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دریچه

بهزاد چوپانکاره ،پژوهشگر حوزه گردشگری ،از مشهد قدیم میگوید

تعریفکاربریهایویژه
راهنجات خانههایتاریخی

معصومه توانگر

چرا به این منطقه «ارگ» میگویند؟ علت
نامگذاریاش به این اسم چیست؟

مشهد محلههای قدیمی متفاوتی دارد که هریک
هویتی خــاص خــود دارنـــد .محله ارگ بهدلیل
همجواری با سکونتگاه حاکمان دورههای مختلف
ادوار تاریخ« ،ارگ» نــا مگــذاری شــده اســت .این
محله جــزو محالت قدیمی و اعیا ننشین بوده
اســت .در برخی اســنــاد ،قدمت ایــن محله را به
زمــان سلطا نحسینصفوی در قر ن1 2هجری
میرسانند .بر اساس این اسناد ،ارگ در زمان حاکم
وقت مشهد «ملکمحمود سیستانی» تأسیس شد.
این حاکم در سال آخر حکومت صفویان و بعداز
فروپاشی آن ،در مشهد حکومت میکرده است .این
حاکم تازمانیکه نادرشاه افشار بر کل ایران حاکم
شد ،در مشهد به حکومت خود ادامه میداده است.

ما در تاریخ نامی هم از دروازه ارگ شنیدهایم .آیا در این
محله دروازهای وجود داشته است؟

عکسهایی که از آقای «لوئیجی» بهجای مانده
است ،شما میتوانید این خیابان را ببینید .نمیتوان
تخمین دقیقی زد که نام «پهلوی» بر این خیابان از
زمان پهلوی اول یا دوم گذاشته شده است.

درست است که در این خیابان میدان مشق هم بوده
است؟ میدان مشق مختص چه کاری بود؟

در تمام شهرها میدانی به نام «مشق» بوده است؛
مثال در تهران این میدان در میدان امامخمینی(ره)
یا توپخانه سابق قرار داشته است .در این میدان
نظامیها جمع میشدند و درجـهداران و مسئوالن
نظامی از آ نها سان میدیدند .بهعبارتی در این
میدان آ نها به تمرین نظامی مشغول بودند .در
سالهای 1304-10میدانگاه بزرگی در این خیابان
بوده که به میدان «ارکان» یا َ
«حرب» (مشق) مشهور
بوده است .در کتاب «انگیزه» مرحوم «غالمحسین
بقیع» و هم در کتاب «فرهنگ قدیم مردم مشهد»
توضیحات خیلی جامعی داده شده است که در این
محل چه مراسمی برگزار میشده است؛ یکی از این
جشنها ،جشنی بوده که برای تاجگذاری رضاشاه
برگزار میشده است.

