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کشــف غذاهای جدید و جســت وجو برای شناخت 
انواع غذاها یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشــگری 
است و به همین دلیل هم هســت که در دهه های اخیر 
»گردشــگری غذا« به عنوان یکی از زیرشاخه های مهم 
صنعت گردشگری در جهان مطرح است. در ایران اما با 
وجود تنوع گسترده غذایی فرصت های بهره برداری از این 

جاذبه مهیا نشده است.
 بسیاری از کشورها با اتکا به تنوع غذایی  و سفره های 
رنگین شــان مســافران زیــادی را جــذب می کنند. 
گردشگری غذا در جهان ساالنه بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر 
درآمد دارد و ۸۶ درصد گردشگران، غذا را به عنوان یکی از 

بهترین تجربیات گردشگری خود معرفی کرده اند.
 توجه به این آمار نشــان می دهد غذا می تواند سمبل 
و نماد و برندی برای معرفی مقصد گردشــگری باشد. 
گردشگری غذا یکی از فعالیت های عمومی و همه جانبه 
است و تمام جنبه های غذا از دستگاه های فروش خودکار 
و فروشنده های دوره گرد گرفته تا رستوران های لوکس و 
درجه یک را پوشش می دهد و هر کسی که به هر شکلی با 
غذا سروکار دارد، قسمتی از این صنعت محسوب می شود. 
بسیاری از کشــورها با وجود تنوع غذایی محدودتری 
نســبت به ایران، با انتخــاب چند نمونــه از غذاهای 
منحصربه فرد ملی و محلی شان یا انتخاب نان هایی که با 
روش های پخت متفاوتی طبخ می شوند، غذا را به یکی 
از جاذبه های اصلی برای جذب مسافران تبدیل کرده اند. 
ترکیه که سهم قابل توجهی از گردشگران را در دهه های 
اخیر و البته در شرایط پیش از ناآرامی های اخیر جذب 
کرده بود، نان سیمیت و اســکندر کباب را به عنوان دو 
غذای مورد توجه گردشــگران در بسته های تبلیغاتی 
گردشــگری به جهان معرفی کرده و سال هاست که در 
هر بسته خبری و تبلیغاتی نام و نشــانی از این دو که به 
نوعی نمادی از گردشگری غذایی ترکیه هستند، دیده 
می شود. کشــورهای دیگری مانند مالزی یا کشورهای 
خاور دور با معرفی و تبلیغات انواع میوه های اســتوایی 
که در دیگر نقاط جهان یافت نمی شــوند، گردشگران 
را برای سفر به کشورهایشان ترغیب می کنند. در ایران 
با وجود گستردگی و تنوع غذایی که محصولی از تفاوت 
جغرافیایی و قومیتی و ســبک زندگی در ایران اســت، 

غذا هنوز آنچنان که باید به عنوان یک ظرفیت و فرصت 
و حتی جاذبه شناخته نشده است. هر چند از چند سال 
قبل که شــهر رشــت در گیالن به عنوان »شهر خالق 
غذا« در یونسکو مورد توجه قرار گرفت، دیگر شهرها هم 
انگیزه های بیشتری برای معرفی بیشتر غذاهای بومی 
پیدا کرده اند. غــذای ایرانی با حــدود ۲5۰۰ نوع اعم از 
غذاهای ملی و محلی یکی خوشمزه ترین، کامل ترین و در 
عین حال تاثیرگذارترین مکتب های آشپزی جهان است. 
با افزایش نســبی فعالیت آژانس های گردشــگری و 
توجه بیشتر جامعه به ویژه نســل جدید به مقوله سفر 
و نیــز فعالیت های تخصصی تر ســایت ها و مجله های 
مرتبط با غذا رفته رفته شمار بیشتری از غذاهای بومی و 
محلی از سایه به آفتاب آمده اند یا در جشنواره های غذا 
به مردم معرفی شده اند اما این که غذا به عنوان یک جاذبه 
در برنامه ریزی های ســفر مورد توجه قرار بگیرد هنوز 
یک موضوع مغفول مانده است، هم برای برنامه ریزان و 
دســت اندرکاران حوزه گردشگری و هم برای مسافران. 
این را »آرش« می گوید، راهنمای تور که سال هاســت 
در تورهــای داخلی ایــران فعالیت می کنــد: »کمتر 
جایی در جهان چنین تنوع غذایــی دارد اما از آن جا که 
گردشــگری در ایران برنامه ریزی سازمان یافته ای ندارد 
عمال غذا به عنوان یک جاذبه کمتر مورد توجه قرار گرفته. 
ما در سفرهای داخلی اغلب به مسافران توصیه می کنیم 
که از غذاهای بومی و محلی اســتفاده کنند اما اکثریت 
در غذاهای اصلی عالقه مند به مصــرف انواع کباب ها و 
غذاهای معمول رستوران ها هســتند و حتی اقامت در 
رستوران های محلی همیشــه با اعتراض هایی مواجه 
اســت، مانند این که چرا آژانس ما را به رستوران خوب 

