
Travel journal| Vol: 2| Issue: 7| The First Week of August

Tourism
set to rise sharply after 

nuclear deal

to Iran
A country of History, Calmness and delicious Food !
Greece in 9 days

Isfahan could be
the health 
tourism 
hub of 
IranTravel to zanjan

Walking on land of Khamseh



ضمیم��ه روزنام��ه اصفه��ان زیب��ا/ س��ال دوم/ دوره جدی��د/ ش��ماره هفت��م/ ویژه م��رداد م��اه 94

گزارش اختصاصی گردشگر از سفر ماجراجویانه دوچرخه سوار اصفهانی

رکاب زنی در آسیای میانه
چراگروههایکوهنوردیبهبرگزاریگلگشتاکتفاکردهاند؟!

سپاهانباحصارگلیوخندقغذاگردیسوئیسیدرلشکرآباداهواز!

به 2500 سال قبل بازگشته ایم
تنهاراهحل؛رونقصنعتگردشگری!

اصفهانمیتواندقطبگردشگریسالمتدرکشورباشد
غذا و تاریخ آرامش، 

بروجرد؛ازدارالسرورقجریتاشهرخانههایتاریخی

ربهیونـان گزارشســف

اصفهان گردی آلمانی ها و پرفسور سمیعی 



آسمان همه جا یک رنگ نیست!

1. اگر پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، یکی از اقوام و آشنایان یا حتی خودتان، 30 تا 50 سال پیش، 
سفری داشته اید به لندن، پاریس یا حتی آبادان و رامسر و عکس هایی از آن زمان در آلبوم دارید، 
آنها را اسکن کنید و برایمان بفرستید. مجله گردشگر به ارسال کنندگان بهترین عکس ها، جوایزی 
اهدا خواهد کرد. نام محل، زمان، نام افراد داخل عکس و نام ارسال کننده را هم در ایمیل ذکر کنید. 

2. اگر تازه از سفری برگشته اید و حرف هایی برای گفتن دارید، برایمان بنویسید. مجله گردشگر 
به راهنماها و هشدارهای گردشگری، سفرنامه ها، توصیه های سفر  را  آینده صفحاتی  از شماره 
و گزارش های تصویری شما از سفرهایتان اختصاص می دهد. اگر نمی توانید بنویسید، سفرتان را 
تعریف و صدایتان را ضبط کنید. گردشگر پذیرای مطالب شما درباره سفر است؛ چه در قالب فایل های 
صوتی، چه نامه های ارسال شده به دفتر روزنامه اصفهان زیبا باشند و چه به صورت فایل متنی.

آسمان شما چه رنگی است؟

محلی ب��رای درج اطالعات 
آژانس ها و تورهای مسافرتی
gardeshgar.isf@gmail.com

03132218182
داخلی203و202
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ــــــــــماره هفتــــم  ش
ویــژه مـرداد ماه نود  و چهار

تنها راه حل؛ رونق صنعت گردشگری!
سفرها و روایت ها

بازگشت به 2500 سال قبل!

کمی برنامه ریزی، کمی خوش سلیقگی برای افق های روشن
خبر گرفتن بورس��یه کامل تحصیلی آن هم برای مقطع فوق لیسانس، یک 
خبر شگفت انگیز بود که به سرعت میان دوستان پیچید. البته کسی شکی 
نداش��ت که دختری که در محل کار با شوخی و خنده درباره اش می گفتیم 
»درایو خس��تگی اش نصب نشده«، با آن سابقه درخشان تحصیلی  مستحق 
گرفتن این بورس��یه از یکی از دانش��گاه های آمریکا هس��ت. او حاال بعد از 
چهارسال به ایران برگشته تا در دو ماه تعطیالت برنامه ایران گردی خانوادگی 
برای خودش ترتیب بدهد و در میان این تعطیالت، چهار روز بعد از عید فطر 
را هم به س��فر اصفهان اختصاص داده بود. در آخرین روز سفرش نشستیم 
به صحبت کردن. با ناراحتی گفت که اصفهانی که جزو شهرهای محبوبش 
بوده، ناامیدش کرده. اتاق موس��یقی عالی قاپو را بسته بوده اند، اجازه ورود به 
ایوان های کاخ چهلستون را نداده اند، هر گوشه از مسجد جامع پر از شلختگی 
بوده و دو س��اعت زودت��ر از اذان ظهر، درهای فضاهای داخلی را بس��ته اند، 

سطل پالستیکی گوشه دیوار و چراغ بدجا زیر گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 
اعصابش را خورد کرده و ... گفت که هزار بار به عنوان دانش��جوی معماری 
اصفهان را دیده، ولی نش��ده یک بار بتواند یک دل س��یر لذت ببرد بس که 
کج سلیقگی دیده و بس که آدم هایی که قرار بوده از این میراث های جهانی 
مراقبت کنند، حواسشان پرت بوده و ... و ما اصاًل مگر کار دیگری هم داریم 
به جز »نگهداری« از میراثی که نه متعلق به ما، که متعلق به جهان هستند؟!

»ان��گار به 2500 س��ال پیش برگش��ته ایم؛ ای��ران و یونان در ص��در اخبار 
جهان ق��رار دارند.« این جمله ای اس��ت ک��ه خبرنگار نیوی��ورک تایمز در 
توییترش نوش��ته؛ صحبت��ی که در بحبوحه اخبار نگران کننده مش��کالت 
اقتص��ادی و بدهی های یونان از یک طرف و اخب��ار امیدوارکننده مذاکرات 
هس��ته ای ایران و 1+5 از طرف دیگر، مطرح ش��د. کاربران هم به این گفته 
پاس��خ های جالبی داده اند. مثاًل یک نفر نوش��ته: »دو قدرت قدیمی جهان 
ب��ا مش��کالت مختلف! یک��ی منابع نفت��ی دارد و دیگری فقط توریس��م!« 

یونان را گردشگران نجات می  دهند!
درس��ت در روزهای پرتالطم یونان، روزنامه گاردین در مطلبی با عنوان: 
»می خواهید به یونان کمک کنید؟! این تعطیالت را در یونان بگذرانید«، 
به »گردشگری« به عنوان تنها راه نجات این کشور از زیر بار بدهی 323 
میلیارد یورویی به بانک های اروپایی یاد کرده و در مقاله اش می نویس��د: 
»س��والی که به ذهن خیلی از ما می رسد، این است که چرا یونان دست 
از ناله کردن برنمی دارد و وام هایش را پس نمی دهد؟ خیلی ناامیدکننده 
است، ولی خیلی ها بیرون از یونان فکر می کنند حتماً همه آن میلیاردها 
یورو را یونانی ها جایی در این کشور، مثاًل زیر تشک هایشان قایم کرده اند 
و بازپرداخ��ت نمی کنند! از این نظرات بدبینانه و غیرواقعی می گذریم و 
سوال دوم را مطرح می کنیم. اینکه ما چه طور می توانیم به یونان کمک 
کنیم؟!« گاردین در ادامه این مقاله می نویسد: »به یونان سفر کنید! آب 
و هوا در این موقع س��ال بسیار عالی است. جاذبه های معمارانه اش واقعاً 
ش��گفت انگیزند. س��واحلش جادویی اند. غذاهایش سالم و خوشمزه اند و 
از هم��ه مهم تر اینکه قیمت ها از همیش��ه ارزان ترن��د و این یکی از آن 
موقعیت های برد-برد اس��ت که کمتر ممکن اس��ت به دست بیاورید!« 

سخن دبیر      سفرها و روایت ها

عکس  ساحل دهکده ماهیگیری در یونان
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ویــژه مـرداد ماه نود  و چهار

کامنتی بر یادداشت دبیر گردشگر ششم
همکاری انجمن راهنمایان تور و آژانس ها؛ 

کلید حل مشکالت تورها
»یادداشت دبیر« شماره پیشین مجله گردشگر، به 
موضوع تخلف آژانس ها در زمینه برگزاری تورهای 
طبیعت گردی اختصاص داشت. در آن مطلب پس 
از ذک��ر روایت��ی از یک تور طبیعت گ��ردی که به 
صورت پیک نیک برگزار ش��ده بود، دو نقل قول از 
نایب رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
اس��تان اصفهان و مع��اون گردش��گری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان هم ذکر شده و از گردشگران خواسته شده 
بود ک��ه محافظه کارانه تر ب��ا پیامک های تبلیغاتی 
تورهای گردش��گری برخورد کنند. به این صورت 
ک��ه برنامه دقیق س��فر را از آژان��س برگزار کننده 
بخواهند و پیش از پرداخت هرگونه وجه، قراردادی 
ب��ا آژانس امضا کنند ک��ه در آن تمام خدمات تور 
و هزینه ها ذکر ش��ده باشد. س��پس اگر نارضایتی 
وجود داشت، شکایت مکتوبشان را به دفتر انجمن 
صنف��ی دفاتر خدمات مس��افرتی اس��تان تحویل 
بدهند. پس از انتش��ار این مطلب، عباس خرم روز، 
عضو هی��ات مدیره انجمن صنف��ی راهنمایان تور 
اصفهان یادداشتی برای »گردشگر« ارسال کرده و 
توضیحات و توصیه هایی را برای برطرف کردن این 
مشکل ارائه داده است. در متن این یادداشت آمده: 
»آنچه در آن گزارش بیش��تر خودنمایی می کند و 
موردی انتقاد وارد ش��ده، دیدگاه بیشتر درآمدی و 
مالی آژانس برگزارکننده تور است. به نظر می رسد 
این آژانس طوری برنامه ریزی می کند که مشتری 
بیش��تری به خود اختصاص ده��د و بتواند دفعات 
بعد هم مس��افران را به خود ج��ذب کند. بنابراین 
با اس��تفاده از افرادی خاص ب��ا حق الزحمه کمتر، 
توره��ا را برگزار می کند و خب ای��ن افراد به جای 
داش��تن دانش و اطالعات تاریخ��ی، جغرافیایی و 
اقلیم��ی و به جای معرفی جاذبه ها و شناس��اندن 
ارزش های طبیعی منطقه و همچنین آگاهی دادن 
به مس��افران در حرمت نه��ادن به جوامع محلی و 
حفاظت از محیط زیست، بیشتر از هر چیز زمانشان 
را برای انتخاب و پخش موسیقی های سست مایه 
و به اصط��الح، گرم کردن پیک نیک می پردازند«. 
عض��و هی��ات مدیره کان��ون انجمن ه��ای صنفی 
راهنمای��ان گردش��گری کش��ور، همچنین گفته: 
»پیش��نهاد من همکاری بیشتر آژانس ها با انجمن 
راهنمای��ان گردش��گری اصفهان اس��ت؛ زیرا ما با 
ش��ناختی که داری��م می توانیم راهنمای��ان فعال، 
متعهد و بادان��ش را در اختیار آنها قرار دهیم. این 
مهم زمانی میسر است که حقوق واقعی راهنما نیز 
پرداخت شود«. به گفته عباس خرم روز، نکته مهم 
دیگر، امضا قرارداد بین مسافر و شرکت برگزار کننده 
تور با ذکر تمام تعهدات است. از طرفی قرارداد بین 
آژانس و راهنمای تور هم نکته مهمی است که کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد. این قرارداد هم باید پیش 
از برگزاری تور بسته شود تا حقی از طرفین ضایع 
نگردد و مدارک الزم برای ارائه در دس��ت باش��د.«

فصل جدید گردشگری ایران
ام��ا در کنار تالش رس��انه ها برای حل مش��کل یونان از 
طریق جذب گردش��گران بیشتر، صحبت از رونق صنعت 
گردش��گری ایران هم به می��ان آمده. دیل��ی تلگراف در 
مطلبی با عنوان: »ایران امیدوار اس��ت به دنبال مذاکرات 
هس��ته ای، س��االنه میزبان 20 میلیون گردشگر باشد«، 
می نویسد: »هتلداران و تورگردانان ایرانی توافق هسته ای 
را جش��ن گرفته ان��د و معتقدن��د که ای��ن می تواند باعث 
گشایشی در صنعت توریس��م ایران شود. به نظر می رسد 
صنعت توریسم ایران، با لغو تحریم ها، در شرف یک رشد 
ناگهانی قرار خواهد گرفت. غربی ها توجه بیشتری به ایران 
نشان می دهند و همکاری های مشترک میان کمپانی های 
 تور، هتل ها و صنایع وابسته گردشگری افزایش می یابد.«

دیل��ی تلگ��راف در ادامه این گ��زارش می نویس��د: »لغو 
تحریم ه��ای بانک��ی علی��ه ایران، ای��ن فرص��ت را برای 
گردشگران ایجاد می کند که راحت تر هزینه های سفرشان 
را پرداخ��ت کنند و در طول س��فر از کارت های اعتباری 
اس��تفاده کنند. در ح��ال حاضر گردش��گران غربی برای 
پرداخت هزینه های س��فر به ایران با مش��کالت مختلفی 
رو به رو هس��تند، مخصوص��اً وقت��ی می خواهند صنایع 
دس��تی و س��وغاتی از جمله ف��رش بخرن��د، مجبورند از 
روش ه��ای پیچیده واس��ط  و امکانات بانکی کش��ورهای 
دیگر اس��تفاده کنند. رزروها و پرداخت ه��ای آنالین کار 
نمی کنند و حت��ی پرداخت هزینه تور برای ش��هروندان 
 کشورهایی مانند بریتانیا پیچیده و سخت است«. به نوشته 
دیلی تلگ��راف، گروه هتل ه��ای روتانا که مرکزش��ان در 
ابوظبی امارات اس��ت، تایید کرده  که قرار اس��ت تا سال 
2018 هتل های چهار س��تاره ای )دو هتل در مش��هد و 
 دوتا در تهران( را در ایران افتتاح کنند. در همین راس��تا، 
هتل ه��ای آکور هم ک��ه یکی از پیش��روترین هتل های 
زنجیره ای در دنیا هس��تند، همکاری های��ی را با دو هتل 
چهارس��تاره در تهران آغ��از کرده اند. ریی��س و پایه گذار 
هتل های روتانا، در گفت و گو با دیلی تلگراف گفت: »با لغو 
تحریم ها، ما مطمئنیم همه ارتقادهندگان و اجراکنندگان 

در زمینه صنعت گردش��گری برای حفظ جایگاهشان در 
این بازار بس��یار بزرگ و باقابلیت با هم رقابت می کنند«.  
ای��ران 19س��ایت تاریخی در فهرس��ت می��راث جهانی 
یونس��کو دارد و از این نظر برترین کشور خاورمیانه است. 
مرتضی بخردی، موسس و مدیر خانه تاریخی بخردی در 
اصفهان هم با تاکید بر اینکه ایرانی ها مش��تاقند فرهنگ 
و تاریخش��ان را به جهان نشان دهند، گفت: »پایگاه های 
رزرو آنالین مثل سایت Booking.com هم باید توجه 
ویژه ای به ایران نش��ان دهند. در حال حاضر همه کسانی 
که در صنعت گردش��گری فعالیت می کنند با مش��کالت 
و س��ختی های زیادی رو به رو بوده ان��د«.  علی عراقچی، 
موسس یک کمپین گردش��گری در ایران با عنوان »باید 
ایران را دی��د« )mustseeiran.com( اظهار امیدواری 
ک��رده که بتوانن��د میهمانوازی ایرانی را به جهان نش��ان 
دهن��د. دیلی تلگراف در ادامه این گزارش به صحبت های 
مسعود س��لطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی ایران 
اشاره می کند که گفته بود: »گروه های هتل های زنجیره ای 
از کش��ورهای آلمان، یونان، کره جنوبی و س��نگاپور برای 
مطالعه پتانس��یل های بازار گردشگری ایران و جاذبه های 
در حال پیش��رفتش، به ایران س��فر کرده اند«. به گفته او، 
طی سال گذشته 11 هتل احداث شده اند و انتظار می رود 
که این تعداد امسال بیشتر باشند. سلطانی فر پیش از این 
هم با تاکید بر اهمیت صنعت توریسم برای ارتقای اقتصاد 
کش��ور، اظهار امیدواری کرده بود که ایران تا سال 2025 
به رکورد 20 میلیون گردشگر و درآمد 30میلیارد دالر در 
سال دست یابد، این در حالی است که امسال تخمین زده 
ش��ده که تعداد گردش��گران ورودی به ایران، حدود چهار 
میلیون نفر است«. به جز دیلی تلگراف، سی ان ان و شماری 
دیگر از رسانه های مطرح بین المللی هم از توافق هسته ای 
ای��ران و 1+5 به عن��وان گام مثبتی در راس��تای ارتقای 
صنعت گردش��گری ایران یاد کرده اند. همه این ها به این 
معناس��ت که ما افق های روشنی پیش رو داریم، ولی تنها 
اگر با برنامه ریزی و خوش س��لیقگی جلو برویم، می توانیم 
بار س��نگین نفت را از روی دوش اقتصاد کش��ور برداریم. 
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سخن دبیر      سفرها و روایت ها
س  گردشگران خارجی در چهلستون/ حمیدرضا نیکومرام
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تسالونیکی؛ شهر مجسمه های تاریخی ایران و یونان
ابتدا با پرواز به »تسالونیکی« دومین شهر بزرگ و مهم یونان رفتیم. دو روز را در این شهر سپری کردیم. در اولین قدم به همراه مسافران 
در تسالونیکی این نظریه مطرح شد که اگر مردم این شهر به جای یونانی به فارسی سخن بگویند، انگار که در یکی از خیابان های شهر 
خودمان مشغول پیاده روی هستیم! تسالونیکی واقعا شهر زنده و پر هیجانی است. از دیدن مردم و سبک زندگی و توجه و صمیمیت 
شان با توریست ها لذت می برید. اینجا شهری است که تاریخ پر فراز و نشیبی اعم از زلزله و آتش سوزی های بزرگ و مهیب را پشت 
س��ر گذاش��ته است که باعث تخریب بخش وسیعی از آثار دیدنی و تاریخی شده است، شهری که می گویند دومین شهری است که 
 مس��یحیت در آن رواج یافت و امروزه دارای میادین تاریخی و گذرگاه های مخصوص دوچرخه س��واری و پیاده روی در کنار دریا و 
 جاذبه های فراوان تاریخی به سبک مدرن هستند. ازجمله »برج سفید« یا »برج خونین« که روزگاری بخشی از دیوار شهر محسوب 
می شده و به عنوان زندان و شکنجه گاه نیز بوده است و حاال از آن به عنوان نماد شهر یاد می کنند و »طاق نصرت گالریوس« در میدان 
دیگری از این شهر یادآور تراژدی تاریخی دیگری است. در شهرهای یونانی مجسمه ها و تندیس های فراوانی وجود دارند که تعداد فراوانی 
از آنها حاکی از رابطه نه چندان دوستانه بین ایرانیان و یونانیان در آن زمان دارد. برای مثال در کنار برج سفید مجسمه ای بزرگ از اسکندر 
مقدونی وجود دارد که در کنارش کتیبه ای به چشم می خورد که نشان می دهد ارتش هخامنشی در حال فرار از ارتش مقدونی به 
فرمانروایی اسکندر مقدونی هستند. در این دو روز سعی کردیم به همراه همسفران تمامی این جاذبه ها و موزه ها را با تامل، دقت و تطابق 
تاریخی با سرزمین خودمان مورد بازدید قرار دهیم. راستی بد نیست بدانید که آتاتورک در سال 1881 در این شهر به دنیا آمده است. 

متن  سپهر صناعی راد    
راهنمای تور

گزارشسـفربهیونانرااز11سـالپیش،آغازمیکنم؛چراکهدوراننوجوانیامدراینکشـوررقمخورد.دورانتحصیل،
ورزشوبازیگوشـیهاییـکنوجـوانایرانیدرکنارنوجوانانیونانیبافرهنگوآدابورسـومخودشـان،تنهاچیزیکه
ازگذشـتهمیتوانمبیانکنمایناسـتکههرگزدرآنکشـوراحسـاسغربتنکردم.عالقهبهسـفرباعثشدرشتهتحصیلی
گردشـگریراتامقطعکارشناسـیارشـدادامهدهـمودورههایتخصصیراهنمایتـوررابیاموزمتابهایدهآلمبرسـمودر
ایـنصنعـتمشـغولبـهکارشـوم.زمانیکهازآژانسهایمسـافرتیبامـنتماسمیگیرندواجـرایتوریونـانرابهمن
پیشـنهادمیدهندبهدلیلتجربهزندگیحسمیکنموظیفهایبررویدوشمنمیگذارندتافرهنگغنیاینسـرزمین
بـهدیگـرانآنطورکهشایسـتهاسـتمعرفیکنم.جدیدترینسـفرمبهیونان،بهنـوروز94وتور15نفرهایکهبهاینکشـور
بـردم،بازمیگـردد.برنامـهما9روزبازدیدازاینکشـورودیدنشـهرهای»تسـالونیکی«،»آتن«وجزیره»سـانتورینی«بود.

در »ط�اق نص�رت گالری�وس« 
ش�هر تس�الونیکی، نقش هایی 
حک ش�ده  اس�ت که مربوط به 
شکس�ت س�پاه ایران در مقابل 
رومیان در س�ال 298 میالدی، 
زمان پادش�اهی ساسانی، است. 
بر این اثر تاریخ�ی، تصویر زانو 
زدن ایرانی�ان در مقابل رومیان 
نقش بسته. البته این نقش را به 
انتقام از زانو زدن والرین،پادشاه 
روم در مقابل شاپور اول پادشاه 
ساسانی در نقش رستم در سال 

260 میالدی نسبت می دهند!

توضیح گردشگر
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سنتورینی؛ بهشت آبِی آرام
دومی��ن مقصد ما در ت��ور 15روزه، »جزیره س��نتورینی« بود. جزیره ای 
ک��ه در »مجمع الجزایر  س��یکالدس« قرار گرفته اس��ت. به محض ورود 
همگی در شوکی از زیبایی این جزیره فرو رفتیم. مکانی که به واقع لقب 
»بهش��ت آبی« الیق آن اس��ت. ش��اید به تعبیری درک این همه زیبایی 
را در ی��ک فری��م عکس نتوان دید مگر آنکه ب��ه آن جزیره پای بگذاریم. 
چهار روز در آن جزیره بودیم. چهار روزی که مثل برق گذشت و همگی 
مبه��وت زیبای��ی و حال و ه��وای رومانتیک این جزیره ش��ده بودیم. در 
س��نتورینی احتیاجی نیس��ت مدام به فکر بازدید از سایت های تاریخی 

باش��ید. فقط باید آرام باشید و از مناظر و آب و هوای فوق العاده اش لذت 
ببرید. اکثر توریست های این شهر برای آرامش انتخابش می کنند. ما البته 
از جاذبه های توریس��تی دیگرش هم دیدن کردی��م از جمله یک صخره 
آتشفش��انی نیمه فعال، چش��مه آب گرم که تجربه اش در خنکای فصل 
بهار لذت بخش بود و منطقه باس��تانی آکروتری ک��ه به روایت محلی ها، 
 افس��انه آتالنتیس در آن رخ داده اس��ت. یکی از دیدنی های این ش��هر 
ایستگاه های مترو است. جالب است بدانید که هنگام حفر تونل برای ساخت 
 مترو ش��هر در هر ایس��تگاه به باقی مانده های تاریخ برخوردند و در اکثر 
ایستگاه های مترو موزه ای از میراث فرهنگی و باستانی به وجود آمده است.

از جنگ های تاریخی تا شباهت های معاصر
فرهنگ و آداب و رس��وم این مردمان مثل موس��یقی، غذا، نوع لباس 
پوشیدن به خصوص جوامع محلی بسیار به ما ایرانیان تشابه دارد. حتی 
چهره ها نیز ش��اید از دیگر اقوام همسایه به ما نزدیک تر باشند. ابتدای 
س��فر از مسافران که در طبقات تحصیلی متفاوتی هم بودند، خواستم 
نظر و دیدگاه خودش��ان را درمورد یون��ان و یونانی ها بگویند. همگی 
پاس��خ های ش��بیه به هم ارائه دادند مبنی بر اینکه ما تاریخ مشترک 
داری��م و جنگ های فراوان داش��ته ایم؛ مثال آنها تخت جمش��ید ما را 
تخریب کردند، خشایارشاه آکروپلیس آنها را ویران کرد. در مورد فیلم 

300 و اعتصابات گسترده در این کشور و خالصه از این قبیل موضوعات 
صحبت کردیم. بعد در روز آخر سفر هم با توجه به تجربه ملموسی که 
از زندگی مردم یونان پیدا کرده بودند، سوال را دوباره پرسیدم. این بار 
پاسخ ها کمی از فضای جنگ و خونریزی و تخریب دور و تبدیل شده 
بود به صحبت درباره تشابه فرهنگی و آداب رسوم ایرانی ها و یونانی ها. 
اینکه دو قوم چه تش��ابه های مثبت و نزدیکی ب��ه هم دارند که از آن 
غافل شده ایم. از آن طرف وقتی با یونانی ها هم صحبت کنید بی شک 
همی��ن اتفاق می افتد. آنها هم قبل از آگاهی کامل و تجربه س��فر در 
ایران پاسخ هایی مشابه مسافران این گروه در ابتدای سفر خواهند داد. 

آرامش، غذا و تاریخ
گزارش سفر به یونان

بازدید از تسالونیکی، سنتورینی، آتن، پروس، هیدرا و آجینا و غذاگردی در یونان
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آتن: پایتخت فسلفه و فرهنگ اروپا
 س��پس مس��یرمان را با کش��تی به س��مت آتن، پایتخت فرهنگ و 
فلس��فه اروپا، ادامه دادیم و آغازی دوباره از تجربه س��فر در این شهر 
اعجاب انگیز داشتیم. یک روز کامل را به دیدن جاذبه های گردشگری 
ش��هر آتن اختصاص دادیم. مثل »تپه باس��تانی پارتن��ون«، »معبد 
آکروپلیس«، »معبد زئوس«، »ورزشگاه المپیک باستانی«، »کتابخانه 
و دانش��گاه آتن«، »س��اختمان پارلمان«، »محله باس��تانی پالکا« و 
»میدان س��ینتاگما« که محل تجمع و اعتصاب های اخیر معترضان 
این ش��هر است. در این شهر حال و هوای تاریخ، افسانه، اسطوره ها و 
فلسفه به مشام می رسید. حمل و نقل در این شهر خیلی ارزان تر از 
دیگر پایتخت های اروپایی اس��ت. قیمت تاکسی نیز شاید هم قیمت 
تاکسی های دربستی خودمان در تهران تمام شود. حتی اینجا غذا هم 
ارزان تر از همه جاست. غذاهای خوشمزه و باب میل ما ایرانیان شاید 
یکی دیگر از جاذبه های این کش��ور باشد. برای من بازدید از بقایای 
آکروپلیس و دیگر س��ایت های باس��تانی  این شهر و دیگر شهرها به 
دلیل س��ابقه پر رنگ و طوالنی در دوران باستان مثل بازدید از تخت 
جمشید و دیگر مکان های باستانی کشورمان خودمان، لذت بخش بود. 

