه مـیدارم تا هفته بعد کـه از عرض خیابـان رجایی بگذریم و
سـر از کوچه چهاربـاغ دربیاوریم.

