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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  گزینــه بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات 

گشــت.  خواهیــد 



بازگشت به فهرست مطالب

معرفی مشهد
ـــز اســـتان خراســـان رضـــوی اســـت. ایـــن شـــهر  ـــران و مرک کالن شـــهری در شـــمال شـــرقی ای
در زمـــان افشـــاریان، پایتخـــت ایـــران بـــود. بـــر اســـاس سرشـــماری عمومـــی نفـــوس و 
مســـکن ســـال ۱۳۸۵ ایـــن شـــهر بـــا ۲٬۴۱۰٬۸۰۰ نفـــر جمعیـــت دومیـــن شـــهر پرجمعیـــت 
ایـــران پـــس از تهـــران اســـت. در دوره پهلـــوی، قـــرار بـــود ایـــن شـــهر بـــه دو قســـمت 
مذهبـــی - ســـنتی )مشـــهد رضـــوی( و توریســـتی - مـــدرن )مشـــهد پهلـــوی( تقســـیم 
شـــود، کـــه بـــا انقـــالب اســـالمی انجـــام نپذیرفـــت. ایـــن شـــهر بـــه واســـطه وجـــود حـــرم علـــی 
ــش از ۳۲  ــرای بیـ ــاالنه پذیـ ــیعه، سـ ــب شـ ــام مذهـ ــتمین امـ ــی الرضا؟ع؟، هشـ ــن موسـ بـ
کشـــور اســـت. مشـــهد تنهـــا  ج از  میلیـــون زائـــر از داخـــل و بیـــش از یـــک میلیـــون زائـــر از خـــار
در فصـــل تابســـتان ســـال ۱۳۸۹ پذیـــرای بیـــش از ۱۳ میلیـــون مســـافر بـــود. آمـــار نشـــان 
کـــه  می دهـــد وجـــود آرامـــگاه علـــی بـــن موســـی الرضـــا؟ع؟ در مشـــهد موجـــب شـــده اســـت 
کنـــد. مســـاحت  بـــه طـــور میانگیـــن هـــر ایرانـــی، هـــر ســـه ســـال یک بـــار بـــه مشـــهد ســـفر 
شـــهر مشـــهد درآخریـــن تغییـــرات بالـــغ بـــر ۲۸۸ کیلومتـــر مربـــع می باشـــد. ایـــن شـــهر 
کـــه مـــی تـــوان بـــه احمـــد  دارای مناطـــق و محلـــه هـــای معـــروف و متعـــددی مـــی باشـــد 
آبـــاد- ملـــک آبـــاد - وکیـــل آبـــاد - قاســـم آبـــاد - منطقـــه ثامـــن - ســـجاد شـــهر - رضـــا شـــهر 
- الهیـــه - ویـــال شـــهر - طرقبـــه و شـــاندیز ) کـــه جـــزو مناطـــق ییالقـــی مشـــهد مـــی باشـــند( 
کشـــور را دارا  اشـــاره نمود.ایـــن شـــهر از نظـــر تعـــداد هتـــل هـــا و مهمـــان پذیـــر هـــا رتبـــه اول 

گرفتـــه انـــد.  کـــه بیشـــتر در اطـــراف حـــرم و منطقـــه ثامـــن قـــرار  مـــی باشـــد 

تاریخچه مشهد
کـــه شـــهر مشـــهد در آن قـــرار دارد، بـــه خاطـــر شـــرایط  کشـــف رود  حوضـــه رودخانـــه 
ـــرای  ـــوان یکـــی از بخـــش هـــای مـــورد توجـــه ب ـــه عن مناســـب طبیعـــی، از پیـــش از اســـالم ب
ســـکونت در خراســـان بـــه حســـاب می آمـــده  اســـت.این منطقـــه در آغـــاز مســـکن اقـــوام 
کنونـــی مشـــهد، شـــهری بنـــام تـــوس وجـــود داشـــته  اســـت. آریائـــی بـــود. در نزدیکـــی شـــهر 
در اســـطوره های ایرانـــی بنـــای اصلـــی شـــهر تـــوس را بـــه جمشـــید و بـــاز بنـــای آن را بـــه 
کیانـــی نســـبت می دهنـــد.از تاریـــخ ایـــن شـــهر در پیـــش از  تـــوس، پهلـــوان و سپهســـاالر 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــی ب گاهـــی چندانـــی در دســـت نیســـت. ول ـــه جـــز افســـانه ای چنـــد، آ اســـالم، ب
کـــه ایـــن شـــهر در اواخـــر حکومـــت ساســـانیان، یکـــی  گمـــان بـــرد  اســـناد موجـــود، می تـــوان 
ــهور در  ــای مشـ ــخ، و از والیت هـ ــرو و بلـ ــه مـ ــابور بـ ــرگان و نیشـ گـ ــر راه  ــای سـ از مرزداری هـ
کامـــــل توســـــط خراسان بزرگ بــــوده اســــــت. تـــــوس در زمـــــان خالفـــــت عثمـــــان بــه طـــــور 

کامـــل توســـط اعـــراب فتـــح  اعـــراب فتـــح شـــد. تـــوس در زمـــان خالفـــت عثمـــان به طـــور 
شـــد. در دوره اســـالمی ایـــن منطقـــه بخشـــی از والیـــت تـــوس بـــه مرکزیـــت شـــهر تابـــران 
کنونـــی هســـتند را نیـــز در بـــر  کـــه بخشـــی از مشـــهد  کـــه آبادی هـــای ســـناباد و نوغـــان  بـــود 
می گرفـــت. پـــس از حملـــه مغـــوالن مـــردم شـــهر ویران شـــده تـــوس بـــه مشـــهد مهاجـــرت 
کـــرد. مشـــهد در زمـــان حکومـــت نادرشـــاه افشـــار بـــه عنـــوان  گســـترش پیـــدا  کردنـــد و شـــهر 

ـــد. ـــده ش ـــران برگزی ـــت ای پایتخ

نام مشهد
مشــهد بــه معنــی محــل شــهادت اســت و بــه ایــن معانــی بــه واژه »مشــاهد« جمــع بســته 
گان »مشــهد« و »مشــاهد« در عــرف و اصطــالح ســده ۳ هـــ. ق، بــر قبــور  می شــود. واژ
کــه در آن زمــان، مشــهد مرغــاب در  ائمــه و اولیــاء و رجــال اطــالق می شده اســت، چنــان 
فــارس، و مشــهد میهنــه )آرامــگاه ابوســعید ابوالخیــر( و مشــهد تــوس یــا مشــهد رضــوی 
در خراســان، وجــود داشته اســت. علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ پــس از قتــل بــه دســت 
ک ســپرده شــد.  مأمــون عباســی در ســال ۲۰۲ هـــ. ق، در آرامــگاه هارونــی ســناباد بــه خــا
از آن پــس »ســناباد نوغــان« بــه نــام »مشــهدالرضا« خوانــده شــد و بــه مــرور زمــان بــر پهنــه 
ــه مشــهد  ــوس ب گشــته و مــردم ت ــزوده  ــژه در زمــان شــاه تهماســب صفــوی اف ــه وی آن، ب
کــوچ داده شــدند؛ و بــه مــرور زمــان نــام مشــهد بــر ایــن شــهر مانــدگار شــد. گفتنــی اســت 

کــه نــام مشــهد اولیــن بــار توســط ســلطان محمــود غزنــوی بــه ایــن شــهر داده شــد.

مناطق شهری مشهد
منطقــه ثامــن : تقریبــا شــامل منطقــه اطــراف حــرم مــی شــود و دارای بافــت قدیمــی- 
مذهبــی - ســنتی اســت. بیشــتر هتــل ها،هتــل آپارتمــان هــا و مهمــان پذیرهــای مشــهد 

در ایــن منطقــه واقــع شــده انــد و جــو زائــر پذیــر دارد.
ــق  ــزو مناط ــت و ج ــهد اس ــهر مش ــی ش ــای قدیم ــه ه ــه محل ــاد: از جمل ــد آب ــه احم منطق

ــه شــمار مــی رود. اعیــان نشــین ایــن شــهر ب
منطقــه قاســم آباد)شــهرک غــرب(: جــزو محلــه هــای تــازه آبــاد شــده مشــهد اســت. قاســم 
آبــاد در شــمال غربــی مشــهد واقــع شــده و از نظــر شهرســازی،به روز تــر از ســایر نقــاط شــهر 

مــی باشــد. محلــه هــای آن دارای پــارک هــای متعــددی اســت.

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا؟ع؟ 
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جغرافیای طبیعی و شرایط آب و هوایی
شــهر مشــهد مرکــز اســتان خراســان رضــوی بــا ۲۸۸ کیلومتــر مربــع مســاحت، در شــمال 
شــرق ایــران و در طــول جغرافیایــی ۵۹ درجــه و ۱۵ دقیقــه تــا ۶۰ درجــه و ۳۶ دقیقــه و 
عــرض جغرافیایــی ۳۵ درجــه و ۴۳ دقیقــه تــا ۳۷ درجــه و ۸ دقیقــه و در حوضــه آبریــز 
کوه هــای بینالــود و هــزار مســجد واقــع اســت. ارتفــاع شــهر از  کشــف رود، بیــن رشــته 

ســطح دریــا ۹۸۵ متــر و فاصلــه آن از تهــران ۹۶۶ کیلومتــر اســت.

-زمین شناسی
ــر ۱۶۵۰۰  ــغ ب ــوده وســعتی بال کشــف رود ب کــه جــزو حوضــه آبریــز  دشــت )جلکــه( مشــهد 
کــه از ایــن وســعت ۵۰۰۰ کیلومتــر مربــع آن را دشــت و بقیــه را  کیلومتــر مربــع داشــته 
ارتفاعــات تشــکیل می دهــد. میــزان نــزوالت جــوی در ارتفــاع و ســطح دشــت تفــاوت 
زیــادی دارد بطوریکــه در ارتفاعــات هزارمســجد ۸۰۰ میلــی متــر و در ســطح دشــت مشــهد 
ایــن  در  موجــود  ســازندهای  میــان  از  شده اســت.  گــزارش  متــر  میلــی   ۲۵۰ متوســط 
ــض  ــی حائ ــع آب زیرزمین ــا مناب ــه ب ــازند دوران دوم( در رابط ــزدوران )س ــازند م ــت س دش
کربناتــه تشــکیل شــده بــه دلیــل وجود  کــه از رســوبات ســخت  اهمیــت اســت. ایــن ســازند 
کارســتی قــادر اســت ســفره های آب زیرزمینــی را بوجــود آورد. از جملــه  فضاهــای خالــی 
کــرد.  کشــف رود اشــاره  منابــع آب ســطحی ایــن دشــت نیــز می تــوان بــه خــود رودخانــه 
گذشــته دارای آب زیــادی بوده اســت ولــی در حــال حاضــر بــه علــت  ایــن رودخانــه در 
پاییــن افتــادن ســطح آب زیرزمینــی و در نتیجــه قطــع شــدن زهکش هــا تنهــا در مواقــع 

ســیالبی شــدید مقــداری آب از سرشــاخه های آن وارد می شــوند.

-اقلیم
آب و هــوای مشــهد معتــدل و متغیــر اســت و وزش بادهــا در آن بیشــتر در جهــت جنــوب 
کثــر درجــه حــرارت در تابســتان ها ۴۳ درجــه بــاالی  شــرقی بــه شــمال غربــی اســت. حدا

کمتریــن آن در زمســتان ها ۲۳ درجــه زیــر صفــر اســت. صفــر و 

معماری و شهرسازی
گذشــته بــه  گســترش شــهر در  گذشــته دارای ســه حصــار بوده اســت و  شــهر مشــهد در 
ســمت غــرب )حــرم علــی بــن موســی الرضا؟ع؟( بــوده. ســاخت اصلــی شــهر فعلــی در 
ــان، میــدان و ســاختمان هــای  ــه ریــزی شده اســت. خیاب ۲۵ ســال اول قــرن حاضــر پای
دولتــی ســه عامــل هدایــت توســعه شــهر را بــه عهــده داشــته اند. شــهر دارای دو مرکــز 

ــی اســت. اصل
چهــار ســمت شــهر از طریــق چنــد خیابــان اصلــی بــه میــدان مرکــزی اتصــال می یابــد. 
گرفــت. راه آهــن و  توســعه شــهر در دهــه ۱۳۲۵ تــا ۱۳۳۵ در جنــوب غربــی و غــرب صــورت 
فــرودگاه تأثیــر زیــادی بــر چگونگــی هدایــت توســعه داشــته اند. در دهــه ۱۳۳۵ تــا ۱۳۴۵، 
گردیــد. از ســال ۴۵ بــه بعــد  جــاده جدیــد تهــران باعــث توســعه شــهر بــه ســمت جنــوب 
ح جامــع هدایــت شده اســت. در ســال ۱۳۵۵ محــور اصلــی  توســعه شــهر منطبــق بــا طــر
جامعــه ســنتو، دانشــگاه فردوســی و پــارک ملــت توســعه شــهر را بــه ســمت غــرب تشــدید 
نمودنــد. ایــن شــهر قــرار بــود بــه دو قســمت مذهبــی - ســنتی )مشــهد شــرقی یــا رضــوی( 
و توریســتی - مــدرن )مشــهد غربــی یــا پهلــوی( تقســیم شــود، کــه بــا انقــالب اســالمی 
کام مانــد. در دوره شــهرداری شــهردار پژمــان ایــن امــر بــا پــاره ای تغییــرات انجــام  نــا
ــد.  گردی ــه عنــوان شــهر توریســتی مشــهد معرفــی  ــد و شهرســتان طرقبه-شــاندیز ب گردی
ــز تجــاری و خدماتــی در اطــراف  ک ــه صــورت قطاعــی اســت. مرا کالبــدی شــهر ب ســاختار 
حــرم و قطــاع غربــی تمرکــز یافته انــد و واحدهــای مســکونی در دو محــور غــرب و شــرق 

قــرار دارنــد.

اقتصاد
ــر روی زعفــران، زرشــک، نبــات، آجیــل و خشــکبار و همچنیــن  اقتصــاد مشــهد بیشــتر ب
چــرم صنعتــی )بــه صــورت زینتــی( و صنعــت فــرش قــرار دارد، و از ســویی مشــهد دومیــن 
قطــب تولیــد خــودرو در ایــران اســت. بــه عــالوه نبایــد از درآمدزایــی ناشــی از زائــران حــرم 
کشــاورزی مشــهد غــالت،  رضــوی و توریســت ها غافــل شــد. از دیگــر محصــوالت مهــم 

چغنــدر قنــد و محصــوالت جالیــزی می باشــند.
ک، چــرم، تولیــد مصالــح  از صنایــع موجــود در مشــهد می تــوان بــه صنایــع غذایــی، پوشــا
کــه از ایــن میــان حــدود ۴۰  کــرد  ســاختمانی، صنایــع فلــزی و صنایــع دســتی نیــز اشــاره 
درصــد صنایــع مشــهد متعلــق بــه صنایــع غذایــی، صنایــع فلــزی و صنایــع دســتی اســت. 
کانــی غیرفلــزی و صنایــع قطعه ســازی و فــوالد - صنایــع غذایــی، نســاجی، شــیمیایی و 
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بازگشت به فهرست مطالب

کشاورزی از عمده ترین صنایع مشهد به شمار می آیند.
شــهر مشــهد بــه جهــت موقعیــت مذهبــی، صنعتــی و اقتصــادی بعــد از تهــران دومیــن 
شــهر بــزرگ و پــر جمعیــت ایــران محســوب می شــود. مشــهد را چــون بــر ســر راه ابریشــم 
)بیــن شــرق و غــرب و راه ادویــه بیــن شــمال و جنــوب در آســیای میانــه و اقیانــوس هنــد 
واقــع اســت، می تــوان پایتخــت اقتصــادی و مرکــز مبــادالت میــان قــاره ای آســیای میانــه 
نامیــد. در جغرافیــای جهانگــردی، مکان هــای مذهبــی بــه عنــوان نیرومندتریــن قطــب 
زیارتــگاه  بزرگ تریــن  مشــهد  شــهر  ایــران  در  و  شده اســت  شــناخته  مســافران  جــذب 
کشــورهای اســالمی  محســوب می شــود. همــه ســاله میلیون هــا زائــر از سراســر ایــران و 
بــرای زیــارت حــرم علــی بــن موســی الرضا بــه ایــن شــهر می رونــد. آســتان قــدس رضــوی از 
کــه در آن  کــن مذهبــی ایــران و جهــان بــه شــمار مــی رود  عظیم تریــن و بــا شــکوه ترین اما
کــه هنرمندان،  دیــن و هنــر اســالمی بــه هــم پیونــد خورده اســت. در ایــن محــل، چــه بســا 

عمرشــان را بــرای ســاختن منــاره یــا ایجــاد محرابــی بــه پایــان رســانده باشــند.
مشهد دومین قطب تولید خودرو در ایران است.