ماسوله های یونان!
باقی س��فر را ما ب��ه بازدید از 3 جزیره )پ��روس، هیدرا و آجینا( 
نزدی��ک به آتن اختصاص دادیم. وس��یله حم��ل و نقل تا جزایر 
ه��م قایق های تفریحی و موزیکال بودن��د. نکته قابل توجه اکثر 
جزایر یونانی، از جمله س��انتورینی، این است که خانه هایی دارند 
با دیوارهایی س��فید و در و پنجره هایی رنگی به ویژه رنگ آبی و 
حتی پیاده رو ها و پلکان هایی به رنگ س��فید که هر س��اله رنگ 
آمیزی می ش��وند تا همیشه تمیز و چشم نواز به نظر برسند. اگر 
کمی به رنگ پرچم این کش��ور دقت کنیم، فلسفه این کار را به 
خوبی درک می کنیم؛ دریا و آسمان و صلح، دو رنگ آبی و سفید. 
بسیاری از این جزایر مسکونی به دلیل موقعیت زمین شناسی بر 
روی صخره ها بنا شده اند که می توان سبک خانه سازی های آنها 
 را به روستای »ماسوله« خودمان تشبیه کرد.خانه هایی پلکانی که 
سقف های آن، حیاط خلوتی برای خانه های باال دستشان هستند. 
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غذاگردی یونانی
غذاگردی در یونان را از دس��ت ندهید. گوش��ت و س��یب زمینی م��واد اولیه اغلب 
غذاهای یونانی هس��تند و البته زیتون و س��االد یونانی هم که جایگاه ویژه ای روی 
میز غذای یونانی ها دارند. اصوال از روغن زیتون زیاد برای طبخ غذاهایشان استفاده 
می کنند و ماس��ت معروفی هم دارند. قیمت غذاهایشان از بقیه کشورهای اروپایی 
بسیار کمتر و به طور متوسط بین 6 تا 15 یورو است. دقت کنید که با این قیمت 
در اکثر کش��ورهای اروپایی، غذای خوب��ی نمی توانید پیدا کنید، اما اینجا در یونان 
ب��ا 15 یورو بش��قابی از انواع غذاهای خوش طعم و با کیفی��ت برایتان می آورند که 
به راحتی می تواند ناهار دو نفر باش��د. س��ه نمونه از غذاهای مشهور یونان عبارتند 
از س��ووالکی، موساکا، گیروپیتا. س��ووالکی )souvlaki ( از گوشت قرمز مرغوب 
 )moussaka(تهیه می ش��ود و چیزی ش��بیه کباب چنجه خودمان است. موساکا
ش��بیه الزانیاس��ت. مخلوطی از گوش��ت چرخ کرده پنیر، ادویه و گوجه که دو نوع 
اس��ت؛ موساکای سبزیجات و موساکای گوشت. موس��اکای سبزیجات از بادمجان، 
 gyro( کدو، گوجه، س��بزیجات، ادویه و پنیر و س��یب زمینی اس��ت. گی��رو پیتا
pitta(  غذایی ش��بیه کباب ترکی الی نون های گرد به نام پیتاست به همراه پیاز، 
ادویه، س��یب زمینی و البته »ماست جاجیکی« که ماس��ت معروف یونانی است و 
از ماس��ت پرچرب با موس��یر و ادویه مخصوص تهیه می ش��ود. این غذا هم 2 نوع 
دارد؛ یک نوع از آن با گوش��ت خوک تهیه می ش��ود و نوع دیگر از گوشت گوساله.  
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عکس  غذای یونانی به نام  »سووالکی« 
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روند اخذ ویزای یونان درس�ت مانند گرفتن ویزای بقیه کش�ورهای 
عضو اتحادیه اروپاس�ت و تنه�ا در زمان، تفاوت دارن�د. به عبارتی 
برخی از کش�ورها به دلیل اینکه سفارت بهتر و معظم تری در ایران 
دارند، روند اخذ ویزایش�ان سریع تر اس�ت. مثال برای گرفتن ویزای 
فرانس�ه معموال فقط ی�ک هفته ت�ا 10 روز زمان نیاز داری�د، اما در 
مورد ویزای یونان این مدت به یک ماه هم می رس�د. س�فارت یونان 
در ایران در س�اختمان کوچکی در خیابان جردن تهران واقع ش�ده 
با کارمندانی نس�بتا کم تعداد. برای تسریع روند اخذ ویزا می توانید 
از طری�ق گرفتن ت�ور از آژانس های برتر اقدام کنی�د؛ چراکه اعتبار 
آژان�س، 90 ت�ا 95 درص�د تضمی�ن  کننده اخ�ذ ویزا خواه�د بود.

توضیح گردشگر یونان؛ مقصد جدید گردشگران ایرانی
با توجه به اینکه کش��ور یونان در حال حاضر از وضیعت خوب اقتصادی برخوردار نیست، اما با 
تالش هایی که این چند سال در زمینه رشد صنعت گردشگری انجام داده اند، توانسته اند بدنه 
و جایگاه گردش��گری را یکی از مهم ترین ابع��اد اقتصادی خود قرار دهند که همین امر باعث 
رونق گردشگری و تجمع و ازدیاد جمعیت گردشگران اروپایی، آمریکایی و آسیایی شده تا جایی 
که مدام با صف های بازدید از س��ایت های گردشگری شهرهای مختلف یونان مواجه می شوید. 
بدون شک سفر به یونان برای ما ایرانان که اهل سفر هستیم، بسیار جذاب و خاطره انگیز است. 
و البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما، سفر به یونان بسیار مقرون به صرفه تر از سفر به 
خیلی از کش��ورهای اروپایی اس��ت. همچنین نسبت به دیگر کشورهای اروپایی سفر کردن به 
یونان مقرون به صرفه تر است. بنابراین من فکر می کنم در آینده ای نه چندان دور، یونان  به یک 
مقصد جدید برای ما که عادت به س��فر کردن فقط به ترکیه، دبی و تایلند داریم، خواهد ش��د. 

عکسی از تنگه ترموپیل که سپاهیان خشایارشاه در آن به مدت چند روز گرفتار شدند   سایت تاریخی دلفی- به نظر یونانیان باستان »دلفی« مرکز زمین بوده است  
کوه المپ یا المپیوس، جایگاه خدایان یونانی زئوس از مهم ترین المان های اساطیری و افسانه ای فرهنگ یونان است  
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جهانگردی      یونان
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مسجد جامع فهرج )مسجد امام حسن)ع(( مربوط به صدر اسالم است و در شهرستان 
یزد، بخش مرکزی، روس�تای فهرج واقع ش�ده. این اثر در تاریخ 30 آذر 1349 با شماره 
ثبت 906 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده اس�ت. س�اخت مس�جد جامع 
فه�رج به نیمه اول قرن اول هجری برمی گردد. این مس�جد، تنها مس�جدی در جهان 
اسالم با قدمت زیاد است که ساختمان آن از ابتدا تا کنون تغییری نکرده است. مسجد 
از نوع شبس�تانی و فاقد ایوان اس�ت. اگرچه بین باستان شناس�ان اختالف نظر وجود 
دارد ام�ا ظاهراً مس�جد جامع فهرج قدیمی ترین مس�جد ایران اس�ت؛ هرچند برخی 
مس�جد تاریخانه دامغان را قدیمی ترین مس�جد ایران می دانند. درحال حاضر مسجد 
تاریخانه صرفاً کاربرد بازدید و گردش�گری دارد، اما مسجد جامع فهرج کماکان زنده و 
پویا بوده و در آن نماز برپای می دارند. هش�ت س�تون بزرگ، شبستان کوچک و شکل 
بنا، انس�ان را به یاد س�اختمان های دوره ساس�انی می اندازد. منار گلی نه چندان بلند 
مس�جد در قرن سوم به بنای اصلی اضافه شده که در عین حال راه دسترسی به پشت 
بام اس�ت. این مسجد، همچون بس�یاری دیگر از مس�اجد جامع دارای درهای ورودی 
متعدد اس�ت. وارد مسجد که می شوید هیچ اثری از محراب، گنبد، کتیبه، کاشیکاری 
و س�ایر صنایع و تکلف هایی که بعدها در س�اخت مس�اجد مرس�وم ش�د نمی یابید. 

اینجا فهرج یزد است. روستایی که مسجد 1400 ساله فهرج را در خود جای داده است. 
به نوشته همشهری آنالین، یزد، خود قدمتی پنج هزار ساله دارد و در طول تاریخ همواره 
مردمی مذهبی را در خود جای داده اس�ت. از این رو منطقی اس�ت که قدمت مس�جد 
بیش از 14 قرن و به پیش از ورود اس�الم باز گردد. در آن هنگام و در عهد ساس�انیان، 
آتش�کده فهرج، نیایشگاه مردم یکتاپرست زرتش�تی این دیار بود و پس از اسالم نیز 
همچنان نیاش�گاه این مردمان، اما در کس�وت مس�جد باقی ماند. مسجد فهرج در دل 
بافت س�نتی روس�تایی به همین نام قرار دارد؛ جایی که زرق و برق تمدن مدرن به آن 
راه نبرده اس�ت. در نخستین نگاه، مسجد فهرج هیچ شباهتی به مساجد دیگر ندارد. 
نه گنبدی، نه کاش�یکاری، نه کتیبه ای و نه محرابی. اما چیزی فراتر از اینها در اوس�ت؛ 
روح. هم�ان نفخ�ه ای که در گل آدمی دمیده ش�د و خلقت آدم را رق�م زد.  تک مناره 
خشت و گلی مس�جد بعدها به بنای اصلی ملحق شده است. درهای چوبی سرخ رنگ 
آن دیدگانمان را به س�وی خود کشید. طایفه های کوچروی عهد پیشدادیان در مسیر 
خ�ود از بل�خ به پارس، ی�زد را یزدان ن�ام داده بودند؛ نامی برازنده ش�هر که معنای آن 
عبادت است. مسجد فهرج با آن دروازه های معنوی اش بخشی از یزد، همین عبادتگاه 
باس�تانی است. روستای باس�تانی فهرج در 60 کیلومتری شرق اس�تان یزد، در مسیر 
یزد-کرمان و در دل کویر آرام گرفته است. این شهر یکی از مراکز اسکان اولیه ایرانیان 
بوده و پهره نام داشته است. کوه چلته در شمال شرقی بر آستانه فهرج ایستاده است؛ 
قلعه ای باس�تانی و آب انباری قدیمی نیز دیگر مش�خصه های روس�تای فهرج اس�ت. 

مسجدی از صدر اسالم

سادگی 1400 ساله!

درب��اره قدیمی ترین مس��جد ایران اختالف نظر وجود دارد. به نوش��ته مهر، 
برخی ها مسجد »تاریخانه دامغان« را قدیمی ترین مسجد ایران می دانند که 
متعلق به قرن دوم هجری است. اما مرحوم محمدکریم پیرنیا، معمار و محقق 
و مورخ معماری که از قضا روزی در مس��یر بافق به یزد مسیرش به روستایی 
به نام »فهرج« در 25 کیلومتری یزد می خورد، چش��مش به مناره ای ِگلی 
می افتد و کنجکاو می شود که این مسجد را ببیند و درباره آن تحقیق کند. 
مسجدی ساده و بی پیرایه و بنا شده از خشت و گل بدون گنبد و با یک مناره 
)به سبک مساجد اهل سنت( که به شکلی عجیب دست نخورده باقی مانده 
بود. این محقق ایرانی از نش��انه های معماری ساسانی نهفته در معماری این 
مس��جد حدس می زند که قدمت آن باید متعلق به صدر اسالم باشد. پیرنیا 
اصرار دارد که عالئمی در این مسجد وجود دارد که نسبت به مسجد تاریخانه 
دامغان به معماری ساس��انی نزدیک تر است. اما هر دو مسجد شباهت های 
زیادی به یکدیگر دارند. مسأله ای که نظر پیرنیا را تقویت می کند وقوع حادثه ای 
در صدر اس��الم در این منطقه؛ یعنی فهرج است. در زمان خلیفه دوم و پس 
از شکس��ت یزدگرد ساسانی از لشکریان مس��لمان، خلیفه دوم عده ای را به 
فرماندهی »هویط ابن هانی«، خواهرزاده حضرت علی)ع( مأمور می کند برای 
دس��تگیری یزدگرد که این افراد راهی طبس می ش��وند و زمانی که یزدگرد 
توس��ط آس��یابانی کشته ش��د، در طبس نیز عده ای از آنان شهید می شوند 
 که مقبره آنان در طبس امروز زیارتگاه اس��ت. باقیمانده آنان به منطقه فهرج 
می رسند و اهالی زرتشتی این منطقه را دعوت به پذیرش اسالم یا پرداخت 
 جزی��ه می کنن��د، اما برخی زرتش��تیان با یهودیان روس��تاهای دیگر متحد 
می ش��وند و شبانه بر مس��لمانان هجوم می برند و آنان را قتل عام می کنند 
که از جمله شهدای این واقعه در صدر اسالم، هویط ابن هانی، عبداهلل سالم، 
عبداهلل ابن رواحه و عبداهلل ابن تمیمی هس��تند و مقبره هویط ابن هانی نیز 
امروز در این منطقه مبدل به زیارتگاهی بزرگ و زیبا ش��ده اس��ت. نقل شده 
اس��ت که زنان و دختران سپاه اس��الم برای اینکه به دست قاتالن شوهران و 
پ��دران و ب��رادران خود نیفتند خود را ب��ه درون چاهی انداختند که به »چاه 
چهل دختر« معروف است. جالب اینکه نام چهل دختر در مکان های مختلفی 
از ایران و حتی افغانس��تان امروزی وجود دارد و داس��تان های مشابهی از آن 
وجود دارد که بیش��تر آن را شبیه اسطوره ها می کند تا واقعیت! به هر حال 
 بعد از واقعه شهدای فهرج، خلیفه دوم لشکر مجهزتری به این منطقه گسیل

می دارد و مردم آن منطقه تسلیم می شوند. به هر روی، اگر مسجد فهرج به این 
واقعه ارتباطی داشته باشد متعلق به قرن اول هجری است و از مسجد تاریخانه 
دامغان که مربوط به اواسط قرن دوم است، بیشتر از صد سال قدیمی تر است!

گردشگریمذهبی،یکیازانواعشاخههایگردشگریاستکهطرفدارانپرشماریداردومساجددراینمیان،بهعنوانمهمتریننمادهایمعماریپسازدورهاسالمیجایگاه
ویژهایبرایگردشگرانمذهبیدارند.هرچندکهفقطگردشگرانمذهبینیستندکهبهدیدنمساجدوبناهایمذهبیایرانعالقهمندند؛چراکهبخشقابلتوجهیازجاذبههای
گردشگریایرانرادرمهمترینشهرهایتوریستیکشور،ازجملهاصفهان،شیرازویزدمساجدبهعنواننمادهاییبرایشناختمعماری،فرهنگ،تاریخوزندگیتشکیلمیدهند.

ــه ــال ــد1400س ــج ــس م
راهنمای بازدید از قدیمی ترین مسجد ایران
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گردشگری مذهبی     قدیمی ترین مسجد
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معماری و سفر     گمیشان

شهرمسجدوقنات
راهنمای سفر معمارانه به اردستان

بازدید از مسجد جامع،  بافت قدیم و قنات دو طبقه اردستان

متن و اسکیس مریم عباسی

راندو  گردشگر

پژوهشگر و کارشناس ارشد معماری

بـرایدیـدنبعضـیازشـهرهابایـدسـاعتها
پیـادهرویکنیـد.یعنـیبهتراسـتکهدرشـهر
قـدمبزنیـدوازنزدیـکزندگیوروحشـهررا
درککنیـد.احتیاجـینیسـتخیلـیسـریعبا
تاکسـیواتوبـوسومتـرووترامـواازاینبنابه
آنجاذبـهتوریسـتیوازآنجاذبـهتوریسـتی
دریـکسـرشـهربـهدیدنیبعـدیدرآنسـر
شـهربرویـد.فقـطکافـیاسـتیکسـربافت
قدیـمرابگیریدوآرامبـرایدرکبناها،مردم،
زندگـیوروحشـهرقـدمبزنیـدونـگاهکنیـد.

اردس��تان در حدود 120کیلومتری ش��مال 
شرقی شهر اصفهان و در مسیر کاشان به سمت 
نایین و یزد قرار گرفته است. فاصله زمانی بین 
اصفهان تا اردس��تان حدود یک ساعت و 40 
دقیقه است. صبح زود حرکت کنید که خنکی 
صبح اردستان را از  دست ندهید. کفش و کاله 
مناس��ب پیاده روی بپوشید و کرم ضدآفتاب 
و نق��اب آفتاب گیر خ��ود را فراموش نکنید. 
شهرهایی مثل اردستان را پیاده دیدن بسیار 

 جذاب تر از با ماش��ین گش��تن است. بیایید
با س��ه رویک��رد ب��ه اردس��تان بروی��م؛ اول 
تماشای مس��جد جامع زیبای آن و مجموعه 
پیرامون��ش ش��امل آب انب��ار، بازارچه،حمام 
و حس��ینیه،  دوم درک کردن قنات دو طبقه 
 با داس��تان های جالبی که در موردش روایت 
می کنند و تنها قنات دو طبقه دنیاست و سوم 
گ��ردش در بافت که ما در میان دوس��تانمان 
عادت داش��تیم ب��ه آن بگویی��م بافت نوردی! ان

ست
 ارد

 در
دی

نور
ت 

باف
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معماری و سفر    اردستان

عکس  نمایی از مسجد جامع اردستان/ فریبرز عالقه بند 
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یک بار دوستی به یکی از مهم ترین شهرهای 
دیدنی ایران اشاره کرد و گفت: »رفتم، ولی اصاًل 
توجهم را جلب نکرد«. دوس��ت بزرگ تری که در 
جمع بود، گفت: »حتماً ب��ه چیزی که نگاه کردی، 
نگاه نکردی«. بله، جواب به همین سادگی است! حاال 
سوال این است که اگر به مسجد جامع اردستان رفتیم، 
به چی باید نگاه کنیم؟! چرا بعضی ها از دیدن این مسجد 
س��یر نمی شوند و بارها به تماش��ایش می روند، اما بعضی ها 
هیچ وقت ارزش��ش را درک نمی کنن��د؟! قبل از هر چیز برای 
ما که از اصفهان به اردس��تان می رویم ش��اید ش��باهت مسجد 

جامع اردستان و مسجد جامع اصفهان جالب 
باش��د. هر دو به لحاظ ظاهری خیلی ش��بیه به 

 هم هس��تند. این نکت��ه می تواند مرب��وط به نوع 
شکل گرفتنشان باش��د. اینکه هر دو، طی یک بازه 

زمان��ی طوالنی، تغییر کردن��د و تغییر کردند و بزرگ 
ش��دند و در محله اطرافش��ان رش��د کردند تا به شکل 

فعلی ش��ان رسیدند. هر دو، چهار ایوان دارند که در اطراف 
یک حیاط بزرگ  واقع شده اند و شباهت زیادی هم در شکل 

 گنبدخانه هایش��ان هس��ت. تا حاال فکر کردید وقتی به جایی 
می رویم دانس��تن اینکه قبال چه شکلی بوده چه فایده ای دارد؟

معماری و سفر     گمیشان

مس�جد جامع اردس�تان در مرکز محله محال اردستان واقع ش�ده و از کهن ترین مساجد ایران محسوب می شود و نخستین 
مس�جد دوطبق�ه تاریخ اس�الم و دومین مس�جد چهار ایوانی جهان اس�الم اس�ت که در دوره س�لجوقی بنا ش�ده اس�ت. 

توضیح گردشگر

از مس��جد جام��ع اصفه��ان ت��ا مس��جد جام��ع اردس��تان
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معماری و سفر     اردستان

بیاید یک بازی ذهنی بکنیم؛ وس��ط حیاط مس��جد جامع اردستان، رو به 
قبله بایستید. جایی که شما ایستاده اید قبال یک بنای ساسانی بوده است 
که نمی دانیم دقیقا چه ش��کلی بوده، اما تا بیرون از مس��جد ادامه داشته. 
بعد جای آن، یک مس��جد شبستانی ساخته اند؛ یعنی ایوان هایی که حاال 
می بینید، هیچ کدام نبوده اند. چیزی شبیه سالن هایی با ستون های منظم 
در وسط وجود داشته و در چهار طرف، حیاط  وجود داشته است. سقف این 
شبستان ها هم با االن فرق داشته و از جایی که شما ایستاده اید به جای 
این طاق هایی که نوک تیز هستند، یک ردیف طاق های شبیه نصف بیضی 
بوده اند. به عبارتی، اگر کمی زودتر به مس��جد جامع اردستان آمده بودید 
)مثاًل چند قرن زودتر!( و همین جا می ایستادید، وسط یک حیاط بودید که 
از چهار طرف آن ردیف طاق های شبیه نیم بیضی )که اسمشان طاق آهنگ 

است( قرار داشت. خب حاال در ذهنتان ببینید که دهانه های وسطی 
حذف می ش��وند و ایوان ها در جایی که االن هستند، در کسری از 

ثانیه ساخته می ش��وند. طاق های کناری هم عوض می شوند 
 و ب��ه این قوس های ن��وک تیز و منحنی که ما بهش��ان 

می گوییم »پنج و هفت« تبدیل می ش��وند و در پایان 
گنبد ضلع جنوبی از آن پش��ت سر می کشد و باال 

می آید. خب نمایشنامه ما کامل شد! حاال سال 
1394 شمسی است و ما وسط مسجد جامع 

اردس��تان ایس��تاده ایم که سال هاست 
تغییر اساس��ی دیگری نکرده است. 

بزنی��م. ق��دم  کم��ی  بیایی��د 

ایستاده در مسجد جامع از قرن سوم هجری! 

اگ��ر با دقت به اط��راف نگاه کنید، 
می توانید از روی ش��کل س��تون ها، 
س��تون های قدیمی تر را از قدیمی ها 
تشخیص دهید؛ یعنی ستون هایی که زودتر 
ساخته شدند و بعد به کمک ستون های دیگری 
 محکمش��ان کردند. یا گاهی در شبستان های

ش��رقی و غربی دیواری بین دو ستون اضافه شده 
و احتمال می دهند که این کار برای نگرانی از آسیب 
زلزله بوده است. برگردید به حیاط و به سمت گنبدخانه 
بروی��د. به ایوان بروید، کنار دیوار ها بایس��تید و به آجرها 
نگاه کنید. تا جایی که می ش��ود به آنها دست نکشید؛ چون 
ممکن است به مرور زمان آسیب ببینند. در فاصله بین آجرهای 
معمولی، آجرهای کوچک تری می بینید که نقش هایی دارند. به 
ای��ن ها می گویند »مهر«. در برخی بناه��ا این ها را قالب می زدند 

اما مثال در مس��جد جامع اصفهان دانه به دانه تراش��یده اند و بعد نصب 
کرده اند. خب حاال س��رتان را باال بیاورید، آیات گچ بری ش��ده سقف زیر 
توی��زه* ای��وان را می بینید؟ چه ظریف و دقیق هس��تند. گچ بری های 
محراب هم نفیس و جذابند. اگر در بچگی با گل، گچ یا خمیر بازی کرده 
باش��ید می توانید مقیاس داش��ته باید که ایجاد این منحنی های گچی 
به دقت و ریزی چه حوصله و صبری برده اس��ت. حاال که در گنبدخانه 
هس��تید، بگذارید یک چیز دیگر هم نشانتان بدهم؛ بروید گوشه و کنار 
دیوارها بایستید و گنبدخانه را تماشا کنید. ایستادن در وسط گنبدخانه 
و نگاه کردن به اطراف باعث می ش��ود، جزئیات را از دست بدهید. سعی 
کنید زاویه های نگاه جدیدی را امتحان کنید و گوش��ه ای که به ش��ما 
بیشتر آرامش می دهد را پیدا کنید، از بازی نور و سایه روی گوشه های 
باالیی گنب خانه، جایی که دیوارها تمام می شوند و گنبد شروع می شود، 
لذت ببرید. بقیه همس��فران ش��ما چه گوش��ه ای را پیدا کرده اند؟ زاویه 
دید آنها را هم می توانید امتحان و با زاویه دید خودتان مقایس��ه کنید.

تماش��ای آجرهای مه��ر در گنبدخانه
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به گفته آقای باقر آیت اهلل زاده شیرازی 
که فرد بس��یار مطلعی در معماری 

احتم��اال گنبد  بودن��د،  ایران��ی 
 مس��جد جامع اردس��تان، جزو
اولین گنبدهای دو پوش است. 
این چیزی اس��ت که ش��ما با 
نگاه اول نمی بینید. راستش با 
 نگاه های بعدی هم نمی بیند!

چون پش��ت الیه ای است که 
 شما در حال تماشا هستید. اگر

گنب��د را ببری��م و از کنار نگاه 
کنیم شبیه ش��کل زیر می شود. 

آن فض��ای خالی بی��ن گنبد که 
 البته چون در این جا از نمونه های

اولیه گنبد دو پوش است و مثال نسبت 
به گنبد مس��جد امام)ره( اصفهان که در 

 آن چند متراس��ت کم اس��ت، از ش��گردهای
معمارانه ای که ب��رای افزایش ارتفاع گنبد بدون 

 اینکه وزن گنبد باال برود و در نتیجه دیوار و ستون های
زیرش توان تحمل نداش��ته باش��د، به حس��اب می آی��د. البته 

داس��تان مفص��ل ت��ری ه��م دارد؛ مث��ل اینکه ب��ه خنک ت��ر ماندن 
گنبدخانه در تابس��تان و گرم تر ماندن آن در تابس��تان کمک می کند.

