M a s h h a d

T a y b a d

Tor batjam

Tor batHeydar ieh

D a r g a z

S a b z e v a r

Q u c h a n

N i s h a p u r

تایباد

تربت جام

تربت حیدریه

درگز

سبزوار

قوچان

نیشابور

مشهد

12
شنبه
 26اسفند 1396
 28جمادی الثانی 1439
 ٨صفحه/شماره 3813

23

روزنامه خراسان رضوی:
رتبه یک نشریات استانی

11

9

24

23

25

دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

25

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

21

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

حکمت روز

به روایت تاریخ

یادداشت

امام موسی کاظم (ع)

غالمرضا آذری خاکستر

محمد محبخدایی

روایتی از آیینهای خراسانیان قدیم در نوروز؛

کم گویی ،حکمت بزرگی است ،بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری سبب تخفیف گناه است.
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خواجه عبدا ...انصاری
الهی!
کشیدیمآنچهکشیدیمهمهنوشاتچونآوایقبولشنیدیم
دانی که هرگز در مهر شکیبا نبودیم و به هر کوی که رسیدیم

حلقه در دوســتی تو گرفتیم و به هر راه که رفتیم بر بوی تو
آن راه را بریدیم
دل رفت مبارک باد ،گر جان برود در این راه پسندیدیم

با شاعران
سعدی

•وقتی چراغها سه بار روشن و خاموش
میشد

•سنجد ضدگزش و سیر ضد سردی

دکتر شــکورزاده کــه تحقیقات قابــل توجهی در
زمینه آداب و رســوم مردم خراسان داشته است.
راجع به هفت سین نوشته است« :در سینی هفت
ســین هفت چیز را کــه نام آنهــا با «س» شــروع
شده باشد به این شــرح میچینند :سمنو ،سکه،
ســرکه ،سیر ،ســنجد ،ســماق ،ســیب و عالوه بر
آن ســبزه را نیز قرار میدهند » ]2[.در این میان
خراســانیها عقیــده دارنــد اگر کســی در موقع
تحویل سال سنجد بخورد تا آخر سال گزنده او را
نخواهد گزید و اگر ســیر بخورد رطوبت و سردی
اش نخواهد کرد]3[ .

خبر
میرزاده

•ازجشنمیرنوروزتاحکومتزنانبرخانه

گزارشی از نمایشگاه سفرههای هفت سین که از لوازم بالاستفاده تهیه شده است

کانون فرهنگی تربیتی  15خرداد اداره آموزش و پرورش
ناحیه 3مشهد ،از نیمه بهمن ماه امسال میزبان نمایشگاه
صنایع دســتی با محوریت ســفره هفت ســین بــود که با
استقبال خوب دانش آموزان مواجه شد .در این نمایشگاه
که به همت «مهناز نوری» برگزار شــده اســت ،تولیداتی
که با استفاده از لوازم بالاســتفاده و غالبا دورریز ساخته
شــده ،در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
نوری دربــاره این نمایشــگاه میگوید :ایــن کار از حدود
 15ســال پیش آغاز شــده و هدف من این بود که چگونه
میتوانم به عنوان یک زن در خانه خودم ،کارآفرین باشم.
تالش کردهام با استفاده از لوازمی مانند سنگ ها ،چوب
ها ،برگ درختان ،میوهها و حتی ظروف شکسته در تولید
صنایع دســتی اســتفاده کنم و در ایــن کار ،تکنیکهای

متفاوتی ماننــد دکوپاژ ،نقاشــی ،پتینه ،نقش برجســته
و ...نیز به کار برده ام .نــوری در ادامه میگوید :عالوه بر
عرضه این محصوالت ،تکنیک ساخت این محصوالت را
نیز به عالقه منــدان آموزش میدهم و طــی همین مدت
برگزاری نمایشــگاه ،تعداد زیادی از دانش آموزان برای
شــرکت در کالسهــا و یادگیری ایــن تکنیکهــا در ایام
فراغت از تحصیل ،اعالم آمادگی کردهاند .وی با تشــکر
از همــکاری آمــوزش و پــرورش و شــهرداری در برپایــی
نمایشگاه میگوید :این نمایشگاه تا پایان سال ،در کانون
فرهنگی تربیتی 15خرداد واقع در خیابان حکیم نظامی
 24دایر اســت و در ایام نوروز نیــز در دارالقــرآن واقع در
خیابان حکیم نظامــی  38میزبان زائران و همشــهریان
خواهیم بود.

