اسپنینگ ورزیش برای دوری از اسرتس
بیشـتر افـراد بـه دنبـال راه هایی برای خالی کردن اسـترس ها و فشـارهایی هسـتند که طی
روز یـا هفتـه بـا آن روبـه رو مـی شـوند .بعضـی افراد پناه بـردن به دامان طبیعـت را راه چاره
مـی داننـد و بعضـی هـا هـم بـه دنبـال راه هـای مفـرح تری بـرای خالـی کردن انـرژی های
منفـی تلنبـار شـده مـی گردنـد .اگـر از دسـته دوم هسـتید ما برای تـان یک پیشـنهاد ویژه
داریـم ،پیشـنهادی کـه در کنـار ایجـاد احسـاس خوب ،چربی های دسـت نخـورده بدن تان
را هـم حسـابی مـی سـوزاند ،فشـار را از روی مفاصـل تان برمـی دارد و پاهای تـان را قوی تر
از قبـل مـی کنـد .این شـیوه چیزی جز اسـپنینگ یـا همان رکاب زنـی روی دوچرخه های
ثابت نیسـت .خوشـبختانه از سـال  86که فدراسـیون ،این ورزش را به رسـمیت شـناخت این
دوچرخـه هـا پـای ثابت بیشـتر باشـگاه های ورزشـی شـد .در گفـت وگو با خانـم مریم عرب
مربی اسـپنینگ و مسـئول کمیته آمادگی جسـمانی مشـهد به این نتیجه رسـیدیم که روی
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هر دوچرخه ای نمی شـود رکاب زد ،دوچرخه ها باید دارای اسـتاندارد های مناسـب و قابل
تنظیـم از نظـر سـایز بـرای هـر جثه ای باشـند .همچنین ایشـان تاکیـد کردند بـرای آن که
از رکاب زنـی روی دوچرخـه هـا ،کمـال لـذت را ببرید باید باشـگاه هایـی را انتخاب کنید که
جـای مخصـوص و جداگانـه ای مجهـز بـه عایق صوتی ،سیسـتم تهویه مناسـب و نورپردازی
هـای هیجـان انگیـز بـرای افـراد تعبیه کرده باشـند که متاسـفانه در این گفت وگـو این طور
دسـت مـان آمـد بیشـتر باشـگاه هایی که ادعـا می کنند برنامه اسـپنینگ دارنـد از این مزایا
بـی بهـره انـد .هزینـه رکاب زنـی شـما بـرای هر جلسـه چیزی حـدود  20تـا  30هزارتومان
اسـت و ایـن بسـتگی بـه درجـه باشـگاهی دارد کـه انتخاب کـرده اید .جز ایـن هزینه که می
توانیـد بـه صـورت ماهانـه و بـرای  12جلسـه هم بپردازیـد تنها خرجی که این تفریح نشـاط
آور روی دسـت تـان مـی گـذارد ،هزینـه خرید یک جفت کفش ورزشـی اسـت.

راهنمای حضور در غارهای کمتر شناخته شده کشور

امـروز مـی خواهیـم از نوعـی گردشـگری بـرای تـان حـرف بزنیـم کـه با اندکی چاشـنی ترس و هیجان همراه اسـت ولـی در عین حـال آرامش وصف ناپذیـری را به اهلـش تزریق می
سمیه محمدنیا حنایی
کند .غارپیمایی دنیای عجیبی برای خود دارد ،قبال غارپیمایی برای کشـف بیشـتر دنیا انجام می شـد و بیشـتر غارپیمایان را زمین شناسـان و باسـتان شناسـان البته با قدرت جسـمانی
روزنامهنگار
بـاال تشـکیل مـی دادنـد .امـا انـگار بعـد از ایـن کـه جایـی بـرای کشـف کـردن در دنیا باقـی نماند ،این رشـته تبدیل بـه یکی از رشـته های ورزشـی مهیج شـد ،حاال نیز با گرم شـدن
صنعـت گردشـگری ،بهینـه سـازی مسـیر درون غارهـا توسـط سـازمان هـای دولتی  ،بـه راه افتادن انواع تورها و همچنین انتشـار گسـترده تجربیات غارپیمایان در فضـای مجازی ،غار گـردی تبدیل به یک صنعت
گردشـگری شـده اسـت .از ایـن هـا کـه بگذریـم دنیـای زیـر زمیـن یـا در دل کـوه خیلـی جالـب اسـت  .شـما در درون غارهـا به یـک بـاره از دنیای خارج کنـده می شـوید .دیگر بـرای تان صبح یا شـب بودن
معنایـی نـدارد همیـن طـور شـرایط جـوی؛ چـرا کـه در بیشـتر غارهـا به دالیل زمین شناسـی دمـای هوا ثابت اسـت .خیلی ها می گویند غارگردی یکی از بهترین گشـت و گذارها برای شـش ماه دوم سـال اسـت،
چـرا کـه بـاران کـه جـای خـود را دارد ،اگـر سـنگ هـم از آسـمان ببارد شـما می توانید به دلخوشـی تـان بپردازید! در این هفته سـری به سـه غار کمتر شـناخته شـده زده ایم.