قبل از اینکه از مس��جد جامع بیرون بیایید می توانید از توانایی که در پیدا کردن نقطه 
دید خوب به دس��ت آوردید اس��تفاده و سعی کنید گوش��ه هایی از حیاط را پیدا کنید که 

تصویر متفاوتی نس��بت به ایس��تادن در وسط آن به ش��ما می دهند و عکس های زیبا بگیرید. 
آفتاب اردس��تان س��ایه روش��ن های فوق العاده ای ایجاد می کند و چون مسجد جامع کامال از آجر 

و تک رنگ اس��ت، اگر س��ایه های خوب را پیدا کنید عکس های جذابی می توانید داش��ته باشید. بیرون 
از مس��جد هم آب انبار قدیمی هس��ت که می توانید از جلوه آن در آس��مان آبی و زیبای اردس��تان تصاویر 

زیبا بس��ازید، قبل از رفتن، حمام و حس��ینیه نزدیک مس��جد جامع را هم ببیند.

بازدیدمان  ما 
و  جام��ع  مس��جد  از  را 
اطرافش که در محله محال 
هس��تند ش��روع کردی��م، اما 
فراموش نکنید که یک وجه مهم 
دیدن یک شهر یا منطقه، معاشرت 
با مردم آنجاس��ت. در اولین برخورد 
با مردم اردس��تان لهجه متفاوتش��ان 
جل��ب نظر م��ی کند که ممکن اس��ت 
در نگاه اول ش��بیه یزدی ها به نظر بیاید، 
 ول��ی به خصوص وقتی ب��ا خانم ها صحبت 
م��ی کنید ی��ک لطاف��ت و روانی خ��اص در 
لهجه هس��ت. تاکید روی حروف و کشش هایی 

کلمه ه��ا  روی 
انج��ام می دهن��د ک��ه خاص و 
ش��نیدنی ت��ر می ش��ود. یکی از پیش��نهادهای 
ویژه ما این اس��ت که س��عی کنید باب صحبت با 
اهال��ی محل را باز کنید، دوس��ت ش��وید و اجازه 
بگیرید ک��ه خانه  قدیمی ش��ان را بازدی��د کنید. 
اردس��تان ش��امل محله مح��ال )ب��زرگ ترین از 
نظ��ر مس��احت(، کبودان، کوش��ک، ب��ازار، مون، 
راهمی��ان )بزرگ تری��ن از نظر جمعی��ت(، فهره 
و باب الرح��ی اس��ت. تقریب��ا تمام ای��ن محله ها 
قس��متی از باف��ت تاریخ��ی خودش��ان را حفظ 
کرده اند. همان طور که گفته ش��د مسجد جامع 
در محل��ه محال و قنات دو طبق��ه در محله مون 
اس��ت. به نظر می رس��د بهتر اس��ت دیدن بافت 
را از همی��ن دو محل��ه ش��روع کنی��د و اگر زمان 
بیشتری داشتید، به سراغ محله های دیگر بروید.

سایه روشن ها؛ معجزه هایی در عکاسی از اردستان

لطافت و روانی لهجه اردستانی ها
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»باف��ت« قرارگیری خانه ها و کوچه ها کنار هم اس��ت، ولی از 
این مفصل تر اس��ت. در واقع قس��مت هایی از زندگی افراد را هم 
ش��امل می ش��ود؛ مثل بازی بچه ها در کوچه هایش یا عصرها که 
کوچه را آب می پاش��ند و خانم روی س��کوهای دم در یا هش��تی های 
 خانه ش��ان می نش��ینند و با همس��ایه ها گ��پ می زنند. ش��اید اگر 
 خوش شانس باشید بخشی از این رفتارها را هم ببینید. در بافت که قدم 
 می زنید می توانید به کشف رابطه و پیوند افراد و خانه و کوچه و معماری شان

بپردازید. اینجا اگر در دیواری س��وراخی هست، بی دلیل نیست یا اگر سردر 
خان��ه ها فرق م��ی کند به خاطر تفاوت صاحب خانه هاس��ت. کش��ف کنید 
ک��ه تک و توک پنج��ره ای که از اتاق ه��ای رو به کوچه ها باز می ش��وند چه 
دیدی به فردی که پش��ت آنهاست می دهند. سر تاج 

درختان که توی حیاط خانه هاس��ت را می بینید؟ چه کنار هم نش��ینی دلپذیری 
دارند رنگ آجر و درخت. یکی از هیجان های بافت نوردی، کشف و شهود کوچه های 
پرپیچ و خم اس��ت. اینکه نمی دانید پشت پیچ کوچه چه چیزی منتظر شماست، 
سردر یک خانه، مناره های یک مسجد، یک فضای گشوده میان محله ای، یا فقط 
امتداد همین دیوارهای س��اده. از دالیل مهم بودن این فضاها این اس��ت که به ما 
نش��ان می دهد گذشتگان ما چطور زندگی می کردند. برای همین شاید بد نباشد 
سعی کنیم قسمت قدیمی شهر را به همان صورتی که هست نگه داریم و از سوی 
متخصصان این عرصه تالش می ش��ود که بافت های قدیمی که دست نخورده تر 
باقی مانده اند را به عنوان اثر ملی ثبت کنند. مثل بافت تاریخی شهر مهاباد در 22 
کیلومتری اردستان، ولی باز هم یادتان باشد با خودتان دوربین ببرید و ثبت کنید 

شاید این تصویرها تا چند سال آینده کم یاب شوند.

 در محله »مون« به قنات دو طبقه معروف اردس��تان می رس��یم. البته اردس��تان 
 16 رش��ته قن��ات تاریخ��ی دارد، مث��ل قنات های »پامیله«، »خس��رو ش��اه«، 
»فیض آباد« و »باب الرحی« که بیش��تر آنها هم فعال هستند، اما دو تا شاخص 
و منحصربه فردند؛ یکی قنات »ارونه« که قدمت آن به دوران اشکانیان می رسد 
و طبق داستان ها مربوط به دوران سلطنت اروندشاه پادشاه کیانی است و آن را 
دوهزار و 500 ساله می دانند. این قنات در واقع یک نهر آب زیرزمینی است و 
شامل 5 رشته قنات فرعی که باغ هاي کشاورزي محله هاي »کبودان«، »بازار«، 
»فهره« و »راهمیان« را س��یراب مي کند. س��نگ هایی که برای تقس��یم آب 
قنات کار کرده اند بعد از 500 س��ال همچنان س��الم هستند و کار می کنند. 
این سنگ ها از جنس ساروج اند؛ همان ساروجی که در ساخت سی و سه پل 
استفاده شده است. قنات دوم، همان طور که گفته شد، قنات دو طبقه است 
که از ش��اهکارهای منحصر به فرد آبرسانی دس��ت بشر محسوب می شود. 
دو رش��ته قنات با چاه های مش��ترک به صورت موازی و بر روی س��ر هم 
عبور می نمایند و بیش از 2000 س��ال است که آب شرب بخشی از شهر 
اردس��تان را تامین می کنند. داستانی هست که می گوید وقتی قنات اول 

زده شده، یک فردی که تخصص داشته 

آمده و با گوش کردن به صدای زمین گفته که تمام آب ممکن استحصال نشده و 
بای��د یک قنات موازی دیگر ه��م زد. آب این دو قنات به هم راه ندارند، موازی هم 
حرکت می کنند و از دو مظهر متفاوت خارج می ش��وند. شهر اردستان را به صورت 
خالص��ه در یک روز بازدید کردیم، ام��ا در واقع برای یک بازدیدکامل حداقل باید 
ورزنه و مهاباد را هم دید. چیزی که در این یک روز می خواستم بیان کنم این بود 
ک��ه عالوه بر هوای خوب، غذای عال��ی و میزبانان خوش برخورد چیزهای دیگری 
هم هس��ت که می تواند یک س��فر را لذت بخش کند، مثل ش��وق ناشی از کشف 
کردن، تالش برای دیدن نادیده ها و تالش برای کس��ب حضور در مکانی که فراز 

و نش��یب زیادی را طی کرده تا به ما رسیده است.

عکاس��ی از بافت های��ی که ش��اید دیگر نباش��ند

فصل مشترک قنات دوطبقه و سی و سه پل
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متن  اکبر منتشلو    
روزنامه نگار

سه گام میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری سالمت در اصفهان
معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان در گفت و گو با مجله »گردش��گر«  با 
انتقاد از فرایند س��نتی جذب گردش��گر س��المت افزود: »باید به دنبال توسعه گردشگری سالمت باش��یم. درحال حاضر افراد زیادی 
از کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس در بیمارس��تان های مجهز اصفهان درمان می ش��وند. اما این فرایند بیشتر حالت سنتی دارد. ما به 
دنبال تکمیل و اصالح این فرایند هس��تیم، بنابراین در قدم اول تصمیم گرفته ش��د یک واحد مس��تقل برای گردش��گری سالمت در 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان ایجاد شود تا از عدم هماهنگی جلوگیری گردد«. محسن یارمحمدیان ادامه داد: »قدم دوم هماهنگی 
واس��طه ها با دفاتر مس��افرتی ای است که در حوزه گردشگری س��المت فعالیت می کنند. قدم س��وم هماهنگی این دفاتر مسافرتی با 
واحد گردش��گری س��المت دانشگاه علوم پزش��کی اس��ت و در نهایت بعد از این هماهنگی ها، قصد داریم این دفاتر را توسعه دهیم«. 
به گفته یارمحمدیان یکی دیگر از برنامه ریزی های مهم برای توس��عه گردش��گری س��المت در اصفهان، ساخت شهرک سالمت است. 
با آماده ش��دن این ش��هرک، نه تنها از کشورهای اطراف بلکه حتی از کش��ورهای اروپایی و آمریکایی هم برای درمان به اینجا مراجعه 
خواهن��د ک��رد و مجموعه این اقدامات و تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد تا اصفهان در حوزه س��المت کش��ور ح��رف اول را بزند. 

برنامه ریزی مدون برای ورود گردشگران سالمت توسط دفاتر مسافرتی مجوز دار
رییس کمیس��یون بهداش��ت و سالمت شورای اسالمی ش��هر اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان یکی از قطب های درمانی کشور است 
در مصاحبه با نش��ریه گردش��گر گفت: »اصفهان ظرفیت های متعددی در حوزه س��المت دارد و می تواند به عنوان یکی از قطب های 
گردش��گری س��المت در جذب توریست درمانی موثر باشد. باید با اطالع رسانی صحیح،  این ظرفیت را برای توریست داخلی و خارجی 
 ایج��اد کنی��م. متاس��فانه در بحث درمان بخش خصوصی اصفهان جایگاهی را که شایس��ته اس��ت ندارد و در حالی ک��ه می تواند در 
زمینه سازی برای گردشگری سالمت نقش مهمی داشته باشد«. غالمحسین صادقیان همچنین در خصوص ورود برخی افراد بدون مجوز 
در حوزه گردشگری سالمت گفت: »توجه به این موضوع از جمله نکات مهمی است که اگر برنامه ریزی درستی برای آن صورت نگیرد 
گردشگران سالمت توسط هر کسی به اصفهان آورده می شود و چنانچه خدمات مطلوبی ارائه نشود، موجب بدبینی گردشگران می شود. 
لذا باید استاندار اصفهان به عنوان باالترین مقام استان و همچنین نهادهای متولی همچون دانشگاه علوم پزشکی و میراث فرهنگی باید 
در این زمینه ورود پیدا کنند و برنامه ریزی مدونی برای نحوه ورود گردشگران سالمت توسط دفاتر مسافرتی مجوزدار داشته باشند«. 

ضرورت همکاری و هماهنگی سازمان های مرتبط در گردشگری سالمت
 یکی از کارشناسان و فعاالن حوزه گردشگری سالمت استان با اشاره با اینکه توریسم درمانی از مولفه های اصلی توسعه ملی به شمار 
می رود و فرصت های جدیدی را برای مراکز درمانی استان فراهم می آورد در گفت و گو با »گردشگر« اعالم کرد: »با توجه به تعریف 
 س��ازمان جهانی گردش��گری که گردش��گری سالمت را استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش س��المتی و روحی فرد با استفاده از 
 آب ه��ای معدن��ی، آب و هوا یا مداخالت پزش��کی در مکانی خارج از محل س��کونت فرد بیش از 24 س��اعت م��ی داند می توانیم به 
ظرفیت های باالی کشور جهت دستیابی به این مقوله پی ببریم«.حسین کشاورز گفت:»وجود مراکز آب درمانی، مناطق کویری، مراکز 
تخصصی ناباروری و مراکز مجهز جراحی های زیبایی که دارای سطح یک خدمات درمانی کشوری هستند، می تواند جایگاه ویژه ای برای کشور 
در حوزه گردشگری سالمت ایفا نماید. استان اصفهان به دلیل وجود پزشکان حاذق و مراکز درمانی معتبر می تواند نقش بسزایی در رونق اقتصاد 
شهری و مراکز درمانی ایفا کند که جز با همکاری سازمان های مرتبط در گردشگری سالمت و تدوین استانداردهای آن میسر نخواهد شد«.

عنوان»گردشـگریسـالمت«بههرگونهمسـافرتکهبرایارتقایسالمتانجام
شـود،اطالقوبهعنوانیکیازابعادگردشـگری،کمکشـایانیبهتوسعهپایدار
وپویاییاقتصادکشـورمیکند.ازاینروبررسـیوضعیتگردشـگریسـالمت
وتعییـنمزیتهایویـژهاصفهاندراینحوزهضروریبهنظرمیرسـد.طرح
گردشـگریسـالمتنخسـتینباردرکشـوراز20سـالپیشدراصفهـانمطرح
شـد،ولـیکمتوجهیبهظرفیتهایحوزهسـالمتبهویـژهدربخشخصوصی
وارائهنشـدنتسـهیالتوخدماتمناسـبازسـویسـازمانهایمسـوول،باعث
شـداصفهـاننتوانـدگامهایمهمیبرایتوسـعهگردشـگریسـالمتبـردارد.

اصفهانمیتواندقطبگردشگریسالمتدرکشورباشد
در صورت همکاری و هماهنگی نهادهای متولی؛
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گفت و گوی ویژه     گردشگری سالمت
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ایران گردی     بروجرد

پیش تر هنگامی که از دوس��تانم در شهرهای دیگر می پرس��یدم که »آیا بروجرد را 
می شناس��ید؟«، بارها این پاسخ را ش��نیدم که می گفتند: »از آن گذری داشته ایم.« 
امروز که بیش��تر درباره تاری��خ و جغرافیای تاریخی این ش��هر می دانم، تکرار مکرر 
این پاس��خ برایم سبب ش��گفتی نمی ش��ود؛ چرا که می دانم بروجرد در طول تاریخ 
موقعیت��ی ویژه برراه های غرب کش��ور داشته اس��ت. »دش��ت س��یالخور« و ناحیه  
بروجرد، پیش از اس��الم بر ش��اه راهی واقع بوده  که س��رزمین ماد را به اقلیم پارس 

متصل می کرده اس��ت. موقعیت ش��هر بروجرد بر راه های باستان، همانند چهارراهی 
اس��ت بر راهی که اصفه��ان را به بغداد و س��لطانیه )واقع در زنجان ام��روزی( را به 
خوزس��تان می رسانده اس��ت. امروز هم ش��اه راهی که پایتخت را به اهواز و اصفهان 
را به غرب ایران متصل می کند از بروجرد می گذرد. ش��اید به این س��بب اس��ت که 
بروجرد بس��تر بسیاری قصه های تاریخی از افس��انه تا واقعیت است: از شهر ویس و 
رامین افس��انه ای تا َمقتل خواجه نظام الملک توسی هنگام سفر از اصفهان به بغداد.

بروجرد؛ چهارراهی بر شاهراه های باستانی

بروجردبهضمباء،شهریاستدلگشاوبلدهایاستخلدآسا؛آبشازرودخوشگواروهوایشبهسردیمایلوسازگار،ازاقلیمرابعودر
زمینهموارواقع،وطرفشمالشگرفتهوسایراطرافشفیالجملهواسع،...ونواحیدلنشینوقرایبهجتقرینمضافاتاواستوفواکه
سردسیرشبغایتنیکواست،باغاتخّرموبساتینچونارمدارد،ودرجمیعباغاتآندیارعماراتدوطبقهساختهاندودرمحاذیآن
چمنهایخوشطرحانداخته...«اینیکیازتوصیفاتتاریخیکتاب»بستانالسیاحه«اثر»زینالعابدینشیروانی«استکهشهر»بروجرد«
راآنگونهکهدیرزمانیبوده،توصیفکردهاست.درکتاب»نزههالقلوب«اثر»حمدبننصرمستوفیقزوینی«همازبروجردبهعنوان
»شهریچهاراقلیم،بزرگوطوالنی«نامبردهشدهکه»درآندوجامععتیقوحدیثاست.آبوهوایشوسطودرآنزعفرانبسیاربود.«

ازدارالســــرورقجــری
تاشـهرخانههایتاریخـی

راه���ن���م���ای س��ف��ر ب���ه ب���روج���رد

بازدی�د از خانه ه�ای قاجاری، مس�جد جامع، مجموعه 
ب�ازار و روس�تاهای ت�وزه َزن، ِونای�ی و س�راب َکرتول

متن  مریم پوراسماعیل
عکس  حجت اله یارمحمدی
رییس اداره میراث فرهنگی بروجرد
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عکس  نمایی از  خانه حاج آقا کمال طباطبایی 
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خان��ه  افتخار از جمله زیباترین خانه های تاریخی ش��هر بروجرد، وس��عتی در حدود 
1550 متر مرب��ع دارد و در محله  صوفیان، در کوچه ای موس��وم به »کوچه آقا« واقع 
شده است. این خانه در گذشته شامل اندرونی و بیرونی بوده است که قسمت بیرونی 
آن متأس��فانه سال ها پیش تخریب شده و آنچه امروز از این خانه باقی است، قسمت 
اندرونی خانه اس��ت. ورودی کاش��یکاری، حمام اختصاصی مفصل ش��امل سربینه و 
میان��دری و حمام گرم و خزینه، ایوان های کاش��یکاری زیبا، ت��االر هفت دری زیبا با  
اوروس��ی نفیس، نقاشی های دیواری، س��قف قاب بندی شده  منقوش و پس تاالرهای 
پذیرایی از ویژگی های منحصر به فرد این خانه اس��ت. خانه  افتخاراالسالم در تاریخ 
24 اسفند 1383 با شماره ی 11753 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

یک��ی از تجربه ه��ای به یادماندنی برای گردش��گرانی که به قص��د دیدن جاذبه های 
تاریخی به ش��هر های گوناگون س��فر می کنند، دیدن خانه های تاریخی است. از این 
نظر ش��هر بروجرد جایگاهی درخ��ور توجهی دارد. خانه های تاریخی ش��هر بروجرد 
بیش��تر به دوره  قاجار و بعد از آن تعلق و در بافت تاریخی به مس��احت280 هکتار، 
در مرکز و ش��رق ش��هر بروجرد قرار دارند. میراث فرهنگی بروجرد بیش از 50 خانه  
دارای ارزش تاریخی را در بافت شناس��ایی کرده اس��ت که بس��یاری از آنها هنوز در 
تملک مالکان شخصی هستند. »خانه  بیرجندی«، »خانه  روناسی«، »خانه  صدرزاده 

نب��وی«، »خانه  مصری«، »خانه  بزرگمهر« و »خانه  غ��روی« تنها چند نمونه از 50 
خانه  تاریخی ش��هر بروجرد هستند. بیش��تر خانه هایی که مرمت شده و در معرض 
بازدی��د عموم قرار گرفته اند در »محله  صوفی��ان«، یکی از مهم ترین محالت بافت 
تاریخی شهر قرار دارند. از نفیس ترین خانه های تاریخی شهر بروجرد می توان به سه 
»خانه  حاج آقا کمال طباطبایی«، »خانه  افتخار االس��الم« و »خانه  مغیث االسالم« 
اش��اره کرد که متعلق به خاندان طباطبایی )از علمای برجس��ته  ش��یعه( هستند. 
امروزه این س��ه خانه به صورت یک مجموعه، در معرض دید گردش��گران قرار دارند. 

خان��ه  حاج آقا کم��ال طباطبایی که ام��روزه به نام خانه  فرهنگ بروجرد ش��ناخته 
می ش��ود، موزه  آثار باس��تانی و تاریخی این ش��هر و شامل اش��یاء، اسناد، عکس ها 
و میراث مکتوب ش��هر بروجرد اس��ت. به عالوه، س��اختمان خانه نی��ز خود موزه ای 
اس��ت از هنر و معماری دوره  قاجار. خانه حاج آقا کمال عمارتی اس��ت س��ه طبقه، 
ی��ک حیاط ب��زرگ دارد و ش��امل تاالرهای متعدد، س��ه دری ها و پن��ج دری ها با 
اوروس��ی های زیباس��ت. کاش��یکاری طاق های حیاط، بخاری دیواری های نقاش��ی 
ش��ده و س��قف های قاب بندی ش��ده ی منقوش از جاذبه های عمارت هس��تند. یک 
یخچ��ال اختصاص��ی در زیرزمین این خانه از دیگر ویژگی ه��ای منحصر به فرد آن 
اس��ت.خانه حاج آقا کمال طباطبایی با ش��ماره 3766به ثبت آثار ملی رسیده است.

خانه افتخاراالسالم

بروجرد و خانه های زیبای  قاجاری

خانه  حاج آقا کمال طباطبایی

تاالب »بیشه داالن« در دشت سیالخور، »تنگه کپرگه« و »آبشار ونایی« در دامنه کوه 
گرین از جمله مهم ترین جاذبه های طبیعی بروجرد برای کوهنوردان و کوهپمایان است.

مهم ترین جاذبه های طبیعی

ایران گردی     بروجرد

عکس  نمایی از  خانه افتخار االسالم طباطبایی 

عکس  طبیعت بروجرد
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ایران گردی     بروجرد

ناصرالدین شاه، شاه سفردوست دوره قاجار، در سفرنامه  »عراق عجم« به سفرش به بروجرد 
اش��اره می کند و به ویژه روس��تاهای اطراف و طبیعت آنها را می ستاید. ظاهراً او چند گاهی 
در روس��تاهای »توزه َزن«، »ِونایی« و »س��راب َکرتول« اقامت می کند و به شکار و گشت و 
گذار می پردازد. تعریف و تمجیدهای این ش��اه قاجار در س��فرنامه اش، ما را به یکی دیگر از 
جاذبه های گردشگری شهر بروجرد رهنمون می سازد. برخی روستاهای اطراف شهر بروجرد، 
از زیبا ترین و خوش آب و هوا ترین روستاهای ایران هستند که هنوز زندگی روستایی در آنها 
جریان دارد. عالوه بر روس��تای ونایی و س��راب کرتول که هنوز هم جاذب گردشگران بومی 
و غیر بومی اس��ت، روستاهای زیبای دیگری پیرامون ش��هر قرار دارند. از جمله این روستاها 
روستای »َکرکیخان« است. این روستا که در کیلومتر پنج محور بروجرد به مالیر قرار دارد، 
روستایی ییالقی و بسیار خوش آب و هواست. مردم این روستا به کشاورزی و باغداری اشتغال 
دارند. محصوالت مرغوب کش��اورزی و میوه های این روس��تا به مصرف نواحی دیگر می رسد. 
در گذشته باغ های به و انگور این منطقه معروف بوده اند. از دیگر روستاهای جاذب گردشگر، 
روس��تای دره صیدی در 10 کیلومتری شمال بروجرد اس��ت. این روستا از بکرترین نواحی 
روستایی شهر است. اگر شانس بیاورید و زمانی به روستا برسید که مردم مهیای یک جشن 
عروسی هستند، دیدن آداب و آیین محلی آنها، لباس های رنگارنگ محلی و رقص و پایکوبی، 
با نوای س��از و دهل لری در چهار ش��بانه روز یک تجربه گردش��گری ماندگار خواهد ش��د.

روستاگردی ناصرالدین شاهی!

برای دوس��تداران معماری ایرانی، بازدید از »مس��جد 
جامع بروجرد« یک اولویت خواهد  بود. این مسجد که 
به ش��ماره 228 در فهرس��ت آثار ملی به ثبت رسیده، 
م��وزه ای از هن��ر و معم��اری از قرون اولیه اس��المی 
)ق��رن س��وم و چهارم هج��ری( تا دوره  قاجار اس��ت. 
قدیمی ترین بخش مس��جد، شبستان جنوبی آن است 
که ب��ه چهارطاقی های ساس��انی شبیه اس��ت و گمان 
ساخته شدن مس��جد را بر ویرانه های آتشکده ای پیش 
از اس��الم تقویت می کند. این مس��جد از مساجد یک 
ایوانی اس��ت و گنبدخانه آن در دوره  سلجوقی ساخته 
شده است. »مسجد شاه« یا »مسجد سلطانی« از دیگر 
آثار معماری این ش��هر است که در زمان فتحعلی شاه 
قاجار و به ش��یوه  مساجد سلطانی )لقب فتحعلی شاه( 
در تهران و قزوین س��اخته شده است. »مجموعه  بازار« 
 بروجرد که به »راس��تا بازار« موس��وم اس��ت، از دیگر 
جاذبه های معماری این شهر است. قسمت اصلی آن از 
ساخت و سازهای حسام السلطنه، حاکم وقت بروجرد 
در زمان فتحعلی شاه قاجار است و شامل بازار مسگرها، 
چلنگرها، حلبی س��ازها، آهنگرها، بزاز ها و غیره است. 
راس��تا بازار حدود 1200 متر طور دارد و در مسیر آن 
چند کاروانسرای قدیمی، از جمله کاروانسرای حافظی 
قرار دارد. مدرس��ه پهلوی، مدرس��ه  حجتیه، مس��جد 
رنگینه، س��اختمان امامزاده جعفر، تکیه دیده ور، تکیه 
موثقی و پل قلعه حاتم از دیگر جاذبه های شهر بروجرد 

برای دوستداران معماری ایرانی هستند.

