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 نامه سفیر ایتالیا 
در ایران به دفتر ماهنامه   

ان   1 هران 
ترا ا س و ا

فیر  دگ ا س مای ب   ا ای
م ایران  ایتالیا در جمهوری اس
وری  یا س ا رو  قای ما ا  ج
 1 ان  ام مور   ا 
ام ای  جه  ار ما ت راج  ا
تان  گری در اس روی گردش
ر و قدردا  ان   اصفه

م 
ی   ا سی  تا ی ا  م
ی روا  گری جه  گردش
ور  ادی دوجا دو  اقت
م   ار  ت ستی و ا ا گاه 
ن اس  ال   ردا  د س 

ی قدردا م 
اره  رای جه گف وگو در ا
تمال  اری ا م رای واق  ش
روی گردشگری  تای  در راس
ی  و تان اصفهان اگر  در اس
فیر ایتالیا  ید  س تری د ی
مای  ه  رو د ا ای  وا ور م 
ی ود  وا ار  اسگ د سیار س

ترا ا ا
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روان شناسی سفر را 
دست کم نگیریم 

سفر يكی از فعاليت هاي مهم در زندگي هر فرد محسوب مي شود. هر شخص سفر را به داليل خاص انجام 
مي دهد. هدف از سفر و گردشگري در افراد مختلف متفاوت است: كار،  تحصيل،  تفريح يا ارائۀ خدمات.

ســفركردن و دوری گزيدن از محيط ثابت زندگی برای آشنايی با شــرايط زندگی ساير افراد، يكی از 
بهترين گزينه های ايجاد آرامش در افرادی است كه به دليل شــيوه های رفتاری تكراری و يكنواخت 
در دنيای صنعتی دچار افسردگی شده اند. مسافرت يكی از جذاب ترين تفريحات است كه در افزايش 
سالمت روان به شدت موثر است. احاديث مشهوری از پيامبر گرامی اسالم درباره سفر و فوايد آن روايت 
شده است. يكی از مشهورترين اين احاديث »سفر كنيد تا سالم و تندرست باشيد« است. همچنين قرآن 
كريم در ده آيه مردم را به ســير و گردش در زمين فرمان داده است. خيلی از اوقات با افرادی برخورد 
می كنيم كه فقط به فكر كار هستند و شــايد هيچ  وقت زمانی را برای مسافرت خود و خانواده درنظر 
نگيرند. سرنوشت چنين افرادی چگونه است؟ گردشگری مجزا از تمام مزايای اقتصادی و فرهنگی خود، 
عامل تعادل روانی در افراد مختلف با ساليق و طرز تفكرات متفاوت است. جاذبه های گردشگری برای 
هرسن و جنس و سليقه ای آرامش بخش هستند و موجب رهايی ذهن گردشگر از نگرانی ها، اضطراب ها 
و دغدغه های نهفته ذهنی می شود. آشنايی با فرهنگ، آداب ورســوم، كسب علم و دانش و اطالعات 
عمومی حس خوشــايندی در افراد ايجاد می كند؛ اما مثل تمام فعاليت های ديگر  سفر نيز مي تواند 
به اشــكال مختلف در زندگي ما تاثير منفي يا مثبت بگذارد. يكی از مهم ترين مولفه های گردشگری 
عالوه بر كســب اطالعات تاريخی و جغرافيايی برای فرد، ايجاد يک موقعيت مكانی و زمانی جديد در 
دوره ای از زندگی افراد است كه اين موقعيت بر ذهن فرد تاثير مطلوب يا نامطلوب خواهد داشت. نياز 
به سفركردن فرصتی بسيار مهم برای رهاشدن از يكنواختی در انسان ايجاد می كند. گردشگری باعث 

برانگيختن حس كنجكاوی و ايجاد فضايی شاد و هيجان انگيز برای فرد و جامعه می شود.
روان شناسی سفر موضوع جديد و تا اندازه ای ناشــناخته در ميان افراد است كه آن طور كه بايد مورد 
توجه قرار نگرفته است. آگاهي از روان شناسي سفر به ما كمک مي كند ابعاد مثبت سفر را افزايش دهيم 
و جوانب منفي آن را به حداقل برسانيم و كيفيت ســفر خود را ارتقاء دهيم؛ به عنوان مثال، با مطالعۀ 
تجارب افراد ديگر در طول سه دهۀ گذشته مي آموزيم دانستن چه عواملي مي تواند كمک و راهنماي ما 
در امر غلبه و كنارآمدن با مسائل بين فرهنگي و برون مرزي باشد. روان شناسي سفر تاثير مسافرت و 
گردشگري را بر روح و فكر انسان بررسي مي كند؛ همچنين جوانب بد،  خطرناك و تهديدآميزي را كه 
ممكن است مسافران در سفر با آن روبه رو شوند، كشف و راه هاي مقابله با آن را مطرح مي كند؛ لذا به نظر 

