
هشتمین نمایشگاه 
مللی گردشگری  بین ا

 هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته از 28 تا 31 اردیبهشت ماه 
سال 95 در جوار پل تاریخی شهرستان، محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار 
خواهد شد.نشریه وزین گردشگری کوله نیز با حضور در این نمایشگاه پذیرای مخاطبان خود خواهد بود.

با توجه به برگزاری موفق این نمایشگاه در سال گذشته که پس از چندین سال وقفه در اصفهان، قطب 
گردشگری ایران برگزار شد، برنامه ریزی های الزم برای برگزاری دور بعدی این نمایشگاه در اردیبهشت 
ماه 95 صورت گرفت تا بار دیگر فعاالن صنعت گردشگری، صنایع دستی، میراث فرهنگی و زیرگروه 
های وابسته به آن در بخش های مختلف بتوانند دســتاوردها، محصوالت و خدمات خود را در فضایی 

تخصصی به نمایش بگذارند.
این نمایشگاه با هدف توسعه بازار گردشگری، رونق بخشی به این صنعت پاک و غیرآالینده و افزایش 

سهم کشور در بازار جهانی گردشگری با افزایش توان داخلی برگزار خواهد شد.
انتخاب زمان برگزاری این نمایشگاه در اردیبهشت ماه که فصل اوج گردشگری داخلی و خارجی در شهر 

اصفهان است، در موفقیت این نمایشگاه و بازدهی هر چه بیش تر آن مؤثر خواهد بود.
دفاتر خدمات مســافرتی، آژانس هــا و هتل ها، ارایه دهنــدگان خدمات مربوط بــه هتلداری نظیر 
خودروهای تشریفاتی و تجهیزات نظافت هتل، ارایه دهندگان خوراک های سنتی و محلی، انواع صنایع 
دستی، نشریات تخصصی حوزه گردشگری، انجمن ها، شرکت های هواپیمایی، خطوط هوایی، شرکت 
های سرمایه گذاری حوزه گردشگری، مراکز توریسم درمانی، مراکز اقامتی ویژه، ارایه دهندگان ماشین 
های ویژه کاروان های گردشگری، فعاالن زیرگروه های خطوط هوایی، آژانس ها، هتل ها، شرکت های 
سرمایه گذاری گردشگری، انجمن ها، اتحادیه ها و مؤسسات آموزشی مرتبط و زیرگروه توریسم درمانی، 

خاطره خنک  آبشار مینیاتوریتوریسم ورزشی و توریسم هوایی در این نمایشگاه مشارکت دارند.
طوالنی ترین آبشاری که تا امروز دیده اید

رویایی به نام مرنجابسوباتان؛بهشتی بدون موبایلافسانه های جن و پری کلوت ها

 پیشنهاد ویژه برای نوروز
رشت؛ شهر  عاشقانه های بارانی
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اردیبهشت در دشت سوسن 
فصل بهار واردیبهشت بهترین فصل برای سفر است.هوا خوب و بخت آرام  است و جان می دهد برای این که آخرهفته هایتان را 
به ایرانگردی بگذرانید.در این ماه دوست داشتنی، دیدن دشت سوسن و روستای ثریا یکی از بهترین پیشنهادهاست. روستای 
ثریا، روستایی است پلکانی و رنگارنگ در میانه دشت سبزسوسن،  که بر خالف دیگر روستاهای پلکانی در این فصل، نه شلوغ 
است و نه سرد. برای رسیدن به سوسن  چند راه دارید. می توانید از شهر ایذه در خوزستان جاده شمالی را بگیرید و به سمت 
پیان بروید و در دو راهی مسیر سمت راست که به سمت سوسن می رود را انتخاب کنید. مسیری بی اندازه سرسبز که از ایذه 
تا مقصد ۴۰ کیلومتر است را می گذرانید و وقتی از داالنی در قلب کوه گذشتید دیگر دقایقی بیشتر با سوسن فاصله ندارید. 
چشمهایتان را ببندید و بگذارید دشت غافلگیرتان کند.سوسن دشتی باستانی و سبز است که از همه سو با کوه های بلندی 
احاطه شده است و کارون دورتادور آن می پیچد و فضایی رویایی را آفریده  است. برای رسیدن به این روستا، باید از کنار چندین 
اثر باستانی چند هزار ساله بگذری، از رودی به درازای تاریخ ایران عبور کنی و سرانجام باغ های سرسبز انار را پشت سر بگذاری، 
تا به روستای رنگ رنگ پلکانی برسی و ساعتی را مبهوت تماشا بمانی و خوب که در سکوت ماندی و سر و صدای بازی کودکان 
را از دور به تماشا نشستی و سادگی و سرزندگی روستا را خیره ماندی تازه یادت می افتد که فکر کنی مگر می شود این طبیعت 

و این معماری در این نقطه از ایران؟ اینجا »ثریا«ست. در میانه دشت سوسن، بر کرانه کارون، در قلب خوزستان.
گوردخمه ها، بردگوری ها، شیرسنگی ها، پل ساسانی پاپیال و 1۴ نقش برجسته با قدمت هزاران سال همراه با طبیعتی که 
به اندازه ای باورنکردنی سبز اســت و پر آب، پر از ده ها چشمه و صدالبته رود خروشــان کارون که کمی آن سو تر به خلیج 
همیشه فارس می پیوندد و دریاچه سد کارون 3. اگر اهل کمی دورتر رفتن هم باشید، آثار دوره عیالمی در کول فرح، نقش 
برجسته عیالمی و ساسانی ُخنگ اژدر، اشکفت سلمان، پارک جنگلی بلوط در فاصله بسیار کمی از شما هستند. اما اگر اهل 
طبیعت گردی باشید، دشت ها، کوه ها و حیات وحش )از جمله خرس و پلنگ ایرانی( خود دشت سوسن دست کم سه روز از 

شما زمان خواهد گرفت.
راه دوم رفتن به دشت سوسن آن است که به جای آنکه جاده سوسن را انتخاب کنید به سمت امام زاده سلطان ابراهیم و سد 
کارون 3 بروید. در امام زاده می توانید ماشین خود را با خیال راحت در پارکینگ بگذارید و باقی مسیر را طی نیم ساعت با قایق 
و از روی رودخانه کارون سفر کنید. هر قایق 1۰ نفر بدون بار را به راحتی جا به جا می کند. با قایق که بیایید نخست وارد منطقه 

سید احمد سوسن خواهید شد و تمیزی، زیبایی و طبیعت بکر شما را جادو خواهد کرد.
راه سوم مربوط به حالتی است که شما از شمال )اندکا( به سما ایذه آمده باشید و از کنار سد کارون 3 هم گذشته باشید )که 
همچنان امکان قایق سواری پیش رویتان خواهد بود(  و نرسیده به ایذه دوراهی پیان و سوسن را خواهید دید که از آنجا می توانید 

به سوسن بروید.
اگر هر ســه روز را در سوســن بمانید می توانید یک روز به کوه پیمایی در قله ای که مســیر دست ساز باســتانی و پله پله 
دارد و از آن می توانید دهانه ســد را تماشــا کنید، یک روز را به دیــدن آثار تاریخی منطقه اختصاص دهیــد و یک روز را 
هم صرفاً از طبیعت زیبای منطقه و به ویژه بافت زیبای روســتای ثریا لذت ببرید. اگر خوش شــانس باشــید می توانید 
عروسی های بی اندازه شــاد و رنگ رنگ و دیدنی بختیاری را هم تماشــا کنید و مهمان شادی شان باشید. فراموش نکنید 
که در سوسن فروشــگاه به معنای شــهری آن را نخواهید داشت اما آب آشــامیدنی بسیار سالم چشــمه ها و رودخانه 
همه جا در دســترس تان هســت، از همراه آوردن وســایل تفریحات آبی و به ویــژه قایق بادی اصاًل پشــیمان نخواهید 
شــد، کمک های اولیه به خصــوص داروهای ضد گزیدگی و حساســیت می تواند بــه دردتان بخورد، در سوســن غربی 
 ســری هم به روســتای شــیمن بزنید که شــالیزار، قزل آال، انگور، انجیر کوهی، مورد، بلوط، انار و کتیبه های ســنگی 

   مرضیه ربیعی
شگفت انگیزی دارد.                                                                                                                                             
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 هنوز هم با وجود
 آسیب های فراوان در 
سردر ورودی بازار بزرگ 
قیصریه یک تابلوی نقاشی 
است که در باالترین قسمت 
آن دو مرد تیرانداز با نیم 
تنه شیر یا ببر و دم اژدها 
بر کاشی معرق که بیانگر 
صورت فلکی اصفهان )برج 
 قوس( دیده می شود. 

 

تصویرگر:
نفیسه خانی

نازنین صادقی

ه های رومی  ا هندوستان تا پار از 

درهیاهوی قيرصيه 
بازار قیصریه یکی از محبوبترین بازارهای  اصفهان  است.بازاری پر از طرح و نقش و ترمه و زیبایی که روزگاری از عاج فیل تا دیبای رومی 
در آن فروخته می شد.این بازار در سال 1029 هجري قمري ) دوران صفویه( در شمال میدان نقش جهان ساخته شد.بازار قیصریه یا 
شاهي در دوره صفویه  در اصل مرکز فروش پارچه هاي گرانبها بوده و جالب است که شرکتهاي تجاري و خارجي نیز در آن حجره هایي 

داشته اند.امروز هم اگر به دنبال ترمه اصل اصفهان یا هر صنایع دستی اصیل  دیگری هستید فقط در این بازار  می شود پیدایش کرد.

اســمش کمی عجیب است!اســم قیصریه برای 
بــازاری در قلب اصفهــان واقعا عجیب اســت.

جهانگردان علت نامگذاري این بازار را شــباهت 
این بناي تاریخي به قیصریه یا قیساریا در آسیاي صغیر )ترکیه امروز ( دانسته اند و عده 
ای از تاریخ نگاران فروش اشیای تجملی و شاهانه را دلیل نامگذاری این بازار به قیصریه 
یا شاهی ذکر می کنند. قیصریه روزگاری نه چندان دور، قسمت اصفهان جدید دوره 
صفویه را به   میدان کهنه سلجوقیه متصل مي کرده است.هنوز هم با وجود آسیب های 
فراوان اگر در ســردر ورودي بازار بزرگ قیصریه دقت کنید چند نقاشي می بینیدکه 
در باالترین قســمت آن دو مرد تیرانداز با نیم تنه شیر یا ببر و دم اژدها بر کاشي معرق 
که بیانگر صورت فلکي اصفهان )برج قوس( دیده مي شــود. در دو طرف این سردر دو 
سکوي وسیع وجود دارد که در روزگار قدیم زرگران و جواهر فروشان بساط خود را بر 

روي آن پهن مي کردند. 
 به طور کلی قیصریه چند کیلومتر طول دارد که هنوز هم درهر بخش آن کاالی ویژه 
ای تولید و فروخته می شود. ســر در بازار قیصریه که در شــمال میدان نقش جهان 
 واقع است، در فاصله ســال های 1۰11 تا 1۰29 هجری قمری احداث شده ویکی از
 نفیس ترین نقاشــی های مربوط به دوران صفویه را نشان می دهد. سردر قیصریه در 
گذشته نه  چندان دور دارای سه طبقه و اکنون دارای دو طبقه  است. طبقه سوم آن که 
تخریب شده، نقاره  خانه را تشکیل می  داده  اســت که در آن با صدای موسیقی، اوقات 
روز را اعالم می  کرده  اند. نقاره زنی و نقاره کوبی از قدیم در ایران متداول بود البته نقاره 
 زنی و نقاره کوبی فقط به منظور اعالم طلوع و غروب آفتاب نبود چرا که نواختن نقاره در

 میدان های جنگ برای آماده باش سربازان و تشــویق آنان به نبرد و به هنگام صلح و 
آرامش نیز در آئین های گوناگون و به مناسبت های مختلف متداول بود.
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در دو طرف این سردر دو سکوی وسیع وجود 
دارد که در روزگار قدیم زرگران و جواهر 
فروشان بساط خود را بر روی آن پهن می کردند.

سقف داخلی ســردر از کاشــی هایی به رنگ آجری، 
گل بهی و ســرمه ای بسیار خوشــرنگ با طرح های 
اسلیمی به صورت مقرنس کار شده است که بسیار جلب 
 توجه می کند. پس از ســقف، به دیواره های این سردر

 می رســیم کــه دارای نقاشــی های چشــم نوازی 
اســت. دیــوار رو بــه رو  باوجــود آســیب هــای 
 گذرزمان جنگ شــاه عبــاس بــا ازبکان را نشــان 
می دهد. دیواره سمت راست نشــان دهنده اروپاییان 

در حال رقص و آواز و دیواره ســمت چپ شکارگاهی را 
به تصویر کشیده است که با گذشــت این همه سال و با 
وجود از بین رفتن قســمت هایی از این نقاشی ها هنوز 
زنده بودن رنگ ها و زیبایی خود را حفظ کرده اســت. 
متأسفانه این نقاشی ها که اثر رضا عباسی است به علت 
مجاورت با هوای آزاد و برودت و گرمای هوا آسیب فراوان 
دیده اند. در باالترین قسمت این سردر صورت دو نیم تنه 
تیرانداز مرد با لباسهای معمول آن عصر دیده می شوند 
که تنه آنها شیر یا ببر و دم آنها اژدهاست. این دو تصویر 
که بر کاشی معرق است بیانگر صورت فلکی اصفهان یا 

برج قوس است.