غار کوگان ،آاپرمتان در عرص اشکانیان
 7خانه غاری برای زندیگ
مغان؛ غاری در همین نزدییک

خـرم آبـاد را مـی توان به یکی از گنجینه های هنوز کشـف
نشـده گردشـگری در ایران تشـبیه کرد ،طبیعت بکر و آب
و هـوای چهـار فصـل آن ،وجود آثار باسـتانی کـه حکایت از
قدمـت بـاالی سـکونت در ایـن منطقه دارد ،همگی دسـت
بـه دسـت هـم داده انـد تـا خـرم آبـاد را بـه یـک مقصـد
چنـد منظـوره گردشـگری تبدیـل کنند .اما متاسـفانه نگاه
مرکـز گـرا بـرای توزیـع عادالنـه امکانات از یک سـو و وضع
نامناسـب جـاده هـای دسترسـی به خـرم آباد که هرسـاله
کام چنـد تـن از مسـافران را تلـخ مـی کنـد از دیگـر سـو،
باعـث شـده اسـت خـرم آبـاد بـه جایـگاه شایسـته اش در
گردشـگری دسـت پیـدا نکنـد .یکـی از جاذبـه هـای ایـن
شهرسـتان ،وجـود کـوه هـای بـه هم پیوسـته اسـت که به
دلیـل بافـت سـنگی متراکم آن هـا ،یکـی از بهترین گزینه
هـای حجـاری بـه شـمار مـی رونـد .در نزدیکـی پلدختـر
درسـت در میانـه کوهـی صخـره ای و دیـوار ماننـد ،غار دو

طبقـه ای وجـود دارد که با دسـتان هنرمند و بـا اراده کنده
شـده اسـت .تـا چند سـال پیش رفتن بـه این غـار نیازمند
تجهیـزات و تـوان بدنـی باالیـی بـود امـا بـا احـداث پلکان
هـای فلـزی بـرای ورود بـه غار و همچنین احـداث پل های
فلـزی بـرای تـردد راحـت تـر میـان اتاقـک های تراشـیده
شـده ،کـوگان گـردی بسـیار آسـان تر از قبل شـده اسـت.
غـار کـوگان یک غار دو طبقه اسـت که قدمـت آن به دوران
اشـکانیان بازمـی گـردد ،این غار با هدف ایجاد سـکونت گاه
دایمـی و همچنیـن پرستشـگاه آیین مهرپرسـتان حجاری
شـده اسـت .بـرای ایـن کـه به کـوگان برویـد بایـد از مرکز
اسـتان(خرم آبـاد)  45کیلومتـر بـه سـمت پلدختر حرکت
کنیـد .نرسـیده بـه پلدختـر ،تابلـوی روسـتای کـوگان را
پیـدا کنیـد و از جـاده خـارج شـوید .جـاده تـا خود روسـتا
آسـفالت شـده اسـت .روسـتای کوگان به تنهایی می تواند
یـک مقصـد گردشـگری باشـد .بـه ویـژه ایـن کـه در فصل