یکی از جاذبه های معماری شهر بروجرد که متأسفانه در معرض 
تخریب قرار دارد، هتل یا مهمانس��رای مقدم است. این هتل از 
نخس��تین هتل ها به شیوه  مدرن اس��ت که در زمان رضا شاه و 
هنگامی س��اخته شد که بروجرد در مسیر مدرنیزاسیون پهلوی 
چهره ای دیگر به خود می گرفت. این اثر تاریخی به دالیلی چون 
تملک شخصی و قیمت باالی زمین به دلیل واقع شدن در مرکز 
کنونی شهر، به صورت نیمه ویران باقی مانده است. در حالی که 
مرمت و رونق این میهمانس��رای زیبا می تواند دربردارنده منافع 
مادی و معنوی برای مالکان و مردم ش��هر باشد. اگر به بروجرد 
س��ری زدید، دیدن نمای هتل را به سبک معماری پهلوی اول، 

واقع در میدان شهدای شهر بروجرد از یاد نبرید!

مساجد تاریخی، بازار و کاروانسرا
برای دوستداران معماری ایرانی

مهمانسرای مقدم؛ در برزخ میان بودن و نبودن!

سنگ نگاره های کرکیخان متعلق به دوران پیش از تاریخ، مراسم »شال دوَرکی« در شب عید 
نوروز، پخت شیرینی »حلوا پاال« توسط زنان روستا، از جاذبه های گردشگری این روستا هستند.

بروجرِد امروزی اگر »بر او گرد« بوده باش�د به سبب گرد آمدن 
سپاه یزدگرد، یا خواهر شهرهایی مانند داراب گرد و دست گرد 
بوده باش�د، یا س�اخته ی ش�هزاده ای به نام ویروی اشکانی و 
»ویروگرد«، به هر حال دارای زندگی و حیاتی پررونق در دوره ی 
پیشااسالمی بوده است.وجود تپه های باستانی متعدد در آن، 
گواه این مدعاست. آمارها تعداد این تپه ها را بیش از یکصد تپه 
ارزیابی می کند که عمده آن ها در دش�ت سیالخور در جنوب 
ش�هر بروجرد قرار دارند. این تپه ها دارای آث�اری از دوره های 
گوناگون و حتی دوره های پیش از تاریخ هس�تند و از ش�مال 
غرب تا جنوب ش�رق بروجرد گس�ترده شده اند. از جمله این 
تپه های باستانی میتوان به تپه  های قلعه رومیان، قرق، قالبایی، 
کیدان، طنجور، اس�دخانی، ولیان، کاغه و زرگران اشاره کرد.

جاذبه های گردشگری کرکیخان

شهری برای گردشگراِن باستان شناس
یا باستان شناسان گردشگر!
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ش��هر بروجرد برای آن دسته از گردش��گرانی که کوه ها، دشت ها و رودها و تاالب ها 
و گونه ه��ای گیاه��ی و حیوانی  آنها را به جاده و س��فر می کش��اند، هم حرف هایی 
برای گفتن دارد. تاالب »بیش��ه داالن« که در 15 کیلومتری جنوب شرقی بروجرد 
و در »دش��ت س��یالخور« قرار دارد، یکی از زیس��تگاه های اصلی پرندگان و جانوان 
بومی و مهاجر بوده و هس��ت. البته در س��ال های اخیر بخش هایی از آن به تصرف 
کشاورزان درآمده و استفاده بی رویه از منابع آبی تاالب، آن را در معرض نابودی قرار 
داده اس��ت. بیشه داالن مسکن بسیاری پرندگان، دوزیستان، خزندگان و پستانداران 
اس��ت؛ مار، مرغابی، خرگوش، الک پش��ت، حواصیل، گرگ، ش��غال و سگ آبی از 
جمله این حیوانات هستند. »تنگه کپرگه« در شمال غرب بروجرد و »آبشار ونایی« 
در انتهای تنگه و در دامنه ی رش��ته کوه گرین از مهم ترین جاذبه های طبیعی برای 
کوهنوردان و کوهپمایان به ش��مار می رود. رش��ته کوه گرین از رشته کوه های بلند 
زاگرس اس��ت که در ادامه  اش��ترانکوه قرار دارد و طول آن به بیش از 180 کیلومتر 
می رس��د. این رشته کوه در استان کرمانش��اه به کوه های پرو و بیستون می پیوندد. 
مهم ترین قله های گرین که در روس��تای ونایی بروجرد قرار دارند، قله های »هجده 
یال«، »س��ه کوزان« »واالش«، »برنجه« و »هیگره« هس��تند. وجود چشمه ساران 
جوشانی چون »آب سفید«، »دو روزنه« و »طوطیا« در این منطقه زیبا عالوه بر رونق 
کش��اورزی، سرسبزی و آبادانی و هوای خوش،  این منطقه را به زیستگاه گونه های 
جانورانی مانند خرس، روباه و گرگ )و در گذشته پلنگ( نموده است. قله های گرین 
حت��ی در برخی ماه های گرم س��ال ب��رف دارند. صعود به قله ه��ای گرین از طریق 
روستاهای غرب بروجرد مانند »شیخمیری«، »ُکپرگه« و »وِنایی« امکان پذیر است. 

برای گردش��گران و مس��افران خوش ذوقی که صنایع دس��تی و سوغات شهرهای 
ایران دس��تمایه های زیبای چیدمان خانه هایش��ان اس��ت، صنایع دس��تی بروجرد 
می توان��د آثاری ماندگار و ارزش��مند باش��د. معروف ترین صنعت دس��تی بروجرد 
ورشو س��ازی و مسگری است. ورش��وهای قلم کاری زیبا که در قالب گلدان و تنگ 
و قندان و چای دان و س��ینی و س��ماور و غیره عرضه می ش��ود، اش��یای با ارزش 
ب��رای تزئین فضاهای داخلی اند. گلیم و جاجیم و »ماش��ته« باف��ی، که رنگ ها و 
طرح هایش��ان ذوق را برمی انگیزد، از دیگر صنایع دس��تی بروجرد هستند. اگر به 
اجن��اس عتیقه عالقه دارید و یا مجموعه دار هس��تید، حتما به بخش های قدیمی 
بازار بروجرد س��ر بزنید. راس��ته های بازار بروجرد پر اس��ت از صنایع دستی مانند 
نمد و گیوه و چاقوهای دس��ت س��از و دس��ت س��ازهای چرمی. از آب نبات و نقل 
و ارده و کلوچه های بروجرد، دوغ و خیارش��ور روس��تای وِنایی هم غافل نش��وید.

ب��ا وجود هم��ه  دیدنی ها و خوردنی ه��ا و خریدنی های ش��هر، می توان گفت 
مهم ترین مش��خصه  ش��هر بروجرد آب و هوای خ��وش آن به ویژه در فصل بهار 
اس��ت. در شعر شاعران و سفرنامه  گردش��گرانی که به بروجرد سفر کرده اند، 
بهار بروجرد جایگاه ویژه ای دارد. گرچه بهار دوره  قاآنِی ش��اعر در 200 س��ال 
پیش که هنوز پای ماش��ین به این شهر باز نشده بود دل انگیز تر بوده است، اما 
هنوز هم می توان رد پای آن بهاران بهشتی را میان شکوفه های سیب و نسیم 
جان بخش و خنک کوهسارانو غلغل چشمه ساران در بروجرد جستجو کرد و با 
میرزا حبیب قاآنی )از ش��اعران بزرگ دوره قاجار که همراه ناصرالدین شاه به 
بروجرد سفر کرد( هم سخن ش��د که سروده: »تا که پدیدار شد بهار بروجرد/     

شد چو بهشت برین دیار بروجرد«

جاذبه های طبیعی بروجرد؛ مقصد کوهنوردان و دوستداران طبیعت

بی ورشو از بروجرد نروید!

خوشا فصل بهاران بروجرد!
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عکس  ورشوسازی، صنایع دستی بروجرد

عکس  ورشوسازی، صنایع دستی بروجرد
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راه س��فر را دنبال کردیم و به ش��هری رسیدیم به نام اصفهان یا س��پاهان که این اواخر 
ش��هری مهم شده اس��ت. دارای حصاری ِگلی و خندقی اس��ت و پیرامون آن چهار میل 
 و با احتس��اب حومه، ده میل اس��ت؛ و خانه های حومه از لحاظ خوبی به پای خانه های
درون حصار شهر می رسد. در آنجا پی بردم که مردم اصفهان بسیار فراوانند و نیکمردان 
بسیاری � که بسیار هم توانگرند � در میان آنان وجود دارند. گاهی از پادشاه خود پیروی 
نمی کنند و20سال پیش، » جهانشاه قراقویونلو« � پادشاه ایران � به این شهر آمد و مردم را 
وادار به فرمانبرداری از خود کرد و سپس رفت. اما پس از مدتی کوتاه، دوباره مردم شوریدند. 
پس او لشگری به اصفهان فرستاد و فرمان داد که شهر را غارت کرده و سپس بسوزانند. 
همچنین دستور داد تا هر یک از سربازان به هنگام بازگشت، سِر بریدهایی را با خود بیاورند 
و لشگریان این فرمان را به دقت اجرا کردند؛ چنانکه از کسانی که در آن لشگرکشی شرکت 

کرده بودند شنیدم که هر کس نتوانسته بود سِر مردی را ببرد، سِر زنی را بریده و موهایش 
را تراش��یده بود تا فرمان ش��اه را اطاعت کرده باشد و آن لشگر به دستور شاه، همه شهر 
را نابود کرد. با این همه، یک بخش از شش بخش آن اکنون دارای خانوار است. اصفهان 
بناهای بزرگ و مهم تاریخی دارد که یکی از معتبرترین آنها، آبانباری چهارگوش است با 
آبی زالل و شیرین و بسیار گوارا که در پیرامونش باراندازی است با ستون ها و گنبدهای 
نیکو و اتاق های بی شمار و حجره هایی مخصوص بازرگان هایی که می خواهند کاالهای 
 خود را ارائه کنند. پیوسته در هنگام شب، درِ این مکان برای حفظ کاالها قفل می شود.

اش��یا و بناهای نیکوی دیگری نیز در این ش��هر دیده می شود که از گفتن آن می گذرم 
و تنها این را می گویم که در زمانی پیش از امروز � چنانکه می گویند � 50 هزار نفر در 

این زندگی می کرده اند.

حدود540سـالپیش،گردشـگریونیزیبه
نـام»جوزافـاباربارو«بـهاصفهانآمـد.اودر
دورانآققویونلووپادشـاهیاوزونحسـن
درایرانبود.درسـتدردورانیکهکمترین
اطالعـاتراازتاریـخآندورانداریـم)1(.
بخشیازنوشتههایجوزفابارباروچنیناست:
»درزمانـیکهبیـنجمهوریونیزوسـلطان
عثمانی)ترکیـهامروزی(جنگدرگرفت)2(،
سیاستمدارانونیزمراـکهازیکسوبهزندگی
درمیانبربرهاخوگرفتهبودموازسویدیگر
راضـیبودمکهبـهعالیجنـابدرراهاهداف
بـهایـرانروانه دولـتونیـزخدمـتکنـمـ
کردند.الزماسـتگفتهشـودکهپیشتر،سفیر
اوزونحسنبهونیزآمدهبودتاجمهوریونیز

رابهادامهجنگباسـلطانعثمانیبرانگیزد.«
اودرادامـهمـیگویـد:»بادوکشـتیبهراه
افتادیمودوکشـتیبـزرگدیگرنیزبهدنبال
مـاآمدندکـهپرازجنگجووسـالحومهمات
بود.همچنینهدایاییکهعالیجنابسـینیورا
ازطـرفجمهـوریونیز،برایاوزونحسـن
فرسـتادهبـود،همـراهایـنکشـتیهـابود.«
جوزفابارباروسرانجامبهخدمتاوزونحسن
آققویونلومیرسدومأموریتخودراانجام
میدهدوپسازگردشدربرخیازبخشهای
ایرانبهتبریزبازمیگردد.چونبهتبریزمیرسد
میگوید:»سـلطانراچنانبیماریافتمکهدر
شـِبدیگرکهعیدخواجهشـویانمسـیحیان
بـود،درگذشـتوچهـارپسـرازاومانـد.«

سفرنامه تاریخی      اصفهان

س��پ��اه��ان
ب�ا حص�ار گل�ی و خندق

اصفه�ان و گردش�گران فرنگ�ی؛ بخ�ش شش�م - جوزاف�ا باربارو

سفر از ونیز تا آب انبار چهارگوش اصفهان

اصفه�ان، 1378. آتروپ�ات،  نش�ر  اش�راقی،  فی�روز  خارج�ی،  س�یاحان  دی�د  از  اصفه�ان   � مناب�ع: 

عالقه مندان می توانند به کتاب » تشکیل دولت ملی در ایران«نوشته پژوهشگر برجسته آلمانی، » والتر هینتس«مراجعه کنند. این کتاب به ترجمه کیکاووس  .1
جهانداری، در سال 1362 از سوی نشر خوارزمی منتشر شده است. در این کتاب، نویسنده با ریشه یابی زمینه های تاسیس دولت صفوی بر آن است تا نقش اجداد 
شاه اسماعیل � جنید و حیدر � و نقش دولت ترکمن آق قویونلو را در به قدرت رسیدن شاه اسماعیل و تاسیس سلسله صفوی بازنمایی کند. کتاب با پیش گفتار 
1471 میالدی برابر با 876 قمری. استاد فقید، عباس زریاب خوئی و مقدمه های مترجم و مولف آغاز می شود. سپس مباحث اصلی با هشت فصل ادامه می یابد. 2.

اصفهان، زیبای پُر حادثه

متن  مهدی تمیزی   
عکاس و پژوهشگر هنر      
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ک، متعلق به عصر آق قویونلوها /مهدی تمیزی
س بازمانده بنای درکوش

عک
سفرنامه تاریخی      اصفهانسفرنامه تاریخی       ترجمه
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آبشار آتشگاه 
این آبش��ار در 40 کیلومتري شهر لردگان، پس از روستاي میالس و سردشت شوش 
در روستاي آتشگاه واقع شده است. روستاي آتشگاه که خاطرات سرداران عیالمي را 
به یاد مي آورد، دره اي تنگ و زیبا با خصوصیات بکر و طبیعي است. در میان دره، نهر 
خروشان جاري است و سنگ هاي آهکي و گچي و درختان کهنسال گردو، خیار، بلوط 
و زبان گنجشک پیرامون آن را فرا گرفته اند و شیب زیاد و پستي و بلندي هاي جابجاي 
آن آبشارهاي کوچک متعددي را در طول 3 کیلومتر ایجاد کرده است.  با آنکه منطقه 
هوایي معتدل رو  به گرم دارد، در میان دره، هوا به ش��دت خنک و روح افزا اس��ت. 

چشمه برم 
این چش��مه در وسط ش��هر لردگان و در کنار بقایاي شهر تاریخي لردگان قرار دارد. 
چش��مه اي است، مصفا و مظهر حیات شهر لردگان و روستاهاي همجوار مي باشد. در 

حاشیه این چشمه امکانات رفاهي، وسایل بازي توسط شهرداري مستقر شده است.

منطقه جنگلي بازفت 
این منطقه در غرب شهر لردگان و 180 کیلومتري شهرکرد واقع شده است و 53000 
هزار هکتار وس��عت دارد. از شمال به مرز لرستان، از جنوب به اردل، از شرق به شهر 
کرد و از غرب به به مرز خوزس��تان محدود اس��ت. نواحي عمده جنگلي این منطقه، 

»چهک تلخه دان«، »بادام شیریندان«، »ولسگاه«، »کچوز« و »چم جندار« است.
 

منطقه حفاظت شده سبز کوه 
این منطقه در سه شهرستان اردل، بروجن و لردگان واقع شده و با وسعتي در حدود 
62000 هکتار داراي اکوسیستم هاي ویژه و چشم اندازهاي طبیعي، مرتعي، جنگلي، 
و کوهستاني مي باشد.آبشارهاي پر آب و دیدني مثل تنگ زندان و آبشار معدن زیبایي 
منطقه را دوچندان کرده است. این منطقه داراي سه تنوع آب و هوایي مي باشد و به 
تبع آن جانوراني چون پلنگ، خرس قهوه اي، سنجاب بلوط هاي غرب ایران، کل، بز و 

کبک دري در این منطقه زندگي میکنند.

لُرِدگانیکیازشهرهایاستانچهارمحالوبختیاریایراناست.اقلیمشنیمهمرطوبگرمبازمستانهاینیمهسرداست.شهرلردگانازدیربازمرکزيبرايمبادالتعشایريبودهاست.
درمتونتاریخيازلردگانبهناملردجاننامبردهشدهاست.قلعهلردگاندرنزدیکيچشمهبرملردگاندردورانلربزرگساختهشدهبودکهخرابههايآناکنوننیزباقيماندهاست.

دره ، نهر خروشان و درختان کهنسال!
گذری بر اقلیم نیمه مرطوب گرم با زمستانهای نیمه سرد چهارمحال و بختیاری ایران

لردگان مرکزي براي مبادالت عشایري

عکس جلد     لردگان

عکس  حمیدرضا نیکومرام   
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زیگمار گابریل، معاون صدراعظم، وزیر اقتصاد و رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان به همراه یک 
هیئت بلند پایه اقتصادی س��فری س��ه روزه به ایران داش��ت. او عالوه بر مالقات با مقامات ایرانی از 
اصفهان هم دیدن کرد.  معاون صدراعظم آلمان روز سه شنبه )21 ژوئیه/ 30 تیر( وارد اصفهان شد 
و پس از گفت وگو با مقامات محلی از این شهر دیدن کرد. گشت و گذار معاون صدراعظم آلمان در 
میدان نقش جهان. پرفس��ور مجید سمیعی، رئیس انجمن جراحان مغز آلمان نیز زیگمار گابریل را 
در این سفر همراهی می کرد. زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان در بازار اصفهان 

یک کیف صنایع دستی برای دخترش و پارچه قلمکار خریداری کرد.

سفیر سوئیس، عصر یکشنبه از طریق فرودگاه اهواز وارد این شهر شد 
و از مناطق مختلف اهواز اعم از جاده س��احلی، دانش��گاه های ش��هید 
چمران و دانش��گاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دیدن کرد. جولیو 
هانز همچنین در منطقه لش��گرآباد اهواز )انوش��ه( حض��ور یافت و از 
مغازه های فروش فالفل این ش��هر ک��ه از جمله مهمترین جاذبه های 
توریستی شهر محسوب می ش��وند، دیدن کرد. استقبال مردم اهواز از 
فالفل موجب تعجب سفیر سوئیس شد. فروش اغذیه در بازار لشکرآباد 
به صورت س��لف سرویس است. فروشندگان عالوه بر فالفل، سمبوسه، 
کپه و دیگ��ر خوراکی های فوری را عرضه می کنند و ش��ما می توانید 
در ص��ف بایس��تید و س��اندویچ دلخواهتان را خودتان درس��ت کنید. 

بازدید مقامات آلمان از بازار و ابنیه تاریخی اصفهان
اصفهان گردی آلمانی ها و پرفسور سمیعی 

سفیر سوئیس در پاتوق غذاگردی اهواز
غذاگردی سوئیسی در لشکرآباد اهواز!

اخبار   سفر مقامات
س ها بازدید مقامات آلمان از اصفهان /حمیدرضا نیکومرام

عک
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گزارش ویژه      نگاه گردشگر

ــــــــــماره هفتــــم  ش
24ویــژه مـرداد ماه نود  و چهار



ــــــــــماره هفتــــم  ش
ویــژه مـرداد ماه نود  و چهار 8

اصفهان گردی   کاخ هشت بهشت

هشت بهشت؛ کاخی زیبا و مهجور
بنای دو طبقه کاخ هشت بهشت که روزگاری زیباترین کاخ عالم هم نامیده می شد در روزگار شاه سلیمان 
 صفوی در نزدیکی باغ بلبل ساخته شد؛ باغ وسیعی که عمارت در آن واقع شده جزیی از باغ بزرگ نقش جهان

بوده  است و به گفته برخی تاریخدانان این باغ نشیمن هشت سوگلی حرم پادشاه بوده است، که چهار نفر در 
طبقه همکف و چهار نفر دیگر در طبقه اول سکنی گزیده بودند. این بنای دو طبقه با طاق های زیبا و تزیینات 
فراوان یکی از نمونه های درخشان معماری عصر صفویه به شمار می رود. بخش مرکزی کاخ به صورت چهار 
صفه ساخته شده و ایوان آن رو به شمال است و سقفی که بر فراز این بنای چهار صفه استوار است پوشیده 
از مقرنس های گچی خوش رنگ و خوش طرح است. اتاق های طبقه اول در چهار گوشه عمارت تزییناتی 
از گچ بری و نقاشی دارند. در طبقه دوم عمارت نیز مجموعه ای از رواق ها و اتاق ها و طاق ها و پنجره ها بر 
زیبایی آن می افزایند که در این طبقه به راهروها و اتاق های متعددی تقسیم شده که هر یک تزیینات خاصی 
دارن��د و در برخی حوض آب و در بعضی بخاری های دیواری تعبیه ش��ده اند. دیوارها را نیز آینه های فراوان 
می پوش��انیده اند و تمام س��قف های کاخ را موزاییک های بسیار عالی پوشانیده و داالن ها و غالم گردش های 
بس��یار زیبا و هماهنگ آنها را احاطه کرده اند. زیبایی های این کاخ به اندازه ای اس��ت که برخی گردشگران 
خارج��ی آن را از زیباترین کاخ های جهان و فرح انگیزتر از مجلل ترین کاخ های ممالک اروپایی نامیده اند.

تعمیرهای بی پایان یا بهانه هایی برای حفاظت؟!
تابلوی »طبقه دوم به علت تعمیرات تعطیل اس��ت« شنیده ش��ده که بیش  از 15 سال است که بر سر در 
 این بنای باش��کوه عصر صفوی مانده. بر این اس��اس بخش قابل توجهی از زیبایی های کاخ هش��ت بهشت، 
گچ بری ها و نقاش��ی های زیبای آن در طبقه دوم آن نهفته اس��ت و با توجه به قدمت این تعمیرات و عدم 
بازگشایی آن حتی برای مدتی کوتاه در طول این سال ها به نظر می رسد دلیل دیگری برای تعطیلی این 
کاخ زیبای صفوی وجود داشته باشد. ناصر طاهری در گفت وگو با مهر، در ارتباط با تعمیرات پایان ناپذیر 
طبقه دوم عمارت هشت بهشت گفت: »باید دقت داشته باشیم که همیشه بحث حفاظت از آثار تاریخی بسیار 
مهم تر از نگهداری آن است که این مطلب درباره این کاخ زیبا نیز صدق می کند«. معاون میراث فرهنگی 
 اصفهان بیان داش��ت: »برای حفاظت صحیح از بنای تاریخی نیازمند تجهیزات کامل از جمله دوربین های

مداربس��ته برای کنترل گردشگران و نیروی کافی حفاظت هستیم، اما بودجه کافی برای حفاظت کامل از 
تمام آثار تاریخی اصفهان وجود ندارد«. او با بیان اینکه به این شکل اگر درب بنایی تاریخی به طور کامل باز 
باشد و هرکسی بتواند به تمامی بخش های یک کاخ دسترسی داشته باشد امکان حفاظت کامل از آن وجود 
 ندارد، اضافه کرد: »در بحث نگهداری آثار تاریخی با این مطلب روبه رو هستیم که به دلیل عدم فرهنگ سازی
 صحیح بسیاری از گردشگرانی که برای بازدید وارد چنین کاخ هایی می شوند اقدام به نگاشتن یا کنده کاری
 و یادگارنویسی بر دیوارهای کاخ می کنند و این امر با توجه به عدم امکانات کافی برای حفاظت مشکل ساز

ش��ود«. طاهری با اش��اره به اینکه طبقه دوم کاخ زیبایی های قابل توجهی دارد، ابراز داش��ت: »با توجه به 
اینک��ه میراث فرهنگی نیروی کافی ب��رای حفاظت فیزیکی از تمام آثار تاریخی اصفه��ان ندارد مجبور به 
حفاظت از این کاخ بدین ش��کل هس��تیم«. او با بیان اینکه تمامی طبقات عالی قاپو نیز برای بازدید عموم 
باز نیس��ت و تا زمانی که به این فرهنگ عمومی حفاظت از آثار تاریخی در میان گردش��گران نهادینه نشود 
امکان بازگش��ایی آنها وجود دارد، گفت: »ببینید، با توجه به ش��کل خاص این عمارت چه مقدار نیرو برای 
حفاظ��ت کام��ل این بنا الزم اس��ت و با توجه به مارپیچ بودن راه پله ها هر میزان نیرو در پله ها بایس��تند 
بخشی از بنا از دید دور می ماند؛ بنابراین مجبور به حفاظت فیزیکی از این بناها به شکل دیگری هستیم«.