نبرد!« 
غذا یکی از نیازهای حیاتی بشر اســت اما فراتر از آن 
بخشــی از فرهنگ زندگی روزمره اســت که می تواند 
فرصتی برای گفت وگو و نزدیکی بیشــتر مردم فراهم و 
زمینه شکل گیری انواع تعامالت اجتماعی را مهیا کند. 
ســبک آشــپزی و نوع مواد غذایی که مردم در مناطق 
مختلف جغرافیایی به کار می برند برآمده از سبک زندگی 
و عادات و به نوعی نماینده بخشی از فرهنگ اجتماعی 
اســت که می تواند بخشــی از عادات اجتماعی و حتی 

شرایط اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای را نمایان کند. 
برای مثال سفره های گشاده ایرانی ها برای مهمان همواره 
به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی پذیرایی و مهمان نوازی 
آنها در سفرنامه ها مورد توجه بوده و آن را نشانی از فراوانی 

نعمت در این سرزمین دانسته اند. 
عالوه بر اینها آنچه در صنعت گردشگری این روزها غذا 
را در کانون توجه برنامه ریزان قرار می دهد، اهمیت اقتصاد 
غذاست. هزینه ای که مسافران برای غذا در طول سفر خرج 
می کنند، بخش قابل توجهی از درآمد صنعت گردشگری 
را تشکیل می دهد و این موضوع به ویژه برای مناطقی که 
نقاط هدف گردشگری هستند و قرار است گردشگری به 
رونق و توسعه آنها کمک کرده و شرایطی را برای کارآفرینی 
ایجاد کند، اهمیتی کلیدی و تاثیرگــذار دارد. به همین 
دلیل هم هست که اغلب به گردشگران توصیه می شود 
در سفرهایشــان به مناطق محلی و بومی به جای این که 
خوراک را از جای دیگری تهیه کرده و همراه خود ببرند، از 
غذاهای محلی همان منطقه استفاده کنند. به گفته آرش، 
راهنمای تور: »غذای بومی نه تنها تجربه متفاوتی اســت 
که خیلی وقت ها می تواند تکرارنشدنی باشد، یعنی شما 
ممکن است یک بار به یک منطقه سفر کنید و بتوانید از 
غذاهای محلی آن جا استفاده کنید، عالوه بر این همکاری و 
همراهی ساکنان منطقه مقصد را برای ورود تعداد بیشتری 
از گردشگران ممکن می کند. ما در ایران با وجود فرهنگ 

مهمان نوازی که شناخته شده است اما در سفر به بسیاری 
از مناطق به ویژه روستاها با مقاومت ساکنان محلی مواجه 
هستیم، درحالی که اگر اقتصاد گردشگری مثال در ارتباط با 
همین غذا به کمک آنها بیاید و در زندگی روزمره برایشان 
عایدی داشــته باشد آنها بیشــتر عالقه مند به همکاری 
می شــوند و در زنجیره گردشگری خودشــان را سهیم 
می بینند و درواقع نتیجه این روند همان رونقی است که 
ما انتظار داریم در مقصدهای گردشگری به واسطه حضور 

گردشگران ایجاد شود.« 
غذاهای بومی از نظر ارزش غذایی، در دسترس بودن 
مواد اولیه، تازگی، عاری بودن از نگه دارنده های شیمیایی 
و همچنین ارزان بودن یکی از بهتریــن مواد غذایی در 
نواحی مختلف کشور محسوب می شوند اما بسیاری از 
رســتوران های ایران حتی در مناطق بومی تعداد بسیار 
محدودی از این غذاها را در منوهای اصلی جای می دهند: 
»دلیل اصلی این است که از طرفی برنامه جامعی برای 
معرفی غذاهای بومی وجود ندارد، یعنی رستوران داران 
عالقه مند به ارایه غذاهایی هســتند کــه نمی ماند و به 
اصطالح همه پسند است و مردم هم اکثریت برای تجربه 
غذاهای محلی ریسک نمی کنند. درباره توریست های 
خارجی ما با این مشکل مواجه نیستیم و آنها اتفاقا بیشتر 
از غذاهای محلی اســتقبال می کنند اما ذائقه مسافران 
ایرانی عمدتا به ســمت غذاهای شناخته شده تر است.« 

