




 داستان جلد:
 روایت شاه اسماعیل 
که پس از چالدران دیگر

 نخندید   

عکس روی جلد این شماره ما تصویری از "جنگ چالدران" درکاخ چهلستون است که بیشترین تعداد نقاشی های دیواری از دوره صفویه تا قاجار 
را دارد.می گویند در جنگ چالدران، زن ها دوشادوش مردانشــان در لباس مردانه جلوی لشکر سلطان سلیم ایستادگی کردند.می گویند بعد از 
این جنگ سلطان اسماعیل از اندوه این ماجرا دیگر نخندید. قهرمان این صحنه نبرد خود شاه اسماعیل است که سوار بر اسب سفید با تاج قزلباش 
نمایش داده شده است و با شمشیر می جنگد. در قسمت دورتر این تابلو سلطان سلیم عثمانی نیز نمایش داده شده است. این تابلو را هنرمندی به 
نام صادق الوعد در سال 1210 هجری قمری به سبک زندی- قاجاری کشیده و تنها نقاشی تاریخ دار کاخ چهلستون است.قشون ایران در سال وقوع 
این جنگ ،مجهز به اسلحه سرد مانند شمشیر و تیر و کمان بودند درحالی که قشون عثمانی مجهز به سالح گرم و توپخانه و سپاهیان بی شمار بود 

و این نابرابری در نقاشی دیده می شود.
در این جنگ که نخستین نبرد دولت صفوی با عثمانی بود، بر اثر کثرت سپاه عثماني و مجهز بودن به تفنگ و توپخانه، لشکر ایران عقب نشیني کرد 
و تعداد زیادي از دو طرف کشته شدند. شاه اسماعیل تا حدود همدان عقب نشست و سلطان سلیم تبریز را اشغال کرد ولي به زودي بر اثر مقاومت 

ملي مجبور شد تبریز و آذربایجان را تخلیه کند. 

شرکت زنان در جنگ چالدران
 ازنکات جالب توجه این که برخی مورخان خارجی از شرکت زنان ایرانی در جنگ چالدران سخن گفته اند. کاترینو زنو ضمن توصیف جنگ چالدران 
می نویسد: »بانوان ایرانی همراه شوهرانشان مسلح به جنگ می روند و شریک سرنوشت ایشان می شوند و مانند مردان می جنگند.« یکی از مورخان 
ایتالیایی در کتاب »تاریخ امپراطوری عثمانی« در این باره می نویسد: »در میان کشتگان اجساد زنان ایرانی پیدا شد که در لباس مردان به میدان 
جنگ آمده بودند تا در سرنوشت شوهران خود شریک و در افتخار نبرد سهیم باشند. سلیم بر جرات و دلیری و میهن پرستی ایشان آفرین گفت و 

فرمان داد با تشریفات نظامی آنان را به خاک سپارند.«

الهام شهیدان
عکس ها:
محمد شریف
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ترجمه 
تنها راه کسب تجربه؟

تالیف کتاب به  ویژه در دهه اخیر به یکی از مهم ترین چالش های مباحث حوزه آموزش گردشــگری 
تبدیل شده است. از بحث پیرامون تامین زیرساخت های گردشگری بسیار شنیده ایم؛ اما صحبت از 

آموزش نیروی انسانی، این رکن اساسی در موفقیت صنعت گردشگری بسیار اندک است.
 بیشتر سرفصل های این حوزه برای دانشجویان گردشگردی مناسب و کافی نیستند و درحالی که این 

دسته از دانشجویان به کتاب های مهارت آموزی نیاز دارند، بیشتر منابع شامل مباحث نظری است.
ترجمه تنها راه کسب تجربه در حوزه گردشگری نیست!

متاسفانه تاکنون حمایت چشم گیری برای تالیف کتاب در حوزه گردشگری صورت نگرفته و بیشتر 
کتاب های این حوزه ترجمه هستند. به یاد داشته باشیم که بهره   گیری از تجارب دیگر کشور ها در حوزه 
گردشگری منحصربه ترجمه آثار آن  ها نیست! عالوه براین کتاب  های تالیفی نیز با شاخصه های تالیف 

فاصله دارند و به عبارت دیگر بیشتر گرد آوری هستند.
درحالی که دولت به دنبال جایگزین کردن اقتصاد گردشگری به جای اقتصاد وابسته به نفت است، شاهد 
آن هستیم که خانواده  ها چندان با رشته و شاخه  های گردشگری آشنا نیستند و اطالع رسانی عمومی و 

کافی در جهت فرهنگ سازی برای تحصیل و فعالیت در این حوزه صورت نگرفته است.
برخالف تصور مخاطبان غیرمتخصص، کتاب های گردشگری به کاالی لوکس شامل سفرنامه یا تصاویر 

مختصر نمی شوند.
  به  نظر می رســد در آموزش گردشــگری در حوزه مباحث نظری نیز دچار ضعف هســتیم و ناشران 
تخصصی ِصرف گردشگری، انگشت شمار هستند. نیاز سنجی، بومی سازی و انتخاب صحیح در حوزه 
نشر گردشگری می تواند زمینه ســاز بهبود  اقتصاد نشر باشد. برای تولید کتاب با موضوع گردشگری 
آن طور که باید مخاطب شناســی صورت نگرفته  و همچنان در سازمان های مربوط درباره لزوم توجه 
به کتب درسی برای دانشجویان رشته گردشگری وحدت نظر وجود ندارد، این در حالی است که این 

رشته نوپا نیاز به توجه ویژه دارد.
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به سراغ من اگر می آیید 
نرم و آهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد
خانه طباطبایی ها | کاشانچینی نازک تنهایی من ...
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عروس خانه های ایران
این خانه پر از رنگ است؛ پر از نقش و پر از خاطرات بی 
کالم. خانه طباطبایي ها در کاشــان را می گویم، ملک 
شخصي حاج سید جعفر طباطبایي.تاجر خوش نام و 
معروف فرش در دوران قاجار که خودش و فرزندانش 
 حتی بعد از ازدواج ســاکن آن بــوده اند.برای همین
 می گویم به سراغ اش اگر می روید نرم و آهسته بیایید.

شاید هنوز صدای بازی کودکانش در حیاط و اندرونی را 
بشنوید.یا صدای پچ پچ خدمتکاران در بخش خدمه را.

معمار، طراح و ســازنده این خانه استاد علی مریم از 
معماران برجسته دوره قاجار در کاشان بوده که با بهره 
گیری از تجارب معماران گذشته و با تکیه بر نبوغ ذاتی 
و قدرت خالقیت و ابتکار خود، بنای این خانه را در 10 
سال به سرانجام رسانده است. مساحت خانه را 4730 
متر نوشته اند که  شامل سه بخش است : بخش اندروني ، 

بخش بیروني و بخش خدمه.  
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   خانه مشروطیت؛ خانه سیاست اصفهانی ها
   زبان مناره ها نیاز به ترجمه دارد

مردم اصفهان سفیدرو و مردانه اند

چهل ستون در قدیم

IN  Isfahan



خونه گردی

نگار زارع  

خانه مشروطیت 
اصفهان در ضلع 
شرقی میدان  نقش 
جهان  در محله قصر 
منشی واقع در خیابان 
نشاط کوچه چهاردهم 
)مقصودبیک( قرار 
دارد و در سال 1384 با 
شماره 13009 در آثار 
ملی ایران ثبت شد . 
یک صد سال پیش علما، 
آزادی خواهان، رجال 
سیاسی ، فرهنگی و 
مردم اصفهان در این 
مکان گردهم می  آمدند 
تا درباره مشروطیت و 
حکومت غیرمستبدانه 
و امور مدنی خود 
مشورت و تفکر کنند. 
این خانه،    یادگاری  
است از عصر قاجار با 
 معماری
 چشم نواز که متعلق به 
رهبر سیاسی اصفهان 
در عصر مشروطه یعنی 
حاج آقا نوراهلل نجفی 
اصفهانی بوده است.

Sepahan tourism
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خانه مرشوطیت؛

خانه سیاست اصفهانی ها
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معماری سنتی 
ایرانی که قبل و بعد 
از اسالم در کشور 
ما و در شهرهای 
قدیمی وجود دارد 
همواره مورد توجه 
گردشگران مختلف 
از اقصی نقاط جهان 
بوده است و اغلب 
توانسته ایم به 
این وسیله توجه 
گردشگران را به 
آثار سنتی خود 
جلب کنیم. 

ورودی اصلی این خانه در قسمت شمالی قرار داشــته و اکنون به طور کامل مسدود و 
تخریب شده اســت. ورودی فعلی این خانه درحال حاضر در قسمت جنوب خانه و به 

حیاط اندرونی بازمی شود.
بخش بیرونی شامل یک جبهه اســت که این جبهه یک اتاق هفت دری زیبا و باشکوه 
اســت که دو ردیف در، یکی به ســمت حیاط جنوبی و دیگری به سمت حیاط شمالی 
بازمی شوند. دو اتاق در دو طرف این هفت دری قرار دارد که بین هر کدام از این اتاق ها و 

اتاق هفت دری یک راهرو وجود دارد که به حیاط دوم منتهی می شود.
دو در بســیار زیبا و نفیس در هفت دری وجود دارد که به ســمت راهرو باز می شوند و 
تزئینات گچبری و نقاشــی های شیر و شــکر اتاق جلب توجه می کند. بخش اندرونی 
شامل چهارجبهه زیبا و تقریبا پابرجاست که قوس های قاجار و پنجره های زیبای رنگی 
این چهار جبهه به طورکامل مشهود است. اتاق شاه نشین که در شمال خانه قرار دارد 
توسط ارسی های پنج لنگه به حیاط مشرف می شود و به وسیله پلکان قرینه در طرفین 

تاالر می توان به آن دسترسی پیدا کرد.
ارســی های این اتاق تقریبا تخریب شــده، ولی نقاشی های بســیار زیبای این اتاق از 
شاخص ترین تزئینات این خانه است. جبهۀ غربی این اندرونی شامل یک اتاق سه دری 
است که با پنجره های رنگی و طاقچه های بلند با قوس هاللی کار شده است. در سمت 
راست این اتاق نیز اتاقی با پنجره های نوســاز الحاقی وجود دارد. در جبهه شرقی نیز 

چهار اتاق قرار دارد که دو اتاق سه دری است و دو اتاق دیگر پنجره های الحاقی دارند.
ضلع جنوبی حیاط اندرونی مشــتمل بر تاالری در میان و دو اتاق سه دری در طرفین 
آن است. این فضاها بین دو بخش اندرونی و بیرونی جای گرفته و توسط هفت دری ها 
به اندرونی اشراف دارند. تاالر به تزئینات گچبری و نقاشی های شیر و شکر مزین است. 
نقاشی هایی به شیوه شیر و شــکر، گچبری، بخاری گچبری شده و ارسی با شیشه های 

رنگی از تزئینات به کاررفته در این بناست.
خوشبختانه دخل و تصرف چشمگیری به غیر از جایگزین کردن یک سری پنجره های 
جدید به جای پنجره های فرسوده و احداث دیواری در جنوب خانه در این خانه تاریخی 

انجام نشده است.
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خانه مشروطیت اصفهان نیز یکی از بناهایی است که با معماری 
منحصربه فرد خود گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. از نظر 
معماری خانه مشروطه اصفهان ازجمله آثار متعلق به دوره قاجار است و 
از دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده است. 
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 یکشنبه، پنجم ذی الحجه ۱۳۰۲ ورود به 

اصفهان
 دو سه ساعت از روز گذشته وارد شهر شدیم. عجب جایی 
است. به واقع جهان را اگر اصفهانی نبود، جهان آفرین را 
جهانی نبود. تمام اطراف شهر آب و باغ و اشجار و سبزه 

است. صاحب زینت المجالس گوید:
از اقلیم چهارم است؛ اما به جهت طول و عرض حکما آن 
را از اقلیم سوم شمرده اند. طولش از جزایر خالدات قوم و 
عرضش از خط استوا لب که در اصل چهارده بوده است. 
کران و کوشک و جوباره و دشت و بعضی را طهمورث و 
برخی را جمشید بنا کرده بودند و چون کیقباد کیانی بر 
تخت سلطنت نشست آنجا را دارالملک ساخت تا کثرت 

و ازدحام تمام در آن دیــار روی نموده در ظاهر قري ها 
عمارات مي ســاختند تا آن چهار، ده بهم پیوسته یک 
شهر شد. رکن الدوله حســن بن بویه آن را حصار کرد. 
دور بارویش بیست و یک هزار گام است. طالع عمارتش 
برج قوس، هوایش معتدل است و در تابستان و زمستان 
گرما و سرما به مرتبه نیست که کسي را از کار باز دارد و 
زلزله و صاعقه و بارندگی که به موجب خرابی باشد کمتر 
اتفاق افتد؛ اما بهرچندگاه وبا در آن دیار پیدا شود و خلق 

بسیار تلف گردند. 
چنانچه در این زمان اربع و الف هجری طاعونی ظاهر شد 
که اکثر اهل اصفهان جالی وطن کردند و خلق بسیار 
رخت سفر آخرت بربســتند و چون آن بلیه درگذشت 
بار دیگر به مساکن خویش رجوع نمودند. خاکش بدن 

میت را از تفرقه نگاه دارد و هرچه بدو ســپارند از غله و 
غیره نیکو محافظت کند و تا چند ســال تباه نگرداند. 
زنده رود بر جانب قبله بر ظاهر شــهر مي گــذرد و از او 
نهرها در میان شهر جاریســت و زاینده رود نیز گویند؛ 
اما زنده رود به جهت آن گویند که آبش کمتر تلف شود 
و مجموع به زراعت رود و زاینده رود به جهت آن خوانند 
که چون در موضعی آب رود را به تمام بازبندند از اصل 
ذهاب رود باز چندان حاصل شود که رودی بزرگ گردد 
و در عجایب المخلوقات آورده اند که فاضل آب زنده رود 
در موضع کاوخانی به زمین فرومي رود و بعد از مسافت 
شصت فرسنگ در والیت کرمان پیدا مي شود و به دریای 
فارس مي ریزد و مي گویند که در قدیم نی پاره نشــان 

کرده در کاوخانی فرورفت و در کرمان سر بیرون کرد. 

   اصفهان 90 سال پیش از نگاه عیسی لواسانی  

مردم اصفهان سفیدرو و مردانه اند 
سفرنامه اصفهان نوشته شیخ عیسی لواسانی به شماره 1634 در مرکز احیاء میراث اسالمی نگهداری می شود. از این 
سفرنامه جز نسخۀ یادشده، در جایی نشانی دیده نشده است. این سفرنامه، از سال 1302 و زمانی است که وی در سن 
25سالگی به اصفهان مسافرت کرده است. او مردم اصفهان را مردمی سفیدرو توصیف می کند و بزرگ ترین آفت 
اصفهان را وبا می داند. او معتقد است خاک اصفهان بهترین خاک برای زراعت است و مرده را در خود زنده نگه می دارد. 
شیخ عیسی، فرزند مال شکراهلل سینکی لواسانی به سال 1277قمری در تهران متولد شد. در تبعیت از پدر که کسوت 
روحانیت داشت او هم روحانی شد. نویسنده دلیل سفر به اصفهان را بیماری می نویسد و دلیل آن را این گونه شرح 
می دهد: »غبار مصائب و الم در سویدای دلم چنان زنگار بسته بود که به هیچ تدبیر صفا نمی یافت و تأثرات روحانی 
چندان اسباب ازدیاد امراض جسمانی و تفرق حواس و پریشانی شده بود که ابداً معالجات اثری نمی داشت و بهبودی 
نمی بخشید و آن به آن امراض ظاهره و کدورات باطنه در تزاید بود؛ تا آن که به تجویز بعضی اطبا و صالح دید جمعی احبا و استنباط خود حقیر خوبی و نفع 
حرکت معلوم، بلکه انحصار عالج در آن مفهوم گردید و در ترک آن خوف تلف یا جنون مظنون شد. دیدم تکلیف دیگر در اقامت نیست و به جهت امتیاز 

دارالسلطنه اصفهان از سایر بالد ایران و عذوبت آب و اعتدال هوای آن سامان و مساعدت استخاره بر یقین آن به آن صفحه مایل شدم.«
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حمداهلل مســتوفی گوید که این روایت ضعیف است 
به جهت اینکه زمین کرمان از زمین کاوخانی ضعیف تر 
است واهلل اعلم بصحته و در بعضی مواضع چون دو گز 
زمین حفر کنند به چاه رسد و آب چاهش در طعم و 
گوارندگی به آب زنده رود نزدیک است و اکثر میوها و 
اقسام حبوبات آنجا نیکو آید و ریع نیکو دهد؛ اال  انار که 
نیکو نیاید و تسعیر غالت وسط باشد؛ اما میوه به غایت 
ارزان است و از میوه ها انگور کشمشی و خربزه کزوی 
و هندوانه و امرود بلخی که آن را اهل اصفهان امیری 
خوانند و زردآلوی سرمر به غایت لطیف بود و مرغزارها 
و شکارگاه ها فراوان دارد و از همه نوع شکار در او است. 
حمداهلل مستوفی گوید که ســلطان محمد ملکشاه 
سلجوقی مدرسه عالی در محله کلبار بنا کرده و مدفن 
سلطان هم آنجا بوده است. سنگی به وزن بیست هزار 
من که بت اعظم هندوان بود و در وقت فتح هند به دست 
سلطان افتاده بود و کفار آن را برابر مروارید از آن حضرت 
مي خریدند و پادشاه به واسطه تعصب ملت نفروخته به 
اصفهان آورده و در آستانه آن مدرسه گذاشته بود آن 
مدرسه را خراب کرده بود و  از مصالح آن مدرسه دیگر 
ساخت و در سر مزار هارون والیت که به زعم اصفهانیان 
از اوالد امام موسی کاظم اســت عمارتی عالی طرح 
انداخته به اتمام رسانید و آن بت را دو نیمه ساخته: نیمی 
تراشیده اند و در این ایام بر در مدرسه میرزا شاه حسین 
گذاشته آب در وی ریزند تا صادر و وارد بیاشامند و اهل 
اصفهان سفیدچهره و مردانه اند و در ایام سابق همیشه 
مردم آنجا با یکدیگر محاربه و منازعه مي نمودند و خلقی 

کثیر از جانبین به قتل آمده اند و بدین سبب گفته اند:
اصفهان شهرکی است پر نعمت
     آنچه در وی طلب کنی شاید

 همه چیزش نکوست اال آنک         
 اصفهانی در او نمی باید!

