سوغات و صنایع دسیت نیشابور
وجـود معـادن غنـی فیـروزه کـه در شـمال غـرب
نیشـابور و دامنههای بینالود قرار دارند موجب شـده
اسـت تـا هنرمنـدان نیشـابوری بـه تـراش و شـکل
دهـی بـه ایـن سـنگ ارزشـمند بپردازنـد و آثـاری
زیبا و ارزشـمند را تولید کنند و شـهر نیشـابور را به
عنـوان شـهر فیـروزه در ایران و جهـان معرفی کنند.
قلمـدان سـازی نیـز یکـی دیگـر از صنایـع دسـتی
شهرسـتان نیشـابور اسـت .امام رضـا (ع) در هجرت
تاریخـی خویـش از مدینـه بـه مـرو در مسـیر خـود
به نیشـابور واردشـدند و حدیث بلند مرتبه سلسـله
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الذهـب را بیان کردند .اهالی نیشـابور برای نگاشـتن
فرمایشـات حضـرت از قلم اسـتفاده میکردند و این
قلمهـا در قلمدانهـای زیبایـی نگهداشـته میشـد
و ایـن موضـوع خـود موجـب ایجـاد و شـکل گیری
هنر قلمدان سـازی در این خطه شـده اسـت .شربت
ریـواس بـا خـواص دارویـی ارزنـده و طعم دلنشـین
اش و همچنیـن فـرش دسـت بـاف نیشـابور کـه در
کارگاه هـای قالـی بافـی و به دسـت هنرمنـدان این
خطـه تولیـد مـی شـود از دیگـر سـوغات و صنایـع
دسـتی این شهرسـتان هستند.

غذاهای سنیت
نیشابور
تاریـخ
هماننـد
دیرینـه و آمیختـه
بـا هنـری کـه
نیشـابور
شـهر
دارد ،خوراکیهـای
محلـی ایـن شـهر
نیـز از غنـا و تنـوع
باالیـی برخـوردار
اسـت .انـواع و
اقسـام نوشـیدنیها،
آشهـا،
اشـکنهها،
گیاهـی،
غذاهـای
آبگوشـتها و غذاهایی
کـه بـر پایه شـیر تهیه
میشـود در ایـن شـهر
تهیـه و اسـتفاده مـی
شـو د .
معـروف تریـن ایـن
غذاهـا حلیـم نیشـابوری اسـت؛ ایـن غـذا
بـه دلیل وجـود گندم،
گرسـنگی انسـان را به
خوبـی رفـع مـی کند و
بـه دلیـل وجـود روی،
منیزیـم ،آهـن ،چربی ،
پروتئیـن  ،کربوهیدرات
و کلسـیم از ارزش
باالیـی
غذایـی
برخـوردار اسـت.
آش حلبِـه و زيـره
یکـی
نيشـابور
دیگـر از غذاهـای
بومـی نیشـابور
اسـت .حلبـه نـام
دیگـر شـنبلیله
اسـت .شـنبلیه
بـرای درمـان
کم خو نـی ،
تـرس و ...مفید
اسـت .این خوراکی خوشـمزه از غذاهای
رژیمـی بـوده و بـرای الغـری و تناسـب انـدام مناسـب اسـت.
آش امـاج کـه بـه اسـم آش بـی بی هم شـناخته می شـود و در
آن از بادمجـان ،گوجـه ،سـبزی آش و رشـته هـای موسـوم بـه
امـاج اسـتفاده مـی شـود نیـز یکـی دیگـر از غذاهـای معروف و
لذیـذ این شـهر اسـت.
مـردم نیشـابور عالقـه زیـادی بـه آش بلغـور گنـدم دارنـد و بـه
همیـن دلیـل در روزهـای عـزاداری ،آن را در حجـم زیـاد تهیه
وتوزیـع مـی کننـد .ایـن کار بـه عنـوان رسـم قدیمـی مردمان
ایـن دیـار نیـز به شـمار مـی رود.
شـربت ریـواس کـه از سـاقه هـای گیاهـان ریـواس تهیـه مـی
شـود و مقـدار زیـادی پتاسـیم را داراسـت بـه عنوان نوشـیدنی
معـروف ایـن منطقـه به شـمار مـی رود و در درمان فشـار خون
نیـز موثر اسـت.

