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راهنمای گردشگری ایران /جاذبههای مذهبی

به رنگ فیروزه

قم /مسجد جمکران

تبریز /مسجد کبود

مسجدکبود(فیروزهجهاناسالم)
قدمتش به قرن نهم هجری برمیگردد و به دستور
ابومظفرجهانشاهقراقویونلوبناشد.مسجدکبودتبریز
از نمونههای منحصربهفرد معماری کهن ایرانی است
که به علت رنگ الجوردی و کاشــیکاریهای معرق
بهکاررفته در آن به «فیروزهاسالم»معروف شده است.
اینمسجدباانواعخطوطعالیمانندثلثونستعلیقاز
شاهکارهای معماری آذری است .قبل از زلزله 1193
ه  .ق عمارت مظفریه منحصر به مســجد نبوده است؛
بلکه عمارات و ســاختمانها و زوایا و صحن و رواق و
حوضخانه داشته اســت که همگی ازبین رفتهاند .اما
هنوز هم اگر 30دقیقه وقت بگذارید و در روشنایی روز
بهبازدیدازاینمسجدبرویدازتابشنورآفتاببهداخل
مسجد و تماشای رنگهای دلانگیز و منحصربهفرد
آن شگفتزده میشوید .درگاه مسجد ،بلندتر از طاق
کسری است .اگر گذرتان به مسجد کبود افتاد ،بازدید
از سردر باشکوه و پرنقش و نگارش را فراموش نکنید.
کاشیهای زیبا آراستهشده ،گنبدهای بلند ،و ...ظاهر
دلانگیزی ساخته اســت که هر کس داخل میشود،
دلشاجازهبیرونشدننمیدهد.
دقیقا کجاست؟ تبریز ،خیابان امام ،مابین خیابان
خاقانیوچهارراهمنصور،جنببوستانخاقانی
مسجدتاریخانه
ازعلمیترينمساجدصدراسالم
دامغان اســت و اين مسجد ساده که میتوان گفت
خالصترين و حتی از علمیترين مساجد صدر اسالم
اســت .در بنای تاريخانه آن هيچ بخشــی نيست که
کامال ايرانی نباشد .مســجد تاریخانه از قدیمیترین
مسجدهای ایرانی اســت که برخی تاریخ قدمتش را
به قدمت تاریخ اســام میدانند« .تاریخانه» درواقع

به معنای خداســت یعنی «خانه خدا» .این مسجد
در جنوب شرقی شــهر دامغان بین سالهای  ۱۳۰تا
 ۱۷۰هجری قمری ســاخته شده اســت و به دلیل
وجود ســتونهای متعدد به آن مسجد چهلستون
هم میگویند .نمای زیبای این مسجد شامل صحن
شبستانبامنارههایخشتیگلیاستومحرابهایی
در سمت مغرب مسجد بین  ۶دهانه و طاق ،یک دهانه
و طاق بزرگتر که آثار محراب و منبر مسجد هم در این
دهانه دیده میشود .تاریخانه جزو نخستین مساجدی
استکهدرآنمنارهساختهشدهاستوبرایدسترسی
به قســمت فوقانی این منارهها از داخل باید  86پله را
پشت سر بگذارید .از دیگر دیدنیهای چشمنواز این بنا
کتیبههایی با خط کوفی به عرض  ۱.۵متر است که در
ارتفاع۶متریمنارهخودنماییمیکند.
دقیقاکجاست؟سمنان،دامغان،بلوارامامخمینی،
خیابانشهیدمطهری
شاهچراغ
بــه شــیراز کــه میرویــد بازدیــد از آرامگاه
احمدبنموسی معروف به شــاهچراغ مشهورترین
مکان معنوی و دیدنی این شــهر را از دست ندهید.
داخــل محوطه ضریح یــک چارپایه بلند لوســتر
چهارشاخهای باشکوه قرار دارد که بعضی شبها آن
را روشــن میکنند و اگر یکی از آن شبها در حرم
باشید پاشیدن نور روی آیینهکاری دیوارهای اطراف
ضریح شکوه و زیبایی این حرم را دو چندان میکند.
شاهچراغ که در سده ششــم هجری قمری ساخته
شــده اســت دارای دو در اصلی ورودی است و ایوان
حرم به وسیله چوبهای نفیس پوشش داده شدهاند
وسقفمسطحچشمنوازآنباچوبمنبتكاریشده
اســت و حوض زیبا و بزرگی که با الهام از سبک هنر