  و اهل آنجا در قدیم االیام شــافعی مذهب بوده اند و 
اکنون شیعه اثنی عشري هستند و اهل شهر و والیت 
یک مذهب دارند و چنان مذکور است که هزارپاره دیه 
و مزرعه دارد و از کالم حمداهلل مستوفی چنان معلوم 
مي شود که حق دیوانی آنجا در عهد مغول سی وپنج 
تومان بوده  و والیتش پنج ناحیه اســت: ناحیه جی 
هفتادوپنج دیه است. ناحیه ماربین پنجاه وهشت پاره 
دیه است. ناحیه کوارج سی وشش پاره دیه است و ناحیه 
قهاب چهل قریه است. ناحیه برخار سی ودو پاره دیه 
است. ناحیه النجان بیست پاره، ناحیه بر اوان هشتاد 

پاره دیه است. ناحیه روی دشت شصت وهشت و فاغان قصبه آن است )زینت المجالس: 367ـ  368(.
و در کتاب جهان نما گوید: بنای این شهر مینو نمود در کنار زنده رود و در جنوب شرق عراق واقع است. طول 
مدارج شرقی آن چهل و نه درجه و سی دقیقه و عرض مدارج شمالی اش سی و دو درجه و بیست و چهار دقیقه 
و سی و چهار ثانیه است. طول نهارش چهارده ساعت و هشت دقیقه. حکمای ایرانش اقلیم سوم دانند. در عهد 
پیشین پایتخت سالطین و شهری معظم و رنگین بوده و در این حرز زمان از آن آب و تاب مستبعد و خراب 
است مایه رفعت و پایه او را بیش او ندارد و سایه بر جا نیست و در زمان سلطنت شاه عباس صفوی خلق و تعداد 
نفوس آنجا مساوی هفتصد هزار بیشتر. پس از آن عظمتش کم کم متالشی و جمعیتش متناقض گشت و 
حال دویست هزار نفر کمتر دارد. االن اندک روی به عمارت و آبادی نهاد و تجارت و داد و ستدش نیک و اغلب 
مردمش هنرمند و پیشه ور و اصحاب صفت و هنرمند در نسج کرباس پنبه و قماش ابریشمی و مخمل و ماهوت 
و ساختن تفنگ و طپانچه و غیره، ترتیب شیشه  های الوان که به ارسی و پنجره که معمول ایران است به کار 
برند و در عمل چیت سازی مهارتی دارند. عمارات عالیه و قصور متعالیه اش و زینت شهرش از ابنیه منیعه  اش 
ظاهر و باهر است؛ منها عمارت ارم نمون چهل ستون که آسمانش پایه کریاس و از بناهای شاه عباس صفوی 
است و دیگر عمارت آیینه خانه و تاالر طویل و عمارت نقاشی شده و دیوانخانه و عمارت سعادت آباد که مسکن 
و موقف سفرا و ایلچیان دول خارجه است آنها عمارت نو است که سپهری است قمر پرتو و در سی و سه قبل بنا 

شده است در جمیع این عمارات مسطوح باغ  های وسیع که منبت گل و ریحانند واقع است.
 از معابد و مساجد معتبره و مدارس مشهوره مسجد شاه که بنایی است تا ذره المدار ]؟[  من مآثر سلطان نامدار 
فتحعلیشاه قاجار و مسجد شاه عباس که از جمیع مساجد اقلیم آسیا نیکوتر و پاکیزه  ترش شمرده  اند و مدرسه 
مشهور به مدرسه اتابکی که در وسعت و رفعت امتیاز تمام دارد از آثار میدان شاهی که طرف قبله او مسجد شاه 
عباس است و دویست ذرع در صد ذرع وسعت اوست از مساجد یکصد و شصت  و از کاروانسرا هشتاد و به عرض 
هشتصد نوشته و از حمام دویست و شصت به شمار آمده و بازار شاه عباس که دو میل طول دارد و خیابان که 
سیصد و بیست قدم طول و دویست و ده قدم عرض او است اراضی بلوکات حول و حوش اصفهان محل زراعت 
و دهاقت و در مزرعیت بهترین مزارع و اراضی ایران است. مســود اوراق گوید در این زمان در تمام محوطه 

ایران بعد از دارالخالقه طهرانـ  صانها اهلل عن الحدثانـ  شهر بهتر و رنگین تر از دارالسطنه اصفهان   نیست.

ه یه یه  ی ودو پاره د
ه بر اوان هشتاد یه بر اوان هشتاد یه بر اوان هشتاد  یست پاره، ناحیست پاره، ناح
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مناره گردی

دریا قدرتی پور 

»مناره ها حرف 
می زنند و زبانشان 
نیاز به ترجمه دارد.« 
این دیالوگی است 
که مهری اذانی، 
کارشناسی میراث 
فرهنگی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه 
نجف آباد بر آن 
تاکید دارد. کسی که 
اعتقاد دارد باید زبان 
معماری این بناهای 
منحصربه فرد را ترجمه 
کرد تا برای نسل 
آینده بماند. ترجمان 
مناره ها تابلوهایی 
است که می تواند به 
چند زبان در کنار این 
آثار تاریخی نصب 
شود، موضوعی که 
به اعتقاد این دلسوز 
میراث فرهنگی 
همچنان مغفول مانده 
است. گفت وگوی زیر 
با وی پیرامون مناره ها 
خواندنی است. 

Sepahan tourism
 m

agazine

زبان مناره ها 
نیاز به ترجمه 
دارد  

عکس ها:
محمد شریف
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با نگاهی کوتاه بر چگونگی پیدایش و 

تاریخچه مناره در معماری اسالمی پی می بریم 

که معماری  مناره ها در هر مکانی به شــکل 

خاصی است؛ به عنوان مثال، در اصفهان گاهی 

این مناره ها آجری اســت و گاهی با کاشی و 

نقش های اسلیمی تزئین شــده است. آیا این 

موضوع دالیل خاصی دارد؟

بله، درســت اســت؛ به این خاطر که 
قاعده و قانون خاصی برای محل احداث 
مناره وجود  نــدارد و بنا به مقتضیات 
جغرافیایی و شهری، مناره ها را گاه در 
هر چهارگوشه مسجد، گاه در ضلع های 
غربی و شــمالی یا در نیمه آخر دیوار 
مســجد بنا می کنند. گاه در خارج از 
مســجد و گاهی همانند اکثر مساجد 
ایران، چسبیده به درب ورودی مسجد 

یا با اندک  فاصله ای از آن می سازند.

هم اکنون چند مناره تاریخی در اصفهان 

وجود دارد؟

بیش از 21 منــاره در اصفهان موجود اســت 
که هر کدام از این مناره هــا دارای خصوصیات 
منحصربه فرد و از نقطه نظر گردشــگران جالب 
هســتند؛ به عنوان مثــال، مهم تریــن آن ها 
منارجنبان است که  یادآور پیشرفت تکنولوژی 
ایــران در قدیم بوده اســت یا مناره ســاربان 
که بلندترین منــاره اصفهان اســت و در قرن 
پنجم  با 54 متر ارتفاع ســاخته شــده است یا  
مناره چهل دختــران که  40 متــر ارتفاع دارد 
و باهویت ترین مناره به شــمار می رود و از نظر 
قدمت دومین مناره تاریخ داری است که در ایران 
شناخته شده است. مناره ساربان نیز زیباترین و 
بلندقامت ترین مناره اصفهان است. این مناره از 
زیباترین مناره های عهد سلجوقی است. تزئینات 
آجری و کاشی کاری معرق به خط کوفی دارد و 
ارتفاع آن 54 متر است. این مناره  در سه طبقه 
و بدون پایه ســاخته شده اســت. یکی دیگر از 
مناره های مشــهور اصفهان مناره باغ قوشخانه 
است که از ظریف ترین و پرتزئین ترین مناره های 
اواخر عهد ایلخانی به شمار می رود. علت این که 
این مناره به این نام معروف شــده این است که 
در دوره قبل از صفویان و هنگامي که اصفهان 
مرکزیت داشــته و پایتخت بوده است، در این 
محل باغی بوده که قوش های سلطنتی را در آن 
نگه داری می کرده اند. مناره خواجه نظام الملک 
در محله دردشت ازجمله بناهای ماندگار است 
که در نهایت انسجام و زیبایی ساخته شده است. 
این مناره به قدری رفیع اســت که آن را ستون 

مصالح به کاررفته در ســاخت مناره ها نیز بنا به محل مورد نظر متفاوت اســت و به همین صورت شــکل ظاهری مناره ها نیز در کشورها و 
تمدن های گوناگون جهان اسالم متفاوت اســت.هرچند تمام مناره های دنیای اســالم شــباهت های زیادی به هم دارند، اما باید اذعان 
داشت که فن معماری هر کشــوری دارای مختصات خاص خود نیز اســت و همان طور که مناره های مساجد کشــورهایی چون سوریه و 
لبنان و فلسطین هم از لحاظ فن معماری و هم از لحاظ مواد مصالح شبیه یکدیگرند، کاشی کاری ها، مقرنس ها و تذهیب نیز از ویژگی های 
مناره های مساجد ایران است. ســاختمان مناره در آغاز صورت بســیار ســاده ای داشــت و آن عبارت بود از دیواری بلند و برج مانند که 
 در باالی آن محلی برای مؤذن اختصاص داده شــده بود. بعدهــا اطراف آن دیواری حصارمانند و روی آن ســایبانی ایجاد شــد و تکامل

 یافت.

و جالب اینجاست که برخی از این مناره ها بازمانده مساجدی بوده اند که در گذشته وجود داشته اند و حاال ازبین رفته اند.

بله، درست اســت. مناره ها به رغم اینکه عناصری الغر و کم تعادل به نظر می رســند، اما بسیار پردوام هســتند . علت این دوام را می توان 
در محدودیت بــام آن و نفوذ کمتر بــرف و باران دانســت. از طرف دیگر شــکل مخروطی و اســتوانه ای آن عاملی مقــاوم در برابر زلزله 
اســت؛ به صورتی که هنگام وقوع زلزله با جذب نوســانات رفت وبرگشــت نیروهای پرشــی پایه از طراز کف تا تراز فوقانی خود از میزان 
نوســانات ناشــی از زلزله کم می شــود. از نظر ظاهری مناره ها از پایین به باال دارای یک »ســاق« هســتند که در فــراز آن به یک طوق 
برمی خوریم که بــه آن » گلوگاه« مناره می گویند. در باالی گلوگاه قســمتی به شــکل چتر قــرار دارد که بــه آن » نعلبکی« می گویند. 
 به باالترین قســمت مناره هم »تــاج« می گویند که اگر بخش »شــالوده« به آن اضافه شــود می توان مناره را به پنج قســمت تقســیم

 کرد.

با توجه به این که در اصفهان اکثر مناره ها را در محله های قدیمی می بینیم آیا مناره ها کارکرد به خصوصی داشته اند؟ 

 کاربرد مناره ها در قدیم با توجه به بافت تنگ و پیچ درپیچ بودن شهر و کوچه ها از لحاظ امنیتی و سیستم آ ب رسانی بود. استقرار مناره ها محل 
مساجد را از فواصل دور و نزدیک به مردم نشان می داد و بعد از ظهور اسالم مناره ها جایگاهی برای »موذن ها«  شد. بر طبق برخی گزارش ها 
مسجد حکیم اصفهان که در آغاز مسجد دیلمی بوده، مناره ای با ارتفاع بیش از صدمتر داشته که بعضی از منابع تخریب آن را به مغول و بعضی 
به تیمور لنگ نسبت می دهند. وجود چنین مناره هایی نشان از اهمیت آن ها به عنوان یک مرکز دیده بانی و عالمت دهی هنگام دفاع از شهر 

در برابر دشمنان نیز بوده است.

با توجه به اینکه اصفهان یکی از بزرگ ترین مراکز تمدنی گذشته ایران زمین بوده (به خصوص در زمان سلجوقیان و صفویان ) بیش ترین تعداد 

مناره ها را در خود جای داده است. به نظر شما به غیر از مباحث دینی و اسالمی، این مناره ها کارکرد سیاسی هم داشته اند؟ 

به هرحال مناره ها برای مباحث دینی به کار می رفته اند، ولی خود نمادی از حکومت اسالمی هم بوده اند. حال چه مناره ها برای پخش اذان و 
دعوت به نماز استفاده شوند و چه نشوند، از نمادهای پرقدرت اسالمی هستند و به همین دلیل است که همواره از سوی دشمنان مسلمانان 

مورد هدف قرار می گرفته اند.
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قبه آسمان می نامند. این مناره یادگار دوران سلجوقی اســت.  مناره برسیان یکی از قدیمی ترین 
مناره های ایران است که در میان مناره های اصفهان که دارای تاریخ هستند سومین اثر به حساب 
می آید. رهروان نیز به عنوان نزدیک ترین مناره منفرد خارج از شــهر اصفهان به شمار می رود. 
مناره شهرستان یا شاه رستم در مجاورت پل شهرســتان هم برای خودش یک تاریخ را مثال 
می زند و دارای کتیبه های خط کوفی است. مناره مســجد علی)علیه السالم( را نیز می توان به 
عنوان خوش ترکیب ترین و سالم ترین مناره مرتفع شــهر اصفهان لقب داد. این مناره متشکل 

از سه بخش اســت که از پایین به باال نازک تر و کوتاه تر مي شود. این مناره  دارای چهار کتیبه به 
خط کوفی است که سه کتیبه با کاشی و یکی با آجر تراشیده شــده است.  این بنا در کنار بناهای 

تاریخی دیگر گویا با اثرهای تاریخی اطرافش گفت وگو می کند و این گفت وگو ها بسیار شنیدنی است 
و همان طور که گفتم نیاز به ترجمان ما دارد.

به نظر شما توانسته ایم از پتانسیل های بالقوه این بناها به نحو شایسته استفاده کنیم؟

متاسفانه باید بگویم خیر. با عرض تاسف با اینکه اصفهان شهر مناره ها نام گذاری شده است، اما نتوانسته ایم 
از پتانسیل های زیادی که این بناها دارند، اســتفاده کنیم و همچنان در ترجمه زبان این مناره ها ناتوان 
هستیم. به نظر من این بناها با ما حرف می زنند و زبان ترجمه آن ها بیلبوردهایی است که می توان برای 

معرفی هرکــدام از آن ها ایجاد کــرد. مناره های زیادی در 
اصفهان است که هر کدام ترجمان و زبان معماری خاصی 
دارند، بناهایی که حرف می زنند و به ما می گویند: چرا خلق 
شده ام و وجود دارم و اگر خوب گوش بدهیم زبان این بناها 
را درک خواهیم کرد. متاســفانه در دوره ای که مدرنیته بر 
جریان زندگی و ساختار شهرها سایه افکنده است، آن طور 
که باید به این بناها پرداخته نشده و این درحالی است که این 
بناها زبان های دوره های خاصــی را بیان می کنند و ما باید 
برای نسل های بعدی هم فلسفه وجودی آن ها را زنده کنیم.

با این تفاسیر که هر کدام از این مناره ها تاریخ به خصوصی را 

مثال می زنند، چطور می شود از ظرفیت های این مناره ها استفاده 

کرد؟

می توانیم از فولکور مردم و حتی قصه های عامیانه ای 
که درباره این مناره ها گفته می شود استفاده کنیم. 
گاهی آنچه در افواه عمومی گفته می شــود حالت 
اسطوره ای پیدا می کند و برای گردشگران بسیار 
جذاب خواهد بود: چه برای گردشگر داخلی و چه 
برای گردشــگرانی که از کشورهای دیگر به اصفهان 

می آیند.
 مسئله اینجاست که متاسفانه گردشگران داخلی ما 
هم خیلی وقت ها اطالعات درستی از مناره ها 
ندارند و حتی خود مردم اصفهان هم تاریخ 

بسیاری از این مناره ها را نمی دانند.
درست اســت و این حلقه مفقوده ای 
است که باعث می شــود به مناره ها 
بی توجه باشیم. ما ابتدا باید گردشگر 
داخلی و خود مــردم اصفهان را به 
اهمیت این مناره هــا واقف کنیم و 
پس از آن به دنبال گردشــگر خارجی 
باشــیم. به این دلیل که خــود این مردم 
 اگر به درجــه بااهمیت بودن ایــن مناره ها 
پی ببرند حامی و میراث دار آن ها هم خواهند 
بود؛ بنابراین فرهنگ سازی در این زمینه بسیار 

بااهمیت است.

مناره گردی
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ن ین ین  مییمییمیتر ی از قدیکی از قدیکی از قد یکادگار دوران سلجوقی اســت.  مناره برسیان یکادگار دوران سلجوقی اســت.  مناره برسیان 
ن اثر بهین اثر بهین اثر بهحساب  یخ هستند سومیخ هستند سوم خ هستند سومیخ هستند سومی ه دارای تار
ن مناره منفرد خارج از شــهر اصفهان بهشمار میرود. 
رستم در مجاورت پل شهرســتان هم برای خودش یک تاریخ را مثال 
های خط کوفی است. مناره مســجد علی)علیهالسالم( را نیز میتوان به 
ل کل کل  کن مناره متشکن مناره متش ن مناره متشین مناره متشی ن مناره مرتفع شــهر اصفهان لقب داد. ا

به به یبه به یبه به  یتیت تکتک کشود. این مناره  دارای چهار کشود. این مناره  دارای چهار 
ده شــده است.  این بنا در کنار بناهای 

کند و این گفتوگو ها بسیار شنیدنی است 

نحو شایسته استفاده کنیم؟

متاسفانه باید بگویم خیر. با عرض تاسف با اینکه اصفهان شهر منارهها نامگذاری شده است، اما نتوانستهایم 
های زیادی که این بناها دارند، اســتفاده کنیم و همچنان در ترجمه زبان این منارهها ناتوان 
زنند و زبان ترجمه آنها بیلبوردهایی است که میتوان برای 

اصفهان است که هر کدام ترجمان و زبان معماری خاصی 
دارند، بناهایی که حرف می زنند و به ما میگویند: چرا خلق 
شدهام و وجود دارم و اگر خوب گوش بدهیم زبان این بناها 
را درک خواهیم کرد. متاســفانه در دورهای که مدرنیته بر 

جریان زندگی و ساختار شهرها سایه افکنده است، آن
که باید به این بناها پرداخته نشده و این درحالیاست که این 
بناها زبانهای دورههای خاصــی را بیان میکنند و ما باید 
برای نسلهای بعدی هم فلسفه وجودی آنها را زنده کنیم.

