سوغات و صنایع دسیت گناابد
صنایع دسـتی هـر منطقه را می تـوان بازتابی
از تاریـخ ،فرهنـگ و جغرافیـای آن منطقـه
دانسـت .شهرسـتان گنابـاد نیـز بـا داشـتن
پیشـینه تاریخی طوالنی از این قاعده مسـتثنا
نیسـت؛ هم اکنون هنرمندان بی شـماری در
ایـن شهرسـتان بـه یـادگار از نیـاکان خـود به
هنرآفرینـی در زمینـه هایـی همچـون قالـی
بافـی ،نمـد مالـی و تولیـد پارچه های سـنتی
در بیدخـت مـی پردازنـد اما آن چـه که گناباد
را بـه جایـگاه رفیعـی در زمینه صنایع دسـتی
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رسـانده وجـود کارگاه هـای تولیـد سـفال بـا
پیشـینه تاریخی پنج هزار سـاله ای اسـت که
در روسـتای منـد ایـن شهرسـتان واقع شـده
انـد .وجـود کارگاه هـای تولید کاشـی سـنتی
بـا قدمتی چهارهزار سـاله (دوهزارسـال پیش
از میلاد) در بیدخـت نیـز  ،جلـوه ای دیگـر
از صنایـع بـی بدیـل این شهرسـتان اسـت که
محصـوالت آن مـی توانـد بـه عنوان سـوغاتی
زیبـا و ارزشـمند که نمایانگر هنـر مردمان این
سـرزمین است به شـمار رود.

غذاهای سنیت
گناابد
در سـال هـا دور تنـوع خـوراک (شـیرینی ،نوشـیدنی ،غـذا و
تنقلات) رابطـه ای تنگاتنـگ بـا محیـط و فرهنـگ بومـی هـر
منطقـه داشـت  .ایـن بـدان معنی اسـت کـه مردمان هـر دیار از
خوراکـی هایـی اسـتفاده می کردند که متناسـب همـان منطقه
بـوده و غالبـا مـواد مـورد نیـاز بـرای تهیـه آن هـا نیـز در همان
محـدوده وجـود داشـته اسـت .غذاهـای سـنتی گنابـاد نیـز بـر
همیـن اسـاس طبـخ وآماده می شـده اسـت که از معـروف ترین
آن هـا مـی تـوان بـه آش جـوش پـره ،اشـکنه قـروت ،اشـکنه
عدس ،توگی ،آش گشـنیز ،اشـکنه خرفه ،اشـکنه شـیراز( ماست
خشـک شـده کـه در زبـان بومـی به آن شـیراز گفته می شـود)،
آش بنـد قبـا ،حسـید و آش امـاج اشـاره کـرد .از معـروف تریـن
شـیرینی هـای ایـن منطقـه نیز می تـوان به کلمپه ،قطـاب ،نان
زنجبیلـی و رو واکـرده اشـاره کرد.

مروارید کویر ،هشر قنات های ایران

بـا خراسـان گشـت ایـن هفته سـفری خواهیم داشـت به شـهری تاریخی کـه دیرینگـی آن را می تـوان در برگ برگ
امیرحسین صالحی
تاریـخ باسـتانی ایـران جسـت وجـو کـرد .هرچند آثار به دسـت آمده از اکتشـافات باسـتان شناسـی ،قدمـت تاریخی
روزنامهنگار
گنابـاد را بـه دوران هخامنشـی مربـوط دانسـته انـد امـا وجـود قنـات هـای نامـدار این دیار که گفته می شـود توسـط
بهمـن پوراسـفندیار بنـا شـده انـد دیرپایـی این ملک را در پیونـدی تنگاتنگ با تاریخ اسـاطیری ایران قرار داده اسـت.
در نـام گـذاری ایـن شـهر نیـز ماننـد تاریـخ آن اختلاف آرای فراوانـی وجـود دارد .از جملـه نـام هایـی که بر این شـهر گذاشـته اند مـی توان به
(ینابـد و گناپـا) اشـاره کـرد؛ فردوسـی نیـز در شـاهنامه از این شـهر با نـام گنابد یاد کرده اسـت.