اسالمی در صحن طراحی شده است از چشم پوشیده
نمیماند .در محوطه صحن سه د ِر فرعی هم وجود
دارد که بعد از بازدید و زیارت میتواند شما را به بازار
حاجی ،مسجد جامع عتیق و بازار شاهچراغ برساند.
مکانضریحکهمحلدفنامامزادهاستباسنگمرمر
فرش شده و اسکلت ضریح از چوب ساده و به شکل
مکعبمستطیلبانقرهروپوششدهاست.
دقیقاکجاست؟شیراز،میداناحمدی
مسجدجمکران
مسجد مقدس جمکران در  6کیلومتری شهر قم
قرارگاه سهشنبهشب خیلی از منتظران ظهور با امام
عصر(عج)استوبنابرتاریخچهساختمسجددستور
ساختاینبنابهگفتهشخصولیعصر(عج)درخواب
شیخعفیفصالححسنبنمثلهجمکرانیبودهاست.
در مســجد جمکران چاه مخصوصی برای نوشتن
عریضه است که جنبه نامهنگاری و انتظار برای پاسخ
شیرینی در برابر پرسشها و درخواستها از خداوند
و امامان اســت .این عریضهها به دلیل وجود اسمای
متبرکهدرونچاهبهآبسپردهمیشوند.مسیرزائران
مسجد جمکران طوری طراحی شده که از دامنه کوه
خضر میگذرد .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
کوههم چندینشهیدگمنامبهخاکسپردهشدهاند.
سههزارسال 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
 ۳۰۰متر اســت و در نزدیکی کوه دوبرادران در ادامه
رشتهکوهزاگرسقراردارد.
دقیقا کجاست؟  ۶کیلومتری شــهر قم ،به طرف

جاده کاشان ،نرسیده به روستای جمکران ،مسجد
جمکران
مسجدشیخلطفاهللاصفهان
در ضلع شــرقی میدان نقش جهــان اصفهان و
روبهروی کاخ عالیقاپو و در همســایگی مسجد امام
دو لنگه در از چوب چنار یکپارچه پس از ۴۰۰ســال
هنوز پابرجاست .از مهمترین ویژگیهای این مسجد
چرخش  ۴۵درجهای 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
جهتمیساختندکارجهتیابیازلحاظقبلهمختل
میشد .مسجد شیخ لطفاهلل اصفهان با گنبدی به
رنگ آبی تیره روی زمین ه ســفید ،از باشــکوهترین
گنبدهای ایران اســت .اگر داخل مســجد بروید و
زیر گنبد از مرکز داخلــیاش بازدید کنید ،گنبد به
صورت طاووسی طراحی شده است که پرهای آن را
نو ِر وارد شده از طاق باالی در ورودی مسجد تشکیل

