دردسر فرهنگیان برای سفرهای نوروزی

در مـاه گذشـته اعلام شـد کـه سـایت پیـش فـروش بلیـت قطارهـای نـوروزی
بازگشـایی شـده اسـت .این سـایت که در روزهای  17و  18بهمن ماه امسـال باز
شـده بـود بـرای هیـچ کـدام از مقاصـد افزایـش بهـای بلیـت نداشـت و تقریبا بعد
از یـک هفتـه بـرای مقاصـد گردشـگر پذیـر تکمیل شـد .امـا همین موضـوع باعث
شـده اسـت کـه بـرای کسـانی کـه طـی همین چنـد روز گذشـته تصمیم به سـفر
گرفتهانـد دیگـر بلیتـی در بسـاط نمانـده باشـد .البته بـه این گروه بایـد متقاضیان
اقامـت در سـتادهای اسـکان نـوروزی فرهنگیـان را نیـز اضافـه کرد .تاخیـر در باز
شـدن سـایت رزرو اینترنتـی سـتاد اسـکان یـا مدارس طـرح نـوروزی در برخی از

7

مراکـز اسـتانها باعـث شـده اسـت کـه فرهنگیـان از قافلـه قطارها جـا بمانند و با
آن کـه اقامتـگاه خـود را بـرای روزهـای آغازیـن فروردیـن رزرو کردهانـد نتواننـد
بـه مقصـد مـد نظـر برسـند .البتـه در ایـن بیـن میتـوان همچنـان بـه بلیتهـای
چارتـری قطـار دل خـوش کـرد و امیـدوار بـود .گفتنی اسـت هر سـاله بسـیاری از
آژانسهـای مسـافرتی در زمانـی کـه همـه سـایتها اعالم عدم موجـودی میکنند
بـاز هـم بلیتهایـی بـرای فـروش و جابـه جایـی مسـافران در چنتـه دارنـد کـه
متاسـفانه نوعـی بـازار سـیاه بـه راه میاندازنـد و مشـتریان مجبـور میشـوند با هر
قیمتـی کـه آنهـا میگوینـد کنـار آمـده و دل بـه ریـل راه بدهند.
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آاثر و بناهای زردشیت گری در ابیانه

ابیانه ،نگین رسخی به وسعت یک روستا

تاریـخ باسـتانی ابیانـه باعـث شـده اسـت که این روسـتا نیز آثـاری از
ایران باسـتان و ادیان آن دوره داشـته باشـد« .آتشکده هارپارک» یکی
از مهمتریـن و اصلیتریـن ایـن آثـار اسـت .اگـر از راشـتا وارد روسـتا
شـده باشـید در بخـش میـان ده بـه ورودی ایـن آتشـکده خواهیـد
رسـید .هارپـارک یکـی از منحصربهفردترین عمارتهـای چهارطاقی
زردشـتیان در مناطـق کوهسـتانی اسـت .جانمایـی ایـن عمـارت نیز
بسـیار حیـرت انگیـز اسـت ،به طـوری که از جـای جای روسـتا قابل
دیـدن اسـت .علاوه برایـن دو آتشـکده دیگـر نیـز وجـود دارد یکـی
آتشـکده «هروشـگاه» و دیگـری آتشـکده «دژاتـون» که البتـه از این
آخـری چیـزی جـز تلـی از خـاک باقی نمانده اسـت.
تاریـخ صوفـی گـری در ایـن روسـتا نیـز نقـش آفرینـی کرده اسـت،
«پ خانه قـاه» و «خانقاه اشـرفه» نمونههای بارز
عمـارت سـه طبقـه َ
ایـن موضـوع اسـت .خانقـاه در واقـع مکانـی برای اسـتراحت شـاهان
صفـوی و گردهماییهـای صوفیـان بـوده اسـت کـه از دوران صفویـه
همچنان پابرجاسـت.