پاییـز ،درختـان و طبیعـت بکرش به مدد رودخانه همیشـه
جـاری اش جلـوه زیبایـی بـه خـود گرفته انـد .از روسـتا تا
کـوه یـک پیـاده روی یـک سـاعته در پیـش داریـد که می
توانیـد بـا نیسـان سـواری ،آن را کوتـاه تـر کنیـد امـا اگر از
مـن مـی شـنوید این مسـیر را پیـاده طی کنیـد تا طبیعت
زیبای کوگان را بیشـتر درک کنید .اقامت محلی در اسـتان
غربی به دلیل ناآشـنایی گردشـگران فارسـی زبان با گویش
محلی ،ممکن اسـت کمی سـخت باشـد .برای همین نمی
شـود خیلـی روی کرایـه خانـه هـای روسـتایی حسـاب باز
کـرد .امـا از طرفـی فاصلـه کوتـاه کـوگان تـا خرم آبـاد این
امـکان را فراهـم مـی کنـد کـه در این شـهر اقامت داشـته
باشـید .قیمـت اقامتـگاه های بـوم گردی در این شـهر برای
یـک شـب حـدود  100تا  150هزار تومان اسـت .اما هزینه
اقامت هتلی در این شهرسـتان برای چهار نفر از  230هزار
تومـان آغـاز مـی شـود و بـه  476هـزار تومان می رسـد.

غارهـای دسـت کـن یکـی از مظاهـر هنـر و قدرت انسـانی
اسـت .تصـور ایـن که انسـان هایـی متعلق بـه چندین قرن
پیـش بـدون هیـچ یک از امکانـات و فناوری هـای معماری
نویـن ،چنیـن ذهـن انتزاعـی داشـته اند که با دسـت خالی
بـه خلـق خانـه هایـی در دل کـوه مـی پرداخته انـد ،کمی
دور از باور اسـت .در نزدیکی های خلخال نیز غاری دسـت
کـن وجـود دارد کـه نحـوه چینـش خانـه هـا در ایـن غـار
کـه به شـکل حرف «یو» انگلیسـی اسـت ،توجه بسـیاری
را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .ایـن غـار دارای دو دهانـه
شـمالی و جنوبـی اسـت کـه دهانـه دوم بـه دلیـل عملیات
غیـر مجـاز حفـاری بـه وجـود آمـده اسـت .از دهانـه اصلی
کـه وارد شـوید مـی توانیـد بـه خانـه هـای اول ،دوم ،سـوم
و چهـارم دسترسـی پیـدا کنیـد اما بـرای رسـیدن به خانه
پنجـم بایـد وارد داالن شـوید  .البتـه مسـیر کوتـاه تری هم
بـرای رفتـن بـه خانـه پنجـم وجـود دارد .دهانـه دوم غـار

درسـت از درون خانه پنجم باز شـده اسـت .از این جا شـما
مـی توانیـد به راحتی به خانه ششـم هم دسترسـی داشـته
باشـید امـا رسـیدن به خانـه هفتم که خیلی هـا آن را خان
هفتـم رسـتم مـی نامند ،کمـی فـرق دارد .بایـد خودتان را
بـرای عبـور از اسـتوانه ای بـه قطر  50سـانتی متـر و طول
 2متـر راضـی کنیـد! اگـر جثـه بزرگـی دارید یا تـرس گیر
کـردن درون اسـتوانه بـه دلتـان افتاده اسـت ،از خیر بازدید
خانـه هفتـم بگذرید .در غار ممکن اسـت به سـاکنان اصلی
آن هـم بربخوریـد ،این غار زیسـتگاه «تشـی» بـزرگ ترین
جونـده ایرانـی و خفـاش هـای گوش دراز اسـت .هفت خانه
در نزدیکـی خلخـال روسـتای گرمخانـه قـرار دارد و فاصله
آن تـا خلخـال حـدود  20کیلومتـر اسـت .برای رسـیدن به
ایـن غـار بایـد وارد جاده خلخال به شـتجین شـوید و بعد از
طی  16کیلومتر از سـمت غرب جاده خارج شـوید و مسیر
روسـتای گرمخانـه را در پـی بگیریـد .بعـد از چنـد دقیقـه