نیشـابور یکی از کهن ترین شـهرهای ایران اسـت که بر سـر راه جاده ابریشــم قرار گرفته اسـت .قدمت این شـهر را
امیرحسین صالحی
به دوره ساســانی و شـاپور اول نســـبت داده اند ،اما آخرین یافته های باسـتان شناسـی در محوطه های پیش از تاریخ
روزنامهنگار
ایـن شهرسـتان نشـان مـی دهـد که این شـهر در هزاره سـوم قبل از میالد مسـیح (حـدود  4500تا  5000سـال قبل)
دارای ارتبـاط تجـاری بـا سـند در پاکسـتان و نیـز بیـن النهریـن در عـراق کنونی بوده اسـت.در ایران گشـت این هفته
با معرفی این شـهر در خدمت شـما هسـتیم

آرامگاه عطار

آرامگاه عطار نیشابوری ،بنایی است تاریخی که در دوره تیموری توسط امیر علی شیرنوایی روی
قبر عطار نیشابوری ساخته شد .این بنا در دورههای پهلوی دوم مرمت کامل و دهه  ۷۰نیز
مرمت مختصر شد .بنای کنونی آرامگاه که در خیابان عرفان واقع شده است ،دارای هشت ضلع
و گنبدی کاشی کاری شده و چهار در ورودی است .در نمای بیرونی آن چهار غرفه کاشی کاری
تعبیه شدهاست و در وسط بقعه ،قبر عطار و یک ستون هشت ترکی به ارتفاع  ۳متر وجود دارد.

هشر کهن

در طـول سـفر انسـان همـواره برنامـه ریـزی های متعـددی را
مـد نظـر دارد .یافتـن جاذبـه هـای بکر و زیبا و آشـنا شـدن با
فرهنـگ و تاریـخ مقصـد مـی توانـد جزئـی از این برنامـه ریزی
هـا باشـد .امـا در ایـن رهگـذر رفـاه و آسـایش در طـول سـفر
نیـز یکـی از مـواردی اسـت کـه بـرای گردشـگران از اهمیـت
باالیـی برخـوردار اسـت .خـورد و خـوراک ،انتخـاب اقامتـگاه و
شـیوه حمـل و نقـل از نمونـه مـواردی هسـتند کـه انسـان در
هنـگام سـفر مـد نظـر و بـرای داشـتن گشـت و گـذاری مفرح
بـه آن هـا اهتمـام ویـژه ای خواهـد داشـت .دردوره کنونـی که
تفاوتـی فاحـش درسـبک زندگـی ،درآمد ومعیشـت انسـان ها
حاکـم شـده اسـت ،انجام سـفر بـرای بسـیاری از مـردم تبدیل
بـه آرزویـی دسـت نیافتنی شـده اسـت و بـه عنوان پدیـده ای
که نیاز اساسـی انسـان به شـمار نمی رود از برنامه ریزی های
افراد کنار گذاشـته می شـود .در مقابل افرادی نیز هسـتند که
مناطقـی از جهـان را بـرای سـفر انتخـاب می کنند کـه هزینه
هـای هنگفتـی را بـرای آن هـا در پـی دارد.
در سـال  2019بیزینس اینسـایدر گزارشـی از سـفرها ارائه کرد
کـه در آن  15کشـور کـه مقصـد ثروتمندان دنیا بـوده معرفی
شـده انـد و مـا بـه شـرح هفت مـورد از آن ها مـی پردازیم:
از جمهـوری هـای سـابق یوگسلاوی به پایتختی پودگوریتسـا
واقع در قاره اروپا که در همسـایگی یونان و کرواسـی قرار دارد.
هرچنـد ایـن کشـور تـا کنون بـه عنـوان مقصد گردشـگری به
شـمار نمـی رفتـه اسـت اما در چند سـال اخیر از ایـن مکان به
عنـوان یکـی از مناطـق خاص و مورد عالقـه ثروتمندان یاد می
شـود؛ چـرا کـه با داشـتن وسـعتی کـم و جمعیتی حـدود یک
میلیـون نفریکـی از مناطق زیبا در جهان اسـت.

آرامگاه عرم خیام
گیراترین جاذبه گردشگری
نیشابور و نمونه برجسته معماری
نوین ایرانی است که طراحی آن
در تاریخ  6شهریور  41توسط
هوشنگ سیحون به پایان رسید.
طرح این بنا برگرفته از زندگی،
دوران و اندیشهها که تلفیقی
از هندسه  ،اخترشناسی و شعر
خیام است .سازههای پیرامونی
آرامگاه خیام نیز به پیشه پدری او
(خیمهدوزی) اشاره دارد.

آرامگاه کمالامللک
آرامـگاه کمالالملـک بنایـی اسـت در
شـهر نیشـابور که در نزدیکـی آرامگاه
عطـار نیشـابوری در محلـه شـادیاخ
(عرفـان کنونـی) واقـع شـده اسـت.
طـراح ایـن بنا نیز هوشـنگ سـیحون
اسـت کـه در تاریـخ ۱۲فروردیـن ۴۲
خورشـیدی از آن رونمایی کرده است.
طـراح بـا بهرهگیـری خالقانـه از قوس
و بـا پیچشـی کـه در ایـده کلـی بنـا
ایجـاد کـرده ،بـه نتیجهای متفـاوت با
هندسـهای پیچیده دسـت یافتهاست.
ایـن طـرح نوآورانـه بـا بهکارگیـری
سـازه پوسـتهای بتنی اجرا شدهاسـت.