جاذبههای طبیعی ابیانه

هـر چـه از آثـار باسـتانی ابیانـه بگوییـم کـم اسـت و در حوصلـه این
نوشـتار نمیگنجـد .امـا نمیتـوان از طبیعـت زیبـا و سـر سـبز ابیانه

هزینـه خـورد و خـوراک همیشـه یکـی از چالـش برانگیزتریـن گزینههـا در فهرسـت هزینههای سـفر اسـت .سـالم و مقوی بودن مـواد خوراکی از یـک طرف و همچنیـن امتحان کردن
سمیه محمدنیا حنایی
مزههـای جدیـد و محلـی ،راهـی جـز گـران شـدن هزینههـای تغذیـه را پیـش روی مسـافران قرار نمیدهد .امسـال نیز بـا توجه به نوسـانات بازار پروتئینـی خرج یک میز غـذای بیرون
روزنامهنگار
گاهـی بـا هزینـه خریـد یـک مـاه گوشـت بـرای خانـواده برابـر در میآیـد ،چه برسـد که شـما در شـهری غریب باشـید و خبـری از میـزان قیمتها نداشـته باشـید .اگر هم بـه دنبال
کیفیـت بیشـتر هسـتید کـه دیگـر بایـد خودتـان را بـرای مبالـغ باالتـر آمـاده کـرده باشـید .البته باید گفت کـه اهمیت کیفیت و سلامت مـواد غذایی در سـفر صد چندان اسـت و اگر در بیـن همراهان تـان افراد
خردسـال یـا کهنسـال هسـتند کـه توجـه بیشـتری را میطلبـد .کـم توجهی به سلامت مواد خوراکـی نتیجهای جز بیمـاری یکی از اعضا ندارد .چه بسـا مسـافرتهایی که بخاطـر بیماری یک نفر به کابوس دسـته
جمعـی تبدیـل شـده اسـت .در ایـن بیـن عـدهای معتقدنـد که بهترین راه خوردن غذاهای بیرونی از رسـتورانهای باسـابقه شـهر اسـت .البته ایـن گزینه جزو عاقالنهترین انتخاب هاسـت اما فقط یک مشـکل دارد.
بیشـتر ایـن غذاخوریهـا دارای منوهایـی بـا قیمتهـای بـاال هسـتند .مـا در این نوشـتار سـعی میکنیم که یـک راه حل سـادهتر و البته کم هزینهتر نسـبت به منوی رسـتورانها را پیش روی شـما بگذاریم .همیشـه
اولیـن گام برنامـه ریـزی اسـت .ابتـدا تعـداد روزهـای سـفر و همچنیـن روزهایـی را که در راه مقصد هسـتید را مشـخص کنید .برای روزهـای توراهی یک قانـون کلی وجود دارد .خوردن غذا از شـبه رسـتورانهای
تـو راهـی ممنـوع اسـت .متاسـفانه بـا نظارتهـای مسـتمر وزارت بهداشـت امـا تعـداد رسـتورانهای تو راهی که سـود شـخصی خود را به سلامت افـراد ترجیح میدهند کم نیسـت .خـوردن غذاهای سـاده و حتی
لقمههـای پنیـر دسـت پیـچ بـه مخاطراتـی کـه ممکـن اسـت در سـفر بـرای تان اتفـاق بیفتد مـیارزد .دوم به همراه داشـتن وسـایل و مواد الزم بـرای تهیه و طبخ غذاسـت .اگر با خودرو شـخصی سـفر میکنید این
مسـئله بـرای تـان کـم دردسـرتر خواهـد بـود .تجربـه ثابـت کرده اسـت به همراه داشـتن یـک پلوپز و گاز پیک نیکی برابر با داشـتن یک آشـپزخانه مجهز اسـت .سـوم از غذاهای کنسـروی غافل نشـوید .امروزه
انـواع مختلفـی از کنسـروها در بـازار وجـود دارد کـه بعضـی از آنهـا بااندکـی تغییـر حسـابی بـاب طبـع تان میشـود .البته این مسـئله را نیز هرگز فراموش نکنید که در سـفر باید گاهی سـر کیسـه را شـل کرد و
دلـی از عـزا در آورد .یکـی از جنبههـای گردشـگری مـزه کـردن طعـم غذاهـای بومـی اسـت و اگـر آنهـا را نچشـید ِ
لذت بخشـی از سـفر را از دسـت داده اید .برای ایـن منظورهم میتوانیـد با پرس و جـو از افراد
محلـی بـرای پیـدا کـردن یـک مـکان مناسـب اقـدام کنیـد .البتـه اگر عـازم شـهرهای بزرگی چـون اصفهان ،شـیراز و ...هسـتید میتوانید منوهـای تخفیفدار رسـتورانهای شـهر را به صـورت اینترنتـی خریداری
کنیـد و از تخفیفهـای آنهـا بهره مند شـوید.