بله ،مشهد دارای دروازههای متفاوتی بوده که یکی
از آنها دروازهقوچان بوده است .این دروازه بهدلیل
قرارگرفتن در جادهای که بهسمت قوچان قدیم بوده
پس اگر این میدان مخصوص
اســت ،بــه ایــن نــام مشهور
شده است .دروازه دیگری
سان نظامی بوده است ،باید
به نام «ســراب» بــوده است
خیلی بزرگ بوده باشد .این
که در همین میدان سعدی
میدان چه نواحیای از این
خیابان جنت ازجمله خیابانهای قدیمی
(فلکه ســراب) قــرار داشته
خیابان را دربرمیگرفته
ارگ محسوب میشود .در کتاب خاطرات
است .دروازه نوغان ،دروازه
است؟
فروغالسلطنه (مؤسس مدرسه نوین برای
پایینخیابان و دروازه ارگ ،دختران دانشآموز) توضیحات جالبی درباره بله ،ایــن میدان بانک ملی،
ا ز دیگر دروازههــــای شهر این محله عنوان شده است .وی ،جنت را یکی بخشی از کارخانه دخانیات،
از محالت قدیمی میدانست که افراد زیادی اداره ثبت اسناد ،باغ ملی،
بوده است.
اتاق بازرگانی و تا کنار اداره
ساکن آن بودند و معموال هم محل رفتوآمد
ن و افراد مرفه بوده است .در این خیابان هم پست ناحیه 3را دربرمیگرفته
خیابان امامخمینی(ره)
اعیا 
مهمترین خیابان محله ارگ جز چند ساختمان مانند خانه آقای «شالچی» و است.
است .این خیابان چگونه و
«فرهنگسرای بهشت» که معروف به «مدرسه
در چه زمانی تأسیس شد؟ مستوفی» بوده است و ساختمان«ساختیانچی» در محله ارگ چه افراد و از چه
مــــنــــشــــأ خــــیــــابــــان که سر جنت 2قرار دارد ،خانههای قدیمی دیگر طبقهای ساکن بودند؟
براساس اسنادی که در کتاب
اما مخمینی(ره) که قبلاز
تقریبا از بین رفته است
«نفوس ارض اقدس» توسط
انقالب به خیابان پهلوی
مشهور بود به ســا ل1304
«زینالعابدین قاجار» (حاکم
وقت مشهد) ارائه شده است،
برمیگردد .رضاشاه بعداز
اینکه در ســـا ل 1304به قــدرت رسید ،ســال بعد آشکار میشود که با الخیابان ،محلهای آباد و پر از
دستوراتی صادر کرد که یکی از آ نها بازگشایی و درختها ،جویهای جاری و محل بزرگان شهر بوده
است .این بزرگان شامل حاکم ،تولیت آستان قدس
خرابکردن دیوارههای دور شهرها بود.
و کسبه و تجار یعنی افــراد متمول بود ه و در ارگ و
چرا رضاخان این دستور را صادر کرد؟ با بافت قدیمی کوچههای آن مانند جنت ساکن بودهاند.

و سنتی شهرها مشکل داشت؟

قصد داشت حکومتی مرکزی و متحدرا تأسیس کند.
نظر او این بود که حاکمیت مرکزی شهر ،تصدی
امنیت شهرها باشد ،نه دیوارهها و برج و باروهای
اطراف شهر.

پس خیابان امامخمینی(ره) و انشعابات آن بهعلت
همین دستورات رضاشاه تأسیس شد؟

بله ،در سال 1305و  1306تعریضهایی انجام شد
و خیابان خسروی که به نام «چها رطبقه» مشهور
شده است ،در همین زمان تأسیس شد .بخشی از
خیابان مدرس که به «دروازهطالیی» مشهور است و
درست در سهراهی است که به خیابان شهیدچمران
متصل میشود ،در زمان پهلوی دوم تأسیس شد.
بعد از آن بود که بهتدریج تعریضهای مشهد انجام
میگیرد و شهر وسعت مییابد .طی سا لهای
 1320 -25خیابان چهارطبقه یا پهلوی ،شکل
نهایی را به خود میگیرد ولی پایهها و سنگبنای
اولیه آن در سالهای  1312-14پیریزی میشود.

در همان ابتدا ،این خیابان محوریت و مرکزیت اصلی
شهر را داشته است؟ نام آن از ابتدا «خیابان پهلوی»
بود؟

ایــن خیابان در ابــتــدا خاکی بــوده و نقل است
که خانههای زیــادی اطــراف آن نبوده اســت .در

پس محله ارگ مختص افراد روشنفکر بوده است و
بهنسبت دیگر محلههای شهر ،پیشینه مذهبی
نداشته است؟

خیر ،آن زمان مذهب در تمام شهر رونق داشت و
همه افراد خودشان را مذهبی میدانستند؛ چراکه
همجوار قبه و مضجع شریف امام هشتم(ع) بودند.

در این محله باغ ملی وجود دارد .درست است که این
باغ متعلقبه حاجحسینملک بوده است؟

بــاغ ملی ،جــزو بــا غهــای قدیمی و د رواقـــع جزو
پارکهای قدیمی مشهد مقدس بــوده اســت .در
زمان پهلوی اول دستور داده شد که در هر شهری
باید یک پــارک ساخته شــود .زمین این باغ را هم
حاجحسینآقای ملک وقف کرد و شهرداری هم آن
را گرفت و تبدیل به پارک کرد.