رانندگـی ،دهانـه شـمالی غـار روی کـوه قابل رویت اسـت.
خوشـبختانه جـاده تـا پـای کوه آسـفالت اسـت.برای رفتن
بـه ایـن غـار ،شـما می توانیـد در خلخال مسـتقر شـوید و
یـک روز از سـفرتان را به غارنـوردی اختصاص دهید .هزینه
اقامـت مهمـان سـرایی بـرای چهار نفر در خلخـال با قیمت
مناسـب 291هـزار تومـان اسـت .امـا اقامـت هتلـی در این
شـهر بـرای همیـن تعداد همـراه ،حـدود  535هـزار تومان
در مـی آیـد .اقامتـگاه هـای بوم گردی در خلخـال می تواند
در لـذت بـردن شـما از سـفرتان موثرتـر باشـد .هزینـه این
نـوع اقامتـگاه هـا بسـته به نزدیکی شـان به شـهر یـا مراکز
تفریحـی و گردشـگری اطـراف خلخـال از شـبی  100هزار
تومـان آغـاز مـی شـود و بـه  220هزار تومان می رسـد .اگر
تعـداد همراهـان تان زیاد اسـت ،می توانید بـه گزینه اجاره
خانـه هـای دربسـتی در خلخـال نیز فکر کنیـد ،هزینه این
اجـاره از شـبی  500تـا  900هـزار تومان اسـت.

در نزدیکـی هـای مشـهد نیـز غـاری زیبـا و پـر از جاذبـه
هـای باورنکردنـی جـا خـوش کـرده اسـت .ایـن غـار کـه
عنـوان طوالنـی تریـن غـار ایـران را نیـز بـا خـود یـدک
مـی کشـد ،یکـی از جاذبـه هـای گردشـگری مشـهد
اسـت .درون ایـن غـار چندیـن چشـمه آب کـه البتـه آب
آن هـا قابـل نوشـیدن نیسـت ،وجـود دارد کـه یکـی از
دالیـل مرطـوب بـودن هـوای غـار و لغزنـده بودن مسـیر
غارپیمایـی اسـت.وجود چـاه هـای عمیق در میانه مسـیر
مغـان نیـز از مـواردی اسـت کـه غـار پیمایـی مغـان را به
یـک گشـت و گـذار هیجـان انگیـز امـا خطرنـاک تبدیل
کـرده اسـت .اگـر تـا بـه حال بـه هیچ غـاری سـفر نکرده
ایـد ،بهتر اسـت مغـان را تنها به این دلیـل که در نزدیکی
شماسـت ،انتخـاب نکنید! غارپیمایی مغـان نیاز به راهنما
یا وسـایلی مانند طناب و انواع نشـانه ها برای گم نشـدن
دارد .در مغـان چندیـن تونل و چـاه عمیق وجود دارد که
بـه راحتـی مـی توانـد تـازه واردان را سـردرگم کنـد .غار

مغـان از دسـته غارهـای آهکـی و یکـی از زیبایـی هایش
اسـتاالگمیت هایی اسـت که از سـقف آویزان شـده است.
بـرای رسـیدن بـه ایـن غـار زیبـا و مخـوف ،کافـی اسـت
وارد منطقـه سـیدی شـوید و مسـیر کـوه هـای خلـج را
پـی بگیریـد .سـعی کنیـد روزی را برای ایـن ماجراجویی
انتخـاب کنیـد کـه بارندگـی در منطقـه نباشـد .چـرا که
جاده کوهسـتانی و پر دسـت انداز اسـت و چه بسـا کنترل
خـودرو در ایـن مسـیر دشـوار شـود .بعـد از گذشـتن از
روسـتاهای بالنـدر ،اردمـه و خـان رود بـه روسـتای مغان
مـی رسـید .روسـتای مغان یکی از خـوش آب و هوا ترین
روسـتاهای منطقـه اسـت کـه البته جلوه بهـاری آن دیگر
صفایـی دارد .بـرای رفتـن بـه غـار مـی توانیـد از همـان
روسـتا یـک راه بلـد پیـدا کنیـد .قیمـت راه بلدهـا بـرای
دو سـاعت غارنـوردی حـدود  50تـا  70هزار تومان اسـت
کـه البتـه ایـن مبلـغ رابطـه نزدیکی بـا گرمی چانه شـما
دارد! بعـد از روسـتا حـدود  2کیلومتـر بایـد طـی کنیـد