کارخانه هایــی  ــد و  مشــهد یکــی از قطب هــای اصلــی تولیــد چــرم در ایــران بشــمار می آی
نظیــر چــرم مشــهد در ایــن شــهر قــرار دارنــد. همچنیــن در ســال های اخیــر ســرمایه گذاری 
بــودن  دارا  بــا  مشــهد  یافته اســت.  رونــق  اداری-تجــاری  کالن  پروژه هــای  بخــش  در 
گردشــگری ایــران محســوب  کشــور قطــب مهــم توســعه  بیشــترین هتــل هــا در ســطح 
و  مــردم  آشــنایی  افزایــش  موجــب  گردشــگری  هــای  نمایشــگاه  برگــزاری  و  می شــود 
بازدیدکننــدگان بــا قابلیــت هــای اســتان خراســان رضــوی و از جملــه مشــهد در ایــن 

می شــود. بخــش 

حمل و نقل
-جابجایی های درون شهری

کســیرانی، شــرکت واحــد اتوبوســرانی و  حمــل و نقــل در شــهر مشــهد بــر عهــده ســازمان تا
کســی تلفنی ها و مینی بوس هــا و خطــوط متــرو اســت. شــرکتهای خصوصــی، تا

- قطار شهری مشهد
قطــار شــهری مشــهد در روز ۲ اســفند ۱۳۸۹ بــه بهره بــرداری رســید. بــر ایــن اســاس 
کــه از شــبکه حمــل و نقــل ریلــی درون  مشــهد بعــد از تهــران دومیــن شــهر در ایــران اســت 
کمتــر  شــهری برخــوردار می شــود. خــط یــک قطــار شــهری مشــهد شــرق و غــرب شــهر را در 
کــه روزانــه حــدود ۱۰۰ هــزار نفــر از  از ۵۰ دقیقــه بــه هــم متصــل می کنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
طریــق قطــار شــهری مشــهد جابجــا می شــوند. در ابتــدای راه انــدازی خــط یــک، مــدت 
کــه ایــن زمــان در حــال حاضــر بــه تقریبــا 8  زمــان ســوار نمــودن مســافر هــر 35 دقیقــه بــود 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا  دقیقــه 

بر اساس پیش بینی ها، شهر مشهد نیازمند ۴ خط قطار شهری است.
مســیر شــماره LRT ۱ بــه طــول ۲۵ کیلومتــر از فــرودگاه شــهید هاشــمی نژاد تــا منطقــه 

وکیل آبــاد
مســیر شــماره ۲ متــرو بــه طــول ۱۴ کیلومتــر از انتهــای طبرســی شــمالی تــا میــدان فضــل 

بــن شــاذان
مسیر شماره ۳ مترو به طول حدود ۲۴ کیلومتر از شهرک ابوذر تا قاسم آباد

مسیر شماره ۴ مترو به طول ۱۴ کیلومتر از شهرک شهید رجایی به خواجه ربیع
ح قطــار شــهری مشــهد، توســعه خطــوط قطــار شــهری بــه شــهرهای جدیــدی  در طــر

گلبهــار و بینالــود نیــز پیــش بینــی و تصویــب شده اســت. چــون 

- بزرگراه ها
ــه  ک ــود دارد  ــهری وج ــل ش ــراه داخ ــر بزرگ ــق ۷۵ کیلومت ــور دقی ــه ط ــهد ب ــهر مش کالنش در 
کثریــت آنهــا بــه قبــل از انقــالب اســالمی  ح اصلــی و پایــه ا بــا وجــود توســعه آن هــا ولــی طــر

بــر می گــردد.
گذشــته بــه عنــوان  کــه بــا طــول ۲۱ کیلومتــر در  از جملــه آنهــا بزرگــراه صدمتــری اســت 
کــه بــه دلیــل ســاخت و ســاز،  کمربنــدی احــداث شــد و امــروزه بزرگــراه صدمتــری ســابق 
بزرگــراه شــهری محســوب می شــود شــامل ســه بزرگــراه قائــم، فجــر و بســیج می گــردد.

ــراه  کالنتــری، بزرگ ــراه شــهید  ــراه میثــاق، بزرگ برخــی بزرگراه هــای مشــهد عبارتنــد از: بزرگ
امــام علــی، بزرگــراه نمایشــگاه، بزرگــراه وکیل آبــاد، بزرگــراه خاتــم، آزادی، بزرگــراه قائــم، 

ــراه همــت )فجــر(. ــراه بســیج، بزرگ بزرگ

- فرودگاه
شـهید  بین المللـی  »فـرودگاه  نـام  بـا  بین المللـی  فرودگاهـی  دارای  مشـهد  شـهر 
هاشـمی نژاد« اسـت؛ ایـن فـرودگاه دارای مسـیرهای پـروازی داخلـی و خارجی متعددی 

اسـت.
ایـن فـرودگاه درسـال ۱۳۳۰ در محـل زائرسـرای فعلـی احـداث شـد. پیـش از آن در محـل 
کوچـک نظامـی وجـود  کـی جهـت فـرود هواپیماهـای  میـدان پانـزده خـرداد بانـدی خا

کـه محـل اسـتقرار قبضه هـای ضدهوائـی بـود. داشـت 
در ســال ۱۳۴۶ بانــد جدیــد فــرودگاه مشــهد ازنــوع بتــن و پایــگاه پدافنــد نیــروی هوائــی 
کــه روزانــه یــک پــرواز از نــوع DC۳ درمســیر تهران-مشــهد  مــورد بهــره بــرداری قرارگرفــت 
کســی عــالوه بــر پروازهــای نظامــی ازآن اســتفاده می کردنــد. و پروازهــای آموزشــی و ایرتا
 ۷۲۷،۷۳۷،۷۰۷ بوئینــگ  متعاقبــًا  و   DC۸ هواپیماهــای  ورود  و  پروازهــا  افزایــش  بــا 
ج مراقبــت پرواز و ســاختمان های  وایربــاس درســال ۱۳۵۷ پارکینــگ و ترمینــال جدیــد بــر
جانبــی فــرودگاه جدیــد مــورد بهــره بــرداری قرارگرفــت. پــس از پایــان جنــگ ایــران و 

عــراق، فــرودگاه مشــهد بــه فــرودگاه شــهید هاشــمی نژاد تغییــر نــام داد.
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بازگشت به فهرست مطالب

آداب و رسوم سنتی و محلی مشهد
ــوم و  ــگ و آداب و رس ــت. فرهن ــن اس ــران زمی ــوم ای ــاره  ادب و آداب و رس ــهد« عص »مش
کامــل - هویــت  ــد و ســنن هــر مردمی نشــان از عواطــف و خلقیــات و - در معنایــی  عقای
کــه بــه واســطه عشــق بــه پیشــوای  انســانی آن مــردم اســت. مشــهد الرضــا؟ع؟، شــهری 
ــوده و هســت. آداب و  ــران زمیــن ب گرفــت، مهــد ادب و آداب ای هشــتم شــیعیان شــکل 
رســوم مشــهد و شــهرهای اطــراف آن بــه محبــت مهاجــر پذیــری فــراوان شــهر مشــهد - 
کــه بارانخواهــی و  گاه یکســان اســت  بخصــوص از شــهرهای مجــاور - بســیار نزدیــك و 

کشــتی بــا »چوخــه« از ایــن دســت اســت.
کــه مراســم طلــب  کــم آب و خشــك بــوده اســت؛ بــه طــوری  از قدیــم، خراســان منطقــه ای 
بــاران در بســیاری از شــهرهای خراســان از جملــه مشــهد مرســوم بــوده و آداب مشــترکی 
کــه  زنــان و دختــران - بــا اســتفاده از دو تکــه چــوب و مقــداری  گونــه  داشــته اســت. بدیــن 
پارچــه - عروســکی درســت می کردنــد و آن را در ســطح محلــه یــا روســتا می گرداندنــد؛ 
کــه  و بــا خوانــدن اشــعار و تصنیــف هایــی در جمعیــت، بــاران درخواســت می کردنــد 
در آن معمــوال بــه خداونــد و حضــرت محمــد؟ص؟ قســم یــاد می شــد و از مــردم محلــه 
ــردم  ــد. م کنن ــك  کم ــخ  ــور طب ــن منظ ــه همی ــی ب ــت آش ــرای پخ ــتند ب ــتا می خواس و روس
گرداننــده  ایــن عروســك بــرای طبــخ آش و حبوبــات و ...  کــدام در هنگامی کــه بــه  هــر 
می رســاندند، مقــداری آب نیــز روی عروســك می پاشــیدند و دعاهــا و اشــعاری را زیــر 
ــر  ــه زی ــه حرمــت مــزاران، گنــدم ب ــاران، ب ــو ب ــده ت ــد، از جملــه: »اهلل ب ــب زمزمــه می کردن ل
کــه، از تشــنگی می نالــه« و .... در بیشــتر ایــن مراســم طلــب بــاران، نمــاز بــاران را بــه  خا
کــه بعــد از  کــوه یــا تپــه ای می خواندنــد و مــردم معتقــد بودنــد  صــورت جماعــت بــر بــاالی 

خوانــدن نمــاز و مراســم طلــب بــاران حتمــا بــاران خواهــد باریــد.
کــه نبردهــای تــن بتــن و حماســی فراوانــی در  خاســتگاه شــاهنامه »شــت تــوس« اســت 
ــران  ــطح ای ــری در س گی ــتی فرا کش ــه  ــتی باچوخ ــت. کش ــده اس ــیده ش کش ــر  ــه تصوی آن ب
کشــور بــا تفاوتهــای اندکــی مرســوم بــوده،  کشــتی از قدیــم در سراســر  گرچــه ایــن  اســت. ا
ــه ســبب تعصبــات  در خراســان و شــهرهایی چــون مشــهد و »نیشــابور« و »ســبزوار« - ب
کهنــی  خــاص در خصــوص فرهنــگ پهلــوان و پهــوان پــروری و همــان روحیــه  قدیمــی و 
کــه مــردم ایــن ســرزمین داشــته و در شــاهنامه انعــکاس آن نمایانگــر اســت، بیشــتر نمــود 
کــه  گرفتــه شــده اســت  کشــتی از نــام لبــاس خاصــی  و ظهــور داشــته و دارد. نــام ایــن 
گاه در نبردهــا نیــز از  کــه  گیــران آن بــر تــن می کننــد. چوخــه لباســی پشمی اســت  کشــتی 
کهــن مــردم خراســان در  آن اســتفاده می شــد. آییــن جوانمــردی و پهلوانــی از آییــن هــای 
شــهر تــوس و مشــهد فعلــی اســت. پهلــوان از مــردم بســیار آبرومنــد شــهر بــود و معمــوال در 
مراســمی چون عروســی و ...  بــه ســبب حفــظ آمادگــی جســمانی خــود و ســرگرمی  و رشــد 

کشــتی بــا چوخــه برگــزار می کردنــد. مهــارت هــا - مســابقاتی را در قالــب 
می رســید  ائمــه  بــه  آنهــا  نســب  کــه  افــرادی  بــا  معمــوال  باچوخــه  کشــتی  پهلوانــان 
کــرد،  کــه حرمــت ایــن افــراد را بایــد حفــظ  )ســیدها( کشــتی نمی گرفتنــد و معتقــد بودنــد 
گذشــته  ک برســانند. از  کــه بــه خــود اجــازه نمی دادنــد پشــت ســید را بــه خــا گونــه ای  بــه 
کلــه قنــد هدیــه می دادنــد. بــه  کــه بــه افــراد برتــر ایــن مســابقات  مرســوم بــوده اســت 
کــه اهــدا می شــود، امــا هنــوز همــان عنــوان  کنــار جوایــز دیگــری  همیــن ســبب، امــروزه در 

ــرای جوایــز مانــده اســت. ــر« ب »قندب

مشــهد همــواره مواجــه بــا ســیل مشــتاقان زیــارت از پیشــوای هشــتم شــیعیان بــوده 
کمبــود امکانــات و ســفرهای ســخت و دشــوار و  گذشــته بــه ســبب  و هســت، ولــی در 
کاروانیــان  کــه مشــهدی هــا بــه اســتقبال  توســعه نیافتگــی شــهر، مرســوم بــوده اســت 
می رفتنــد و بــه احــکام و احســان تیمــار مســافران و زوار می پرداختنــد و پــس از آن نیــز در 

منــازل خــود پذیــرای آنــان می شــدند.
کاروانیــان را متبــرک و میمــون  حتــی قصبــه هــا و روســتاهای اطــراف مشــهد حضــور زوار و 
هدیــه  کاروانیــان  بــه  خــود  باغــی  و  زراعــی  محصــوالت  و  هــا  میــوه  از  و  می دانســتند 

می کردنــد.
مراســم عــزاداری و ســینه زنــی و نوحــه خوانــی در همــه جــای ایــران مرســوم اســت و در 

ــزار می شــود. گاهــی خــاص برگ ــا آداب مشــابه و  مشــهد نیــز ایــن مراســم ب
گوشــت طبــخ می شــود و یکــی  کــه بــا حبوبــات و  »شــله قلمــکار« آش مخصوصــی اســت 
کــه چشــیدنش نــام مشــهد را بــه ذهــن متبــادر  از طعــم هــای بســیار مانــدگاری اســت 

می ســازد.