با این تفاسیر که هر کدام از این منارهها تاریخ بهخصوصی را 

مثال میزنند، چطور میشود از ظرفیتهای این منارهها استفاده 

کرد؟

میتوانیم از فولکور مردم و حتی قصههای عامیانه
که درباره این منارهها گفته میشود استفاده کنیم. 
گاهی آنچه در افواه عمومی گفته میشــود حالت 
اسطورهای پیدا میکند و برای گردشگران بسیار 
جذاب خواهد بود: چه برای گردشگر داخلی و چه 
برای گردشــگرانی که از کشورهای دیگر به اصفهان 

میآیند.
 مسئله اینجاست که متاسفانه گردشگران داخلی ما 

هم خیلی وقتها اطالعات درستی از مناره
ندارند و حتی خود مردم اصفهان هم تاریخ 

بسیاری از این منارهها را نمیدانند.
درست اســت و این حلقه مفقوده
است که باعث میشــود به مناره

بی توجه باشیم. ما ابتدا باید گردشگر 
داخلی و خود مــردم اصفهان را به 
اهمیت این منارههــا واقف کنیم و 
پس از آن بهدنبال گردشــگر خارجی 
باشــیم. به این دلیل که خــود این مردم 

اگر به درجــه بااهمیتبودن ایــن مناره
پی ببرند حامی و میراثدار آنها هم خواهند 
بود؛ بنابراین فرهنگسازی در این زمینه بسیار 

بااهمیت است.
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   کوچک ترین کافه دنیا در تهران  
ماسال؛پیشنهاد ویژه پاییزی

تاالب استیل | عکس : نیما شفیعی

رسزمین محبوب

ترین کافه دنیا در تهران  ترین کافه دنیا در تهران  

Popular Land



کافه گردی

بهاره بستام رخ
کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

در داالن های بازار 
بزرگ تهران  کنار 
مسجد حاج عبداهلل، 
کوچک ترین قهوه خانه 
یا به قول امروزی ها کافه 
دنیا صمیمانه ما را به یک 
استکان چای دعوت 
می کند. »قهوه خانه 
حاج علی درویش« 
مغازه ای کوچک با 
متراژ کمتر از دو متر 
مربع است که  قدمت 
آن به بیش از 90 سال 
می رسد. باصفابودن 
کافه باعث شده تا 
در میان گردشگران 
داخلی و حتی خارجی 
محبوب شود و این 
محبوبیت سبب ثبت آن 
در فهرست آثار ملی و 
میراث ناملموس کشور 
شود.
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 در کوچه پس کوچه های پایتخت؛

کوچک ترین کافه 
دنیا در قلب تهران
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قهوه خانه در ســال 12۹7 هجری شمسی 
توسط حاج محمدحسن شمشیری تاسیس 
شــده و بعد از او حاج علی مبهوتیان معروف 
به حاج علی درویش  قهوه خانه را در ســال 
1340 از شمشــیری خریده اســت. وی تا 
هفت ســال پیش خودش ایــن قهوه خانه 
را می گردانده اســت؛ تا این کــه از بد زمانه 
زمین می خورد و کمرش می شــکند و توان 
کافه داری را از او سلب می کند. از آن به بعد 
کاظم مبهوتیان به خوبی میراث دار شــغل 

پدرش می شود.
این کافه از ســه نســل گذشــتۀ خاندان 
سینه به سینه تا به امروز میزبان مهمانان خود 
بوده اســت و این ویژگی یکی از معیارهای 
مهم در پرونده  های ثبــت میراث ناملموس 

محسوب می شود.
 قهوه خانــه از همــان اول اینقــدر کوچک 
نبوده است: حاج علی بخشــی از زمین آن 
را فروخته و تنها همین انــدازه از آن از 45 
ســال پیش تا به امروز باقی مانده است؛ اما 
باید گفت که ظاهرا کوچک شدن قهوه خانه 
تاثیری در کاسته شدن تعداد مشتری هایش 
نداشته؛ بلکه گاهی به عنوان جذابیت، عامل 
جذب گردشــگران خارجی شــده است. از 
طرفی دکوراسیون سنتی آن با وجود ترمه، 
شیشه های رنگی و منبت کاری رنگ و لعابی 
به کافه بخشیده است که ناخوداگاه چشم ها 

را به خود محصور می کند.
 صاحبــان کافــه در زمان ارائۀ نوشــیدنی 
برای مشتری هایشــان، خواص پزشکی هر 
نوشیدنی را  بیان می کردند که این عمل نیز 
در ثبت ناملموس ایــن کافه تاثیرگذار بوده 
اســت. جاذبه دیگر کافه حاج علی درویش 
برای مشتریان، قیمت متغیر چای است که 
ربطی به توان مالی افــراد و کیفیت و اندازه 

چای ندارد!
حاج کاظم در کافه خود دســتی به کار خیر 
هم برده است: صندوق موال، صندوقی چوبی 
است که مشــتریان برحســب عالقه خود 
برای کمک به بچه های بهزیستی می توانند 
مابقی پول چای خــود را درون آن بریزند. 
حاج کاظم با ذوق سرشار خودش هر روز روی 
تابلوی وایت بورد کوچکی که دم در ورودی 
نصب کرده اســت یک جمله پندآموز نیز به 

مشتری هایش هدیه می دهد. 
در قهوه خانه حاج علی درویش چای بنوشید 

و غرق در صفا و صمیمیت شوید.
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الهام شهیدان

 پیشنهاد ویژه سفر: گیالن/ماسال؛

 تجربه زندگی 
میان ابرها 

 اگر می خواهید لذت زندگی در یک روستای سرسبز و  
در میانه ابرها را تجربه کنید حتما به بهشت گیالن سر 
بزنید. ماسال یا همان بهشت ، منطقه ای است که دیدن و 
تماشای آن هر بار با دفعات قبل متفاوت است. ماسال در 
کنار کوه های تالش واقع شده  و معنی آن کوه وار یا کنار 
کوه یا دارای کوه است که از کلماتی مانند مسال، مازال 
و... گرفته شده است. ماسال بیشتر شبیه یک رویا است، 
رویایی که تبدیل به واقعیت شــده است، سرزمینی که 
به خاطر ییالق های اطرافش و پدیده اقیانوس ابر که به وفور 
در آن رخ می دهد بسیار پرطرفدار شده است. سفر به ییالقات به طور معمول از اواسط 
اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا پایان تابستان ادامه می یابد؛ اما بیشتر گردشگران 

نمی دانند که ییالق ماسال دارای زیبایی کم نظیری در فصل پاییز است. 
این شهر  در کنار رودخانه خالکایی واقع شده است. این رودخانه از قله مرتفع شاه معلم سرچشمه 

می گیرد و پس از طی 40 کیلومتر از درون شهر ماسال گذر می کند.
شهرستان ماسال دو بخش مرکزی و شاندرمن دارد که هر دو آن ها طبیعتی دست نخورده دارند. 
در شهرستان ماسال بیش از هفده غار بزرگ و کوچک وجود دارد که بزرگ ترین آن ها غار آویشو 
است که بین مناطقی همچون تائی بنه، انده چو و خماسون در بستر دره ای کم آب قرار دارد. این 
غار شگفت انگیز که در حوزه جغرافیایی بخش شاندرمن شهرستان ماسال واقع شده  از بزرگ ترین 

غارهای گیالن و در نوع خود یکی از کم نظیرترین غارها در سطح کشور است.
در ماسال می توانید عالوه بر دیدن غار آویشوی، سری هم به منطقه جنگلی طاسکوه و آری دول، 
منطقه باستانی اسبه ریسه با غارها و صخره های بلند، گردشگاه جنگلی ریزه مندان، ییالق شالماء، 
چسلی، بیلگاه دون، اسپی دشت، دشــت النزه و ویرگاه، خندیله پشت، مارجونه، رشته پشت و 
شنه راه، واشیار، اولسه بلنگاه، صی فی، نم نمه پشت، خشکه دریا، تالرگاه ملومه بند، غارآویشو، 
مناطق باستانی درخانه، گیله ســرا و وردم بزنید و جاذبه های تاریخی و طبیعی این منطقه را از 

نزدیک ببینید.
مسیر ییالقات

فاصلۀ ماسال از شهر تالش 60 کیلومتر است و با رشت از راه صومعه سرا 55 کیلومتر فاصله دارد. 
ماسال با موقعیت جلگه ای در فاصله 50 کیلومتری شمال غرب رشت و در 20 کیلومتری غرب 
فومن و صومعه سرا واقع شده است. فاصله شاندرمن تا رشت 50 کیلومتر به سمت شمال غربی 
است. برای رفتن به غار آویشو نیز باید از رشت به سمت ماسال و سپس به سمت شاندرمن بروید و از 
روستاهای سیاهمرد، چالسرا و سپس از کنار بقعه درویش شاه امیر شاندرمن گذر کنید. این مسیر 
را می توان با سواری طی کرد که حدود 35 کیلومتر از شاندرمن فاصله دارد. مردم ماسال تالشی 

هستند و به زبان تالشي تکلم مي کنند.
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فرش؛ جغرافیای زیر پا
اگر بخواهیم به موضوع قدمت فرش در ایران 
و تاریخ شناسی آن بپردازیم می توانیم در یک 
جمله خالصه بگوییم که  فرش جغرافیایی 
است از تاریخ ایرانی که همواره مخاطب را 
مدیون خود می کند؛ اما بهتر است موشکافانه 
به بررســی چنین رویداد تاریخی هنری در 
کشــورمان بپردازیم؛به عنوان مثال، قالی 
تبریز را یادآور می شــوم: این دســت باف 
ترمه دوزشــده پرنقش و نگار که قدمت آن 
به قبل از دوران صفویه در ایران بازمی گردد 
یکی از ارزشمندترین دستاوردهای کشور 
است که در رنگ شناسی و نوع بافت با دیگر 
استان ها هم مرز شده است. فرش تبریز به 
خودی خود یکی از قطب هــای قدرتمند 
اقتصادی و برندشــده ایرانی اســت که در 
سراسر جهان شناخته شده است؛ اما این که 
چه رویکردی از سوی بافندگان باعث چنین 
اتفاقی برای این محصول شده جای بررسی 

بیشتری دارد .

فرش نام محصولی است که همواره از تلفیق هنر و سنت ایرانی به دست می آید 
و فرایند تولید آن یکی از صمیمانه ترین ارتباطاتی اســت که تولید کننده با 
محصول و مخاطب برقرار می کند . این تردســتی ایرانی که همواره به عنوان 
شاخصه اصلی هنر و خالقیت از آن یاد می شود این روزها حال مساعدی ندارد و 
به یکی از چاله های اقتصادی کشور تبدیل شده است . این نکته که تا چه اندازه 
فرش می تواند موتور چرخه اقتصادی کشور باشد وابسته به دیدگاهی است که 

تاجرین به ارزش های هنری آن دارند . 

فرش؛ میراث آریایی

 جادوی ایرانی
علی رفیعی وردنجانی

میراث کهن
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 باید از اقلیم تبریز ســخن گفت و از آب 
و هوای ســرد و تا کمی دلهره آور آن که 
در بافت دخالت زیــادی دارد و ما وجود 
چنین نقش و نگارهایی را مدیون شرایط 
جغرافیایی آن محل هســتیم؛ اما برای 
این که تبریز را یگانه ُسرای فرش ایرانی 
نخوانیم باید به دست باف های گلیم و گبه 
کرمانشاه اشاره کنیم که به خودی خود 
منحصربه فردترین و دراماتیک ترین فرش 
ایرانی است. می بینیم که گردشگران و 
عالقه مندان به تاریخ شناسی برای درک 
بهتر مســائل فرهنگی یــک جامعه به 
هنرهای دستی آن کشور رجوع می کنند 
و دلیل آن تاثیرپذیری اجتماع از شرایط 
جغرافیایی و نوع برخورد با مشکالت آن 
است. خوشبختانه ایران در این زمینه در 
جایگاه نخســت دنیا قرار می گیرد؛ چرا 
که در هر دیــاری، زنانی را می بینیم که 
با همان عشق مادرانه ای که به بچه خود 
شیر می دهند در حال بافت فرش هستند. 

بافت فرش تا قبل از هجوم جوامع شهری ایران به مدرنیته 
از اولویت های زندگی مان بود؛ اما متاسفانه این روزها دارد 
به سیاه چاله تاریخ ایران تبدیل می شود. بافت ترمه اصفهان 
مسلما با بافت ترمه کاشان و تبریز متفاوت است و هرکدام 
بسته به نوع روایت در هنر از خالقیت خاصی برخوردارند.

آنچه تعیین کننده میزان زیبایی فرش ایرانی است سلیقه 
ایرانی است. اگر برای خرید قالیچه یا فرش همراه خانواده 
به بازار بروید حق تقدم در انتخاب رنگ و نوع نقش و نگار 
آن با خانم ها اســت؛ چرا که ذهنیت زنانه ای برای آن ها 
تعریف می کند که چه بافتی برای ویژگی های شخصی شما 
مناسب است؛  اما از همه تعریف ها و تمجیدها که بگذریم 
باید به حال نامساعد اقتصادی فرش در ایران توجه کنیم و 

راه حل بی بروبرگشتی را برای آن در نظر بگیریم . 

اوضاع خراب است 
برای احوال پرســی از چرخه اقتصادی فرش در ایران به 
نزد یکی از بازاریان فعال رفتیم و از او وضعیت بازار را جویا 
شدیم. محسن محمدی که شغل اجدادی اش فعالیت در 
حوزه فرش و فرش فروشی بوده است درباره این موضوع که 
تا چه اندازه فرش در زندگی ایرانی تاثیرگذار است، گفت: 
فرش یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده خانه های ایرانی 
است و جای خالی آن می تواند رویکرد فرهنگی این جامعه 
کوچک را تغییر دهد. درواقع فرش به روزمره ترین اتفاق در 
زندگی های ایرانی تبدیل شده است و همین امر موجب 
نادیده گرفته شــدن این هنر ماندگار می شود؛ به عنوان 
مثال، ما هر روز روی آن راه می رویم و می خوابیم و بدون 
کمترین توجهی از آن عبور می کنیم. نکته تاسف برانگیز 
درباره چرخه اقتصادی فرش این است که رویکرد جامعه 
تغییر کرده اســت؛ به این صورت که از آن به عنوان یک 
یادگاری یا یک قاب تزئینی در منازل اســتفاده می شود 
و این امر تــا حدی برای حفظ چارچــوب زندگی ایرانی 
خطرناک است. از سوی دیگر ما با احوال بد این روزهای 
بازار فرش فروشی روبه رو می شویم؛ به طوری که در گذشته 
وضعیت روزانه روبه بهبود بود و به یک باره چرخش 180 
درجه ای در تناسب بندی آن باعث شد خیلی از فعالین در 

این حوزه شغل خود را تغییر دهند. 
در کل نمی توان به  عنوان یک پتانسیل اقتصادی برای عوام 
جامعه از آن نام برد؛ چون روز به روز رویکرد جامعه در حال 
تغییر است و به همان نسبت حضور فرش در منازل کم 

رنگ تر می شود.

دست بافش بهتر است 
وی درباره این که چه نوع از فرش را به عنوان بهترین نمونه 
به گردشگران خارجی پیشنهاد می کند، توضیح داد: فرش 
دســت باف ایرانی از جوهره دیرینه ای می آید که شاید 
هرگز مانند آن را در تاریخ بشریت ندیده باشیم؛ اما باید 
به این نکته اشاره کنم که در طراحی فرش های دست باف 
ریزه کاری هایی به کار می رود که ماشین های امروزی هرگز 
قادر به انجام آن نیستند و همین امر موجب زیبایی این 
گونه از بافت فرش می شود . از سوی دیگر سلیقه شخصی 
خودم نیز بیشتر به سمت بافت های دستی فرش گرایش 
دارد. درست است که امروزه طرح ها و نقش های بسیاری 
در طراحی های ماشــینی به کار می رود،  اما فرشی که با 
دست  بافته می شود رنگ و بوی احساسات ایرانی را در خود 
جای می دهد و به فرد در حال استفاده آرامش می بخشد؛ 
همچنین مراجعه کنندگان ما هنگامی که وارد این واحد 
صنفی می شوند نا خودآگاه به سمت فرش های دست باف 
گرایش پیدا می کنند که نشانه گیرایی بیشتر این محصول 
ایرانی  است؛ اما در کل باید بگویم که فرش های دست باف 
حاصل دست زنانی است که شبانه روز وقت خود را صرف 
روییدن محصولی می کنند که فرهنگ و سنت ایرانی را 
به جهانیان معرفی کند و همین موضوع باعث می شــود 
احساس مادرانه ای که به آن تزریق شده است، در مخاطب 

هم بروز کند. 
آینده تاریک در انتظار فرش

حمدی دربارۀ آینده شغلی خود گفت : وضعیتی که در حال 
حاضر فعالین در این حوزه دارند بســیار ناامیدکننده است؛ 
چرا که هم رویکــرد جامعه تغییر کرده اســت و هم اوضاع 
اقتصادی اجازه پیشرفت به فروشندگان را نمی دهد. بیشتر 
مراجعه کنندگان درخواست نســیه می کنند و واقعا توانایی 
پرداخت کل هزینه را به صورت یک جا ندارند. این مســئله 
موجب می شود تمام کسانی که در حوزه فرش فعالیت می کنند 
از کار خود دلسرد شوند و به دنبال ایجاد شغلی مناسب باشند. 
نکته جالب برای من این است که با این که دسترسی جامعه 
به منابع اطالعاتی برای پژوهش در این زمینه بسیار پیشرفت 
کرده است، اما هنوز آن طور که شایسته فرش ایرانی است به 
آن توجه نمی شود و همین امر باعث افت ارزش محصول شده 
است. در آخر توصیه من به همه فعالین در این حوزه این است 
که کمی بیشــتر برای افزایش آگاهی جامعه وقت بگذارند؛ 
چراکه هرچه آگاهی جامعه از یک محصــول باال رود با دید 

مناسب تری آن را برای زندگی خود انتخاب می کنند .