در قدیم جشن میر نوروزی در بین اقوام و طوایف
خراســان به ویژه قســمتهای شــمال این خطه
متداول بوده است.
ســخن در پرده میگویــم چــو گل از غنچه بیرون
آی/کــه بیــش ازپنــج روزی نیســت حکــم میــر
نوروزی[]4
همچنیــن حکومــت زنــان در نــوروز از دیگــر
آیینهایی اســت کــه در «بیمــرغ گنابــاد» انجام
میشد.در روز نهم تا سیزدهم فروردین حکومت و
اختیارات به دست زنان میافتاد ،هیچ مردی حق
نداشــت از خانه خارج شــود و اگر خارج میشد،
زنان اورا تنبیه میکردند .زنها وسایل و مایحتاج
را تهیه و زندگی را اداره میکردند و اغلب روز را در
خارج از خانه میگذراندند]5[.

•مهره آبی در دانو

تقریبا دو هفته مانده به عید نوروز در شبی خاص
اقوام کرمانــج خراســان به پخــت غذایی بــه نام
«دانو» اقدام میکنند .محتویات این غذا عبارت

 #مشهد

بریده کتاب
*نمی دانی مــن هم نمیدانــم اما بایداندیشــه کنیم .تو
هماندیشــه کن اگر امروز من نتوانســتم ،فردا تو خواهی
توانست .تقدیر را میتوان شکست.
*عشــق تنها در فراق معنی میگیــرد و ســوزها و نالهها
جملگی پس از وصال خاموش میشوند.

دیلماج
حمیدرضا شاه آبادی

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1600

کیلو گرم

سیب زمینی

1800

کیلوگرم

پیاز زرد

1550

کیلو گرم

عدس کانادایی

5000

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8000

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

23500

حلب ۵
کیلویی

کاال

رونق گردشگری زیارت؛ بایدها و
نبایدها

آیین نوروز ریشهای کهن در دل تاریخ ایران دارد
و یادگار مردمی است که بهار برای شان یک آغاز
نو و تمنایی برای حول حالنا بود.
این میراث چندیــن هزارســاله ایــران زمین ،در
میان اقــوام و اهالــی مناطــق مختلف کشــور به
چاشنیسنتهایمتفاوتیجشنگرفتهمیشد.
خراســانیان بــرای گرامــی داشــت ،تولــد دوباه
طبیعت ،آیینهای مفصلی داشــتند که در ادامه
با شماری از آنها آشنا خواهید شد:

از قدیم مراســم تحویل سال باشــکوهی در حرم
مطهــر رضــوی برگــزار میشــد .در دوره قاجــار
مهمترین مراســم تحویل ســال در بــارگاه قدس
رضــوی شــامل ارســال خلعــت ،جاروکشــی،
غبارروبی و نقاره زنی بود.
طبق ســنتی قدیمی هر ســاله از ســوی آستانه،
خلعتهای گران بهایی عالوه بر شاه ،برای رجال
و شخصیتهای مختلف دربار ارسال میشد که
هزینههای زیادی بابت آنها صرف میشد .این
رسم تا اوایل دوره پهلوی وجود داشت ولی پس از
آن پیگیری نشد.
غبار روبی ضریح مطهر از دیگر مراســمی اســت
که طبق آیین خاصی روزهای قبــل از عید نوروز
انجام میشــود .چراغانــی اماکن حــرم مطهر از
دیگر اقداماتی بود که قبل از تحویل ســال انجام
میشــد .هنــگام تحویــل ســال تمــام چراغها را
روشن میکردند و به محض حلول سال نو تمامی
چراغها ســه دفعــه خاموش و روشــن میشــد و
سپس نقاره نواخته میشد]1[.

خاک را به هنر کیمیا کنیم

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری

 3بار خاموشی چراغ در استقبال از بهار

مناجات

کاال

24

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر :سیدعلی علوی

7

9

10

3

7

قیمت(تومان) واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8400

کیلو گرم

روغن مایع

5200

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7300

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 35500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 45500کیلو گرم