علت نامگذاری بازار قیصریه
 در زمان حکومت قاجار و در روزگاری که مسعود میرزای 
ظل الســلطان حاکم اصفهان بود در جبهه های سردر 
قیصریه تغییراتی صورت گرفت و یک حاشیه کاشیکاری 

در امتداد سه جانب سردر اضافه شده است.
جهانگردان مشهوری مانند ناصر خســرو و شاردن در 
ســفرنامه های خود به توصیف بازار قیصریه پرداختند 
به طوری که آنان علت نامگذاری این بازار را شــباهت 
این بنای تاریخی به قیصریه یا قیساریا در آسیای صغیر 
)ترکیه امروز( دانســته اند. قدیمی  ترین توصیفی که از 
بازار اصفهان به جا مانده است، شرحی است از قرن چهارم 
هجری قمری )دوران دیالمه(، در کتاب »رسالهٔ محاسن 

اصفهان« تحت عنوان »بازار جورین« که می  گوید:   
 »بازاری بود بر دروازهٔ خور )خورشید( که یکی از چهار 

دروازهٔ  مشهور اصفهان در آن زمان بوده و در فصل نوروز 
عامهٔ  مردم اصفهان با انواع خوردنی ها و آشــامیدنی ها و 
آالت و ادوات موسیقی یکی دو ماه را در آن محل به تفریح 
و عیش و عشرت می    گذراندند و بالطبع برای احتیاج این 
جمعیت از اغذیه، البسه و غیره بازارهایی برپا می کردند و 
طوافان و بازاریان انواع نعمت ها را در آنجا گرد می آورند.«     
در همین کتــاب کاالهایی که در بــازار اصفهان عرضه 
می شد، به این شرح آمده اســت: ظرائف بغداد، خزهای 
کوفی، دیبای روم، شــرب مصر، جواهر بحرین، آبنوس 
عمان، عاج هندوســتان، گلیم های آذربایجان و گیالن، 
فرش های اَرَمن و ...    در قرن هشــتم هجری قمری، »از 
بازار مظفریه با شش دروازه و چهارصد باب دکان و حجره 
که با آجر و گچ بنا شده و در داخل آن چهار کاروان سرای 
بزرگ مجهز به اتاق هایی برای سکونت مسافرین و اهل 
معامالت، با اصطبل، فضای باز، دو مسجد و یک سقایه« 
نام برده شده است.    ناصرخســرو در سال ۴۴۴ هجری 
قمری، از عظمت بازار اصفهــان  در آن دوران یاد کرده 
اســت.   بازارهای کنونی اصفهان  که شاخه هایی از بازار 
بزرگ سراســری آن اســت، در دورهٔ صفوی هم زمان با 
بناهای میدان بزرگ و مجموعهٔ   آثار اطراف آن پدید آمده 
و توسعه یافتند.     ژان شاردن فرانسوی از بازار قیصریه 
و بازار بزرگ اصفهان  با سردر عالی و تزئینات آجرهای 
چینی )کاشی  کاري( و سکوهای وسیع )از( سنگ یشم و 
سماق که )بر آن ها( جواهرفروشان و زرگران انواع و اقسام 
زیورآالت و جواهر آالت و سکه های کمیاب را به فروش 

می رساندند«،   یاد کرده است.   
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 شاردن می  نویســد : »از ســردر قیصریه وارد مجلل ترین و بزرگ ترین بازارهای اصفهان  می شویم که 
محل فروش پارچه های گرانبهاســت و گنبد منقش بزرگی در وســط آن قرار دارد. در طرف راست این 
گنبد، ضرابخانه و در طرف دیگر آن »کاروان ســرای َل بیک« بنا شده است.« »شاردن« از کاروان سرای 
»مولتانیان« در این بازار نام می برد که عده ای از مولتانیان هند در آن به تجارت و دادوســتد اشــتغال 
داشته اند. او به بازار صحافان، صندوق سازان، سّراجان و کاروان سرای برنج فروشان، بازار لّبافان، آهنگران، 
کاروان سرای گلپایگانی ها و کاروان سرای حاّلجان، بازار کفاشان و ساغری سازان، بازار عطاران، قنادان، 
داروفروشان و فروشندگان زیورآالت و پارچه های کهنهٔ قیمتی و بازار مسگران، راسته های ترکش دوزها 
و زین سازان و چپق سازان و تیر و کمان فروشان، هم چنین به زیباترین و بزرگ  ترین قهوه خانهٔ اصفهان  در 
مدخل بازار قیصریه اشاره کرده است؛ با تاالرهای بزرگ و نیمکت هایی که به راحتی می توان روی آن ها 

نشست.   
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 امتداد بازار بزرگ اصفهان  به مسجد جامع و ســپس به »بازار عربان« منتهی می شود. این بازار را به 
مناسبت مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع، »بازار نظامیه« یا »نظام الملکي« نیز گفته اند و تا 
نیم قرن پیش رشته های طوالنی و متعددی، این بازار را به بازارهای دروازهٔ طوقچی و بازار غاز و میدان 

وصل می کرده است. از انشعابات دیگر آن، بازار ریسمان و مدرسهٔ کاسه گران است.   
مجموعهٔ آثار تاریخی دیگری مانند مدرســهٔ مالعبداّل )موالنا عبداّل شوشتري(، ساروتقی، مسجد 
جارچی باشــی، مدرســهٔ صدر، مدرســهٔ نیماورد؛ و کاروان ســراهایی از عهد صفویه و قاجاریه مانند 
کاروان سرای مخلص، گلشن و تیمچهٔ ملک و بســیاری کاروان سراها و تیمچه های دیگر؛ و حمام هایی 
از عصر صفویه، بر اهمیت تاریخی مجموعهٔ معماری بازار بزرگ اصفهان  که از ســردِر قیصریه تا سردِر 

مسجد اصفهان  امتداد دارد، افزوده است.   

قیصریه  مرمت می شود

خبرخوب آنکه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اعالم کرده است پس 
از اتمام پروژه عالی قاپو مرمت پروژه های دیگر از جمله بازار قیصریه در نیمه دوم امسال صورت می گیرد.

فریدون اللهیاری با اشاره به مرمت نقاشی های بازار قیصریه در جمع خبرنگاران گفت: نقاشی های این 
بنای تاریخی از حساسیت باالیی برخوردار است و در مرمت این بنا باید اصالت آن حفظ شود.

: بازسازی و مرمت نقاشی های ســردر بازار قیصریه از اولویت های میراث فرهنگی است که در این باره 
عزمی جدی دارد. مرمت بازار قیصریه که شــامل بدنه، کف ســازی و بام نیاز به بازسازی دارد.میراث 
فرهنگی در زمینه بام اقدامات خود را در استحکام بخشی انجام داده و برای بدنه بازار نیز قرار شده کسبه 

برای اقدامات مرمتی با میراث فرهنگی همکاری کنند.

ديگر بازارها:

عالوه بر بازار قیصریه و بازارهاي منشعب 
از آن بازارهاي دیگري هــم در اصفهان 
وجود داشته اند که معروف ترین آنها بازار 
شــاهي یا بازارچه بلند است که در سال 
1118 هجري برابر با 1۷۰۶ میالدي به 
همراه مدرسه و سراي فتحیه در زمان شاه 
سلطان حسین آخرین حکمران صفویه 
ساخته شد. چهارســوي مشهوري مانند 
چهارسوي نقاشي و علیقلي آقا و شیرازیها 
و چهارســوي آجري از آثاري هستند که 
همزمان با شکل گیري بازارهاي اصفهان 
براي انشعاب مســیرها و زیبایي بازارها 
احداث مي شده اند. محالت اصفهان هم 
داراي بازارهایي بودند که برخي از آن ها 
هنوز باقي هستند. مشهورترین آنها بازار 
در دشــت، بازار بید آباد، بازار ریسمان و 

بازار غاز هستند.
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 قهوه خانه حج میرزا
 موزه کوچک صفویه

عکس:
مینو بهاریمحمد شریف

سرای حاج میرزا )توتی( مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، میدان نقش جهان، بازار 
لوافها، کوچه چاه حاج میرزا قرار دارد. این قهوه خانه  جالب در سال 1۳۸۵ با شمارهٔ ثبت 
1۸10۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.اگر بهار به اصفهان می آیید حتما سری 
به این قهوه خانه بزنید. البته اینجا فقط یک قهوه خانه معمولی نیست، جایی است که لقب 
قدیمی ترین قهوه خانه عهد صفویه در اصفهان را به دوش می کشد.  برای دیدن زیبایی هایش 
باید روزها وقت گذاشت و تاریخ چند صد ساله اش رو مرور کرد. روی در و دیوار این قهوه خانه 
پر از لوازم عتیقه و با ارزش است که همگی یادگار روزگاری است که تعزیه خوانی، شاهنامه 
خوانی و نقالی در این مکان برگزار می شد. در آن زمان، خیلی از عالقه مندان به ابزارآالت 
 تاریخی و سنتی به مناسبت های مختلفی مثل محرم، وسایلی مثل نیزه، تخت بند )تخته های چوبی(، شمشیر، کاله آهنی،
 سنگ های گرانقیمت، تابلوهای نقاشی یادگاری از مینیاتوریست های قدیمی اصفهان، زره های آهنی و ...را به این قهوه خانه اهدا 
میکردند؛ وسایلی که امروز هر کدام از آنها  در نوع خودشان بی نظیر و از در و دیوار قهوه خانه حاج میرزا آویزانند. در بین این اشیا 
همه چیز دیده می شود، از خنجر و نیزه و کاسه های کاهگلی گرفته تا کتاب های قدیمی که از جلدشان می شود فهمید که مربوط 

به چند صد سال پیش است و کتاب هایی مربوط به زمان قاجار و پادشاهی ناصرالدین شاه و ...دیده  می شوند.
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حامد قصری

کافه رستورانی به یادماندنی
ل جلفا  در 

رومانس 
باشکوه 

در مسیر این شــماره اصفهان 
گردی، از چهارراه حکم نظامی 
به سمت چهارراه نظر می رویم 
در بین راه به میدان جلفا سرک 
می کشــیم. همانجا درهمان 
میدان،زیــر بازارچــه به یک 
حمام قدیمی به جایی که چند 
سالی است تغییر کاربری داده 

و به کافه رستوران سنتی رومانس تبدیل شده می رسیم.
برای تصور قدمت این حمام به اوایل قــرن هفدهم می رویم. جایی 
که  در زمان جنگ ایران و عثمانی، شــاه عباس صفوی اول، ارامنه  
ارمنستان را به ایران آورد و قسمتی را در جنوب شهر اصفهان سمت 
راست زاینده رود کوچ داد  و بعد از آن ارامنه تبریزرا در قسمت مرکزی 
سمت چپ شهر و روســتاییان را در فریدن و چهارمحال بختیاری و 
دیگر روستاها اســکان داد. ارامنه جلفا از اوایل قرن هفدهم، هشت 
حمام تاســیس کردند که از قرن نوزدهم چهار حمام باقی مانده و 

اکنون تنها یک حمام در این محله پا برجاست. 
این حمام در ضلع شــرقی مجله میدان بزرگ )جلفــا( و به عنوان 
بزرگترین حمام باقی مانده اســت. حمام از دو قسمت تشکیل شده 
است که قسمت بزرگ آن متعلق به مردان و قسمت کوچکتر برای 
زنان و همچنان عروس و داماد بوده است. تاجر معروف شاهریمانیان 
این حمام را بر روی چهار ســتون بزرگ بنا کرد و به همین خاطر به 
حمام شاهریمانیان نیز معروف است. در قسمتی از حمام کتبیه ای 
نصب شــده که تاریخ مرمت این بنا را مشخص می سازد. هم اکنون 
این حمام متعلق به کلیسای استواساسین است که در سال 1859 
میالدی توسط هاروطون ایگارنتس و بار دیگر در سال 19۶1 میالدی 

با هزینه ملکوم هوانجان آبگاریان مرمت کلی شد.
* اردیبهشت 1395/ شماره دوم *

4

/ شماره دوم *



این حمام با توجه به فرضیات و فنـــون محاسباتی شیخ بهایی ساخته شده 
و در نوع خود بی نظیر اســت. رومانس، در دو قسمت عمده به صورت مجـــزا 
ساخته شــده و جالب این که در زمان خود دارای بخشــی خصوصی بوده که 
در هشت قســمت جداگانه در قسمت شــرقی حمام از آن استفاده می شده 
اســت. تامین آب این حمام از زاینده رود و از جوی حســین آباد فعلی تامین 
می شده است و نیز تخلیه آب حمام به صورت روزانه به زاینده رود و زمین های 
 کشاورزی حومه آن انجام می شده است.ســقـف هـای گنبدی این حمام عمل

 تهویه هوا را انجام می دهد. فاصله ارتفاع سقف ها به صورتی است که می توان 
از آن به عنوان یکی از بی نظیرترین حمام های اصفهان و حتی کشور یاد کرد. 
این بنای زیبا در سال 2۰1۰ میالدی به همت میراث فرهنگی و شورای خلیفه 
گری ارامنه مرمت شد و به رستوران و کافی شاپی توریستی و زیبا با موسیقی 
زنده بدل شد که دارای سه سالن مجزا و سرپوشیده و یک فضای باز می باشد و 

آماده پذیرایی از مهمانان و به خصوص توریست ها است.

* اردیبهشت 1395/ شماره دوم *



یک کله کامل؟

بله،خوردن یک کله خیلی سخت نیست.
وضعیت مشریانتان نسبت به سال های قبل چگونه است؟

در این سال ها از تعداد مشتری های ما کم شده است.
پذیرایی در کله پزی شما با چه ظروفی است؟

با ســینی مخصوص در ظروف چینی بــه همراه نان و 
آبلیمو؛بیرون  برها  هم که قابلمه می آورند .
مسلما جمعه ها وضعیت فروش بهتر است.

جمعه ها با اینکه فقط صبح ها هستیم و دوبرابر فروش 
داریم.

مشتریان ناراضی هم دارید؟

کله پاچه خوش خوراک است؛نه آدم سیر می شود و نه 
گرسنه می ماند.همه مشریان ما راضی هستند.

از خاصیت کله پاچه بگویید؟

 چشم کله به چشــم و مغز آن هم به قدرت مغز کمک 
می کند. کسانی که پا درد دارند و یا شکستگی با خوردن 
پاچه  به جوش خوردن استخوانشان کمک می کنند.کله 
پاچه را هیچ وقت در هیچ کجا دور نمی ریزند در سوریه 

بود و در مکه هم بود و در تمام ایران هم هست.
انگار قدیم ترها،در این شهر بیشتر کله پاچه ای بود؟

در اصفهان در حال حاضر نزدیک به 5۰ مغازه و قدیم ها 
نزدیک به 2۰۰ مغازه  بودیم.قبال اتحادیه داشتیم اما حاال 
چون کم شده ایم با اتحادیه بریانی و کبابی یکی هستیم.

از منزل ،خانواده هم سفارش می دهند؟

 برای منزل معموال پاچه خالی و یا ســیراب شــیردان 
می بریم.

بچه ها هم به این شغل عالقه مند هستند؟

بچه ها یم به این شغل عالقه ندارند.شغل پرزحمتی است 
و درآمد سابق را هم ندارد.