مراســم عــزاداری ســاالر شــهیدان اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ در ابتــدای محــرم ابتــدا در 
کار اســت. معمــواًل در برخــی از حســینیه و  کوچــه و بــازار ابتــدای ایــن  ســیاهه زنــی در 
کــه در دهــه اول محــرم و دهــه آخــر صفــر، ســه نوبــت مجلــس  تکایــا رســم بــر ایــن اســت 
ــروب و  ــک غ ــا نزدی ــا ت ــح، عصره ــاز صب ــد از نم ــا بع ــود. صبح ه ــزار می ش ــی برگ روضه خوان
شــب ها بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا. قبــل از شــروع ســخن رانی، نخســت ذکــر مصیبــت 
کــه ممکــن اســت از دیگــر شــهرها و مشــهد  گردیــده، ســپس یــک یــا دو نفــر از وعــاظ  اجــرا 
گســتردن ســفره، مدعویــن  دعوت شــده باشــند، بــه مناســبت، روضــه مــی و پــس از آن بــا 

اطعــام می شــوند.
کــه در ســوگ عزیــزان، لبــاس ســیاه می پوشــند. در ایــام محــرم نیــز عــزاداران  رســم اســت 
ــا و  ــاجد و تکای ــم مس ــند، ه ــیاه می پوش ــاس س ــود لب ــم خ ــهدا؟ع؟، ه ــزای سیدالش در ع
ســر در ســاختمان ها را ســیاه پوش می کننــد. در ســوم محــرم هــر ســال مراســم باشــکوه و 
عظمتــی بــرای زنــده نگه داشــتن یــاد شــهادت طفــل شــیرخوار امــام حســین؟ع؟ در حــرم 

کــودک خردســال دارنــد بــر پــا می شــود. کــه  مطهــر رضــوی بــا حضــور بانوانــی 
هــر  ثامن الحجــج؟ع؟  مطهــر  حــرم  )عتیــق(  انقــالب  صحــن  در  خطبه خوانــی  مراســم 
ســال دو بــار برگــزار می شــود؛ یــک بــار شــب شــهادت ســاالر شــهیدان؛ و یــک بــار هــم در 
شــب شــهادت ثامن االئمــه امــام علــی بــن موســی الرضا؟ع؟. همچنیــن مراســم شــام 
غریبــان در شــب بعــد از لیالــی مذکــور، بــرای عــرض تســلیت بــه ولی نعمتمــان ابوالحســن 
کلیــه خدمــه و حفــاظ آســتان قــدس رضــوی، جمــع می شــوند  ارضــا؟ع؟. در ایــن مراســم 
و شــمع بــه دســت می گیرنــد و مراســم خاصــی در صحــن انقــالب بــا حضــور مــردم و 
دســته های عــزاداری برگــزار می کننــد. خــدام شــمع بــه دســت در ابتــدا دور تــا دور صحــن 
انقــالب می ایســتند؛ و در ایــن مراســم شــخصیت های مختلــف علمــی و مملکتــی حضــور 
دارنــد. در ابتــدای مراســم، عــده ای از دربانــان حــرم رضــوی بــا تشــکیل دو صــف و بــا در 
کرده انــد، دور تــا دور صحــن  کــه داخــل آن شــمع روشــن  له هایــی  دســت داشــتن چــراغ ال
انقــالب را می چرخنــد، مداحــان هــم ایــام حــزن و ســوگ را بــه پیشــگاه حضــرت رضــا؟ع؟ 

ــارت عاشــورا مشــغول عــزاداری می شــوند. ــا قرائــت قســمتی از زی تســلیت می گوینــد و ب
ــا نخــل، شــتر، اســب و نیــز رزم  کربــال ب در ظهــر عاشــورا در میدانگاهــی شــبیه بــه صحنــه 
کربــال  کربالیــی نیــز داســتان عاشــورا را نقــل می کننــد و رشــادت های شــهدای  نــوازی 
گذاشــته می شــود و  و سرگذشــت خانــواده یــاران امــام حســین؟ع؟ بــه نمایــش عمــوم 
مقتــل خوانــی انجــام می شــود. هیئت هــای مذهبــی در شــب شــام غریبــان بــه صــورت 
دســته ای در خیابان هــا حرکــت می کننــد و بــا ذکــر شــام غریبــان یــاد اســیران بازمانــده از 

ــد. ــگاه می دارن ــده ن ــال و نیــز حضــرت زینــب را زن کرب شــهدای 
مراســم شــام غریبــان خادمــان در حــرم مطهــر رضــوی، ماننــد خطبــه دو بــار در ســال 
ــار هــم در  اجــرا می شــود، یکــی شــب شــهادت حضــرت اباعبــداهلل الحســین؟ع؟، یــک ب
شــب شــهادت حضــرت امــام رضــا؟ع؟ کــه در ایــن دو شــب حــزن و انــدوه، کلیــه خدمــه 
ــراش، در  ــان، نگهبــان، حفــاظ و ف آســتان قــدس رضــوی اعــم از خــادم، کفــش دار، درب
محــل اداره مرکــزی آســتان قــدس )چهــارراه شــهدا( حضــور بــه هــم رســانیده و مشــغول 
نــور  از  غیــر  و محوطــه  نیســت  روشــن  هــم چراغــی  ایــن جــا  در  ســوگواری می شــوند. 
کامــاًل تاریــک و غم انگیــز اســت و بــه محــض پخــش آوای ملکوتــی اذان،  چنــد شــمع 
ــمعی  ــتن ش ــت داش ــا در دس ــه ب ــپس خدم ــردد، س ــا می گ ــی برپ ــر صالبت ــت پ ــاز جماع نم
ــرای عــزاداری و ســوگواری و عــرض تســلیت  روشــن و نظمــی خــاص بــه صــورت دســته ب
بــه راه می افتنــد. مــردم و زائریــن  بــه ســمت حــرم مطهــر  بــه محضــر ولی نعمتشــان، 
ــران  ــدن هیئــت نوک ــرای دی ــان ب ــم زده از ســاعتی قبــل، مشــتاقانه در دو طــرف خیاب مات
آقــا امــام رضــا؟ع؟ اجتمــاع نمــوده، بــا آنــان همــدردی و بــرای ســالمتی خادمیــن حضــرت 

می فرســتند. رضا؟ع؟صلــوات 
گذشــته های دور، مــردم مشــهد میزبــان دســته های عــزاداری در منــازل خــود بودنــد.  از 
دســته های عــزاداری مخصوصــًا از شــهرهای اطــراف بــه مــدت دو روز و بیشــتر در منــازل 
بــه خدمــت  کن می شــدند و صاحب خانــه خــود را موظــف  شــخصی مشــهدی ها ســا
دســته های  مســیر  در  صلواتــی  ایســتگاه های  برپایــی  می دانســت.  آنــان  بــه  گــذاری 
کــردن ســفره های نــذری و پذیرایــی بــا غذاهایــی همچــون شــله، حلیــم  عــزاداری، پهــن 
و ... ، انجــام خدمــت بــه هیــات هــای عــزاداری در طــول مســیر دســته ها همچــون توزیــع 
ــم  ــوز ه ــه هن ک ــت  ــور هس ــن ام ــه ی ای ــی، و.. از جمل ــتگاه های صلوات ــه ایس ــک ب آب، کم

رواج دارد.
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حرم امام رضا؟ع؟
بــا حــرم مطهــر رضــوی  ارتبــاط مهــم و مســتقیمی  اهمیــت و زیبندگــی شــهر مشــهد 
کــه ایــن بنــای معنــوی و واال جــزء پــر ارزش تریــن بناهــای  دارد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 
شــهر مشــهد مــی باشــد، شایســته تریــن و بــا عظمــت تریــن هنــر هــای اســالمی را در 
کــه صاحــب  ایــن مجموعــه زیارتــی مــی تــوان دیــد. حــرم رضــوی مشــهد بــا شــکوه خــود 
مجموعــه ی تاریخــی و هنرمندانــه مــی باشــد از مجموعــه ی شــامل صحــن هــا, ایــوان 
کتابخانــه مرکــزی شــهر قــدس مــی باشــد. کــه بــرای مســلمانان  هــا, رواق هــا, مــوزه غنــی و 
جــزء مهــم تریــن مــکان هــا مــی باشــد. حــرم رضــوی مشــهد از 4 ایــوان بلنــد بــا نــام هــای 
عباســی، طــال، شــرقی )نقارخانــه( و ایــوان غربــی تشــکیل شــده اســت و شــامل 5 صحــن 
انقــالب، آزادی، امــام خمینــی، جمهــوری اســالمی، قــدس مــی باشــد. حــرم رضــوی 
کــه از بیــن آنهــا مــی توانیــم بــه رواق هــای  مشــهد از بیســت و چهــار رواق تشــکیل شــده 

کنیــم. دارالحفــاظ، دارالســعاده، دارالســرور، دارالذکــر، دارالعــزه و ... اشــاره 
گچبــری  کاری، مقرنــس و  کاری، آینــه  حــرم رضــوی مشــهد بــا هنــر هــای معمــاری، کاشــی 
کــه جــزء بهتریــن و بزرگتریــن بناهــای اســالمی  دوره هــای مختلــف اســالمی ســاخته شــده 
در جهــان اســالم محســوب مــی شــود. از دیگــر زیبایــی هــای حــرم رضــوی مشــهد مــی 
کــه در قــرن 7 ه.ق ســاخته  کــه بــا آینــه مزیــن شــده و 3 محــراب  تــوان بــه مقرنــس هــای آن 
ــرد.  ک ــرآن و اشــعار فارســی تزییــن شــده اســت اشــاره  ــات ق ــا آی ــه ب ک شــده و ضریــح طــال 
ــه حــرم رضــوی مشــهد داده  ــا و ممتــازی ب ــوه ی زیب ــث هــا جل ــم و حدی کری ــرآن  ــات ق آی
کــه در زمــان ســلجوقیان  کاشــی هــای واقعــه شــده  اســت. ایــن آیــات و احادیــث بــر روی 

بــر حــرم رضــوی مشــهد نصــب شــده اســت.
کتــب لغــت اینگونــه تعریــف شــده اســت: »خانــه چوبیــن و مشــبک یــا از مــس  ضریــح در 
ــران و شــیفتگان،  ــا امامــزاده  اى ســازند«. امــا در نــگاه زائ ــر ســر قبــر امامــی ی کــه ب و نقــره 

ضریــح رمــزى از دلدادگــی، عشــق و آشــنایی اســت.
ضریــح افســونگر نــگاه  هــا، رمــز آشــنایی  هــا، محــرم رازهــا، بــرق چشــم  هــا ، تکیــه  گاه 
کــه  دســت  هــا و ســرزمین اشکهاســت. ضریــح چشــم انــداز نــگاه  هــاى مشــتاق اســت 
گاه، از پنجــره هــاى آن، افــق دور دســت آشــنایی و صمیمیــت را مــی  نگرنــد. دل هــاى آ
گرفتــه  کنــون تعــداد پنــج ضریــح بــر مرقــد منــور امــام  رضــا؟ع؟ جــاى  از زمــان صفویــه تــا 

کــه بــه توصیــف دو ضریــح اول میپردازیــم. اســت 
ضریح اول 

اولیــن ضریــح ، ضریحــی چوبــی بــا تســمه  هــاى فلــزى، پوشــش طــال و نقــره بــوده اســت 
ــه ســال ۹۵۷ ه. ق  کــه در اواســط قــرن دهــم یعنــی در دوران شــاه طهماســب صفــوى ب

ســاخته و بــر روى صندوقچــه چوبــی نصــب شــده اســت.
کتیبــه دور ایــن ضریــح ســوره »هــل اتــی« بــه خــط ثلــث شــیوا مکتــوب بــوده و در  در 

ح ذیــل نوشــته بــوده اســت. کتیبــه طالیــی ســر در ضریــح نصــب و مکتوبــی بــه شــر
“بــه توفیــق الهــی و تأییــد ائمــه معصومیــن صلــواة اهلل علیهــم اجمعیــن، طهماســب بــن 
گردیــد.”  اســماعیل از صفــوى ایــن محجــر طــال در ایــن موضــع عــرش اعتــال موفــق و مؤیــد 
در ســال ۹۹۸ عبــد المؤمــن خــان ازبــک، پــس از قتــل عــام مــردم ، مــا یملــک و امــوال آنان 
ــرد، در ایــن غــارت بخشــی از امــوال آســتان مقــدس همچــون قندیــل  ــه یغمــا مــی  ب را ب
 هــاى طــال، کتــب و قــرآن  هــاى نفیــس خطــی از جملــه قطعــه ای المــاس بــه درشــتی یــک 
ــراز ضریــح مطهــر نصــب  ــر ف ــه فرمــان شــاه طهماســب ب ــه ب ک غ و میــل طالیــی  تخــم مــر
بــوده اســت، همــراه تعــدادى از فرش هــاى آســتان مقــدس بــه تــاراج، و بــه هــرات و بخــارا 
بــرده می شــود. در ســال ۱۳۱۱ کــه صنــدوق طــالى مرقــد منــور عــوض مــی  شــود، بــه دلیــل 
فرســودگی پایــه  هــا، ضریــح مذکــور برچیــده شــده، طــال و نقــره و جواهــرات آن از چــوب هــا 

جــدا و بــه خزانــه مقــدس منتقــل می شــود.
ضریح دوم 

ضریــح مرصــع فــوالدى، معــروف بــه ضریــح نگیــن نشــان اســت، کــه در ســال ۱۱۶۰ ه. 
ــر اســاس شــواهد تاریخــی، واقــف  ــم و نصــب شــده اســت. ب ــه آســتانه مقــدس تقدی ق ب
خ فرزنــد رضــا قلــی میــرزا فرزنــد نادرشــاه افشــار و نــوه شــاه ســلطان حســین  ضریــح، شــاهر
کنونــی جــاى دارد از فــوالد  کنــون در زیــر ضریــح  کــه ا صفــوى اســت. ضریــح نگیــن نشــان 
ســاخته شــده و داراى قبــه  هــاى مزیــن بــه یاقــوت و زمــرد اســت؛ بــر هــر یــک از قبــه  هــاى 
کــه تقریبــا بــه دو هــزار قبــه می رســد روى صفحــه طــالى ضخیمــی  مربــع مشــبک آن 

چهــار قطعــه یاقــوت و یــک زمــرد نصــب شــده اســت.
در زمــان تولیــت میــرزا ســعید خــان بــراى مصــون مانــدن نــذورات و جواهــرات داخــل 

ــرد. ــی  گی ــرار م ــور ق ــح من ــی روى ضری ــش مطالی ــبکه و پوش ــر ش ــح مطه ضری
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کز خرید مشهد مرا
- بازار رضا؟ع؟

فیــروزه و عقیــق، تســبیح شــاه مقصــود، زرشــک و زعفــران اعــال و نقــل و نبــات هــای ریســه 
کــرده اســت.  کــه بویشــان بــا ادویــه هفــت رنــگ آمیختــه و هــوای بــازار را پــر  شــده ای 
کــه هــر جــا قــدم بزنیــد، زیــر ســایه امــام رضــا؟ع؟ نفــس مــی  اینجــا مشــهد اســت. جایــی 
گنبد  کــه بگذریــم، کمــی دورتــر از  کشــید. از لــذت زیــارت و ســحرهای بــه یــاد ماندنــی حــرم 
کــه در راه بازگشــت ســری بــه قدیمــی تریــن  طالیــی امــام رضــا ولولــه زائرانــی برپاســت 
ــازار ســنتی امــام رضــا؟ع؟ کــه شــاید همیشــه آن را شــبیه یــک  راســته مشــهد زده انــد. ب
بــازار معمولــی دیــده باشــید امــا تاریــخ پشــت آن، بــازار را بــه نبــض زنــده شــهر تبدیــل 

کنــد. مــی 
ــازار رضــا در ضلــع شــرقی خیابــان امــام رضــا؟ع؟ حــد فاصــل میــدان بیــت المقــدس و  ب
گوشــه و  گــر پاســاژهای جدیــد و امــروزی هــم از  کــه حتــی ا 17 شــهریور قــرار دارد. بــازاری 
کــه خیلــی  کنــار شــهر ســر برآورنــد، بــاز هــم توریســت پذیرتریــن بخــش تجــاری شــهر اســت 

از زائــران بــرای خریــد ســوغاتی هایشــان راهــی آن مــی شــوند.
کــه بخــش هایــی  بــازار امــروزی مشــهد، در ســال 1354 ســاخته شــد. یعنــی همــان زمانــی 
از اطــراف حــرم مطهــر در اثــر آتــش ســوزی تخریــب شــد و بخشــی از بــازار بــزرگ و قدیمــی 
کســبه بــازار بــه خصــوص فــرش فــروش هــا بــه صرافــت  شــهر از بیــن رفــت. بعــد از آن 
کســبه افتادنــد. آنهــا تمــام تــالش خــود را  کــردن  ســاخت یــک بــازار دیگــر بــرای جایگزیــن 
کار بگیرنــد. حــاال امــروز بــه  ح و نقشــه ای اســالمی را در معمــاری ایــن بنــا بــه  کردنــد تــا طــر
کــه ابتــدای آن از فلکــه  جــای بــازار ســنتی واقعــی مشــهد، بــازار دو طبقــه ای را مــی بینیــد 

بیت المقــدس آغــاز مــی شــود و بــه میــدان 17 شــهریور مــی رســد.
ــرم  ــل ح ــه داخ ــازار ب ــن ب ــید. ای ــی رس ــان م ــه دوره تیموری ــهد ب ــی مش ــازار قدیم ــابقه ب س
کــه در همیــن دوره ســاخته شــده  گوهرشــاد هــم  وصــل مــی شــد و حتــی مســجد جامــع 
ج مــی شــدند  ــه خــار ک ــازار شــد و مــردم از حــرم و مســجد  ــه ب ــق بیشــتر ب ــرای رون ــود، ب ب
کــرد و بعضــی از غرفــه  گســترش پیــدا  مســتقیم در بــازار  بودنــد! در دوره صفویــه ایــن بــازار 
هــای آن تــا چنــد ســال قبــل و پیــش از از احــداث زیرگــذر امــروزی حــرم همچنــان فعــال 
بــود .  در همــان زمــان هــا، بــازاری بــه نــام زنجیــر ســاخته شــد تــا خارجــی ها و غیرمســلمان 
کننــد و بــه حــرم وارد نشــوند. ایــن بــازار بــه وســیله زنجیرهایــی  گــذار  گشــت و  هــا در آن 
گرفــت، آن هــم  کــه صــورت  از محوطــه حــرم جــدا مــی شــد ولــی در جریــان تخریــب هایــی 