رضا قوچاننژاد در مقایسه
محبوبیتش در ایران و هلند به مجله
« »Voetbal Internationalگفت:
در شهر لیوواردن هلند گاهی اوقات
برخی من را میشناسند و تنها در حد
یک سالم واکنش نشان میدهند.
در ایران اما اوضاع متفاوت است .من
در آن جا به عنوان یک فوتبالیست،
شناخته شده هستم .در ایران مردم
عاشق فوتبال هستند و قطع ًا در آن
جا به عنوان یک فوتبالیست خیلی
محبوب خواهید بود .فوتبال در
ایران به کلی با هلند متفاوت است
و نمیتوانید فوتبال این دو کشور را
با هم مقایسه کنید .اگر شما در سه
تیم باالی جدول اردویژه بازی کنید
و تیمتان چه برنده چه بازنده شود،
به راحتی میتوانید به خانه بروید،
اما در ایران اوضاع این طور نیست.
(محبوبیت در بین ایرانیها) خاص
است.

است از گندم ،نخود ،عدس و ادویه .پس از آماده
شــدن دانو ،مهرهای آبی رنگ را داخل ظرف آن
میاندازند .آن گاه مادر خانواده با قاشقی بزرگ
غذا را به نام هریک از اعضای خانواده بر میدارد.
از کوچک تریــن فرد خانــواده شــروع میکند به
اسم بردن ،مهره به نام هر کسی که درآید آن سال
به نام آن فرد خواهد بود .اگر فــرد مد نظر دارای
خصوصیــات اخالقی خوب باشــد ســال خوب و
پربرکتی در انتظارشان خواهد بود.

•شبهای الهفه

در برخی از مناطق کالت نادر هفته آخر سال در
روزها و شبهای یک شنبه شب ،دوشنبه شب و
سه شنبه شب که در بین مردم منطقه به «شبهای
اله فــه » ()Elefeمعروف اســت ،مراســمی بدین
شــرح برگزار میشــود :عموم مردم برای اموات
شــان قرآن میخوانند و عصر روز ســه شنبه آخر
ســال بر مزار مردهها حاضر میشــوند و با قرائت
قرآن و فاتحه روح آنان را شاد میکنند.
فال گوش ایستادن از دیگر رســوم این شب بود.
عدهای پس از نیت کردن خانههایی را که در آنها
به طرف قبله باز میشد انتخاب میکردند و اوایل
شــب به کنار در این خانهها رفته و بــدون این که
صاحب خانه متوجه شــود ،به صحبتهای آنها
گوش میکردند.باور داشتند که اگر در خانواده
صحبت از نیکی وکارهای خوب باشد ،نیت فردی
که فالگوش ایستاده ،برآورده میشود و چنان چه
صحبت چندان جالبی در آن خانواده مطرح نبود،
فرد انجام کار مد نظرش را صالح نمیدانســت.
معموال دختران دم بخت و یا پسرها بیشتر به این
کار میپرداختند .روز چهارشنبه نمادی از پاکی و
طهارت بود .زیرا تطهیر و پاکی بخشی از باورهای
مردم بود و با این عمل به تدارک عید میرفتند.

•ریسمانی در طلب عیدی
در قدیم در شــب عید نــوروز ،به ویــژه در بین برخی
از اقــوام کالت ،نوجوانــان نیز بیــکار نمیماندند و
ریسمانیراتهیهمیکردندوبادستمالیکهبهسرآن
گره میزدند ،خــود را به روی بام خانه همســایهها
میرساندند .در خانههای قدیمی معموال سوراخی
بر روی پشــت بام تعبیه میشــد که محل عبور دود
از اجاق بود .ریســمان از ســوراخ بخاری یا اجاق به
داخلخانهانداختهمیشد،صاحبخانههمبهرسم
عیدی ،شــیرینی یا هر چه در خانه داشــت بر گوشه
دســتمال گره میزد و با تکانی فرد متوجه میشــد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
رضا توکلی ،بازیگر در گفت وگو با
خبرگزاری «حوزه» از جایگاه سینمای
ورزشی دفاع و بر اهمیت آن تاکید کرد:
چشمپوشی به روی سینمای ورزشی در
گام اول چشم بستن روی خیل عظیمی از
مخاطبان این دست آثار است؛ مخاطبانی که
اتفاق ًا تعدادشان کم نیست .در این دست
آثار طبیعت ًا باید به پیروزیها پرداختهشود
و محور فیلم سربلندی کشورمان باشد .از
فیلمهای ورزشی باید برای تبلیغات دینی
و انقالبی بهره ببریم .این امری رایج در
سینمای جهان است که هالیوود از آن به
شکل جدی استفاده میکند.