باغ ملی فقط جنبه سیاحتیتفریحی داشته و
یا فعالیتهای فرهنگی نیز در آن جریان داشته
است؟

در انتهای باغ ملی ،شما ساختمان صبا را میبینید
که االن متعلق به صد اوسیمای استان است .قبال
بهجای این ساختمان ،یک سالن سینمایی مجهزی
بود که تا سالهای 1350هم بر پا بوده است .نکتهای
که دربــاره این سینما وجود دارد این است که این

باوجود رونق بسیار و رفتوآمد فراوان در محله ارگ،
هتلی هم برای پذیرایی از میهمانان در این مکان
تأسیس شده بود؟

هتل پارس ،قدیمیترین هتل مشهد است که
بلهِ ،
در سال 1316تأسیس شد .بنا به اسناد و شواهد،
َ
«ا ُ
مینف»
این هتل سهستاره توسط شخصی به نام
ساخته شد و تا به امروز هم پا برجاست .هتل دیگری
هم به نام «باختر» وجود دارد که االن بهجای آن،
شعبه سرپرستی بانک صادرات مشغول به فعالیت
است .اینطور میگویند که همین هتل به خیابان
پاسداران رفته و االن در آن خیابان مشغول به فعالیت
است.

یکی از خیابانهایی که تمام مشهدیها آن را
میشناسند ،خیابان جنت است .این خیابان چه
موقع تأسیس شد؟

خیابان جنت ا زجمله خیابا نهای قدیمی ارگ
محسوب میشود .در کتاب خاطرات فرو غالسلطنه
(مؤسس مدرسه نوین برای دختران دانشآموز)
توضیحات جالبی دربــاره این محله عنوان شده
اســـت .وی ،جنت را یکی از مــحــات قدیمی
میدانست که افراد زیادی ساکن آن بودند و معموال
هم محل رفتوآمد اعیا ن و افراد مرفه بوده است.
در این خیابان هم بهغیرازچند ساختمان مانند
خانه آقای «شالچی» و «فرهنگسرای بهشت» که
معروف به «مدرسه مستوفی» بوده است و ساختمان
«ساختیانچی» که سر جنت 2قرار دارد ،خانههای
قدیمی دیگر تقریبا از بین رفته است.

چرا این کوچه به «جنت» معروف شد؟

به این دلیل که سرسبز و جوی آب فر حانگیزی در
میانه آن درجریان بوده است ،به «جنت» معروف شد.
تا میانه دهه 70هم از میان آن خودرو عبور میکرد تا
اینکه بهدلیل شلوغی بسیار زیاد ،رفتوآمد خودروها
گشت
در این خیابان ممنوع شد و تبدیل به پیاد ه
ِ
مشهدیها و بورس پوشاک شهر شد.

در حال حاضر  8نمایندگی و کنسولگری خارجی
در مشهد فعال هستند .سابقه چند کنسول به
مشهد قدیم میرسد؟

در مشهد قدیم ،کنسول آمریکاییها ،رو سهــا،
انگلیسیها و یک بیمارستان به نام بیمارستان
آمریکاییها وجــود داشــتــه اســت .یکی از این
ساختما نها که االن متعلق به کنسول پاکستان
است ،در اصل و اساس ،کنسول انگلستان بوده است
که بخشی از آن هم مربوط به آمریکاییها بوده است.
این کنسول بعداز نقل و انتقاالت به پاکستان جهت
کنسولگری منتقل میشود.

در محله ارگ چند کلیساوجود دارد؟

دو کلیسا در مشهد داریــم؛ یکی کلیسایی است
که در میدان د هدی واقع شده و دیگری کلیسای
انجیلیهای مشهد است.