کامــل از بیــن رفــت.   بــه طــور 
کــه در ســمت چــپ خیابــان خســروی نــو قــرار دارد بــه بــازار سرشــور  بخشــی از بــازار 
گوینــد علــت ایــن  معــروف اســت و امــروز هــم همچنــان بــه همیــن نــام مانــده اســت .  مــی 
کــه زوار بعــد  کاروانســراها و حمــام هایــی بــوده  کــه در ایــن محــدوده  نامگــذاری آن اســت 
ــاز اســت و  ــازار سرشــور روب گرفتنــد .  ب از آنکــه وارد مشــهد مــی شــدند در آنهــا حمــام مــی 
ک، پارچــه، موادغذایــی، لیــف و حولــه و لنــگ  کفــش و پوشــا کیــف و  در آن همــه چیــز از 
گذارتــان بــه ایــن محــدوده بیفتــد، مــی  گــر  و ماننــد آن عرضــه مــی شــود .  ایــن روزهــا ا
کــه مقبــره امیرقیــاس الدیــن ملکشــاه اســت و حمــام شــاه، از آثــار  توانیــد مسجدشــاه 

دوره صفویــه را هــم در آن ببینیــد.
کشــمش،  کــه ســوغات مرســوم مشــهد، نخــود و  چــه ســوغاتی بخریم؟حتمــا مــی دانیــد 
نبــات و آبنبــات، زرشــک و زعفــران، زیــره، مهــر و تســبیح و جانمــاز، خشــکبار، ادویــه 
گردیــد، مــی توانیــد  گــر بــه دنبــال یــک ســوغاتی خــاص مــی  و جیلــی بیلــی اســت امــا ا
کــه صنایــع دســتی مثــل دیــزی ســنگی، هــاون،  راهــی بازارهــای حاشــیه ای شــهر شــوید 
کــوه  صنایــع حصیربافــی و... را بــه فــروش مــی رســانند. بــه خصــوص بازارهــای محــدوده 
ــان هســت! مــی  ــه معــرف حضورت ک ســنگی، طرقبــه، شــاندیز و... فیــروزه نیشــابور هــم 
کــه ســنگ شــناس باشــید  کنیــد البتــه بــه شــرطی  توانیــد ایــن فیــروزه را در مشــهد پیــدا 
ــب  ــت و تقل ــاد اس ــت زی ــا دس ــنتی دنی ــای س ــتر بازاره ــل بیش ــم مث ــازار ه ــن ب ــه در ای وگرن

بســیار.
کــه در طبقــه  گــر قصــد خریــد از بــازار مشــهد را داریــد، بایــد بدانیــد  بــا تمــام ایــن اوصــاف ا
کاری، فیــروزه تراشــی  کوچــک صنایــع دســتی، طــال کارگاه هــای  دوم ایــن بــازار فقــط 
ــرای  ــا ب ــد ام ــادی ندارن ــروش زی ــد و ف ــه خری ــه جنب گرچ ــه ا ک ــتند  ــتقر هس ــدوزی مس گل و 
گزینــه هــای خوبــی  کارهــای خــاص و یــادگاری هــای بــه یــاد ماندنــی ســفر  ســفارش دادن 

بــه شــمار مــی آینــد.
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بازگشت به فهرست مطالب

- مجتمع تجاری وصال
گردشــگری  مجتمــع طــال و ملزومــات عــروس )وصــال( در مجــاورت مجتمــع تجــاری 
المــاس شــرق و در زمینــی بــه مســاحت ۱۶۰۰۰ مترمربــع و بــا زیربنایــی بــه مســاحت حــدود 
کــه بــرای مشــاغل  ۷۰۰۰۰ مترمربــع و در ۶ طبقــه ســاخته شــده اســت. ایــن مجتمــع 
ک و پارچــه، آئینــه و  مرتبــط بــا نیازهــای عــروس و دامــاد، ازجملــه فــروش و توزیــع پوشــا
گــی هــا و معمــاری  شــمعدان، لــوازم آرایشــی، کیــف وکفــش و ... ســاخته شــده، دارای ویژ

خــاص و منحصــر بــه فــرد مــی باشــد.
وصــال بــا طراحــی و معمــاری زیبــا و منحصــر بــه فــرد و داشــتن بیــش از ۴۰۰ بــاب واحــد 
تجــاری، تعــدادی بانــک، تاالرهــای پذیرایــی، رســتوران، آب نمــای موزیــکال، پارکینــگ 
گــذران  طبقاتــی و ســایرامکانات و خدمــات رفاهــی، و بــا فضاهــای بــاز و وســیع بــرای 
اوقــات فراغــت، گــردش و خریــد مجــاوران و زائــران، طراحــی شــده اســت. پارکینــگ مــورد 
ــا حــدود ۲۵۰۰۰ مترمربــع زیــر بنــا و در زمیــن مجــاور مجتمــع  نیــاز مجتمــع در ۶ طبقــه ب
طراحــی شــده اســت. از جملــه امکانــات مجتمــع مــی تــوان بــه وجــود ۲۲ دســتگاه پلــه 
ــتم  ــزی، سیس ــرمایش مرک ــش و س گرمای ــتم  ــور، سیس ــتگاه آسانس ــی، ۱۲ دس ــپ برق و رم
ــدود  ــراژ ح ــا مت ــت ب ــود هایپرمارک ــود . وج ــاره نم ــته، اش ــای مداربس ــن ه ــوت و دوربی ص
۶۰۰۰ متــر مربــع و رســتوران منحصــر بــه فــرد، بــا وســعت حــدود ۲۸۰۰ متــر مربــع نیــز باعــث 
گردشــگری بیشــتری در مجتمــع شــده اســت. بــا عنایــت بــه رویکــرد  ایجــاد جاذبــه هــای 
کــه دارای ۲۱  گردشــگری ســپاد، ایــن مجتمــع از طریــق یــک تونــل ارتباطــی  تجــاری و 
ــاط  ــرق ارتب ــاس ش ــگری الم گردش ــاری  ــع تج ــا مجتم ــد، ب ــی باش ــال م ــاری فع ــد تج واح

گــر چــه اتصــال ایــن دو مجتمــع از طبقــات فوقانــی نیــز در دســت اجــرا اســت. دارد. ا

-مجتمع تجاری الماس شرق
ــا حــدود ۱۲۰۰  ــه ب ک کشــور اســت  ایــن مجتمــع یکــی از بزرگتریــن مجتمــع هــای تجــاری 
گردشــــگران، از جملــه لــوازم  واحــد تجــاری، کاالهــا و ملزومــات مــورد نیــاز شهرونــــدان و 
خانــــگی، صــوت و تصویــر، تلفــن همــراه، رایـــــانه، لــوازم لوکــس و دکــوری، اســباب بــازی، 
کفــش و ... را عرضــه مــی نمایــد. مجتمــع تجــاری  ک، کیــف و  صنایــع دســتی، پوشــا
کــه از طراحــی و معمــاری ویــژه و منحصــر بــه فــردی برخــوردار  گردشــگری المــاس شــرق 
ــل، ۳۵  ــتگاه اتومبی ــدود ۱۴۰۰ دس ــارک ح ــت پ ــا ظرفی ــه ب ــگ ۵ طبق ــت، دارای پارکین اس
برقــی، ۱۳ دســتگاه آسانســور، آب نمــای جامپینــگ، سیســتم  پلــه و رمــپ  دســتگاه 
 ،ITگرمایــش و ســرمایش مرکــزی، سیســتم صــوت و دوربیــن هــای مداربســته، شــبکه
نیــاز مراجعــان و  نمازخانــه و ســالن اجتماعــات و ســایر تاسیســات و امکانــات مــورد 

ــد . ــی باش ــگران م گردش
اســتقرار  بــه  تــوان  مــی  مجتمــع  ایــن  گردشــگری  امکانــات  و  هــا  شــاخص  جملــه  از 
کواریــوم آب هــای شــور جهــان، کافــی شــاپ، شــهربازی ســرزمین  ســینمای ۵ بعــدی، آ
کالســیک، همــراه بــا حضــور برندهــای معتبــر  عجایــب ، رســتوران هــای متعــدد ســنتی و 
ــه  ــط روزان ــور متوس ــه ط ــده ب ــام ش ــای انج ــماری ه ــار و سرش ــق آم ــرد. طب ــام ب ــی ن جهان
کننــد، امــا ایــن آمــار در ایــام  بالــغ بــر ۳۰ هــزار نفــر بــه مجتمــع المــاس شــرق مراجعــه مــی 
کــه  تعطیــالت تابســتانی، اعیــاد و مناســبت هــا بــه شــدت افزایــش مــی یابــد بــه نحــوی 
ــد. ــد داشــته ان ــر ۱۲۰ هــزار نفــر از ایــن مجتمــع بازدی ــغ ب ــه بال ــام خــاص روزان در برخــی ای

- مجتمع تجاری پروما
احــداث مجتمــع تجــاری پرومــا در ســال ۱۳۷۹ بــا زیــر بنایــی در حــدود ۲۵۰۰۰ متــر مربــع 
ــی از  ــع در یک ــن مجتم ــید. ای ــرداری رس ــره ب ــه به ــال ۱۳۸۳ ب ــاز و در س ــه آغ ــج طبق در پن
ــجاد  ــه س ــاورت منطق ــهد، در مج ــدس مش ــهر مق ــکان ش ــن م ــن و بهتری ــت تری پرجمعی
ــن  ــت تری ــر ابه ــن، پ ــی از زیباتری ــکوه یک ــا ش ــا و ب ــی زیب ــا نمای ــماره ۲ ب ــای ش ــل هم و هت
و بزرگتریــن مجتمــع هــای تجــاری ایــران مــی باشــد. ســازه ســاختمان از بتــون مســلح، 
ــه را شــکل داده اســت. در ایــن مجتمــع عظیــم، ســوپر  ــر زلزل کچری مقــاوم در براب اســترا
بــازار،  قــرار دارد. نتایــج تحقیقــات  بــزرگ )Hypermarket( در طبقــه همکــف  مارکتــی 
قــدرت خریــد مــردم، عــدم وجــود رقیــب درخــور توجــه و دیگــر عوامــل، پیــش بینــی 
کنــد. از دیگــر امکانــت تفریحــی ایــن  حضــور روزانــه ۷۰۰۰ نفــر خریــدار مســتعد را تائیــد مــی 
کــرد. ســاعت  کافــی شــاپ اشــاره  ــوان بــه شــهربازی، بولینــگ، بیلیــارد و  مجتمــع مــی ت
کاری مجتمــع همــه روزه از ســاعت ۹:۰۰ الــی ۲۲:۰۰ اســت. مجتمــع تجــاری پرومــا روز 

هــای جمعــه نیــز بــاز مــی باشــد.

- بازار فردوسی
مجموعــه بــازار فردوســی واقــع در انتهــای ســی متــری طــالب نبــش میــدان مفتــح در 
زمینــی بــه مســاحت حــدودا ۷۰۰۰ متــر مربــع و زیربنــای ۳۰۰۰۰ مترمربــع در چهــار طبقــه 

ــر ۷۲۰ دربنــد مغــازه اجــرا شــده اســت. ــغ ب -۱ ,همکــف ,+۱,+۲ و بال
کــم جمعیــت زیســت محیطــی و نیــاز  بــا بررســی هــای بــه عمــل آمــده و بــه نســبت ترا
کامــل، نســبت بــه ســاخت ایــن مجموعــه اقــدام  منطقــه بــه یــک مجموعــه مــدرن و 
ح ذیــل اســت.  کــه تفکیــک مشــاغل در طبقــات بــه شــر شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
ک  ــا ــف پوش ــودک , همک ک ــاس  ــوزاد و لب ــمونی ن ــه -۱ سیس ــه در طبق ک ــورت  ــن ص ــه ای ب
آقایــان و خانــم هــا ,طبقــه +۱ بــورس مانتــو و روســری، طبقــه +۲ لــوازم عــروس و دامــاد، 
گرفتــه شــده اســت. متــراژ واحدهــای تجــاری  ســاعت، بدلیجــات، طــال و جواهــر در نظــر 
کافــی شــاپ و فســت فــود اســت  در طبقــات متغیــر اســت. مجموعــه دارای ۱۱ واحــد 
کامــل و دارای  کــه درحــال حاضــر فعــال هســتند. تاسیســات مجموعــه در چهــار طبقــه 
کنتــرل، سیســتم دوربیــن مداربســته ,سیســتم اعــالم و اطفــای حریــق و سیســتم  اتــاق 
بــرق اضطــراری مــی باشــد. هــر طبقــه دارای پلــه برقــی ودر ســه قســمت ســالن بــه ســه 
اسانســور مجــزا و بــه پلــه هــای اضطــراری مجهــز مــی باشــد. مســجد و نمازخانــه در طبقــه 

+۳ واقــع شــده اســت.

- بازار مرکزی مشهد
گردیــده و  ایــن بــازار در ســال ۱۳۷۷ بــه بهــره بــرداری رســید، در چهــار راه شــهدا واقــع 
ــورت  ــه ص ــازار ب ــن ب ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــیعی را ب ــای وس ــدوده آن فض مح
کــز تجــاری عمــده و دفا تــر بازرگانــی  کــه در طبقــه دوم آن مرا کــه  چهــار طبقــه اســت 
ــازار و پارکینــگ واقــع شــده  اســتقرار یافته انــد. در طبقــه منهــای دو آن نیــز تاسیســات ب
ــواع محصــوالت مــورد نیــاز خــود از قبیــل  ــزرگ شــما مــی توانیــد ان ــازار ب اســت. در ایــن ب
لــوازم و  و  اجــزا و عناصــر و نمادهــای مذهبــی  زینــت آالت  ک، ســوغات،  انــواع پوشــا
نداریــد  را  بــازار  ایــن  از  گــر شــما قصــد خریــد  ا بیابید.حتــی  را  گردشــگری  احتیاجــات 

ج در ایــن بــازار هــم مــی توانــد بــرای شــما جالــب باشــد. گــردش و تفــر
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- مجتمع تجاری آلتون
کیفیــت و مطلــع هنــر  ج آلتــون یکــی از شــاهکارهای صنعــت ســاختمان در ســرعت و  بــر
ایرانــی در یــک مجموعــه دیدنــی تجــاری - اداری و فضــای قابــل توجــه پــارک خــودرو بــا 
ج  کــه بــرای تفــر کشــور، هــر شــهروند و زائــر مســافری  عنــوان بلندتریــن پارکینــگ طبقاتــی 
ــذارد را حیــرت زده مــی  گ ــان )توریســتی و تجــاری( دانشــگاه قــدم مــی  ــه خیاب ــد ب و خری
ک،  کفــش و پوشــا کیــف و  ج تجــاری شــما مــی توانیــد انــواع محصــوالت  نمایــد. در ایــن بــر
کیفیــت و مناســب  صوتــی و تصویــری، لــوازم خانگــی، آرایشــی و بهداشــتی بــا بهتریــن 
کنید.جــدای از محصــوالت و  تریــن قیمــت هــا و معتبرتریــن برندهــای روز دنیــا تهیــه 
کــه ســاالنه بســیاری  ج تجــاری، معمــاری زیبــای ایــن مــکان باعــث شــده  اجنــاس ایــن بــر
ــا شــکوه مراجعــه  ج و بازدیــد هــم شــده بــه ایــن تجــاری ب ــرای تفــر گردشــگران حتــی ب از 

کننــد.