قنات قصبه

قدیمی ترین و عمیقترین
قنات جهان واقع در
دهستان زیبد شهرستان
گناباد واقع است .طول
این قنات ۳۳کیلومتر و
عمق مادر چاه آن بیش
از ۳۰۰متر است .بنای
این قنات را به بهمن پسر
اسفندیار نسبت میدهند.
جالب است بدانید این
شاهکار بی بدیل به عنوان
میراث جهانی در سازمان
یونسکو به ثبت رسیده است.

امامزاده سلطان محمد عابد

سلطان محمد عابد فرزند امام موسی کاظم (ع)
و برادر امام رضا(ع) .این مرقد مطهر و تاریخی
در دوران سلجوقی بنا شده و در دوره های
تیموری و صفوی تعمیر شده است .

روستای سنو

منطقه گردشگری نسو که عالوه بر
جاذبه های طبیعی اش محل تاسیس
اولین موزه روستایی در ایران است که
به صورت تخصصی در زمینه زعفران
فعالیت می کند.

دهستان زیبد

فرهنگ دیار کویر
صحبـت دربـاره فرهنـگ این دیـار را می توان با سـخنی از دکتر
شـریعتی آغـاز کـرد کـه فرمـود وقتـی در کوچـه هـای گنابـاد،
کاشـمر ،سـرخس ،بیرجنـد ،قائـن و طبـس مـردم سـخن مـی
گوینـد گویی سـخن بلعمـی و بیهقی را می شـنویم.مردم گناباد
زبانشـان پارسـی بـا گویشـی گنابـادی اسـت کـه در کهنگـی و
اصالـت بـا آثاری مانند اسـرارالتوحید عطارنیشـابوری برابری می
کنـد و واژگان بسـیار اندکـی از زبـان هـای بیگانـه به آن رسـوخ
کـرده اند.
البسـه مـردم قدیـم گنابـاد نیـز از فرهنگ غنی ایران سرچشـمه
مـی گرفتـه انـد به طـوری که مـردان بیشـتر از قبا ،تنبـان ،نیم
تنه(جلیقـه) ،قبا ،لبـاده ،خرقه ،جبه ،عرقچین و مندیل(دسـتار)
و زنـان نیـز از پوشـش جلیقـه ،تنبـان ،لچکی(شـال سـر) ،پیچه
و چـادر اسـتفاده مـی کردنـد .کفـش هـای مـردان نیـز گیـوه،
چـارق و ارخانـق بـود کـه دسـت سـاختی هنرمندانـه از مردمان
همـان دیـار بـود .جشـن ها نیـز در گناباد رنگ و بویـی از تاریخ
کهـن ایـن منطقـه دارنـد ؛ بـه خصـوص جشـن نـوروز و جشـن
سـده .دکتـر شـکورزاده در این زمینه می گویـد در بیمرغ گناباد
رسـم اسـت که در روز سـیزدهم عید دختران گرد هم می آیند
و فـردی را بـه عنـوان ملکـه انتخـاب مـی کننـد کـه بـه اعتقـاد
دکتر باسـتانی می تواند از بقایای فرهنگی عصرپرسـتش آناهیتا
در ایـن منطقه باشـد.
مقاله تحقیقی در رابطه با فرهنگ ایرانیان
فهیمه روزبهان

یکی از باقدمت ترین مناطق ایران که در ۳۰کیلومتری غرب
گناباد واقع شده و محل وقوع جنگ دوازده رخ بوده است.
قلعه شهاب و قلعه زیبد نیز از دیگر نقاط دیدنی این منطقه
هستند .همچنین در این دهستان منطقه ای کوهستانی به
نام درب صوفه واقع شده است که در دیواره کوه آن ایوانی
به عمق  10متر در ارتفاع ۶۰متری قرار دارد که شاهکاری
از ایوان های نقش رستم به شمار می رود .جالب است
بدانید که در نزدیکی این منطقه مرقد پیران ویسه ،فرمانده
سپاه تورانیان نیز قرار دارد .

آرامگاه جغتای پرس چنگیز

در ۷۲کیلومتری شهرستان گناباد و در شمال
روستای گیسور بنایی قدیمی واقع شده است که به
عقیده تاریخ شناسان مقبره جغتای  ،پسر چنگیز
در آن قرار دارد .