این را »محســن قهاری« می گوید که چند سالی است 
در یک رستوران بین راهی در مسیر خرم آباد سعی کرده 
بخشی از غذاهای محلی این منطقه را به ویژه انواع آش ها 
را به مسافران معرفی کند. به گفته او نه تنها مسافران که 
آژانس های گردشــگری هم در معرفی غذاهای بومی و 
محلی به عنوان یک جاذبه نقش تعیین کننده ای دارند 
اما همه آنها در برنامه ریزی سفر به دنبال معرفی غذاهای 
محلی نیســتند و ارایه خدمات در رستوان های مجلل و 
توجه به مکان رستوران به جای غذا برای آنها اولویت دارد. 
در این میان نقش تعیین کننده راهنمایان گردشگری 
دیده می شود. باید راهنمایان با انواع غذاها و نوشیدنی ها و 
حتی طرز پخت و تهیه آنها آگاهی داشته  باشند تا بتوانند 
به نحو درست به گردشــگران معرفی کنند، حال آن که 
بسیاری از راهنمایان تور در ایران به صورت تخصصی در 
یک منطقه فعالیت نمی کنند و اغلب اطالعات محدودی 

درباره آن مناطق دارند. 
 با همه اینها به نظر می رسد شبکه های اجتماعی این 
روزها به کمک رستوران های محلی آمده اند که غذاهای 
خــوب و ارزان امــا در محیطی نه چنــدان مجلل ارایه 
می کنند: »تورهایی که طبیعت گردی را تبلیغ می کنند 
بیشتر از دیگران عالقه مند هستند که غذاهای بومی را 
وارد برنامه هایشان کنند، بیشتر مشتری هایی که می آیند 
از طریق همین تورها هســتند اما شبکه های اجتماعی 

هم مهم شــده اند. ما البته خودمان صفحه ای نداریم اما 
خیلی از مشتری ها گفته اند که به توصیه دوستان شان در 
شبکه های اجتماعی دنبال غذاهای محلی ما آمده اند یا در 

کمپی که نزدیک ما است اقامت کردند.« 
گردشگری غذایی یک فعالیت عمومی و همه جانبه 
اســت و تمامی جنبه های غذا از دســتگاه های فروش 
خودکار و فروشنده های دوره گرد گرفته تا رستوران های 
لوکس و درجه یک را پوشــش می دهد و هرکســی که 
به هر شکلی با غذا ســروکار دارد، قسمتی از این صنعت 
محسوب می شود. بخشی از این صنعت مهم را در بسیاری 
از کشورهای جهان، غذاهای خیابانی می گردانند. مقصود 
از غذاهای خیابانی آن دسته غذاهایی است که در عین 
خوشــمزگی ارزان هســتند و عموما توسط آشپزخانه 
کوچک و نیز سیار عرضه می شوند. البته برخالف تصور 
جمعی، تحقیق تخصصی در مورد غذاهای ممتاز مناطق 
مختلف توسط خبره های آشپزی، هدف اصلی گردشگری 
غذایی نیست و تنها شاخه  کوچکی از آن به شمار می آید. 
براساس تحقیقات انجام شده، تنها ۸.۱ درصد از غذاهای 
سراســر دنیا مورد بررســی و تأیید خبره های آشپزی 
قرار گرفته و به عنوان غذای ممتاز شــناخته می شوند، 
درحالی که بیشــتر مردم فقط به طعــم و کیفیت غذا 
و نوشــیدنی توجه دارند و لزوما نیازی بــه صرف آن در 
رســتوران های گرانقیمت و با برچسب ممتاز احساس 
نمی کنند. گردشگری غذایی نخبه گرا هم شاخه دیگری 
از صنعت گردشگری غذایی است که زیرمجموعه های 
متنوعی دارد و با هدف جســت وجو و یافتن خوراکی ها 
و نوشــیدنی های ممتــاز مثل شــکالت های خاص یا 