اینجا خیابان حکیم،بازارچه نو،مغازه کله پزی سنتی 
حاج بمانعلی گردنیان در بازارچه نو است.اینجا یکی 
از قدیمی ترین کله پزی های اصفهان است.فضایی 
که با بازار زیبای اصفهان عجین شده است.آمده ام به 
یک مغازه » کله پزی سنتی«.از تاریخچه  این غذای 
سنتی آمار دقیقی در دسترس نیست شاید به خلقت 
گوسفند و بز باشد.گفته می شود که »ابواسحاق 
 اطعمه پنبه زنی «بود که چــون از کار خود فارغ
 می شد، پنبه شــعر دیگران را می زد. یعنی یک 
مصرع از اشــعار بزرگان شعرفارســی همچون 
جناب حافظ برمــی داشــت و آن را با مصرعی 
ـ یعنی  در باره انــواع غذاهای روزگار خــودـ 
ـ کامل می کرد.    سده های هشتم و نهم هجریـ 
این شــاعر طنز پــرداز بــا این شــیوه که به 
 اصطــالح بــه آن، اســتقبال و تضمیــن نیز
  می گوینددر باب کله پاچه فروشی ها گفته است:
»کیپاپــزان ســحر کــه ســر کلــه وا کنند 
 آیا بــود که گوشــه چشــمی به مــا کنند؟«.
حتی گفته می شود که در تازه ترین کشفیات باستان 
شناسی در سه کیلومتری شهر »سنخواست« در 
استان خراسان شمالی و در محوطه ای به نام »چلو«، 
یک دست کله پاچه چهار هزار ساله کشف شده 
است.حال از همه این تاریخچه که گذر کنیم در ادامه 
گفت و گویی دارم با حاج »بمانعلی گردنیان« یکی از 

بزرگان و قدیمی های این شغل.

از چه زمانی این شغل برای شما جدی شد؟

از 15 سالگی اینجا بوده ام. ۶۰ سال است که اینجا هستم.شغل پدربزرگم 
 بوده اســت. پدرم »براتعلی« و پدربزرگم »آمیز ممد« در این شــغل
 بوده اند.سه نسل از خانواده ما،حتی برادر بزرگتر مرحومم هم کله پز بوده 

است.2۰۰ سال است که در این شغل هستیم.
کله ها چگونه تهیه می شوند؟

کله از کشتارگاه تعاونی برای ما می آید و  اینجا تمیز و قشنگ می شوییم 
و آماده طبخ می کنیم.

و چگونه پخته می شوند؟

به همراه ادویه با  فلفل و پیاز و هفت ادویه می پزیم.دارچین و فلفل سیاه 
هم گذاشته ایم برای مشتریانی که  دوست دارند ، مصرف  می کنند.

از چه ساعتی پخته می شوند؟

از بعدازظهر روز قبل آرام آرام پخته می شوند.
و چه ساعتی آماده فروش می شوند؟

یک نوبت فروش ۶تا9 صبح اســت  و نوبت دوم هم ازساعت  11:3۰ تا 
2 بعدازظهر.

قیمت کله چقدراست؟

قدیم که کلــه پاچــه 1۰ ،15 ریال بود.امــروز هم »کلــه«:23۰۰۰ 
هــزار تومان،»پاچــه« : 15۰۰تومان،»خوراک«۷۰۰۰هــزار 

تومان،»مغز«:2۰۰۰هزارتومان و »زبان«:۷۰۰۰هزار تومان است.
مشتریانتان از خود بازار هستند؟

ما از قدیم در اصفهان، شناس بوده ایم از خود بازار مشتری داریم.اما بیشتر 
مشتریان ما از بیرون هستند.حتی خارجیان هم چون می دانند یک غذای 

لذیذ است به مغازه ما می آیند.
مشتری دایم هم دارید؟

مشتری داریم که هر روز کله می خورد.مشتری هفتگی و ماهانه هم داریم.

Sepahan tourism
 m

agazine

اصفهان من

فهان های ا دیمی ترین کله پ ی از  لی   ی ا بمان گفتگو با

کله پاچه َلذیِذس!
حامد قصری
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 سرزمین محبوب

شیراز، یکی از محبوب ترین شهرهای ایران 
است. محبوبیتش  فقط به خاطر مقبره شعرای 
 محبوب نیســت، در جای جای این شــهر 
می توانید آثار منحصر به فردی را تماشا کنید. 
هوای این شهر را باید با بوی گل های رنگارنگ 
تنفس کرد. از دروازه قرآن باید گذشت و سر 
حوصله و فرصت به زیارت شاهچراغ رفت و بعد 
راهی زیارتگه رندان جهان، حافظیه و سعدیه 
شد. اما اگر می خواهید از هوای اردیبهشتی 
شیراز  بیشتر سرمست شوید، پیشنهاد  می کنیم بعد از آرامگاه  سعدی به باغ دلگشا 
سری بزنید و البالی گل ها و سبزه ها و سروهای شیرازی چند ساعتی بیارامید .از کنار 
 این باغ به راحتی نمی توان گذر کرد.بوی شکوفه های نارنج  شما را چنان سرمست 
می کنند که تا مدتها خاطره آن در ذهنتان ماندگار می ماند و باعث می شود  برای 

استفاده بیشتر از بهار  و هوای مطبوع شیراز در این باغ قدم بزنید.  

سابقه آباداني و رونق باغ دلگشا به دوران پیش از اسالم و به دوره حکومت ساسانیان 
نسبت داده شده است.باغ دلگشا در دوره صفویه نیز از باغ هاي مهم و تفریحي شیراز 
بوده به طوري که در تصاویر به جا مانده از جهانگردان اروپایي به این باغ اشاره هاي 
فراوانی شده است. این باغ که ۷/5 هکتار مساحت دارد، هم اکنون از گردشگاه هاي 
دیدني شیرازاست. بیشــتر درختان آن را مرکبات مخصوصاً نارنج و پرتقال تشکیل 
می دهند. عمارت این باغ نیز به شکل ســه طبقه با دو ورودی در دو طرف و ایوانی در 
طبقه میانی که مشرف به استخر مقابل عمارت است، خبر از روزگار شکوه و عظمت باغ 
می دهد. سقف هایی از چوب با گچبری های زیباش به همراه آینه کاری ها و نقاشی هایی 
از رنگ روغن نیز به زیبایی این عمارت می افزایند. در مقابل ســاختمان عمارت نیز 
حوض سنگی بزرگی جلب توجه می کند. آب باغ هم از آبی که از چشمه قنات آرامگاه 
سعدی جاری است، تامین می شــود.البته اگر بخواهید طعم شیرازگردی در خاطره 
تان بماند، باید روزهای بیشتری در این شهر بمانید. در سفر به این شهر باید به تاریخ 
هم ســری بزنید و به روزهایی ســفر کنید که وکیل الرعایا در ارگ کریم خانی اش 
 نشسته بود و به بازار و حمامی رفت که یادگار چندصدساله شهر هستند، از مسجدها و

 خانه های قدیمی هم نباید ساده گذشت. باید سر فرصت به همه آنها سری زد.

خوشا شیراز و 
باغ دلگشایش

مریم کاظمیان فرد 
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 به میدان حسن آباد در مرکز شهر رفتیم که از 

میدان های تاریخی و جزء بافت تاریخی و سنتی 

تهران قاجاری است.

مترجم: 
مهشاد صادقی شاد

نام من سیلویا است 2۵ ساله و اهل پنسیلوانیای آمریکا  هستم که ایالتی در شرق آمریکا و یکی از ایالت های ساحلی 
اقیانوس اطلس و مرکز آن هریسبورگ است. من فارغ التحصیل رشته تاریخ شرق شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا 
هستم و به فرهنگ و مناطق دیدنی و باستانی کشورهای آسیایی عالقه دارم. برای همین تصمیم گرفتم بعد از 

فراغت از دانشگاه به تحقیق و بررسی 
درباره کشورهای آسیایی بپردازم.به 
همین دلیل با پس اندازی که در طول 
کار دانشجویی بدســت آورده بودم 
پا به سفر  گذاشــتم و مدت سه سال 
را در آسیا گذراندم. به 7 کشــور آسیایی سفر کردم که در حقیقت یکی 
از سرزمین های دیدنی و رویایی در این سفرم  کشــور ایران بود. ابتدا 
 وقتی قصد ورود به ایران را داشتم هزاران فکر به ذهنم خطور کرد. با خود 
می گفتم اگر ایرانی ها بفهمند من یک آمریکایی هستم به من رحم نکرده 
و مرا خواهند کشت. رسانه ها و تبلیغات منفی ازکشور و  مردم ایران باعث 
شده بود که چنین فکرهایی به ذهنم برسد. همچنین فکر می کردم کشور 
ایران فاقد هرگونه امکانات رفاهی برای گردشگران 
است . فکر می کردم هنوز در خیابان ها برای حمل 
مسافر و بار از گاری اســتفاده می شود و مردم با 

خشونت با گردشگران برخورد می کنند. 

تهران گردی سمت اول 

خاطرات سیلویا ازسفر به ایران
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وقتی ســفرم را در ترکیه به پایان رساندم به عمویم 
در فیس بوک اطالع دادم که مــی خواهم به ایران 
بروم اما او با پافشاری تمام مرا از این سفر منع کرد و 
گفت خیلی باید شجاع باشی که قصد سفر به چنین 
سرزمینی را کرده ای. وقتی آنان بفهمند تو آمریکایی 
هستی حتما تو را خواهند کشــت . به جای ایران به 

یونان برو. اما من تصمیم خود را گرفته بودم.
با وجود همه این اخبار منفی باز هم آرزوی دیدن آثار 
باستانی چند هزار ساله ایران را داشتم و خود را برای 

هر خطر و مشکالتی آماده کردم.
می خواستم با چشــمان خودم قدیمی ترین تمدن 
بشری را از نزدیک ببینم و از مکان های دیدنی عکس 
بگیرم.در 1۴ سایت به جســتجوی اطالعاتی درباره 
ایران پرداختم.برخالف تصورم عکســها، شهرهای 
ایران را پیشرفته نشان می دادند .پس به طور قطعی 
آماده سفر به ایران شــدم. بعد از این که مراحل ویزا 
و اقامت در ایران رادر ســفارت ایران واقع در کشور 
ترکیه طی کردم و پا به خاک ایران گذاشتم  ترس و 

هیجان ونگرانی عجیبی مرا فرا گرفته بود.
در عین حال از این که می خواستم در جاده ابریشم 
سفر داشته باشــم تا به ایران برسم بسیار خوشحال 
بودم. ارتباط ریلی بین ترکیه و ایران از طریق قطار 
معروف به ترانس آســیا امکانپذیر اســت. این قطار 
در مسیر اســتانبول-وان-تبریز-تهران و بالعکس 
فعالیت می کند. قطار ترانس آســیا هفته ای یکبار 
بین اســتانبول و تهران تردد می کند. این قطار در 
برخی ایام هفته ای دو بار بین تهران و اســتانبول به 
حمل مســافر می پردازد. خطوط ریلی ایران-ترکیه 
دردریاچه وان  واقع در شرق ترکیه به انتها می رسد و 
مسافرین این مسیر به سمت دیگر دریاچه رفته و با 

تعویض قطار به مسافرت خود ادامه می دهند.
خط محلی تبریز- وان نیز مرتب بین دو شــهر تردد 
می کند. از این رو با گذر از مســیر باســتانی جاده 
ابریشم به ایران وارد شــدم. در کوپه قطار، همسفر 
دختر دانشجویی در رشــته دندانپزشکی اهل تبریز 

شــدم . نامش رعنا بود و او هم می خواست به تهران 
بیاید تا با چند اســتاد در دانشــگاه تهران در زمینه 
پروژه پایان ترمش راهنمایــی بگیرد او به راحتی به 
زبان انگلیســی با من صحبت می کــرد و من از این 
موضوع متعجب شــدم که یک دختر ایرانی مسلط 
به زبان انگلیسی است .رعنا بســیار مهربان بود و به 
من شیرینی خوشمزه ای به نام قرابیه داد که سطح 
رویه شیرینی پوشیده از بادام و پسته و گردو بود. او 
مرا راهنمایی کرد تا در تهران با یک گروه توریستی 
به مکانهای مختلف تهران و شهر های دیدنی ایران 
بروم .رعنا شــانس بزرگی برای من بود که توانستم 
 اطالعات خوبی برای اقامت در ایران از وی کســب

 کنم . کمی از ترس و نگرانی ام درباره سفر به ایران 
کم شد .راســتش به رعنا اطمینان کردم و احساس 
قلبی خود را نســبت به ایران گفتم. رعنا لبخندی 
زد و گفت بعــد از چند روز اقامــت در ایران خودت 
متوجه می شــوی که همه آنچه که درباره تبلیغات 
ایران شنیدی اشــتباه و دروغ بوده است. بهتر است 
من نظری ندهم خودت خواهــی فهمید و اطمینان 
دارم سفر خوب و امنی در ایران خواهی داشت . به هر 
صورت در هر کجای دنیا باید مراقب باشی و ازخود و 
وسایلت محافظت کنی . در چشمهایش محبت موج 
می زد. نمی دانم چرا به حرفهایش اطمینان کردم. 
در صدایش مهربانی خاصی بود. گویی یکی از اعضای 
خانواده من است.حتی از درون قطار به یک آژانس 
مســافرتی تماس گرفت و امکان ارتباط من را با آن 
تور برقرار کــرد. با قطار به تهران رســیدیم.  از رعنا 
خداحافظی کردم .در ایسنگاه قطار تور لیدر  یا همان 
راهنمای تورمنتظرم بود. رعنا برنامه این قرار را برایم 
فراهم کرده بود. او مرا به هتلی در مرکز شــهر برد. 
تهران با آن خیابان های زیبا و پارک های سرسبزش 

با آنچه از قبل شنیده بودم مغایرت داشت .
فصل زمستان و اواخر فوریه برابر با ماه اسفند در ایران 
بود و  مردم خود را برای مراسم سال نو یا همان نوروز 
آماده می کردند. در تهران توســط راهنمای تور به 

چند جای دیدنی رفتم.

  موزه ایران باستان
موزه ایران باســتان اولین مکانی بــود که در تهران 
رفتم. طرح و نقشــه موزه با موضوع و اشیای داخل 
آن ارتباط و هماهنگی داشــته و با تاریخ و هنر آن 
سرزمین مرتبط بود. قدیمی ترین دست ساخته ها، 
اشیای پارینه سنگی و قدیمی ترین بقایای انسان که 
در ایران  کشف شــده و ظروف، ادوات جنگی، اشیا 
تزئینی، پیکر های انسانی و جانوری از جمله اشیای 
فلزی اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن در این موزه 

بسیار برجسته و جالب به نظر می رسید.
از آنجا به میدان حســن آباد در مرکز شــهر رفتیم 
که از میدان هــای تاریخی و جزء بافــت تاریخی و 
سنتی تهران قاجاری اســت. البته مشخص بود که 
بازسازی شده و تمام خیابان هایی که به میدان وارد 

می شده اند، سنگفرش بود.

  بازار تهران
بازار تهران، بازاری است قدیمی واقع در مرکز شهر  
که با معماری بی بدیلش همه را جذب خود می کند. 
دلم می خواست ساعت ها در این بازار قدم بزنم اما 

بازار تهران، 
بازاری است 

قدیمی واقع در مرکز 

شهر  که با معماری 

بی بدیلش همه را 

جذب خود می کند. 
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اكخ لگستان 
با قدمتي بالغ بر ۴۴۰ 

سال یكي از منحصر 

به فرد ترین مجموعه 

هاي تاریخي 
ایران است که به 

دوران قاجارها می 
رسد.