اقامتگاه بوم گردی
عارف و ماهرخ
روستای قوژد گناباد – پذیرای گردشگران داخلی و خارجی
برای بازدید از کلوت قوژد و قنات جهانی قصبه
مدیریت فرشادنیا 09150630481 :

فروشگاه سفال گناباد
فروش کلی و جزئی محصوالت  ،بازاریابی محصوالت
و تبلیغات  ،سفارشات پذیرفته می شود
مدیریت امیری 09011658268 :
potterystoreg - www. soofal.ir
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گردشگری
(گناباد)

درباره صنعت گردشگری

آشنایی با جاذبههای گردشگری شهر گناباد

برگرفته از کتاب آشپزی ملل
مریم روزبهان
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سپیدار روچی

در مرکز روستایی به
همین نام در بخش
کاخک از توابع شهرستان
گناباد درخت سپیدار
تنومندی با قدمتی در
حدود هزار سال قرار دارد
که به عنوان یادگاری از
نیاکان این منطقه برجای
مانده است و امروزه به
عنوان جاذبه گردشگری
به شمار می رود .بلندی
این درخت ۹متر و قطر
تقریبی آن ۳متر است.

آتشکده گناابد

یادگاری از دوران هخامنشیان واقع در روستای
گیسور شهرستان گناباد  -وجود قلعه های باستانی
دیگری مانند قلعه دختر ،شورآب و قبر پیران و
پشن ،بر اهمیت و جذابیت بیشتر این مکان به
عنوان جاذبه گردشگری افزوده است.

نمد دوین

اقامتگاه بوم گردی غورقوژد

اولین و بزرگ ترین تولید
کننده محصوالت طبی
تزیینی و کاالی خواب با
استفاده از پشم گوسفند
محافظ سالمتی و آسایش
شماست .

نوروزی متفاوت را با ما تجربه کنید – فضایی کامال سنتی
به همراه طبیعت گردی و بازدید از اماکن تاریخی
09155330253