برزو ارجمند
بازیگر
خراسانی به
بهانه تولد
محمدحسین
لطیفی،
این قاب
مشترک را در
اینستاگرامش
منتشر کرد
و میالد این
کارگردان را
به وی تبریک
گفت.
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که عیدی را بگیــرد .این که چــرا این کار در شــب و
به صورت ناشــناس انجــام میگرفــت؟ احتماال به
دلیل خجالت و شرم افراد در گذشته است .در واقع
فردی که درخواست عیدی میداد ،هیچ صحبتی
نمیکــرد .فقــط ریســمان آویختــه شــده از دریچه
خانهها نشانه عیدی گرفتن بود.

•غذاهای نوروزی

رسم است در ایام نوروز غیر از شیرینی و تنقالت
در هــر شــهر و روســتایی نانهایــی ویــژه پخــت
میکننــد .مــردم کالت و قوچان فطیر مســکه و
در تربت حیدریــه غلفتی میپزنــد .همچنین در
بخشهایــی از خراســان شــب آخر ســال کهنه،
سبزی پلو و ماهی و کوکو میخورند و در شب اول
سال نو رشته پلو میخورند]6[.

•بازیهای محلی

بازیهای معروف و رایج خراسان که در ایام عید
مردم عمومــا با آنهــا خــود را ســرگرم میکنند
عبارتند از :آرا آرا ،از سرنو قزل خانم ،استا سه پایه،
اســتای زنجیرباف ،از گالچــی گل ،بجل بازی،
تخم مرغ بازی ،توپ زنجیر پله ،توشله بازی ،جوز
بازی ،جمبور جمبور آویزه خر ســوز پالون ســوز،
درنهبازی ،رد به رد ،دست بده خرما بدم و]7[....
در قوچان بازی آب پشتک و ازبک چور هم در ایام
عید رواج دارد]8[.
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# Mashhad