نوشیدنی های کمیاب انجام می شود. 
برگزاری جشــنواره های غذا که در دهه اخیر در ایران 
بیشتر هم شده با تمرکز بر معرفی انواع غذاهای محلی 
و همچنین طرح رتبه بندی هتل ها و رستوران هایی که 
در زمینه سرو غذاهای محلی فعال هستند و چند سالی 
است در دستور کار قرار گرفته، تنها بخشی از راهکارهایی 
است که می تواند گردشــگری غذا را در ایران به سمت 
حرفه ای شدن پیش ببرد. در این میان اما مسافرانی که از 
راه های دور و نزدیک می آیند تا تجربه ای منحصربه فرد از 
سفر را در خاطرات زندگی شان ثبت کنند شاید بیشترین 
تأثیر را در این زمینه داشته باشند، چراکه انتخاب آنها و 
توجه به غذاهای محلی و انعطاف پذیری بیشــتر برای 
تجربه های جدید است که می تواند حتی دست اندرکاران 
تورهای مســافرتی را به این فکر بیندازد که برای جلب 
رضایت بیشتر مشتریان می توانند و باید به غذاهای محلی 

بیش از اینها توجه کنند. 

مسجد کبود )فیروزه جهان اسالم(
قدمتش به قرن نهم هجری برمی گردد و به دستور 
ابومظفر جهانشاه قراقویونلو بنا شد. مسجد کبود تبریز 
از نمونه های منحصربه فرد معماری کهن ایرانی است 
که به علت رنگ الجوردی و کاشــیکاری های معرق 
به کاررفته در آن به »فیروزه  اسالم«  معروف شده است. 
این مسجد با انواع خطوط عالی مانند ثلث و نستعلیق از 
شاهکارهای معماری آذری است. قبل از زلزله ۱۱93 
ه . ق عمارت مظفریه منحصر به مســجد نبوده است؛ 
بلکه عمارات و ســاختمان ها و زوایا و صحن و رواق و 
حوضخانه داشته اســت که همگی ازبین رفته اند. اما 
هنوز هم اگر 3۰ دقیقه وقت بگذارید و در روشنایی روز 
به بازدید از این مسجد بروید از تابش نور آفتاب به داخل 
مسجد و تماشای رنگ های دل انگیز و منحصربه فرد 
آن شگفت زده می شوید. درگاه مسجد، بلندتر از طاق 
کسری است. اگر گذرتان به مسجد کبود افتاد، بازدید 
از سردر باشکوه و پرنقش و نگارش را فراموش نکنید. 
کاشی های زیبا آراسته شده، گنبدهای بلند، و... ظاهر 
دل انگیزی ساخته اســت که هر کس داخل می شود، 

دلش اجازه بیرون شدن نمی دهد.
دقیقا کجاست؟ تبریز، خیابان امام، مابین خیابان 

خاقانی و چهارراه منصور ، جنب بوستان خاقانی
 مسجد تاریخانه

 از علمی ترین مساجد صدر اسالم
دامغان اســت و این مسجد ساده که می توان گفت 
خالص ترین و حتی از علمی ترین مساجد صدر اسالم 
اســت. در بنای تاریخانه آن هیچ بخشــی نیست که 
کامال ایرانی نباشد. مســجد تاریخانه از قدیمی  ترین 
مسجدهای ایرانی اســت که برخی تاریخ قدمتش را 
به قدمت تاریخ اســالم می دانند. »تاریخانه« درواقع 

به معنای خداســت یعنی »خانه خدا«. این  مسجد 
در جنوب شرقی شــهر دامغان بین سال های ۱3۰ تا 
۱۷۰ هجری قمری ســاخته شده اســت و به دلیل  
وجود ســتون های متعدد به آن  مسجد چهل ستون 
هم می گویند. نمای زیبای این مسجد شامل صحن 
شبستان با مناره های خشتی گلی است و محراب هایی 
در سمت مغرب مسجد بین ۶ دهانه و طاق، یک دهانه 
و طاق بزرگتر که آثار محراب و منبر مسجد هم در این 
دهانه دیده می شود. تاریخانه جزو نخستین مساجدی 
است که در آن مناره ساخته شده است و برای دسترسی 
به قســمت فوقانی این مناره ها از داخل باید ۸۶ پله را 
پشت سر بگذارید. از دیگر دیدنی های چشم نواز این بنا 
کتیبه هایی با خط کوفی به عرض ۱.5 متر است که در 