محصوالت ما را در
اینستاگرام و تلگرام با
 Devinfeltcoدنبال کنید.
09151145646

بایدها و نبایدها در
صنعت گردشگری
امیرحسین صالحی

مهمان نوازی و آداب سـفر را می توان مرسـوم ترین واژه هایی
دانسـت کـه دربـاره سـفر به گـوش مان خـورده انـد .مفاهیمی
کـه بـه رعایـت نکاتـی از سـوی گردشـگران یـا جامعـه میزبان
تحت تاثیر عواملی از جمله تعالیم مذهبی  ،احساسـات انسـان
دوسـتانه و در برخی موارد پیوند با آداب و سـنن نیاکان اشـاره
مـی کننـد  .بـا تحوالت ابتدایی پدیده سـفر و تغییر درماهیت و
اهـداف آن  ،ایـن واژگان نیز دسـتخوش تغییرات زیادی شـدند
بـه طـوری کـه پـا از دامنه روابط احساسـی فراتر گذاشـته و به
مجموعـه ای از قوانیـن و هنجارهـا تبدیـل شـده انـد و از آن
هـا بـه عنـوان حقـوق گردشـگری یـاد می شـود ؛ ایـن قوانین
مجموعه ای مدون از بایدها ونبایدها هسـتند که باید در رابطه
دوسـویه گردشـگران و جامعـه میزبـان مورد توجه قـرار گیرند.
بـا شـروع گردشـگری نویـن و بـه تبـع آن افزایـش آمـار سـفر
بـرای گـذران اوقـات فراغت  ،بهبود شـرایط اقتصـادی جوامع و
بهبـود امکانـات الزم برای سـفر ،نیاز به هماهنگ سـازی هرچه
بیشـتر کشـورهای مبدا و مقصد گردشـگری احسـاس شـد و از
ایـن رو مجموعـه ای از مقـررات بـا عنـوان کدهـای اخالقی در
سـال  1999تنظیـم شـد که عبارت انـد از :
 1شـناخت متقابـل واحتـرام هرچـه بیشـتر گردشـگران و
میزبانـان
 2به رسـمیت شـناختن گردشـگری به عنوان عامل توسـعه
در جامعـه میزبان
 3آزادی در جابه جایی انسان
 4شناخت هر چه بیشتر جایگاه میراث فرهنگی
 5شـناخت گردشـگری بـه عنـوان عاملی در جهت شـکوفایی
جامعـه و فرد
 6اجرای اخالق جهانی برای گردشگری
 7تعهدات متقابل گروه های دخیل در صنعت گردشگری
 8به رسمیت شناختن حقوق گردشگران
در راسـتای ارائـه ایـن مبانـی اصولـی کـه در جهـت اسـتاندارد
سـازی رویـه هـای گردشـگری تدویـن شـد مجموعـه ای از
توصیـه هـا بـا عنـوان بیانیه گردشگرمسـئول نیز ارائه شـد؛ در
ایـن منشـور از گردشـگری بـه عنـوان عاملی در جهـت افزایش
ظرفیـت هـا و شـکوفایی فـردی و اجتماعی کـه در پی تعامل و
تجـارب مطلـوب حاصـل می شـود یاد شـده اسـت  .ایـن موارد
عبـارت انـد از :
 1به حقوق بشر احترام بگذاریم.
 2از محیط زیست محافظت کنیم.
 3به فرهنگ های دیگر احترام بگذاریم.
 4با قوانین مکان های هدف گردشـگری آشـنا شـویم و خود
را ملـزم به رعایـت آن ها بدانیم.
 5چشمان خویش را به روی فرهنگ های دیگر بگشاییم.
 6درخصـوص مقصـد مـد نظر تا حـد امکان اطالعات داشـته
باشیم.
 7بـه ایـن نکتـه توجـه کنیم که گردشـگری مـی تواند باعث
رونـق اقتصادی و اجتماعی شـود.
 8درخصـوص بهداشـت و امکانـات پزشـکی در کشـور مقصد
اطالع داشـته باشـیم.
در ابتـدای امـر ایـن مقـررات یـا مـوارد مطـرح شـده در منشـور
یـا بیانیـه اخلاق گردشـگری بسـیار مطلـوب مـی نمایـد اما با
اندکـی تامـل مـی تـوان ایرادهای فراوانـی از دیـدگاه اقتصادی و
اجتماعـی در آن یافـت .از آن جملـه مـی توان بـه اتکای بیش از
حد جوامع گردشـگرپذیر در جهت توسـعه اقتصادی کشورشـان
بـه واسـطه ایـن صنعـت اشـاره کـرد  .به گفتـه اقتصاد دانـان در
اولویـت قـرار گرفتـن ایـن صنعـت و اتـکای بیـش از حـد به آن
در برنامـه ریـزی هـای اقتصـادی مـی تواند عالوه بـر تک بعدی
شـدن اقتصاد یک کشور ،زمینه بروزمشکالت اجتماعی،فرهنگی
و اقتصادی در نتیجه افول گردشـگری آن کشـور را فراهم آورد.
علاوه بـر ایـن کسـب شـناخت کافـی از جامعـه مقصد توسـط
گردشـگران بـه دلیـل تنـوع عوامـل فرهنگـی ،آداب و سـنن
وهمچنیـن مظاهـر تمدنـی بسـیار مشـکل بـه نظـر می رسـد.
همچنیـن درایـن دسـتورالعمل ها به مشـکالتی از جمله تهاجم
فرهنگـی ،تحقیـرآداب و سـنن منطقـه ،ایجـاد نـگاه ابـزاری بـه
میـراث باسـتانی و صنایـع دسـتی و تخریـب محیط زیسـت که
مـی توانـد بـرای جامعـه میزبـان از ناحیـه ورود گردشـگران بـه
وجـود آیـد اشـاره ای نشـده اسـت .بنابرایـن اگرچه گردشـگری
بـه دلیـل ورود گردشـگران از نقـاط مختلف دنیا بـه مکان هدف
گردشـگری صنعتی جهانی به شـمار می رود اما در برنامه ریزی
هـای توسـعه ای و مدیریـت گردشـگری حفـظ حقوق سـاکنان
محلی و پاسـداری از آثار تمدنی و فرهنگ کشـور مقصد توسـط
گردشـگران و کسـب آگاهی های الزم درخصوص آداب و قوانین
میزبانی از گردشـگر توسـط جوامع گردشـگرپذیردر اولویت بوده
تـا در وهلـه اول آثـار سـوء ایـن صنعـت بـه حداقـل برسـد و در
مراحـل بعـدی بتوان در جهت رشـد اقتصـادی و ارتقای فرهنگ
عمومـی جوامـع دخیل در این صنعت گام برداشـت .
برگرفته از سایت پارس رویال توریسم
دکتر سید سعید قلیچی خیرآبادی
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