- بازار بزرگ خیام
ــز تجــاری بیــن المللــی خیــام در زمینــی بــه مســاحت ۲۰۰هکتــار در حاشــیه شــمالی  مرک
کمربنــدی بلوارهــای خیــام و ابوطالــب شــمالی  شــهر مشــهد در محــدوده صــد متــری 
گونــه ای اســت  واقــع شــده اســت. برنامه ریــزی بــر روی ایــن مرکــز تجــاری ۶ طبقــه بــه 
کاال هــا و خدمــات نقــش مثبــت و ارزنــده ای  کــه می تــوان بــه عنــوان بــورس تخصصــی 
را در امــور بازرگانــی و اعــم از داخلــی و خارجــی داشــته باشــد. از جملــه خدمــات ایــن 
کاال، مرکــز پذیرایــی و رســتوران،  مرکــز تجــاری مــی تــوان بــه بــه بازارهــای خریــد و فــروش 
کافی نــت، دفا تــر شــرکت های بازرگانــی، بیمــه و حمــل و نقــل بین المللــی،  کافی شــاپ و 
باربــری  آژانــس  کســی،  تا ایســتگاه  شــهری،  اتوبوســرانی  خطــوط  نمازخانــه،  بانــک، 
کــه آمــاده ی ارائــه ی  ــز تجــاری قــرار دارد  ــازار تجــاری در ایــن مرک کــرد.۱۹۶ ب و... اشــاره 

ــتند. ــز هس ــگران عزی گردش ــه  ــت ب خدم

- مجتمع تجاری زیست خاور
کــه در ســه طــرف آن خیابــان واقــع شــده و دارای ورودی  مســاحت زمیــن ۱۰۰۰۰ متــر مربــع 
گردیــده  ح ریــزی  از ســه طــرف مــی باشــد. آپارتمــان هــا و قســمتهای تجــاری چنــان طــر
گــردد. آپارتمــان  کار محیــط خــوش آینــدی ایجــاد  کســب و  اســت تــا در آنهــا بــرای زندگــی و 
کــه شــامل انــواع  گردیــده انــد  هــای وســیع و جــادار بــر روی یــک پــی چنــد طبقــه ای بنــا 
کــز تفریــح و پارکینــگ مــی باشــد. ترکیــب ایــن  مغــازه هــا، رســتوران هــای شــیک، مرا
کیفیــت محیــط زیبــا و دلپذیــری بوجــود  مظاهــر مختلــف در یــک مجتمــع، از لحــاظ 
کامــال جدیــد و جالــب اســت. محوطــه  کــه نســبت بــه ســبک و شــیوه موجــود  آورده اســت 
ــان  گیاه کاری و  ــه  ــر باغچ ــی نظی ــزی ب ح ری ــر ــی و ط ــای عال ــت ه کیفی ــا  ــی ب ــای عموم ه
گل هــای تزئینــی، آی نمــا و فضــای آزاد دســت بدســت هــم داده محیطــی مطبــوع و  و 
کنین  کــرده تــا ســا دلچســب را در سراســر مجتمــع بوجــود آورده و فضــای دلپذیــری ایجــاد 

و خریــداران بتواننــد در آنجــا اســتراحت بنماینــد .
کــه  هایــی  رســتوران  از  عبارتنــد  خــاور  زیســت  مجتمــع  تفریحــی  و  رفاهــی  امکانــات 
در طبقــه +۱ و -۲ قــرار دارنــد. در هــوای مناســب هــر دو رســتوران بــرای صــرف غــذا از 
گاه چنــد ســطحی مجتمــع و خــود  ــر میــدان  ــه مشــرف ب ک کاری شــده  محوطــه باغچــه 

کــرد. شــهر مشــهد اســت اســتفاده خواهنــد 
مراجعیــن بــازار بــزرگ زیســت خــاور و مجتمــع مســکونی آن در بــدو ورود و در اولیــن 
کــه اســاتید  گام مجــذوب زیبائیهــای معمــاری ســنتی و هنرمندانــه ای خواهنــد شــد 
کاری، مهندســی، طــراح و ســازنده آن بــوده انــد.  گــچ بــری، آئینــه  هنرهــای پرشــکوه 
و  شــد  خواهــد  جهانــی  معمــاری  رفاهــی  امکانــات  آخریــن  مجــذوب  بیننــده  ســپس 
تجــاری  مجتمــع  کــه  اســت  جدیــد  تســهیالت  و  قدیــم  و  اصیــل  هنــر  ترکیــب  همیــن 
گســتره عظیــم  مســکونی زیســت خــاور را ابتــدا در ســطح شــهر مشــهد و ســپس در تمامــی 
ایــران شــهره خواهــد ســاخت و چــون نگینــی درخشــان بــر ســینه ایــن شــهر عزیــز و بــزرگ 

خواهــد درخشــید.

- مجتمع تجاری تفریحی آسمان
 ایــن مجتمــع تجــاری بــا بیــش از ۷۰۰ واحــد تجــاری و دارای پارکینــگ عمومــی بــا زیــر 
ــور ســیکلت  ــارک موت ــا ظرفیــت ۲۱۰۰ خــودرو و ۱۳۰ جایــگاه پ بنــای ۴۹۲۱۳ متــر مربــع و ب
کمربنــد رامپــی  گرفتــه شــده اســت. کــه بصــورت یــک  در طبقــات دوم تــا یازدهــم در نظــر 
کننــد. در ایــن پارکینــگ هــا عــالوه بــر پــارک وســایط نلیــه ، ۶۶۱  بــه هــم ارتبــاط پیــدا مــی 
متــر مربــع جهــت پــارک معلــول ، ۵۰۷ متــر مربــع پــارک موتــور ســیکلت ، ۲۲۹ متــر مربــع 
گرفتــه شــده اســت.  جــک اتومبیــل و ۳۰۸ متــر مربــع پــارک خــودروی نقــص فنــی در نظــر 
کاربــری تجــاری اســت . طبقــه یازدهم  طبقــات منهــای یــک ، همکــف و اول پــروژه دارای 
گرفتــه شــده اســت.  ایــن مجموعــه نیــز جهــت احــداث مرکــز تفریحــی و شــهربازی در نظــر 
جمــع زیــر بناهــای تجــاری و تفریحــی مــورد اشــاره ۱۹۳۵۰ متــر مربــع مــی باشــد . مجتمــع 
آســمان دارای ۳ ورودی اصلــی از خیابــان هــای شــهید شــیرودی، شــهید صــدر و میــدان 

۱۷ شــهریور مــی باشــد.
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- حصارکهن دژ تابران توس 
گــرد  کــه حــدود 6 کیلومتــر بــر  گل اســت  بــارو و یــا حصــار تــوس دیــوار عظیمــی از خشــت و 
کشــیده شــده و امــروزه در 24 کیلومتــری شــمال شــهر مشــهد واقــع اســت.  شــهر تابــران 
ج بــوده و در حــال حاضــر  ایــن بخــش از شــهر در زمــان رونــق خــود دارای 9 دروازه و 106 بــر

4 دروازه آن قابــل تشــخیص اســت.

- بنای هارونیه 
ایــن مــکان تاریخــی در حــدود 600 متــری از آرامــگاه حکیــم ابوالقاســم فردوســی قــرار 
کــه در ســده هشــتم هجــری بــر روی بنــا  گرفتــه و منحصــرا خانقــاه و یــا مقبــره ای اســت 
کنــار ایــن بنــا ســنگ ســیاهی بــه عنــوان  گردیــده اســت. در  کهــن شــهر تابــران بنیــاد  هــای 

یادبــود امــام محمــد غزالــی از عرفــای ســده پنجــم و ششــم هجــری دیــده مــی شــود.

- آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی 
ــری  ــال 329 هج ــی در س ــم فردوس ــه ابوالقاس ــب ب ــن ملق ــن حس ــات منصورب ــه روای ــا ب بن
قمــری در پــاژ بــه دنیــا آمــد. گوینــد وی از نجیــب زادگان تــوس و از طبقــه دهقانــان بــود. 
کار هــزار بیــت ســروده دقیقــی توســی را دنبــال نمــود. وی  کــه  فردوســی چهــل ســاله بــود 
نظــم داســتان هــای ملــی را آغــاز و آن را بــا شــصت هــزار بیــت بــه اتمــام رســاند. در 65 
ــا ســلطان محمــود فراهــم آمــد امــا ایــن رابطــه حســنه چنــد  ســالگی زمینــه ارتباطــش ب
ســال بیشــتر دوام نیافــت. ســرانجام فردوســی ســال هــای پایانــی عمــر خــود را در بینوایــی 
ــوس درگذشــت. بنــای  ــی 416 قمــری در ت ــه قول ــا ب ــه ســال 411 و بن ــا اینکــه ب ــرد ت بســر ب
فعلــی آرامــگاه وی پــس از یــک سلســله تحــوالت معمــاری بــا زیــر بنــای 945 متــر مربــع در 

ســال 1345 ســاخته شــده اســت. 

- مقبره الشعرا 
ــه میــدان  ــوس مشــرف ب ــوار پردیــس ت ــع شــرقی بل آرامــگاه ســرایندگان خراســانی در ضل
ــع در ســال  ــا وســعت 2000 متــر مرب ورودی آرامــگاه فردوســی واقــع اســت. ایــن مــکان ب
کــه  1378 احــداث شــده و بنــای نمادیــن آن اســتوانه ای اســت مرمریــن بــا اشــعاری 

پیرامــون آن نوشــته شــده اســت. 

- بقایای مسجد جامع تابران 
کاوش هــای باســتان شناســی در 150 متــری جنــوب غربــی هارونیــه قدیمــی  در جریــان 
تریــن مســجد موجــود در خراســان و یکــی از منحصــر بــه فــرد تریــن مســاجد اولیــه ایــران 
گردیــد. بقایــای ایــن  مســجد بــا طــول 94 متــر و عــرض 53 متــر به ســبک شبســتانی  کشــف 
ســتوندار اولیــه )خراســانی( ســاخته شــده و احتمــاال متعلــق بــه اواســط ســده پنجــم 
هجــری اســت. امــروزه ایــن مــکان بــه صــورت یــک ســایت باســتان شناســی مــورد بازدیــد 

گیــرد.  گردشــگران قــرار مــی 

- چهار طاقی بازه هور 
ایــن بنــای ســنگی متعلــق بــه دوره ساســانی و در فاصلــه تقریبــی 80 کیلومتــری جنــوب 
ــت  ــهد - ترب ــم مش ــاده قدی ــار ج کن ــر  ــفید ب ــاط س ــتای رب ــاورت روس ــهد در مج ــهر مش ش
گنبــد مرتفــع اســت. ــازه هــور دارای ســه ورودی و یــک  جــام واقــع شــده اســت. بنــای ب
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گردشگری مشهد  جاذبه های زیارتی، تفریحی و 
گوهرشاد  - مسجد 

کــه در ســال 821 هجــری قمــری  ایــن بنــا عظیــم تریــن مســجد چهــار ایوانــی ایــران اســت 
خ تیمــوری و بــا معمــاری قــوام الدیــن شــیرازی در  گوهرشــاد آغــا همســر شــاهر بــه دســتور 
ــا وســعت 9410 متــر  مجموعــه حــرم امــام رضــا؟ع؟ ســاخته شــده اســت. ایــن مســجد ب
مربــع دارای چهــار ایــوان بــه نــام هــای: مقصــوره، دارالســیاده، حاجــی حســن و آب و 
کــه بــا مقرنــس  هفــت شبســتان مــی باشــد. بزرگتریــن ایــوان مســجد، مقصــوره آن اســت 
کاری بســیار زیبایــی تزئیــن شــده اســت.  کاشــی  کتیبــه خــط ثلــث بایســنغر میــرزا و  کاری و 

گوهرشــاد منبــر صاحــب الزمــان اســت.  از دیگــر جلــوه هــای مســجد جامــع 

- موزه مرکزی آستان قدس رضوی 
ایــن مــوزه در ســال 1324 هجــری قمــری افتتــاح شــده و از غنــی تریــن مــوزه هــای ایــران 
محســوب مــی شــود. مــوزه مرکــزی در ضلــع شــمال شــرقی صحــن امــام خمینــی؟هر؟ 
قــرار دارد و مجموعــه ای از ســکه هــای بــی نظیــر از دوره هــای مختلــف تاریخــی، اشــیای 
عتیقــه مســی، ســنگی، طالیــی، مفرغــی و... در آن نگهــداری مــی شــود. همچنیــن 
کننــدگان  کتیبــه تاریخــی و نســخ ارزشــمند تاریخــی دیگــر در معــرض دیــد بازدیــد  چندیــن 
گانــه  گرانبهــای ایــن مــکان منحصــرا در یــازده مــورد جدا قــرار دارد. امــروزه اشــیاء نفیــس و 

بــه نمایــش در آمــده اســت. 

- مدرسه پریزاد 
 823 بــه ســال  گوهرشــاد منســوب اســت  بــه پریــزاد خانــم، ندیمــه  کــه  ایــن مدرســه 
گوهرشــاد ســاخته شــده اســت. پریــزاد مدرســه ای  هجــری قمــری در نزدیکــی مســجد 
کوچــک و 4 ایوانــی مشــتمل بــر غرفــه هــا و حجــره هایــی مــی باشــد و تزئینــات آن عبــارت 
کاشــیکاری بــا نقــوش اســلیمی بــر ســردر غرفــه هــای  اســت از: آجــرکاری ســردر ایــوان هــا و 

همکــف مدرســه. 

- مدرسه دودر 
ــه  کتیب ــاس  ــر اس ــت و ب ــع اس ــزاد واق ــه پری ــل مدرس ــر و مقاب ــرم مطه ــوار ح ــا در ج ــن بن ای
خ تیمــوری بــه همــت  ــه ســال 843 هجــری قمــری در دوران حکومــت شــاهر ســردر آن ب
غیــاث الدیــن خواجــه بهــار ســاخته شــده اســت. ایــن مدرســه 4 ایوانــی بــوده و مشــتمل 
کاشــی  گنبــد فیــروزه ای رنــگ و تزئینــات  ــه هــا و حجــره هایــی در دو طبقــه، دو  ــر غرف ب

گردیــده اســت.  هــای معــرق و یکرنــگ اســت. ایــن بنــا در عصــر صفــوی 1088 مرمــت 

- تابران توس 
کــوه بینالــود در جنــوب  والیــت تــوس در قــرون پیشــین بــه منطقــه ای در میــان دو رشــته 
و هــزار مســجد در شــمال اطــالق مــی شــده اســت. ایــن والیــت مشــتمل بــر چهــار شــهر 
ــه تــوس مشــهور اســت در  کنــون ب ــه ا ک ــران  ــوده و تاب ــران، رادکان، نوغــان و تروغبــذ ب تاب
قــرن 4 هجــری قمــری بزرگتریــن شــهر منطقــه محســوب مــی شــده اســت. آنچــه از تابــران 
تــوس قدیــم بــر جــای مانــده عبارتنــد از: بــاروی شــهر، ارگ تــوس، گنبــد هارونیــه، بقایــای 

مســجد جامــع تابــران بــاغ و بنــای نوســاز آرامــگاه فردوســی. 
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- مقبره امیر غیاث الدین ملکشاه )مسجد 72 تن( 
ــزرگ واقــع شــده، از بنــا هــای قــرن نهــم هجــری قمــری و  ــازار ب کــه در ب ــر تاریخــی  ایــن اث
گنبــد دو پــوش، دو منــاره و یــک ایــوان اســت. بنــای  ــر فضــای چهــار طاقــی  مشــتمل ب
ــا 817 بــرای  کــه امیــر غیــاث الدیــن بیــن ســال هــای 807 ت کنونــی ابتــدا مقبــره ای بــوده 
کــرده و در دوره هــای بعــد بــه مســجد تبدیــل شــده اســت. در حــال حاضــر ایــن  خــود بنــا 

اثــر تاریخــی بــه مســجد 72 تــن معــروف اســت. 