ابیانه گردی سیری در سنتهای زنده

بعضـی از مکانهـا هسـتند که اگـر چندین بار هم به آنها سـر بزنید
بازهـم داسـتان جالبـی بـرای تـان دارنـد کـه میتوانند شـما را برای
چند سـاعتی مشـغول خودشان کنند« .روسـتای ابیانه» نیز از همین
جاهاسـت .روسـتای نیمه پلکانی ابیانه در حاشـیه کویر مرکزی ایران
در ایـن روزهـای بهـاری همـراه با بانوان روسـتایی چارقد سـفیدی از
شـکوفههای بهاری به سـر کرده اسـت و با تنی سـرخ از گردشـگران
دل میستاند.
روسـتای ابیانه در مسـیر کاشـان به اصفهان قرار دارد .اگر میخواهید
بـه ایـن روسـتای زیبـا سـری بزنیـد کافـی اسـت وارد «جـاده خلیج
فـارس» شـوید و از خروجـی روسـتای ابیانـه از جـاده خـارج شـوید.
خوشـبختانه در اینجـا خبـری از جاده خاکی نیسـت و مسـیر تا خود
روسـتا آسـفالته اسـت .از زیبایی مسـیر هر چه بگویم کم اسـت .اوج
ایـن زیبایـی در پیچهـای آخر جاده اسـت که نمـای پانورامایی از کل
روسـتایِ سـرخاب شـده در برابرتـان قـد میکشـد .در ابتدای روسـتا
دکـهای قـرار دادهانـد و برای هر خـودرو مبلغ  10هـزار تومان ورودی
میگیرنـد ،خودروهـا را بایـد در پارکینگی پـارک کنید.

در کوچه پس کوچههای ابیانه چه یمگذرد؟

برای آن که شـمای کلی روسـتا را در نظر داشـته باشـید باید بگویم
کـه روسـتا از سـه محلـه ،کـه دو محلـه «بـاال ده» و «یوسـمون» جز
اربـاب نشـین ده و بخـش پاییـن ده یا «هرده» تشـکیل شـده اسـت.
از دروازه پاییـن ده تـا دروازه بـاالی ده در شـرق روسـتا اصلیترین راه
پیـاده روی روسـتا قـرار دارد کـه «راشـتا» نـام دارد .در طـول مسـیر
راشـتا نانوایـی و «آتشـکده هارپـارک» قـرار دارد .اما متاسـفانه بخش
غربی روسـتا دچار سـاخت و سـازهای بی رویه شـده که تا حد زیادی
چهـره زیبـای روسـتا را مخدوش کرده اسـت .معماری بخش شـرقی
بیشـتر مدیـون دو دوره تاریخـی سـلجوقی و صفـوی اسـت .در دوره

سـلجوقی خبـری از حیـاط در خانـه نبـود و بـه جـای آن یک فضای
سرپوشـیده امـا بـی در و پیکـری بـه نام «صفه» تعبیه شـده بـود .در
معمـاری دوران صفـوی بـه قرینـه سـازی بناهـا به خصـوص صفهها
بیشـتر توجه شـده است.
اولیـن چیـزی کـه در ابیانـه نظر شـما را جلـب میکند ،قـرار گرفتن
در تابلویـی زنـده و زیبـا از هماهنگی بی نظیر رنگ هاسـت .خانههای
سـرخاب شـده با کاهگل مخصوص که با نوارهای سـفید و پنجرههای
مشـبک چوبـی تزییـن شـدهاند بیشـتر از هر چیز دیگـری جلوهگری
میکنـد .در ایـن بیـن قشـنگی پوشـش یـک دسـت و سـنتی مردم
روسـتا نیـز جـای خـود دارد .زنـان چه پیـر و چه جوان ،روسـریهای
قـواره بـزرگ سـفید بـا گلهـای رنگارنـگ به سـر دارند و مـردان نیز
همگـی شـلوارهای سـیاه گشـادی میپوشـند .امـا تمـام زیبایـی و
شـگفتانههای ابیانـه بـه همیـن جـا ختـم نمیشـود ابیانـه بـا قدمت
تاریخی اش که البته هیچ گاه تاریخ دقیق آن مشـخص نشـده اسـت
دارای جاذبههـای باسـتانی زیادی اسـت.