Sepahan tourism
 m

agazine
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طبیعت گردی

26

* آذر 1395/ شماره ششم *



استثنایی ترین مرداب ایران؛

 تاالب استیل عباس آباد
شبنم اربابیان

یکی از جاذبه ها و مناطق دیدنی برای ما ایرانی ها و حتی توریست ها شمال ایران 
است که استان های گلستان، مازندران و گیالن را در بر می گیرد. شاید بتوان گفت 
هرایرانی یک بار هم که شده به شمال رفته اســت؛ اما هربار که به این خطه قدم 
می گذاری جاذبه ها و چشم اندازهای تازه و زیبا روح آدمی را تسخیر می کند و با 
هر بار سفر به این سرزمین سبز باز هم طبیعت بکر، جنگل، دریا و... برای آدمی 
بوی تازگی می دهد. در این مقاله به معرفی تاالبی زیبا در استان گیالن، شهرستان 
آستارا می پردازم.  تاالب استیل به عنوان استثنایی ترین مرداب ایران معروف است. 
مسافرانی که به آستارا ســفر می کنند، اشــتیاق دریا و بازارهای مرزی را دارند؛ اما یکی از 
دیدنی ترین نقاط آستارا مرداب یا تاالب استیل است. تاالب استیل با 138 هکتاروسعت در هفت کیلومتری جنوب شهرستان آستارا و در 
حاشیه جاده آستارا به رشت قرار دارد. به دلیل مجاورت با روستای عباس آباد آستارا، به نام تاالب استیل عباس آباد نیز شناخته می شود. 
اهمیت اکوتوریستی این تاالب از جهت نزدیکی به جاده و تنوع چشم اندازهای طبیعی همچون کوهستان، جنگل، مزارع و کشتزارهای 
اطراف است. ذخیره آبی آن 1/5 میلیون متر مکعب و تنها منبع آب تامین کننده 400 هکتار شالیزار است. آب تاالب استیل از طریق 
چشمه های درون تاالب، نزوالت جوی و چهار نهری که از کوه های اطراف سرچشمه می گیرد، تامین می شود و عمق تاالب در بازه کمتر 
از یک متر تا سه متر متغیر است. تاالب استیل در بهار و تابستان استراحتگاه مسافران است و از نظرگردشگری یکی از جاذبه های مهم 
گیالن تلقی می شود. یکی از ویژگی های مهم این تاالب در ضلع شرقی وجود درختان )توسکای شناور( در آن است که جلوۀ ویژه ای به 
آن بخشیده است؛ به همین علت این تاالب به تاالب درختان شناور نیز معروف است. درگویش محلی به این تاالب »هستل« به معنای 
آبگیر گفته می شود. باوجود این درختان سبز شناور در سطح آب، رنگ آب به صورت سبزرنگ دیده می شود. در ضلع غربی تاالب جنگل 
و پوشش های سبز گیاهی دیده می شود. تاالب استیل یکی از تاالب های آب شیرین و دایمی ایران است و در حال حاضر به عنوان منطقه 
شکارممنوع استیل نیز شناخته می شود و تحت نظارت سازمان محیط زیست قرار دارد. از دیگر ویژگی های مهم این تاالب وجود ماهیان 
مشهوری مانند کپور و اردک ماهی است؛ همچنین این تاالب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب است که برای زادوولد از اروپای مرکزی 
و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می کنند و مهم ترین آن چینگیر نوک سرخ است. پرواز پرندگان بومی و مهاجر در اطراف تاالب 
استیل و سروصدای گاه وبیگاه آن ها آرامشی فوق العاده به این طبیعت زیبا می دهد؛ البته در سال های اخیر رشد گیاه آزوال در سطح آب 
تاالب استیل افزایش یافته است و این می تواند حیات را برای آبزیان این مرداب به خطر بیندازد. قایق های زیادی در گوشه وکنار تاالب 
دیده می شوند و ماهی گیری یکی از فعالیت های روستائیان در تاالب استیل است. در نزدیکی تاالب هتل بین المللی قرار دارد که اگر این 
هتل را برای اقامت انتخاب کنید از پنجره اتاق می توانید چشم انداز تاالب، درختان شناور و جنگل را که همچون فرشی سبزرنگ زیر پای 
شما پهن شده است ببینید و از این همه عظمت و زیبایی لذت ببرید؛ همچنین می توانید اطراف تاالب پیاده روی کنید یا با قایق های پدالی 
به دل تاالب بزنید و از نزدیک درختان شناور و آرامش تاالب را حس کنید و از بین درختان سبز با ریشه های عجیب و غریبش عبور کنید؛ 
حتی می توانید ساعت ها در حاشیه تاالب بنشینید و به دوردست ها بنگرید. جالب است که از دور این گونه به نظر می رسد که درختان در 
جزیره ای در وسط تاالب هستند؛ اما وقتی با قایق در تاالب گشت می زنی، درختان را به صورت متمرکز در یک سطح سبزرنگ با پوشش 
گیاهان خاص می بینی که در آب شناور هستند. به نظر من این تاالب را می توان یکی از رویایی ترین تاالب ها به شمار آورد؛ هرچند مثل 
خیلی تاالب های دیگر در دل کوه، دشت و جای بکر نباشد. آری، این تاالب در حاشیه جاده قرار دارد؛ اما به تنهایی زیبایی ها و بکربودن خود 

را دارد. از سال1384 تاالب استیل به عنوان یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیالن شناخته شده است.
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  سرزمین محبوب من
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عشایر؛ گنجینه کهن ادب و آداب ایران

بی رسزمین تر 
از باد 

مردمانی آهنین، چون باد بی ســرزمین، 
پرصبر، بی بیــم، پاک و بی باک، ســاده 
و ســازگار، وطن دارانی بی وطن، اقوامی 
کوچ نشین، متعلق به اولین جوامع بشری، 
یکی از غنی ترین آثــار فرهنگی جهان 
باستان تاکنون. همیشه پا در رکاب و آماده 
حرکت، در یاسای آن ها ماندن ممنوع است. 
چون آب همواره روان که اگر بمانند خواهند 
گندید. ماندن در رفتن اســت. در قاموس 

فکری شان مرگ و ماندن یکی است.
آری،  عشــایر قومی پویا، گویا، دانا و توانا، مستقل و متکی به خود هستند. 
خانه آن ها چادریست سیاه از موی بز که خود بافته و ساخته و پرداخته اند و 
خود نیز آن را بر پا می کنند.عشایر نان و پنیر خود را می خورند و روی پای خود 
می ایستند. کاله شان بر سر، تفنگ شان بر دوش و اسب شان همیشه زین کرده 

و آماده سفر است.
دست روزگار خطوط شکسته چهره  این قوم را با دقت و حوصله تمام ترسیم کرده است. 

سرگذشتش بر پیشانی اش حک شده و به سادگی می توان آن را فهمید.
طبیعت دوست دیرینه اوســت. در صفحات گلیم و جاجیمش نقش های طبیعت موج 
می زند؛ حتی لباس های مواج زنانش چون دشتی پر از گل، زیبا و رنگارنگ است. با این همه 
رنج های بی شماری را بر او تحمیل و طبیعت بکر کمی او را خشن کرده است؛ ولی با تمام 

این احوال حتی آزارش به مورچه هم نمی رسد.
در سخت کوشی بی همتاست و از بیکاری عار دارد؛ حتی مردمان روستا و دهات هم به پای او 
نمی رسند. نمونه بارز آن زن عشایر است. نام زن شایسته او نیست. او شیرزن است. سپیده دم 
قبل از همه از خواب برمی خیزد و در طول روز حتی یک لحظه از پا نمی نشیند و شب نیز 

دیرهنگام بعد از همه به خواب می رود تا فردا دوباره روز از نو و روزی از نو.
سگ گله اش حال و روزی بهتر از خودش ندارد. این بیچاره های زبان بسته هنگام کوچ در 
طول روز باید همراه کوچ در حال رفتن و مواظب گله گوســفند باشند و شب نیز بیدار و 

مواظب گله گرگ.

رضا راضی نیا
عکس ها:
محمد شریف
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مرد ایلیاتی به دنبال برنده شدن نیســت. در راه دوستی و راستی هر 
آنچه دارد می بازد. درواقع پاکبازی بی ریــا و از دروغ بیزار و  از روی 
سادگی زودباور است. پیرو هیچ مد روزی نیست و نیک می داند که 

سادگی چیزی است که هرگز از مد نخواهد افتاد. 
وقتی روی زمین صاف و هموار راه می رود زود خسته می شود: روحش 
زمینی نیست؛ هوایی است و وقتی هوای کوچ به سرش می زند چون 
پرنده ای سبک بال به پرواز در می آید؛ چراکه پیمودن کوه و کمر و تل 

و تپه و دره و رودخانه برایش راحت تر از راه رفتن روی زمین است.
شــغل او چوپانی اســت؛ چــون پیامبــران. او خــوب می داند که 
نسل اندرنسل چوپان زاده است. سواد خواندن و نوشتن ندارد و حتی 
یک روز هم سر هیچ کالس درسی حاضر نبوده است؛ اما در بیش از 

ده رشته، استادی زبردست است.
دامداری، دام پروری و دام پزشــکی را از کودکی از بر است؛ چون بره 
با میش بزرگ می شــود. از بس از سردســیر به گرمسیر و از قشالق 
به ییالق رفته است بهتر از هر ســازمان هواشناسی، هوای آینده را 
پیش گویی می کند. مثل کاراگاهی خبره جــای پای تمام حیوانات 
اهلی و وحشی را می شناسد؛ حتی فرق جای پای کبک و تیهو را از زاغ 
و کالغ تشخیص می دهد. استاد آشــپزی و فرآورده های لبنی است. 
چون مهندس نفت که نفت خام را استخراج می کند و در پاالیشگاه 
چندین نوع محصول نفتی از آن بیرون می کشد تا آخر به قیر می رسد، 
او هم شیر خام را خود می دوشد و می جوشاند و ماست و پنیر و کره و 

کشک و دوغ به دست می آورد تا ته آن به قره قروت برسد.
او مانند مهندس کشاورزی تمامی درختان، میوه ها، علف ها و گیاهان 
وحشی مســیر کوچش از ییالق به قشــالق و بالعکس را یک به یک 
با رنگ و بــو و طعم خاص خود، از خوراکی و غیرخوراکی، ســمی و 
غیرسمی می شناسد و چون پزشکی حاذق خواص هر داروی گیاهی 
را با درایت تمام تشــخیص می دهد و به موقع برای رفع کسالت ها و 

ناخوشی ها به کار می بندد.
عشایر چون موسیقیدانی حرفه ای پیوســته آلت موسیقی اش را در 
ســفر و حضر همراه خویش دارد. نی نوازی چیره دست است؛ چون 
سرگذشت تلخش را  جز نوای نی هیچ کالمی یارای توصیف نیست. 
استاد رقص با ساز و سرناست. ذره ای ابتذال در رقص او راه ندارد. ترانه 

و شعر و آواز نقل مجلس و مهمانی های شبانه شان است.

هنر زنانش در صنایع دســتی، رنگرزی و فرش و گلیم و جاجیم بافی 
بی نظیر اســت. تمامی آثار باستانی مســیر کوچ خود را بهتر از هر 
گردشگری می شناسد. هنر تیراندازی و شــکار را از کودکی بر روی 
اســب در حال تاخت می آموزد. تفنگ و چوب دستی برایش فرقی 
ندارد: به هر دو عادتی دیرینه دارد. کوهنوردی کار هرروزه اوســت. 

این همه ذوق و هنر،  تنها گوشه ای از دانش و توانایی های آن هاست.
آری، مردمان عشــایر از اعماق باســتان می آینــد. هزاره ها را طی 
کرده اند و قرون متمادی را پشــت سر گذاشــته اند و با یک جهان 
نجابت و پاکی اکنون در باتالق عصر تکنولوژی گیر افتاده اند. ستاره 

اقبالشان رو به افول است، 
کم کم دارند فرو می روند 
و محو می شــوند. بیایید 
اجــازه ندهیــم گنجینه 
کهن کشورمان به همین 

سادگی ازدست برود.
 شاید همه این ها را شنیده 
باشــید؛ ولــی شــنیدن 
کی بــود ماننــد دیدن. 
روزگارشــان واقعا دیدنی 
اســت. آن ها کوله باری از 
ارزش ها را بــا خود دارند، 
ارزش هایی کــه در عصر 

فعلی ما کیمیا است.
وظیفه ماست که بگردیم 
و آن هــا را بیابیــم. زیاد 
دور نیســتند؛ فقط کمی 
از زندگــی شهرنشــینی 
ما فاصلــه دارند. باشــد 
کــه ســادگی و صفــای 
زندگی شــان الهام بخش 

زندگی مان باشد.
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خشت و گل ، خاک و خلوص 

نگاه ماه

اگر از اصفهان به طرف شرق همراه و هم نوا در مســیر زنده رود حرکت کنیم پس از طی مسافتی حدود 100 کیلومتر در 12 کیلومتری شهر ورزنه به روستایی 
برمی خوریم که اسم گورتان یا قورتان را برآن نهاده اند. از قدمت روستا تاریخ دقیقی در دست نیست؛ ولی از شواهد و قرائن این طور به نظر می رسد که به دوره 
بهرام گور تعلق دارد و یکی از وجوه تسمیه روستا نیز به همین اسم بهرام گور برمی گردد . به گفته بعضی از اهالی روستا یک روز که بهرام برای شکار گور به 

منطقه گاوخونی یا گور خونی می رود در همین منطقۀ باتالقی  فرو می رود و می میرد.

قلعه چهار هکتاری قورتان با وجود ویژگی های ارزشمند میراثی که آن را شایسته 
ثبت در فهرست آثار ملی می کند، آخرین و تنها بازمانده از قلعه روستاهای کشور 
است.  این درحالی است که تا سال 1335 شمســی  تمامی مردم در داخل ارگ 
ساکن بودند و قلعه  مملو از جمعیت بود. جریان مهاجرت از قلعه باافزایش احساس 
امنیت، ازدیاد جمعیت و ایجاد امکان بهره برداری و ساخت وساز از زمین ها آغاز شد 
و به مرور زمان، مردم ارگ را رها و در حاشیه آن شروع به احداث خانه های جدید 
کردند. آرام آرام مردم زندگی در بیرون قلعه را به داخل آن ترجیح دادند تا تقریباً 
خالی از سکنه و نیمه متروکه شد. با مستقرشدن مردم در خانه های جدید، در حال 
حاضر اغلب خانه های سالم و نیمه سالم داخل ارگ، به محلی برای نگهداری دام و 

انباری برای ذخیره علوفه و محصوالت کشاورزی تبدیل شده است.
 

  مشخصات ظاهری و مختصات قلعه به گونه ای طراحی شده که وسعتی حدود 
40 هزار متر مربع را اشغال کرده و دارای حصاری کنگره دار از خشت و گل خام 
و بسیار مستحکم و دارای عظمت فوق العاده ای است. ارتفاع این حصارها ازسطح 
زمین تا راس کنگره ها  نه متر و ارتفاع برج ها از زمین تا کنگره دوازده متر است. 
مصالح به کاررفته در این بنا مطابق با آب وهوای کویری اســت و به همین خاطر 
تماما از خشــت وگل درست شــده اســت. قطر دیوارهای قلعه در پایین دست 
متفاوت است تا جایی که در پایین بین سه الی پنج متر به خاطر وجود زاینده رود 
در جوار آن متغیر است و راهروی باریکی روی حصار برای رفت و آمد دیده بان ها 
درست شده است که دورتادور دیوار قلعه را در بر دارد و هم اکنون به علت باران و 
فرسایش در بعضی نقاط از بین رفته و عبور چند نفر امکان پذیر نیست. در سرتاسر 
حصار روی لبه های کنگره، سوراخ هایی وجود دارد که برای تیراندازی به سمت 
مهاجمان بیرون قلعه درست شده است. حصار شرقی و غربی قلعه حدود 180  

رضا یاران
مدیر فنی گردشگری

   جاذبه ای که به آن بی توجهیم؛ 

گردشگری رویدادها 
رویدادی رو به رشد

عصر حاضر، عصر گرایش طیف گسترده ای از مردم به سوی انواع پایدارتر و سودآورتر گردشگری دانسته می شود. اغلب 
این گونه های جایگزین تحت نام گردشگری عالیق خاص قرار می گیرند که از منظر شمار محدود، ولی بسیار ارزشمند تلقی 
می شوند. گردشگری رویدادها یکی از این گزینه هاست که رشد چشمگیری را در سال های اخیر تجربه کرده و اکنون به 
یکی از مهم ترین جاذبه های در حال رشد تبدیل شده است؛ به گونه ای که می توان سال های پایانی قرن بیستم و آغاز هزاره 

سوم میالدی را عصر رویدادهای گردشگری خواند. 

جاذبه های گردشگری یک مقصد تنها به ویژگی های محیطی یا ابنیه،  صنایع دستی و نظایر آن خالصه نمی شود. درواقع 
رویدادهایی که در یک مقصد رخ می دهند خود می توانند به عنوان منبع مهمی برای جذب گردشگران به حساب آیند. این  

عکس ها:
محمد شریف
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که در شهرهای کویری ایران از جنوب خراسان گرفته تا سمنان، دامغان، خمین، قم، 
کاشان، ابیانه، خور و بیابانک، زواره، اردستان، نایین، طبس و یزد برگزار می شود.

 شور و حالی وصف ناشدنی روستا را فرا می گیرد. هر که را می بینی با صفای دل آمده 
است. بابا بزرگ مریم برای دسته اسفند دود می کند. پیرزنی اشک ریزان درحالی که 
قاب عکسی را به سینه اش چسبانده به نیت دیدن پالکی از پسر شهیدش خرما نذری 
می دهد و بزرگ ده جلوی دسته گوسفند قربانی می کند. مراسم زار با پذیرایی ناهار 
در حسینیه روستا پایان می یابد؛ ولی مراســم عزاداری از عصر تاسوعا دوباره شروع 

می شود و تا پایان شب ادامه می یابد.