- مصالی پایین خیابان 
ایــن بنــا در قســمت شــرقی شــهر مشــهد در حاشــیه بلــوار مصلــی واقــع شــده و تاریــخ 
بلنــد، دو رواق در  ایــوان  یــک  از  بنــا  ایــن  1087 قمــری اســت. ســاختمان  بنیــان آن 
کاشــیکاری هــای معــرق و مقرنــس  گنبــد آجــری تشــکیل شــده و دارای  طرفیــن ان و یــک 
گچــی اســت. مصلــی تاریخــی پاییــن خیابــان، در آینــده نزدیــک بــه مجموعــه فرهنگــی - 

ــد داد. ــری خواه کارب ــر  ــی تغیی تاریخ

- گنبد سبز 
گنبــد ســبز در خیابــان آخونــد خراســانی و در وســط میدانــی بــه همیــن نــام  بنــای تاریخــی 
کاری فیــروزه ای متمایــل بــه  کاشــی  گنبــد مزیــن بــه  واقــع شــده اســت. وجــه تســمیه بنــا 
گنبــد ســبز 8 ضلعــی و دارای 4 ایــوان اســت. عــالوه بــر ایــوان و  ســبز آن مــی باشــد. پــالن 
کاری زیبــای آن بــه بقعــه جلــوه خــاص بخشــیده اســت. گنبــد ســبز،  طــاق نمــا هــا، کاشــی 
کــه احتمــاال در ســال 1036 قمــری بنیــان و  مدفــن شــیخ محمــد مومــن عــارف مــی باشــد 

در ســال هــای 1055 و 1058 تکمیــل و تزئیــن شــده اســت. 

- باغ خونی 
ج از حصــار هــای شــهر مشــهد نمــادی از بــاغ  در اوایــل قاجاریــه، در بخــش جنوبــی خــار
کــه بــه بــاغ خونــی و یــا بــه واســطه وجــود  ایرانــی بــا وســعت 5/6 هکتــار ســاخته شــد 
گردیــده اســت. ایــن بــاغ دارای ســه عمــارت  چشــمه ای در آن بــه بــاغ چشــمه موســوم 
کــه دو ســاختمان آن تخریــب شــده اســت. بنــا بــر روایــات تاریخــی در ســال  مســتقل بــوده 
گوهرشــاد را بــه تــوپ بســتند. ایــن  1330 شمســی 1912 میــالدی از ایــن بــاغ مســجد 
مــکان امــروزه در ضلــع شــمال شــرقی میــدان بســیج و در محــدوده خیابــان عنصــری 

واقــع اســت. 

- پاژ 
کارده  پــاژ نــام زادگاه حکیــم ابوالقاســم فردوســی و روســتایی اســت واقــع در تقاطــع جــاده 
ــاژ و در 700  ــه روســتای پ ــادری و 15 کیلومتــری شــمال شــهر مشــهد، در میان کالت ن ــه  ب
ــاژ  ــار و بقایــای پ ــه آث کــه ب متــری شــمال غــرب آن دو تپــه باســتانی بــه چشــم مــی خــورد 
قدیــم مربــوط مــی باشــند و مویــد تــداوم مدنیــت ایــن منطقــه در ســده هــای اولیــه بعــد 

از اســالم تــا قــرن نهــم و دهــم هجــری اســت. 

- آرامگاه نادر شاه افشار 
کــه در زمــان خــود با رشــادت و  نــادر شــاه افشــار اولیــن پادشــاه از سلســله افشــاریان اســت 
پایمــردی ایــران را از انحطــاط صفویــان و تســلط افغــان هــا نجــات بخشــید. امــا بــه خاطــر 
کــه در اخــر عمــر دچــار شــده بــود، در ســال 1160 قمــری بــه دســت  تندخوئــی هایــی 
کــه در زمــان حیــات بــرای خــود آرامگاهــی شــبیه بــه تــاج  کشــته شــد. او  ســرداران خــود 
کنونی  محــل هندوســتان تــدارک دیــده بــود، امــا نتوانســت آن را بــه پایــان برســاند. بنــای 
آرامــگاه نــادر در ســال 1340 شمســی بــه اتمــام رســید. ایــن بنــا مشــتمل بــر اتــاق آرامــگاه، 
تــاالر مــوزه، راهــرو هــا، تــاالر پذیرایــی، بــاغ و جــوی هــای ســنگی و آب نمــا هــای زیبــا 
اســت. مجســمه مفرغــی نــادر ســوار بــر اســب، بــا طراحــی ابوالحســن صدیقــی، هنرمنــد 
کنــون متصــل  گــری آن در ایتالیــا انجــام و هــم ا کــه ریختــه  معاصــر ایرانــی ســاخته شــده 

بــه آرامــگاه اســت. 

- مقبره پیر پاالن دوز 
ایــن مقبــره متعلــق بــه محمــد عــارف عباســی، از عرفــای بــزرگ قــرن دهــم هجــری اســت و 
در شــمال شــرقی مجموعــه حــرم مقــدس حضــرت رضــا )ع( قــرار دارد. بنــای مزبــور چهــار 
گنبــد پیــازی شــکل و ایــوان آجــری زیبــا اســت. در داخــل بقعــه بــر  ضلعــی بــوده و دارای 
کاشــی هــای ســاده  ســقف هــا بقایــای نقاشــی هایــی از دوران صفویــه وجــود دارد. بنــا بــا 
فیــروزه ای رنــگ تزئیــن شــده اســت. تاریــخ ســاخت بنــا مربــوط بــه ســال 985 قمــری 

مــی باشــد. 
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- مدرسه نواب )صالحیه نواب( 
ــه ســال  ــح رضــوی در دوره ســلطنت شــاه ســلیمان صفــوی ب ــه همــت ابوصال ایــن بنــا ب
گردیــده  1086 قمــری بنــا شــده اســت. مدرســه نــواب در خیابــان شــیرازی مشــهد واقــع 
کــه پــس از تغییــرات معمــاری، تجدیــد بنــا شــده اســت. بنــای فــوق شــامل دو طبقــه بــا 

گردیــده اســت.  کاشــی هــای الــوان مزیــن  کــه بــا  75 حجــره مــی باشــد 

- مدرسه میرزا جعفر 
گردیــده و از بنــا هــای بــا ارزش دوره  ایــن مدرســه در ضلــع شــمالی صحــن انقــالب واقــع 
ــام میــرزا  ــه ن ــه همــت شــخصی ب ــه ســال 1059 قمــری ب ــه ب ک ــد  ــه شــمار مــی آی ــه ب صفوی
کاشــی هــای معــرق و ســبک  جعفــر ســروقدی ســاخته شــده و ســال 1285 قمــری بــا 

ــت.  ــته اس گش ــن  ــازی تزئی ــیار ممت ــاری بس معم

- مصلی طرق 
ــرق  ــی ط ــت. مصل ــده اس ــع ش ــرق واق ــتای ط ــهد در روس ــرقی مش ــوب ش ــا در جن ــن بن ای
مشــتمل بــر یــک ایــوان بلنــد مرکــزی، ایوانچــه هایــی بــر طرفیــن، محــراب و اتــاق هــای 
کار بنــدی  کتیبــه خــط ثلــث، قــاب هــا و  گوشــواره اســت. تزئینــات ایــن بنــا منحصــر بــه 
گچــی بــر ســقف ایــوان مــی باشــد. ایــن مصلــی تاریخــی در ســال 837 قمــری بنیــان  هــای 

گردیــده اســت. 

- رباط طرق 
کاروانســرا  ایــن ربــاط دو ایوانــی در ابتــدای جــاده مشــهد - نیشــابور قــرار دارد و شــامل دو 
ــه  ک ــاط از آن جهــت اســت  ــه و قاجــار مــی باشــد اهمیــت ایــن رب ــه عهــد صفوی متعلــق ب
ــی  ــوب م ــتقبال محس ــا اس ــل وداع ی ــهد، مح ــهر مش ــزل ش ــن من ــوان آخری ــه عن ــا ب عموم

شــده اســت. 

- حمام مهدی قلی بیک )حمام شاه( 
قدیمــی  حمــام  فضــای  امــروزی  تــن   72 مســجد  بــه  نزدیــک  و  بــزرگ  بــازار  راســته  در 
ــه  ــه ب ک ــرار دارد  ــجد ق ــه مس ــروف ب ــوری مع ــرای تیم ــی از ام ــای یک ــک بن ــی بی ــدی قل مه
ســال 1027 قمــری و بــه همــت مهــدی قلــی بیــک امیــر آخــور باشــی شــاه عبــاس صفــوی 
گتریــن  ســاخته شــده اســت.حمام مزبــور مجموعــه ای از فضــا هــای متعــدد بــوده و بــزر 
ــت.  ــی اس ــات نقاش ــتون و تزئین ــت س ــا هش ــام ب ــه حم ــش بین ــش آن بخ ــن بخ و زیباتری

ج اخنگان(  - میل اخنگان )بر
دارد.  قــرار  نــام  بــه همیــن  روســتایی  در  و  کیلومتــری شــمال مشــهد   32 در  بنــا  ایــن 
کــه بــه دوره  ج مقبــره ای اســت هشــت ضلعــی  معمــاری ســاختمان میــل اخنــگان بــر
ــای آن  کاری ه ــر  ــکل و آج ــی ش ــد مخروط ــق دارد. گنب ــری تعل ــم هج ــرن نه ــوری و ق تیم

بســیار هنرمندانــه اســت. 

- سنگ نگاره )شتر سنگ( 
کنــاره راه مشــهد - شــاندیز نزدیــک بــه روســتای درخــت بیــد واقــع  ایــن ســنگ نــگاره بــر 
ــر ایــن  ــه شترســنگ نقــش بســته اســت. ب ــر ســنگ هــای بزرگــی موســوم ب شــده اســت ب
ســنگ نــگاره نقوشــی از قبیــل شــیر، بزکوهــی، گاو میــش و انســان هــای شــکارچی نقــش 

کــه مــی تــوان قدمــت آنهــا را بــه دوران نــو ســنگی نســبت داد.  بســته 

- کتیبه خان تاشی 
ــر ســطح صخــره ای در مجــاورت راه و  کالت ب ــه ســوی  در 25 کیلومتــری جــاده مشــهد ب
ــام آن واژه ای  ــه ن ک ــرار دارد  ــه خــان تاشــی ق کارده ســنگ نگاشــته ای موســوم ب در دره 
کتیبــه اشــاره بــه عزیمــت  ترکــی و دارای ده ســطر بــه طــول یــک متــر اســت. مضمــون ایــن 

شــیبک خــان ازبــک در ســال 916 قمــری بــه حــدود تــوس دارد. 

- چهار طاقی چالقد 
کیلومتــری روســتای چالقــد در فاصلــه 30 کیلومتــری جنــوب  ایــن بنــا در حــدود یــک 
شــرقی مشــهد واقــع شــده اســت. ســاختار معمــاری بنــا بــا زیــر بنــای تقریبــی 86 متــر مربــع 
گرفتــه اســت.  بــر روی پالنــی 4 ضلعــی بــا شــالوده ای از ســنگ و دیــوار هــای آجــری شــکل 
گنبــدی مــدور و دو پوســته قــرار دارد و بــه نظــر مــی رســد بنیــان معمــاری  بــر فــراز ایــن بنــا 

گرفتــه باشــد. آن در دوره تیمــوری شــکل 

کهنه فاضل  - راه 
تمامــی راه هــای جنــوب، جنــوب شــرقی و شــرق در مســیر راه زیارتــی - مذهبــی بــه 
ــه  ــه هــم مــی پیوســتند. ایــن راه ب ــام طــرق ب ــه ن گردیــد در محلــی ب مشــهد منتهــی مــی 
کــه در شــیب هــای تنــد بــا پلــکان  گذرگاهــی اســت بــا عــرض متغیــر بیــن 2 تــا 6 متــر  صــورت 
ــی،  ــاوه، پالک کج ــر  خ نظی ــر ــی چ ــایل ب ــا وس ــردد را ب ــکان ت ــض ام ــاع و عری ــم ارتف ک ــی  های
کهنــه فاضــل در جــوار روســتای ده غیبــی قــرار  کــرده اســت. راه  عمــاری و... فراهــم مــی 

ــه قــرون اولیــه اســالمی اســت. گرفتــه و مربــوط ب

- موزه مردم شناسی رباط ویرانی 
ایــن مــوزه در 10 کیلومتــری جــاده مشــهد - شــاندیز در روســتای ویرانــی، ویرانــی 19 
کاروانســرای ویرانــی در راه تابســتانی مواصالتــی نیشــابور بــه  واقــع شــده اســت. ربــاط 
گردیــده اســت و از نــوع ربــاط هــای سرپوشــیده و  تــوس واقــع و در دوره تیمــوری بنیــان 
کــه  فاقــد حیــاط مرکــزی مــی باشــد. ایــن بنــا دارای نــه غرفــه بــا طــاق هــای جناقــی اســت 
گرفتــه اســت. در ایــن  هشــت غرفــه بــه شــکل قرینــه روبــرو و یــک غرفــه در انتهــای بنــا قــرار 
مــوزه از مشــاغل و حــرف ســنتی اســتان خراســان رضــوی و بــه ویــژه مشــهد مقــدس بــه 
کشــور و اولیــن  ــوان آن را نخســتین مــوزه مــردم شناســی  گــذارده شــده و مــی ت نمایــش 

مــوزه تخصصــی مشــاغل و حــرف ســنتی در خراســان بــه شــمار آورد. 
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- خانه ملک 
ایــن بنــا در خیابــان امــام خمینــی مشــهد واقــع شــده و یکــی از نمونــه خانــه هــای زیبــای 
برجــا مانــده از دوران انتقــال معمــاری در اواخــر عصــر قاجاریــه محســوب مــی شــود. بنــای 
کنــون تنهــا بخــش بیرونــی آن برجــای مانــده  گذشــته بســیار وســیع تــر بــوده امــا ا مزبــور در 
ــده  کاری ش ــت  ــبک و منب ــقف مش ــی دارای س ــه باالی ــت. طبق ــه اس ــامل دو طبق ــه ش ک
گچبــری زیبایــی اســت. خانــه ملــک امــروزه مرکــز هنــر هــای ســنتی  چوبــی و شــومینه 

گردشــگری خراســان رضــوی اســت. میــراث فرهنگــی و 

- هزاردستان 
کــه طراحــی و معمــاری آن برداشــت آزادی اســت از معمــاری حوضخانــه  ایــن حوضخانــه 
کــه  کــه بــه طــرزی هنرمندانــه ســاخته شــده و در واقــع مــوزه ای اســت زنــده  هــای قدیــم 
ــان پذیرایــی مــی  ــا غــذا و نوشــابه هــای ســنتی از میهمان ــار هنــری ب ــر نمایــش آث عــالوه ب

نمایــد ایــن حوضخانــه در راســتای بــازار جنــت واقــع شــده اســت. 

کن متبرکه و زیارتگاه های شهرستان مشهد  اما
- آرامگاه خواجه اباصلت 

ایــن بنــا در جنــوب شــرقی و در 14 کیلومتــری ایــن شــهر واقــع اســت. بنــای اصلــی بقعــه 
چهــار ضلعــی اســت و از هــر ســو بــه وســیله چهــار در بــه بیــرون مرتبــط مــی شــود. تزئینــات 
کاری هــای ایــن بنــا دیدنــی اســت.  کاشــی هفــت رنــگ، دو رواق مســتطیلی شــکل و آینــه 

بنــای مزبــور مدفــن خواجــه اباصلــت هــروی خــادم و محــرم حضــرت رضــا؟ع؟ اســت. 

- گنبد خشتی 
واقــع شــده و مدفــن  نوغــان  بنــا در میــدان طبرســی مشــهد و در چهــار ســوی  ایــن 
کــه نســبت شــریفش بــا  امیرســلطان غیــاث الدیــن محمــد بــن امــر طاهرالموســی اســت 
هفــده واســطه بــه حضــرت موســی بــن جعفــر )ع( مــی رســد. گنبــد ایــن آرامــگاه خشــتی 
گنبــد خشــتی مــی نامنــد. ایــن بقعــه از نظــر  معمــاری  اســت و بــه همیــن ســبب آن را 
گنبــد بــه صــورت  کــه شــامل فضــای زیــر  مشــتمل بــر دو بخــش مهــم پیوســته اســت 
ــا در  ــن بن ــه ای ــان اولی ــواهد بنی ــر ش ــا ب ــد. بن ــی باش ــتی ورودی م ــین و هش ــاه نش چهارش
گرفتــه و در عصــر صفــوی و قاجــار نیــز تکمیــل و تزئیــن شــده اســت. دوره تیمــوری صــورت 

- آرامگاه خواجه ربیع 
ایــن بنــا در انتهــای خیابــان خواجــه ربیــع مشــهد در میــان باغــی بــزرگ و بــا صفــا واقــع 
بــزرگ  پیامبــر  اصحــاب  از  خثیــم  بــن  ربیــع  اســت.  صفویــه  دوره  بــه  متعلــق  و  شــده 
کــه در آغــاز خالفــت حضــرت علــی؟ع؟ والــی قزویــن بــوده اســت. ســال  اســالم؟ص؟ بــوده 
درگذشــت او را 61 تــا 63 قمــری نوشــته انــد. بنــای ایــن بقعــه بــه درخواســت شــیخ بهایــی 

ــه دســتور شــاه عبــاس صفــوی ســاخته شــده اســت.  ــی و ب عــارف و شــاعر نامــدار ایران

- آستان متبرکه امام زادگان سید یاسر و سید ناصر 
گلســتان و در 5 کیلومتــری غــرب شــهر مشــهد در ابتــدای روســتای  در امتــداد دره بنــد 
کــه  کاشــی هــای معــرق قــرار دارد  گلســتان بنایــی تــازه ســاز بــا نمــای امــروزی و آراســته بــه 
ایــن مــکان آســتان مبارکــه امــام زادگان ســید یاســر و ســید ناصــر؟ع؟ از فرزنــدان ذکــور 
کاظــم؟ع؟ اســت عمــده زائریــن ایــن آســتان مقدســه از مســلمانان  حضــرت امــام موســی 

کشــور هــای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس مــی باشــند. 