چرا این کلیساها مانند سابق فعال نیستند؟

کلیساها زمانی باز بود که جمعیت ارامنه فعا لتر
بودند .البته نباید فراموش کرد که در مشهد یک
قبرستان قدیمی به نام ارامنه نیز وجود دارد که در
تقاطع خیابان مجد و شهیدکریمی واقع شده است.
بنا به اسناد ،در ســال 1320که جنگ جهانی دوم
شروع میشود ،ارامنه ،مسیحیان و یهودیانی که از

دست هیتلر فرار کرده بودند به کشور ما مهاجرت
کردند و این شهر را بــرای اقامت برگزیدند .افراد
بسیاری که اهل مجارستان و لهستان بودند ،بهدلیل
طی مسافت بسیار زیاد و مصائبی که دیده بودند،
در مشهد فوت شدند و در این قبرستان آ نها را به
خاک سپردند .این کلیساها مورداستفاده ارامنه بود
و تا مدتهای زیاد از آن استفاده میکردند .بعدها
بهدلیل اینکه ارامنه و مسیحیان مشهد به تهران
مهاجرت کردند و از جمعیت آ نهــا کاسته شد،
کلیساها نیز از رونق افتاد.

مشهد قدیم سینماهای متعددی داشته،
بهطوریکه تعدادشان از تعداد سینماهای حاضر
هم بیشتر بوده است .چرا بیشتر این سینماها در
محله ارگ واقع بوده است؟

*

ضرورت استفادهاز
ظرفیت بومگردی

محمد سالمی« -بافتگردی» مقولهای نو در صنعت گردشگری است که در سالیان اخیر ،رونق گستردهای یافته است .بافتگردی
بهویژه برای شهرهایی حائز اهمیت است که از لحاظ تاریخی قدمت دارند و هرمحله قدیمی ،بخشی از وقایع و هویت آن شهر را
نمایان میکند .مشهد با تاریخچه قدیمیای که دارد ،ماالمال از این محلههای قدیمی است که بهنوعی هویت شهر را یدک میکشند.
متأسفانه بسیاری از شهروندان با این محالت تاریخی مشهد آشنا نیستند و بهجرئت میتوان گفت اگر در یک پژوهش میدانی از مردم
مشهد مثال سؤال شود که علت نامگذاری کوچه «قتلگاه» چیست ،خیلیها جواب را نمیدانند .شهرآرا برای آشنایی همشهریان با
محله ارگ ،با بهزاد چوپانکاره ،پژوهشگر حوزه گردشگری گفت وگو کرده است که در ادامه میخوانید.

سینما جزو اولین سالنهای سینما و تئاتر بوده
است که جلوی آن بستنی سرو میشده است .اگر
شما به کتاب «صدسال تاریخ سینما» مراجعه کنید،
میبینید که اولین بدلکار تاریخ سینمای ایران که
فــردی مشهدی بــوده اســت ،جلوی این سینما به
آکروباتبازی میپرداخته و روی طناب راه میرفته
است و بهعبارتی ،بساط بدلکاری را جلوی همین
سینما برپا میکرده است .مشهور است که ایشان در
فیلم «آبی و رابی» به هنرنمایی پرداخته است.
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چرا عدهای از مالکان شکایت میکنند و ملک را از
ثبت آثار ملی درمیآورند؟

برخی از این خانههای تاریخی در مکانهای خوب
و مرکزی شهر قرار گرفتهاند .افرادی که این ابنیهها
را میخرند ،بهدنبال منافع اقتصادی هستند و
میخواهند بهره مالی ببرند؛ به همین دلیل شکایت
میکنند و ملک را از ثبت د رمیآورند .اگر شرایط
بهگونهای باشد که بتوان این اماکن را به مکانی برای
بومگردی تبدیل کرد و اسحتصال منابع از این طریق
برای مالک فراهم باشد ،هیچ وقت مالک ابنیه به این
کار دست نمیزند.