ابیانه گردی اب طعم اتریخ و مذهب

توجـه بـه مسـائل مذهبـی در ابیانـه ،سـنگ بنـای بسـیاری از
سـاختمانهای روسـتا شـده اسـت .در کوچـه پـس کوچههـای ایـن
روسـتا مسـاجد ،حسـینیهها و معابـد زیـادی وجود دارد کـه به دلیل
قدمـت بـاالی شـان جـای خوبـی بـرای گردشـگری تاریخـی اسـت.

مساجد در ابیانه

«مسـجد جامع» ،یکی از زیباترین و قدیمیترین مسـاجد روستاست.
تاریخ دقیق تاسـیس آن مشـخص نیسـت اما کتیبههای کنده کاری
شـده روی چوبهـای محـراب ،منبـر و در ورودی آن مربوط به دوران
سـلجوقی و  466ه.ق اسـت .این مسـجد دارای دو شبستان به نامهای
«قدیمـی و جدیـد» اسـت .در فیروزه ایِ ورودی شبسـتان قدیمی پر

از نقـش و نگارهـای کنـده کاری شـده اسـت .کـف مسـجد حتـی در
قسـمت محراب نیز با چوب به خوبی پوشـیده شـده اسـت .شبسـتان
جدید اما به نسـبت بزرگتر و دارای نورگیر مناسـبتری اسـت .سـقف
این شبسـتان با چوب به شـیوه کرکس پر مسـقف شـده اسـت.
«مسـجد یوسـمون» نیـز در بخـش اربـاب نشـین ده قـرار دارد .ایـن
مسـجد دارای یـک بنـای دو طبقـه اسـت و جالـب اسـت بدانیـد هر
قـوم از روسـتا جایـگاه مشـخص و موروثـی بـرای نشسـتن در ایـن
مسـجد دارنـد .سـایر مسـجدهای روسـتا عبـارت اسـت از« :مسـجد
حاجتگاه»«،پرزلـه»« ،پالیـزه»« ،پنجـه علـی»« ،دم دروازه»« ،چهـل
انگشت»«،سـر چشـمه» و «سـر قنـات برقـه» کـه با توجـه به قدمت
تاسـیس آنهـا حرفهـای زیـادی بـرای تاریـخ دوسـتان دارنـد.

امامزادگان ابیانه ای

در بخش شـرقی ابیانه بقعه دو امامزاده از پسـران حضرت موسـی
بـن جعفـر (ع) قـرار دارد .هنگامـی کـه از در بـزرگ و قهوهای رنگ
بقعه وارد میشـوید فکرش را هم نمیکنید که در عرض چند گام
از داالن سرپوشـیده بـه یـک بهشـت محصور خواهید رسـید .بقعه
برخلاف معمـاری ابیانـهای دارای یـک حیـاط و آب نمای مرکزی
اسـت .در اطـراف حیـاط صفههایـی قـرار دارد کـه چشـماندازهای
بـی بدیلـی را در برابـر زائران قـرار میدهد .سـاختمان درونی بقعه
سـفید کاری شـده و بسـیار سـاده و بی آالیش اسـت .عالوه بر این
مـکان مقدس در بخش شـرقی روسـتا درهای وجـود دارد که محل
اختفـا و فـراری دادن دختـر حضـرت موسـی بن جعفـر (ع) به نام
بـی بـی زبیـده خاتـون اسـت .محلیهـا بـه ایـن مـکان «عبادتگاه
هینـزا» میگوینـد .چنانچـه از روایتهـای محلـی دسـت مـان
آمـده اسـت روسـتاییان بـرای آنکه بـی بی زبیده سرنوشـتی مانند
برادرانـش پیـدا نکند وی را مخفیانه از روسـتا خـارج میکنند و به
روسـتای هنجـق میبرند.