- آرامگاه امام زادگان بی بی صنوبر و میر سبحان ولی 
کــن مذهبــی و زیارتــگاه هــای شــهر مشــهد بایــد بــه مقبــره امــام زادگان بــی  از جملــه اما
بــی صنوبــر و میرســبحان ولــی اشــاره نمــود. ایــن بنــا در 22 کیلومتــری جــاده مشــهد بــه 
کارده واقــع شــده اســت و بــر مبنــای روایــات، مدفونیــن در ایــن بنــا از منســوبین  ســد 

حضــرت امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ مــی باشــند. 

گان هاشم و محتشم  - بنای امام زاده 
ژن  پیــوه  روســتای  در  و  مشــهد  شــهر  کیلومتــری   55 فاصلــه  در  آرامــگاه  ایــن  بنــای 
ــز اهمیــت اســت. ایــن مــکان  گردشــگری مذهبــی حائ ــه  کــه از زاوی توقفگاهــی قــرار دارد 
منســوب بــه مدفــن امــام زادگان هاشــم و محتشــم؟ع؟ از نــوادگان امــام موســی بــن 

جعفــر؟ع؟ مــی باشــد. 

- آرامگاه امام زاده سید محمد علوی 
بنــای ایــن آرامــگاه در فاصلــه 45 کیلومتــری جــاده مشــهد بــه تربــت حیدریــه و در حاشــیه 
آن بــر روی یــک بلنــدی واقــع شــده اســت. بنــا بــر اقــوال امــام زاده ســید محمــد علــوی از 

نــوادگان حضــرت امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ اســت.

- آستان مقدس امام زاده یحیی 
ایــن بقعــه متبرکــه در جــاده مشــهد - ســرخس بــه فاصلــه 55 کیلومتــری از شــهر مشــهد 
گرفتــه اســت. وی از فرزنــدان و نــوادگان امــام  کیلومتــری از روســتای میامــی قــرار  و یــک 
کــه در ســال 125 قمــری بــه شــهادت رســیده اســت. ایــن  زیــن العابدیــن؟ع؟ اســت 

ــت.  ــی اس ــگران مذهب گردش ــرای  ــه روزه پذی ــه هم ــتان متبرک آس

- بقعه امام زاده سید عبدالعزیز 
بقعــه امــام زاده ســید عبدالعزیــز در فاصلــه 34 کیلومتــری جنــوب غربــی مشــهد و در 
گرفتــه و بنــا بــر روایــات مدفــن امــام زاده  خ قــرار  بخــش احمدآبــاد، روســتای ده ســر
کنونــی در عصــر قاجــار  عبدالعزیــز بــرادرزاده امــام رضــا؟ع؟ مــی باشــد و احتمــاال بقعــه 

بنیــان نهــاده شــده اســت. 

- تخت امام و چشمه امام 
کــه در 24 کیلومتــری جنــوب غربــی  تخــت امــام، زمینــی بــه وســعت 600 متــر مربــع اســت 
خ  خ و در فاصلــه چنــد متــری از چشــمه امــام قــرار دارد. اهالــی ده ســر مشــهد در ده ســر
کــه حضــرت رضــا )ع( بــا یــاران خــود  معتقدنــد تخــت امــام همــان مــکان مقدســی اســت 
ــر روی آن ایســتاده  ــه ب ک کرامــت ایشــان قطعــه زمینــی  ــا داشــتند و از  ــه پ در آنجــا نمــاز ب
کمــی از زمیــن هــای اطــراف متمایــز شــده اســت. همچنیــن بنــا  ــرده و  ک ــد حرکــت  بودن
خ(  بــر روایــات در راه تــوس، حضــرت رضــا بــه هنــگام نمــاز ظهــر بــه قریــه الحمــراء )ده ســر
مــی رســد. ایشــان بــه قصــد وضــو بــا دســتان مبــارک زمیــن را حفــر نمــوده و در ایــن حــال 
کــه آب چشــمه امــام  خ بــر ایــن باورنــد  گیــرد. اهالــی ده ســر آب زمیــن جوشــیدن مــی 

شــفابخش اســت. 

- آرامگاه خواجه مراد 
کنــار چشــمه آبــی  کــوه و در  ایــن بنــا در 12 کیلومتــری جنــوب شــرقی مشــهد، در دامنــه 
قــرار دارد. بنــا شــامل تعــدادی اتــاق، گنبــد و دو منــاره اســت. در داخــل اتــاق اصلــی آینــه 

کاری هــای زیبایــی دیــده مــی شــود. 
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بازگشت به فهرست مطالب

گردشگری برون شهری  بوستان های شهری و جاذبه های 
- پارک ملت 

ــا وســعت  ــاد واقــع شــده اســت ب ــوار وکیــل آب ــارک در غــرب مشــهد و در ابتــدای بل ایــن پ
تقریبــی 72 هکتــار بزرگتریــن و مهــم تریــن بوســتان در محــدوده شهرســتان مشــهد مــی 
ــازی، میادیــن ورزشــی،  ــارک ملــت دارای امکانــات بهداشــتی، مســجد، شــهر ب باشــد. پ

مجتمــع فرهنگــی - هنــری امــام رضــا، کتابخانــه و اســتخر شــنا مــی باشــد. 

- پارک پردیس قائم 
گردیــده و از جنــوب بــه بلــوار صــد متــری قائــم محــدود  ایــن پــارک در شــمال مشــهد واقــع 
گیاهــی  گونــه هــای  شــده اســت. مســاحت آن 163926 متــر مربــع مــی باشــد و عــالوه بــر 
کامپیوتــری، آالچیــق، بوفــه و  بســیار، دارای ســاختمان مــوزه ایرانــی، مــکان بــازی هــای 

آب نمــای موزیــکال اســت. 

کوچک خان  - پارک میرزا 
پــارک مزبــور در حاشــیه خیابــان دانــش شــرقی واقــع شــده و 32325 متــر مربــع مســاحت 
از امکاناتــی ماننــد شــهربازی، کتابخانــه عمومــی و میادیــن ورزش  ایــن مــکان  دارد. 

ــت.  ــوردار اس برخ

- پارک امت 
گرفتــه اســت.  پــارک امــت در انتهــای 30 متــری طــالب بــا 30300 متــر مربــع وســعت قــرار 
کوچکــی مــی  گیاهــی مزیــن شــده و دارای شــهربازی  گونــه هــای  ایــن پــارک بــا انــواع 

باشــد. 

- باغ ملی 
کوچــک در یکــی از خیابــان هــای قدیمــی مشــهد موســوم بــه ارگ قــرار  ایــن بوســتان 
گذشــته ارگ شــهر در ایــن مــکان بــوده و آب قنــات رکــن آبــاد از همیــن بــاغ  دارد. گویــا در 
کــرده اســت. ایــن بوســتان در ســال 1345 توســط حســین ملــک بــه شــهرداری  عبــور مــی 
گیاهــان متنــوع، مجموعــه ای  گلــکاری و  ــر  ــاغ عــالوه ب ــد. در ایــن ب گردی ــذار  گ مشــهد وا

کــودکان نیــز وجــود دارد. بــرای بــازی 

کوهسنگی  - مجموعه فرهنگی تفریحی 
کــه در انتهــای  گردشــگاه مشــهد مــی باشــد  کــوه ســنگی مشــهور تریــن و زیبــا تریــن 
کوهســنگی  گنابــاد بــه حــوض بــزرگ  خیابــان شــریعتی مشــهد قــراردارد. آب قنــات هــای 
ــر زیبایــی آن افــزوده اســت.  ــوه ســنگی، ب ک گلــکاری هــا و درختــکاری هــای  مــی رســد و 
گــردد. بــازار  همچنیــن قــرار اســت در آینــده مــوزه خراســان بــزرگ در ایــن مــکان احــداث 

هنــر از دیگــر جلــوه هــای ایــن مجموعــه اســت. 

- وکیل آباد 
یکــی دیگــر از تفرجــگاه هــای قدیمــی شــهر مشــهد منطقــه ای بــه نــام وکیــل آبــاد اســت 
ــای  ــی ه گ ــن ویژ ــم تری ــت. از مه ــوده اس ــک ب ــین مل ــاج حس ک ح ــال ــته از ام گذش ــه در  ک
کاج مــی باشــد امــروزه بــا ایجــاد  کشــیده چنــار و  ایــن مــکان وجــود درختــان ســر بــه فلــک 
معابــر و محوطــه ســازی داخــل مجموعــه، پیــاده روی و نظــاره چشــم انــداز هــا، اســتفاده 

گیــرد.  از فضــای مطبــوع آن بــه آســانی صــورت مــی 

- باغ وحش وکیل آباد 
در جنــوب غربــی مشــهد و همجــوار بــا پــارک جنگلــی وکیــل آبــاد، بــاغ وحــش وکیــل آبــاد، 
تنهــا بــاغ وحــش مشــهد و خراســان رضــوی قــراردارد. ایــن بــاغ وحــش دارای حیوانــات 

گوشــتخوار و علــف خــوار، آبــزی، خزنــده و پرنــدگان اســت. 

- کوهستان پارک شادی 
ــدود  ــده و در ح ــع ش ــاد واق ــل آب ــاغ وکی ــرب ب ــمال و غ ــای ش ــه ه ــه تپ ــارک در دامن ــن پ ای
18 هکتــار وســعت دارد. کوهســتان پــارک شــادی دارای امکانــات تفریحــی، شــهر بــازی، 
ــی و پارکینــگ  ک اورژانــس، بانــک، فوریــت هــای پلیســی، غرفــه هــای فــروش مــواد خورا

مــی باشــد. 

- طرقبه 
کــوه  کــه از غــرب بــه  گردشــگاه هــای بــزرگ و طبیعــی مشــهد اســت  طرقبــه یکــی دیگــر از 
کــوه تخــت رســتم محــدود مــی شــود. وجــود چشــمه ســار  ــود و از شــمال بــه  هــای بینال
هــا و درختــان فــراوان آن را از نقــاط بســیار خــوش آب و هــوا و تفریحــی مشــهد ســاخته 

ــا آب و هــوای خنــک و مطبــوع اســت. اســت. ایــن منطقــه ییالقــی دارای تابســتانی ب

- شاندیز 
ــه 30  ــه در بخــش طرقبــه و در فاصل ک ــهد اســت  ــی ییالقــی مش ــی از نواح ایــن مــکان یک
ــای  ــراوان، فض ــای ف ــاغ ه ــا و ب ــار ه ــمه س ــود چش ــرار دارد. وج ــهد ق ــرب مش ــری غ کیلوم
سرســبز و رودخانــه، چشــم انــداز بــی بدیلــی بــه منطقــه بخشــیده اســت. ایــن ناحیــه 
ک چرمــی و پوســتی،  یکــی از نواحــی عمــده تولیــدات صنایــع دســتی و بومــی نظیــر پوشــا
گیاهــی مــی باشــد. شــاندیز همچنیــن دارای رســتوران  اشــیاء چوبــی و انــواع بافتــه هــای 

هــا، ســفره خانــه هــا و اقامتــگاه هــای تفریحــی متعــددی اســت. 

- جاغرق 
روســتای ییالقــی جاغــرق در 21 کیلومتــری شــمال غربــی مشــهد و در فاصلــه 7 کیلومتــری 
کوهســتانی،  جنــوب غربــی طرقبــه واقــع شــده اســت. جاغــرق دارای آب و هــوای معتــدل 
بــاغ هــای میــوه و دره هــای سرســبز و پــر آب مــی باشــد. ایــن ناحیــه اقامتــگاه هــای 

گردشــگران دارد. موقــت و رســتوران هایــی بــرای اســتراحت و تفریــح 
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- نغندر 
کیلومتــری آن واقــع شــده اســت.  روســتای نغنــدر از توابــع بخــش طرقبــه و در فاصلــه ده 
بــا چشــم انــداز هــای طبیعــی شــگرف در دامنــه هــای  آبــاد  ایــن روســتای سرســبز و 

گرفتــه اســت.  ــرار  ــود ق ــوه هــای بینال ک شــمالی 

کنگ )ماسوله دوم(  - روستای 
ــه  ــوه ب ک ــی ایــن رشــته  ــود و در قســمت جنوب ــوه هــای بینال ک کنــگ در دامنــه  روســتای 
ــا داشــتن چشــم  فاصلــه 22 کیلومتــری شــمال غربــی طرقبــه واقــع شــده اســت. کنــگ ب
کوهپایــه هــای  گــون بــر دامنــه  گونا کوهســتانی، چشــمه ســار هــا و اشــجار  اندازهــای 
کنــگ شــباهت  کوهنــوردان بــوده اســت. معمــاری روســتای  زیبــا، همــواره مــورد عالقــه 
بســیاری بــه معمــاری ماســوله دارد و تقریبــا بــام هــر خانــه بــه عنــوان حیــات منــزل باالتــر 

محســوب مــی شــود. 

گلستان  - بند 
کــه در 12  گلســتان اســت  از جملــه آثــار تاریخــی مشــهد، ســدی قدیمــی معــروف بــه بنــد 
ــد  ــن بن ــت. ای ــده اس ــع ش ــه واق ــری طرقب ــدود 4 کیلومت ــهد و در ح ــرب مش ــری غ کیلومت
گلســتان مــی تــوان بــه  از آثــار دوران تیمــوری مــی باشــد. از امکانــات موجــود در بنــد 

ــرد.  ک ــاره  ــی آن اش ــه قایقران ــه و مجموع ــوه خان ــتوران، قه رس
- بند طرق 

ــر روی رودخانــه طــرق و در نزدیکــی  ایــن ســد در 14 کیلومتــری جنــوب شــرقی مشــهد ب
بنــد قدیمــی قــرار دارد. ســد طــرق از نــوع بتنــی بــا دو قــوس متقــارن متشــکل از 22 بلــوک 

بــه عــرض 14 متــر اســت. بنــای اولیــه ایــن بنــد متعلــق بــه دوره تیمــوری اســت. 

کشف رود  - رودخانه و دره 
کشــف رود جریــان دارد حــدود 290 کیلومتــر اســت.  کــه در دره  طــول ایــن رودخانــه 
گیــرد و پــس از طــی  ــود سرچشــمه مــی  ــوه هــای هــزار مســجد و بینال ک ــه از  ایــن رودخان

مســافتی در پــل خاتــون ســرخس بــه هریــرود مــی ریــزد. 