مراسم زار خاکی
سال هاســت کــه روســتای 
قورتان برگزارکننده رویدادی 
مذهبی آئینــی اســت کــه 
همه ساله گردشگران زیادی را 
به سوی خود جذب می کند. بعد 
از اســالم و پس از واقعه عظیم 
عاشورای حســینی، مراسمی 
ویژه همراه باشور و حالی خاص، 
محرم هر ســال روز تاسوعا در 
این قلعه به رسم قدیم زندگی 
جمعــی برپا می شــود.تمامی 
اهالی از اقصــی نقاط منطقه و 

اهالی مقیم دیگر شهرها و حتی گردشگران خارجی برای دیدن این مراسم دور هم 
گرد می آیند و با ابراز احساسات خود این جمع را همراهی می کنند. مراسم زار از صبح 
روز تاسوعا آغاز می شــود و تا ظهر همان روز ادامه می یابد. تمامی مردان ده در یک 
دسته جمع می شوند و طول مسیر مشخص شده را که صبح زود توسط کودکان ده 
کاه پاشی شده با پای پیاده و نوحه خوان طی می کنند. سادات با شال های سبزی که 
بر گردن شان انداخته اند مقابل دسته و مردان عام با شال های مشکی در ادامه حرکت 
می کنند. دسته دم می گیرد و پس از هر بار دم  همه افراد دو زانو بر خاک می نشینند 
و از کاه های پاشیده شده روی زمین بر ســر خود می ریزند و به سجده می روند و باز 
می ایستند و دم نوحه را از سر می گیرند؛ همچنین نخلی که با پارچه های سبز تزئین 
شده توسط چند نفر در دسته حمل می شود. نخل، اتاقک چوبی و سنگینی به شکل 
مستطیل است که  به طورمعمول تزئین و آماده ســازی آن ساعت ها طول می کشد. 
نخل گردانی که پیشینه آن به عهد صفوی بازمی گردد آئین مذهبی باشکوهی است 

موضوع تا آن حد اهمیت می یابدکه ممکن است یک مکان از جاذبه های شناخته شده 
و مطرح دیگر کم بهره باشد؛ ولی تدارک و برگزاری یک رویداد واجد اهمیت به جذب 
طیف وسیعی از گردشگران به آن محل بینجامد. با توجه به اثرات مهمی که گردشگری 
رویدادها می تواند در کشــور داشته باشد و نظر به پتانســیل های فراوان در جذب 
گردشگری رویدادها در تمام نقاط کشور و وجود آیین ها و مراسم ویژه فرهنگی، مذهبی، 
باستانی همچون ماه رمضان، ماه محرم و صفر، جشن نوروز باستان، جشن مهرگان، 
نمایشگاه های مذهبی و فرهنگی، برگزاری همایش های علمی و صدها پتانسیل دیگر 
که در کشور وجود دارد، این شاخه از گردشگری می تواند به عنوان یک عامل مهم در 
جذب گردشگران داخلی و خارجی مطرح باشد. درحال حاضرصنعت رویدادها به عنوان 
موج جدیدی از گردشگری های جایگزین جایگاه خود را در مقاصد گردشگری محکم 

کرده است.
تحقیقات انجام شده در ایاالت متحده آمریکا نشان داده است که نرخ سالیانه جشنواره ها 
و رویدادهای گردشگری تقریبا4/6 درصد بین سال های1930 و1997رشد داشته است و 
این امر تنها به واسطه منافعی است که  رویدادهای گردشگری برای مقاصد خود به همراه 
داشته اند . برخالف وضعیت گذشته توجه به وقایع به عنوان عنصر مهمی در صنعت 
گردشگری در ذهن مدیران مقاصد جای گرفته است و دولت های ملی ومحلی برای 
ترویج این وقایع به عنوان نمادی از جذابیت های گردشگری محیط خود عالقه مندی 
نشان داده اند؛ تا جایی که بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز برای تدارک این وقایع 

از سوی دولت های ملی و محلی و سازمان های وابسته به آن ها تامین می شود.

متر طول دارد و هرطرف دارای دو برج دیده بانی است. بدین وسیله چهارده برج دورتادور 
قلعه را احاطه کرده اند. یکی از نکات قابل توجه در این بنا وجود مسجد تاریخی است که به 
دوره سلجوقیان برمی گردد؛ همچنین حمام هایی به سبک قدیم،آب انبارها و آسیاب آبی 
که آب آن از زاینده رود تامین می شده است،همه وهمه نشان از وجود صمیمیت و صفایی 

بوده که بین مردم این روستا رواج داشته است و اهالی با همدلی کنار هم می زیسته اند.
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  گالب گیری، جشــنواره ای اســت که همه ســاله از 
نیمه های اردیبهشت تا نیمه های خرداد در بخش های 
مختلف کاشان همچون قمصر و نیاسر انجام می شود.در 
این مراسم که ساالنه بیش از یک میلیون نفر گردشگر 
به خود جذب می کند، از گل های ســرخی که در این 

مناطق کاشته شده اند، گالب تهیه می شود.
 جشنواره گالبگیری شــامل آئین گالب گیری در 15 

اردیبهشت به همراه  عطر افشانی امامزاده سلطان علی 
محمد در کاشان است.

در این جشنواره که بر اساس یک سنت قدیمی برگزار 
می شــود از میهمانان و گردشــگران خارجی و ایرانی 
پذیرایی می شود.از دودهه قبل تاکنون این جشنواره 
با استقبال گردشــگران خارجی و ایرانی و شور و حال 
خاصی برگزار می شــود که مســافران از باغ های گل 

بازدید می کنند.
درگذشــته  بر اساس رســوم خاصی که مردم کاشان 
داشتند گل های باغ را جمع آوری می کردند و با االغ و 

ساز و دهل به کارگاه گالبگیری می آوردند.
اما هم اکنون طبق آئین های قبلی با شتر کل گل های 
نیاسر جمع آوری می شــود و رسم 140 سال گذشته 

خود را هم چنان ادامه داده و گالب گرفته می شود.

نگاه ماه

 بوی خوش گالب  

بوی خوش گالب هرسال اردیبهشت گردشگران زیادی را به کاشان می کشاند،جذابیتی که نام گردشگری آئینی 
را باید برآن گذاشت.جشنواره و تاریخچه گالب گیری به زمانی برمی گردد که حدود 145 سال پیش  نشای گل 
محمدی وارد منطقه کاشان شد و شاید آن روز کسی فکرش را نمی کرد که روزی این آئین گردشگران زیادی را 
هرساله به این شهر بکشاند.درواقع این آئین سنتی توانسته جاذبه ای برای گردشگران ایجاد کند که از جاذبه 

معماری سنتی کاشان هم پیشی بگیرد و بوی خوش گالب را جهانی کند.
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بعد از قلعه نوبت به دیدار یکی از خانه های اربابی رسید که صاحبش با 
خوش رویی مارا پذیرفت و همه جای خانه را به ما نشان داد . روی تاقچه ها 
پر از عکس های قدیمی و قاب های سند ازدواج و آب بها و امالک بود که 
برای صاحب خانه هرکدام دنیایی از خاطره بودند. ناهار را در حسینیه 
خوردیم و در روستا به گشت وگذار پرداختیم. زیر چارسوق بساط چای 
دارچین در استکان های کمرباریک قدیمی به راه بود . روستا دوحسینیه 
داشت: یکی حسینیه باال که قدیمی تر بود و دیگری حسینیه پایین که 
هرکدام برای خودشان نخلی داشتند و مراسم نخل گردانی در روستا 
توسط اهالی انجام می شد. مراسم عزاداری در حسینیه های باال و پایین از 
بعد از ظهر شروع می شود و شباهت زیادی با مراسم عزاداری مردم نواحی 
جنوب دارد: بدین صورت که اول، پیر و پیش کسوتی در وسط حسینیه 
می ایستد و شروع به سینه زدن می کند. بعد از چند دقیقه دومین نفر 
به وی می پیوندد و مراسم ادامه می یابد. نفرات بعدی با طمانینه و مثل 
حلقه های زنجیر به آن ها متصل می شوند و چرخش منظمی در جریان 
است. با پیوستن سینه زنان بعدی ، حلقه های تودر تویی شکل می گیرند 
که یک نفر مسئول نظم بخشیدن به آن هاست: بدین شکل که افراد مسن 

و پیشکسوت را از حلقه های بیرونی جدا و به حلقه های مرکزی متصل می کند؛ در ضمن اجازه نمی دهد بین افراد فاصله ایجاد شود و جایی خالی 
بماند. شب که می شود هر حسینیه شام می دهد؛ اما باز هم در کوچه پس کوچه ها اگر به عابری بربخوری با مهربانی می پرسد : »شام خورده اید؟« 
ودر ادامه شمارا به چای و استراحت در منزلش دعوت می کند. هر ساله جمع زیادی برای شرکت در مراسم تاسوعا و عاشورا به قهی می آیند و 

سبک بال و با کوله باری از صفا و صمیمیت به شهر و دیار خود بازمی گردند.

مرجان موالیی
کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

  قهی ؛ پیرمهربان کویر

روستایی در همین نزدیکی، در حاشیه کویر و یازده کیلومتری جنوب غرب کوهپایه : روستای قهی. به قهی که بروی 
غریب نیستی. مردمش چنان مهربان و مهمان نوازند که حس می کنی به دیدن اقوام و خویشانت رفته ای.

شنیده بودیم که مردم با صفای ده در دهه اول محرم مراسم و عزا داری های  منحصربه فردی دارند. بار بستیم و قبل 
از ظهر تاسوعا خودمان را به آنجا رساندیم . قبل از ورود به روستا ایستادیم و آن را ازدور تماشا کردیم . این پیر باوقار 

چونان پدری مهربان در انتظارمان بود.  

خیمه های بزرگ و کوچکی 
در ورودی روستا جلب توجه 
می کرد که قرار بود در غروب  
عاشورا و به یادآوری واقعه 
اصلی ، سوزانده شوند.
روستا چندین قلعه دارد که 
در روزگاران دور محل زندگی 
مردم ده بوده، ولی امروز 
خالی از سکنه است. محمدآقا 
اولین مهربانی بود که با لبخند 
حضورمان را خوش آمد گفت و  
مارا در دیدن قلعه ها همراهی 
کرد . او می گفت که پدربزرگش 
تا همین چند سال پیش در 
بخشی از همین قلعه ها زندگی 
می کرده است و صدافسوس که 
با فوت آخرین سکنه ، قلعه از 
زندگی خالی شده بود..
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در دهه های اخیر رویدادهای گردشگری جایگاه 
ویژه ای در بین انواع اشــکال گردشگری پیدا 
کرده اند؛ به طوری که گردشــگران بسیاری از 
نقاط مختلف جهان حاضرند تنها برای دیدن 
یا حضور در رویداد خاصی به مقصدی ســفر 
کنند. منحصربه فردبودن و مدت زمان محدود 
دو مسئله اساسی در بیشتر تعاریف مربوط به 

رویدادهای گردشگری هستند.
اصوال رویدادها دسترســی آسان دارند. 
تکرار می شــوند و بــرای همه ســنین 
جذابیت هایی را به همــراه دارند. اگرچه 
محبوبیت و شهرت صنعت رویدادها این 
روزها به شــدت زیاد شده اســت، اما این 
شکل از گردشگری هنوز پدیده ای جدید 

محسوب می شود.
ازآنجایــی کــه رویدادهــا اشــکالی از 
نمایش ها، تجمعات عمومی، جشــن ها و 
مراسم مذهبی کشورها محسوب می شوند 
از گذشــته از ارزش ویــژه ای برخوردار 

بوده اند.

رویدادها، مراسم و نمایش های فرهنگی، اتفاقاتی هستند که در محدوده زمانی 
مشخصی انجام می شوند و برای بازدید عموم آزاد هستند. ممکن است یک بار 
در سال اتفاق بیفتند یا در دفعات کم و نادری تکرار شوند و سود و منفعتی را برای 

جامعه محلی ایجاد کنند. 

نگاه ماه مجله گردشگری سپاهان؛

رویدادها به جذب 
گردشگر کمک می کنند 

عکس ها:
بهاره بستام رخجهانبخش

میزگرد
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باتوجه بــه رشــد روزافــزون ایــن 
صنعت و ضرورت توجــه به برگزاری 
رویدادهای گردشــگری، بر آن شدیم 
تا در میزگــردی دوســاعته در دفتر 
روزنامه نسل فردا با حضور آقایان رضا 
درخشان، کارشــناس ارشد مدیریت 
گردشگری از دانشگاه تهران و مدرس 
دانشــگاه، یعقوب اسعدی، کارشناس 
ارشد برنامه ریزی و توسعه گردشگری 
از دانشــگاه هنر و عضو هیئت مدیره 
گروه اصفهان شناسی زنده رود و هادی 
قدرتی، مدیر روابط عمومی ســازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
و مســئول کمیته بازی هــای بومی 
محلی به صحبت پیرامون رویدادهای 

گردشگری بپردازیم.

رضا درخشان : 
امروزه گردشگران برای 
حس و درک تضادهای 
فرهنگی به ایران سفر 

می کنند و رویدادها 
می توانند به نحو خوبی این 

تفاوت های فرهنگی را به 
آن ها نشان دهند.

هادی قدرتی :
گردشگران تاریخ ، فرهنگ 
و آیین مان را دوست دارند؛ 

ولی در قالبی متفاوت و 
جدید. 

یعقوب اسعدی : 
فرهنگ ریشه و هسته 

رویدادهاست و این 
فرهنگ است که باعث 

ایجاد تفاوت در جوامع و 
در نتیجه جذب گردشگر 

می شود.

بهاره بستام رخ :
 این رویدادها هستند که 

 می توانند مکمل 
جاذبه های طبیعی و 

انسان ساز باشند .

رویدادها؛ مکمل جاذبه ها...
برخی از مناطق به صــورت خدادادی منابــع و جاذبه های 
طبیعی زیبایی دارند و از جنبه هــای مختلف مثل آب  و هوا 
و مناظر و چشــم اندازهای زیبا برای جذب گردشگران بهره 
می برند؛ اما مناطق دیگری که جاذبه های طبیعی برای عرضه 
به گردشــگران ندارند باید جاذبه هایی را بــرای خود ایجاد 
کنند. پارک های مصنوعی و سایت های تاریخی از این قبیل 
هستند؛ لذا این رویدادها می توانند مکمل جاذبه ای طبیعی و 

انسان ساز باشند.  
قدرتی: بله، درست است. متاســفانه در اصفهان هم به دلیل 
کثرت بناهای موجود هنوز دغدغه الزام برگزاری رویدادها با 
هدف جذب گردشگر بیشتر در بین مسئولین و افراد جامعه 
ملموس نشده. درست است که جاذبه های زیادی برای بازدید 

در اصفهان وجود دارد، ولی سلیقه بازار رو به تغییر است.
اسعدی: باید ریشه ای به این موضوع نگاه کرد. به طورمعمول 
ما این طور هستیم که چیزی را به کشورمان وارد می کنیم، 
ولی به ریشه و نقطه  شروع آن توجه نداریم و همیشه دچار 
تجددزدگی بوده ایم. از آنجا کــه رویداد هم جزو پدیده های 
مدرن محسوب می شود باید توجه کنیم که فرهنگ ریشه و 
هسته رویدادها است و این فرهنگ است که باعث ایجاد تفاوت 
در جوامع و درنتیجه جذب گردشگر می شود. کشور ما کشوری 
است که از نظر کثرت اقوام در منطقه خاورمیانه مثال زدنی 
است و این فرصت بسیار خوبی را برای ما فراهم کرده که باید با 

برنامه ریزی درست نهایت استفاده از آن را ببریم.
درخشان: بله، درســت است که گردشــگران ایران بیشتر 
گردشگران فرهنگی هســتند، ولی امروزه گردشگران برای 
حس و درک تضادهای فرهنگی به ایران ســفر می کنند و 
رویدادها می توانند به نحو خوبی این تفاوت های فرهنگی را 

به آن ها نشان دهند.
اسعدی: امروزه در کل دنیا الگوی مسافرتی تغییر کرده است و 
گردشگران دنبال کشف چیزهای جدید هستند. دوره بازدید از 
جاذبه سنگ و سیمانی به پایان رسیده است. دیگر گردشگران 
تنها برای دیدن عالی قاپو به اصفهان نمی آیند و این مسئله ای 

است که آن طور که باید به آن توجه نکرده ایم. 
قدرتی: دقیقا گردشــگران چه داخلی و چه خارجی امروزه 
دیگر به دنبــال چیزهای خاص هســتند. تاریخ و فرهنگ و 
آیین مان را دوست دارند؛ ولی در قالبی متفاوت و جدید. در 
هفته های محله گردی که بخشی از قسمت اجرای آن با خود 
بنده بود، توانستیم با الصاق رویداد به سه محله علیقلی آقا، 
بازارچه حسن آباد و میدان امام علی شیوه ای جدید از بازدید 
را برای افراد فراهم کنیم. وقتی گردشــگران با بازیگرانی که 
لباس های قدیمی پوشیده، به سبک قدیم گریم شده بودند و 
نمایش اجرا می کردند، برخورد می کردند، می توانستند به طور 
کامل با سبک زندگی در آن دوران آشنا شوند و این به جذابیت 

مکان های تاریخی قابل بازدید آن محله ها بسیار می افزود. 
اسعدی: سال هاست که در دنیا صحبت از حس مکان است. 
در مقیاس بسیار ساده اگر هنگام بازدید از عالی قاپو داستانی را 
درباره شاه عباس و این بنا برای گردشگران تعریف کنیم آشکارا 
درمی یابیم که تا چه حد در میزان عالقه آنان تاثیرگذار است؛ 
چون حس می کنند حقیقتی را درباره این بنا کشف می کنند.