گزارشهای زیادی میرسد که ابنیه تاریخی ثبت
ملی درحال تخریباند .چرا میراث فرهنگی
مشهد از آنها بهخوبی مراقبت نمیکند؟

بهدلیل اینکه این خیابان ا زنظر رفتوآمد افراد نکتهای درباره ساختمانهای قدیمی وجود دارد که
متمول ،پررونق بوده است .اولین سینمای مشهد یک بخش آن به مالک آن ابنیه برمیگردد که باید از
قبلاز ســـا ل 1300در ایــن خیابان ساخته شد آن ملک مراقبت کند و بخش دیگر ،مرمتهای دیگر
که نام آن سینمای «اعتبا رالسلطنه» بود و مردم است.
آن را «شهر فرنگ» صدا میزدند .این سینما در نکتهای که وجود دارد ،این است که مالکان بهدلیل
کوچهای تأسیس شده بود که امروز هتلپارس در اینکه نگهداری از این ابنیه بسیار سنگین و هزینهبر
آن قرار دارد .سینما در مشهد ابتدا توسط یکی از است و تــوان نگهداری از آن را ندارند ،بهتدریج
فعاالن مشروطه که در دوران
ابــنــیــه را رهـــا میکنند؛
مشروطیت به مشهد تبعید
ب ـهطــور یکــه سرانجامی
شــده بــود ،ساخته شــد .این
جز مخروبهشدن د رانتظار
آ نهــا نیست .باید بگویم
فرد وقتی وارد مشهد میشود
اولین سینمای مشهد قبلاز سال 1300در
اداره میراث فرهنگی در
سمساری راه م ـیانــدازد و با
این خیابان ساخته شد که نام آن سینمای
دوربینی که داشته ،در حیاط «اعتمادالسلطنه» بود و مردم آن را «شهر فرنگ» مقوله تعمیر و مرمت این
پشت خانهشان بــرای مردم صدا میزدند .این سینما در کوچهای تأسیس بناهای قدیمی کار خاصی
فیلم پخش میکند و بهتدریج شده بود که امروز هتلپارس در آن قرار دارد .سینما انجام نــداده اســت .البته
سنگ بنای سینما در مشهد در مشهد ابتدا توسط یکی از فعاالن مشروطه که اتفاقاتی افتاده است؛ مثال
گذاشته مـیشــود .بهتدریج در دوران مشروطیت به مشهد تبعید شده بود ،خانه ملک که در خیابان
کار سینماها در مشهد رونق ساخته شد .این فرد وقتی وارد مشهد میشود ارگ قــرار دارد ،بازپیرایی
میگیرد و بهمرور زمان تعداد سمساری راه میاندازد و با دوربینی که داشته ،شده و در حال حاضر در آن
سینما ها د ر مشهد بیشتر در حیاط پشت خانهشان برای مردم فیلم پخش موزه برپاست .از بانک ملی
م ـیشــود .سینمافردوسی ،میکند و بهتدریج سنگ بنای سینما در مشهد هم مراقبت میشود ولی
دیـــدهبـــان ،مــلــی ،جــهــان یا گذاشته میشود .بهتدریج کار سینماها در مشهد اینکه بخواهیم بگوییم برای
قدیمی شخصی نیز
متروپل ،شهرزاد و ...ا زجمله رونق میگیرد و بهمرور زمان تعداد سینماها در امالک
ِ
چنین اتفاقی میافتد ،باید
سینماهایی بــود هانــد که در
مشهد بیشتر میشود
پاسخ داد که آن به مالک
این خیابان ساخته شد هاند.
ابنیه برمیگردد.
آخرین سینمایی که در این
خیابان قرار داشت و تخریب
شد« ،شهر قشنگ» نام داشت که در حال حاضر باالخره حفاظت و نگهداری این ابنیه تاریخی
بهجای آن ،هتلی در دست ساخت است .این سینما بهعهده سازمان میراث است یا مالک ابنیه؟
نگهداری از این خانههای تاریخی ،هم بهعهده
تا اوایل دهه 70دایر بود و فیلم پخش میکرد.
میراث فرهنگی استان است و هم مالک آن بنا .هر دو
این عناوین نامبردهشده باید دستبهدست هم دهند
سینمایی از آن دوره بهجای مانده است؟
ازنظر کاربری و بهمعنای دقیق سینما که در آن تا از آن بنا محافظت کنند؛ متأسفانه همگرایی بین
فیلم اکران شود ،میتوان گفت در محله ارگ دیگر این دو را شاهد نبودهایم.
سینمایی وجود ندارد .بااینحال ساختمان سینما
آسیا همچنان باقی است .ساختمان سینما متروپل به نظر شما چرا این دو طیف ،از بناهای تاریخی ،کامل
هم باقی است و تبدیل به ساختمان کمیته امداد و درست حفاظت نکردهاند؟
شده است.
اینجا دو موضوع مطرح است؛ یکی بحث هزینهکرد
این خانههای تاریخی و دیگری بحث نگهداری
و محافظت آن که هر دو هزینه زیــادی دارد .این
اشاره کردید که محله ارگ خیلی قدیمی است و
هزینهها باعث میشود کار حفاظت از این خانههای
ساختمانهای قدیمی زیادی دارد .تمام این ابنیه
تاریخی بهدقت انجام نگیرد.
ثبت آثار ملی هستند؟
خیلی از ساختما نهای قدیمی ارگ ،ثبت میراث
ملی هستند .بهعنوان مثال بانک ملی ،اداره شما چه راهی پیشنهاد میکنید تا هزینههای آن
دارایی که قبال به اداره نهم مالی مشهور بوده است ،تأمین شود؟
فرهنگسرای بهشت ،خانه ساختیانچی ،باغ ملی ،باید به فکر راههایی باشیم تا برای این اماکن تاریخی،
هتل پارس و کلیساهای موجود در ارگ ،همه ثبت کاربری خاصی تعریف شود و بتوان از آن بهره برد .اگر
به برخی از شهرهای قدیمی مانند شیراز و اصفهان
میراث هستند.
و ...بنگرید ،خواهید دید که بسیاری از این خانههای
تاریخی به محلی برای بومگردی تبدیل شده است
روند ثبت خانههای تاریخی به چه صورت است؟
و مالکان آ نها از آ نها کسب درآمد میکنند .این
ثبت این خانهها باید با رضایت مالک صورت بگیرد.
اماکن که به هتل و مهما نپذیر برای گردشگران
مالکان خانههای تاریخی میتوانند درصورتیکه
داخلی و خارجی تبدیل شده است ،به فرایند جذابی
مخالف و معترض ثبت آثار ملی ملک شخصی خود
تبدیل شده که اتفاقا در برخی جاها ،خیلی رونق
باشند ،براساس ماده 2قانون ثبت ،اعتراض کنند و
دارد و از آن استقبال میشود .متأسفانه این روند در
ملک را از وضعیت ثبت آثار ملی درآورند.
مشهد هنوز خیلی رونق نگرفته است.