امروزه صنعت گردشــگری یکــی از بــزرگ ترین منابع
اقتصــادی جهــان محســوب میشــود .ایــن صنعــت
تاثیر مهمی بر افزایش اشــتغال ،درآمدهــای مرتبط با
مکانهــای اقامتــی و نیز درآمدهــای دولتــی دارد .بر
همین اساس بسیاری از کشــورها در رقابتی نزدیک و
فشرده ،در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود
از این بخش هستند .به باور کارشناســان امر ،اقتصاد
پایدار مرهون توسعه صنایعی از این دست است.
نمونههایی از این جاذبه ها ،گردشــگری زیارت است
که از قدیمی ترین اشکال گردشــگری به شمار میآید
و قدمتی برابر با تاریخ دینی دارد .در واقع گردشگری
زیارت به عنــوان یک واقعیــت اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگــی دارای وظایــف و کارکردهــای مختلفــی در
جامعه است که از جمله آن میتوان به آرامش معنوی و
روحی ،لذت بردن از فضای معنوی ،مشاهده جلوههای
مختلف آداب و رسوم زیارتی ،بهره مندی از محصوالت
فرهنگــی ،اشــتغال زایی ،شــناخت فرهنــگ معنوی،
پاسداشــت میراث فرهنگی و .. .اشــاره کــرد .این نوع
از گردشــگری عالوه بر منفعتهای مادی ،نظیر ایجاد
فرصتهای شغلی جدید ،سبب میشود تا گردشگران
داخلی از هویت ایرانی -اسالمی خود بهتر آگاه شوند.
یکی از ویژگیهای این نوع از گردشگری این است که
تمامیافراد از هر طبقه اجتماعی میتوانند راهی این
گونه ســفرها شــوند .به عبارت دیگر این گونه ســفرها
مختص طبقه خاصی از اجتماع نیست و همه مشتاقان
زیــارت و بهــره منــدی معنــوی از یــک بســتر مذهبی،
میتوانند متقاضی آن باشند.
آن چه مسلم است کشور ما به دلیل داشتن جاذبههای
بسیار مذهبی همچون وجود بارگاه امام هشتم و مقابر
امامزادگان در اقصی نقاط ایران ،از جایگاه مناسبی در
این حوزه برخوردار است .بررسی پتانسیل گردشگری
مذهبی در ایران ثابت میکند که کشــورمان میتواند
خود را به عنوان قطب گردشــگری مذهبی در منطقه و
دنیا معرفی کند.
سفر اعم از زیارتی و سیاحتی جزو الینفک زندگی است
ولی آن چه مقصد ،مدت و نوع مسافرت را تعیین میکند
هماهنگــی هزینه ســفر بــا اقتصــاد خانواده هاســت.
چنان کــه میتــوان اذعان کرد ،گردشــگری که شــهر
خود را برای گذراندن چند روز فراغــت ترک میکند؛
در وهلــه نخســت خواهــان مکانــی مناســب ،راحت و
مطابق با اســتانداردهای بین المللی و به صرفه است.
این نیازهای گردشــگران مذهبی باید مورد توجه ویژه
متولیان امر و فعاالن بخش گردشــگری در شــهرهای
مذهبی کشور قرار گیرد .طبعا تامین این زیرساختها
رونق این عرصه را به دنبال خواهد داشت.
شــهر مشــهد نیز از نظر وجود بارگاه حضرت رضا (ع)،
به عنوان مهــم ترین قطب گردشــگری زیــارت ،از این
قاعده مستثنی نیست .ارتقای خدمات اقامتی یکی از
دغدغههای جدی در این شهر به شــمار میآید .مراکز
رســمی اقامتی توان مناســبی در این حــوزه دارند اما
وجود مراکز اقامت فاقد مجوز شــرایط را در این بخش
پیچیده و دشوار کرده است.
از این رو باید با برنامــه ریزی و مدیریت صحیح در صدد
رفــع این مشــکالت برآمد .ارائــه خدمات حمــل و نقل
ایمن ،توســعه و تجهیــز آزادراههــا و بزرگراههــا و ارائه
تخفیفهایی در هزینه ترابری ،اقامتــی ،پذیرایی و...
گردشگران بیشتری را به ســمت این نوع مقاصد سوق
میدهــد .بنیانهــای اعتقــادی مــردم کشــورمان به
گونهای است که گردشگری زیارتی برای آنها اولویت
ویــژهای دارد و فراهم بــودن زیرســاختها و رفاه حال
زائران ،تســهیل ســفرهای هموطنان را در پی خواهد
داشت.
عــاوه بــر ایــن راهکارهایی همچــون فرهنگ ســازی
عمومــی بــرای پذیــرش گردشــگر در قالــب فرهنــگ
میزبانی ،تمرکز بر امور رفاهی و گردشــگری مطابق با
توان و پتانســیلهای موجود ،تبلیغات گســترده برای
جذب زائر با معرفی آثار برجسته تاریخی و گردشگری
در مناطق اطــراف زیارتگاه ها ،اســتفاده از روشهای
جدید هتلداری با کیفیت و قیمت مناسب نیز میتواند
در جذب هر چه بیشتر گردشگر مذهبی راهگشا باشد.
نکتــه قابــل تامــل دیگــر آن اســت کــه اطالع رســانی
ظرفیتهــای گردشــگری زیــارت در کشــور مــا بــا
ضعفهایــی روبــه رو اســت .گردشــگران ایــن بخــش
میتواننــد ســفیران فرهنگــی خوبــی باشــند کــه
برداشــتهای خود را از این ســفر به شایستگی منتقل
و این عرصه را ترویج کنند.
باید ایــن نکته را مــورد تاکید قــرار داد کــه جاذبههای
مذهبی ،زیارتگاهها و اماکن مقدس هر سال در اقصی
نقاط جهان تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود
جذب میکنند ،تأسیســات اقامتی و پذیرایی این نوع
از گردشگری مانند مسافرخانهها و زائرسراها با توجه
به بافت اجتماعی  -فرهنگی و عقیدتی گردشــگران و
جامعه میزبان دارای ویژگیهای خاص خود اســت که
در هر کشوری از تنوع بسیار باالیی برخوردار است.
ایــران بــا داشــتن اماکــن مذهبــی و زیارتــی ،بــرای
مسلمانان و به ویژه شــیعیان میتواند ســهم بزرگی از
بازار گردشــگری مذهبــی جهان را به خــود اختصاص
دهد اما به رغم وجود پتانسیلهای مذهبی باال اقدامات
اساسی الزم برای بهره گیری مطلوب از این ظرفیتها
صورت نگرفته است .بنابراین توسعه و رونق این صنعت
زمانی محقق خواهد شد که خدمات با کیفیت و با قیمت
مناسب به گردشگران ارائه شود .بنابراین باید با تامین
و توزیع مناسب امکانات و زیرساختها به ایجاد اشتغال
و افزایش درآمد از طریق این صنعت امیدوار بود.