درخشان: طی سال هایی که در عصارخانه مشغول بودم به این 
فکر افتادم که چه کار کنم تا این بنای تاریخی مهم را در درجه 
اول به مردم شهر و در درجه بعد به گردشگران بشناسانم. این 
بود که تصمیم گرفته شد هفته ای یک بار سه شنبه شب ها در 
آن مکان نقالی اجرا شود. همان طور که می دانیم نقالی یکی 
از آیین های سنتی جذاب ما ایرانی هاست که به طور ویژه ای 
منعکس کننده فرهنگ ما نیز هست. به کلیه نهادها و افراد 
مرتبط اطالع دادیم و به این صــورت آمار بازدیدکنندگان را 
به میزان زیادی افزایش دادیم. در برهه ای از زمان نیز از بچه های  

هنر دعوت و کارگاه نقاشی آنان را در عصارخانه برگزار کردیم؛ 
همچنین گروه های تئاتری را به آنجــا دعوت کردیم که در 
بک گراند موزه مردم شناسی عصارخانه نمایش خود را اجرا 
کنند. خود این فضاها به تنهایی هیچ لذتی ایجاد نمی کنند؛ لذا 
باید با کمی ابتکار و خالقیت رویدادهایی را در این اماکن برگزار 

کنیم تا جذاب تر شوند و جذب گردشگر کنند.
اسعدی: طی ســال های86 تا 88 راهنمای موزه شهر تبریز 
بودم، موزه ای که هیچ چیز خاصی به جز یک سری مدارک و 
اسناد در آن وجود نداشت و من برای جذابیت بخشیدن به کار 
خودم برای هرکدام از آن ها با مطالعه و خالقیت داستانی را برای 
بازدیدکنندگان تعریف می کردم و عالقه آنان برای شنیدن 

ادامه داستان را به چشم می دیدم. 
قدرتی: درست است. با داستان و قصه گویی به خوبی می توان 

فرهنگ را القا کرد. 
اســعدی: وقتی می خواهیم فرهنگی را از طریق یک رویداد 
بازآفرینی کنیم بایــد دقت کنیم که در اصــل آن فرهنگ 
تحریفی ایجاد نشود. در خیلی از رویدادهایی که در گوشه وکنار 
کشور عزیزمان برگزار می شود، به طور مثال، در حسن رباط 
چهارچوب به خوبی آماده شده بود؛ ولی نحوه ارائه آن مشکل 
داشت. باید درباره انگور داســتان تعریف شود. باید به طرق 
مختلف به انگور جذابیت ببخشیم. وقتی می خواهیم رویدادی 
را در شهری برگزار کنیم باید به چیستی و چرایی آن توجه و 

درباره آن مطالعه و پژوهش کنیم.
جشنواره ها؛ پرطرفدارترین شکل رویدادها

جشنواره ها در حال تبدیل شدن به یکی از پرطرفدارترین انواع 
رویدادها هستند. شادابی، هیجان و سرزنده بودن جشنواره ها 
تنوع فوق العاده ای را به آن ها می بخشد و گردشگران را برای 
دیدن جاذبه خاص جامعه میزبان، تجربه های فرهنگی متنوع 
و حضور در رویدادها و جشنواره ها به عنوان پدیده های مهم 
اجتماعی و فرهنگی جذب می کنند. این درحالی اســت که 
رویدادها می توانند هویت یک مقصد را شکل دهند و تاثیرات 
اجتماعی عمده ای را بر مقاصد برجای بگذارند. جشنواره ها و 
رویدادها با ترجیحات و عالیق اجتماعی مردم پیوند خورده اند. 
هر رویداد، گردشــگران بی شــماری را به سوی خود جذب 
می کند و این مســئله حاکی از آن است که رویدادها یکی از 
هیجان انگیزترین پدیده های گردشــگری هستند که رشد 

اقتصادی و توسعه همه جانبه ای را با خود به همراه دارند.
قدرتی: در طول هفده سال تجربه اجرایی در حوزه گردشگری 
با کمک همکاران توانستیم بازی های بومی محلی را که جزو 
رویدادها محسوب می شوند در مناطق مختلف برگزار کنیم 
که باعث شناسایی آن مناطق و همچنین شناسایی فرهنگ 
مردم آنجا همچون آیین ها، رسوم، پوشش و غذاهای سنتی 
نیز شدیم. جشنواره دا یا مادر جشنواره ای است که زن های 
روستایی در آن شرکت می کنند. جشنواره حرکت برکت که 
ویژه بانوان اســت،  مادربزرگ ها، مادران، دختران،  عروسان  
و نوه ها می توانند در آن شرکت کنند و فلسفه آن این است: 
همان طور که زنان با پخت نان و غذا به فعالیت های اصلی شان 
می پردازند، می توانند فعالیت هــای جانبی هم انجام دهند؛ 
بدین صورت حرکت و برکت را به طور هم زمان به خانه هایشان 
می آورند، چیزی که در زندگی های شــهری امروزه به ندرت 
دیده می شود. جشنواره کشوری عشــایری که هرساله در 
مناطق مختلف کشور به ویژه اصفهان برگزار می شود از دیگر 
جشنواره هاست که در آن ایل های بختیاری در مراسم قیقاج، 
چیزی شبیه قاپواندازون که در گذشته در میدان نقش جهان 
هم برگزار می شده اســت قدرت خود را در پرتاب نیزه به رخ 
می کشــند و در دو بخش آقایان و خانم ها برگزار می شــود. 
حمل کیسه های مخصوص و پخت غذا نیز از دیگر بخش های  

جشنواره های عشایر است.
  جشنواره انگور در میمه نیز که با حمایت کمیته بازی های 
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نباشیم می رسد روزی که دیگر آثار تاریخی مان جاذب 
گردشگران نباشند.

قدرتی: کار گردشگری عشق می خواهد. یک محصول 
نیست که ما آن را ساده بفروشیم. رویدادها اگر درست 
برنامه ریزی، مدیریت و اجرا شوند، عواید مالی خوبی را 

برای جوامع محلی با خود به همراه دارند.
درخشان: این  تفکر که با حضور گردشگر شلوغی ایجاد 
می شود، بیماری شیوع پیدا می کند و فرهنگ ما دچار 
آسیب می شود اشتباه اســت. این ما هستیم که باید با 
برگزاری رویدادهای متنوع، گردشــگری را در نواحی 
مختلف توزیع کنیم. گردشــگران خاصی را هدف قرار 

دهیم و این جریان را کنترل شده مدیریت کنیم. 
دولت دغدغه ای دررابطه با افزایش تعداد بازدیدکننده 
ندارد و نخواهد هم داشت؛ لذا این بخش خصوصی است 

که باید وارد عمل شود.
اســعدی: دقیقا همین طور است. بیس رویداد فرهنگ 
است و فرهنگ غیررسمی ترین چیز ممکن است که در 
هیچ کجای دنیا دست دولت ها نیست؛ لذا از بطن جامعه 
باید شکل بگیرد. باید مردم را به خودشان بازبشناسانیم 
تا دچار غنای هویتی شوند. باید به جوامع محلی انگیزه 
مشارکت بخشید و گردشگری جامعه محور را رواج داد و 
هر کجا که الزم شد از دولت کمک گرفت و کار مشارکتی 

انجام داد.
 باید توجه داشته باشیم که در یک رویداد، ما برگزاران 
آن رویداد نیستیم. ما به واقع آشناکننده هایی هستیم که 
مردم را با فرهنگ خودشان آشنا می کنیم. همان طور که 

قبال هم گفته شد رویدادها در بطن جوامع وجود دارند.
درخشان: از منظر تبلیغات هم اگر بخواهیم بسنجیم 
تبلیغات در حوزه گردشگری کم است و خیلی از افراد از 
رویدادهایی که در گوشه و کنار کشور و استان اصفهان 
برگزار می شوند، اطالعی ندارند. در این راستا صدا وسیما 

و مطبوعات نقش مهمی را ایفا می کنند. 
باید برای برگزاری خوب یک رویداد زیرساخت های مورد 

نیاز آن را هم فراهم کنیم. 
اسعدی: گاهی زیرســاخت به خوبی فراهم است؛ ولی 
برنامه ریزی و مدیریت ضعیف ما باعث می شود رویداد یا 
به خوبی برگزار نشود یا نتایج مورد انتظار را حاصل نکند. 
رویدادها نباید به ذات خیلی هزینه بر باشند؛ بلکه باید 

تسهیل کننده کارها باشند. 
باید فرصت هایی که قابلیت تبدیل شــدن به رویداد را 
دارند شناسایی و برای آن ها برنامه ریزی کنیم؛ همچنین 
زمانبندی درستی درنظر بگیریم و با مدیریت درست اجرا 
کنیم. فراموش نکنیم که حضور مردم در رویدادها باعث 

پایداری آن رویداد می شود.  
مردم و فرهنگ اصفهان از نظر هویتی استعداد عجیبی 
در معرفی دارند و فرهنگی که اســتعداد معرفی داشته 
 باشد رویدادهای بســیاری را می توان در ارتباط با آن 

برگزار کرد.

محسوب می شــود، می بینیم. ماه های محرم و 
صفر نیز فرصت های ارزشمندی هستند که نباید 

از آن ها غافل شد.
قدرتی: آیین نخل گردانی در رویدادهای مذهبی 
ما که در برخی شــهرهای ایران برگزار می شود 
آیینی خاص و جذاب محسوب می شود که به طرز 
ویژه ای در تفت اجرا می شود. شاید اگر تفت این 
مراسم آیینی جذاب را از تلویزیون پخش نمی کرد 
هیچ گاه این رویداد مذهبی فراگیر نمی شد؛ لذا 
از معرفی رویدادهای خاص مذهبی موجود در 
شهرها و حتی روستاها نباید غافل شویم. ما حتی 
می توانیم از نمادهــای رویدادهای مذهبی مان 
المان های کوچک بسازیم و آن ها را هدیه بدهیم 
یا به فروش برسانیم و بدین طریق فرهنگ خود را 

منتقل کنیم. 
چندســال تورهایی برگزار کردیم که در محرم 
برای دیدن آیین های مذهبی برگزار می شــد. 
به قدری استقبال شد که یک سال که نتوانستیم 
این تور را برگزار کنیم یک سری از افراد با ما تماس 
می گرفتند و می گفتند: ما حاضریم پول بیشتری 
پرداخت کنیم که ما را با یــک منطقه جدید و 
شیوه برگزاری جدید آشــنا کنید. افراد محلی 
هم خودشان به شدت عالقه دارند؛ به خصوص 
در مراسم مذهبی؛ چون اعتقاد دارند میهمانان 

درآن روزها میهمان شخص دیگری هستند. 

رویدادها؛ قابل برنامه ریزی ترین انواع گردشگری
رویدادها می توانند در زمان و مکان برنامه ریزی شــوند و اثرات فصلی بودن 
گردشگری و آسیب را در مناطق حساس تر کاهش دهند؛ همچنین رویدادها 
نقش های مهم دیگری از احیای جوامع روســتایی گرفته تا نوسازی شهری، 

توسعه فرهنگی و پرورش دادن هویت ملی را نیز برعهده دارند.
اسعدی: درست اســت. رویدادها به طرز چشمگیری به جامعه محلی هویت 

می بخشند.
قابل برنامه ریزی ترین بخش گردشگری رویدادها هستند؛ چون تکرارشونده 

هستند. چیزی که تکرار نشود یک اتفاق است و رویداد نیست. 
یکی از اقداماتی که برای رویدادها باید انجام دهیم شناسایی رفتارهای فرهنگی 
است. باید ببینیم در هر منطقه چه رفتار فرهنگی از نظر مد آماری بیشترین 

فراگیری را دارد. 
متاســفانه در اصفهان ملقمه ای از فرهنگ ها را داریم که به ندرت روی آن ها 
مطالعه شده و هیچ پاالیشی هم صورت نگرفته است. منظور من به هیچ وجه 
سانسور نیست؛ اما معتقدم که روی رفتارهای فرهنگی ای که خروجی مثبتی 
ایجاد می کند باید کار شود؛ به طورمثال، ذبح گوسفند در مالعام یا قمه زنی یک 
رفتار فرهنگی  اســت که در محرم صورت می گیرد؛ ولی ممکن است جالب 

نباشد. 
باید یک اطلس هویتی از شــهر اصفهان در ابعاد مصنوعی، طبیعی و انسانی 
استخراج کنیم و این ها را پاالیش، بازتعریف و به اصالت برسانیم. باید بگردیم 
و روی المان هایی زوم کنیم که قابلیت رویدادشــدن را دارند. هیچ گاه چنین 
شناسایی هایی صورت نگرفته است؛ چون عزمی هم در کار نبوده و اگر به فکر 
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بومی محلی برگزار شد، نمونه موفق یک رویداد در جذب گردشگر بود.
 شترسواری در کویر را برگزار کردیم که به واقع یکی از دالیل محبوبیت کویر و جذب گردشگر به آنجا همین رویدادها در قالب مسابقات بود. با 
برگزاری این رویداد اهالی مناطق کویرنشین را تحریک کردیم که شترهایشان را بیاورند، شرکت کنند و البته منفعت  به دست بیاورند.  االن به 

 نقطه ای رسیده ایم که خیلی از مناطق از ما دعوت می کنند برای رونق گردشگری در آنجا برنامه هایی را تدارک ببینیم. 
رویدادهای مذهبی؛ فراگیرترین رویدادها در ماه های خاص

 رویدادها، این وقایع کوتاه مدت موقتی و البته تکرارشونده مانند ابزار نیرومندی برای شناخت جامعه میزبانشان مورد استفاده قرار می گیرند 
و فرصتی برای حمایت شدن، تقویت شدن، احیاشدن و گاهی مقابله با هنجارهای اجتماعی، باورها و ارزش های فرهنگی را به وجود می آورند. 
رویدادهای مذهبی ازجمله رویدادهایی هســتند که در کشورهای اســالمی در ماه های خاصی به طور گســترده برگزار می شوند و به خوبی 

منعکس کننده اعتقادات دینی هستند؛ لذا پتانسیل باالیی در جذب گردشگر دارند. 
اسعدی: پتانسیل رویدادهای مذهبی بر همگان آشکار است و جلوه ویژه آن را هرساله در مناسک حج که بزرگ ترین رویداد مذهبی جهان اسالم 
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 سفری مجازی به محورچهارباغ: 
هشت بهشت،مدرســه چهارباغ، 

بازارهنر

هشت بهشت اصفهان

CHARBAGH

با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان



ساکنین شــهر با اســتفاده از این باغ عمومي، رابطه نزدیکي با 
قسمت جنوبي زاینده رود که تا آن تاریخ غیرمسکوني بود، برقرار 
کردند؛ لذا شهر اصفهان در عصر صفویه، ستون فقرات جدیدي 
را در محور شمالي  جنوبي پیدا کرد. چنانچه هم اکنون نیز محور 
چهارباغ چنین نقشي را برعهده دارد. چهارباغ از این نظر اهمیت 
دارد که عالوه بر تفرجگاه، محور توسعه بعدي شهر نیز بوده است. 
چهارباغ اصفهان شامل دو قسمت شمالي و جنوبي بوده است. 
قسمت شمالي که از دروازه معروف درب دولت آغاز و تا پل اهلل 
وردي خان ادامه مي یافت و شــامل باغ هاي متعلق به شخص 
شاه بود و به قول شــاردن در مدت نه ماه از سال، سخت زیبا و 
تحسین آمیز بوده است. قسمت جنوبي چهارباغ از آن سوي پل 
چهل چشمه )سی وسه پل( آغاز و تا دامنه کوه صفه ادامه یافته 
و در آنجا به باغ عظیمي به نام هزارجریب منتهي مي شده است. 
این قسمت از چهارباغ نیز شــامل پیاده روهاي سنگ فرشي و 
خاکي، نهرهاي آب و درختان چنار و باغ هــاي زیبا بود. با این 
تفاوت که باغ هاي این قسمت متعلق به شــاه نبودند و توسط 
درباریان و بزرگان شــهر و به منظور زیباسازي شهرسازي شهر 
ساخته شده اند. به دلیل شیب زمین در قسمت جنوبي، شیب 
باغ ها محسوس تر بوده اســت. فواره ها، آبشارها و نهرهایي که 

آب به سرعت در آن ها حرکت مي کرد بر زیبایي هاي طبیعي این 
قسمت مي افزوده است. کمپفر، سیاح آلماني مجموع باغ هاي 
چهارباغ را در مجموع دو قسمت سي باغ نوشته است. پیرامون 
تفاوت چهارباغ باال با چهارباغ پایین، مولف در »نصف جهان في 
تعریف االصفهان« مي نویسد: »... باغي که اول باغ هاي چهارباغ 
علیاست و به باغ زرشک معروف است و بسیار باصفا جایي بوده 
و این چهارباغ را نیز شــاه عباس اول طرح انداخته و اتمام آن را 
دیگران نموده اند و به چهارباغ باال مشــهور است و این چهارباغ 
طویل تر از اولي است؛ اما عرضش کمتر است و به خوبي آن ساخته 
نشده و به دستور، اطرافش باغات و سردرها دارد و آن را منتهي 
نموده اند به باغ عباس آباد که قریب کوه و در حقیقت در ابتداي 
دامنه آن واقع شده است و بین االنام، این باغ به هزار جریب شهرت 
دارد؛ چه به حسب مساحت تقریباً هزارجریب و مشتمل است بر 
 ده قطعه که هر یک به طرف جنوب بلندتر از قطعه شمالي آن
اســت... .« این زیبایي و شــکوه خیره کننده چهارباغ در دورۀ 
قاجار به گونه اي دیگر درآمد. پیرلوني که در ســال 1321 ه . ق 
به ایران مســافرت کرده و مدتي در اصفهان به سر برده است در 
سفرنامه خود درباره چهارباغ مي نویسد: »اصفهان مقارن هجوم 
وحشي هاي خاوري ]منظور افاغنه[ در اوج زیبایي و ظرافت بوده 

و چهارباغ در آن هنگام مرکز قشــنگي و زیبایي بوده است؛ به 
طوري که کاخ ورساي هم به آن نمي رسیده است... . اما خیابان 
چهارباغ که یادگار دوره اي است که فاصله کمي از دوره ما دارد 
صد دفعه اندوهناک تر از آثار گذشته هاي دور به نظر مي رسد.« 
سیاح فرانسوي دیگر در سال 1324 ه . ق مي نویسد: »متأسفانه 
ظل السلطان از این خیابان خوش منظر و فرح آور هم مانند سایر 
آثار باستاني چیزي باقي نگذاشته است... . از همه مهم تر آن که این 
شاهزاده منهدم کننده، خسارات جبران ناپذیري به این خیابان 
وارد ســاخت: یعني درختان چنار کهن سال سیصدساله را که 
موجب ابهت و شکوه این خیابان قدیمي بود و به زمین آن سایه 
مي انداخت همه را از ریشه درآورد و به بهاي نازلي فروخت.« از 
گفته هاي منابع درخصوص توصیف چهارباغ در دوره صفویه تا 
دوره قاجاریه مي توان چنین برداشت کرد که از آن مجموعه عظیم 
و زیباي گذشته امروزه تنها نامي باقي مانده و تقریباً هیچ یک از 
مشخصات آن دوره باقي نمانده است؛ البته ذکر این نکته مهم 
است که چهارباغ اصفهان همچنان ستون فقرات شهري اصفهان 
در محور شمالي جنوبي اســت و از دوره صفویه تا امروزپیوسته 
به عنوان استخوان بندي اصلي شهر اصفهان نقش مهمي برعهده 

داشته است.