  میدان آزادی
بزرگ ترین میدان شهر تهران است که در بخش 
غربی آن جای گرفته اســت. این میدان به همراه 
برج آزادی در سال 13۴9  شمسی برپا شد. میدان 
آزادی با مســاحت پنجاه هــزار مترمربع پس از 
میدان نقش جهان با مساحت 89۶۰۰ مترمربع، 
بزرگ ترین میدان ایران اســت و برج آزادی، یکی 
از شناخته شــده ترین نمادهای تهران، با بلندای 
چهل و هشت متر در وسط آن جای گرفته است. 
 نقشــه این میدان دقیقاً از ســقف مسجد شیخ

 لطف ا...اصفهان اقتباس شــده، تنها به جای یک 
دایره، در اینجا دو بخش از دو بیضی با کانون های 

متفاوت وجود دارند.
در این ایام که در حال گشت و گذار در تهران بودم 
رعنا به گوشــی همراه من زنگ زد و از اوضاع من 
جویا شد. او نیز در دانشــگاه به دنبال جمع آوری 
مطالب برای پایان نامه اش بود به او قول دادم همه 

خاطراتم را بنویسم و برایش روی ایمیل بفرستم.
  پارک آب و آتش

به دلیل هوای مالیمی که خبر از بهار می داد عصر 

هنگام ما را به پارک آب و آتش در که روی یک تپه 
در نزدیکی بزرگراهی واقع بود بردند این پارک بی 

نهایت زیبا بود.
پارک آب و آتش  یا پارک حضــرت ابراهیم یکی 
از بوستان های متفاوت شــهر تهران با مساحتی 
گســترده و امکانات تفریحی مختلف اســت که 
بــدون شــک از دیدنی هــای تهران محســوب 
مــی شــود و دارای تجهیزاتی ماننــد چهار برج 
آتش و چــادری ۷۰۰ متــری پل ابریشــم، النه 
کبوتــر، کالســکه رانی، فانوس دریایــی، آبنما، 

وقت نداشتم و باید به دنبال راهنما حرکت می کردم.  
باوجود شایعات و تبلیغات بد درباره ایران باید بگویم 
که در کمتر مکانی از دنیا می توان چنین آرامش و 

امنیتی را حس کرد.
بلندترین برج پرچم ایران با ارتفاع 15۰ متر در شهر 
تهران نیز نظرم را جلــب کرد.این پرچم در نزدیکی  
باغ موزه دفاع مقدس قرار دارد، همچنین یکی از سه 

پرچم بلند در جهان است.

  کاخ گلستان
کاخ گلســتان با قدمتي بالغ بر ۴۴۰ ســال یکي از 

منحصر به فرد ترین مجموعه هــاي تاریخي ایران 
است که به دوران قاجارها می رسد. وسایل موجود 
کاخ گلســتان از لحاظ تاریخی محدود به بخشی از 
آثار و ابنیــه از دوران زندیه  و قاجار می شــود.باید 
متذکر  شــوم همه اطالعات کسب شده ام براساس 
گفته های راهنمای تور  بوده است و خودم  در زمینه 
تاریخچه مکان های دیدنی ایران بطور دقیق  مطلبی 

نمی دانستم.

  مجموعه تاریخی سعدآباد
ســعدآباد ،مجموعه عمارت هــا و کاخ هایی در دره 

دربند، شــمالی ترین و خوش آب و هواترین منطقه 
تهران است که چهار دوره تاریخی قاجاریه، پهلوی 
اول و پهلــوی دوم و پس از انقالب ایران را ســپری 
کرده اســت. ســعدآباد در دوره قاجار بنا شــد و 
سکونت گاه تابستانی )ییالق( شــاهان این سلسله 
بوده اســت. کاخ ســبز یکی از زیباترین کاخ های 
سلطنتی موجود در ایران می باشد، که در نقطه ای 
مرتفع، در این مجموعه قرار دارد. به دلیل استفاده از 
سنگ های سبز کمیاب معدن خمسه زنجان وسنگ 
مرمر خراسان، در نمای خارجی آن، به قصر سنگی 

کاخ مرمر نیز معروف است.
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اكخ سعد آباد

لکیسای سرکیس مقدس

برج آتــش، آالچیــق و محیط ســبز می باشــد.
 هوا کــه رو به تاریکی مــی رود، مشــعل ها جان

 می گیرند. کم کم می غرند و هر نیم ســاعت یک 
 بار ناگهان آتــش از دهانه های آن ۴ برج شــعله

 می کشد. شــعله هایی 1۰ متری با حرارتی زیاد. 
تقابلی تماشــایی میان فواره های آب و شعله های 
آتش . ســتون های تنومندی فلزی که زبانه های 
آتش از آنها شعله می کشــد،حفره هایی در زمین 
وجود دارد که  همه منتظر هســتند که زمان مقرر 
برسد و ناگهان آب با شــدت از زمین به باال پرتاب 
شود.آتش هم از برجها زبانه می کشد. راهنمای تور 
به من گفت که  احتماال نامگذاری این پارک به نام 
بوستان ابراهیم پیامبر به این دلیل است که حضرت 

ابراهیم توانست از آتش عبور کند.
  کلیسای سرکیس یا سارکیس مقدس

روز یکشنبه به سوی کلیســای سرکیس مقدس 

رفتیم.کلیسای سرکیس مقدس، که از بزرگ ترین 
کلیســاهای تهران اســت، با در نظر گرفتن امانت 
خانه های دو طرف محراب در ســمت شرقی بنا و 
راهرو ورودی اصلی، در سمت غربی بنا، دارای پالن 
صلیبی شکل است. دیوارهای خارجی بنا با سنگ 
مرمر سفید رنگ و دیوارهای داخلی و سقف با گچ 
پوشانده شده اند. کلیسا دارای یک گنبد در باالی 
مرکز نمازخانه با نوگیرهای بزرگ و دو برج گنبدی 
برای ناقوســخانه کلیسا در قســمت غرب بنا و دو 

سمت ورودی اصلی کلیسا است
دیوارهای باالی محراب نقاشی هایی از صحنه های 
انجیلی پوشیده شده اســت. باالی ورودی اصلی 
کلیسا بالکنی برای اســتقرار گروه کر کلیسا قرار 
دارد. الزم به یادآوری است که در ابتدا گنبد کلیسا 
 برروی دیوارهای آن استوار بوده است. یعنی بنا فاقد 
ســتون های حامل بوده اســت ولی پس از مدتی 
به علت نشســت سقف کلیســا خطر ریزش گنبد 

احساس شده و لذا چهار ســتون زیر گنبد ساخته 
شد تا سنگینی بار گنبد را تحمل کند. گنبد شانزده 
ضلعی کلیسا به وســیله یک چهار ضلعی بر روی 
چهار طاقی قرار گرفته که بر روی شاه تیرها تکیه 
دارد. ســاق و گنبد آن تماماً از نورگیرها تشــکیل 

شده است.
در محوطه این کلیسا بنای یادبود شهدای 1915 
ارامنه و در کنــار آن مقبره اســقف فقید آرداک 

مانوکیان خلیفه پیشین ارامنه تهران قرار دارد.
محراب کلیســا به صورت نیم دایره است و مطابق 
با سنت کلیساهای ارمنیان در ســمت شرقی بنا 
قرار دارد. کف آن نیز باالتر از کف صحن کلیســا و 
دارای سه نورگیر است. در دو طرف محراب، امانت 
خانه ها قرار دارند که هر یک دارای نورگیری کوچک 
هســتند و به غیر از ورودی به داخل صحن کلیسا 
ورودی مجزایی نیز به محوطه خــارج از بنا دارند. 
دیوارهای باالی محراب و دو سمت آن با نقاشی های 

دیواری، با موضوعاتی برگرفته از کتاب مقدس پوشیده 
شده است. ورودی اصلی، که دارای سردری با سبک 
معماری کلیساهای سده های چهارم و پنجم میالدی 
ارمنستان اســت به داخل راهرویی به پهنای محراب 
کلیسا باز می شود و در باالی آن، بالکنی وجود دارد که 
محل اجرای سرودهای روحانی گروه کراست. کلیسا 
دارای دو ناقوســخانه اســت که در دو طرف راهروی 
ورودی ضلــع غربی آن و در بــاالی دو ورودی بنا، به 
صورت برجی با پالن چهار گوش قرار دارند و در انتهای 
آنها گنبدهایی شبیه به گنبد اصلی کلیسا با ساق های 

هشت ضلعی ساخته شده اســت. معماری این مکان 
چشم نواز بود .

  کوه توچال
روز بعد،تور لیدر ما را به یــک کوه نوردی دعوت کرد 
که بسیار جالب بود .کوه توچال در شمال تهران و به 
ارتفاع 39۶2 متر است که بخشی از دامنه رشته کوه 
البرز است. دامنه جنوبی توچال مجاور با شهر تهران 
و بلندترین نقطه شــهر تهران محسوب می شود که 
به بام تهران شــهرت دارد.قله توچــال یکی پررفت 
آمدترین و پرخطرترین قله های کشــور ایران است. 

تله کابین توچال امکانی را برای گردشگران بوجود می 
آورد که بتوانند مســیر کوه راطی کنند و به تماشای 
مناظر بپردازنند. در سطح شهر تهران باوجود زمستان 
بودنش برف نبود اما با سفر به توچال توانستم برف را 

ببینم و سرمای واقعی را حس کنم.
بعد از گشت و گذار در تهران قرار شد تور سفر خورا به 
سوی اصفهان و شــیراز ادامه دهد تا مراسم شب عید 
نوروز را در این شهر های دیدنی و تاریخی که تماشای 
آن آرزوی هر گردشگری است جشن بگیریم. گفتند 

هوا در این فصل سال مناسب و دلپذیر است.
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خانه  قوام السلطنه ها
این عمارت باشکوه که در باغی به وسعت ۷۰۰۰ متر مربع ساخته شده است، موزه 
آبگینه و سفالینه های ایران، موزه تخصصی شیشه و سفال است.بنایی که از آن 
به عنوان موزه استفاده می شود با زیر بنای 1۰۴۰ متر مربع با طرح هشت گوش 
و ستون های کاذبی که در قسمت ورودی به چشم می خورد. این بنا به دستور 
احمد قوام )قوام السطنه( ساخته شد، تا سال133۰ به عنوان محل سکونت و دفتر 
کار وی مورد استفاده بود، سپس به مدت هفت سال سفارت مصر به این عمارت 
منتقل شد و بعد از آن به ترتیب به سفارت افغانستان و بانک بازرگانی واگذار 
شد. در نهایت در سال 1355به منظور ساخت موزه خریداری و طی تغییرات و 
تعمیراتی توسط مهندسین ایرانی، آلمانی و اتریشی به سرپرستی هانس هوالین 
ساختمان مذکور تبدیل به موزه شد. این بنا تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی 
است که با آجرکاری های متنوع  و درب و پنچره های چوبی در نمای ساختمان، 
گچبری ها، آیینه کاری ها و منبت کاری های زیبا در نمای داخلی تزیین شده 
است. این موزه در 22 بهمن 1359 با هدف گردآوری، نگهداری، نمایش آثار 
شیشه ای و سفالین افتتاح شد. ازسوی دیگر در سال 13۷۷ در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسید.

بخش های مختلف موزه :
وقتی وارد عمارت می شوی پله های چوبی دو طرفه ای که به سبک 
روسی ساخته شده با فرش قرمزی که روی پله ها پهن است خودنمایی 
می کند. در ســمت راســت راهرو غرفه فروش تولیدات فرهنگی به 
چشم می خورد که در این محل، نشــریات، صنایع دستی و تولیدات 
فرهنگی)سفال وشیشه و...( به فروش می رسد. بعد از این قسمت تاالر 
سمعی وبصری است که در این تاالر با چگونگی حفاری یک محل برای 
اطالعات باستان شناسی آشنا می شویم، ویترینی درکف تاالرطراحی 
 شــده که تصویری از یک محل کاوش را نمایش می دهد. در طرفین

 پله های چوبی دو تــاالر به صورت قرینه، یکی تــاالر مینا و دیگری 
 تاالر بلور در طبقه اول به چشم می خورد، درتاالر مینا نمونه هایی از

 قدیمی ترین آثار شیشــه ای و  ســفالین مربوط بــه دوران پیش از 
 تاریخ به نمایش گذاشته شده است،که از جمله آثار ویژه می توان به 
لوله های شیشه ای مربوط به چغازنبیل و الهه های مادر و سفال های 
دشت قزوین، عطردانه های رگه دار مات و زیور آالت اشاره نمود. در 
تاالر بلور اشیای شیشه  و بلورین متعلق به دوران تاریخی و اوایل دوران 
اسالمی در تکنیک های مختلف ساخت قالب شنی، دمیده آزاد، دمیده 
در قالب وفشــرده در قالب و تکنیک های مختلف تزیین شامل نقش 
افزوده، تراش و...به نمایش درآمده اند.آثــار ویژه به نمایش در آمده 
کاسه شیشه ای دوران هخامنشی و کاســه های تراش دار ساسانی 
هستند. وقتی بر روی کف پوش ها و پله های چوبی قدم می گذاری 

صدای جیر جیرآنها گویا اهالی گذشته این خانه را بیدار می کند.
 در طبقه دوم وارد تاالر ســه، تــاالر صدف می شــویم، در این تاالر 
مجموعه ای از اشیای سفالین متعلق به سده های سوم وچهارم هجری 
که به سفالینه های نیشــابور معروف هستند و همچنین شیشه های 
دوران مختلف اســالمی با تکنیک نقش افزوده، دو رنگ ومینایی به 
نمایش در آمده است.تاالر صدف به علت شباهت شکل آن به صدف 
نیمه باز به این نام خوانده مي شود. درروبروی تاالرصدف، تاالر زرین 
قرار دارد. سفالینه های عرضه شــده در این تاالر را ظروف کتیبه دار 
زرین فام و مینایی متعلق به اواخر سده چهارم تا هشتم هجری تشکیل 
می دهد،که بســیاری از آن ها صحنه های داستان های اساطیری و 
اشعار شعرای نامی مانند نظامی و فردوسی  را نقش نموده اند. ظروفي 
که دور تا دور با خط نســخ و نســتعلیق تزیین شده است ، همچنین 
چهره هاي مغولي روي این ظروف خود نمایي مي کنند که با توجه به 

شهر محل پیدایش ، نقوش آن ها فرق مي کند.
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 در طبقه دوم تاالر دیگری به نام تاالر الجورد قرار دارد، وقتی وارد این 
تاالر می شوی پنجره، منظره  باغ، حوض آب و باغچه ها حس خوبی را به تو 

منتقل می کند، درتاالر الجورد آثار سفالینه ارایه شده متعلق به سفال های 
مختلفی از اواخر سده های ششم تا یازدهم هجری می باشد، که مجموعه 

گرگان و نمونه آثاری از دوران ایلخانی تا صفویه رادر بر می گیرد.
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 از نمونه هــای زیبای ایــن تاالر
 سفال های دو پوســت است که 
 اکثرا بــا نقــوش برجســته و یا 
نقاشی های قلم مشــکی تزیین 
مــی شــدند.تزیینات این بخش 
شــامل گالب پــاش و صراحــي 
است ، هم چنین میزي که از دوران 
قاجار به جا مانده بــا لعاب هفت 
رنگ و مزین بــه نقش چهره هاي 
شخصیت هاي شاهنامه است که 
نام هر شخص باالي چهره نوشته 
شده است. در سرســراهای موزه 
سفالینه ها و شیشــه های دوران 
مختلف اسالمی، همچنین ظروف 
کریستال قرون 18و 19 میالدی 

فرانسه به چشم می خورد. 