ارتفاع ۶ متری مناره خودنمایی می کند. 
دقیقا کجاست؟ سمنان، دامغان، بلوار امام خمینی، 

خیابان شهید مطهری
شاهچراغ 

بــه شــیراز کــه می رویــد بازدیــد از آرامگاه 
احمدبن موسی معروف به شــاهچراغ مشهورترین 
مکان معنوی و دیدنی این شــهر را از دست  ندهید. 
داخــل محوطه ضریح یــک چارپایه بلند لوســتر 
چهار شاخه ای باشکوه قرار دارد که بعضی شب ها آن 
را روشــن می کنند و اگر یکی  از آن شب ها در حرم 
باشید پاشیدن نور روی آیینه کاری دیوارهای اطراف 
ضریح شکوه و زیبایی این حرم را دو چندان می کند. 
شاهچراغ که در سده ششــم هجری قمری ساخته 
شــده اســت دارای دو در اصلی ورودی است و ایوان 
حرم به وسیله چوب های نفیس پوشش داده شده اند 
و سقف مسطح چشم نواز آن با چوب منبت کاری شده 
اســت و حوض زیبا و بزرگی که با الهام از سبک هنر 

اسالمی در صحن طراحی شده است از  چشم پوشیده 
نمی ماند. در محوطه  صحن سه درِ فرعی هم وجود 
دارد که بعد از بازدید و زیارت می تواند شما را به بازار 
حاجی، مسجد جامع عتیق و بازار شاهچراغ  برساند. 
مکان ضریح که محل دفن امامزاده است با سنگ مرمر 
فرش شده و اسکلت ضریح از چوب ساده و به شکل 

مکعب مستطیل با نقره روپوش شده است. 
دقیقا کجاست؟ شیراز، میدان احمدی

مسجد جمکران 
مسجد مقدس جمکران در ۶ کیلومتری شهر قم 
قرارگاه سه شنبه شب خیلی از منتظران ظهور با امام 
عصر)عج( است و بنابر تاریخچه ساخت مسجد  دستور 
ساخت این بنا به گفته شخص ولی عصر)عج( در خواب 
شیخ عفیف صالح حسن بن مثله جمکرانی بوده است. 
در مســجد جمکران چاه مخصوصی برای نوشتن 
عریضه است که جنبه نامه نگاری و انتظار برای پاسخ 
شیرینی در برابر پرسش ها و درخواست ها از خداوند 
و امامان اســت. این عریضه ها به دلیل وجود اسمای 
متبرکه درون چاه به آب سپرده می شوند. مسیر زائران 
مسجد جمکران طوری طراحی شده که از دامنه کوه  
خضر می گذرد. کوه خضر نبی که از نظر  تفریحی هم 
مورد توجه قرار  دارد، طوری  مســیریابی شده است 
که هر گروه سنی بتواند از آن باال برود و در دامنه این 
کوه هم  چندین شهید گمنام به خاک سپرده شده اند. 
سه هزار  سال پیش در قله این کوه غاری قرار داشته 
اســت که محل نیایش خضر نبی بــوده و امروزه به 
مسجد کوچکی تبدیل شده است. ارتفاع کوه حدود 
3۰۰ متر اســت و در نزدیکی کوه دوبرادران در ادامه 

رشته کوه زاگرس قرار دارد.
دقیقا کجاست؟ ۶ کیلومتری شــهر قم، به طرف 

جاده کاشان، نرسیده به روستای جمکران، مسجد 
جمکران

مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان
در ضلع شــرقی میدان نقش جهــان اصفهان و 
روبه روی کاخ عالی قاپو و در همســایگی مسجد امام 
دو لنگه در از چوب چنار یکپارچه پس از ۴۰۰ ســال 
هنوز پابرجاست. از مهم ترین ویژگی های این مسجد 
چرخش ۴5 درجه ای آن به ســمت قبله است چرا 
که میدان به ســمت قبله نیست و علت وجودی این 
چرخش این اســت که در ورودی مسجد به سمت 
مشرق میدان است. اگر بنا بود مسجد را نیز به همین 
جهت می ساختند کار جهت یابی از لحاظ قبله مختل 
می شد. مسجد شیخ  لطف  اهلل اصفهان با  گنبدی به 
رنگ آبی تیره روی زمینه  ســفید، از باشــکوه ترین 
گنبد های ایران اســت. اگر داخل مســجد بروید و 
زیر گنبد از مرکز داخلــی اش بازدید کنید، گنبد به 
صورت طاووسی طراحی شده است که پرهای آن را 
نورِ وارد شده از طاق باالی در ورودی مسجد تشکیل  