میدهد .درواقع بازدید از درون این مســجد نمایش
خیرهکنندهای از نور و نیایش اســت .برای روشنایی
این مسجد  ۱۶پنجره در ســاق ه گنبد وجود دارد و
پنجرههای مشبک در گرداگرد این بنا ،در تمام طول
روز قسمتی از تابش خورشــید را وارد فضای داخلی
شبستان میکنند .دیوارهای جانبى صحن مسجد
با گل و بوتههاى متصل به هم بــه رنگ آبى در یك
متن كرمیرنگ تزیین شــدهاند و زاویههاى فوقانى
دیوارهاى جانبى از گل و بوتههایى كه طرح آن با سایر
قسمتها تفاوت دارد در نخستین نگاه نظر بیننده را
جلبمىكند.
دقیقا کجاست؟ ضلع شرقی میدان نقش جهان،
مقابلعمارتعالیقاپو
مسجدپامنار
روی سیزده پایه استوار ایستاده و بنای آن از خشت
و گل ساخته شده است .شهرتش برای وجود منارهای
مجاور ایوان با ارتفاع بیش از  ۲۰متر اســت .بدنه این
مناره آراسته به تزیینات و کتیبهای است که انتهای
آنبهصورتبرجستهدیدهمیشود.براساسمرمتها
و بازسازیها در قرون مختلف قدمت این بنا از قرون
اولیه اسالمی تا صفویه و معاصر تخمین زده میشود.
مساحت امروزی مسجد با وسعت تقریبی  ۳۵۰متر
مربع مشتمل بر شبستان ســتوندار و صحن ضلع
جنوبیاست.
دقیقا کجاســت؟ ســبزوار ،ضلع جنوبی خیابان
بیهقی،مجاورمدرسهحاجیمالهادی
مسجدمحدثین
به نام مسجد جمکران دوم معروف شده است و به
دفعات متعدد تجدید بنا شد و توسعه یافت .مساحت
کلمسجد ۱۶۰۰مترمربعاست؛ یکشبستانطبقه
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 منارههای
قدیمیاش حفظ شده اســت .محدثین در نیمه اول
قرن ۱۲هجری حدود۳۰۰سال پیش احداث شد.
بســیاری از مردم شــهر بابل به محراب مقدس
محدثین اعتقاد بســیار دارند ،میگویند هر کسی
بار اول وارد این مسجد میشــود ،در این محراب دو
رکعت نماز برای حاجت خود به جاآورد .این مسجد
رحمام» و از سمت شرق به محله
از شمال به محله َ
«س ّ
«شــهید ُگدازگر» و از سمت غرب به محله «شهید
روشنضمیر» و از ســمت جنوب به فاصله تقریبی
دویستمتربهخیابان ُگلشنمنتهیمیشود.
دقیقاکجاست؟مازندران،بخشمرکزیشهربابل،
خیابانشیخکبیر.
مسجدجامعنیشابور
هنرنمایــی بهترين آثار معماري ايــران را باید در
کاشــیکاریها و منبتهای مســاجد دید؛ آن هم
مساجدقدیمیباشبستانهاوحوضومنارههایشان.
مسجد جامع نیشــابور هم از همان مسجدهاست با
نقشهاي دو ايواني و چهار شبستان در جهات مختلف
و سه در ،در اضالع شمالي ،شرقي و غربي است .این

تجربه غذاهای محلی را در سفر از دست ندهید

انفجار مزهها!