سفر مجازی به محور چهارباغ 
چهارباغ عباسی بعد از تعیین اصفهان به عنوان پایتخت در عصر شاه عباس اول و به دستور وی 
ساخته شده است. خیابان چهارباغ اصوالً به عنوان خیابان اصلي در بافت شهري طراحي نشده و 
هدف از احداث آن نیز چنین نبوده است. علت ساخت چهارباغ، زیباسازي شهر بوده است. ایجاد 
آن یکي از مواد الزم جهت نشان دادن شکوه و عظمت پایتختي یک شهر محسوب مي شده است. 
به این ترتیب چهارباغ در ابتدا به عنوان تفریحگاه شــهري و بعداً به عنوان محور توسعۀ شهري 
به کار رفته است؛ به طوري که شهر قدیمي را به طرف جنوب و تا جنوبي ترین قسمت هاي شهر در 

بر مي گرفت. 

محور چهارباغ
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ع�رت بهشت
عمارت کاخ هشت بهشت در ســال 1080 هجری 
قمری در دوران شاه سلیمان صفوی بنا شده است. 
در جنوب این کاخ بازار هنر و یک کاروانسرای قدیمی 
)کاروانسرای شاه عباســی( قرار دارد که به یکی از 
زیباترین مهمانســراها تبدیل شده است. این کاخ 
نمونه ای از محل ســکونت آخرین سالطین دوره 
صفویه است. پس از این نیز در پایتخت های پیشین 
صفویه، تبریز و قزوین نیز بناهایی به این نام وجود 
داشت که اکنون اثری از آن ها باقی نیست؛ لیکن هشــت بهشت اصفهان با دنیایی از 
تخیالت هم چنان باقی مانده است. از باغ هشت بهشت وسعت زیادی باقی نمانده است؛ 
ولی قصر تاریخی آن هنوز اثری ارزنده و جالب توجه است. عمارت هشت بهشت روزگاری 
زیباترین کاخ عالم نامیده می شده است. باغ وسیعی که عمارت در آن واقع شده، جزئی از 
باغ بزرگ نقش جهان بوده است که توسط شاه اسماعیل اول احداث و در زمان جانشینان 

او به خصوص شاه عباس اول، به قطعات متعدد تقسیم شد.
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 این بنا از لحاظ طــرح معماری و تزئینات و نظام آبرســانی از 
زیباترین و نفیس ترین آثار دوره صفویه به شمار می رود. ازجمله 
ویژگی های آن تعبیه بیش از بیست اتاق در پایه ها، حوض های 
فواره دار در طبقه باال و پایین، حوض مروارید در ایوان شمالی و 
سرسره آب در ایوان جنوبی است. نوع معماری این بنا، از نوع 
سبک اصفهان است. کاخ در دو طبقه و بر یک پایه  هشت ضلعی 
به بلندی 130 سانتی متر بنا شده و بلندی کاخ نیز نزدیک به 14 
متر است. کاخ را از چهارســوی، چهار ایوان باشکوه فرا گرفته 
اســت که نور الزم و کافی باغ را به فضای درونی بنا می رساند. 
فضای مرکزی بنا دارای مقرنس های گچی اســت که به نقاشی 
آراسته شده و از چهارســو به چهار ایوان باز می شود؛ آن گونه 
که طرح درونی بنا را به شکل چلیپا درمی آورد. در چهار طرف، 
چهار واحد ساختمانی طراحی شده و در کل با طبقۀ باال، هشت 
واحد جدا از هم طراحی شده اســت.هر یک از واحدها با نقشه  
معماری، طرح تزئینی و فضای درونی گوناگون سامان یافته است. 
معمار، بنا را به هزارتویی تبدیل کرده که در این فضای کوچک، 
به ویژه در طبقۀ دوم، غرفه های بسیار کوچک پدید آورده و برای 

جای جای آن از دیدگاه تزئینی و بهره گیری برنامه داشته است.

کاخ هشت بهشت طرحی هشــت پهلو دارد و تالش شده 
با توجه به نــام کاخ، الگوها و نمادهایی از عدد هشــت به 
اجرا درآورده شود؛ چنان چه شمار واحدهای ساختمانی 
هشــت تا و حوض مرکزی هشت پهلو اســت. آجرهای 
کف پوش هشــت پهلویی نیــز دارد. اتاق هــای دو واحد 
ساختمانی آن نیز هشت پهلو است. در نمای بیرونی، کاخ 
تزئینات کاشی کاری جالبی در باالی حوض دارد که برخی 

اشاره به داستان های پندآموز، برخی در بردارندۀ نمادهای 
حماسی و ملی است و برخی نیز صحنه های شکار جانوران 
و پرندگان و گاه جانوران اســطوره ای چون سیمرغ را به 

نمایش درآورده است.
از آثار قابل توجه این قصر که نماهای خارجی آن را تزئین 
کرده است، کاشی کاری هایی است که انواع حیوانات پرنده، 
درنده و خزنده را نشان می دهد؛ همچنین در ساخت این 

بنا از شیوه معماری چهلستون استفاده شده است. در دهه 
اخیر، پارک مجلل و زیبایی به همت شــهرداری اصفهان 
در اطراف این کاخ تاریخی، طراحی و ســاخته شد که در 
حال حاضر از گردشگاه های مشهور شهر اصفهان است و از 

خیابان چهار باغ قابل دسترسی است.

   ایوان شمالی کاخ، 
حوضی مرمرین با ژرفای 
کم به نام حوض مروارید 
دارد. ایوان نیم روزی 
کاخ نیز فرایندی 
آبشارگونه، در دیواره  
ایوان به صورت یک 
کانال قایم طراحی شده 
که از حوضی با پوشش 
مسین از طبقۀ باال، آب 
جریان می یابد و همچون 
آبشار به درون حوض 
کوچک پایینی می ریزد. 
اتاق های کاخ به طور 
کامل به نقاشی دیواری و 
آیینه کاری آراسته بوده 
که قسمت بیشتر آن ها 
در دورۀ قاجاریه از بین 
رفته است.

عکس:
محمد شریف
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محور چهارباغ

آخرین بنای مهم دوره صفوی؛ 

مدرسه  پرقیل و قال چهارباغ
در ضلع شرقی خیابان چهارباغ بنای باشکوه و نفیسی است که می توان آن را آخرین بنای مهم و با عظمتی دانست که در عصر صفویان 
در اصفهان ساخته شد. این مدرسه که »مدرسه سلطانی« و »مدرسه مادر شاه« نیز نامیده می شده در زمان سلطنت شاه سلطان حسین 
آخرین حکمران سلسله صفوی احداث شد. تاریخ شروع عمارت 1116 هجری قمری و سال اتمام آن 1126 هجری قمری است. هیچ یک 
از آثار موجود در اصفهان به اندازه مدرسه چهارباغ )کلکسیون کاشیکاری ایران( جهانگردان و سیاحان و بازدید کنندگان خارجی را 

تحت تأثیر جاذبه های خود قرار نداده است. 

عکس:
الهه رضوی
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شبستان مسقف مدرسه چهارباغ که در ضلع شرقی مدرسه واقع شده با درب منبت کاری بسیار نفیسی به محوطه زیر گنبد مربوط می شود. در این شبستان سه محراب وجود دارد 
که کتیبه های اطراف آن ها را محمد مؤمن الحسینی به سال 1118 هجری کتابت کرده است. در شمال مدرسه چهارباغ بازارچه ای زیبا و مرتفع وجود دارد که در عصر صفویه بازارچه 
بلند و بازارچه شاهی نیز نامیده می شد. این بازارچه نمونه ارزنده ای از بازارهای عصر صفوی است. در شرق مدرسه چهارباغ کاروانسرای مادر شاه واقع شده که مهمانسرای عباسی 
امروز است. مدرسه چهارباغ دارای کتابخانه کم نظیر و با ارزشی بوده که در حمله افغان ها نابود شده است. این کتابخانه با کتب بسیار نفیس و کمیاب در اختیار طالب علوم دینی و 
سایر پژوهشگران و محققین آن روزگار بوده است. مدرسه چهارباغ موقوفاتی بسیار نیز داشته است که شامل باغ ها، مزارع، روستاها، امالک، دکان ها، کاروانسراها و سایر مستغالت 
بوده که چگونگی آن ها با حمله افغان ها نامعلوم مانده است. به طور کلی مدرسه چهارباغ که به قول بسیاری از محققین هم مدرسه و هم مسجد بوده است، با 8500 متر مربع مساحت 
از آثار مهم و با ارزش عصر صفوی است که در اواخر حکومت این خاندان در اصفهان ساخته شده است.مدرسه چهارباغ اصفهان که پس از پیروزی انقالب اسالمی »مدرسه علمیه امام 

صادق )ع(« نام گذاری شد در حال حاضر به آموزش طالب علوم دینی و حجره های آن نیز همانند عصر صفویه به اقامت طالب اختصاص دارد.

وجه تسمیه مدرسه به سلطانی به این علت است که در زمان شاه سلطان حسین ساخته 
شده است و بدین جهت مدرسه چهارباغ نامیده می شود که در خیابان چهارباغ واقع شده 
است. دلیل آن که مدرسه مادرشاه گفته می شود این است که مادر شاه سلطان حسین 
چند کاروانسرا و بازار و سایر نهادهای اقتصادی را وقف آن کرده است. مدرسه چهارباغ 
به صورت چهار ایوانی است. نمای خارجی عمارت شامل سردری رفیع و باشکوه و زیبا 
است. هفده طاق نمای دو طبقه آجری در اطراف در ورودی خودنمایی می کنند. سردر 
ساختمان مزین به کاشي های ریز و ظریف همراه با مقرنس های پر نقش و نگار و خطوط 
مختلف است که بخش ورودی بنا را تشــکیل می دهد. کتیبه سردر به خط نستعلیق 
ســفید بر زمینه کاشــی الجوردی اســت که تاریخ 1112 را بر خود دارد و به وسیله 
عبدالرحیم جزایری کتابت شده است. دو دهانه ســردر با کاشی های فیروزه ای تزئین 
شده و روی دو پایه سنگ مرمری، گلدانی به شکل بسیار زیبا قرار گرفته است. در طرفین 
سردر دو سکوی مرمر بسیار نفیس و عالی وجود دارد. در اصلی مدرسه که با طال و نقره 
تزئین شده نمونه بارز هنر زرگری و قلمزنی است که در دوران صفویه به نهایت تعالی 
و تکامل رسیده است. بر دو لنگه چپ و راســت این در به خط نستعلیق بسیار زیبا و به 
صورت برجسته، اشعاری نوشته شده اســت. خطاط این اشعار محمد صالح اصفهانی، 
خوشنویس برجســته آن عصر است. قسمت داخلی مدرسه شــامل هشتی، ورودی، 
حیاط داخلی، گنبد، مناره و اتاق هاســت. زیباترین قسمت مدرسه از نظر کاشیکاری 
هشتی ورودی آن است. در وسط داالن مدرسه سنگاب نفیسی قرار دارد که صلوات بر 
چهارده معصوم با تاریخ 1110 هجری روی آن حجاری شده است. این سنگاب شاهکار 

هنر سنگ تراشی و خوشنویسی است. ایوان ها و حجره های صحن چهارایوانه مدرسه 
رو به باغی پردرخت قرار دارد که جویباری از میان آن می گذرد. این نهر به نام فرشادی 
است )در اصفهان این گونه نهرها را مادی می گویند(.صحن مدرسه چهارباغ نمونه کامل 
یک معماری درون گرا و بومی به شمار می رود. حجره هایی که در دو طبقه و در فواصل 
ایوان های مدرسه ساخته شده اختصاص به ســکونت طالب علوم دینی داشته است. 
بیشتر این حجره ها دارای نقشه یکسانی است که از یک اتاق نشیمن در جلو و قسمتی 
به صورت صندوق خانه در عقب و قسمتی به نام باالخانه تشکیل می شود. در جلوی این 
حجره ها ایوان زیبا و خوش طرحی قرار دارد. در جبهه شمالی مدرسه، ایوان شمالی با 
دهانه نسبتاً عریض و ارتفاع زیاد قرار دارد که در جبهه مقابل آن گنبد و مناره های ایوان 
جنوبی دیده می شود. کتیبه فوقانی داخل گنبد به خط عبدالرحیم جزایری، خوشنویس 
عصر صفویه است. تمامی ســطوح داخلی بنا به قطعات کوچکی تقسیم می شود که با 
کاشی تزئین شده است. منبر دوازده پله مدرســه که یک پارچه از سنگ مرمر ساخته 
شده از بهترین نمونه های هنر حجاری و سنگ تراشی آن روزگار است. در کنار این منبر، 
محراب نفیس و بسیار زیبای مدرســه قرار دارد که کتیبه باالی محراب و منبر نیز به 
خط عبدالرحیم جزایری است. اشعاری که در اطراف سرسرای مدرسه به خط نستعلیق 
بسیار زیبا به رنگ سفید بر زمینه کاشی خشــت الجوردی نوشته شده به خط محمد 
صالح اصفهانی و مورخ به سال 111۹ هجری است. کتیبه افقی داخل گنبد نیز به خط 

عبدالرحیم جزایری و تاریخ 1121 هجری است.
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محور چهارباغ

با نام قبلی کاروانرسای مادر شاه؛

بازار هË هنوز زنده است
بازار هنر اصفهان در دوران صفوی بنا و جزو شاهکارهای معماری آن دوران شد. نام آن بازار کاروانسرای مادر شاه بود که بعد ها نام آن 
به بازار هنر تغییرکرد. این بازار در قدیم بلندترین بازار اصفهان و به بازار بلند اصفهان معروف بود. به دلیل ارتفاع هشت متری بازار این 

لقب برای آن انتخاب شده است.
تاریخ ساخت بنای بازار هنر اصفهان مربوط به سال 1116 هجری قمری و تاریخ اتمام آن به سال 1118 باز می گردد. بازار قدیمی اصفهان 
در سال 1340 توسط اوقاف به دست هنرمندان واجد شرایط سپرده شد تا بنای بازار از بین نرود. هنرمندان در این بازار صنایع دستی 
خویش را که امروزه بیشتر طال و جواهر است به فروش می رسانند. این بازار در سال 1345 هجری شمسی از طرف اداره اوقاف کل اصفهان 
بازسازی شد؛  ولی همچنان سقف بازار را خطر تخریب، تهدید می کند.این بازار دارای دو طبقه بوده و در طبقۀ باالی آن کارگاه های 
مرتبط با واحدهای تجاری همکف وجود دارد. مصالح به کار رفته در بنای بازار هنر اصفهان از خشت و آجر است که در زمان خود بهترین 
مصالح بومی بوده است. بیشتر غرفه های بازار هنر اصفهان هم سطح زمین است و در جلوی بعضی از آن ها یک صفه مشاهده می شود. طول بازار به طور تقریبی 200 متر 
مربع و دارای 78 واحد مغازه است.در بازار سنتی هنر اصفهان عمدۀ مغازه های موجود و فعال، از صنف طال و نقره هستند که هنرمندان در کارگاه های موجود در بازار آن ها 
را تولید می کنند. انواع فروشگاه های طال فروشی، زیورآالت و بدلیجات را می توان در بازار هنر اصفهان یافت. بازار هنر در اصفهان به صورت تخصصی بورس طال و سکه 

و... شده است.

44

* آذر 1395/ شماره ششم *



45

* آذر 1395/ شماره ششم *

راهن�ی سفر

فصل پنجم

Sepahan 
tourism 

magazine

   اپلیکیشن های سفری
tour guide  با دست پر به سفر برویم



  
اپلیکیشن های 

سفری 

برای داشتن یک مسافرت خوب نکته های 
ریز زیادی وجود دارند که رعایت کردن 
آن هــا می تواند بر کیفیت و احســاس 
خوبی کــه از ســاعت هایتان می گیرید 
تاثیر زیادی بگــذارد؛ بنابراین مروری 
داریم بر چند اپلیکیشنی که با استفاده 
از آن ها می توانید برای روزهای مسافرت 

برنامه ریزی کنید:

  
های اپلیکیشنهای اپلیکیشنهای 

سفری 

برای داشتن یک مسافرت خوب نکتههای 
ریز زیادی وجود دارند که رعایتکردن 
هــا میتواند بر کیفیت و احســاس 
خوبی کــه از ســاعتهایتان میگیرید 
تاثیر زیادی بگــذارد؛ بنابراین مروری 
داریم بر چند اپلیکیشنی که با استفاده 
از آنها میتوانید برای روزهای مسافرت 

برنامهریزی کنید:

Quick Fit                                

پیش از این برای تعطیالت برنامه ریزی کرده اید و حــاال می خواهید قبل از آن 
یک استراحت کوتاه داشته باشید؟ این اپلیکیشن برای برنامه ریزی استراحت ها و 
ورزش های کوتاه هفت دقیقه ای بسیار خوب است؛ به عنوان مثال، وقتی در فرودگاه 
به انتظار نشســته اید و می خواهید خیلی سریع ســطح انرژی تان را باال ببرید. این 
ورزش ها کوتاه هستند. شادابی می آورند و کلی به شما انرژی می بخشند. این اپلیکیشن 

برای ماجراجویی هایتان ابزاری ضروری است.

                             Quick FitQuick Fit   Quick Fit   Quick Fit                                                           
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HelloTalk
قبــل از رفتن به مســافرت های خارجــی امتحان 
اپلیکیشن HelloTalk ضروری 
اســت! Hello Talk اجازه 
می دهد با بومی های هر کشور 
صحبت کنید و با چیزهایی 
که از آن ها می آموزید بتوانید 
دوستی های کوچکی را شکل 
دهید. استفاده از این نرم افزار 
خیلی جالب و دوست داشتنی 
اســت و به آســانی هم کار 
می کند. این اپلیکیشــن را 
می توانیــد بــرای iOS و 
اندرویــد به صــورت رایگان 

دانلود کنید.

Todoist

می خواهید کمی در تعطیــالت  خود کار کنید یــا تجربیات تان را در 
وبالگ بنویســید؟ برای این کار نیاز به ابزاری دارید تا کارهای روزمره  
خود را مدیریت کنید. Todoist لیســت ایده آلی از کارهایی را که 
باید انجام دهید پیش رویتان می گذارد. این اپلیکیشن برای تعطیالت 
فوق العاده اســت؛ چرا که امکانات آفالین زیادی دارد و به شما اجازه 
می دهد بدون اتصال به اینترنت کارهای مختلفی را با آن انجام دهید. 

دانلود این اپلیکیشن در اندروید، ویندوزفون و iOS رایگان است.