معاونمیراثفرهنگیاصفهانگفت:»فرهنگناپسندیادگارنویسیرویبناهایتاریخی،طبقهدوم
کاخهشتبهشترابرایحفاظتازاینبنایتاریخیتعطیلکردهاست«.بهگزارشمهر،تعمیرات
بیپایانبناهایتاریخیاصفهانبهویژهمسجدامامخمینی)ره(،مدرسهچهارباغوعمارتعالیقاپویکی
ازمواردیاستکهدراینسالهابسیارموردبحثقرارگرفتهاست؛امادراینمیانعابرانیکهازپارک
شهیدرجاییاصفهانعبورمیکنندویاگردشگرانیکهبرایبازدیدازکاخهشتبهشتبهاینمکان
میآیندبااینتابلوروبهرومیشوندکه»طبقهدومعمارتهشتبهشتبهدلیلتعمیراتتعطیلاست«

ن�وی��س��ی یادگاری 
هشت بهشت را تعطی�ل کرد

معاون میراث فرهنگی اصفهان گفت:
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بامی��ان، بهش��ت زمین اس��ت. مردم��ش می گویند: »م��ا به خدا 
نزدیک تریم«. می پرس��م: »چرا؟« می گویند: »چون فاصله  زمین و 
آسمان اینجا کمتر است«. جادو شده ام. 36 ساعت گذشته، اما هنوز 
نتوانس��ته ام از زیبایی اعجاب آور این سرزمین فاصله بگیرم و درباره 
ش��هر و مردمانش بنویسم. نوش��تِن همین چند خط آسان نیست. 
هیچ شرحی نمی تواند آن چه که اینجا به چشم می آید را وصف کند. 
کابل که بودم، بیشتر ساعت های روز توی خیابان  ها می گشتم، به در 
و دیوار نگاه می کردم و با مردم کوچه بازار حرف می زدم. این جا لکنت 
زبان گرفته ام. چه طور شرح دهم که وسط کشوری جنگ زده و فقیر 
که 35 سال است به محل زورآزمایی قدرت های شرق و غرب تبدیل 
شده، بهشِت زمین خوابیده؛ دست نخورده، بی همانند، سحرکننده، با 
دش��ت های پهناور کچالو. انگار که هدیه خداوند است از عالم غیب 
به  مردمی که رنج دوران کش��یده اند. اکثر مردم هزاره اند و ش��یعه و 
رابطه شان با ایران خوب است. مثاًل دولت مرکزی جمعه را عید فطر 
اعالم کرده بود، بس��یاری از اهالی یک روز بعد، یعنی شنبه را جشن 
گرفتند تا جشنش��ان یکی باشد با جشن ایرانی ها. مردم شهر وقتی 

از دو مجسمه  بودا که به دست طالبان نیست شدند حرف می زنند، 
از فعِل زمان حال استفاده می کنند. »این که می بینی نامش صلصال 
اس��ت آن یکی شه مامه. صلصال از شه مامه بلندتر است.« انگار باور 
ندارند که 14 سال است دو مجسمه  هزار و 500 ساله سر جایشان 
نیس��تند. به سمت شرق که بروی ش��هر ضحاک است با قصه  کاوه  
آهنگر. ش��مال بند امیر و معجزه  امام عل��ی)ع(. غرب، چهل برج و 
کاخ ش��یرین و جای تیشه  فرهاد روی کوهی که بیستون می نامند. 
وسط شهر دختر و پس��ری به نام های صلصال و شه مامه که عاشق 
بودند، به کوه پناه بردند و مجس��مه  شدند، میان هزارها غار راهبان 
با نقاش��ی هایی از شرق دور. افس��انه های آمیخته  فارسی/ اسالمی/ 
آس��یایی با رنگ و لعاب محلی. بعضی مردم غارنش��ین اند و بی نور 
چراغ زندگی می کنند، اما بََرگ هاشان رنگارنگ است در شهری که 
حاال دانشگاه دارد. خودشان می گویند طالبان را این جا راهی نیست. 
»سوادمان کم است. فقیر هستیم، اما کولتورمان غنی است. ما رفیق 
زمی��ن و آب  ایم نه جنگ و تفنگ.« می گویند اصفهان نصف جهان 
است. االن چند ساعت است که نصفه  دیگر جهان را یافته ام؛ بامیان.

ازاصفهانتابامیان
یادداشتی از سفر به بامیان

بامیان، ش�هری در ناحیه مرکزی افغانس�تان و مرکز والیت بامیان است. این ش�هر در مرکز هزاره جات )قسمت های هزاره نشین افغانستان( واقع 
اس�ت. بامیان، در 240 کیلومتری غرب کابل )پایتخت افغانس�تان( با حدود 62هزار نفر جمعیت، بزرگ ترین ش�هر در منطقه هزارجات محسوب 
می ش�ود و به عنوان پایتخت فرهنگی کش�ورهای عضو سارک در س�ال 2015 )میالدی( برگزیده شده است. این شهر در مسیر جاده ابریشم واقع 
ش�ده اس�ت. بامیان، به عنوان بخشی از امپراتوری کوشانیان بودایی در قرون اولیه میالدی، تقاطعی بین ش�رق و غرب این جاده بود که راه اتصال 
تجار چینی را از ش�رق به ش�رق میانه فراهم می آورد. پس از س�قوط امپراتوری کوشانی، بامیان بخشی از قلمرو حکومت خانی کوشانشاه شد که 
زیر س�لطه ساس�انیان بود. از آنجایی که این شهر در گذشته محل زندگی بوداییان بود و غارهای راهبان بودایی در آن قرار داشت و به دلیل اینکه 
این شهر توسط چنگیزخان مغول تخریب و نابود شد به شهر غلغله شهرت یافت. امکانات حمل و نقل بامیان درحد بسیار پایین و محدود وجود 
دارد. بامیان دارای فرودگاهی با باند ش�نی اس�ت. به علت عدم توجه مس�ووالن راه های ارتباطی این ش�هر باس�تانی کار روی آن صورت نگرفته 
اس�ت. در صورتی که اگر از گذرگه والیت غور به ش�هر هرات وصل گردد، عواید ملی آن بی ش�مار خواهد بود. بامیان یکی از توریس�ت پذیرترین 
ش�هرهای افغانستان اس�ت. ویرانه های تپه ش�هر ضحاک در حدود 10 مایلی جنوب دره قرار دارد که محل ارگ محافظ شهر است. ویرانه های این 
قلعه )شهر ضحاک( در آن مکان قابل بازدید است. بند امیر در دامنه کوه های سربه فلک کشیده بابا منظره خارق العاره از عجایب طبیعی است. 

توضیح گردشگر

متن و عکس  علی عبدی    
دانشجوی مردم شناسی
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ظاه�ر اضطرابی: ه��ر چند بند »امیر« به خاطر زیبایی ه��ای طبیعی اش در برج 
جوزای 1388به عنوان اولین پارک ملی افغانستان شناخته شد، ولی هنوز هم مورد 
توجه مس��ووالن کش��ور قرار نگرفته اس��ت. این بند در 75 کیلومتری شمال غرب 
شهر بامیان و در 215 کیلومتری کابل، میان سلسله کوه های بابا و هندوکش واقع 
ش��ده و از مجموعه بندهای نس��بتاً کوچک به نام های پنیر، پودینه، بربر، ذوالفقار 
و غالمان ش��کل گرفته اس��ت. برای دیدن بند امیر، باید زحمت حداقل سه ساعت 
مس��افرت از مرکز بامیان الی ولس��والی یکاولنک که در 100 کیلومتری این شهر 
واقع اس��ت را متقبل شد. صبح وقت در بند امیر، هوا نسبت به سایر مناطق کشور 
س��رد و درجه حرارت حدود 15+ درجه است، درحالی که در حین حال جالل آباد 
درش��رق کابل شاهد 35 + درجه اس��ت. جمع کثیری از گردشگران شامل مردان، 
زن��ان و اطفال از نقاط مختلف کش��ور به تماش��ای آب نیلگون بن��د امیرآمده اند. 
درمیان ش��هروندان افغان شماری در حد انگش��تان دست و پا را گردشگران خارجی 
نیز تش��کیل داده اند. درمیان س��یاحان بند امیر، اشخاصی با باورهای مختلف دیده 
می ش��وند. جمیله، خانم 28 ساله باشنده تایمنی شهر کابل، براي دیدن بند امیر، 
نخس��ت با 15 تن از وابستگانش در ولس��والی شیبر در45 کیلومتری شرق بامیان 
یک جا شده و بعد همراه با آنها به بند آمده اند. او می گوید به هدف زیارت به بند 
امیرآمده اس��ت. در میان بامیانی ها، این روایت که این بند را حضرت علی )ع( بنا 

نهاده اس��ت وجود دارد. آنان مدعی اند که حضرت علی )ع( بعد ازمس��لمان کردن 
پادش��اه بربر، کش��تن اژدهاي بامیان و بستن بند، دریک گوش��ه از این مکان نماز 
شکرانه ادا کرده است. جایی که امروز عده ای از مردم بومی به آن به عنوان قدمگاه 
حض��رت علی )ع( ب��اور دارند و به  زیارت آن می آین��د.  در این حال عبدالرحمن 
 احمدی سخنگوی والی بامیان، مدعي است که حفظ آبدات تاریخی و جلب توجه
تمویل کنندگان به هدف فراهم آوری تسهیالت برای گردشگران این آبدات درصدر 
برنام��ه کاری والی بامیان قراردارد. احم��دی می افزاید که والی بامیان کمیته ملی 
بند امیر را متشکل از نمایندگان ادارات زراعت، محیط زیست، اطالعات و فرهنگ 
و ایکوتوریزم وابس��ته به موسسه انکش��افی آغاخان به رهبری خودش ایجاد نموده 
تا درجهت توس��عه پارک ملی، تنظیف س��احه پارک از وج��ود آلودگی ها، انتقال 
هوتل ها و رس��تورانت ها به س��احه یاد ش��ده و همچنان تخلیه س��احات پارک از 
وجود منازل ایجاد دس��ت به کار ش��وند. به هرحال بامیان از نقاط مرکزی کش��ور 
با جاذبه های توریس��تی فراوان چون بند امیر، مجس��مه های تخریب ش��ده بودا، 
ش��هرهای غلغله و ضحاک، ساحات باس��تانی و دره های سرسبز عاری از آلودگی، 
می توان��د یک بار دیگر صنعت توریزم یا جهانگردی را در این والیت پررونق نماید، 
ولی این کار زمانی میسراس��ت که دولت افغانستان و سازمان میراث های فرهنگی 
مل��ل متحد یا یونس��کو اقدامات جدی را در این راس��تا عمال روی دس��ت گیرند.   

بند امیر در باور مردم افغانستان 

مجس�مه های بودا در بامیان، مجس�مه های بزرگی اس�ت که در دل کوه در استان بامیان افغانستان ساخته ش�ده اند. این دو مجسمه به بلندی 
53 مت�ر و 35 مت�ر، در کن�ار مجموعه ای از بناه�ای تاریخی در این مح�ل برای زمانی طوالنی از جاذبه های اصلی گردش�گری در افغانس�تان 
بودن�د. تندی�س کوچ�ک تر در س�ال 507 می�الدی و تندیس بزرگ ت�ر در س�ال 554 میالدی س�اخته شده اس�ت. در روز نهم مارچ س�ال 
2001 می�الدی )1379 خورش�یدی( نیروه�ای طالب�ان به فت�وای مالمحمد عمر به روی مجس�مه های غول پیک�ر بامیان آتش گش�ودند تا در 
ش�امگاه 11 م�ارچ از صلصال و ش�همامه تنها دو حفره باقی مان�د. تندیس های بودا در بامیان، تا قبل از آنک�ه در زمان حاکمیت طالبان تخریب 
ش�وند، بلندتری�ن مجس�مه های س�نگی در جه�ان به ش�مار می آمدند. یونس�کو این اق�دام طالب�ان را »دهش�ت افکنی فرهنگ�ی« نامید.

توضیح گردشگر

مردم شناسی و سفر      افغانستان
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اولین صعود شبانه ام به کرکس را هرگز از یاد نمی برم. حاال سال ها گذشته 
و باره��ا و بارها صع��ود به کرکس را تکرار کرده ام، ول��ی حال و هوای آن 
روز هنوز با من اس��ت و به همین دلیل هم هر س��ال اواس��ط ماه مبارک 
رمضان باز برای اجرای آن لحظه ش��ماری می کنم. این بار ساعت 4 عصر 
روز پنجش��نبه یازدهم تیرماه از اصفهان به س��مت روستای کشه حرکت 
می کنیم. جاده قدیم نطنز، مخصوصا در این فصل جاده ای گرم و بیابانی و 
طاقت فرساست ولی زمانی که  به سمت روستای کشه می پیچیم. نسیم 
خن��ک و هوای مطبوع همه خس��تگی را از تن مان بیرون می برد. دیگر از 
مرغداری س��ابق خبری نیس��ت و حاال یک مجتمع با امکانات تفریحی و 
رفاه��ی و وی��ال، کوهپایه کرکس را در اختیار گرفت��ه و باید برای ورود به 
آن ب��ا خ��ودرو، ورودیه پرداخت کنیم. نمی دانم واقعا هوا خنک اس��ت یا 
در برابر هوای اصفهان که خیلی گرم است ما احساس خنکی داریم! باید 
نیم س��اعتی راه رفت تا به درخت های گردو رسید. سکوت و هوای خوب 
ای��ن پیاده روی را لذت بخش می کند. به جایی که به درخت گردو معروف 
اس��ت می رسیم؛ دش��تی بس��یار زیبا که چهره بدون برف آن برای ما که 
زمس��تان آن را دیده ایم، چهره ای کامال مغموم و درهم شکس��ته اس��ت! 
حاال باید قدم در راه پاکوپی گذاش��ت که طی سال های متمادی قدمگاه 
بس��یاری ها بوده. کم کم نور خورشید محو می شود و دره تاریک. در میان 
همهمه جانداران محیط به پناهگاه می رسیم. برای رسیدن به این مقصد 
اول، دو س��اعت راه پیموده ایم. یک شیب تند در میانه راه نفس خیلی ها 
را به ش��ماره می اندازد، اما مشکلی نیس��ت و می توانیم راه را ادامه دهیم. 

به وقت افطار رس��یده ایم. همانطور که تشنگی از س��ر و رویمان می بارد، 
کنار پناهگاه می نشینیم و زیر نور ستاره ها افطار می کنیم. داخل پناهگاه 
ش��لوغ است و همهمه عجیبی به گوش می رس��د. دو ساعتی در پناهگاه 
اس��تراحت می کنیم و با طلوع ماه کامل قدم به راه قله از مسیر تابستانی 
می گذاریم. اول باید دره با ش��یب زیاد را رد کنیم و خب این دو س��اعتی 
طول می کش��د. ولی از حق نگذریم، پیمودن دره زیر نور ماه، خستگی به 
تن آدم نمی گذارد. بعد از یک س��اعت و نیم، به خط الراس می رس��یم که 
همیشه یا نس��یم دل انگیزی دارد و یا بادی ش��ورانگیز. سهممان این بار 
نس��یم است و قله هم مانند میلیون ها س��ال قبل، قد برافراشته و به عمر 
کوت��اه آدمیان لبخند می زند. دیری نمی پاید که قله ما را در بر می گیرد 
و منظره اطراف مانند همیش��ه مبهوتم��ان می کند. چند عکس یادگاری 
می گیریم و رهسپار پناهگاه می شویم. شیب زیاد است و باید آرام حرکت 
کنیم. نمی دانم چرا همیشه تصویر روزهای برفی دره جلوی چشمانم ظاهر 
می شود. به پناهگاه که می رسیم شلوغی دوچندان شده و کم کم حاضرین 
برای خوردن سحری آماده می شوند. ما هم کنار پناهگاه زیرانداز کوچکی 
پهن می کنیم و آماده خوردن سحری می شویم. هنگام اذان حال و هوای 
پناهگاه، مانند کارخانه ای است که یک دفعه از کار می ایستد و همهمه  در 
سکوت و صدای اذان محو می شود. وقت رفتن است باید قبل از گرم شدن 
هوا مسیر برگشت تا خودرو را بپیماییم. دو ساعت دیگر را ادامه می دهیم. 
خورش��ید که طلوع می کند ما هم به اصفهان رسیده ایم و مزه خوب یک 
سفر شبانه به قله کرکس و کوهپیمایی زیر نور ماه زیر دندانمان می ماند. 

متن و عکس احسان ناجی

تنظیم  گردشگر
گردشگر
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کوهنوردی      کرکس

شـــبانهتاقــله
راهنمای صعود به قله کرکس، اصفهان

توصیف همه مس�یرهای صعود به  قله و گزارش یک صعود

عکس کمپ در دامنه کوه کرکس
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کوهنوردی با کرکس ها 
رش��ته کوه کرکس از کوه هاي مرکزي ایران به ش��مار م��ي رود و پهنه اي به 
وس��عت 3400 کیلومترمرب��ع را زیر پوش��ش قرار داده که در جهت ش��مال 
غرب��ي- جن��وب ش��رقي امتداد یافته اس��ت. اط��راف این کوه را در س��مت 
ش��مال غربی، شهرس��تان کاش��ان، در جنوب شرقی، شهرس��تان نطنز، در 
ش��رق آن، شهرس��تان برخوار و میمه و در س��مت غرب، شهرستان اردستان 
احاطه کرده اند. قله کرکس به ارتفاع 3910 متر، بخش��ی از رش��ته کوه های 
مرک��زی ای��ران، مهمتری��ن کوه شهرس��تان نطن��ز )در اس��تان اصفهان( به 
ش��مار م��ی رود. وجه تس��میه ن��ام این ک��وه به خاط��ر وج��ود کرکس هاي 
کوچک��ي اس��ت ک��ه همچون باز ش��کاري ب��ر ف��راز دامن��ه آن در پروازند.

همراه با گراز و آهو در کرکس 
دامنه های کرک��س به دلیل وجود منابع آب کافی و نیز 
اعتدال ش��رایط اقلیمی و رویش ان��واع گیاهان مرتعی، 
زینت��ی و تجاری در ردیف مراتع نس��بتا خوب منطقه و 
کش��ور محسوب می شوند. پوشش گیاهی منطقه بیشتر 
ش��امل گیاهان بوت��ه ای )انواع گندمی��ان، درمنه، گون، 
گیاه��ان داروی��ی و …( و درختچه هایی اس��ت که به 
ص��ورت پراکنده دیده می ش��وند. موقعیت جغرافیایی و 
شرایط زیستی منطقه کرکس به گونه ای است که امکان 
وجود انواع جانوران وحشی اعم از خزندگان، پرندگان و 
پس��تاندارانی نظیر کل و بز، قوچ و میش وحش��ی، آهو، 
گراز )خوک وحشی(، گرگ، ش��غال، روباه، کفتار، گربه 
وحش��ی، پلنگ، تش��ی، پایکا )نوعی موش صحرایی که 
در ارتفاعات زندگی می کن��د( و غیره در آن وجود دارد. 

کرکس برف پوش 
کوه کرکس حاصل گدازه هایی اس��ت که از راه ش��کاف های موجود در سطح زمین 
به بیرون راه یافته اند. سطح زیر پوشش کوهستان کرکس در استان اصفهان بالغ بر 
300 هزار هکتار است که 98 هزار هکتار آن به عنوان منطقه شکار ممنوع انتخاب 
و اعالم شده اس��ت. قله های کوهستان کرکس به علت ارتفاع زیادی که دارند تقریبا 
در نیمی از سال پوشیده از برف بوده و منبع اصلی چشمه های متعددی است که در 
دامنه های این کوهستان جریان دارند. اما میزان بارندگي ساالنه آن بین 200 تا 300 
میلیمتر است که این کوهستان را در شمار مناطق خشک تا نیمه خشک قرار داده 
است. از کوهستان کرکس رودهایي که اغلب خشک رودي بیش نیستند، سرچشمه 
مي گیرند و سرچش��مه بیش��تر رودهاي منطقه تا اوایل تیر ماه خش��ک مي شوند.

مسیرهایمختلفیبرایصعودبهکرکسوجوددارد؛مسیر
جنوبي)متداولترینمسـیرصعود(ازروسـتايکشهآغاز
میشـودومتوسـطزمانصعودبین5تا7سـاعتخواهد
بود.مسیرشرقیازروستایطامهمیگذردومتوسطزمان
صعودبین7تا8سـاعتاسـت.مسیرشمالشرقيشمارااز

روسـتاياورهحدود6سـاعتبعدبهقلهکرکسخواهد
رسـاند.مسیرشـمالغربيهمازروسـتايبیدهندشـروع
میشـودوبعدازحدود6سـاعتبهقلعهخواهیدرسـید.
برایرسـیدنبهخطالراسهمدومسـیرچشـمهالعشهاز
طریقچشـمهاصفهانیهاومسیرگلهازطامهوجوددارد.

مسیرهاي صعود قله کرکس 

مسیر متداول صعود
اگر خواستید از مسیر جنوبی )کشه( بروید. باید راه طرق رود را که در فاصله 25 
کیلومتری نطنز است در پیش بگیرید. تا کشه که آخرین آبادي در مسیر است، 
5 کیلومتر فاصله است. از کشه به طرف چشمه اصفهاني ها که در مجاورت یک 
مرکز توریس��تی )مرغداري سابق( است مي رویم و بعد از چشمه در راه مالرو به 
طرف ش��مال رفته، تا به چشمه لیاسن برسیم که تا اینجا شیب راه کم است. از 
مش��خصات این چشمه درختان گردو است، از اینجا به بعد شیب تند مي شود. 
 در مس��یر باید از کنار آبش��ار بگذریم با پشت سر گذاشتن آبشار پناهگاه نمایان 
مي ش��ود. پناهگاه کرکس در س��ال 1384 به همت هیات کوهنوردی اس��تان 
اصفهان ساخته شده است و تنها پناهگاه موجود در منطقه کرکس است. پناهگاه 

کرکس ش��امل س��ه اتاق و یک سالن بزرگ اس��ت که گنجایش دست کم 60 
کوهنورد را دارد. اتاق هاي تمیز، چش��مه در کنار پناهگاه و س��رویس بهداشتي 
از امکانات دیگر پناهگاه کرکس هس��تند. مس��وول پناهگاه آقای محمد حوض 
ماهی، فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی از دانشگاه اصفهان است که از بعدازظهر 
چهارشنبه تا جمعه شب در آنجا حضور دارد. برای صعود در روزهای دیگر هفته 
و اس��تفاده از پناهگاه، باید قبال با هیات کوهنوردی اس��تان اصفهان هماهنگی 
الزم ص��ورت بگیرد. البته جان پناه فلزی و قدیمی کرکس کمی باالتر از پناهگاه 
جدید هنوز قابل اس��تفاده اس��ت. بعد از پناهگاه که چشمه اي روبروي آن دائما 
جری��ان دارد، راه مالرو با ش��یبي تند در کنار ش��ن اس��کي ادام��ه مي یابد تا به 
آس��مان گدار مي رسد و قله نمایان مي شود. راه بازگشت هم از شن اسکي است. 
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مسیر امامزاده
پس از خروج از نطنز به میدانی که تابلوی روستای اوره را دارد می رسیم. بایستی به سمت 
کاشان مسیر را ادامه دهیم تا به جاده جدید تاسیس شده که تابلوی امام زاده سلطان گورآباد 
را دارد برسیم این جاده از باالی روستا اوره می گذرد. تا ده اوره حدود 5 کیلومتر راه دارید. 

با خودروی شخصی هم می توانید تا امامزاده سلطان گورآباد بروید. سپس مسیر را از پایین 
امامزاده ادامه می  دهیم. دره اصلی را که همواره جریان آب بیشتری دارد ادامه می دهیم. 
حدود 30 دقیقه بعد از ورود به دره، از کنار آبشار گذشته و در انتها به یک شیب تند شني 
مي رسیم که به قله منتهي مي شود. این مسیر نیز یکی از مسیرهای زیبای کرکس است. 

مسیر دوراهی ها
براي رسیدن به بیدهند بعد از طي 18 کیلومتر از جاده نطنز-کاشان )جاده قدیم( به پل 
»هنجن« مي رس��یم از این پل جاده فرعي دو قس��مت مي شود که یکي به ابیانه منتهي 
مي شود و جاده دیگر پس از گذشتن از روستاي هنجن-چیمه-لوجر به دو راهي بیدهند-
فریز هند مي رس��د که جاده سمت چپ به بیدهند منتهي مي شود این جاده تا روستاي 
»چیمه« آسفالت است. در »بیدهند« امامزاده اي واقع است که براي شب ماندن مناسب 

است. از روستا به طرف جنوب مي رویم تا به آخر »بیشه ده« برسیم. راه صعود از این محل 
ش��روع مي شود که با طي کردن راه مالرو در کنار آب به دو راهي مي رسیم که در کنار 
آغل س��نگي ساخته شده است و با ادامه دره سمت چپ و راه مالرو به طرف جنوب و تا 
سرچشمه آب پیش مي رویم و سپس با صعود از دامنه شرقي دره به طرف جنوب شرقي 
ادامه مسیر مي دهیم تا به صخره بر مي خوریم که نباید با آن درگیر شد و باید از کنار آن 

و باز هم به طرف جنوب شرقي حرکت کنیم تا به قله برسیم. 

مسیر آبشارها و سپیدار بلند
این مسیر از نطنز شروع مي شود. که باید از جنب هتل سرابان به روستاي طامه در غرب 
نطنز برویم. این جاده حدود 4 کیلومتر اس��ت از طامه به طرف باغ هایي که در غرب ده 
به نام دراش هستند مي رویم در اینجا دو دره وجود دارند؛ »پاپول« که در امتداد باغ هاي 
ده و در کنار آبش��ار زیبایي قرار دارد و »پاکدار« که در جنوب باغ هاس��ت و مسیر از این 
دره ش��روع مي ش��ود و باید تا گردنه آن برویم و س��پس از کمرکش کوه به طرف غرب 

حرکت کنیم. مشخصه صحیح بودن این مسیر تک درخت سپیدار بلند است که از کنار 
آن مي گذریم و سپس با گذشتن از دره اي فرعي به دره اي طوالني مي رسیم که به قله 
منتهي مي شود. این مسیر بسیار زیباست آب تا یک ساعت مانده به قله جریان دارد به 
همین دلیل آبش��ارهاي متعددي در مسیر دیده می شود. الزم به ذکر است که آب هاي 
دره هاي دیگر نیز به این دره مي پیوندند که این نیز صحیح بودن مسیر را نشان مي دهد 
قسمت هاي آخر این دره سنگي مي شود که باید این سنگ ها را دور زد تا به قله رسید. 
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س��ال های زیادی اس��ت که کوه های این س��رزمین زیر قدم های ابرمردانی است 
که با گذر از س��ختی و دش��واری، پای در کوهس��تان های عظیم ایران نهاده اند تا 
درس مق��اوت و پایداری را در گوش کودکان زمزمه کنند. اما در س��ال های اخیر 
متاس��فانه شاهد رویدادی هس��تیم که کم و بیش همه گروه های کوهنوردی را 
ب��ه نوع��ی در گیر خود نموده و آنها را از رس��یدن به هدفی که برایش��ان تعریف 
شده، باز داش��ته، یعنی برگزاری گلگشت به جای برنامه های جدی کوهنوردی.
دالیل زیادی هم برای آن وجود دارد که ش��اید مهم ترین آن کس��ب درآمد است. 
برنامه هایی که شاید یک روز دلیلی برای جذب طبیعت دوستان و انتخاب و پرورش 
کوهنوردان از میان آنها، بود امروزه نه تنها برای گروه ها به عنوان هدف اصلی قرار گرفته 
بلکه با گرایش به سمت تورگردانی که عهده دار آن آژانس های گردشگری هستند، نه 
تنها سطح کیفی این گونه برنامه ها پائین آمده، بلکه هدف آن تورها نیز متزلزل شده. 
 ش��رکت در ی��ک تور کوهنوردی همراه با کس��انی که نه تنه��ا دوره های الزم را 
ط��ی نکرده ان��د، بلکه با ارزان ت��ر کردن تورها ب��ه عنوان عنصر اصل��ی رقابت با 
آژانس های گردش��گری، وارد عمل ش��ده اند، نه تنها لطفی ندارد که ممکن است 
عواقبی را هم به همراه داش��ته باش��د. چرا که این افراد گاهی با خروج از محدوده 
قوانین تعریف ش��ده این صنعت باع��ث ترویج بی اخالقی ه��ای متضاد با جامعه 
می ش��وند و مشکلی تازه برای نس��ل آینده طبیعت گردان به وجود خواهند آورد. 