می رسد با توجه به رشد روزافزون، اين صنعت نيازمند توجه بيشتر در اين زمينه است.
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ویزای روسیه از سال ۲۰۱۷لغو 

می شود
با توافقاتی كه بين مقامات  وزارت خارجه روسيه و ايران صورت 
گرفته، طبق شرايط خاصی، رواديد بين ايران و روسيه از سال ۲۰۱۷ 

لغو خواهد شد.
 يوگنی ايوانف، رئيس بخش كنســولی وزارت خارجه روسيه در اين باره

 می گويد: براساس توافق جديد ميان تهران و مسكو كه در پنجمين نشست 
كميسيون همكاری كنسولی دو كشور به دست آمد،  از اين پس گروه های 
گردشگران پنج تا ۵۰ نفره كه قصد سفر بين دو كشور را داشته باشند، برای 

مدت پانزده روز اقامت، نياز به اخذ ويزا نخواهند داشت.
»مايا لوميدز«، رئيس اتحاديه مجريان تور روسيه در اين باره می گويد:توافق 
جديد حاصل شده ميان ايران و روسيه، موجب افزايش قابل مالحظه سفر 
گردشگران ميان دو كشور خواهد شد، دقيقا مانند اتفاقی كه ميان دو كشور 

چين و روسيه رقم خورد.
    گروه های توريستی كه حداقل پنج نفر باشند، برای سفر به روسيه و بالعكس 
نيازی به اخذ ويزا نخواهند داشت؛  البته تنها تعداد محدودی از مجريان تور در 
دو كشور مجاز به ارائه اين تورها هستند و آژانس های ارائه دهنده اين خدمات 
بايد به تائيد طرفين برسند.اميدوارم اين فرآيند به دموكراسی ترين شكل 
ممكن انجام پذيرد؛ چراكه هرگونه تسهيل يا لغو ويزا بين كشورها موجب 

رونق گردشگری خواهد شد.
وی همچنين در ادامه صحبت هايش به موضوع رشــد چشــمگير تعداد 
گردشگران ايرانی در روسيه طی دو سال اخير اشاره كرد و گفت: با لغو رواديد 
اين روند بهتر نيز می شــود.طبق پيش بينی ها، انتظار می رود لغو ويزای 

گردشگری ميان ايران و روسيه از سال ۲۰۱۷ اجرايی شود.

ویزای روسیه از سال 

می
با توافقاتی 
گرفته، طبق شرا

لغو خواهد شد.
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نان لواش در یونسکو به ثبت 

رسید
پرونده چندمليتی فرهنگ پخت نان هــای نازك »لواش« در 

فهرست ميراث ناملموس يونسكو به ثبت رسيد.
در ادامه اجالس يازدهم كميته بين الــدول ميراث ناملموس 
يونسكو كه آذرماه  در »آديس آبابا« پايتخت اتيوپی جريان داشت 

پرونده »فرهنگ پخت نان های نازك«  به ثبت رسيد.
اين پرونده كه با همكاری نزديک و مشترك كشورهای ايران، 
جمهوری آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان و تركيه تهيه شده، 
فرهنگ پخت برخی نان های نازك و پهن ازجمله لواش را در 
برمی گيرد. در سال ۲۰۱٤ پرونده ای تحت عنوان نقش فرهنگی 
لواش توسط ارمنستان ثبت شده بود. با توجه به اين پيشينه، 
برای جلوگيری از بروز هرگونه سوءتفاهم در توصيف فرهنگ 
پخت نان لواش ميان كشــورهای منطقه، تمامی كشورهای 
ذيربط تالش كردند با گفت وگو به تفاهم برسند.احمد جاللی، 
 سفير جمهوری اسالمی ايران در يونسكو كه در ايجاد اين تفاهم

 منطقه ای نقش فعالی ايفا كرد، در سخنرانی خود در اين اجالس 
بر اين نكته تأكيد كرد كه »نان خــوردن با هم« در فرهنگ ما 
معنايی وسيع تر از تغذيه دارد؛ چون اسباب نزديكی مردمان، 

باورها و اقوام می شود و هم سفره شدن يک ارزش معنوی است.
وی با اشــاره به جمله زيبای ابوالحس خرقانی كه ۱۱۰۰ سال 
پيش گفته اســت »هر كه در اين ســرای درآيد، نانش دهيد 
و از ايمانش نپرســيد كه آن كه نزد حق تعالی به جان ارزد بر 
 خوان ابوالحســن به نان ارزد«، بر اهميــت نان خوردن با هم و 

هم سفره شدن به عنوان يک ارزش معنوی تأكيد كرد.