اگــر برخی از ابنیه تاریخی مشهد ،که
هویت مشهدند ،بهصورت اقامتگا ههای
تاریخی درآیند ،بهعلت مراقبت و محافظت
مالک مجموعه ،از ویرانی آنها پیشگیری
میشود .متأسفانه در مشهد این کار انجام
نمیشود .بــرای نمونه میتوان مجموعه
باباقدرت را مثال زد .بیشتر اقامتگاههای
بومگردی استان ،در روستاها دیده میشود.
استفاده از ظرفیتهای اقامتی خانههای
تاریخی ،موضوع جدیدی است که در اداره
کل میراث فرهنگی استان مطرح است و ما
تمامقد از آن حمایت خواهیم کرد ،منتهی
معاونت گردشگری باید قبلاز ورود به این
کــار با معاونت میراث فرهنگی به توافق
برسد.
به لحاظ قانونی اگر منعی نداشته باشد و
قوانین و ضوابط به ما این امکان را بدهد،
میتوانیم بــرای حفاظت از ایــن بناهای
تاریخی ،با خیال راحت و کامال قانونمند
ورود پیدا کنیم .در بحث گردشگری با بخش
خصوصی ارتباطات خوبی داریم و نظرمان
این است که از منابع بخش خصوصی برای
رونق بخش گردشگری استفاده کنیم ولی
فعال و تازمانیکه در مجموعه اداره کل
میراث و به لحاظ طیکردن مراحل قانونی
و اطمینان کامل از نبود منع قانونی در
استفاده از خانههای تاریخی ،به جمعبندی
نرسیم ،نمیتوانیم به موضوع «استفاده
از خانههای تاریخی بهعنوان اقامتگاه»
بپردازیم.
موضوع تغییر کاربری و استفاده از خانههای
تاریخی از این نظر که خانههای تاریخی از
حمایت قانون برخوردارند ،بسیار مهم است
و قبل از همه باید مسئله حفاظت از این
خانهها را که عمدتا ناشی از تغییر کاربری
است تأمین نماییم.