تـا بـه چشـمه ای زیبـا در دل دشـت برسـید .ایـن جا در
واقع ابتدای مسـیر پیاده روی شـما به سـمت غار اسـت.
از چشـمه تـا دهانـه غـار  2سـاعت پیـاده روی بـا شـیب
مالیمـی کـه کـم کـم بـه آن اضافـه مـی شـود ،در پیش
داریـد .در نزدیکـی هـای غـار ،جـاده پاکـوب شـده کمی
خطرنـاک مـی شـود و بایـد مراقـب همراهـان خردسـال
خود باشـید .دهانه غار دارای دو تونل اسـت که در نهایت
بـه یـک تـاالر ختـم مـی شـود .مسـیر غارپیمایـی مغـان
ماننـد دنیـای عجایب اسـت ،شـما بـا گـذر از داالن های
گاه عریـض و گاه باریـک بـه تـاالر بزرگـی مـی رسـید که
شـگفتانه ای را در دل خـود جـای داده اسـت .زیباتریـن
ایـن شـگفتانه هـا چشـمه هـای پـر آب درون غـار اسـت
و خطرنـاک تریـن شـان هـم وجـود چـاه هـای عمیـق به
مقصـد دل زمیـن اسـت! غـار پیمایی مغان حـدود  2تا 3
سـاعت طـول مـی کشـد و تـا جایی ادامـه پیدا مـی کند
کـه مسـیر عبـور شـما بـه بن بسـت می خـورد!

گردشگری

کیـش از مقاصـد جذابـی اسـت کـه در تابسـتان و زمسـتان
مسـافران مخصـوص بـه خـود را دارد .همان طـور که هفته پیش
هـم گفتیـم پاییـز فصل ارزانی برای سـفر به کیش اسـت و کافی
اسـت یـک تـور مناسـب در زمـان غیرپیک (خـارج از تعطیالت)
انتخـاب کنیـد .ایـن بـار مـی خواهیـم بـا هـم در کیش گشـتی
بزنیـم .اولیـن موضـوع بـرای کیش گردی انتخاب روش مناسـب
حمـل و نقـل در جزیـره اسـت ،اگـر عاشـق خودروهـای لوکس
خارجـی هسـتید ،اجـاره خودروهـای لوکـس و روز دنیـا بـدون
سرنشـین تجربـه ای اسـت کـه در شـهر خودتـان خیلـی بیـش
از ایـن هزینـه دارد .هزینـه اجـاره خـودرو از حـدود  200هـزار
تومـان بـه صـورت روزانه شـروع می شـود و بسـته بـه خودرویی
کـه انتخـاب مـی کنیـد ،باالتـر مـی رود .یکـی از ویژگـی هـای
ایـن جزیـره تنـوع تفریحاتـی اسـت که هیـچ کجای ایـران نمی
توانیـد ایـن میـزان از تنوع را یک جا ببینیـد .انواع تفریحات آبی،
سـاحلی و حتی هوایی و زمینی در آن پیدا می شـود .فهرستی از
ایـن تفریحـات بـه همراه هزینه هر کدام در زیر ارائه شـده اسـت:
دوچرخه سواری ساعتی  8هزارتومان
شهربازی هایلند  10هزارتومان
گشت دور جزیره  10هزارتومان
سینما چند بعدی  30هزارتومان
اسب سواری  35هزارتومان
کارتینگ  40هزارتومان
قایق کف شیشه ای  40هزارتومان
اسکی روی آب با کابل برقی  45هزارتومان
پینت بال  45هزارتومان
جت اسکی  50هزارتومان
شاتل و بانانا  50هزارتومان
قایق پدالی و پارویی  50هزارتومان
انواع قایق های بادبانی  50هزارتومان
جنگ های شادی به مدت  2تا  3ساعت از  60هزارتومان
پدل بورد  60هزارتومان
تور سافاری  85هزارتومان
کشتی تفریحی از ساعت  21تا یک بامداد از  85هزار تومان
چتر پاراسل  120هزارتومان
ماهیگیری ثابت با شناور و تجهیزات  120هزارتومان
اتاق فرار  125هزارتومان
غواصی تفریحی  150هزارتومان
اسکی روی آب با قایق  150هزارتومان
بانجی جامپینگ  170هزارتومان
فالی بورد  200هزارتومان
اسکوتر زیردریایی  200هزارتومان
کرایه اتومبیل بدون راننده از  200هزارتومان
پارک دلفین ها و باغ پرندگان  280هزارتومان
پرواز تفریحی  350هزارتومان
بـا مطالعه فهرسـت باال می توانید متناسـب با بودجـه ای که در
نظـر داریـدبـرای انجام تفریحـات در کیش برنامـه ریزی کنید.
قـدم اول ،انتخـاب تور مناسـب اسـت که برای انتخـاب بهینه از
موتورهای جسـت وجوی تور مانند توریلند می توانید اسـتفاده
و بـا مقایسـه تورهـای آژانـس هـای مختلـف ،بهتریـن گزینه را
انتخـاب کنیـد .در کنـار تفریحات فوق ،بازدید از کشـتی یونانی،
سـاحل مرجانـی و شـهر زیـر زمینـی کاریـز و الک پشـت های
دریایـی را از دسـت ندهیـد .همچنین بازارهـای کیش می تواند
فرصت خوبی برای خرید باشـند به ویژه اگر در زمان جشـنواره
ها و شرایط تخفیفی به آن جا سفر کنید .توریلند با جمع آوری
اطالعات تورهای آژانس های مشـهد و تهران ،امکان دسترسـی
و مقایسـه انـواع تورهـای داخلـی و خارجی را فراهم کرده اسـت
همچنیـن در شـبکه هـای اجتماعـی مـی توانیـد توریلنـد را
دنبـال کنیـد تـا شـما را در انتخـاب بهترین تـور راهنمایی کند.
آدرس وبسایتWWW.TOURILAND.COM:
شبکه های اجتماعیTouriland_mashhad :
شـماره تمـاس توریلنـد کـه آسـان تریـن راه بـرای ارتبـاط با
برگزارکننـدگان معتبـر تور در مشـهد اسـت:
051-31634633