عمان

شـنیدن نـام عمـان تداعـی کننـده صحرایـی خشـک و بـدون
پوشـش گیاهی یا به عبارتی طبیعتی خشـن اسـت که سـفربه
آن مـی توانـد یکـی از چالـش هـای زندگـی انسـان بـه شـمار
رود .امـا سـرمایه گـذاری هـای وسـیع در حوزه گردشـگری به
دسـت مسـئوالن و مردم این کشـور به خصوص گروه هتلداری
آنانتـرا و برخـورداری از طبیعت منحصر به فرد دریایی ،عمان را
تبدیـل بـه مقصد گردشـگری ثروتمندان کرده اسـت.

فرانسه

کشورفرانسه و جاذبه های گردشگری فراوانش از اولین مواردی
اسـت که پس از شـنیدن واژه گردشـگری به ذهن انسان خطور
مـی کنـد .از این کشـور می توان به عنوان بهشـت گردشـگران
یـاد کـرد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه منطقه شـامپانی این کشـور
مقصد اول گردشـگران دنیا در سـال 2019بوده اسـت .

انگلستان

کاروانرسای شاه عبایس

كاروانسراي شاه عباسی در دوره صفويه و خارج از شهر  ،پشت دروازه مشهد احداث شده است.
اين كاروانسرا كه به رباط نيشابور معروف است هم اکنون در داخل شهر نيشابور و در گوشه
ميدان خيام واقع شده است .كاروانسرا از نوع چهار ايواني با حياط مركزي و حجره هایی گرداگرد
حياط ساخته شده و شيوه آجر كاري و نحوه ساخت آن موید احداث بنا در دوره صفويه است.
تزیينات اين بنا به نوع آجركاري محدود است كه در نماي سردر ايوان ها و ورودي و كادربندي
زيرگنبد هشتي اجرا شده است .متاسفانه در اين كاروانسرا كتيبه يا سندي كه زمان ساخت
دقيق ،نام باني و سازنده آن يا اطالعات ديگری را به ما بدهد وجود ندارد.

مجموعه تاریخی و مذهبی قدمگاه رضوی در فاصله  24کیلومتری شـرق
نیشـابور واقع شـده اسـت .این بنا احتماال در ابتدا میل (برج) راهنما بوده
اسـت ولـی پـس از عزیمـت امام رضا(ع) به طوس و به یاد اجتماع پر شـور
پیـروان و دوسـتداران آن حضـرت درایـن محل نام قدمگاه بر آن گذاشـته
شـده و بـه همیـن مناسـبت در زمـان صفویه گسـترش یافته و ایـوان ها،
ربـاط هـا و صفه هایی بدان افزوده شـده اسـت.

فروشگاه فیروزه گوهر ناب

رستوران قادری

به صورت مستقیم از سهامداران بومی معدن فیروزه
نیشابور خرید کنید.

صبحانه همه روزه حلیم مخصوص نیشابوری در
رستوران قادریآرامگاه خیام  -جنب خانه معلم

واقع در بوژان نیشابور ،دارای اتاق های تمیز ،داخل
فضای باغ پذیرای مهمانان است.

09158527152

09150038415

۰۹۳۸۴۳۸۳۵۸۰_۰۹۱۵۳۵۱۰۴۷۹

فروشگاه صنایع دستی
ماه بانو

گالری خاتم

اقامتگاه بوم گردی
گردشگری جوری

 09105674316میرشاهی

کشـور مهاراجـه و کشـور هفتـاد و دو ملـت القابـی اسـت که با
شـنیدن نـام هنـد بـه ذهـن انسـان خطور مـی کند .کشـوری
بـا غنـا و تنـوع فرهنگی بسـیار فراوان کـه در کنـار جاذبه های
گردشـگری اعجاب انگیزش به عنوان مقصدی فراموش نشـدنی
برای گردشـگران به شـمار می رود .بازدید از بنای تاج محل به
عنوان یکی از عجایب هفتگانه دنیا و مشـاهده مراسـم مذهبی
بوداییـان از دیگـر دالیل سـفر به این سـرزمین اسـت.