 
 در طبقــه پایین)زیرزمیــن( یــک کتابخانــه تخصصی با

 کاشی های برجسته و زیبا با تصاویری از داستان های شاهنامه 
تزیین شده است. این کتابخانه شامل ۴۰۰۰ جلدکتاب فارسی 
و انگلیسی در زمینه های باستان شناسی،تاریخ، هنر، معماری 
و مردم شناسی می باشد. در قسمتی ازمحوطه باغ ساختمانی 
جدید به نظر می آید، که در آن نمایشگاه های فعلی موزه شامل 
اشیای نمایشــگاهی و دایمی موزه می باشد، اما در طول سال 
نمایشگاه های موقتی نیز به مناسبت های مختلف و همچنین 
 نمایشــگاه آثار هنرمندان معاصر ایرانــی و خارجی در محل 
تاالر هــای موزه یا بخش نمایشــگاهی برگزار می شــود. در 
سوی دیگر باغ ساختمانی به چشم می خورد که تابلوی بنیاد 
ســینمایی فارابی بر روی آن حک شده است. بنیاد سینمایی 
فارابی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان بازوی 
اجرایی وزارت خانه در زمینه سیاست ها و جهت گیری های 
فرهنگی و هنری فعالیت دارد. این بنیاد عالوه بر تولید و توزیع 
فیلم، سرمایه گذاری، پشتیبانی تولید و خدمات فنی را ارایه 
می دهد، اکنون سال هاست که این بنیاد با موزه همجوار است. 
روزانه گردشگران خارجی زیادی را در این موزه می بینی که 
عالوه بردیدن آثار موزه، برای معماری، هنر و تاریخ این عمارت 

پای دراین مجموعه زیباگذاشته اند. 
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پیشنهاد سفر

فصل سوم

Sepahan 
tourism 

magazine

       از صفر تا صد سفر

   هتل ترنج؛نخستین هتل دریایی 
ایران

        اوج هیجان در  کاریز کیش

هتل دریایی کیش

   هتل ترنج؛نخستین هتل دریایی 
Travel
suggestion



آرامش خیال ،برنامه ریزی و نکته های ریز

  از صفر تا صد سفر
محمد جواد حسنی

 بسیار پیش می آید که با تمام 
 هزینه و وقتی که

 می گذاریم، به علت نداشتن 
برنامه ریزی، نه تنها از سفرمان 
لذت نمی بریم بلکه خاطره 
 ناخوشایندی نیز به جا 
می گذاریم. اما می شود با 
آموختن چند نکته ساده و کمی 
دقت و برنامه ریزی هر سفری 
را دلنشین و خاطره انگیز 
کرد. راهکار هایی که ما به شما 
پیشنهاد می کنیم می تواند 
سفرتان رابه  سفری دلنشین و 
بدون استرس تبدیل بکند.

پیشنهاد سفر

 دیدن مکان های تازه، آشنا شدن با آدم های جدید، به دست آوردن 
تجربه های متفاوت، استراحت، فراغت و هزاران مزیت دیگر دالیل ما 

برای تدارک یک سفر را تشکیل می دهند.

/ شماره دوم ** اردیبهشت 1395/ شماره دوم *



Sepahan tourism
 m

agazine

چرا سفر می کنید؟

اولین قدم این است که برای خود و همسفرانتان 
روشن کنید هدفتان از ســفر چیست ؟ آیا به 
اســتراحت نیاز دارید یا به دنبال کمی هیجان 
هســتید؟ به دنبال خلوت کردن در طبیعت 
هســتید یا می خواهید از یک شهر تازه یا آثار 
تاریخی دیدن کنید؟ جواب دادن به این سوال ها 
شما و هم سفرانتان را از سردرگمی نجات خواهد 
داد. وقتی انگیزه خود و همراهانتان را روشــن 
کردید الزم است بودجه ای که برای سفر دارید 
مشخص کنید. هر چه دقت شما در تعیین بودجه 
دقیق تر باشد کمتر دچار مشکل خواهید شد. 
موارد پیش بینی نشــده را نیز در نظر بگیریدو 
حتما مبلغی را از برنامه ریــزی تان جدا کنید 
 و تا پایان ســفر همراه داشته باشــید تا برای 

وضعیت های اضطراری آمادگی داشته باشید.
مقصد را تعیین کنید

با توجه به هدف و بودجه ای که دارید، مقصد را 
تعیین کنید. برای این کار تنها به شنیده هایتان 
اعتماد نکنید. تحقیق و جستجو کنید تا مقصدی 
را پیدا کنید که عــالوه بر برآورده کردن هدف 
شما با بودجه تان همخوانی داشته باشد. مدت 
 زمانی که در راه خواهید بود را محاسبه کنید.
 ) امــا فراموش نکنیــد که مســیری که طی 
می کنید نیز جزو سفر اســت پس فکر زودتر 
رســیدن را از ذهنتان بیرون کنید و مسیری 
را انتخــاب کنید کــه از آن لــذت ببرید.(
 شــرایط همراهان خود را نیز در نظر بگیرید. 
 اگر خردســال یا سالمندی شــما را همراهی
 می کند فاصله های طوالنی را انتخاب نکنید. 

کشور چهار فصلمان نومیدتان نخواهد کرد پس 
بیشتر جستجو کنید.

برنامه ریزی کنید

بهترین وسیله را برای مسافرت انتخاب کنید. 
بلیط اتوبوس، قطار یــا هواپیمای خود را رزرو 
کنید. مزیت ها و ضعف هــای هر کدام را پیش 
بینی کنید. با وجود اینکه سفر با قطار طوالنی 
اســت اما با توجه به امکانات داخل قطار برای 
سالمندان و کودکان مناسب تر از اتوبوس است. 
امنیت و سالمتی شما و همراهانتان از همه چیز 
 مهم تر است پس اگر به شــهر کوچکی سفر 
می کنید که حمل و نقل در آن آسان است بردن 
خودرو شخصی ضروری نیست. اما اگر خودروی 
خود را برای مسافرت انتخاب کردید از سالمت 
آن کامال مطمئن شــوید. معاینه فنی خودرو را 
جدی بگیرید و از صرف هزینه های الزم برای 

تعمیر خودرو کوتاهی نکنید. 

لوازم مورد نیاز را آماده کنید

 ســعی کنید تا حد ممکن ســبک سفر کنید.
 لحظه های لذت بخــش و خاطــره انگیز را 
 صرف حمل چمدان های ســنگین نکنید. قید 
لباس های اضافی را بزنید. یک اتوی مسافرتی 
داشته باشد تا بتوانید در طول سفر لباس های 
خود را بشــویید و دوباره بپوشید. سعی کنید 
لوازم ارزان قیمتی همچون لوازم شستشــو را 
از مقصد تهیه کنید. گزارشــات هواشناسی را 
مطالعه کنید و لباس مناسب همراه خود داشته 
باشید تا شرایط جوی شــما را غافل گیر نکند. 
وسایلی که بیشتر از آنها استفاده می کنید در 
کیف کوچکی همراه خود داشته باشید و از بردن 
چمدان های گرانقیمتی که توجه ســارقین را 

جلب می کند خودداری کنید. 

از استرس جلوگیری کنید
تمام برنامه ریزی،  هزینه ای و وقتی که صرف می کنید برای بدست آوردن یک تجربه خوب 
و خاطره دلنشین است پس با هر چیزی که ممکن است سفر شما را خراب کند مقابله کنید. 
مهمتر از همه الزم است تسلط خودتان را به شرایط نشــان دهید. تا می توانید از استرس 
جلوگیری کنید. ساعت حرکت خود را یادداشت کنید و از یک ساعت قبل برای آن آماده 
باشید.در طول سفر از غیر منتظره ها اســتقبال کنید و با خالقیت سعی کنید اوضاع را در 
دستان خود بگیرید.از امتحان کردن محل ها، غذا ها و تجربه های تازه نترسید. این تازه ها 

سفر شما را هیجان انگیز تر خواهد کرد.
 فراموش نکنید که این مسافرت شاید آخرین مسافرت شما به این مکان باشد و دیگر به این 

مکان برنگردید پس قدر سفر خود را بدانید و نهایت لذت را از سفر خود ببرید.
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پیشنهاد سفر

فهانی ها  ماری ا ی هتل دریایی با م

هتل ترنج کیش
برای نخستین بار در جزیره زیبای 
کیش ســنت در کنار مدرنیته قرار 
گرفته اســت. »هتل ۵ ستاره ترنج 
کیش« که نیمی از آن در دریا و نیم 
دیگر آن در خشکی قرار دارد نمونه 
بی نظیری از هتل های نسل جدید در 
خاورمیانه است. معماری این هتل 
 به گونه ای است که هنر ایرانی را در 

آب های نیلگون خلیج فارس به رخ دیگر کشورها می کشاند. 
حامدقصری

/ شماره دوم ** اردیبهشت 1395/ شماره دوم *



Sepahan tourism
 m

agazine

مدیرعامل شرکت »مهندســین مشاور بنانگار شهر« و طراح 
این پروژه اعالم کرد: طراحی هتل ترنج کیش از سال 1389 
و در شرکت طراحی مهندسی »سایه گســتر نقش جهان« 
به مدیریت  حمیــد صرافان کلید خورد و مــن نیز به عنوان 
سرپرست آتلیه معماری این شــرکت در این پروژه همکاری 
داشتم. عماد باقری با بیان این که هتل ترنج کیش، پروژه ای 
ملی محسوب می شود اظهار داشت: فاز یک این پروژه که به 
شکل ترنج و در دریا است افتتاح شده و فاز دوم نیز که در سه 
طبقه و در خشکی قرار دارد، در دست اجرا است. وی با اشاره 
به این که یک گروه چند نفره به مدت یک سال روی طراحی 
این پروژه کار کردند، افزود: با توجه بــه این که 1۰۰ ویالی 
چوبی این هتل در دریا قرار دارد، می توانیم شاهد منظره ای 
زیبا از غروب های کیش باشیم. باقری با اشاره به این که نیمی 
از این ویالها ۶۰ متری و 5۰ باب ۴۰ متری هســتند، گفت: 
5 باب از این ویالها VIP در نظر گرفته شــده که مســاحت 

هرکدام از آنها 12۰ مترمربع است. 

همراه با محیط زیست

مدیرعامل شــرکت مهندسین مشــاور بنانگار شهر در ادامه 
صحبت های خود تصریح کــرد: عالوه بر همه مجوزهایی که 
این پروژه اخذ کرده، در زمینه محیط زیست نیز سطح کیفی 
مناسبی را به خود اختصاص داده است. باقری با بیان این که 
در این پروژه سعی شده از  سبک های مختلف معماری ایرانی 
استفاده شــود، اظهار داشــت: از همان ابتدا که این طرح به 
سازمان گردشگری کیش معرفی شد، یک طرح ملی به حساب 
آمد؛ ضمن این که احداث چنین هتلی به سبک معماری ایرانی 
در خلیج فارس می تواند معنای زیادی داشــته باشد. وی با 
اشاره به طراحی داخلی این هتل، اظهار داشت: ویالهایی که 
در دریا قرار دارند به صورت واحدهای مسکونی مجزا طراحی 
شدند و کف سوییت های آن شیشــه ای است تا سطح دریا 
کامال پیدا باشد. ضمن این که این سوییت ها با اسکله چوبی 
به هم متصل شده اند و چیدمان نهایی از باال، تصویر یک بته 

جقه را بر روی خلیج فارس حک کرده است.

یک هتل هیجان انگیز
باقری با تاکید بر این که هتل های دریایی صرفا در کشورهای 
استوایی وجود دارند، گفت: قرار گرفتن ساختمان مدرن این 
هتل با سبک معماری ایرانی در ســاحل و وجود ویالهایی با 
نمایی محلی در دریا، به نوعی ســنت و مدرنیتــه را در کنار 
یکدیگر قرار داده و باعث زیبایی دوچندان این طرح شده است. 
وی با اشاره به این که ساختمان اصلی هتل سه طبقه است و 
به صورت یک مجموعه کامل پیش بینی شــده است تصریح 
کرد: رستوران، کافی شاپ، پارکینگ، سالن بیلیارد، استخر، 
سونا، جکوزی، سالن آمفی تئاتر و سایر واحدهای خدماتی از 
جمله امکانات این ساختمان هستند. باقری در بخش دیگری 
از صحبت های خود، تفاوت عمده ایــن طرح را با طرح نخل 
دوبی، حفظ کامل محیط زیست دریایی عنوان کرد و گفت: 
در طرح پروژه نخل دوبی با خاک ریزی در آب دریا اکوسیستم 
دریا کامال به هم خورده؛ اما در طــرح هتل دریایی ترنج یک 
هزار شمع یا پایه دریایی در ساحل و آب کوبیده شده و به دلیل 
جریان آب در زیر ویالها و عرشه ساختمان، به هیچ عنوان به 

محیط زیست دریایی آسیبی نخواهد رسید.
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قنات یا کاریز، یکی از 
مناطق گردشگری و 
تاریخی جزیره کیش 
است که بیش از 2۵00 
سال قدمت دارد. این 
قنات در عمق 1۶ متری 
زیر زمین قرار گرفته است 
و سقف آن پوشیده از 
صدف و مرجان هایی است 
که به نظر کارشناسان 
قدمتی معادل 270 تا 
۵70 میلیون سال دارد. 
وسعت این قنات 10٬000 
متر مربع می باشد. احداث 
قنات )کاریز( در انحصار 
ایرانیان بوده و با توجه به 
قدمت شش هزار ساله 
قنات در ایران می توان 
صاحبان اصلی قنات را 
ایرانیان دانست. کاریز 
واژه فارسی قنات است 
و در گذشته از آن برای 
هدایت آب های زیر زمینی 
استفاده می شده است. 
با توجه به اینکه معموال 
قنات ها از ارتفاعات شروع 
می شوند عظمت قنات دو 
هزار ساله کیش با حداکثر 
ارتفاع چهل و پنج متری 
در جزیره کیش منحصر به 
فرد است. 
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 اوج هیجان در
 کاریز کیش

گل مارن عالوه بر اســتفاده های درمانی برای درد مفاصل با ترکیبات اضافی برای 
تولید آجر، کوزه و سیمان مورد استفاده خاص قرار می گیرد. قنات قدیمی کیش با 
طول پانزده کیلومتر که در طول دو رشته از منطقه صفین و فرودگاه تا محل فعلی 
مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی کیش به ســه رشته و 2۷۴ حلقه چاه 
تبدیل می شود و از این محل مجددا با تبدیل به یک رشته، به شهر قدیمی حریره 
می ریزد. بعضی از این چاه ها به طور کاماًل دست نخورده باقی مانده و بعضی از آنها را 

جهت تهویه  بهتر هوا و نوردهی بیشتر به صورت مخروطی درآورده اند.
در واقع این شــهر با توجه به ویژگي هاي منحصر به فرد آن از جمله مرجاني بودن 
 جزیره، آب شــیرین قنات، هواي خنک در زیر زمین و ســقف مرجانــي مملو از
 فســیل هاي با قدمت بسیار باال اســت و در فهرســت مهمترین ابنیه جهاني قرار 

مي گیرد.