کشــف غذاهای جدید و جســتوجو برای شناخت
انواع غذاها یکی از اصلیترین جاذبههای گردشــگری
است و به همین دلیل هم هســت که در دهههای اخیر
«گردشــگری غذا» بهعنوان یکی از زیرشاخههای مهم
صنعت گردشگری در جهان مطرح است .در ایران اما با
وجودتنوعگستردهغذاییفرصتهایبهرهبرداریازاین
جاذبهمهیانشدهاست.
ی و سفرههای
بسیاری از کشورها با اتکا به تنوع غذای 
رنگینشــان مســافران زیــادی را جــذب میکنند.
گردشگری غذا در جهان ساالنه بیش از۲۰۰میلیارد دالر
درآمد دارد و۸۶درصد گردشگران ،غذا را بهعنوان یکی از
بهترینتجربیاتگردشگریخودمعرفیکردهاند.
توجه به این آمار نشــان میدهد غذا میتواند سمبل
و نماد و برندی برای معرفی مقصد گردشــگری باشد.
گردشگری غذا یکی از فعالیتهای عمومی و همهجانبه
است و تمام جنبههای غذا از دستگاههای فروش خودکار
و فروشندههای دورهگرد گرفته تا رستورانهای لوکس و
درجه یک را پوشش میدهد و هر کسی که به هر شکلی با
غذاسروکاردارد،قسمتیازاینصنعتمحسوبمیشود.
بسیاری از کشــورها با وجود تنوع غذایی محدودتری
نســبت به ایران ،با انتخــاب چند نمونــه از غذاهای
منحصربهفرد ملی و محلیشان یا انتخاب نانهایی که با
روشهای پخت متفاوتی طبخ میشوند ،غذا را به یکی
از جاذبههای اصلی برای جذب مسافران تبدیل کردهاند.
ترکیه که سهم قابل توجهی از گردشگران را در دهههای
اخیر و البته در شرایط پیش از ناآرامیهای اخیر جذب
کرده بود ،نان سیمیت و اســکندر کباب را بهعنوان دو
غذای مورد توجه گردشــگران در بستههای تبلیغاتی
گردشــگری به جهان معرفی کرده و سالهاست که در
هر بسته خبری و تبلیغاتی نام و نشــانی از این دو که به
نوعی نمادی از گردشگری غذایی ترکیه هستند ،دیده
میشود .کشــورهای دیگری مانند مالزی یا کشورهای
خاور دور با معرفی و تبلیغات انواع میوههای اســتوایی
که در دیگر نقاط جهان یافت نمیشــوند ،گردشگران
را برای سفر به کشورهایشان ترغیب میکنند .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 بهعنوان یک ظرفیت و فرصت
و حتی جاذبه شناخته نشده است .هر چند از چندسال
قبل که شــهر رشــت در گیالن بهعنوان «شهر خالق
غذا» در یونسکو مورد توجه قرار گرفت ،دیگر شهرها هم
انگیزههای بیشتری برای معرفی بیشتر غذاهای بومی
پیدا کردهاند .غــذای ایرانی با حــدود  2500نوع اعم از
غذاهایملیومحلییکیخوشمزهترین،کاملترینودر
عینحالتاثیرگذارترینمکتبهایآشپزیجهاناست.
با افزایش نســبی فعالیت آژانسهای گردشــگری و
توجه بیشتر جامعه بهویژه نســل جدید به مقوله سفر
و نیــز فعالیتهای تخصصیتر ســایتها و مجلههای
مرتبط با غذا رفتهرفته شمار بیشتری از غذاهای بومی و
محلی از سایه به آفتاب آمدهاند یا در جشنوارههای غذا
به مردم معرفی شدهاند اما اینکه غذا بهعنوان یک جاذبه
در برنامهریزیهای ســفر مورد توجه قرار بگیرد هنوز
یک موضوع مغفول مانده است ،هم برای برنامهریزان و
دســتاندرکاران حوزه گردشگری و هم برای مسافران.
این را «آرش» میگوید ،راهنمای تور که سالهاســت
در تورهــای داخلی ایــران فعالیت میکنــد« :کمتر
جایی در جهان چنین تنوع غذایــی دارد اما از آنجا که
گردشــگری در ایران برنامهریزی سازمانیافتهای ندارد
عمالغذابهعنوانیکجاذبهکمترموردتوجهقرارگرفته.
ما در سفرهای داخلی اغلب به مسافران توصیه میکنیم
که از غذاهای بومی و محلی اســتفاده کنند اما اکثریت
در غذاهای اصلی عالقهمند به مصــرف انواع کبابها و
غذاهای معمول رستورانها هســتند و حتی اقامت در
رستورانهای محلی همیشــه با اعتراضهایی مواجه
اســت ،مانند اینکه 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 میتواند
فرصتی برای گفتوگو و نزدیکی بیشــتر مردم فراهم و
زمینه شکلگیری انواع تعامالت اجتماعی را مهیا کند.
ســبک آشــپزی و نوع مواد غذایی که مردم در مناطق
مختلفجغرافیاییبهکارمیبرندبرآمدهازسبکزندگی
و عادات و به نوعی نماینده بخشی از فرهنگ اجتماعی
اســت که میتواند بخشــی از عادات اجتماعی و حتی