با نگاهی اجمالی به برنامه های سه ماهه هر کدام 
از گروه های کوهنوردی ش��ناخته ش��ده، متوجه 
خواهید ش��د که بیشتر آنها برنامه های تفریحی 
ساده مانند بازدید از آبش��ار بی بی سیدان، آبشار 
پونه زار، چش��مه ناز، آب ملخ، دراز رود، آبش��ار 
آتش��گاه و از این دست برنامه ها را در را در تقویم 
سفرهایش��ان قرار داده اند. این بار که به روستای 
خفر رفته بودم یکی از روستائیان که خانه کرایه 
می داد، از کم شدن آمار کوهنوردان برای صعود 
به قله های دنا می گفت. در صورتی که کوهستان 
دنا در نزدیکی اصفهان با بیش از چهل قله باالی 
چهار هزار متر، مکان بسیار مساعدی برای کار و 
بررسی مسیرهای خاص و جدید هستند. هرچند 
قله ه��ای دماوند، عل��م کوه و س��بالن در برنامه 
س��ه ماهه گروه ها به چش��م می خورند که من با 
آن مخالفتی ندارم ول��ی چیزی که فکر می کنم 
فراموش شده، این اس��ت که صعود به دماوند از 
جبهه جنوبی در تابس��تان، نباید برنامه شاخص 
یک گروه کوهنوردی باش��د! همین بهار گذشته، 
یک��ی از گروه ه��ای کوهن��وردی، صع��ود »خط 
الراس دوبرار« را در برنامه خود گذاش��ته بود که 
نهایتاً تبدیل ش��د به س��فر »نئور به سوباتان«! و 
وقتی چرایی اش را از سرپرست گروه جویا شدم، 
رع��د و ب��رق را بهانه ک��رد. در صورتی که وقتی 
از منب��ع موثق جویا ش��دم، هیچ خب��ری نبود. 

حال س��والی مطرح می ش��ود؛ ای��ن که واقعا کم کاری از کیس��ت؟! آی��ا ما واقعاً 
نفراتی که توانایی اجرای این گونه برنامه ها را داش��ته باش��ند، نداریم؟! یا انگیزه 
برای اجرای آن پائین آمده اس��ت؟ به نظر من چی��زی که گروه های کوهنوردی 
امروزه به دس��ت فراموشی س��پرده اند، عناصر اصلی کوهنوردی و هدف آن است. 
عناصر اصلی کوهنوردی ش��امل مواجهه با دشواری و خطر و شرایط خاص است؛ 
رویارویی با س��رما، کمبود اکس��یژن، طوفان، بهمن، ریزش س��نگ، باران و برف 
و ش��رایطی که حتی می تواند ش��ما را ت��ا یک قدمی مرگ بب��رد و بازگرداند!  و 
خب وقتی این تبدیل می ش��ود به برنامه ای ش��اد و مفرح و ب��دون نظم و قانون، 
هم��ه چی��ز از بین م��ی رود.  حال تص��ور کنید آین��ده کوهنوردی در ای��ران را! 
وقتی ما بدون آموزش حفظ محیط زیس��ت و اخالقیات افرادی را وارد این رشته 
می کنیم که قرار است جا پای بزرگانی چون محمدعلی اوراز و صدها نفر مانند آنها 
بگذارند.حاصل آن چیزی است که همین امروز به خصوص در گروه های اصفهان به 
شدت نمود می کند و آن ضعف برنامه های اجرا شده کوهنوردی است؛ می گوییم 
اجرا شده چون برنامه هایی هم هستند که گروه ها صرفاً برای حفظ اعتبارشان در 
تقویم س��ه ماهه قرار می دهند اما هیچ وق��ت برگزار نمی کنند. من زنگ خطر را 
زمانی احساس کردم که یکی از دوستانم برای صعود به چند قله در دنا به دنبال 
همنورد گشت و در آخر وقتی هیچ کس را پیدا نکرد، دست به صعود انفرادی زد. 

خوب ی��ادم می آید چند س��ال پی��ش، صعودهای 
خارج از کش��ور ب��ه نوعی مد در می��ان کوهنوردان 
تبدیل شد. من با صعودهای هیمالیا و هفت هزاری 
مش��کلی ندارم ولی حرفم این اس��ت وقتی ما هنوز 
کوهس��تان ها و دیواره های عظیمی در کش��ورمان 
داریم که روی آنها به خوبی کار نشده، چرا باید برای 
قل��ه ای مانند آرارات که صعود آن از دماوند خودمان 
راحت تر اس��ت، هزینه و ارز زی��ادی مصرف کنیم؟!

 ای��ن در حالی اس��ت که تی��م هیمالیان��وردی ما 
از دل همی��ن جوان��ان عالقمن��د به وج��ود خواهد 
آمد. پس بای��د از همین حاال مس��یر و راه آینده را 
مش��خص و از پتانس��یل موج��ود اس��تفاده کنیم.
 این که رشته کوهنوردی نیازمند منابع مالی خوب 
و امکانات کافی اس��ت، بر کسی پوشیده نیست ولی 
نکته مهم این است که فراموش نکنیم پیش کسوتانی 
که امروز در کنار ما هستند، با امکاناتی خیلی کمتر 
از امروز و با ش��رایطی بسیار س��خت تر کوهنوردی 
کرده ان��د و افتخارات زیادی هم ب��رای ما به ارمغان 
آورده ان��د. ب��ه نظرم یک��ی از راه حل ه��ای موجود 
این اس��ت که امروز هیات های کوهنوردی اس��تان 
اصفه��ان، به جای اج��رای برنامه ه��ای تفریحی به 
هدایت گروه ه��ای کوهنوردی بپردازن��د و با التزام 
ب��ه آموزش در راس��تای به وج��ود آوردن یک گروه 
کوهنوردی آرمانی حرکت کنند و در نهایت به رشد 
اخالقی��ات و کوهنوردی در جامع��ه کمک نمایند. 
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یادداشت میهمان     کوهنوردی و گلگشت

چ�را گروه های کوهن�وردی به 
برگزاری گلگشت اکتفا کرده اند؟!

گوشزدی درباره رسالت فراموش شده گروه های کوهنوردی 

متن و عکس احسان ناجی    
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دیدن بلندترین برج آجری جهان، بهانه خوبی است برای آنکه بار سفر را ببندید و چند روزی را میهمان زنجانی ها 
شوید. از اصفهان باید رد جاده ساوه را بگیرید و از تهران در مسیر قزوین-زنجان برانید تا بعد از تاکستان، ابهر و 
خرمده، در ضلع جنوبی آزادراه قزوین-زنجان چشمتان بیفتد به گنبد آبی سلطانیه که در دشت سبز آرام از پس 7 
قرن هنوز پابرجا ایستاده است. اینجا سلطانیه؛ شهری از جنس تاریخ است. دیاری کهن که مهر تاییدی بر قدمت 
این منطقه از ایران زده است. البته باران محرومیت از سیما و منظر شهری اش می بارد. به شهر که وارد می شویم، 
سراغ مسیر گنبد را می گیریم. هر قدر که نزدیک می شویم، عظمت این بنای تاریخی برای ما بیشتر روشن می شود.

گنبد سلطانیه بزرگ ترین گنبد آجری 
جه��ان و مقب��ره  الجایتو، یک��ی از آثار 
برجای مان��ده از معماری دوره ایلخانی 
اس��ت؛ بنایی که تحول معماری دوران 
گذار از س��لجوقی به ایلخانه را به خوبی 
نش��ان می دهد. ماجرای ساخته شدن 
ای��ن می��راث فاخر هم به زم��ان حمله 
مغول ب��ه ای��ران و حکوم��ت ایلخانان 
مرغ��وب  چمن زاره��ای  بازمی گ��ردد. 
سلطانیه باب طبع مغول ها بود و دشت 
»شرویاز« یادآور سرزمینشان! اسم این 
دشت سرس��بز را » قونقور اوالنگ« به 
معن��ی »چمن��زار یا ش��کارگاه عقاب« 
گذاشتند. اما الجایتو برنامه های بهتری 
برای این دش��ت زیبا داشت. او که پس 
از مسلمان و ش��یعه شدن، نامش را به 
داده  تغییر  »س��لطان محمدخدابنده« 
ب��ود، صنعتگ��ران و مهندس��انی را از 

سراسر امپراطوری به سلطانیه فراخواند 
تا عمارت هایی را در قالب برنامه مفصل 
س��اخت پایتخت در این محل بسازند و 
گل سرس��بد آنها هم بنایی بود که طی 
10 س��ال ساخته ش��د و هنوز بعد از 7 
قرن زیب��ا و اعجاب انگیز اس��ت. گنبد 
سلطانیه در سال 84 به عنوان هشتمین 
اث��ر ایران در فهرس��ت می��راث جهانی 
یونس��کو ثبت شده اس��ت. الجایتو در 
طول دوران ولیعهدی اش در خراس��ان، 
»گنبد سلطان س��نجر« در مرو را دید 
و آن را الگ��وی س��اخت ای��ن گنبد در 
دی��ار س��لطانیه ق��رار داد. از آن به بعد 
ای��ن بنا منب��ع الهام بناه��ای مختلفی 
در ایران و جه��ان قرار گرفت؛ از جمله 
گنبد کلیسای سانتاماریا دلفیوره )مریم 
مق��دس( در فلوران��س ایتالی��ا که صد 
س��ال جوان تر از گنبد س��لطانیه است. 

بزرگ ترین گنبد آجری جهان در یک قدمی ما!

7 قرن ایستایی آجری!

بـاروبندیـلسـفررابسـتهایم.پایدردیـاریمیگذاریمکهدردلخـودهزارانحرفازتاریـخدارد؛دیاریکهدرهـرگوشوکنارآن
سـازتاریخکوکشـدهاسـتوبایدنـوایآنرابهگوشجانشـنید.ازضلعغربـیتهرانواردبزرگـراهقزوین-زنجانمیشـویم.زنجان
شـهرسردسـیروخنکـیاسـت؛بنابراینبـهراحتـیمیتواندبهعنـوانیکیازمقاصـدخوبایرانگردیدربهاروتابسـتانمحسـوبشـود.

سـفربهدیــارخـمـسـه
راهنمای گردشگری مسیر سلطانیه - زنجان -  ماهنشان

بازدید از گنبد سلطانیه، بنای َچَلَبی اوغلو، بقعه مالحسن کاشی، روستای ویر، معبد داش َکَسن، 
بازار زنجان، موزه رختشویخانه، عمارت ذوالفقاری، شهر ماهنشان، دریاچه پری و قلعه بهستان

متن  اسداهلل قربان زاده
عکس ها  مرتضی الیاسی

بنای 700ساله گنبد س�لطانیه، روزگاری قرار 
بود مرقد امام اول ش�یعیان باش�د. س�لطان 
محمدخدابنده )هش�تمین ایلخ�ان( به دلیل 
ارادتش به امام علی )ع( بنا داش�ت مرقد این 
امام بزرگوار را از نجف به س�لطانیه )پایتخت 
ایلخانان( منتقل کن�د. تصمیم او به این دلیل 
ب�ود که پس از حمله مغول ها به ایران در قرن 
هفتم هجری، نه تنها ایران و بین النهرین تحت 
سلطه مغول ها قرار گرفت بلکه آنها به حکومت 
عباسیان در بغداد هم پایان دادند. اما با وجود 
تالش های الجایتو ای�ن انتقال صورت نگرفت 
و س�رانجام این بنا ب�ه آرامگاه خودش تبدیل 
ش�د. حاال قرن  هاس�ت مجموع�ه آرامگاهی 
الجایتو ش�امل موزه، ارگ س�لطنتی، آرامگاه 
مالحسن و دستگاه چلبی اوغلو به مهم ترین 
جاذبه توریس�تی زنجان تبدیل ش�ده است. 

مهم ترین جاذبه توریستی زنجان
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گنبد س��لطانیه، اما فقط یکی از آثار برجای مانده از ارگ سلطنتی 
سلطانیه است. در ارگ که زمانی با خندقی به عرض 30 تا 40 متر 
احاطه ش��ده بود، آرامگاه ایلخان مغول و مجموعه بناهای خیریه ای 
که قرار بوده ثواب خدماتش به شخص سلطان محمدخدابنده برسد، 
وجود دارند. نامش��ان را ابواب البر )درهای بهش��ت( گذاشته بودند 
و از مدرس��ه، دارالش��فا، دارالضیافه، دارالس��یاده، خانقاه، دارالقرآن، 
دارالکت��ب، بیت القانون، دیوانخانه ای به نام کریاس، مس��جد جامع 
و آرامگاه سلطنتی تشکیل شده بودند. بررسی های باستان شناسی، 
مطالع��ه متن ه��ای تاریخی و ش��واهد عینی گوی��ای این حقیقت 

هستند که شهر س��لطانیه در اوایل قرن هشتم هجری قمری یکی 
از ش��هرهای بسیار مهم کش��ور بوده اس��ت؛ اما به دالیل سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی وجغرافیایی، پس از مرگ الجایتو و و ابوس��عید 
به��ادر، ک��ه همراه با فروپاش��ی پایه های حکومتی مغ��ول در ایران 
بود، ش��هر سلطانیه نیز متروک و متالش��ی شد. هم اکنون قسمت 
اعظم این ش��هر تاریخی که یک مجموعه معماری و س��ندی مهم 
از شهرس��ازی در دوران مغول اس��ت، در خاک مدفون ش��ده است. 
از آث��ار این ش��هر عظیم تنها س��ه بنای مجموع��ه تاریخی چلبی 
اوغلی، بقعه مالحس��ن کاشانی و گنبد س��لطانیه باقی مانده است.

سلطانیه را که دیدید، سراغ بنای چلبی اوغلو را بگیرید. بنایی منسوب به مقبره سلطان چلبی که به احتمال نزدیک در قرن هشتم هجری قمری ساخته شده است. بنا در 
جنوب غربی این شهر تاریخی، در مسیر عبوری »سلطانیه« به سمت »خدابنده« قرار گرفته است. فاصله این بنا با ارگ سلطانیه، 10 دقیقه پیاده روی است و آن را می توان 
به دو بخش خانقاه و مقبره تقسیم کرد. کتیبه ای در قسمت ایوان جنوبی حک شده که حکایت از تاریخ دقیق بنا دارد و نشان می دهد بنا بین سال های 657 و 683 هجری 
قمری ساخته شده است. در سمت غرب بنا و غرب خانقاه 9 حجره به طور قرنیه و رو به روی هم قرار گرفته اند که بازدیدکنندگان را به تفکر وا می دارند! آرامگاه سلطان چلپی از 
نظر جایگیری گورها در آن، جالب توجه است و حلقه ذکر صوفیه را به شیوه ای دیگر تداعی می کند؛ طوری که درون آرامگاه به فضاهایی تقسیم شده که سلطان در وسط و 
مریدان او با توجه به درجه و مراتب شان در گرداگرد او دفن شده اند. بنای چلپی اوغلو روبه روی گنبد بزرگ سلطانیه و بقعه مالحسن کاشی قرار گرفته و جالب اینکه از کنار 
هر یک از این سه بنا ، دو بنای دیگر قابل مشاهده هستند. عمارت نیمه سنگی در ضلع شمالی مقبره از معدود بناهای ایرانی اسالمی به سبک سنگ تراشان آسیای صغیر است.

پایتختی در خاک

بنای چلبی اوغلو

بنای هش��ت ضلعی با گنبد اناری ش��کل به قطر 25.5 متر، بزرگ ترین دهانه ای 
اس��ت که می ش��ود با آجر و بدون زدن قالب اجرا ک��رد. بنابراین خیالتان راحت 
باش��د که دارید بزرگ ترین گنبد آجری جهان را تماشا می کنید. از ضلع شمالی 
وارد حریم گنبد ش��وید، نزدیک تر که بروید، کاوش هایی را مش��اهده می کنیم 
ک��ه حکایت از ب��رگ دیگری از تاریخ در این نقطه از گنب��د دارد. اندکی مکث و 
معماری های محوطه بیرونی گنبد را نظاره می کنیم. تزیینات بنای گنبد سلطانیه 
در دو دوره انجام ش��ده اند؛ کاشی های معرق و گچ بری ها مربوط به دوران سلطان 
محمدخدابنده هس��تند، ولی نقاش��ی های دیواری بعد از مرگ او اضافه شده اند. 
گنبد فیروزه ای سلطانیه را هش��ت مناره که در زمان ساخت، 18 متری بوده اند، 
دوره کرده اند. گنبد س��لطانیه در س��ال های نخستین ساخت خود چهار ورودی 
بزرگ و چهار ورودی کوچک داش��ت. به نظر می رس��د ورودی های بزرگ برای 

مردان و ورودی های کوچک برای زنان ساخته شده است. در زمان سلطان محمد 
خدابنده ورودی جنوبی گنبد به لحاظ س��اخت تربت خانه به عنوان ورودی این 
بنای الحاقی اس��تفاده می شد. هنوز وارد گنبد نشده ایم که ورودی آن ما را وادار 
به ایس��تادن می کند. کاش��ی کاری ها و گچ بری های درب بنای گنبد، زیبایی 
خاصی را به بنا بخش��یده اس��ت. ایوان های بزرگ و کوچک در طبقات و ارتباط 
گنبدخان��ه، تربت خانه و س��رداب ب��ا هم و هماهنگ با قوس ه��ا و طاق ها و نیز 
تزییناتی نظیر ترنج های بزرگ ش��بکه ای، گل های یاقوتی،کاشی کاری منقوش 
و کتیبه هایی به خط کوفی و نس��بت هماهنگ، رنگ های درخشان و روغنی به 
بنای گنبد ظاهری یگانه بخش��یده و سال هاس��ت دوستداران فرهنگ و تاریخ و 
معماری، ایران را برای تماشا به این شهر می کشاند. از پله های طبقه اول باال بروید 
و باالتر در ایوان هایی رو به بیرون نمای تمامی از پایتخت مغول را تماش��ا کنید. 

گنبد فیروزه ای در احاطه 8 مناره!
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در جنوب ش��هر زنجان، بعد از ارگ س��لطنتی، دو کیلومتر رد جاده 
آسفالته را بگیرید تا به »بقعه مالحسن کاشی« برسید. راهنما تاریخ 
ساخت این بنا را قرن دهم هجری قمری اعالم می کند و کاشی های 
داخ��ل بقعه هم تاریخ 973 هجری قمری را نش��ان می دهند؛ یعنی 
درس��ت اواخر سلطنت سلطان شاه تهماسب. بقعه، دو طبقه است و 
از بیرون طرح هشت ضلعی آن به چشم می آید که در نمای داخلی 
مربعی شکل اس��ت. مقرنس کاری گچی داخل بنا زیبایی خاصی به 
محیط بخش��یده ک��ه تاریخ می گوید، در دوره فتحعلی ش��اه قاجار 
توسط حاکم وقت زنجان ساخته شده است. بر سر کاشانی یا شیرازی 
بودن مالحس��ن حرف و حدیث زیاد اس��ت، اما به هر حال او شاعر 
صاحب نام قرن هشتم محسوب می شود. از همه جالب تر، گنبد سه 
پوس��ته مقبره اس��ت که نمونه اش به ندرت در کشور پیدا می شود. 
دو پوس��ته با تزیینات زیبا در داخل و خارج گنبد توجه گردشگران 
هنر دوس��ت را جلب می کنند و یک پوس��ته در وسط و ناپیداست. 

بقعه دو طبقه

اگر به دیدن نمونه های مختلف معماری دوره ایلخانی عالقه مندید، نزدیک ترین بنا، محراب الجایتو در 
مسجد جامع اصفهان است که هم سن و سال گنبد سلطانیه محسوب می شود و نام سلطان محمد خدابنده 
را هم بر خود دارد. مدرسه امامی اصفهان، بقایای قصری در تخت سلیمان و عالئم و آثار رصدخانه مراغه و 
چندین کاروانسرا در این شهر همه از جمله میراثی هستند که از زمان ایلخانان تا به حال پا برجای مانده اند. 

میراث ایلخانی

ه��ر قدر ک��ه در طول مس��یر به زنجان 
نزدیک می شویم، خنکای آن روح و جان 
را جالی دیگری می دهد، به ورودی شهر 
که رسیدید، مستقیم سراغ بازار تاریخی 
ش��هر را بگیرید؛ قلب اقتصاد این ش��هر 
 تاریخی در باف��ت قدیمی. طوالنی ترین

بازار مس��قف کش��ور940 باب مغازه و 
50 ن��وع ش��غل تولی��دی، صادرات��ی و 
حتی خدماتی توس��ط 3200 مغازه دار 
در گ��ردش اس��ت. از ورودی اصلی وارد 
بازار دو کیلومتری ش��هر زنجان شوید. 
در راسته بازار میوه فروشان وارد دنیای 
رنگارنگ میوه ها می شویم که در فصل 
داغ تابستان چش��م را نوازش می دهد. 
در بدو ش��روع بازار از س��مت شرق، دو 
راسته به موازات یکدیگر شکل می گیرند 
که هر یک به س��راهای مختلفی مرتبط 
می شوند. این دو راسته، راسته امامزاده 
و راسته عبدالعلی بیک نام دارند. راسته 
اصلی بازار زنجان از خیابان سعدی شروع 
ش��ده و پس از قطع آن توس��ط خیابان 
فردوس��ی در خیابان اصغریه خاتمه می 
یابد. بررس��ی متون تاریخی و معماری 
نش��ان می دهد، بازار زنجان در دوره آقا 
محمد خان قاجار ساخته شده و در زمان 
فتحعلی ش��اه کامل شده است. در گذر 
زمان کاروانس��راها، گرمابه ها، مسجدها 
و راسته ها در اطراف آن شکل گرفت و 

در زمان س��لطنت محمدعلی شاه قاجار 
به مجموعه کاملی تبدیل ش��ده اس��ت. 
در این بازار تعداد س��راها از کاروانسراها 
س��بقت گرفت��ه، هر چند نقش س��راها 
ش��باهت بیشتری نسبت به کاروانسراها 
دارد، اما بیش��تر س��راها سرپوشیده اند. 
ام��روزه نیز بیش��تر س��راها در این بازار 
محل معامالت تج��اری، خرید و فروش 
کاال به خص��وص چای و توتون و قند و 
ش��کر و برنج است. بازار باال محلی برای 
عرض��ه کاال و خدمات جنبی و وابس��ته 
 از راس��ته زرگره��ا، بزازه��ا، کفاش ها،

س��راج ها، کاله دوزها، صندوق سازها، 
رنگرزه��ا، می��وه فروش ه��ا و جگرپزها 
تش��کیل شده که در گذر زمان برخی از 
آنها به ورطه فراموشی رفته است. ادامه 
بازار باال به بازار پایین می رسد که داد و 
ستد محصوالت و کاالهای محلی رونق 
دیگری دارد. فروش محصوالت بومی و 
روس��تایی در این بخش بازار داغ است 
و بهان��ه ای برای اجتماع پررنگ اس��ت. 
مساجدی همچون مسجد تاریخی جامع، 
چهلس��تون، آقا س��ید فتح اهلل، حجت 
االس��الم و میرزا قائمی موجب ش��ده تا 
بازار محل مناس��بی برای برخورد آراء و 
افکار اجتماعی مردم باش��د و جدای از 
این در حفظ آداب و سنن ملی و مذهبی 
نقش تعیین کننده ای داش��ته باش��د. 

پرسه در بازار تا مسجد چهلستون

جلوه ای دیگر از تاریخ در 15 کیلومتری جنوب ش��هر سلطانیه در روستای تاریخی 
» ویر« نهفته اس��ت. » معبد داش کس��ن« که از دوران ساسانی و ایلخانی به یادگار 
مانده دیدنی اس��ت. این معبد نام آش��نا، مش��تمل بر مجموعه سه غار نسبتاً عمیق 
اس��ت ک��ه در دل کوه به طور هنرمندان��ه ایجاد و بر دیواره های آن نقوش��ی کنده 
 کاری دیده می شود. دو تصویر اژدها در مقابل یکدیگر به شکل قرنیه حک شده اند.
در طرفی��ن این نقش ه��ا، محراب های نقش داری با طرح های اس��لیمی، گل بوته و 
مقرنس های س��نگی کن��ده کاری برای بازدیدکنندگان جالب توجه هس��تند. معبد 
داش کس��ن نخس��ت در دوره ساسانیان، س��اخته شد. داش کس��ن نیایشگاه آیین 
مهر پرس��تی در ایران بوده که از این دوره آثار مش��خصی بر جای مانده است. دوره 
دوم ک��ه نقش های اژدها، برگ مو، پیچک و طرح های اس��لیمی به دوره ایلخانیان 
تعل��ق دارد که هنرمندان چین��ی به فرمان الجایتو حک کرده ان��د. در دوره دوم به 
صورت معبد بودایی و آرامگاه حکام مغول درآمده اس��ت. داش کسن از لحاظ نقشه 
و خط��وط تزیینی از ب��ا ارزش ترین نمونه ه��ای معماری صخ��ره ای در طول تاریخ 
معم��اری ایران زمین اس��ت و نقوش��ی از هنر چین و ایران را در ت��ن دارد. با دیدن 
این اثر تاریخی اولین مسیر گردشگری ما خاتمه می یابد تا با کوله باری از تجربه و 
اطالعات درباره این ش��هر تاریخی رهسپار زنجان در 25 کیلومتری این شهر شویم. 

شاهکارهای معماری صخره ای
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وقتی گش��ت و گ��ذار در بازار تاریخی ش��هر 
زنجان بعد از س��اعت ها تمام شد، راهی موزه 
رختشویخانه شوید. اگر از صنایع دستی زنجان 
همچون چارق و ملیل��ه در بازارچه عالی قاپو 
قیصریه سوغاتی نخریدید و حتی ظروف مسی 
انتهای راسته میوه فروش��ان هم چشمتان را 
نگرفته اند، تا در طول راه تا موزه رختشویخانه 
ب��ه مغازه ه��ای مختلف چاقوفروش��ی نگاهی 
بیندازید. چاقو هنر دس��تی نام آش��نای شهر 
زنجان اس��ت و به نوعی برند این هنردس��تی 
کش��ور با ن��ام زنج��ان گ��ره خورده اس��ت.  