مهشاد صادقی شاد

جزیره کیش ارتفاع چندانی ندارد.به همیــن دلیل حفر و احداث کاریز دو 
هزار ساله آن به دســت ایرانیان خالق در الیه گل مارن )مرگل( اهمیت و 
ارزش این قنات را بیش از پیش نمایان می کند . آب شیرین کاریز حاصل از

 بارندگی های فصلی جزیره است که از مرجان ها به صورت یک فیلتر طبیعی 
عبور و در الیه گل مارن جریان پیدا می کند. گل مارن نوعی گل رس است که 
در حالت طبیعی نرم و انعطاف پذیر بوده و چنانچه در معرض هوا قرار بگیرد 

خشک و محکم می شود.
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بازار سنتی قنات کیش

بازار سنتی قنات کیش در دو رشــته به طول 15 کیلومتر از 
سال 13۷3 تأسیس شده اســت. هدف از ایجاد این بازار ارائه 
صنایع دستی و دستاوردهای سنتی،رستوران سنتي و جدید، 
موزه سالن آمفي تئاتر سالن کنفرانس، گالري هاي هنري نقاط 
مختلف ایران می باشد. کارگزاران شهر زیر زمیني بر این باورند 
که دو ویژگي کاریز را در فهرست ابنیه جهاني در خواهد آورد. 
اول این که کاریز در دل تنها جزیره مرجاني دنیا واقع است. 
دوم آن که تنها بنایي است که ســقف آن مملو از صدف ها و 
مرجان هاي طبیعي است. صدف ها و مرجان هایي که براي 
بازدید آنها تنها دو راه وجود دارد. بازدید از موزه هاي طبیعي یا 
غواصي در آبهاي آزاد و اکنون کاریز فصلي جدید و استثنایي 
در پیش روي تمامي دوستداران طبیعت گشوده که بي واسطه 
خواهند توانست از بزرگترین مجموعه مرجاني بازدید کنند. 
امروزه مجموعه قنات با تغییر کاربري به یک شهر زیر زمیني 
شگفت انگیز بدل شده که بیش از 1۰۰۰۰ متر مربع وسعت 
دارد و کاریز کیش خوانده مي شود.کارگزاران با تجربه زحمت 
تمام طراحي ها را کشیده و مي کوشند تا در پروژه بازسازي 
 قنات کیش )کاریزکیــش( ضمن حفظ بافــت تاریخي آن

 کاربري هاي جدیدي از این شهر زیر زمیني بدست آورند.

  نکتــه قابــل توجه این اســت کــه این 
کاریز ها به طوری اســتادانه و ماهرانه به 
دست ایرانیان باســتان حفاری شده که 
با شــیبی مالیم در طول پانزده کیلومتر 
حرکــت، هــم از آب آن جهــت آبیاری 
استفاده شده و هم امکان برداشتن آن با 
چیزی شبیه به دلو نیز فراهم بوده است. 
پایاب هــا مکانی پیش بینی شــده برای 
فراهم شدن امکان برداشتن آب از کاریز 
است که در طول مسیر کاریز شش پایاب 
وجود دارد که یکی از آنهــا در مجموعه 
فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی کیش 
موجود و قابل مشاهده است. در گذشته 
دور اهالی بومی نشــین جزیــره کوزه به 
دوش از این محل آب شرب خود را تامین 
می کرده اند. قدمت این پایاب ها به بیش 
از 8۰۰ سال می رســد. در گذشته دور ، 
به خصوص قرون پنجم و ششــم هجری 
که جزیره کیــش مرکز تجــارت خلیج 
فارس و دریای عمان بوده، آب آشامیدنی 
جزیره کیــش برای مصرف کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس از ارزش بسیار باالیی 

برخوردار بوده است.

الک پشتی با ۵۷۰میلیون سال قدمت در 

کاریز

سقف کاریز کیش 8 متر ارتفاع دارد و مملو از سنگواره، 
صدف و مرجان  است. آزمایش های انجام شده در دانشگاه 
مونیخ آلمان بر روي فســیل هایي که از سقف مرجاني 
تونل به دست آمده نشــان می دهد این سقف بین 53 
تا 5۷۰ میلیون ســال قدمت دارد. اگر با دقت بیشتري 
به این فسیل ها نگاه کنید الک پشــتي را مي بینید که 
از 5۷۰ میلیون سال قبل خود را براي امروز ما جاودانه 

کرده است
شــهر زیر زمیني کیش )کاریز( با توجه به ویژگي های 
منحصر به فرد آن از جمله مرجانی بــودن جزیره، آب 
شیرین قنات، هوای خنک در زیر زمین و سقف مرجانی 
مملو از فسیل های با قدمت بسیار باال در فهرست یکی از 

مهمترین ابنیه جهاني قرار می گیرد.
آب شــیرین کاریز کیش، حاصــل بارندگی های فصلی 
در جزیره کیش اســت.با احداث قنات می توان آب های 
زیرزمینــی را در نقطه ای جمع کرد و به ســطح زمین 

رساند.
جریان آب در کاریز کیش آن چنان کند است که در نگاه 
اول آب راکد به نظر می رسد اما در حقیقت یک جریان 

بسیار آرام آب را حرکت می دهد.

Sepahan tourism
 m

agazine

مردم کیش آب قنات را می فروختند
این قنات، هزاران ســال پیش عالوه بر تامین آب مورد نیاز اهالی جزیره، مال التجاره مردم این منطقه نیز بود به 

طوری که کشتی های عبوری خلیج فارس از مردم کیش آب می خریدند و پوشاک و ادویه به آنان می فروختند.
 از آب این قنات برای مصرف آبیاری فضای ســبز و مصرف شــرب ســاکنین استفاده می شــده و در عین حال

 کشــتی ها نیز از آب جزیره کیش برای مصرف و فروش و یا معاوضه با اجناس دیگر در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس استفاده می کردند.

پیشنهاد سفر
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طبیعت گردی

هارم فصل 

Sepahan 
tourism 

magazine

    بــه یادمحمدعلــی اینانلــو
)یوزپلنگانی که با من دویده اند( 

   رامسر،عروس شمال

طبیعت بهاری رامسر

/ شماره دوم */ شماره دوم */ شماره دوم */ شماره دوم */ شماره دوم *1395/ شماره دوم *13951395* اردیبهشت 1395* اردیبهشت 13951395* اردیبهشت 1395* اردیبهشت 1395* اردیبهشت * اردیبهشت * اردیبهشت * اردیبهشت * اردیبهشت 

Nature 
trip



/ شماره دوم ** اردیبهشت 1395/ شماره دوم *



رامرس؛عروس  شÃل
   فرنوش اقبری

جنگل هایی سرسبز، دریایی با امواج خروشان، آبشارهای زیباو چشمه هایی جوشان؛ همه 
این ویژگی ها،برای هر ایرانی شهرهای شمالی ایران را تداعی می کند.اما ازبین تمامی این 
شهرها، شهری است که این ویژگی ها درآن نمودبیشتری دارد وعروس شهرهای  ایران نام 
گرفته است . رامسرکه نام قدیمیش سخت سر است ،غربی ترین شهراستان مازندران است 
ودرشمال ایران قراردارد. این شهر ازسمت شرق باتنکابن ازغرب باچابکسرازجنوب بارشته 
کوه های البرزوازسمت شمال بادریای خزرهمجواراست.شهری باجاذبه های گردشگری 
فراوان  که هرانسانی را مجذوب خود می کند. درشهررامسر وجودآبشارها،بوستان های 
جنگلی،غارها،چشــمه ها،دریاچه،یادمان های تاریخی وصدها مرکزاقامتی وپذیرایی 

وتفریحی وبه ویژه نزدیکی کوه دریاوجنگل این منطقه را به عنوان قطب مهم گردشگری درکشورمطرح کرده است.
فاصله جنگل ودریادراین شهر چندقدمی بیشتر نیست وهمین موضوع زیبایی این شهررادوچندان می کند.اگربخواهیم به مناطق ییالقی رامسرسری 
بزنیم بی درنگ به سمت منطقه جواهرده رهسپار می شویم روستایی که برای رسیدن به آن باید چندین کیلومترازجاده پیچ درپیچ ومملوازدرختان 
سر به فلک کشیده ای عبور کنیم که تا نیمه درابر فرورفته اند ودراین مسیر هرچه باالتربرویم به ابرها نزدیک تر می شویم وگهگاهی بارش باران 
دراین مسیر، رویایی بودن این جنگل ها را چندین برابر می کند.هنگامی که به روستای جواهرده می رسیم باالترازابرها قرار می گیریم ومی توانیم 
درختان درابر فرورفته را ازباالی تپه نظاره گرباشیم؛به خاطر همین زیبایی های بسیار است که این روستا جواهرده نام گرفته است.مسجدآدینه 
وگوهرهای گبری ازآثارتاریخی جواهرده به شمار می روند.درمسیر رامسر به کتالم مسیری آسفالته جنگلی وزیباوجودداردکه امتدادآن به زیباترین 
وباشکوه ترین ییالق واقع دررامسرمی رسدونام آن گرسماسراست که قدمتی تاریخی دارد.ازدیگرمناطق گردشگری رامسر چشمه های آب گرم 
است که خاصیت درمانی بسیاری برای آن ذکرشده است. از مکان های دیدنی شهررامسرهتل قدیمی است. هتلی با معماری بسیار زیبا که در 
مرکز شهر جنب پارک ملی و در نزدیکی کاخ مرمر )موزه تماشاگه خزر( واقع شده و یکی از معدود هتل  هایی است که در فهرست ثبت آثار ملی 
قرار گرفته  است. اگر بخواهیم تمام زیبایی های شهررامسررا یکجا به نظاره بنشینیم تله کابین رامسر بهترین گزینه است که درچشم بر هم زدنی 
مسیردوکیلومتری میان جنگل ها راطی کرده وبه باالی کوه های سرسبز رامسر می رسد. تله کابین رامسر تنها تله کابین در خاورمیانه است که 
ساحل دریا را به ارتفاعات جنگلی متصل می کند.درباالی ایستگاه تله کابین  رستوران وامکانات تفریحی دیگری تدارک دیده شده که لحظات 

خوشی را برای هرگردشگرفراهم می کند.
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یوزپلنگانی که با 
من دویده اند...

سحر مهندسی نمین

محمدعلی اینانلو متولد دوم فروردیــن 132۶ در قزوین مجری تلویزیون، 
بازیگر، صداپیشه، کارشناس ورزشی، روزنامه نگار و کارشناس و مستندساز 
طبیعت بود. او به عنوان قدیمی ترین گزارشگر و مفسر والیبال ایران و بنیان گذار 
روزنامه نگاری محیط زیست شناخته می شد اینانلو، از مبتکران کالس های 
آموزش اکوتوریسم در ایران بود.  اکوتوریســم سفری مسئوالنه به مناطق 
 طبیعی است که به حفاظت از طبیعت و بهبود زندگی جامعه بومی کمک
 می کند. واژه اکوتوریسم همواره بار ارزشی دارد و افرادی که این گونه سفرها را 
برمی گزینند، اصوال انسان های با اخالقی هستند که تالش می کنند در سفری 
که حضور پیدا می کنند، برای محیط پیرامون خود و جامعه میزبان منفعتی 
داشته باشند. اکوتوریسم یا بوم گردشگری یا طبیعت گردی، گونه ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار 
از مناطق طبیعی نامسکون و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی ها و دیگر جانوران 
می پردازند. البته در اکوتوریسم صرفاً دیدار مطرح نیست بلکه آموزش محیط زیست و نفع رسانی به جوامع محلی و غیره 
ضروری و واجب است. به این گونه از گردشگران که به دیدار از بوم سامانه و طبیعت زنده می پردازند، نام اکوتوریست یا 
بوم گردشگر داده شده است. محمدعلی اینانلو، که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، در دهه ۷۰ 
که تمرکز رسانه ها بر اقتصاد و سازندگی بود محمدعلی اینانلو به همراه میرفخرایی مجموعه »با طبیعت« را در تلویزیون 
ساختند و به مرم ایران یاداوری کردند که طبیعت کشورشان سالهاست که در رسانه ها فراموش شده است. اینانلو سال ها 
همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم های تلویزیونی بودند که در 
سال های بی رنگ و بی برنامه، تلویزیون را با رنگ و بوی تازه ای در برنامه 
محبوب »با طبیعت« متحول کردند. محمدعلی اینانلو را به عنوان 
یکی از عاشقان ســفر و طبیعت گردی در کشور می شناسند. 