می دهد. درواقع بازدید از درون این مســجد نمایش 
خیره کننده  ای از نور و نیایش  اســت. برای روشنایی 
این مسجد ۱۶ پنجره در ســاقه  گنبد وجود دارد و 
پنجره های مشبک در گرداگرد این بنا، در تمام طول 
روز قسمتی از تابش خورشــید را وارد فضای داخلی 
شبستان می کنند. دیوارهای جانبی صحن مسجد 
با گل و بوته های متصل به هم بــه رنگ آبی در یک 
متن کرمی رنگ تزیین شــده اند و زاویه های فوقانی 
دیوارهای جانبی از گل و بوته هایی که طرح آن با سایر 
قسمت ها تفاوت دارد در نخستین نگاه نظر بیننده را 

جلب می کند. 
دقیقا کجاست؟ ضلع شرقی میدان نقش جهان، 

مقابل عمارت عالی قاپو
مسجد پامنار

روی سیزده پایه استوار ایستاده و بنای آن از خشت 
و گل ساخته شده است. شهرتش برای وجود مناره ای 
مجاور ایوان با ارتفاع بیش از ۲۰ متر اســت. بدنه این 
مناره آراسته به تزیینات و کتیبه ای است که انتهای 
آن به صورت برجسته دیده می شود. براساس مرمت ها 
و بازسازی ها در قرون مختلف قدمت این بنا از قرون 
اولیه اسالمی تا صفویه و معاصر تخمین زده می شود. 
مساحت امروزی مسجد با وسعت تقریبی 35۰ متر 
مربع مشتمل بر شبستان ســتون دار و صحن ضلع 

جنوبی است. 
دقیقا کجاســت؟ ســبزوار، ضلع جنوبی خیابان 

بیهقی، مجاور مدرسه حاجی مال هادی
مسجد محدثین

به نام مسجد جمکران دوم معروف  شده است و به 
دفعات متعدد تجدید بنا شد و توسعه یافت. مساحت 
کل مسجد ۱۶۰۰ متر مربع است؛  یک شبستان طبقه 
پایین و یکی دیگر در طبقه باال، قبرستانی در حیاط 
مسجد هم مقبره چند تن از علمای مشهور شهراست 
و مثل بسیاری از مســاجد با قدمت زیاد مناره های 
قدیمی اش حفظ شده اســت. محدثین در نیمه اول 

قرن ۱۲ هجری حدود 3۰۰ سال پیش احداث شد. 
بســیاری از مردم شــهر بابل به محراب مقدس 
محدثین اعتقاد بســیار دارند، می گویند هر کسی 
بار اول وارد این مسجد می شــود، در این محراب دو 
رکعت نماز برای حاجت خود به جا  آورد. این مسجد 
از شمال به محله »َسرحّمام« و از سمت شرق به محله 
»شــهید ُگدازگر« و از سمت غرب به محله »شهید 
روشن ضمیر« و از ســمت جنوب به فاصله تقریبی 

دویست متر به خیابان ُگلشن منتهی می شود. 
دقیقا کجاست؟ مازندران، بخش مرکزی شهر بابل، 

خیابان شیخ کبیر.
 مسجد جامع نیشابور

هنرنمایــی بهترین آثار معماري ایــران را باید در 
کاشــیکاری ها و منبت های مســاجد دید؛ آن هم 
مساجد قدیمی با شبستان ها و حوض و مناره هایشان. 
مسجد جامع نیشــابور هم از همان مسجد هاست با 
نقشه  اي دو ایواني و چهار شبستان در جهات مختلف 
و سه در، در اضالع شمالي، شرقي و غربي است. این 

مســجد چهار ایوانی دارای 3 مدخل و بدون مناره و 
گنبد است که در سمت شمال، شرق و غرب مسجد 
قرار دارند و مسجد را به محالت قدیمی شهر ارتباط 
می دهد. در وســط دیــواره  جنوبي ایــوان، محراب 
مسجد در یک طاقنماي عمیق با قوس مقرنس کاري 
شده طراحی شده است. طاقنماي محراب یک نیم 
هشت ضلعي با کاشــیکاری های آبي و سفید است. 
مساحت کل مســجد حدود ۷۰۸3 اســت و تاریخ 
ساخت بنای مسجد به  ســال ۸99  هجری قمری  