بومگردی روستایی

ازنظر اقتصادی در معاونت گردشگری قصد
داریمموضوعگردشگریرابهنقاطضعیفتر
استان هدایت کنیم؛ مانند گردشگری
روستایی .یکی از طر حهایی که به تأیید
سازمان میراث فرهنگی رسیده است و این
پتانسیل را دارد که از ظرفیتها و امکانات
روستاها و افــرادی که در روستاها ساکن
هستند استفاده کند ،طرح «اقامتگاههای
بو مگردی روستایی» است که قصد داریم
مجوزهای آن را صادر کنیم.
اگر بتوانیم اقامتگا ههای بو مگردی را در
روستاها فعال کنیم ،دریــچـهای خواهد
بــود که تــورهــای شهرستانی را هم فعال
کنیم .طبیعتگردی و پذیرایی از مهمانان
خارجی هم با این کار تسهیل میشود؛
برای گردشگر خارجی که وارد کشور بهویژه
استان خراسانرضوی میشود ،بعداز زیارت
که جذابیتی معنوی دارد ،در درج ـهدوم
امــوری چــون طبیعتگردی و آشنایی با
اقــوام ،فرهنگها و آیین بومی روستاهای
کشور اهمیت مییابد .وجود اقامتگاههای
بــو مگــردی به ما کمک میکند در جذب
بیشتر گردشگر و رضایت آ نهــا توفیق
بیشتری داشته باشیم .ماندگاری افراد در
روستا چه ا زنظر هزینهای که میهمانان به
افــراد بومی روستا میپردازند و چه ازنظر
خرید سوغات و صنایعدستی روستاییان،
موجب شکوفاشدن هرچه بیشتر اقتصادی
روستاییان میشود.

طبیعت بی نظیری در روستاهای قوچان،
نیشابور و سبزوار داریم

م ـیتــوان گفت کــه بــه تــعــداد روستاهای
ایــران ،جاذبه روستایی داریــم .بااینحال
اعطای تسهیالت دولتی به روستاها برای
تأسیس اقامتگا ههای بو مگردی ،محدود
است .در حال حاضر سه روستای منتخب
را در اســتــان د رنــظــر گرفتهایم .ایــن سه
روستا از یک طرف دارای جاذبه و پتانسیل
طبیعتگردی هستند و از ســوی دیگر،
تأسیس اقامتگا ههای بو مگردی در آ نها
توجیه اقتصادیگردشگری دارد .روستای
شمخال (در قوچان) ،روستای دیزباد (در
نیشابور) و روستای زعفرانیه (در سبزوار)
سه روستای منتخب برای سرمایهگذاری و
صدور مجوز برای اقامتگاههای بومگردی
هستند .ایــن روستاها چشماندازهای
بینظیر طبیعتگردی و گردشگری دارند.
بهعنوان مثال روستای شمخال و دره معروف
آن در شهرستان قوچان بهدلیل ویژگیهای
طبیعتگردی و نیز شرایط ژئومورفولوژی
( ز مینر یختشنا سی ) بینظیر ا ست
و پتانسیل زیــادی بــرای جــذب گردشگر
دارد.
*استاد پژوهشکده گردشگری
جهاد دانشگاهی مشهد