۴۰ سال طبیعت گردی شــاید کار عجیبی نباشد اما هنر محمدعلی 
 اینانلو این بو د که دوست داشــتن طبیعت را در رادیو و تلویزیون و در 
کالس های طبیعت گردی اش به هزاران نفر  یاد داد.  از او به عنوان یکی 
از چهره های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می برند که می دانست چه 
باید کرد تا مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق شوند. 
محمدعلی اینانلو  یوزپلنگ ایرانی را با  ورزش فوتبال پیوند داد پس از 
صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2۰1۴ برزیل و اعالم رسمی 
انتخاب نماد یوزپلنگ برای تیم ایران در این رقابت ها، پیشنهاد این ایده 
به اینانلو نسبت داده شــد که وی با حضور در برنامه نود این موضوع را 
تأیید کرد جنجالی شدن این موضوع از آنجا شدت گرفت که ادعا شد 
ایده پوشیدن لباس منقش به نماد یوز پلنگ از طرف آرش توانگر فعال 
محیط زیست مطرح شده و اسناد مکتوب و مستنداتی در این زمینه ارایه 
شده اســت.»طبیعت ایران مرکزی، طبیعت نصف جهان«، »طبیعت 
اطراف تهران«، »فوتبال شاد«، »گل زرین«، »سالح و شکار«، »ایران، 
طبیعت و طبیعت گردی«، »جهانگردی به جای نفت« و »اســب در 
ایران« از جمله آثار مستند ساخته شده توسط محمدعلی اینانلو هستند. 
»مســتند ایران جهانی دریک مرز«، در زمینه  جاذبه های گردشگری  
طبیعت ، حیات وحش ایران اینانلو که از شبکه  جهانی جام جم پخش 
شــده؛ ۴ بار به عنوان  برنامه برگزیده جام جم از سوی مخاطبان بوده 
است.  اینانلو از جمله کسانی بود که هم طبیعت گرد بود و هم کار علمی 
طبیعت گردی انجام می داد، و هم در ترویــج طبیعت گردی زحمات 
بسیاری کشید او تصویر مناسب از ظرفیت های طبیعت گردی و حیات 
وحش ایران را ترســیم کرد. اینانلو بارها در گفت وگوهایش با رسانه ها 
میزان سفرهایش را در ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود، از جمله 
در گفت وگویی که سال گذشته در برنامه پرطرفدار خندوانه داشت، و 
در آن اشاره کرد که در داخل ایران، تنها ۴ میلیون کیلومتر سفر زمینی 
داشته است.  شکارچی که خود حافظ شکار شد و گفت 15 سال است 
شکار را کنار گذاشته و حاال فهمیده شــکار با دوربین چه لذتی دارد. . 
بزرگمردطبیعت وگردشگری ایران،12 دی ماه 139۴ بر اثر بیماری در 

بیمارستان آتیه تهران درگذشت.

همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیمهای تلویزیونی بودند که در 
سالهای بیرنگ و بیبرنامه، تلویزیون را با رنگ و بوی تازهای در برنامه 
محبوب »با طبیعت« متحول کردند. محمدعلی اینانلو را به عنوان 
یکی از عاشقان ســفر و طبیعتگردی در کشور میشناسند. 

شکار را کنار گذاشته و حاال فهمیده شــکار با دوربین چه لذتی دارد. . 
۴ دی ماه ۴ دی ماه 139۴ بر اثر بیماری در  بزرگمردطبیعت وگردشگری ایران،12

بیمارستان آتیه تهران درگذشت.
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مترجم: 
مهشاد صادقی شاد

   الس پوزاس در مکزیک

   las pozas

در میان جنگل های استوایی مکزیک، 
سازه ای به شکل حلقه را می توان دید که 
بازدیدکنندگان را به دیدِن باغ اسرار آمیز 
»الس پوزاس« و تندیس های بتنی آن فرا 
می خواند. در این باغ می توان گل های بتنی، 
 پلکانی به سمت آسمان و همچنین

 گذرگاه های خطرناکی را در امتداد آبشارها 
دید که همگی آثار بر جای مانده از »ادوارد 
جیمز«، شاعر باغبان است. جیمز در خلق آثار 
خود از هنرمندان سورئالیست در دهه 193۰ 
میالدی الهام گرفته است.باغ الس پوزاس در 
ایالت سان لویی پوتوسی مکزیک و در محدوده 
ای به وسعت چهل هکتار قرار دارد که می توان 
آن را یکی از شاهکارهای هنر سورئالیستی 
دانست. در این باغ می توان گل های ارکیده و 
همچنین بامبوهایی از جنس بتن مشاهده کرد 
و آبشارهای طبیعی نیز در جای جای این باغ 
طبیعی، هنری به چشم می خورد. از آنجایی 
که طرح خاصی برای احداث باغ الس پوزاس 
وجود نداشت، کار عمرانی آن نیز با مرگ ادوارد 
جیمز در سال 198۴ میالدی متوقف شد. 
ادوارد جیمز در دهه 19۴۰ میالدی، به امید 
ایجاد »باغ عدن« به مکزیک آمد . اما گل های 
ارکیده که او کاشته بود بر اثر سرمایی عجیب، 
یخ زد و از بین رفت. بعد از این او تصمیم گرفت 
گل هایی از جنس بتن بسازد که در مقابل 
سرما مقاوم باشند.
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زیباترین باغ های جهان
در گوشه و کنار جهان باغ های زیبا و دیدنی وجود دارد که یا 
به دست بشر پایه ریزی شده اند و یا کامال طبیعی هستند. در 
 این شماره سری به چند باغ بی نظیر و عجیب در سراسر جهان

  می زنیم  و شــما را با زیبایی های منحصربه فرد آنها آشنا 
می کنیم.باغ هایی که با الهام از ریاضیات و کهکشان ها و یا 
برروی معادن و کارخانه های تعطیل شده و یا با مجسمه هایی 
از بتن ساخته شدند و امروزه تبدیل به مشهورترین مناطق 

توریستی دنیا شده اند.

Wisteria-Tunnel-Japan تونل گل ویستریا در ژاپن

در سرزمین خورشید تابان، باغ بی نظیری در کیتاکیوشو قرار دارد. کیتاکیوشو  یکی از شهرهای ژاپن است که 
در »استان فوکوئوکا« و در بین شهرهای توکیو و شانگهای واقع شده است.

 باغ کاواچی فوجی در شهر کیتاکیوشــو ژاپن  واقع است که دارای گونه های بســیار زیادی از گیاهان گلدار
 می باشد. زیباترین مکان این باغ، تونل رویایی و باورنکردنی ویستریا میا ست  که بازدیدکنندگان می توانند در 
این تونل رویایی پیاده روی کنند.  فاصله این مکان تا توکیو 5 ساعت می باشد .گل های سفید و ارغوانی و بنفش 
و صورتی در این باغ فضایی رویای به وجود آورده اند. بهترین زمان برای قدم زدن در این باغ اوایل بهار است. به 

این تونل لقب بهشتی از جنس ارغوان را داده اند.

4
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رویایی ترین باغ در 

  Kew Gardens   انگلستان
 باغ های گیاه شناسی پادشاهی کیو  
مجموعه گل خانه هــا و باغ هایی به 
مساحت 121 هکتاراست که بین 
ریچموند و کیو در جنوب غرب لندن 
در انگلســتان قرار دارد. این باغ که 
آنرا رویایی ترین و قدیمی ترین باغ 
انگلســتان و همین طور نمونه ای 
منحصر بفرد در جهان نامیده اند.باغ 
چهار فصل یک باغ استثنایی است نه 
به سبب  زیبایی و هارمونیک بودن 
آن بلکه به دلیل  این که این باغ زیبا 
با هنرمندی 2 نفر در حومه والسال 
در غرب انگلستان واقع شده است.

این باغ دارای 3۰۰۰ نوع گل و گیاه 
زیبا و بی نظیر اســت. این گیاهان 
شــامل انواع گلها , درختان بوته ها 
و گیاهان تزئینی زیباست که فقط 
در مساحت ۴۶ در 1۷ متری این باغ 

پراکنده شده اند.

دشــت اللــه در هلند 

 keukenhof
دشــت های رنگارنگ گل هــای الله 
 در کشــور هلند قرار گرفته است. این

 دشت های زیبا نشان دهنده خالقیت 
بی حد و حصر هلندی هاست. همان طور 
که می دانید هلند معروف به سرزمین 
الله هاست و مردمش هم از این موقعیت 
اســتفاده کرده و خالقیت خــود را به 
نمایش گذاشــته اند. کوکنهوف دارای 
یکی از پارک های دیدنی کشــور هلند 
است که هر ساله با آغاز بهار به مدت 2 ماه 
بازگشایی می شود. معموال از 22 مارس 
این مجموعه باز اســت و در آن هزاران 
الله رنگی از انواع مختلف به نمایش در 

می آید. در این دوماه حدود ۷۰۰ هزار نفر از این باغ بازدید می کنند.هر سال در این باغ ۷ میلیون پیاز الله در محوطه ای 
به وسعت 32 هکتار کاشته می شوند که پس از شکفتن گل ها این پارک منظره ای بدیع پیدا می کند.  این باغ گنجی بی 
نظیر از نمایش تماشایی از گونه های بسیار متنوع گلها است که جایگزین استفاده از آثار هنری زیبا شده اند. این باغ بی 
نظیر با شهرت جهانی خود یکی از محبوبترین مقاصد توریست ها در هلند است. در این باغ الله سیاه روسی هیبت انگیز 

با نام بابا یاگا  می روید که واقعا زیبا و دیدنی است.
گل های الله کوکنهوف در دنیا زبانزد هستند. این باغ در سال 19۴9 به عنوان پروژه ای توسط شهردار محلی شهر  لیسه 
برای به نمایش گذاشتن واریته های هیبرید گل های الله تأسیس شد. شهردار این شهر برای توسعه این باغ از حدود 
12 نفر از پرورش دهندگان و افراد برجسته و ماهر در خصوص پرورش گلهای پیازی هلندی از سراسر اروپا استفاده کرد. 
هدف آنها از احداث این باغ ضمن توسعه اقتصادی، ایجاد نمایشگاهی از گلها در فضای آزاد بود که در آن پرورش دهندگان 
بتوانند آخرین یافته های خود را در تولید هیبریدها به نمایش گذاشته و بازدیدکنندگان نیز ضمن بازدید از این باغ بتوانند 
گلهای پیازی و یا پیاز مورد نیاز خود را خریداری نمایند و اکنون بعد از گذشت حدود 5۰ سال نمایشگاه بهاره کوهنکوف 
تبدیل به بزرگترین نمایشگاه در سراسر جهان شده است . در حال حاضر از نظر تولید و صادرات پیاز و گل شاخه ای الله، 
هلند در جایگاه نخست در بین کشورهای جهان جای دارد. الله گل ملی کشورما و همچنین  افغانستان، ترکیه، هلند، 

مجارستان و بلژیک هم هست.
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شاید دیدار از یک روستای با 
صفا با مردمــان مهربان ایده 
مناسبی باشد اما دیدار از این 
جنگل و شگفتی های کمی 
ترســناکش  ماجراجویانه تر 
هم خواهد بــود. مناظر فوق 
العاده، نور دل نشین مهتاب، 
درختان سبز و تنفس هوای 
پــاک! شــاید نامــش کمی 
ترسناک به نظر بیاید )هر چند 
که تصاویر شب از این جنگل 
واقعا اینطور هستند!( اما روح 
لطیف طبیعت در تار و پودش 
حس می شــود. جنگل سیاه 
عالوه بر جاذبــه های هیجان 
انگیزش رودخانه هایی نهان 
دارد. رودخانه هایی پر تالطم و 
حیات بخش! از جمله رودخانه 
های این منطقــه می توان به 
رودخانه دانوب اشاره کرد .از 
جاذبه های معــروف فرهنگ 
عامیانه جنگل سیاه، ساعت 
کوکو و کیک جنگل ســیاه 
است .شــهرهای فرایبورگ و 
بادن بادن از نقــاط پربازدید 
گردشگری در حاشیه غربی 

جنگل سیاه هستند.

The Black Forest   جنگل سیاه در آلمان

جنگل ســیاه در یک رشــته کوه جنگلی در ایالت بادن، وورتمبرگ در جنوب غربی آلمان قرار دارد. محدوده جنگل سیاه از سوی جنوب و غرب، دره 
راین است. بلندترین قله این منطقه قله فلدبرگ با 1٬۴93 متر بلندی اســت. نام جنگل سیاه به خاطر رنگ سبز تیره در چشم اندازهای آن است که از 
 رویش درختان کاج فراوان این جنگل پدید آمده است. کیک جنگل سیاه نیز از همین منطقه ریشه گرفته است. گفته می شود سال ها پیش رومیان|

 منطقه ای پر رمز و راز در آلمان کشف کردند.  جالب است بدانید این مکان همان جنگل سیاه است. افسانه های زیادی در مورد شاهزاده های خیالی 
 این جنگل وجود دارد.  اما آنچه مسلم است افسانه ها همیشه زاده خالقیت ذهن ما انســان ها هستند. همه ما خیال پردازی را دوست داریم. حال اگر 

انگیزه ای نیز باشد، افسانه ها بزرگ تر خواهند شد.

دور دنیا

Bamboo Forest جنگل بامبو
برای اکثر مردم جهان جنگل بامبو بسیار عجیب و دیدنی است .جنگل بامبو 
در شــهر کیوتو یکی از زیباترین جنگل های طبیعی جهان است. آراشی یاما 
)Arashiyama( منطقه ای در حومه غربی کیوتو در ژاپن اســت که به 
عنوان یک منطقه تفریحی و یکی از جاذبه های گردشگری ژاپن، نام و آوازه 
بلندی دارد.جذابیت این جنگل نه تنها به دلیل درختان بلند و سرسبز بامبو 
بلکه به دلیل صدای خاصی است که با وزش باد از بین این درختان به گوش 
می رســد . این جنگل در هر فصلی زیبایی خاص خــود را دارد اما یک نکته 
که باید به آن توجه کنید فصل شــکوفه دهی و فصل پاییز درختان است که 
بسیار زیباست. به هر حال دیدن 15 کیلومتر مربع جنگل بامبو می تواند در 
چنین فصل هایی حیرت انگیز باشد.ترکیب صدای به هم خوردن ساقه های 
غول پیکر بامبو و صدای زوزه باد، در کنار رقص نور، ســایه یک سمفونی زیبا 
را به وجود می آورد. مســیرهای را ه که از داخل این جنگل باشکوه عبور می 
کند، یک فضای خوب و رویایی برای پیاده روی و دوچرخه سواری در اختیار 
گردشــگران و مردم محلی ایجاد می کند.این منطقــه درواقع یک منطقه 

توریستی است و بسیاری از ژاپنی ها نیز برای تفریح به این مکان می آیند. 
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تماشــای این باغ برای کسانی که 
می خواهند با فرهنــگ تایلندی 
آشنا شوند، مناسب است. این باغ به 
بزرگترین و زیباترین باغ گیاه شناسی 
در جنوب شرقی آسیا مشهور است. 
این باغ هر روز در حال گســترش و 
بهبود روند زیباسازی است تا جذاب 
به نظر رســد. همچنین در این باغ 
به آمــوزش و پــرورش، نگهداری، 
پژوهــش و همچنیــن حفاظت از 
مجموعه نخــل و دیگــر گیاهان 
گرمسیری پرداخته می شود. این باغ 
در بخش های مختلف دارای باغ های 
کوچک تری است که از سبک های 
گوناگون سراسر دنیا الهام گرفته اند 
مانند باغ های گرمسیری آسیایی 
 سنتی، باغ افســانه ای کاکتوس و

 باغ های فرانسه و ُرم.