شرایط اقتصادی و فرهنگی هر جامعهای را نمایان کند.
برایمثالسفرههایگشادهایرانیهابرایمهمانهمواره
بهعنوانیکیازنمادهایفرهنگیپذیراییومهماننوازی
آنها در سفرنامهها مورد توجه بوده و آن را نشانی از فراوانی
نعمتدراینسرزمیندانستهاند.
عالوه بر اینها آنچه در صنعت گردشگری این روزها غذا
را در کانون توجه برنامهریزان قرار میدهد ،اهمیت اقتصاد
غذاست.هزینهایکهمسافرانبرایغذادرطولسفرخرج
میکنند ،بخش قابل توجهی از درآمد صنعت گردشگری
را تشکیل میدهد و این موضوع بهویژه برای مناطقی که
نقاط هدف گردشگری هستند و قرار است گردشگری به
رونقوتوسعهآنهاکمککردهوشرایطیرابرایکارآفرینی
ایجاد کند ،اهمیتی کلیدی و تاثیرگــذار دارد .به همین
دلیل هم هست که اغلب به گردشگران توصیه میشود
در سفرهایشــان به مناطق محلی و بومی به جای اینکه
خوراک را از جای دیگری تهیه کرده و همراه خود ببرند ،از
غذاهایمحلیهمانمنطقهاستفادهکنند.بهگفتهآرش،
راهنمای تور« :غذای بومی نهتنها تجربه متفاوتی اســت
که خیلی وقتها میتواند تکرارنشدنی باشد ،یعنی شما
ممکن است یک بار به یک منطقه سفر کنید و بتوانید از
غذاهایمحلیآنجااستفادهکنید،عالوهبراینهمکاریو
همراهیساکنانمنطقهمقصدرابرایورودتعدادبیشتری
از گردشگران ممکن میکند .ما در ایران با وجود فرهنگ

مهماننوازی که شناخته شده است اما در سفر به بسیاری
از مناطق بهویژه روستاها با مقاومت ساکنان محلی مواجه
هستیم،درحالیکهاگراقتصادگردشگریمثالدرارتباطبا
همین غذا به کمک آنها بیاید و در زندگی روزمره برایشان
عایدی داشــته باشد آنها بیشــتر عالقهمند به همکاری
میشــوند و در زنجیره گردشگری خودشــان را سهیم
میبینند و درواقع نتیجه این روند همان رونقی است که
ما انتظار داریم در مقصدهای گردشگری به واسطه حضور
گردشگرانایجادشود».
غذاهای بومی از نظر ارزش غذایی ،در دسترس بودن
مواد اولیه ،تازگی ،عاریبودن از نگهدارندههای شیمیایی
و همچنین ارزانبودن یکی از بهتریــن مواد غذایی در
نواحی مختلف کشور محسوب میشوند اما بسیاری از
رســتورانهای ایران حتی در مناطق بومی تعداد بسیار
محدودی از این غذاها را در منوهای اصلی جای میدهند:
«دلیل اصلی این است که از طرفی برنامه جامعی برای
معرفی غذاهای بومی وجود ندارد ،یعنی رستورانداران
عالقهمند به ارایه غذاهایی هســتند کــه نمیماند و به
اصطالح همهپسند است و مردم هم اکثریت برای تجربه
غذاهای محلی ریسک نمیکنند .درباره توریستهای
خارجی ما با این مشکل مواجه نیستیم و آنها اتفاقا بیشتر
از غذاهای محلی اســتقبال میکنند اما ذائقه مسافران
ایرانی عمدتا به ســمت غذاهای شناختهشدهتر است».

این را «محســن قهاری» میگوید که چند سالی است
در یک رستوران بینراهی در مسیر خرمآباد سعی کرده
بخشی از غذاهای محلی این منطقه را بهویژه انواع آشها
را به مسافران معرفی کند .به گفته او نهتنها مسافران که
آژانسهای گردشــگری هم در معرفی غذاهای بومی و
محلی بهعنوان یک جاذبه نقش تعیینکنندهای دارند
اما همه آنها در برنامهریزی سفر به دنبال معرفی غذاهای
محلی نیســتند و ارایه خدمات در رستوانهای مجلل و
توجه به مکان رستوران به جای غذا برای آنها اولویت دارد.
در این میان نقش تعیینکننده راهنمایان گردشگری
دیدهمیشود .باید راهنمایان با انواع غذاها و نوشیدنیها و
حتی طرز پخت و تهیه آنها آگاهی داشتهباشند تا بتوانند
به نحو درست به گردشــگران معرفی کنند ،حال آنکه
بسیاری از راهنمایان تور در ایران به صورت تخصصی در
یک منطقه فعالیتنمیکنند و اغلب اطالعات محدودی
دربارهآنمناطقدارند.
با همه اینها به نظر میرسد شبکههای اجتماعی این
روزها به کمک رستورانهای محلی آمدهاند که غذاهای
خــوب و ارزان امــا در محیطی نهچنــدان مجلل ارایه
میکنند« :تورهایی که طبیعتگردی را تبلیغ میکنند
بیشتر از دیگران عالقهمند هستند که غذاهای بومی را
واردبرنامههایشانکنند،بیشترمشتریهاییکهمیآیند
از طریق همین تورها هســتند اما شبکههای اجتماعی