مدرسه عباسقلی خان؛ یادگار ماندگار عصر صفوی در مشهد

سلام ،در قسـمت قبلی ،رسـیدیم
جواد نوائیان رودسری
بـه پاییـن خیابـان و درباره سـرای
روزنامهنگار و دانشجوی دکترای تاریخ
عزیـزا ...اُف صحبـت کردیـم امـا
جاذبـه هـای ایـن خیابـان ،هنـوز
تمـام نشـده؛ کافـی اسـت برگردیـد بـه ابتـدای کوچـه عباسـقلیخان ،تا با
هم سـفری به عصر صفویه داشـته باشـیم ،به روزگاری که در مشـهد ،بازار
سـاخت مـدارس علمیه و توسـعه اماکن متبرکه حسـابی داغ بـود؛ به دوران
حکومـت عباسـقلیخان شـاملو بـر خراسـان.

انیم آشنا و انشناخته!

شماره 20236

هزینههای
کیشگردی

سفر به  3غار بکر ایراین

مشـهد
گـــردی
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نـام مدرسـه عباسـقلیخان بـرای بسـیاری از مـردم مشـهد و حتـی
غیرمشـهدیها ،آشناسـت؛ البتـه نـه از بـاب تاریـخدوسـتی! بلکـه بـه ایـن
دلیـل کـه یکـی از بازارهـای پررفـتو آمـد مشـهد کـه در دورهای ،مرکـز
فـروش اجنـاس دسـت دوم ،یـا به قول قدیمیهـا «تاناکورا» بـود ،در همین