سیشل

بوم گردی شادمهر

@khatam.turquoise

هندوستان

از کشـور هـای واقـع در آمریـکای جنوبی که پایتخت آن شـهر
سـانتیاگو است.کشـوری که نامش ما را به یاد کودتای پینوشـه
بـر علیـه آلنـده مـی انـدازد و یکـی از مراکز مهـم و تمدن خیز
آمریـکای جنوبـی بـه شـمار مـی رود .طبیعت چشـم نـواز این
کشـور موجـب جذب گردشـگران ثروتمنـد از سراسـر دنیا می
شود.

حدود  10کیلومتری جنوب نیشابور در کنار جاده
منتهی به کاشمر در میان قبرستانی قدیمی دو بنای
آجری به فاصله کمی از یکدیگر با ساختار و اندازه
متفاوت قرار دارند که به مهروا ،مهرآباد و شادمهر
معروف اند .ویژگی های معماری موید انتساب
گنبد بزرگ به دوران سلجوقی و گنبد کوچک به
عصر ایلخانی است .احتماالً این دو بنا بر سر مقابر
اشخاصی صاحب نام یا عارف ساخته شده اند.

مرکز تراش و فروش نقره و فیروره نیشابور
آدرس :نیشابور بازار طالفروشان

کشـوری کـه بـه عنـوان زادگاه گردشـگری مدرن شـناخته و با
داشـتن جاذبـه هـای فراوان بـه عنوان یکی از مقاصد سـفرهای
الکچـری در دنیا محسـوب می شـود .

شییل

گنبد های آجری مهرآابد

@mahbano_handycraft
@Mahbano_handicraft

(نیشابور)

مونته نگرو

شهر کهن نیشابور به آثار و
ماندههایی از شهر نیشابور با
مساحت حدود  ۳۵۰هکتار
که از دوره ای از ساسانیان
تا حمله مغول برجای
مانده است اطالق میشود.
محدوده شهر کهن نیشابور
شامل خرابهها یا آثار مدفون
در خاک است که طی
پژوهشهایباستانشناسی
در نیشابور نمایان میشود.

مدیریت خانم نصرآبادی
۰۹۱۵۳۵۱۱۷۲۵-۰۵۱۴۲۲۲۸۵۰۰

گردشگری

مقاصد الکچری
در گردشگری

سفر به دیار فرهنگ و ادب

قدمگاه رضوی

شماره 20324

درباره صنعت گردشگری

نگاهی به جاذبههای تاریخی شهر کهن نیشابور

فرهنگ

نیشـابور معـدن شـعر و هنـر و علـم ایـران اسـت ایـن موضوع را
مـی تـوان از وجـود آرامـگاه هـای عطـار ،خیـام و کمـال الملک
درک کـرد .از آن جـا کـه ایـن شـهر در ادوار مختلـف ایـران
پایتخـت حکومـت هـای گوناگونی بوده اسـت ،مجموعه ای غنی
از آداب و رسـوم زندگـی مردمـان گذشـته را در خـود جـای
داده اسـت ،آییـن هایـی همچـون چولـی قـزک (بارانخواهـی)
و چشـم ارو و شـیوه خـاص اجـرای مراسـم نوروز ،خاکسـپاری،
ازدواج ،اعیـاد مختلف دینی و جشـن سـده نمونـه هایی از غنای
فرهنگـی این شـهر اسـت.
گویـش مـردم نیشـابور گویـش شـیرین نیشـابوری اسـت ،کـه
بـه عنـوان معیـاری بـرای سـنجش زبانهـای دیگـر رایـج در
خراسـان در نظـر گرفتـه میشـود .زیـرا در بسـیاری از منابـع
بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده اسـت کـه ایـن گویـش شـباهت
زیـادی بـا زبـان مردم توس قدیـم دارد .هم اکنون بیشـتر مردم
نیشـابور مسـلمان و شـیعه هسـتند اما در بخش هایی ارامنه ،
مسـیحیان و اسـماعیلیان کـه اجـداد آن هـا در روزگاران دور به
ایـن منطقـه مهاجـرت کـرده انـد ،زندگـی مـی کنند.
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فضایی دل انگیز در نزدیکی آرامگاه خیام ،دارای
سوئیت ،اتاق ،رستوران و چایخانه
09151532689

شـاید تـا کنـون هرگـز نـام ایـن کشـور را نشـینده باشـید یـا
اطالعـی از مـکان جغرافیایـی آن نداشـته باشـید.این کشـوردر
اقیانـوس هنـد واقـع شـده اسـت و در تقسـیم بندی هـای بین
المللـی از کشـورهای آفریقایـی محسـوب مـی شـود .جزیـره
ای بـه پایتختـی شـهر ویکتوریـا کـه تـا 1976از مسـتعمرات
انگلسـتان بـوده اسـت .طبیعتـی زیبا ایـن جزیره را به بهشـتی
بـرای گردشـگران تبدیـل کرده اسـت.

امیرحسین صالحی
09030795765