مســجد چهار ایوانی دارای  ۳مدخل و بدون مناره و
گنبد است که در سمت شمال ،شرق و غرب مسجد
قرار دارند و مسجد را به محالت قدیمی شهر ارتباط
میدهد .در وســط ديــواره جنوبي ايــوان ،محراب
مسجد در يك طاقنماي عميق با قوس مقرنسكاري
شده طراحی شده است .طاقنماي محراب يك نيم
هشتضلعي با كاشــيکاریهای آبي و سفيد است.
مساحت كل مســجد حدود  7083اســت و تاریخ
ساخت بنای مسجد به ســال  899هجری قمری
برمیگردد.
دقیقا کجاست؟ مرکز نیشابور ،ضلع غربی چهارراه
انقالب،درراستایخیابانامامخمینی
حرمامامرضا(ع)
یک گروه هفت نفرهاند در همه ایام قبل از طلوع و
غروب خورشــید و در ماه مبارك رمضان قبل از اذان
صبح و در اعیاد مذهبی و اعالم شفا ،مراسم میگیرند.
نقارهخوانی آیینی است که سالهاست بر فراز ایوان
شــرقی صحن انقالب حرم مطهر امامرضا (ع) انجام
میشــود .درواقع میتوان گفت قدیمیترین مناره
طالكاریشده موجود در اماكن متبركه ،مناره باالی
ایوان طالی صحن انقالب (عتیق) است كه در شمال
غربی گنبد مطهر امامرضا (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 گرفتهاند .بقعه مبارکه حرم از جنس طال
استوبزرگترینونمایانترینشاخصونماد«مشهد
مقدس» به شــمار میرود که ارتفاع آن از کف حرم
تا باالی گنبد  31/20متر است و همچنین مزین به
کتیبه بزرگی به خط «علیرضا عباسی» است که به
صورت یک نوار گنبد را دور میزند .مســاحت حرم
مطهر رضوی طی سیســال اخیر به 250هزار متر
مربع افزایش یافته است که در صحن آن درمجموع
 22رواق قدیمی و جدید وجــود دارد .از جاذبههای
گردشگریحرممطهر،موزههاوگنجینههایقدیمی
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.
دقیقاکجاست؟ مشهد
حرمحضرتمعصومه(س)
ل با خشــتهاى
س طــا و از داخ 
ایوانــی از جن 
ش و نگارهاى
ن نق 
ت و در آ 
زرفا م پوشیده شده اســ 
برجستهاى که آنها هم با طال پوشیده شدهاند و رویش
ک متر و
دو مناره اســت با ارتفا ع  32/20و قطر هر ی 
ن دو مناره کالهکهایــى طالیى که جای
برفراز ای 
نقارهخوانهاست .شــهر غم بارگاه ملکوتی حضرت
معصومــه(س) از جاذبههــای معنــوی و مذهبی
بسیار مهم شهر قم اســت .حرم مطهر دارای هشت
ن نو و دوتاى
ن در صح 
د ِر ورودی اســت چهــار د ِر آ 
ن به
ک د ِر آ 
ت غربى مرقد واق ع شدهاند و ی 
آندر سم 
ن موزه و د ِر دیگر ب ه ورودى مدرســ ه فیضی ه باز
خیابا 
مىشود .چهار پادشاه از صفویان ،دو پادشاه از قاجار
و همچنین تعدادی از شاهزادگان قاجار در این مکان
دفن شدهاند .درسال  ۶۰۵هجری بزرگترین استاد
کاشیسازآنزمان«محمدبنابیطاهرکاشیقمی»
ساخت کاشی ها را شروع کرد .او به مدت هشتسال