برمی گردد.
دقیقا کجاست؟ مرکز نیشابور، ضلع غربی چهارراه 

انقالب، در راستای خیابان امام خمینی
حرم امام رضا )ع(

یک گروه هفت نفره اند در همه ایام قبل از طلوع و 
غروب خورشــید و در ماه مبارک رمضان قبل از اذان 
صبح و در اعیاد مذهبی و اعالم شفا، مراسم می گیرند. 
نقاره خوانی آیینی است که سال هاست بر فراز ایوان 
شــرقی صحن انقالب حرم مطهر امام رضا )ع( انجام 
می شــود. درواقع  می توان گفت قدیمی ترین مناره 
طالکاری شده موجود در اماکن متبرکه، مناره باالی 
ایوان طالی صحن انقالب )عتیق( است که در شمال 
غربی گنبد مطهر امام رضا )ع( واقع شده و از بناهای 
عهد صفوی است و به قرینه آن مناره دیگری بر فراز 
ایوان عباسی )ایوان شمالی( در عهد افشاریه احداث 
شده است که البته به علت حوادث تاریخی بارها مورد 
مرمت قرار گرفته اند. بقعه مبارکه حرم از جنس طال 
است و بزرگترین و نمایان ترین شاخص و نماد »مشهد 
مقدس« به شــمار می رود که  ارتفاع آن از کف حرم 
تا باالی گنبد 3۱/۲۰ متر است و همچنین مزین به 
کتیبه بزرگی به  خط »علیرضا عباسی« است که  به 
صورت یک نوار گنبد را دور می زند. مســاحت حرم 
مطهر رضوی طی سی ســال اخیر به ۲5۰ هزار متر 
مربع افزایش یافته است که در صحن آن درمجموع 
۲۲ رواق قدیمی و جدید وجــود دارد. از جاذبه های 
گردشگری حرم مطهر، موزه ها و گنجینه های قدیمی 
و تاریخی اســت که آثار و نفایس مختلفی همچون 
گنجینه قرآن، فرش و منســوجات، نجوم و ساعت، 
گنجینه سالح، گنجینه تمبر، اسکناس و... را در دل 

خود جای داده است.
دقیقا کجاست؟   مشهد

حرم حضرت معصومه)س(
ایوانــی از جنس  طــال و از داخل  با خشــت  های 
زرفام  پوشیده  شده  اســت  و در آن  نقش  و نگارهای 
برجسته ای که آنها هم با طال پوشیده شده اند و رویش 
دو مناره  اســت با   ارتفاع  3۲/۲۰ و قطر هر یک  متر و 
برفراز این  دو مناره  کالهک  هایــی طالیی که جای  
نقاره خوان هاست. شــهر غم بارگاه ملکوتی حضرت 
معصومــه)س( از  جاذبه هــای معنــوی  و مذهبی 
بسیار مهم شهر قم اســت. حرم  مطهر  دارای هشت  
درِ ورودی  اســت  چهــار درِ آن  در صحن  نو و دوتای 
آن  در سمت  غربی مرقد واقع  شده اند و یک  درِ آن  به  
خیابان  موزه  و  درِ دیگر به  ورودی مدرســه  فیضیه  باز 
می شود. چهار پادشاه از صفویان، دو پادشاه از قاجار 
و همچنین تعدادی از شاهزادگان قاجار در این مکان 
دفن شده اند. در  سال ۶۰5 هجری بزرگترین استاد 
کاشی ساز آن زمان »محمد بن ابی طاهر کاشی قمی« 
ساخت کاشی ها را شروع کرد. او به مدت هشت سال 
به این کار مشــغول بود تا ســرانجام در  سال ۶۱3 
کاشی های مرقد آماده و کار گذاشــته شد. در  سال 
۱3۷۷ شمسی مرقد به شکل جدید که آمیخته ای 
از کاشی و سنگ اســت تجدید بنا شد و همچنین 

دیواره های داخلی با سنگ مرمر سبز آراسته شد.
دقیقا کجاست؟ قم.

تجربه غذاهای محلی را در سفر از دست ندهید

انفجارمزهها!

راهنمای گردشگری ایران/ جاذبه های مذهبی
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