- عنبران 
کیلومتــری طرقبــه واقــع  روســتای عنبــران در 26 کیلومتــری مشــهد و بــه فاصلــه یــک 
ــا علــف هــای خــودروی خوشــبو باعــث شــده ایــن روســتا  شــده اســت. مناظــر سرســبز ب
ییالقــی را عنبــران بنامنــد. ایــن روســتا دارای واحــد هــای پذیرایــی و رســتوران هــای 

گردشــگران مــی باشــد.  متعــدد و اقامتــگاه هــای مناســب بــرای 

- حصار 
گلســتان واقــع شــده و دارای  روســتای حصــار در مســیر مشــهد بــه طرقبــه و بعــد از بنــد 

ح و چشــم اندازهــای زیبــا مــی باشــد.  بــاغ هــای وســیع میــوه، آب و هــوای مفــر

- زشک 
کــوه بینالــود و در سرچشــمه دره شــاندیز  ایــن روســتا در امتــداد جنــوب شــرقی رشــته 
و در 48 کیلومتــری مشــهد قــرار دارد و بــه لحــاظ مناطــق دیدنــی و طبیعــی یکــی از بــا 

صفاتریــن منطــق ییالقــی اطــراف مشــهد اســت. 

- آندروخ 
کــه در 33 کیلومتــری شــمال شــرقی مشــهد  روســتایی خــوش آب و هــوا از حومــه تبــادکان 
کالت نــادری واقــع شــده اســت. ایــن مــکان یکــی از تفرجــگاه هــا و پایــگاه های  و در مســیر 

کوهنوردان ورزشــی، ویــژه 

- کمر مقبوال
کیلومتــری دره داغســتان منطقــه ای بــه نــام »کمــر  در فاصلــه 3 کیلومتــری طرقبــه و یــک 
مقبــوال« واقــع اســت. ایــن منطقــه بکــر پوشــیده از تختــه ســنگ های آتشفشــانی بــا 
کــه دیــدار از ایــن آثــار ســنگی بــا هیات هــای  جلوه هایــی بســیار زیباســت، بــه نحــوی 
کمــر مقبــوال بــه صــورت  گردشــگر خالــی از لطــف نخواهــد بــود. نزدیــک  شــگفت انگیز بــرای 
ــود.  گروه هــای علمــی خواهــد ب ــرای عالقه منــدان و  ج گاهــی پذی ــارک تفر طبیعی تریــن پ

کنــار هتــل طرقبــه امکان پذیــر اســت. کمرمقبــوال ازجــاده  دسترســی بــه 
گردشــگری طرقبــه بــه رغــم برخــورداری از مواهــب طبیعــت، دارای بوســتان ها  محــور 
لــه، پــارک شــهر، پــارک و تپــه  و مرکــز خریــد مهمــی از جملــه پــارک بوســتان، پــارک ال
نصوح آبــاد، پــارک طلــوع، پــارک نیلوفــر، بــاغ پونــه و بــازار بعثــت بــا یکصــد و بیســت واحــد 

می باشــد. تجــاری 

در مورد تور مشهد سوال 
؟ دارید 

با لبخند پاسخگوى شما هستیم 
 09154067200
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- سد چالیدره
ــع  ــتان واق گلس ــز  ــوزه آبری ــک ح کوچ ــی و  ــاخه های فصل ــر ش ــی از س ــر روی یک ــد ب ــن س ای
ــا ارتفــاع  گردیــده اســت. چالیــدره ب شــده و عملیــات اجرایــی آن در ســال 1376ش آغــاز 
 1381 4/1 میلیــون مترمکعــب در ســال  150 متــر و حجــم مخــزن  34/5 متــر و طــول 
کــه از طریــق رودخانــه جاغــرق  بــه بهره بــرداری رســید. وجــود ایــن منبــع عظیــم آبــی 
گردیــده و دلیــل وجــود  تامیــن می گــردد باعــث مطلوبیــت آب و هــوا در ایــن منطقــه 
ــات  ــهیالت و امکان ــکان دارای تس ــن م ــت. ای ــی در آن اس ــای طبیع ــم اندازهای زیب چش

گردشــگران و عالقه منــدان می باشــد. بــرای  رفاهــی 

کالته قنبر - پارک جنگلی 
گردیــده و وســعت آن 15 هکتــار  کیلومتــری نغنــدر واقــع  ایــن محوطــه طبیعــی در چهــار 
گســترش ایــن مــکان در حــال انجــام اســت تــا قــادر بــه  می باشــد. فعالیت هایــی نیــز بــرای 

ارایــه خدمــات بیشــتر بــه طبیعــت دوســتان، زائریــن و مجــاوران باشــند.

- پارک جنگلی بهمن
کــه بــا وجــود  گردیــده  در امتــداد ورود بــه منطقــه طرقبــه منطقــه ای جنگلــی ســاماندهی 
کشــیده دارای ســایه های دلپذیــر بــرای اســتراحت  درختــان سرســبز و ســر بــه فلــک 

گردشــگران می باشــد. پــارک جنگلــی بهمــن حــدود 8500 مترمربــع وســعت دارد.

گردشگری جاغرق ـ کردینه ـ درود )مسیر مشهد به نیشابور ( - محور 
گردیــده و پــس از طــی  ایــن مســیر بســیار زیبــا و بــا مناظــر متنــوع طبیعــی از جاغــرق آغــاز 
گیــاه می باشــد بــه  کــه پوشــیده از  حاشــیه رودخانــه، دره ای زیبــا و همچنیــن ارتفاعاتــی 
ــه ســمت درود در نیشــابور  ــز راه ب کردینــه نی ــد. در نهایــت پــس از  کردینــه امتــداد می یاب
منحــرف شــده و در مجمــوع پــس از 13 ســاعت پیــاده روی محــض آبشــار درود آشــکار 
مســجد  جنــب  از  عالقه منــد  گروه هــای  بــرای  مســیر  ایــن  در  حرکــت  مبــدأ  می شــود. 
از  و زمســتان  گرمــا  راه در فصــول  ایــن  جامــع جاغــرق در مســیر رودخانــه می باشــد. 

کــه از مواهــب طبیعــی بــه شــمار می آیــد. جذابیت هــای خاصــی برخــوردار اســت 

- نغندر
 10 در  کــه  کوه هــا  میــان  محصــور  دره  میــان  در  سرســبز  و  ییالقــی  اســت  منطقــه ای 
کیلومتــری طرقبــه واقــع شــده اســت. بــه دلیــل دارا بــودن اقلیــم مطبــوع و آب و هــوای 
گردشــگری طبیعــت اســت. در  مناســب محــل اســتراحت خانواده هــای عالقه منــد بــه 

کهــن بــه چشــم می خــورد. ارتفاعــات ایــن روســتا نیــز بقایــای قلعــه ای 

کنگ کوهپایه ای  - روستای 
کــه بــه دلیــل نــوع اســتقرار  کنــگ یکــی از مناطــق ییالقــی و روســتایی طرقبــه اســت 
دامنه هــای  در  و  می باشــد  ماســوله  بــه  شــبیه  کوهپایــه  روی  بــر  آن  ســکونتگاه های 
شمال شــرقی ارتفاعــات بینالــود، در ارتفــاع 1800 متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت.
ایــن منطقــه در 16 کیلومتــری طرقبــه قــرار دارد و بــه دلیــل وجــود بلندی هــای چشــم نواز 
گیاهــی دره مجــاور  اســت. پوشــش  گردشــگران  و  توجــه عالقه منــدان  مــورد  همــواره 
بــه ایــن مــکان زیبایــی خاصــی بخشــیده و بیشــتر باغــات نیــز در زمین هــای شــیبدار 
کــه بــا رودخانه هــا و چشمه ســارها ســیراب می شــود. ایجــاد  ایــن روســتا ایجــاد شــده 

کوهپایــه ای اســت. گی هــای ایــن روســتای  خانه هــای پلکانــی از ویژ

- روستای ییالقی جاغرق
ایــن نقطــه ییالقــی در فاصلــه حــدود 7 کیلومتــری جنــوب باختــری طرقبــه واقــع شــده و 
امتــداد آن بــه مناطــق دیگــر از جملــه عنبــران، طرقــدر، کردینــه، تغــاره و شــاندیز محــدود 
می شــود. بنــا بــه قولــی قدمــت ایــن روســتا بــه پیــش از اســالم می رســد. آب و هــوای آن 
کــه وجــود باغــات میــوه و ارتفاعــات و دره هــای پوشــیده از  کوهســتانی اســت  معتــدل 
گیــاه و چشــم اندازهای زیبــا و جذابیــت خاصــی بــه ایــن دره ییالقــی بخشــیده اســت. 
روســتای جاغــرق عــالوه بــر رودخانــه فصلــی دارای چندیــن رشــته قنــات و یــک چشــمه و 
گردشــگران  کــه در حاشــیه آن رســتوران هایی بــرای اســتراحت  آبشــارهای متعــدد اســت 
ایجــاد شــده اســت. ارتفــاع ایــن منطقــه از ســطح دریــا 1500 متــر می باشــد و بلندی هــای 

کوهنــوردی اســت. آن مناســب صعــود بــرای تیم هــای 

- ییالق عنبران
گیاهــی مطلــوب آن باعــث  کــه مناظــر سرســبز و پوشــش  کیلومتــری طرقبــه  واقــع در یــک 
گردیــده و ســبب نامگــذاری ایــن منطقــه موســوم بــه  خوشــبو شــدن ایــن روســتای زیبــا 
ــی و  ــم اندازهای طبیع ــات و چش ــیه راه، باغ ــز پذیرایــی حاش ک ــده اســت.  مرا ــران ش عنب
ــد. ــمار می آی ــه ش ــران ب ــای عنب ــی از مزیت ه ــای خانوادگ ــواز و اطراقگا ه ه ــایه های دلن س

- غار زری
و  گلســتان  روســتای  مســیر  در  مشــهد  جنوب غربــی  کیلومتــری   9 در  غــار  ایــن 
کوهســتان های اطــراف رودخانــه قــرار دارد. دهانــه ایــن پدیــده طبیعــی در ارتفــاع 10 
گرفتــه اســت. مســیر غــار دارای پیــچ و خم هــای  متــری زمیــن بــه ســمت غــرب قــرار 
ــان  ــیار آس ــار بس ــن غ ــد از ای ــت. بازدی ــی اس ــی آب ــد منابع ــار فاق ــت و درون غ ــیاری اس بس
ــا  ــی وجــود دارد. ارتفــاع ایــن نقطــه از ســطح دری کاف ــد  ــه ح ــز ب ــیله نقلیــه نی اســت و وس
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- روستای ییالقی حصار
روســتای حصــار بــه فاصلــه 6 کیلومتــر از مشــهد در جنوب غربــی ایــن شــهر قــرار دارد 
630 خانــوار و  3 کیلومتــر می باشــد. ایــن روســتا بــا دارا بــودن  و فاصلــه آن تــا طرقبــه 
کــه بــا توجــه  جمعیــت 23000 نفــر یکــی از پــر جمعیت تریــن روســتاهای طرقبــه اســت 
کوهپایــه ای همــه روزه پذیــرای  بــه ییالقــی بــودن و وجــود چشــم اندازهایی از طبیعــت و 

تعــداد بســیاری از زائریــن و مجــاوران و طبیعــت دوســتان شــهر مشــهد می باشــد.

گلستان - روستای 
بــا دره هــای  کوهســتانی و باغــات میــوه  5 کیلومتــری مشــهد، دارای مناظــر  واقــع در 
گلســتان، وجــود آســتان  سرســبز بــه رغــم وجــود ایــن مواهــب طبیعــی از جملــه بنــد 

گردشــگری آن افــزوده اســت. مقدســه امــام زادگان یاســر و ناصــر بــه اهمیــت 

گلستان - مناظر طبیعی بند 
گلســتان بــا جاذبه هــای طبیعــی  گردشــگاه های مهــم و بــا طــراوت مشــهد منطقــه  یکــی از 
ــر  ــر ابتــدای دره پ ــه ب ک گلســتان ســازه ای آجــری و عظیــم اســت  و مذهبــی اســت و بنــد 
آب طرقبــه و بــه فاصلــه 4 کیلومتــری از آن جلب نظــر می نمایــد. ایــن بنــد تاریخــی در 
دوره تیمــوری ســاخته شــده و بــا توجــه بــه مرمت هــا و بازســازی های اخیــر هنــوز زیبایــی 
گلســتان و دریاچــه  گذشــته حفــظ نمــوده اســت. بنــد  و اســتحکام خــود را بــه ماننــد 
پشــت آن در فصــل بهــار و تابســتان منظــره دلفریــب و چشــم نوازی را پدیــد مــی آورد. 
بــا وجــود تســهیالتی از جملــه فروشــگاه، رســتوران، قایقرانــی و... ایــن مــکان بــه عنــوان 
گردشــگری آبــی بازدیدکننــدگان بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می کنــد. یــک منطقــه 

- منطقه ییالقی طرقبه
امتــداد  در  کوهســتانی  منطقــه  ای  در  کیلومترمربــع   1600 وســعت  بــا  طرقبــه  ییــالق 
بینالــود واقــع شــده و در 15 کیلومتــری مشــهد در غــرب انتهــای بلــوار وکیل آبــاد قــرار دارد.
طرقبــه دارای ســابقه ای طوالنــی در تاریــخ ایــن شــهر اســت و بــه عنــوان یکــی از مناطــق 
ح بــوده اســت. همین طــور در طــول  دشــت تــوس بــه نــام تروغبــذ در قــرون اســالمی مطــر
ج گاه نیــز بــه شــمار می رفــت. ایــن مــکان در  گــذرگاه و تفــر ســده های اســالمی بــه صــورت 
امتــداد دره بســیار بــا صفایــی واقــع شــده و از نظــر زمین شناســی از بخش هــای دشــت، 
گرفتــه اســت. طرقبــه دارای آب و هــوای ســرد و خشــک  کوهســتانی شــکل  کــوه و  پــای 
کــه بــه دلیــل بــاال بــودن ارتفــاع آن میــزان  بــا تابســتان هائی خنــک و مطبــوع مــی باشــد 
بارندگــی ایــن منطقــه نســبت بــه شــهر مشــهد بیشــتر اســت. ایــن منطقــه ییالقــی بــه 
دلیــل آب و هــوای مطبــوع همــه روزه پذیــرای زائریــن، مســافران و مجــاوران شــهر مشــهد 
گرفتــه توســط شــهرداری اســت  اســت. پــارک شــهر طرقبــه از دیگــر محدوده هــای در نظــر 
کنــار  کــه بــه دلیــل وجــود نقــاط مناســب محــل مطلوبــی بــرای اســتراحت خانواده هــا در 
ــر بافته هــا و ســاخته های  طبیعــت اســت. از مهمتریــن صنایــع دســتی منطقــه عــالوه ب
کــه بــه ســبب توریســتی بــودن طرقبــه بــازار ایــن تولیــدات از  بومــی، ســبدبافی اســت 
گردشــگرانی  موقعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت. صنایــع ظریــف حصیــر بافــی، در میــان 
کــه بــه ایــن منطقــه از مشــهد ســفر می کننــد جایــگاه ویــژه ای دارد. عــالوه بــر آن پــرورش 

گیــاه نیــز از مشــاغل فعــال طرقبــه اســت. گل و 
غــرب و جنوب غربــی  واقــع در  بینالــود  کوه هــای  همچنیــن در دامنــه شــمالی رشــته 
شهرســتان مشــهد دره هــای باصفــا و سرســبزی وجــود دارد. دره هــای زیبــای مایــان، 
دهبــار و جاغــرق در طرقبــه بــا باغ هــای میــوه فــراوان از جملــه ایــن دره هــای سرســبز 
می باشــد. دره مایــان شــامل روســتاهای ازغــد، مایــان علیــا، مایــان ســفلی و حصــار 
کشــاورزی و باغــات آن از آب رودخانــه مایــان آبیــاری می شــود. دره دهبــار  کــه اراضــی 
کالتــه آهــن بــوده و زمین هــای آن را رودخانــه دهبــار ســیراب  شــامل روســتاهای دهبــار و 
می کنــد. دره جاغــرق شــامل روســتاهای جاغــرق، عنبــران، طرقــدر و شــهر طرقبــه اســت 
روســتاهای مذکــور در فهرســت  بهــره می برنــد همــه  از جریــان رودخانــه جاغــرق  کــه 
ــار و  ــول به ــژه در فص ــه وی ــال ب ــام س ــی ای ــراردارد و در تمام ــهد ق ــهر مش ــگاه های ش گردش
گردشــگران و دوســتداران محیــط زیســت را بــه ســوی خــود  تابســتان جمعیــت فراوانــی از 

فــرا می خوانــد.
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