به این کار مشــغول بود تا ســرانجام درسال ۶۱۳
کاشیهای مرقد آماده و کار گذاشــته شد .درسال
 ۱۳۷۷شمسی مرقد به شکل جدید که آمیختهای
از کاشی و سنگ اســت تجدید بنا شد و همچنین
دیوارههایداخلیباسنگمرمرسبزآراستهشد.
دقیقاکجاست؟قم.
هم مهم شــدهاند .ما البته خودمان صفحهای نداریم اما
خیلیازمشتریهاگفتهاندکهبه توصیهدوستانشاندر
شبکههایاجتماعیدنبالغذاهایمحلیماآمدهاندیادر
کمپیکهنزدیکمااستاقامتکردند».
گردشگری غذایی یک فعالیت عمومی و همهجانبه
اســت و تمامی جنبههای غذا از دســتگاههای فروش
خودکار و فروشندههای دورهگرد گرفته تا رستورانهای
لوکس و درجهیک را پوشــش میدهد و هرکســی که
به هر شکلی با غذا ســروکار دارد ،قسمتی از این صنعت
محسوبمیشود.بخشیازاینصنعتمهمرادربسیاری
ازکشورهایجهان،غذاهایخیابانیمیگردانند.مقصود
از غذاهای خیابانی آن دسته غذاهایی است که در عین
خوشــمزگی ارزان هســتند و عموما توسط آشپزخانه
کوچک و نیز سیار عرضه میشوند .البته برخالف تصور
جمعی ،تحقیق تخصصی در موردغذاهای ممتاز مناطق
مختلفتوسطخبرههایآشپزی،هدفاصلیگردشگری
غذایی نیست و تنها شاخ ه کوچکی از آن بهشمارمیآید.
براساس تحقیقات انجامشده ،تنها ۸.۱درصد از غذاهای
سراســر دنیا مورد بررســی و تأیید خبرههای آشپزی
قرار گرفته و بهعنوان غذای ممتاز شــناخته میشوند،
درحالیکه بیشــتر مردم فقط به طعــم و کیفیت غذا
و نوشــیدنی توجه دارند و لزوما نیازی بــه صرف آن در
رســتورانهای گرانقیمت و با برچسب ممتاز احساس
نمیکنند .گردشگری غذایی نخبهگرا هم شاخه دیگری
از صنعت گردشگری غذایی است که زیرمجموعههای
متنوعی دارد و با هدف جســتوجو و یافتن خوراکیها
و نوشــیدنیهای ممتــاز مثل شــکالتهای خاص یا
نوشیدنیهایکمیابانجاممیشود.
برگزاری جشــنوارههای غذا که در دهه اخیر در ایران
بیشتر هم شده با تمرکز بر معرفی انواع غذاهای محلی
و همچنین طرح رتبهبندی هتلها و رستورانهایی که
در زمینه سرو غذاهای محلی فعال هستند و چند سالی
است در دستور کار قرار گرفته ،تنها بخشی از راهکارهایی
است که میتواند گردشــگری غذا را در ایران به سمت
حرفهایشدن پیش ببرد .در این میان اما مسافرانی که از
راههای دور و نزدیک میآیند تا تجربهای منحصربهفرد از
سفررادرخاطراتزندگیشانثبتکنندشایدبیشترین
تأثیر را در این زمینه داشته باشند ،چراکه انتخاب آنها و
توجه به غذاهای محلی و انعطافپذیری بیشــتر برای
تجربههایجدیداستکهمیتواندحتیدستاندرکاران
تورهای مســافرتی را به این فکر بیندازد که برای جلب
رضایتبیشترمشتریانمیتوانندوبایدبهغذاهایمحلی
بیشازاینهاتوجهکنند.