 Flash
Academy

می خواهید قبل از رفتن 
به مسافرت خارجی مهارت های زبان تان 
را تقویــت کنید؟ این اپلیکیشــن جدید 
یادگیری زبان انتخاب فوق العاده ای است 
که شامل درس های پنج دقیقه ای لغت ها، 
در قالب بازی هایی بسیار اعتیادآور است. 
ابزار مترجم همراه اپلیکیشــن هم بسیار 
دوست داشتنی است. شما می توانید هرچه 
را که در اطراف تان اســت بــه زبان های 
مختلف ترجمه کنید. دانلود این اپلیکیشن 

برای iOS و اندروید رایگان است.

 Google
Keep

گوگل هنوز به ســاخت 
google keep ادامه 
می دهد و هــر دفعه هم 
آن را بهتر می کند. حاال 

هم  قابلیت های جدیدی به آن اضافه شده 
و این اپلیکیشن را به انتخاب فوق العاده ای 
بــرای یادداشــت های کوتاه، نوشــتن 
لیســت ها و کارهایی از این دست تبدیل 
کرده اســت. keep برای یادداشــت ها 
و دســتورالعمل های غذا، نوشتن درباره 
مکان ها و کشــف دیدنی هــای جدید در 
طول سفر بسیار عالی اســت. دانلود این 
اپلیکیشــن برای اندروید و iOS رایگان 

است.

 Google
Photos

شما ممکن است وقتی 
به تعطیــالت می روید   
پاک کــردن  بــرای 
عکس هایــی کــه بــا 

دوربین تــان گرفته اید و حاال هــارد را پر 
 Google .کرده اند اســترس می گیرید
photos همراه ایده آل شما در تعطیالت 
اســت؛ چرا که اجازه می دهد عکس ها را 
بی هیچ نگرانی مدیریت کنید. استفاده از 
تمام امکانات این اپلیکیشن رایگان است 

و برای اندروید و iOS در دسترس است.

TodoistTodoist
47

* آذر 1395/ شماره ششم *



48

* آذر 1395/ شماره ششم *



با دست پر به مسافرت برویم
خداحافظی با استرس های قبل از سفر؛

همیشه 
هنــگام تصمیــم 
برای رفتن به ســفرهای خارجه 
دغدغه هایی ذهن ما را به خود مشغول می کند که 
گاها اطالعات کافی راجع به آ ن ها نداریم و دچار سردرگمی 
می شویم. ازطرفی این نگرانی همیشه وجود دارد که نکند 
چیزی را فراموش کنیم و در طول ســفر با مشکل 
مواجه شویم. درنظرداشتن و توجه به نکاتی که 
عنوان می شود، می تواند ما را از بسیاری 
از استرس های قبل از سفر دور کند:  
1. دقت کنیم گذرنامه مان باتوجه 
به تاریخ مسافرت اعتبار کافی 
داشته باشــد )حداقل 
هفت ماه از تاریخ 
ز  ا و پــر

رفت(.
2. از اعتبار ویزای خود باتوجه به تاریخ پرواز 
مطمئن شـــــویم و آن را کنترل کنیم؛ 
به ویژه وقتی به هر دلیل تاریـــخ بلیـــط 
مسافرت خود را تغییر می دهیم، دوباره آن 

را کنترل کنیم.
3. دقــت کنیم درصورت لــزوم جهت کل 
مسیر مســافرت ویزای ترانزیت مورد نیاز تهیه 

کرده باشیم.
4. حتما برای فرزندان هفده ســال و باالتــر خود باید 
گذرنامه جداگانه تهیه کنیم )جهت فرزند پسر ممنوع الخروج با 

اداره گذرنامه چک شود(.
5. دقت کنیم برای برخی کشــورها کودکان نیز باید گذرنامه 

جداگانه داشته باشند.
6. تعداد مهرهای ورود و خروج از کشــور در گذرنامه مان باید 

مساوی باشد.
7. تاریخ و ساعت پرواز، مقصد و نام خود و همراهانمان را چک 

کنیم که صحیح باشد. 
8. در صورتی که در مســافرت دارای ویزای گروهی هســتیم 
توجه داشته باشــیم ورود و خروج ما در کشور مقصد باید با گروه 

)باهم( باشد.
9. چون در بعضی کشورها ترمینال های مختلف و فرودگاه های 
متعدد وجود دارد، ضروری است آدرس فرودگاه و ترمینال را در 
پرواز رفت و برگشت بدانیم. ممکن است محل اقامت ما در شهری 
باشد که فرودگاه دارد و فرودگاهی که پرواز ما از آن انجام می شود 
در شهر دیگری باشد. باید به این موضوع دقت کنیم و زمان رسیدن 

به آن ها را درنظر بگیریم.
10. سعی کنیم زودتر به کانتر پذیرش در فرودگاه مراجعه کنیم 
تا درصورت بروز مشکل احتمالی، زمان کافی جهت حل آن داشته 

باشیم و پرواز را از دست ندهیم.
11. حتما به آژانس مسافرتی خود چند تلفن تماس بدهیم که در 
مواقع لزوم از جمله تغییر پرواز بتوانند ما را مطلع کنند؛ همچنین 

تلفن تماس آژانس را نیز همراه داشته باشیم.
12. از سطح تعهدات بیمه مسافرت خود آگاه شویم و درصورت 

لزوم سطح آن را افزایش دهیم.
13. حتما از بیمه بین المللی برای زمان مسافرت استفاده کنیم؛ 
زیرا حادثه خبر نمی کند و هزینه درمان در خارج از کشور بسیار 

گران است.
 درضمن توجه داشته باشیم که در صورت نیاز به درمان در خارج 
از کشور باید ضمن اطالع به تلفن ذکرشده در بیمه نامه بین المللی 
در خارج از کشور هزینه درمان را نقدا بپردازیم و در بازگشت 
به ایران و ارائه مدارک مســتند به شرکت بیمه اخذ مبلغ 

را تقاضا کنیم.

14. درصورتی که دارای هرگونه بیماری هســتیم که ملزم به 
استفاده از داروی خاص می باشــیم آن را اعالم و از پزشک معالج 
خود مجوز الزم جهت مسافرت با هواپیما را دریافت کنیم؛ در غیر  

این صورت ممکن است در فرودگاه از مسافرت ما جلوگیری شود.
15. درصورتی که پزشک مسافرت هوایی را برای ما منع کند، 

حتما به توصیه او عمل و از مسافرت هوایی اجتناب کنیم.       
16. در هنگام تبدیل ارز در کشورهای دیگر توجه داشته باشیم 
که آیا نرخ اعالم شده قطعی اســت یا برای تبدیل کمیسیون هم 

کسر می شود.
17. کلیه پول خود را در سفر خرج نکنیم و همواره )تا بازگشت 
کامل( جهت وقایع پیــش بینی نشده مقداری پول در دســــترس 

داشته باشیم.
18. توجه داشته باشیم که تغییر ساعت پرواز و نوع هواپیما از 
اختیارات آژانس هواپیمایی نیســت و اگر در اثر تغییر در ساعت 
پرواز یا کنسل شــدن احتمالی آن مدت اقامت ما در مقاصد سفر 
کم یا زیاد شد، آژانس مقصر نیست و تأمین هزینه های احتمالی 

بر عهده خودمان است.
19. ریکانفــرم )تائید مجدد( پرواز بازگشــت الزامی و به عهده 

مسافر است. 
20. قیمت تورها بر اســاس عرضه و تقاضــا و توافق بین دفتر 
مسافرتی و مسافر تعیین می شود که با مشخص کردن نوع خدمات 
در قرارداد ذکر خواهد شد؛ بنابراین قبل از خرید تور تحقیقات خود 

را به طور کامل انجام دهیم؛ سپس درباره عقد قرارداد اقدام کنیم.
21. در هنگام خرید پکیج تور یا خرید بلیط از شــرایط ابطال و 

تغییر تاریخ آن مطلع شویم.
22. در هنگام خرید پکیج قرارداد با آژانس را مطالعه و سپس 
امضاء کنیم؛ زیرا از آن به بعد مفاد آن قرارداد مبنا قرار خواهد گرفت. 
درصورت درخواست خدمات خاص و قبول آژانس مبنی بر اجرای 

آن، آن را در قرارداد قید کنیم.
23. بهتر است یک روز قبل از پرواز رفت و برگشت، ساعت دقیق 
پرواز را با دفتر شرکت هواپیمائی مربوط چک کنیم تا اگر تغییری 

صورت گرفته  است، مطلع شویم. 
 first class یا business class 24. اگر دارای بلیــط
هستیم، ولی در بخشی از مســیر پرواز، شرکت هواپیمایی به هر 
دلیل کالس پروازی ما را کاهش داد، تائیدیه کتبی از مســئولین 
شرکت هواپیمایی اخذ کنیم تا ادعای ما جهت استرداد مابه التفاوت 

مستند باشد.
25. درصورتی که از خدمات ارائه شده گالیه غیر قابل اغماضی 
داشتیم حتما هرچه سریع تر آژانس را مطلع کنیم و درصورت نیاز 
به پیگیری موضوع مراتب را حداکثر یک هفته پس از بازگشت از 
سفر به صورت کتبی به آژانس مسافرتی اعالم کنیم تا مشمول مرور 

زمان نشود و قابل پیگیری و بررسی باشد.
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 One of the 
attrac-
tions and 
sightsee-
ings that 
catches 
the atten-
tion of 

Iranians as well as tourists is the North 
of Iran that envelops Golestn, Gilan and 
Maandaran provinces. One may say, 
every Iranian has ever visited the North 
once in his life. But every time you travel 
to it, new attractions and beautiful 
vista captures the eyes With its still 
green wilderness, untouched nature, 
the sea .In this article we introduce a 
well- known water land in Gilan , Astara 
city, called Esteel water land as the most 

Esteel water land of Abbas Abad

extraordinary and unique water land in 
Iran. Those who travel to Astara eager 
the sea and border markets but one of 
the gaudiest place in Astara is Esteel wa-
terland with the area of 138 km which is 
located in 7 km South of Astara along the 
road between Astara and Rasht. It is also 
called Abbas Abad Esteel water land due 
to its proximity to Abbas Abad village. Its 
closeness to the road and diverse natural 
vistas such as mountains, forests, farms 
and fields adds to its ecotourism signifi-
cance. Its water reservoir is 1.5 million 
cube meters and it is the only source 
of water for 400 hectares of lands. The 
water of Esteel water land originates 
from the water land´s springs, precipi-
tation, and the four rivulets from the 
surrounding mountains. The water land 
depth level varies between 1 to 3 meters. 
Esteel water land is a summer and spring 
tourist resorts and is considered to be 
a major attraction of Gilan as well. One 
of the important features on the East 
side are floating trees of Alders which 
endowed a special view to the water 
land. That is why it is called a floating tree 
water land. In local language it is named 
“Hastil” meaning pond. Because of the 
green trees floating on the water, the 
surface looks green. On the west side, 
we can see the forests and green herbal 
coverage. Esteel water land is one of the 

fresh and permanent water land in Iran and is already under the protection 
of the Environment Supervision Organization. Another important features 
of water land are well- known fish like Carp fish and Pike. The water land is 
a natural haven for rare birds which immigrates to this region from Central 
Europe and Polar region  among which the red- peak Chingir is the most 
prominent one. The floating indigenous immigrating birds above the water 
land and their occasional noise create a calm atmosphere to this beautiful 
nature. In recent years the growth of Azli plants on the surface may endan-
gers the life of marine species. Many boats can be seen along the water land 
and fishing is the main activity of the villagers. There is an international hotel 
near the water land through whose window you can watch the floating trees 
and the forests which extends like a green carpet under your feet. 
You can walk around the water land or row a boat and feel the calmness of 
the Environment or watch the trees with strange weird roots. Even you can 
sit along the water land and watch the distance. From far it seems the trees 
are in the middle of an island but when you patrol with a boat in the water 
land you see the trees are concentrated floating with a special green vegeta-
tion. In my opinion this water land is one of   the fabulous one though there 
are other water lands in the heart of the mountains. This water land is along 
the road but it has its own beauty and uniqueness. Since 1384 Esteel water 
land has become one of the 5 tourism destinations of Gilan province.
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A Com-
memo-
rated Fire 
Temple 
from 
the last 
Soveriegn 
before 

Islam in Esfahan

Esfahan fire temple or Atashgah 
Mount is a historical monument 
in Esfahan located in 8 km West of 
Esfahan and 2 km of Monar Jonban 
(Shaking Minerates) on the way to 

Najaf Abad. 
Being called Mehrbin, 
this monument was 
built during Sassanid 
era in which Zoroastrian 
priests placed the sacred 
fire in this eight angle 
structure. 
The temple has attracted 
the attention of so many 
tourists due to its sacred 
place and religious and 
recreational status. The 
fire temple has 7 large 
windows and an en-
trance through which the 
fire could be seen from 
all sides. The entrance 
height is as tall as some 
stairs around it and 
dominated the whole 
complex and the mount 
as well. 
There are several niches 
in the fire temple and on 
top of the windows. 
This structure has 
chambers and buildings 
on four corners of the 
hill which extends to the 
chamber underneath. 
Unfortunately there are 
several leaks in the build-
ings which were made by 
treasure seekers.

 The complex is made of large brick with clay mortars with a circle 
plan but As we mentioned, it is seen eight angles from inside. 
Esfahan Atashgah is an old vestige from ancient eras and is the third 
large monuments in Esfahan and one of the seven fire temple in 
Kubat Sassanid period. 
Atashgh temple was registered as a national vestige in 1380 with the 
number 380 and was repaired in the 50s.
 In the early 60s, the doors were closed and camouflaged to avoid its 
destruction and damage. From geographical point of view, the hill 
was formed in Cretaceous period of which only the North and the 
East parts are remained which seems to be related to its reconstruc-
tion in Pahlavi Era. 
Unfortunately no cares is taken for its preservation and mainte-
nance and it is destroyed with a high speed due to its brick hilly 
structure.
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If you long 
to experi-
ence the 
joy of life 
in a green 
cloudy 
village, 
come by 

the Heaven of Gilan. Masal or the same 
Gilan Heaven is a place where is totally 
different every time you visit it. Masal 
is located along side of Talsh Moun-
tains, naming, Kuhvar or Mount- sided 
and is derived from such words as 
Mesal, Mazal and etc. Masal is much 

 Masal, A Paradise amongst
the Clouds

more like a dream 
which came true, a 
place famous for its 
countryside and a phe-
nomena called Cloud 
Ocean occasionally 
occurred in it. Heading 
summer quarters 
usually begins in 
Mid-Ordibehesht 
Month and continues 
till the end of summer, 
but few travelers are 
aware of the extraordi-
nary beauty of it in the 
autumn.
This city is located 
along Khalkai river 
bank which originates 
from Shah Moalem 
high summit and trav-
els 40 km to pass the 
city. Masal possesses 
two capital sectors and 
a Shanderman, both of 
which has untouched 
nature. There are 
more than 17 large and 
small caves on Masal 
among which Avishv is 
the vastest one located 
in the area of Tai band, 
Inde Chu, Qamasun in 
a shallow valley. This 
grand cave which is 
located in the Shan-
derman of Masal is one 

of the largest and the most unique cave in Gilan and Iran.   
In Masal you can visit the forest area of Taskuh and Ari Dul , the ancient 
region of Asbe Rise with caves and high cliffs, Rizemandan forest tour-
ism site, Shalmaa countryside, Chesli, Bilgah Dun, Aspi Dasht, Alnaze 
plant and Virgah, khandali Posht, Marjune, Reshte Posht and Shane Rah, 
Vashiar, Olse Balangah, Si Fi, Nam Name Posht, Khoshke Dara, Malume 
Band, Avishv cave,  Darkhane ancient region, Gile Sara and Verdam and 
historical natural areas.
Country side Route
It is 60 km from Masal to Talsh city and 55 km to Rasht from Somei Sara 
way. Masal is located in a plain 50 km North Eastern of Rasht and 20 
km North of Fuman and Somei Sara. It is 50 km toward North East from 
Shanderman to Rasht. To reach the cave you should pass through Masal 
and Shanderman , then Siah Rud, Chal Sara, and Shah Amir Shrine. You 
can have a ride in this 30 km path as well. The people are Taleshi and 
speak Taleshi language.
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   In the cor-
ridors of Teh-
ran’s Grand 
Bazaar next 
to the Haj 
Abdullah 
Mosque, the 
smallest bar, 
or according 
to today’s 

trend “the smallest café of the world” sincerely 
invites us to a cup of tea. “Haj Ali Darvish Coffee 
Shop” is a small shop by the area of two meters 
square dating back to 90 years ago. The sweet 
and intimate atmosphere of the café bring 
it popular among domestic travelers and 
foreign tourists and because of this popularity 
the café is recorded in the National Index and 

 The Smallest Café of the World
in Heart of Tehran

Intangible Heritage List of 
the country. 
   The café was establish in 
1918 by Haj Mohammad 
Hassan Shamshiri, then 
after in 1961 Haj Ali Mab-
hutian, famous as Haj Ali 
Darvish, bought the café. 
Until seven years ago haj 
Ali Darvish has managed 
the café himself, till out of 
bad luck and misfortune 
he fell down and broke his 
back and lost the ability 
to manage the café. Since 
then, Kazem Mabhutian 
inherited his father’s job. 
This café is the host of his 
guest from three genera-
tions of this family. This is 
one the prominent criteria 
in recording the café in 
Intangible Heritage List. 
   From the beginning, the 
café was not this much 
small. Haj Ali sold some 
part of its ground and from 
45 years ago this much 
area remained as the café. 
It seems that shrinkage of 
the area did not effected on 
the numbers of the custom-
ers; even, sometimes, this 
very small area treated 
as a tourist attraction. 
On the other hand, the 
traditional decoration with 
cashmeres, stained glass 
windows, and woodcarv-
ings brings such glazing to 
the café that unconsciously 

attracts anyone’s eye toward itself. 
   Another important criteria in recording the café to Intangible Heritage List was that, 
owners at the time of delivering the drinks, explained the medical properties of drink 
to their clients. Another tourist attraction of the café is the variable price of the tea that 
not depending on financial ability of the clients and the quality and size of the tea!
   Haj Kazem has a charity box in the café; Mola Charity Box is a wooden box in which 
the clients out of their interest can put the remaining of the tea bill in the box in order 
to help the abandoned children. He installed a white board in the entry and every day 
gifting clients by a wise sentence. 
In Haj Ali Darvish Café drink tea and drown to intimacy and sincerity…!
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