 Nong nooch باغ نونگ نوچ  در تایلند
این پارک شگفت انگیز  واقع در پاتایا  می باشد وبه دلیل وجود چشم انداز های زیبا و با شکوه در بین توریستها محبوبیت خاصی دارد. در این باغ همه 
چیز افسانه ای به نظر می رسد. این باغ پر از خانه های مدل تایلندی، ویال، رستوران و استخر است  و با مساحت ۶۰۰ هکتار در سال 195۴ توسط 
آقای پیسیت و خانم نانگ نوچ )Nong nooch ( خریداری شد  و پیش بینی می شد که برای کاشت درختان میوه استفاده شود اما با سفری که 
خانم نوچ به خارج داشت تصمیم قاطع گرفت که باغی گرمسیری از گیاهان و گلهای زینتی درست کند. این باغ در سال 198۰ مورد بازدید عموم 
قرار گرفت  و نام رسمی  Suan Nong Nooch به آن اختصاص داده شد.  معنی کلمه Suan  باغ می باشد. این باغ مکانی برای آشنایی با 
فرهنگ مردم تایلند و اجرای شوهای فرهنگی است. روزانه 2۰۰۰ نفر از این باغ بازدید می کنند  وحفاظتگاه گیاهان و نخل های بسیاری است. این 
باغ متشکل از تعدادی باغ کوچک تر است که در مرکز آن ها سیکاس ها، معبدهایی به سبک تایلندی و امکانات رفاهی و نمایشگاه برای لذت بیشتر 
بازدیدکنندگان طراحی شده اند.  اسامی تعدادی از این باغ ها عبارتند از: باغ سانسوریا، باغ ماشین ها، باغ مجسمه های حیوانات، باغ رز وحشی، 
باغ ایتالیایی، باغ ماموت، دره سیکاس، باغ قلب، مسیر آسمان، باغ کنار رودخانه، باغ متنوع، باغ فرانسوی، باغ اروپایی، تپه پروانه ای، باغ بونسای، باغ 
درختان شکل سازی شده، دهکده شناور ، باغ بروملیاد، باغ کاکتوس، مسیر کاراییب، باغ گلدان های سفالی، باغ ارکید، باغ چتری، باغ آبی رنگ، باغ 

بروملیاد )برگ بیدی ها(، برج مورچه ای و نمایشگاه گل.
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 Cosmic بــاغ کیهانی اســكاتلند

Speculation
در بازدید از این باغ اســکاتلندی گویی در آسمان 
 هســتید و کهکشــان را ســیر می کنید. طراحی

 بخش های کیهانی آن فوق العاده است و بیننده را 
مسحور می کند. دریاچه های دست ساز و فرم های 
زمینی این باغ، کژدیس های ناشــی از حفره های 
سیاه را به ذهن می آورند.در طراحی این باغ از علم و 
ریاضیات بهره گرفته شده است و کامال واضح است که  
در جهان نمونه ای مانند خودش ندارد. این باغ توسط 
چارلز جنکس  و همسر آخرش مگی کسویک در 
سال  1989ساخته شد. آنها به هنگام طراحی این باغ  
از ایده هایی که مردم عادی دارند استفاده نکردند. 
در این باغ جلوه های باغبانی جایگاه دوم را به خود 
اختصاص داده است.درهای این باغ 3۰ جریبی فقط 
یک روز در سال به روی عموم مردم باز است و عواید 
حاصل از آن برای حمایت و پشتیبانی از مراکز خیریه 
افراد سرطانی خرج می شود. این باغ روی زمین های 
پورتراک هاوس )عمارت قرن هجدهمی( ســاخته 
شده است. خود باغ در ســال 1989 تکمیل شد و 

طراحی آن را چارلز جنکز معمار انجام داد.
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 Yu-Yuan  باغ افسانه ای یو یوان  چین

Garden

باغ یویوان در بخش مرکزی شهر شانگهای واقع شده 
است، این باغ یکی از دیدنی ترین مکان های شانگهای 
اســت. در اطراف این باغ بازارچه های مختلف صنایع 
دستی چین وجود دارند که شما را به گشت و گذاری 
چند ســاعته در درون خود مهمان مــی کند. گفته 
می شــود این باغ در حدود ۴۰۰ ســال قبل در زمان 
پادشاهی سلسله مینگ  به مدل چین باستان با تخته 
ســنگ ها  و باغ های فراوان، آبگیرها، درگاه ها  و پله 
ای زیگزاگ که قســمت های باغ و آالچیق ها را از هم 
جدا می کند ساخته شده است.  در ۴۰۰ سال گذشته 
این باغ تعمیر و چندین بار  مــورد بازدید عموم قرار 

گرفته است.
پس از مرگ پن یوندان  و سقوط خانواده پن این باغ 
دیگر مورد استفاده قرار نگرفت. اگر چه بعد ها توسط 
افراد ثروتمند محلی مورد بازسازی قرار گرفت، چندین 
جنگ داخلی در اواسط قرن 19 موجب خرابی باغ شد. 
در سال 195۶ پس از آزاد سازی شانگهای باغ بازسازی 
شد و زیبایی و شکوه خود را باز یافت. آخرین بازگشایی 

عمومی  باغ در 19۶1 بوده است.
 البته داســتانی درباره ایــن باغ در میــان مردم نقل

 می شود.
حکایت ساخته شــدن این باغ هم شنیدنی است. در 
گذشته های دور ، تنها اعیان و اشراف چینی توانایی 
تحصیل داشته اند ، پدر و مادری فقیر با سخت کوشی 
فراوان پسرکوچکشان را به مدرسه می فرستند ، این 
پسر بچه کوشا، به خوبی از پس تحصیل علم و دانش 
بر می آید ، به گونه ای که به مقامی ارشد نزد امپراتور 
وقت دســت می یابد . و برای قدردانی از پدر خود این 
خانه را به سبک و ســیاق خانه های اشرافی آن زمان 
برای پدرش مهیا می کند ، اما پدر پیر در راه رسیدن 
به این خانه جان خود را از دســت مــی دهد و هرگز 
زیبایی محسور کننده این باغ نصیب چشمان پیرش 

نمی شود.

Butchart Gardens باغ بوچارت در   
کانادا

مجموعه باغ بوچــارت یکی از مشــهورترین باغ های 
دنیاست که به آن لقب بهشــت روی زمین را داده اند. 
این بــاغ  در بریتیش کلمبیا  چیزی کمتر از بهشــت 
ندارد. بوچارت در جزیره ونکوور کانادا و در فاصله  21 
کیلومتری از شــهر ویکتوریا واقع شده و سال تأسیس 
آن به 19۰۴ میالدی می رسد. یک باغ کاماًل رؤیایی با 
حدود 2۰ هکتار وسعت که حقیقتاً می توان آنرا شاهکار 

معماری سبز نامید.
 باغ های بوچارت در مکانی که قباًل معدن سنگ آهک 
بود واقع شده اســت. ایــن معدن به آر. پــی. بوچارت 
تعلق داشــت. در ســال 19۰9، معدن ســنگ آهک، 
پس از 5 ســال اســتخراج تعطیل و تخلیه شد. جنی 
بوچارت، همســر آر. پی. بوچــارت، تصمیم گرفت بر 
بقایای معدن متروک، باغی ایجــاد کند. در یک دوره 
زمانی ده ســاله، با به کار گرفتن کارگــران معدن که 
بیکار شده بودند، تخته ســنگ ها و زباله ها از محوطه 
معدن خارج شد. با اســب و ارابه خاک به منطقه آورده 
شد و به این ترتیب نخســتین باغ از مجموعه باغ های 
بوچارت به نام باغ ســانکن ایجاد شــد. طراحی اولین 
باغ به دست جنی بوچارت و سرباغبانش هیو لیندزی 
انجام شد. در ســال های بعد، با مشــارکت معماران، 
طراحان باغ و باغبانان متعــدد، بخش های دیگری نیز 

به این باغ افزوده شــد: باغ ایتالیایــی )192۶(، باغ رز 
 )1928(، تاالب ستاره )1928( و باغ خصوصی )1928(
 تــا اواخــر دهــه 3۰ میــالدی، در بــاغ بــه روی 
بازدیدکنندگان باز بود و خانواده بوچارت بدون دریافت 
پــول از بازدیدکنندگان پذیرایی می کردند. در ســال 
1939، خانواده بوچارت، مالکیت باغ های بوچارت را به 
نوه شان ایان راس واگذار کردند و راس ضمن گسترش 
باغ ها کسب و کار خانوادگی پردرآمدی نیز از محل باغ 

ایجاد کرد.
از این باغ پرشکوه و بی مانند ساالنه بیش از یک میلیون 
نفر بازدید می کنند و دولت کانادا همزمان با یکصدمین 
سال تولد این باغ بهشتی، آن را به عنوان یک سند ملی، 

تاریخی به ثبت رساند.
درواقع خانم و آقای بوچارت در بیش از یکصد ســال 
پیش کاربری کارخانه ســیمان خود را به زیباترین باغ 

جهان تغییر دادند.
آنها ثابت کردنــد که اگر انســان بخواهــد می تواند 
بزرگتریــن و زیباترین شــعر را در ســتایش طبیعت 
بیافریند.درواقع باغ بوچارت یکی از ســحرانگیز ترین 
سازه های بشری در ستایش طبیعت است.وقتی برای 
اولین بار به بازدید این باغ می روید مناظر خیره کننده 
و بی نظیر این باغ برای مدتی شما را میخکوب خواهد 
کرد.در باغ های بوتچارت  هرگز یک  زمان خفه و گرفته 
وجود ندارد که در سرتاسر سال   از تابستان گرفته تا  
سرما و یخبندان زمستان شادابی و سر زندگی خود را 

حفظ می کند.
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Caesarea Bazaar, 
a relic of the glory of
 Safavid

Caesarea Bazaar is one of the famous centers 
of handicrafts in the world .This market was 
the largest and most luxurious shopping mall 
in the Safavid era. Indoor market Isfahan 
is several kilometers in length , that each 
section is a special commodity produced and 
sold. The Grand Bazaar of Isfahan is part of it, 
has been several entrance doors. Entrance 
Market is located at the northern of Imam 
Square, was built between the years 1011 to 

1029 AH, and has One of the most exquisite painting of the Safavid era. Entrance 
Market had three floors not far past and now, has two floors . The second floor was 
destroyed that was Timpani home, that where played the sound of music, times of 
the day have to confirm. Timpani has ancient history in Iran ,and just not to declra-
tion of sunrise and sunset, Because of playing timpani on the battlefield was used to 
alert soldiers and encourage them to battle and at the time of peace also in various 
rituals and occasions .Caesarea market or king of the Safavid dynasty was sales 
center precious fabrics and foreign trade companies also had stores. This market 
connected section of new Isfahan of Safavid dynasty to its old square the Seljuk 
town (ghiam square present)

Romance restaurant 
in the heart of Jolfa

When we pass from Hukm nezam to Nazar 
crossroads can see Jolfa  square.Nowadays 
in this square is the old bath in the Market has 
became a traditional restaurant romance. 
The bathroom is dating back to the early 
seventeenth century. Safavid Shah Abbas 
I, brought Armenians in Iran and some of 
them at the time of the war between Iran 
and Ottoman and settled in the south of the 
city so right of the Zayandehrud. And then 

Armenians in Tabriz be accommodated in left of  the city center and Villagers were 
resettled in Friedan and Chaharmahal and other villages. Julfa Armenians founded 
Hasht bathroom in the early seventeenth century and four bathroom remaining in 
the nineteenth century and now only one bathroom remains in this neighborhood. 
The bathroom in the eastern side of Great Square (Julfa) and remains the largest 
bathroom.

EXCLUSIVE
TOPFOUR
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Kish Kariz

Aqueduct or Kariz is one of the tourist areas 
and historic in Kish Island, that is more than 
2,500 years old. The aqueduct is located at a 
depth of 16 meters below ground and its roof 
is covered with shells and coral. According to 
experts it is 270 to 570 million years old. The 
aqueduct is 000 ,10 square meters.
Construction of the canal was in the monopo-
ly of Iranians. So construction of aqueducts in 
Iran dating back  six thousand years. Canal aq-

ueduct is equal Persian word, and it was used for conducting underground waters in 
the past. Aqueducts Begin usually from altitude. Two thousand years of greatness 
of Kish Kariz with The maximum height of forty-five meters is unique
in Kish Island. Kish Island is not height dug canals two thousand years by the creative 
Persians with Marl clay layer (mergel).so The Greatness of aqueduct is be more than 
ever before .

Ramsar, the  bride of 
cities of Iran

Ramsar has verdurous forest, sea with waves, 
beautiful waterfalls and boiling springs and 
all these features s in this city. Therefore, 
given the title, bride of cities of Iran. The old 
name was Sakht Sar It is the most western 
city in Mazandaran province in the north of 
Iran. This city  is adjacent  from the east to 
Tonecabun  and from west to Chabocsar , 
from south with the Alborz mountain range 
and sea Khazar is in the north of this.  It will all 

fascinate tourists. There are waterfalls, park Forest, springs, lakes , historical places 
and many
and entertainment centers and amusement and especially is near the mountains, 
the sea and the forest so the region as a major  and an important center of tourism 
in the country.

Glassware and Ceramic Museum of Iran( Abgineh Museum)
One of the oldest and historical streets of Tehran is street on Si Tir (Ghavam). It is called faith-based street. Because in this street are located church, 
synagogue, temple and mosque side by side. In the streets is many historical tourism attractions . One of the valuable historical attractions in this 
place is the Museum of Glass and Ceramic in Iran. The museum was home and office Ahmad Ghavam (Ghavam Alsaltaneh) who was Prime Minister 
in the late of Qajar and Pahlavi periods.Mansion that was built in a garden with an area of 7000 square meters. This museum is Museum of Glass and 
pottery. The building has 1040 square meters in the entrance with octagonal pillars .

Susan plains in May
I Spring and May is the best season to see Susan and Soraya. Soraya   village, is rural stair and colorful and unlike other rural stair in this season is not  

crowded and cold. There is three path for arriving to these villages .first we can go from Izeh city in Khuzestan North Road
 And then to Pian and on the way to the right path go to Susan road. From Izeh to destination 

is 40 km. So is very Green path and then you pass from corridor in the heart of mountains you can see Susan. That is ancient plains and green. It is sur-
rounded by high mountains and Karoon turned around it and created dream space , So that is the most cool in summer and has, mild climate in winter.