راسـته عباسـقلیخان قـرار داشـت؛ اما وجه تسـمیه بـازار ،مدرسـهای کهن
سـال اسـت کـه در ابتـدای همیـن کوچـه قـرار دارد 352 .سـال پیـش ،در
سـال  1045هـ.ش ،عباسـقیخان شـاملو ،بیگربیگی خراسـان در دوره شـاه
سـلیمان صفـوی ،مأموریـت پیـدا کـرد تـا مدرسـهای بـزرگ و آبرومنـد در
مشـهد بسـازد .ایـن مدرسـه ،در ابتـدای پایینخیابـان بنا شـد؛ مدرسـهای
بـزرگ و زیبـا ،بـا بیـش از صـد حجـره کـه طلاب علـوم دینـی را در خـود
جـای مـیداد .عباسـقلیخان بیش از  34سـال ،والی خراسـان بـود و در این
مـدت ،خدمـات معتنابهـی را بـرای این خطـه انجام داد .جالب اسـت بدانید
مدرسـه عباسـقلیخان ،تنها مدرسـه بازمانده از مشـهد عصر صفوی است و
بقیه مدارس ،طی سـه سـده اخیر ،تخریب و ویران شـده یا شـکل و شـمایل
جدیـدی یافتهانـد و اثـری از آثـار معمـاری آن هـا پیدا نیسـت.

موقوفهها؛ از ایران ات افغانستان

یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای مدرسـه عباسـقلیخان ،موقوفههـای

ارزشـمندی اسـت کـه از سـوی سـازنده و واقـف آن ،بـرای اداره مدرسـه در
نظـر گرفته شـده اسـت .گسـتره این موقوفههـا ،حتی تا افغانسـتان امروزی
نیز کشـیده میشـود که البته ،منافع آن ها ،امروزه دیگر در اختیار مدرسـه
و نیـت واقـف قـرار نمیگیـرد؛ روسـتاها و رقبـات بزرگی در فـراه ،بادغیس،
هـرات و  . ...بـا تالشهایـی کـه در سـالهای اخیـر شـده اسـت ،تعـدادی از
موقوفههـای داخـل ایـران کـه توسـط افـراد یـا سـازمانها ضبـط و تصرف
شـده بـود ،پـس گرفتـه شـد و امـروز ،بیـش از  180طلبـه علـوم دینـی که
همگی از دانش آموختگان کارشناسـی و باالتر دانشـگاههای کشـور هستند،
در ایـن مدرسـه بـه فراگیـری علم مشـغول اند .وقفنامه عباسـقلیخان برای
مدرسـه ،یکـی از جامعتریـن وقفنامههـای موجود اسـت و میتـوان آن را در
شـمار وقفنامههایی مانند وقفنامه گوهرشـاد و وقفنامه خواج ه رشـیدالدین
فضـلا ...همدانـی در َربـع رشـیدی قـرار داد .بـر اسـاس ایـن وقفنامـه ،بـه
جزئیترین مباحث ،حتی هزینههای روغن چراغ و پوشـاک سـاالنه طالب،
توجـه شـده و محـل هزینهکـرد مـازاد درآمـد نیز ،معلوم و مشـخص اسـت.

یکـی از اقدامـات
جالبـی کـه حـدود
دو دهـه قبـل و طی
توسـعه پایینخیابـان صـورت گرفت،
جابهجـا کـردن سـر در مدرسـه عباسـقلیخان بـود؛ قـرار
گرفتـن در محـدوده توسـعه ،ایـن بنـا را در معـرض تهدید تخریب قـرار داد
امـا در اقدامـی کمسـابقه ،مسـئوالن فرهنگـی بـرای جابهجـا کردن سـردر
مدرسـه اقـدام کردنـد و آن را چنـد متـر عقبتـر بردند تـا از تخریب مصون
بمانـد .عملیـات مهندسـی ایـن انتقـال ،خـود یکـی از جذابتریـن و قابـل
تحسـینترین اقدامـات دوران مـا محسـوب میشـود و میتوانـد امیدوارمان
کنـد کـه دیگـر بناهـای تاریخی شـهر را هم میشـود از تخریـب محافظت
کـرد .ایـن را هـم بگویـم کـه بازدیـد از مدرسـه ،بـه این سـادگی ها میسـر
نیسـت و نیـاز بـه هماهنگـی قبلـی و زمان مشـخص دارد .خب ،تا قسـمت
بعـد ،خدانگهدار.