از زنجان دست خالی نروید
هم چارق هست هم چاقو!

بعد از موزه رختش��ویخانه، »عم��ارت ذوالفقاری« با م��ردان نمکی قرار دارد. 
عمارت��ی که معماری آن مرب��وط به دوره قاجاریه اس��ت و در نوع خود برای 
بازدیدکنن��دگان زیبایی خاصی دارد. وجود موزه مردان نمکی موجب ش��ده 
تا گردش��گران بیش��تری از آن بازدی��د کنند. در پایی��ز 1383 معدنکاران در 
حی��ن کار با بولدوزر در معدن چهرآب��اد 75 کیلومتری غرب زنجان با بقایای 
اس��کلت انسانی مواجه ش��دند که تا حد زیادی متالشی ش��ده بود. با جست 
وجوی معدنکاران در میان خاک ها عالوه بر جمع آوری قسمت هایی از بقایای 
انس��انی تکه  تکه ش��ده، شماری اش��یا به دست آمد که توس��ط بهره بردار به 
میراث فرهنگی اس��تان منتقل ش��د. کاوش ها درباره این اجساد نمکی ادامه 
پیدا کرد تا اینکه بررس��ی ها سرگذش��ت زندگی دوران های گذشته را نمایان 
ک��رد. اکنون بعضی از این مردان نمکی در عم��ارت ذوالفقاری نگه داری می 
ش��وند. عمارت دارایی یا موزه صنایع دس��تی در روبه روی عمارت ذوالفقاری 
قرار گرفته اس��ت. در طبقه همک��ف این موزه کارگاه ه��ای مختلف آموزش 
گلی��م و جاجی��م بافی، قلم زنی، چارق دوزی دایر اس��ت و در طبقات فوقانی 
نی��ز انواع صنایع دس��تی در معرض دی��د بازدیدکنندگان قرار گرفته اس��ت.  

رختش��ویخانه جزو م��وزه های خاص 
در کش��ور در باف��ت تاریخ��ی زنجان 
خیابان س��عدی ق��رار دارد؛ جایی که 
در س��ال 1345 هجری قمری توسط 
مرحوم علی اکبر خ��ان توفیقی اولین 
ش��هردار وق��ت زنج��ان ب��رای تامین 
امنیت و آس��ایش برای زنان ش��هر در 
یک محیط سرپوشیده و در زمینی که 
آب های س��طحی در آن جمع می شد، 
برای شست و شو ساخته شد. آب این 
محیط در گذش��ته از قن��ات »قلعچه 
حاجی میربهاء الدین« تامین می شد. 
فضاهای این مجموع��ه را می توان به 
دو بخش مدیریت رختشویخانه شامل 
حیاط و قسمت مسکونی و فضای اصلی 
شست و شوی رخت تقسیم کرد. وقتی 
وارد بنا می ش��وید یک راهروی بزرگ 
توجهت��ان را جلب می کن��د. حوضچه 

اول آب نوش��یدنی، حوضچه های دوم 
و س��وم برای شس��ت و ش��وی میوه و 
س��بزی و حوضچه آخر برای شس��تن 
فرش و گلیم اس��تفاده می شده است. 
ستون های س��ه متری س��نگی که از 
معادن سنگ روس��تای اژدهاتو آورده 
ش��ده اند هم جزو دیدنی ه��ای این بنا 
هس��تند. رختش��ویخانه ت��ا دهه 40 
کارک��رد اصل��ی اش را حفظ ک��رد، اما 
بع��د از آن به در فهرس��ت آث��ار ملی 
ثبت و به موزه تبدیل ش��د. بخش��ی از 
این موزه برای آم��وزش هنرجویان به 
کارگاه چارق دوزی اختصاص یافته که 
اس��تاد مردعلی حیدری، قدیمی ترین 
چارق دوز حال حاضر شهر با به نمایش 
گذاشتن بزرگ ترین چارق دنیا و سایر 
دست دوخته هایش بازدیدکنندگان را 
مجذوب هنردس��تی خود کرده است. 

عمارت قاجاری برای مردان نمکی

دست دوخته ها در موزه رختشویخانه
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بعد از توقف در این شهر به مسیر خودمان این بار از سمت جاده بیجار 
ادامه می دهیم تا رهس��پار ش��هر نام ها و نشان ها شویم. »ماهنشان«. 
اما تاریخ این ش��هر دوران هخامنش��ی را در دل خود جای داده است. 
113 کیلومت��ر در غرب زنجان ش��هر صخره ها، قلعه ها، معادن، حیات 
وحش، جاذبه های طبیعی و کوه های رنگی قرار داد. »ماد نشان«  که به 
علت قدمت زیاد و پیدا شدن آثاری از زندگی قوم ماد در این دیار این 
نام را به خود گرفته بود، به مرور زمان »ماه نش��ان« نام گرفت. وجود 
انگور زیاد در  این دیار باعث شده بود که روزگاری به نام »می نوشان« 
هم معروف ش��ود. یافت��ه هایی که از غار تاریخ��ی »گلیجک« در 37 
کیلومتری محدوده ماهنش��ان به دس��ت آمده دوران پیش از تاریخ را 
حکایت دارد. وجود آثار باس��تانی و قدیمی »س��تی قلعه« که به دوره 
ساس��انیان برمی گردد، مهر تاییدی بر قدمت زندگی در این دیار است. 
چش��مه آب گرم »میانج« و »حلب« دهس��تان انگوران و چشمه آب 
معدني » نیگجه« که در روستایي به همین نام واقع شده از مناطق مهم 
آب درماني منطقه است که هر ساله در ماه های خرداد و تیر مسافران 
زیادی به این دیار پا می گذارند. زیباترین جاذبه هاي طبیعي ماه نشان 
دریاچه طبیعی زیباي »پري« است که با چشم انداز بسیار زیبا در میان 
یک دشت وسیع گسترده شده است. در طول مسیر کوه های رنگارنگ 
چش��م نوازی می کنند که در گذر زمان بر اثر فرسایش خاک و وجود 
مواد معدنی غنی در منطقه، زیبایی خاصی به مس��یر بخشیده است و 
حت��ی برای توقف چند دقیقه ای هم که ش��ده عکس گرفتن در کنار 
این جاذبه ها را تجربه کردیم. در برخی مس��یرها هم قلعه های زیادی 
 دیده می ش��وند. در این دیار 20 قلعه وجود دارد. قلعه ش��گفت انگیز

»بهس��تان« یا »کهن دژ« ماهنش��ان که زمانی پناه��گاه امن مردمان 
این دیار از گزند دشمنان بود، به نوعی سند محکمی بر تاریخ منطقه  
اس��ت. برخی از باستان شناس��ان اعتقاد دارند؛ قدمت این دژ به دوره 
هخامنشیان بر می گردد. این دژ به شماره 1458 به نام قلعه بهستان در 
فهرس��ت آثار ملی کشور به ثبت رسیده؛ ولی این روزها چندان حال و 
روز خوشی ندارد. اتاق ها، داالن ها و راه پله ها فضای کلی قلعه را تشکیل 
داده اند که گاه دارای سقفی تیز دار و دارای محل هایی به شکل مثلث 
یا مدور روی دیوارها برای قرار گرفتن پیه سوز بوده است. این دژ دارای 
راه پله های زیگزاگی در ضلع های غربی و ش��رقی است که روزگاری از 
پایینی ترین قس��مت ضلع شمالی آن ش��روع می شده و این روزها جز 
ویرانه ای تحمیل شده بر هسته اصلی قلعه به چیز دیگری شبیه نیست. 
فرس��ایش طبقات زیرین آن موجب شده تا عبور و مرور در این مسیر 
خطرناک و تقریبا ناممکن باش��د. راه پله های ضلع شمال غربی قلعه به 
عنوان یکی از مناطق دست نخورده و سالم دژ بهستان است که باالی 
این پله ها، اتاقی به شکل طاق محراب های مسجد دوران اسالمی تزیین 
شده متعلق به دوره اسالمی وجود دارد و راه پله های زیاد با عرض یک 
متر نیز  برگرفته از این س��بک معماری است. تخریب موجب شده تا 
با عملیات کوهنوردی بر باالی قلعه با تخته سنگ های عظیم مسطح 
آن پا گذاشت. برخی، پیشینه این دژ را به دوره مادها نسبت می دهند. 
مادها از طریق کناره های رودخانه قزل اوزن وارد فالت ایران ش��دند و 
در روستاهایی همچون مادآباد در 15 کیلومتری شهر ماه نشان مستقر 
شدند و وجود قلعه های دفاعی همچون قلعه بهستان در 12 کیلومتری 
ماه نش��ان معم��اری زیبا و هنرمندانه ای را به تصویر کش��یده اس��ت. 

ماهنشان؛ شهر قلعه های تاریخی
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شورای بین المللی موزه ها )ایکوم( برگزار می کند؛ 
جشنواره »موزه برای همه« 

ش��ورای بین المللی موزه ها )ایکوم( برای نخس��تین بار جش��نواره ای را با عنوان موزه س��یار و با 
ش��عار »موزه برای همه« در س��ال 2016 ترتیب می دهد. جایزه این جشنواره در مجموع 2هزار 
یورو اس��ت که نفر برگزیده هزار یورو و نفرات دوم و س��وم هر ک��دام 500 یورو دریافت خواهند 
کرد. هدف شورای بین المللی موزه ها )ایکوم( از برگزاری این جشنواره معرفی موزه به همگان و 
افزایش جذابیت آن درمیان عموم اس��ت. موضوع جش��نواره؛ فیلم های مرتبط با موزه هایی است 
که مخاطبان غیرمعمول آن گروه های حاشیه جامعه، افراد ناتوان، مهاجران، ساکنان روستایی و 
مانند آن هس��تند. شرکت جش��نواره »موزه برای همه« ایکوم برای عموم آزاد و رقابت به صورت 
ف��ردی و گروه��ی اس��ت. همچنین کلیه فیلم های دارای ش��رایط از 12 ت��ا 14 ژانویه 2016 در 
سایت جشنواره واقع در شهر پاریس – فرانسه به نمایش گذاشته شده و در نهایت فیلم منتخب 
از طریق ش��بکه های بین المللی ایکوم پخش می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت مراسم اهدای جوایز نیز 
درهم��ان م��کان در روز13 ژانویه برگ��زار و مبلغ 2000 یورو از طرف ش��ورای بین المللی موزه ها 
)ایک��وم( ب��ه عنوان جایزه به س��ه فیلم برتر تعلق می گیرد.یادآور می ش��ود این جش��نواره از 10 
تی��ر م��اه برابر با اول ماه جوالی  2015  آغاز و آخرین مهلت ارس��ال فیلم ه��ا 10 آذر ماه برابر 
با اول دس��امبر 2015 اس��ت. خاطر نش��ان می کند درصورت عالقه مندی داوطلبان می توانند 
ب��رای انجام مراح��ل ثبت ن��ام  ب��ه س��ایت www.museumexperts.com مراجعه کنند.

اخبار     گردشگر

مرکز بین المللی پژوهش های جنگلداری برگزار می کند:
مسابقه »به جنگلها بیاندیشید«

مرکز بین المللی پژوهش های جنگلداری مسابقه ای را با عنوان »به جنگله ها بیاندیشید« 
برگزار می کند. عالقمندان می توانند کلیپی کمتر از 2 دقیقه با موضوع اهمیت جنگل ها، 
ب��ا هر زبان و به هر صورتی و هر زبانی، بس��ازند و جوایزی تا 5هزار دالر دریافت کنند. 
آخرین مهلت ارس��ال کلیپ به این مسابقه پایان آگوست )9شهریور ماه( امسال است. 
در فراخوان مس��ابقه آمده: »به ما ایده بدهید. ما را بخندانید یا حقایقی را ارائه بدهید. 
هر کار خالقانه ای که می توانید انجام بدهید تا اهمیت جنگل ها را به مخاطبانتان منتقل 
کنید. به هر زبانی که مایلید ویدئویتان را بس��ازید. فقط اگر به زبانی به جز انگلیس��ی 
اس��ت، حتما باید زیرنویس انگلیسی داشته باش��د«. همه کلیپ های پذیرفته شده در 
س��ایت cifor.org/thinkforests منتش��ر خواهند ش��د. کلیپ ها را هم می بایت با 
ورود به همین س��ایت ارس��ال کرد. دو نوع جایزه در نظر گرفته شده. جایزه اول توسط 
هیات داوران اهدا می ش��ود و 4 هزار دالر اس��ت و برنده در 25 سپتامبر 2015 معرفی 
می ش��ود. جایزه هزار دالری را هم مردم انتخاب می کنند. بنابراین سازندگان مجازند از 
ش��بکه های اجتماعی و ابزارهای مختلف وب برای گرفتن آرای بیش��تر استفاده کنند.  

دومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری برگزار می شود
جش��نواره  »مش��ارکت ملی گردش��گری« با رویکرد اقتصاد و فرهنگ به منظور بزرگداشت روز جهانی گردشگری 
)پنجم مهرماه( با مش��ارکت س��ازمان ها، موسس��ات دولتی و خصوصی، فعاالن مردمی حوزه  گردش��گری برگزار 
می ش��ود. مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری این جش��نواره را بهانه ای برای تجمیع، هم دلی و هم افزایی، با 
جلب مش��ارکت همه ی اقش��ار جامعه برای دریافت ایده ها و طرح های نو در گردش��گری دانسته است. محورهای 
جش��نواره عبارتند از: گردشگری و جوامع محلی، گردش��گری واقتصاد، گردشگری وخانواده، گردشگری و محیط 
زیست، گردشگری و سبک زندگی، گردشگری و ارتباطات، گردشگری و فرهنگ، گردشگری وخالقیت، گردشگری 
و عزم ملی، گردشگری و امنیت، گردشگری ومدیریت جهادی، گردشگر ی وتوسعه، گردشگری و میراث فرهنگی، 
گردشگری واشتغال، گردشگری وآموزش، گردشگری وجوانان، گردشگری و رسانه، گردشگری و ورزش،  گردشگری 
وحمل ونقل، گردش��گری وصنعت، گردش��گری وفضای مجازی،  گردشگری وصنایع دس��تی. آثار و طرح هایی از 
جمله طراحی لگو و لگوتایپ که معرف گردش��گری کشور باش��د، ایده های نو )بنیادی و کاربردی(، )ایده هایی که 
در جذب گردشگران خارجی، سامان دهی گردشگری داخلی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و ... موثر باشد(، 
اینفوگرافی، مجموعه عکس گردشگری، )جاذبه های فرهنگی شامل مادی و معنوی، جاذبه های طبیعی، جاذبه های 
انسان س��اخت و زیرساخت های گردش��گری(، کلیپ )آوا ونما(، فیلم کوتاه مس��تند )7 تا 10 دقیقه ای( مرتبط با 

گردشگری و وبالگ نویسی در این جشنواره پذیرفته می شوند. دریافت اثر از طریق سایت جشنواره به نشانی اینترنتی www. Irantourismfestival.com . .ir و همچنین ارسال 
به دبیرخانه جشنواره انجام خواهد شد. مهلت ارسال آثار، 31 مردادماه. انتخاب و داوری: شهریورماه و برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره، نمایش آثارو اهدای جوایز: پنجم مهرماه 1393 
www.IranTourismFestival.com و ir :اس��ت. نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان مطهری، ابتدای خیابان س��لیمان خاطر، پالک 121، طبقه اول تلفن: 88307040، وب سایت
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معماری و سفر     گمیشان

»زن،پنجاهسالهبودومبتالبهبیماریپارکینسون،روبهرویکلیسایوانکدیدمش.بادوچرخه
ازهلندبهایرانآمدهبودوحاالرسـیدهبودبهاصفهانودرمیانهبازدیدازجاذبههایاینشـهر
دیدهبودمش«.دیدنبرنادتااسپیتباعثمیشوددوچرخهسواراصفهانیخیلیجدیبهفکرسفر
بادوچرخهبیفتد.جوادکشتگرکهآنزمانحتیدوچرخهسوارجدیهمنبود،بعدازدیدن
اسـپیتکهباتحملهمهمشـکالتجسمیناشیازبیماریوسختیسـفرهایانفرادی،بهایران
آمدهبود،تصمیمگرفتخیلیجدیسـفرهایدوچرخهسـوارانهراآغازکند.اوحاالراهنمای
تورزبانترکیاسـتانبولیاسـتودرجدیدترینتجربهاشازایرانبهتاجیکسـتانرفتهتامسیر
تاجیکستان-قرقیزستانراهمراهبایکدوچرخهسوارازکشورترکیه،رکاببزند.کشتگریک
روزپیشازآغازاینسفر،بادوچرخهدستسازآمریکاییاشکهبرایاینسفرتجهیزشدهبود،به
دفترروزنامهاصفهانزیباآمد.درادامه،گفتوگوی»گردشگر«رابااینراهنماودوچرخهسوار
میخوانید.همچنیناوکهاینروزهادرتاجیکسـتانودرابتدایمسـیرسـفرشاسـت،عکسها
وتوضیحاتـیرابـهصـورتروزانهبرایمجلهگردشـگرارسـالکردهکهدرادامـهمیخوانید.

رکاب زنی در آسیای میانه
گزارش اختصاصی گردشگر از سفر ماجراجویانه دوچرخ سوار اصفهانی به آسیای میانه

گ�زارش زن�ده از س�فر دوچرخه س�وارانه در مس�یر تاجیکس�تان به قرقیزس�تان

گزارش ویژه    سفر  ماجراجویانه

متن  نفیسه حاجاتی
عکس جواد کشت گر
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پروژه گردشگرانه مشترک
دوچرخه سوار ایرانی و ترک

»ایجاد ارتباط فرهنگی، ورزش��ی بیش��تر بین ایران با 
کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان« هدفی است که 
»جواد کش��ت گر« برای س��فر دو ماهه اش با دوچرخه 
به این کشورهای همس��ایه ایران، عنوان می کند. این 
دبیر تربیت بدنی ناحیه 4 اصفهان و راهنمای تور زبان 
ترکی اس��تانبولی، سفر دوماهه اش را با پرواز به مشهد 
آغاز کرد. مبدا سفر دوچرخه سوارانه او در آسیای میانه، 
شهر دوشنبه در تاجیکس��تان است. او بعد از پیمودن 
2100 کیلومتر با دوچرخه در دو کش��ور تاجیکستان 
و قرقیزس��تان، ب��ه ای��ران ب��از می گ��ردد. کش��ت گر 
 پی��ش از آغاز این س��فر ماجراجویان��ه، در گفت و گو

با روزنامه اصفهان زیبا، به تش��ریح س��فرش پرداخت 
و گفت: »تاجیکس��تان کش��ور مرتفع و بلندی است؛ 
 بنابراین من و هم س��فرم مسیرهای دشواری پیش رو

خواهیم داش��ت«. جمال آتاس��وی، هم سفر کشت گر 
در این س��فر است. این دوچرخه  س��وار ترک، سفرش 
را از گرجس��تان آغاز کرده، آذربایجان، سواحل دریای 
خزر در ایران )از آس��تارا تا س��رخس(، ترکمنستان و 
ازبکس��تان را رکاب زده و دو روز قبل از کش��ت گر به 
تاجیکس��تان رسیده و میهمان س��فارت ترکیه در این 
کش��ور شده تا کش��ت گر از ایران به او بپیوندد و سفر 
ای��ن دو دوچرخه س��وار ایرانی و ترک از تاجیکس��تان 
آغاز ش��ود. ماجرای آشنایی این دو هم به سفر نوروزی 
دوچرخه س��وارانه کش��ت گر در ترکیه و برخوردش با 
آتاسوی در مغازه فروش تجهیزات دوچرخه برمی گردد. 
سر صحبت باز می شود و فصل مشترک حرف ها، پروژه 
ش��خصی هر یک برای س��فر در آسیای میانه می شود.  

فدراسیون دوچرخه س�واری تاجیکستان فرصت 
 بازدید از شهر تاریخی حصار را برای جواد کشت  گر
فراه�م ک�رد. در ماه س�پتامبر جش�ن س�ه هزار 
ش�د.  خواه�د  برگ�زار  حص�ار  ش�هر  س�الگی 
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گزارش همزمان از تاجیکستان
دیدار با اس��تاد عزیز تنها، اس��تاد بزرگ ساز دوتار، در مشهد، اولین برنامه 
جواد کشت گر در سفر دوچرخه سوارانه اش بود. او چهارشنبه 10 تیرماه به 
 عیادت این استاد موسیقی رفته است. عزیز تنها متولد 1351 در صالح آباد
تربت جام اس��ت، پایه گذار اولین آموزش��گاه موسیقی مقامی با تمرکز بر 
دوت��ار در تربت جام بوده و دوتار بم را به گروه نوازی دوتار افزوده اس��ت. 
اولین گره سفر کشت گر، آسیب دیدن الستیک جلوی دوچرخه در حمل 
و نقل هوایی بود. تا جایی که او مجبور شد در بدو ورود به شهر »دوشنبه« 
به دنبال تعمیرگاه بگردد. البته آقای »نظر« دوچرخه این گردشگر ایرانی 
را بدون دریافت هزینه تعمیر کرد. سکونتگاه » ورو گوفروی« اولین مقصد 
کشت گر در شهر دوشنبه بود. او به همراه دوچرخه سواران دیگری از رومانی، 
آلم��ان و هنگ  کنگ در این محل س��کونت کردن��د. در همین موقع خبر 
نگران کننده ای هم رسید. ماجرا این بود که گفته بودند آتاسوی، همسفر 
کشت گر، در مرز دو کشور ازبکستان و تاجیکستان مشکل ویزا پیدا کرده 
و اجازه ورود ندارد. کش��ت گر اما دیدارها در سفارت ایران در تاجیکستان 
و مصاحبه با شبکه تلویزیونی تاجیکستان را انجام می دهد وپنجم جوالی 
)14 تیرماه( رس��ماً دوچرخه سواری در تاجیکستان را آغاز کرد؛ روز اول با 
یک دوچرخه سواری 52 کیلومتری و یک ضیافت شام به میزبانی عباد اهلل 
خان در روس��تای فیض آباد همراه بود. در روز دوم سفر، کشت گر مسافت 
46 کیلومتری را از روستای فیض آباد تا آب گرم رکاب زد و با دو جهانگرد 
موتورسوار کشورهای روسیه و بالروس آشنا شد. در سومین روز، او مسیر 
آب گرم تا قش��الق چنار را رکاب زد و با دوچرخه س��واران اروپایی دیدار 

داش��ت. روز چهارم این سفر دوچرخه س��وارانه با 53 کیلومتر رکاب زنی از 
»قشالق چنار« تا »چیل دره« توسط کشت گر همراه بود. رواج رسم چند 
همس��ری، اهمیت زیاد به روزه داری در این ح��د که از خرد و کالن همه 
روزه بودند و مهمان نوازی بس��یار زیاد از جمله خصوصیات فرهنگی است 
که کش��ت گر در ابتدای سفرش به این روستاها توصیف می کند. پنجمین 
روز سفر صرف پیمودن مسافت 32 کیلومتری بین »چیل دره« و »قشالق 
س��رپل« و اقامت در منزل »سعید مومن« گذشته است. روز دهم جوالی، 
کش��ت گر 12 کیلومتر را در بلندی های جاده از س��رپل به سمت اقامتگاه 
کنار جاده ای رکاب زد. این در حالی بود که رودخانه »خینگ آب« از پایین 
دس��ت می گذشت و بوی علوفه بیداد می کرد! او سپس مسیرهای اقامتگاه 
کنار جاده به کمپ کنار چادرنش��ین ها )40 کیلومتر(، از کمپ تا اقامتگاه 
کنار جاده ای مرز افغانستان )45 کیلومتر(، اقامتگاه تا قشالق کرگاود )45 
کیلومتر(، قش��الق تا خانه روستایی )50 کیلومتر( را تا چهاردهم جوالی 
)23 تیرماه( پیمود.دوچرخه س��وار گردشگر در میانه این مسیر، به تاریکی 
برمی خورد. در حالی که هنوز به هیچ آبادی نرس��یده است. ناگهان صدای 
گاو ها می آید و او خوشحال که به محل زندگی روستاییانی رسیده، تصمیم 
به توقف می گیرد، اما بعد متوجه می ش��ود چادرها مربوط به خانواده هایی 
هس��تند که مردانشان حضور ندارند و به همین دلیل او نمی تواند در کنار 
آنها بماند. به راهش ادامه می دهد به امید رس��یدن به روستای بعدی، اما 
متوجه می شود دستگاه جی پی اس اش هم دیگر نیست! بنابراین بازمی گردد 
و چادر مسافرتی اش را در کنار کمپ همین خانواده های نگران برپا می کند. 
این گزارش ادامه دارد...

غذای سنتی تاجیکی )منتو( از نوعی خمیر درست 
می شود و در میان آن گوشت گاو گذاشته می شود. 
ای�ن غذا با نان س�نتی تاجیکی س�رو می ش�ود.  

»پراینیک« یک نمونه شیرینی سنتی 
تاجیکی است.