هزینهها فقط برای ابیانه گردی برای  ۴نفر ( به تومان)
سوخت

تغذیه

اقامت

ورودی

تعداد روز

هزینه تور

جمع کل

 180هزار

 400هزار

 230هزار

 10هزار

2روز و یک شب

-

 820هزار

نوع سفر
تور از مشهد

-

-

-

-

 5شب و  6روز

نفری یک میلیون و  290هزار

 5میلیون و  160هزار

تور از تهران

-

-

-

-

یک روزه

نفری  110هزار

 440هزار

شخصی

در ابیانه گردی از
بازدیدقبرستان
قدیمی،قبرستان
چشمه ،قبرستان
پشتحسینیه
حاجتگاه،قلعه
پاهونه ،هرده ،قلعه
پاله ،آسیاب هره،
آسیاب میون،
آسیاب داریون ،آب
انبار پُرزله ،آب انبار
پ
پالیزه ،آب انبار َ
باغچه ،حمام باالده و
حمام پایین ده غافل
نشوید

چیـزی بـه میـان نیـاورد .ابیانـه بـه دلیل قـرار گرفتـن در بخش گرم
و خشـک دارای بهارهـای دلکـش و معتـدل اسـت .عـروس فصلهای
ابیانـه بهـار اسـت .از هر سـر شـاخه درخت هـزاران شـکوفه میبارد و
زیبایـی دشـتها و باغهـای ابیانـه را به اوج خود میرسـاند .در اطراف
ایـن روسـتا چشـمههای آب متعـددی اسـت کـه ابیانـه سرسـبزی و
طراوتـش را مدیـون آن هاسـت .ایـن چشـمهها کـه یکـی و دو تا هم
نیسـتند ،عبـارت اسـت از چشـمه «دو آبـی»« ،رئیسـیون»« ،تاردر»،
«پـی قسـتان»« ،وشاسـیدار»« ،پاشـت لیـل»« ،پـه کی جـا»« ،پاش
یووینـگا»« ،پـال همـون بـاال»« ،پـال همـون هـره»« ،هینـزا» و
«کرشک».
آب ایـن چشـمهها در دامنـه کوهپایهای ابیانه جاری میشـود و عالوه
بر خلق زندگی ،جای مناسـبی را برای پهن کردن بسـاط پیک نیک
به شـما هدیـه میدهد.

امکاانت رفاهی در ابیانه

برای گشـت و گذار در ابیانه و سـرک کشـیدن به هر جای دیدنی اش
یـک روز کافـی نیسـت .اگـر میخواهید جایی در ابیانه نماند که شـما
به آن سـر نزده باشـید بهتر اسـت برنامه دو روزهای را برای آن در نظر
بگیریـد.در ابیانـه گزینههـای متفاوتی بـرای اقامت وجـود دارد .اقامت
هتلـی در یکـی از دو هتـل روسـتا ،اقامت در اقامتگاههـای بوم گردی،
کرایـه منازل شـخصی روسـتاییان و کمـپ در فضای سرسـبز اطراف
روسـتا از جملـه ایـن انتخابهـا هسـتند .اقامـت در هتلهـای ابیانـه
هزینـهای حـدود  161هـزار تومان تا  230هزار تومان بـرای تان دارد.
هزینه اقامتگاههای بوم گردی کمی بیشـتر از این مبلغ و برای سـال
جدیـد هنوز به روز رسـانی نشـده اسـت .امـا هزینه کرایـه منزلهای
شـخصی تقریبـا رابطـه مسـتقیمی بـه میـزان چانه زدن شـما و رحم
طـرف مقابـل دارد امـا بازهـم از دو گزینـه قبلـی ارزانتـر در میآیـد و
شـبی حـدود  100هـزار تـا  150هـزار تومان برای تـان آب میخورد.
اما اگر هوا مسـاعد بود میتوانید از طبیعت شـورانگیز منطقه بیشـتر
لـذت ببریـد .وجـود سـرویس بهداشـتی ،سـفره خانههـای متعدد و
نانوایـی امـکان کمـپ کـردن را برای تـان راحتتر کرده اسـت .اما اگر
وقـت پخـت و پـز نداریـد میتوانید در یکـی از غذاخوریهای روسـتا
که غذای محلی ابیانه را سـرو میکند شـکمتان را سـیر کنید .از من
میشـنوید حتمـا خورشـت گِپـا را امتحان کنید .قیمت یـک پرس از
چلـو خورشـت حـدود  25هزار تومـان در میآید.