نان سنتی روستایی به نام »گرده چا« 
به همراه عسل طبیعی

 » اوتله« یک نمونه طعام تهیه ش�ده 
از آرد، روغن و برنج است. 
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ازبکستان؛ کشوری بدون توریست!
جواد کش��ت گر در ابتدا س��ه مقصد ترکمنستان، ازبکس��تان و تاجیکستان را در 
برنامه س��فرش آورده بوده، اما قوانین سختگیرانه کشور ازبکستان برای اخذ ویزا، 
باعث می شود عطای این سفر را به لقایش ببخشد. کشت گر تاکید کرد: »علی رغم 
پیش��ینه فرهنگی مشترکی که ایران با کشور ازبکستان دارد، قوانین سختگیرانه 
ویزا باعث ش��ده کمتر ایرانی ها به این کشور سفر کنند. من خیلی دوست داشتم 
س��مرقند و بخ��ارا و خوارزم را ببین��م ولی هزینه باالی اخذ ویزا و لزوم داش��تن 
دعوت نامه و رزرو هتل آن هم برای یک مس��افر دوچرخه س��وار که زمان دقیق 
رسیدنش به ازبکستان قابل تعیین قبلی نیست، باعث شد این مقصد را از مسیرم 
حذف کنم. کس��انی که به ازبکس��تان س��فر کرده اند می گویند این کشور خالی 
از توریس��ت اس��ت و فقط به توابع کشورهای فرانس��ه، ایاالت متحده، بلژیک و 
سوئیس راحت ویزا می دهد«. او با تاکید بر اینکه مرتفع ترین کشور آسیای میانه 
نقطه آغازین س��فر او اس��ت، به جاذبه های اکوتوریس��تی بی شمار و یخچال های 
طبیعی فراوان تاجیکس��تان اشاره کرد و گفت: »تاجیکس��تان و قرقیزستان هر 
دو، کش��ورهای سنتی و با قدمتی هس��تند و مسیر سفر ما سرشار از زیبایی های 
طبیع��ی خواهد بود. بنابرای��ن پیش بینی کرده ایم که حداقل 15 روز بیش��تر از 
برنامه ری��زی اولیه برای این س��فر زم��ان خواهیم گذاش��ت. از جمله جاذبه های 
طبیعی، دریاچه های کاراکول در تاجیکستان و ایسی کول در قرقیزستان هستند 
ک��ه از آنها بازدید خواهیم کرد«. کش��ت گر اظهار امی��دواری کرد همان طور که 

تورهای دوچرخه س��واری بین دو ش��هر خواهرخوانده ای��ران و فرایبورگ برقرار 
هستند، فرصت ها و امکاناتی فراهم ش��ود که این سفرهای دوچرخه سوارانه بین 
ایران و کش��ورهای دیگر هم تس��هیل ش��وند. او همچنین از بیژن طوسی )برای 
انتقال تجربیات س��فر با دوچرخه(، مصطفی قدیری )مربی رش��ته کوهس��تان(، 
کیوان لیمویی و عزیزاهلل مش��فقی، حامد نصر در هیات دوچرخه س��واری استان 
اصفهان، اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان، محسن یارمحمدیان )معاون 
گردشگری( و فریدون اللهیاری )مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان(، 
آقای��ان کردآبادی و س��یفی در دفتر نمایندگ��ی وزارت امور خارجه در اس��تان 
اصفهان، ش��یرین مس��ایلی و عباس خرم روز در هیات مدی��ره انجمن راهنمایان 
ت��ور اصفهان، دانیال دامن پاک در مش��هد، امین منتظ��ر الظهور که حمایت های 
معنوی و پیگیری های اداری آنها این سفر را ممکن کرده، تشکر و قدردانی کرد. 

هنگام گذر از ک�وره راه بین اقامتگاه کنار جاده تا 
ارتفاع 3350 متر جاده از سطح دریا، پسرکی به نام 
قاسم را سوار بر االغش دیدم. او گوشت بز در پاالن 
داشت و انبوهی از مگس ها احاطه اش کرده بودند. 
چند کیلومت�ری را با هم از بلندی ها گذش�تیم. 
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رئیس هیات مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان، به عنوان اولین سخنران این مراسم 
گفت: »این مجمع به عنوان یک سازمان مردم نهاد علمی و پژوهشی ایده پردازی کرده و 
نتایج تحقیقات خود را جهت تصمیم گیری و اجرا در اختیار بخش دولتی قرار می دهد«.  به 
گفته لوافان، یکی از اهداف این مجمع، ایجاد یک ساختار محکم برای توسعه پایدار صنعت 
گردش��گری است. با رونق گردشگری و قرار گرفتن سفر در سبد کاالی خانوار در جهان و 
همینطور در ایران ایجاد س��ازمان های مردم نهاد تخصصی فعال ضروری به نظر می رسید. 
هدف از تش��کیل این مجمع ایجاد یگپارچگی، اتحاد، انس��جام و اتاق فکری برای کمک به 
بخش دولتی اس��ت. این مجمع می تواند به عنوان بازوی کمکی میراث فرهنگی در تحقق 
اهداف تعیین ش��ده حرکت کند. او نتایج ایجاد این س��اختار را مدیریت واحد، متمرکز و 
یکپارچه در بخش گردشگری و همچنین جلوگیری از تصمیمات جزیره ای و و موازی کاری 
عنوان کرد. او صنعت گردش��گری را یک صنعت تخصصی و پیچیده توصیف و بیان کرد: 
»این مجمع با تشکیل کمیسیون های تخصصی و با بهره گیری از افراد متخصص و مجرب در 
این زمینه سعی در پیشبرد اموربه نحو احسن دارد«. رئیس هیئت مدیره مجمع گردشگری 
استان اصفهان با اشاره به عملکرد مجمع گردشگری استان اصفهان از مدت فعالیت تا کنون 
اظهار کرد: »درخش��ش در نمایشگاه س��ن پترزبورگ و برنامه ریزی مدون برای شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی صنعت گردشگری از جمله این دستاوردهاست. امیدواریم ضعف 
ایران و استان اصفهان با فعالیت هدفمند سازمان های مردم نهاد رفع شود. همکاری سایر 
ارگان ها همچون شورای اسالمی شهر اصفهان در این زمینه بسیار مهم و تاثیر گذار است. 
چنان که حذف عوارض ساخت هتل اقدام ارزشمندی در این زمینه  از سوی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان بود«. لوافان اصالح و توس��عه زیرساخت ها همزمان و در غالب یک برنامه را 
برای توسعه گردشگری استان اصفهان ضروری عنوان و بیان کرد: »افزایش زیرساخت ها در 
انواع  مختلف حمل ونقل، ایجاد تاسیس��ات شهری، حفظ و احیای بناهای تاریخی و نظام 
دهی تبلیغات صنعت گردشگری را از جمله نیازهای صنعت گردشگری است. رئیس هیئت 
مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان با اشاره به انتخاب شهردار جدید برای شهر اصفهان 
گفت: »آقای جمالی نژاد کارنامه مثبتی در زمینه گردشگری دارد و انتخاب وی به عنوان 
ش��هردار اصفهان بارقه های امید را در دل میراث دوس��تان نصف جهان زنده کرده است«. 
جلسات مشورتی با اعضای شورای شهر اصفهان باعث شد که حذف عوارض ساخت هتل 
که یکی از زیرس��اخت های گردشگری است به مرحله اجرا برسد. آسیب شناسی این نهاد 
درباره حضور در رویدادهای بین المللی نش��ان داده که ایران و اصفهان در رویدادهای بین 
المللی گردشگری قدرتمند ظاهر نشده است درخشش و حضور پررنگ هنرمندان صنایع 
دستی در جشنواره باغ های سلطنتی سن پترزبرگ با پشتوانه مجمع میراث فرهنگی نشان 
از آن دارد که بخش خصوصی گردشگری در قالب یک شکل و ساختار منسجم گردهم آید. 

س��خنران بعدی نشست هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی صنعت گردشگری 
اصفه��ان، معاون مدیریت و توس��عه منابع انس��انی اس��تاندار اصفه��ان بود. او 
در صحبت های��ش با تاکید بر کمبودهای کش��ور به لح��اظ منابع آبی و صنعت 
کشاورزی، گفت: »به دلیل این محدودیت ها، امروز محور توسعه استان اصفهان 
فناوری و گردش��گری قرار گرفته اس��ت. پبوند میان نهاد دولتی و خصوصی در 
غال��ب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین ش��ده در چش��م 
انداز توس��عه اس��تان به طور قطع مثمر ثمر است«. سیستانی در بخش دیگری 
از س��خنان خود به تالش برای جاری و زنده بودن رودخانه زاینده رود اش��اره و 
تصریح کرد: »زاینده رود یکی از جاذبه های  اصلی صنعت گردش��گری اس��تان 
اصفهان است و علی رقم تمام تالش های انجام شده انتظارات مردم درباره دائمی 
بودن این رودخانه محقق نشده است. زاینده رود سرمایه گرانقدر استان اصفهان 
در بخش گردش��گری و مورد توجه تمام مس��ئوالن امر اس��ت«. معاون استاندار 
اصفهان در پایان از وفاق و همدلی بخش دولتی و خصوصی بخش گردشگری در 

استان اصفهان قدردانی کرد.

مجمعگردشگریاستاناصفهانعصرپنجشنبه11تیرماههمایشهماندیشیبخشخصوصیودولتی
صنعتگردشگریاستاناصفهانرابرگزارکرد.گزارشاختصاصی»گردشگر«راازاینجلسهکهباحضور
کلیدیترینممدیران،سئوالنوفعاالنعرصهگردشگریاستاناصفهانبرگزارشد،درادامهمیخوانید.

گردشگری، محور توسعه استان اصفهان است
در همای�ش هم اندیش�ی بخش خصوصی و دولتی صنعت گردش�گری اس�تان اصفهان مطرح ش�د

زاینده رود، یکی از جاذبه های اصلی استان اصفهان استمجمع گردشگری؛ بازوی کمکی سازمان میراث فرهنگی 
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار اصفهان:رئیس هیات مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان:

گزارش  خبری    مجمع گردشگری
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مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان یکی از سخنرانان همایش هم اندیشی بخش 
خصوصی و دولتی صنعت گردشگری استان اصفهان بود که به صحبت درباره 
پتانس��یل ها و وضعیت فعلی گردش��گری اس��تان اصفهان پرداخت.  فریدون 
الهی��اری، با تاکید ب��ر جایگاه ویژه اصفهان در زمین��ه میراث فرهنگی، گفت: 
»اس��تان اصفهان با حدود 22هزار اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی جزو استان 
های نخس��ت در حوزه میراث فرهنگی اس��ت. در جدیدترین جلس��ه شورای 
ثبت،  18 اثر جدید هم به آثار ثبت ملی ش��ده اس��تان اصفهان اضافه ش��د و 
تعداد این آثار به1780 اثر رس��ید. همچنین 4 اثر از میان 17 اثر ثبت جهانی 
ش��ده ایران، متعلق به اصفهان است«. به گفته او، اصفهان 3 اثر هم در آستانه 
ثب��ت جهانی دارد )قنات میمه، وزوان و اردس��تان( ک��ه در نوبت ثبت جهانی 
هستند و در تیرماه امسال با حضور ارزیابان یونسکو در دستور کار سال 2016 
قرار می گیرند و به مجموعه آثار ثبت جهانی ش��ده استان اضافه خواهند شد.  
الهیاری به جایگاه نخس��ت اصفهان در زمینه صنایع دس��تی در کشور اشاره 
کرد و گفت: »ما حدود 196 رش��ته ش��ناخته ش��ده صنایع دستی در استان 
اصفهان داریم یعنی حدود دو سوم صنایع دستی کشور را در استانمان داریم 
و همچنین نزدیک به یک س��وم صنایع دستی شناخته شده جهان در استان 
اصفهان ق��رار دارند. در 21 خرداد ماه امس��ال )20 خرداد روز جهانی صنایع 
دستی است( جلسه ای برای بزرگداشت فعاالن عرصه صنایع دستی استان و با 
حضور خانم عذرا حجاوی، رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع 
دس��تی برگزار شد. در آن جلسه پیش��نهادی از طرف استان مطرح شد تحت 
این عنوان که اصفهان به عنوان شهر صنایع دستی جهان مطرح شود. با توجه 
به ارزیابی هایی که هم خانم حجاوی و هم مروان ابوخلف )مشاور عالی صنایع 
دستی کشور فلسطین( داش��تند، قرار شد ارزیاب های دیگری هم به اصفهان 
سفر کنند و اصفهان را در فهرست معرفی به عنوان شهر صنایع دستی جهان 
در سال 2015 قرار دهند«.  به گفته این مقام مسئول، استان اصفهان در حوزه 

گردشگری، موقعیت استثنایی و ویژه ای دارد. او گفت: »اصفهان جزو ده شهر 
پرجاذبه جهان به لحاظ گردشگری قرار دارد. استان اصفهان استانی است که 
از ظرفیت های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است؛ گردشگری این 
استان، از ارتفاعات در جبال زاگرس شروع می شود و تا عمق کویر ادامه پیدا می 
کند. این ظرفیت به لحاظ تنوع اقلیمی و آثار و جاذبه های فرهنگی و تاریخی، 
اصفه��ان را در ش��رایط ویژه ای ق��رار داده که می تواند در بخش گردش��گری 
جای��گاه مهمی پیدا کند«.  فریدون الهیاری همچنی��ن تاکید کرد: »امروز ما 
در حوزه گردشگری با توجه و اهتمام در سطح عالی نظام مواجه هستیم. هم 
مقام معظم رهبری در فرمایشاتش��ان به گردش��گری عنایت ویژه دارند و هم 
ریاس��ت محترم جمهور تقریباً در تمام نطق هایی که در حوزه توس��عه کشور 
هستند، بحث گردشگری را به عنوان یکی از مباحث اساسی مطرح می کنند. 
در استان اصفهان هم در برنامه ششم توسعه استان گردشگری به عنوان محور 
نخست توسعه مشخص شده و این نشان می دهد که گردشگری جایگاه مهم 
دارد و اهتمامی هم در جهت توس��عه گردشگری استان وجود دارد«. به گفته 
او، در س��ال های گذش��ته، با رش��د قابل توجهی در صنعت گردشگری روبه رو 
بوده ایم. مثاًل در سال 1393 رشد گردشگری خارجی ما نسبت به سال پیش 
از آن، ح��دود 60 درص��د بوده. یعن��ی ما از 110 هزار نفر گردش��گر خارجی 
به آمار حدود 180 هزار نفر رس��یدیم. این رش��د نس��بت به س��نوات گذشته 
رش��د باالیی اس��ت و با نُرم رش��دی که در دنیا وجود دارد هم متفاوت است. 
هنوز ما در ردیف 100 کش��ور نخس��ت دنیا هم قرار نداریم! این مقام مسئول 
افزود: »ش��رایط ما در حوزه گردش��گری در جهان مناسب نیست و این جای 
پرس��ش دارد که چگونه اصفهانی که جزو ده ش��هر پرجاذبه است و کشور ما 
با همه ظرفیت های ارزش��مندی که دارد چرا نتوانستیم در گردشگری جایگاه 
مناس��بی پیدا کنیم. امیدواریم با این اهتمامی که در س��طوح عالی مدیریت 
کش��ور به وجود آمده، بتوانیم در حوزه گردش��گری گام های بلندی برداریم«. 

رئیس کمیس��یون حقوقی مجمع میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان اصفهان از تدوین س��اختار اتاق گردش��گری ایران خبر داد و گفت: »با 
تش��کیل این س��اختار بس��یاری از مش��کالت مرتبط باصنعت گردشگری رفع 
می شود. یکی از اقدامات شایسته کمیسیون حقوقی راه اندازی مرکز داوری مجمع 
گردش��گری در استان اصفهان بود. این مرکز داوری به تمامی اختالفات خانواده 
گردش��گری  در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون درگیری در ش��بکه بروکراس��ی 
اداری رس��یدگی می کند. این مرکز داوری با برقراری ارتباط با مراکز بین المللی  
داوری در بخش گردشگری از نتایج آرا صادره و تجارب آنها بهره مند شده است«.

برادران اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم ایجاد یک ساختار هدفمند 

برای گردش��گری اشاره کرد و گفت:  »تش��کیل اتاق گردشگری ایران و تدوین 
س��اختار آن از سال 92 توسط افراد متخصص آغاز شد. موازی کاری در صنعت 
گردشگری یکی از آسیب های جدی این بخش است. این موضوع ضربات جبران 
ناپذیری را به بدنه بخش گردشگری زده است. امیدواریم سازمان میراث فرهنگی 
با ارائه راهکارهای مناسب  از اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان حمایت کند«.
ب��ه گ��زارش گردش��گر، ای��ن همایش ب��ا حض��ور مس��ئوالن س��ابق و فعلی 
هم��ه ارگان ه��ای مرتب��ط با گردش��گری از جمله می��راث فرهنگ��ی، معاونت 
حم��ل و نق��ل ش��هرداری، اداره کل راه آه��ن اصفه��ان، آم��وزش و پ��رورش، 
ریاس��ت اتاق اصن��اف و خلیفه گ��ری ارامنه در هت��ل نگین جی برگزار ش��د. 

در حوزه گردشگری با توجه و اهتمام در سطح عالی نظام مواجه هستیم

مجمع گردشگری، کلید حذف موازی کاری های فعاالن گردشگری استان است

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان

رئیس کمیسیون حقوقی مجمع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
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The term of “Medical” or “Health” tourism refers 
to any travel that is done to promote health as one 
of the aspects of tourism, contribute to sustainable 
development and the dynamics of the economy. 
Deputy of Tourism Administration of Cultural Her-
itage, Handicrafts and Tourism Isfahan province in 
an interview with the Gardeshgar Journal criticized 
the traditional process of attracting tourists, health 
tourism and added: “We need to follow the develop-
ment of health tourism. Currently, all patients from 
many of the countries of the Persian Gulf are treat-
ed inequipped hospitals of Isfahan. But this process 
is more traditional. We are looking to complement 
and refine this process, so it was decided in the first 
place for health tourism at the IsfahanUniversity of 
Medical Sciences as an independent entity created 
to prevent a lack of coordination.”
Chairman of the Health Commission of the City 
Council emphasizing the fact that Isfahan is one 
of the hubs of health tourism said in an interview: 
“there are several of capacity in the health sector 
of Isfahan and can be used as a health tourism hub 
attracting treatment tourists. We have tocreate the 
capacity for local and foreign touriststhrough the 
correct information. Unfortunately, the treatment of 
the private sector has not found is worthy of a place 
in Isfahan, while it can play an important role in 
promoting health tourism.”

ing “Blue Heaven”! with so many tourism attractions specially for those 
who want to enjoy calmness and beauty. Our third destination in Greece 
was Athena; capital city of Europe when you want to talk about Culture and 
Philosophy. We arranged one full day for visiting most important tourism 
attractions of this city. Parthenon ancient hills, Acropolis, Temple of Zeus, 
the ancient Olympic stadium, library and the University of Athens, the Par-
liament building, the ancient neighborhood of Plaka and Syntagma Square.

Isfahan could be
the health 
tourism 
hub of 
Iran
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We packed several times travel package. We step in the land that put in their heart a thousand 
words of history, in every corner of the place the song of historical buildingsis tuned and should 
be heard by the heart. The west side of Tehran we entered into Qazvin-ZanjanHighway. Zanjan 
city is cold and cool so easily be described as one of the good intentions of ecotourism in Iran 
in the spring and summer.
Soltaniyeh dome, the largest brick dome in the world and Öljeitü tomb is one of the architectural 
remains of the Patriarch period thatindicates transitional architecture development from Seljuk 
dynasty to Patriarch era as well.
After stopping in Zanjan we continued our wayto Bijar road to get the “Mah Neshan”. The his-
tory of the city has placed in Achaemenid era. In the distance of 113 kilometers in west of Zanjan 
city there are cliffs, castles, mines, wildlife, natural beauty, attractions and colorful mountains.

ated in tourism management and working as a tour guide. Every time a travel 
agency call me to guide a tour to Greece, due to my own life there, I feel 
a responsibility to introduce rich culture of this land to the others. My lat-
est trip to Greece was on March 2015. I was a tour guide of 15 travelers. 
We had 9 days travel. We fly from Tehran to Thessaloniki and spent 2 days 
there. It was a city so look like Iranian typical cities. It was Greece’s second 
largest and important city. Then we went to Santorini Island. It was an amaz-

Travel diary, Sepehr Sanaei Rad: Let me start talking about my 
trip to Greece from 11 years ago as my teenage years spent in 
this country. I spent all those years, playing and studying with my 
Greek classmates. Now when I remember all those years, recog-
nize that I never feel homesick! It was because I always thought 
that I was living in Iran not in Greece! Being interested in traveling 
and tourism was the reason I chose this field in university, gradu-

A country of History, Calmness and delicious Food !
Greece in 9 days

Travel to zanjan
Walking on land of Khamseh  

Translation by Rezvan Vatankhah    Edited by Gardeshgar Travel Magazine

 Sunset in picturesque Agios Nikolaos Town, Mirabello, Greece
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David McGuinness from Travel The Unknown, echoed Pullman: 
“When Rouhani got elected, it made a sea-change difference in 
terms of bookings. Immediately we saw a rise in bookings for 
Iran, it suddenly became one of our most popular destinations.” 
His company, which took 100 people to Iran last year, has al-
ready planned several other tours – two classic and archeology 
tours in September and four more in October, including off-the-
beaten-track tours.  But is Iran safe to visit? McGuinness said: 
“The country is very safe, I have travelled there myself five or 
six times over the last two years and we have never had any 
problems with anybody. Iran is probably the most friendly, most 
welcoming country I’ve ever been in.”  Pullman agreed: “I felt 
very safe. With what’s going on at the moment with Isis, if you 
look at the countries surrounding Iran, such as Syria and Iraq, 
they are unsafe but Iran is quite a strictly-controlled country, it’s 
90% Shia and there’s no kind of Sunni-Shia friction. You feel 
safe walking in the streets, I felt safer there than I do in most 
places in London.”  One big disappointment is that the British 
foreign office (FCO) still advises against all but essential travel 

to Iran. “FCO still advises against travelling to Iran but we feel 
it’s perfectly safe and that seems to be more of an issue with the 
fact that there’s no British embassy in Tehran, rather than any 
particular threat,” said Pullman. Wild Frontiers works with an 
insurer who provides cover for its clients as standard insurance 
policies are not valid while FCO advice against travel is in place.  
The FCO announced on 15 July that it was planning to reopen its 
embassy in Tehran by the end of this year. “When that happens 
and the FCO lifts its advice, the demand will increase further, in 
fact it will go to the roof,” said Pullman.  Pullman visited Iran last 
year and noted that: “Iran has an incredibly young population, I 
think over 60% is under 35; it has a history of being a cultured 
nation, and very well-educated. It also has one of the highest fe-
male university rates anywhere in the world.”  The UAE-based 
Rotana hotels is planning to open a number of hotels in Iran, 
and France’s leading hotelier, Accor, is involved in at least two 
four-star hotels in the country. Iranian officials, looking at neigh-
bouring Turkey with envy, have expressed hope that the coun-
try could attract as many as 20 million visitors a year by 2025.

Tow Iran`s ancient sites added
to Unesco Heritage list
Earlier this month, Unesco added two more ancient sites – Susa archaeological mounds and 
the stunning Meymand village – the 18th and 19th sites on Iran’s world heritage list. The coun-
try was a popular destination for visitors until the 1979 Islamic revolution, and hosted world 
luminaries such as Andy Warhol, violinist Yehudi Menuhin and choreographer Maurice Béjart. 

People feel safe to go to Iran 
Michael Pullman, marketing manager of UK-based tour operator Wild Frontiers, which 
has been taking western tourists to Iran for the past 10 years, said demands for Iran tours 
have soared since the nuclear deal was reached earlier this week. He also said that since 
2013 demand to visit Iran has increased significantly, and last year the tour operator, 
which specialises in small, tailor-made group tours, took 150 people. He expects that 
number to increase by 30% this year.  “When relations started to thaw between Iran and 
the west, suddenly people felt safe to go,” said Pullman. “It had been branded as part 
of the ‘axis of evil’ by George Bush, which didn’t help things, and it’s taken time for 
Iran to rid itself of the label.”  The reactions from westerners visiting Iran is remarkable, 
he added: “They all come back unanimously saying it’s their ‘new’ country. The sites 
are one thing – there’s just stunning Islamic architecture and ancient sites, such as Per-
sopolis – but everyone seems to agree that it’s the people that are the biggest surprise.”

Home to world`s 
most magnificent 
historical sites
Iran, which was a Zoroastrian 
country before Islam arrived, is 
home to some of the world’s most 
magnificent historical and archae-
ological sites with ancient ruins, 
glittering mosques and spectacu-
lar landscapes. Relics of a proud 
ancient civilisation include: 
Persepolis, the capital of the larg-
est empire that the world has ever 
seen; the city of Isfahan; Shiraz, 
the city of love and poetry; and 
Hamadan, where Avicenna, the 
father of early modern medicine, 
is buried. The capital Tehran is 
famous for having ski resorts on 
its doorstep.

Unseen Cultural Treasures 
  Iran, host to many unique cultural treasures largely unseen by 
western eyes, is expecting a significant rise in the number of 
tourists visiting the country in the wake of the historic nuclear 
deal. President Hassan Rouhani’s government is taking fresh 
measures to ease or abolish visa requirements for most foreign 
visitors and build as many as 200 new hotels, as existing ac-
commodation is insufficient to cater for the spike in tourism 
that has occurred since his election in 2013. 

bright days for Iran Tourism industry
Iran’s vice-president for tourism, Masoud Soltanifar, said that “bright 
days” lie ahead for the country’s tourism industry following the nuclear 
agreement struck in Vienna.  “No other industry in Iran will see a bigger 
boost than tourism as the result of this deal,” he said. “The news about 
the nuclear agreement and lifting of economic sanctions has delighted 
our tourism industry.” Soltanifar announced earlier in July that Iran was 
increasing the length of tourist visas from 15 days to one month, and 
from as early as next year tourist visas could be issued electronically.

Suddenly Iran became one of the most popular destinations 
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ــــــــــماره هفتــــم  ش
ویــژه مـرداد ماه نود  و چهار

Tourism
set to rise sharply after 

nuclear deal

to Iran
Nuclear agreement struck in Vienna was an issue for media to talk about 
all its impact. Many of them recognize it as a good opportunity both for Iran 
and the world. And one of many different fields they talk about, is Tourism 
industry of Iran. The Guardian said: “It will create a further boost to a tourist 
industry that has already relaxed visa requirements and is planning to build 
new hotels to attract visitors to its ancient sights”. 
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Gardeshgar (Tourist) is a semi monthly magazine, belongs to Isfahan-e Ziba newspaper and dedicates 
to travel. Gardeshgar is published  2  times a month; one  in  the   first and another in the  second half of  it. 

Address Second Floor, Isfahan Municipality Media building, 
Taleghani Street, Imam Hossein Square, Isfahan, Iran
Phone +98-313-2229512 \ Email gardeshgar.isf@gmail.com

Cover Photo Lordegan Region, Chaharmahal and Bakhtiari Province
Photo By Arya Jafari

Gardeshgar is released by Isfahan-e ziba newspaper. Isfahan-e ziba newspaper 
is published by Dr. Sayed Morteza Saghaian-Nejad, the Mayor of Isfahan.  
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