پیگیری ساماندهی 

منطقه گردشگری 

کویر مرنجاب از طریق 

نظامنامه سرمایه گذاری کمیته ملی 

طبیعت گردی کشور

معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی كشور در نشست كارگروه ساماندهی 
كوير مرنجاب عنوان كرد: ساماندهی منطقه گردشگری كوير مرنجاب را از طريق 

نظامنامه سرمايه گذاری مصوب كميته ملی طبيعت گردی پيگيری می كنيم.
به گزارش روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی اســتان اصفهان، چهارمين 
نشست كارگروه ساماندهی كوير مرنجاب باحضور معاون گردشگری سازمان 
ميراث فرهنگی كشــور، معاون امور عمرانی اســتانداری و قائم مقام كارگروه 
گردشگری و ميراث فرهنگی اســتان، مديركل ميراث فرهنگی استان و دبير 
كارگروه گردشگری استان و تنی چند از مســئولين استان و مسئولين محلی 
ازجمله فرماندار شهرستان آران و بيدگل در محل استانداری اصفهان برگزار 
شد. در اين نشست مرتضی رحمانی موحد پس از شنيدن گزارش های مسئولين 
اســتان درخصوص برنامه ريزی و ســاماندهی كوير مرنجاب با ايراد سخنانی 
تأكيد كرد: يكی از مهم ترين راه كارهای توســعه منطقه گردشگری مرنجاب 
تعيين تكليف اين مجموعه با همدلی مسئولين كشور، استان و شهرستان است.
معاون گردشگری كشور تصريح كرد: در اين نشســت توافق شد براساس يک 
برنامه زمانبندی تا پايان سال، طرح توسعه گردشگری كوير مرنجاب از طريق 

كميته ملی طبيعت گردی كشــور توســط اداره كل ميراث فرهنگی اســتان 
پيگيری شــود.  وی همچنين تصريح كرد: همزمان با پيگيری طرح از طريق 
نظامنامه سرمايه گذاری مصوب كميته ملی طبيعت گردی، كميته تعيين حرائم 
تاريخی سازمان ميراث فرهنگی نسبت به تعيين حريم اين مجموعه و محوطه 

كاروانسرای مرنجاب اقدام خواهد كرد.
رحمانی موحد همچنين افزود: پس از تعيين حريم، ضوابط بهره برداری تدوين 
و درعين حال اين طرح در كميته ارتقاء امنيت گردشــگران باحضور سازمان 

ميراث فرهنگی و تمامی نهادهای انتظامی و امنيتی به تصويب خواهد رسيد.
شايان ذكر است، پيش از سخنان رحمانی موحد، محمدعلی طرفه معاون امور 
عمرانی اســتاندار و فريدون اله ياری مديركل ميراث فرهنگی استان اصفهان 
به همراه فرماندار شهرســتان و فعاالن گردشگری شهرســتان آران و بيدگل 

گزارش های مبسوطی از وضعيت كوير مرنجاب ارائه كردند.

 نوروز ثبت جهانی شد
ا  ت ای ود  سرا ش اه ماه گ و ر هتری 
مو  هرس میرا ام یت ورو در  د م ده  رو

و  شد س جها در یو
میت  س  می ج د ومی رو ا اج یا در س
مو  ا  گ ام ر فا ا میرا  ی الدول 
یو  ا ا ا دی  ر در  ده  ا دوا رماه  ت 
هرس میرا  یت ورو در  د م ده  رو ارشد رگ

و  شد س مو جها در یو ام
ور  گ  ر اون میرا  یان، م ال س  مد م
ا  ر  ود را ا ش ا   ا ا  ورو 
ی و  ردور رد و گف ورو در ی    ا 

دگ اس تدال و امید   ا
ل  مد ج دگ ایران مت اس ا ا ی مای
اده  مید ا  ری می اد ر یان  ال س  مد م
ل  مد ج ا رای ان میرش ی و ش شروی گودر
دگان  ی مای ی  و و ر س سفیر ایران در یو
می  مو در ا ایران در اج جها میرا ام
دگان  ردا و مای یا ورو  ایراد س  ورو و 
ده  رو د ا مدیری ایران در  اقستان و  ای ق ور
ار ورو  ا ای گ راس د رد ورو قدردا 
و  ا مدیری ایران ج ور و  ده  ار دوا ا م

مو جهان اس ری مواری ام ه  ری و  ر 

 نوروز ثبت جهانی شد
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حضور باستان شناسان و یگان حفاظت 

میراث فرهنگی اصفهان در تپه 

خروس فریدون شهر

به گزارش روابــط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی اســتان 
اصفهان، باستان شناسان اداره كل ميراث فرهنگی استان اصفهان 
جهت كاوش در تپه تاريخی خروس در شهرستان فريدون شهر به اين 

منطقه اعزام شدند.
شايان ذكر است، براساس دريافت گزارش های مردمی مبنی بر وجود برخی شواهد 
معماری در اين تپه، باستان شناســان اداره كل ميراث فرهنگی اســتان اصفهان، 
جهت اثبات صحت و ســقم اين گزارش ها، باحضور نماينده دادستان شهرستان، 
پس از هماهنگی با فرماندار شهرســتان و پژوهشــكده باستان شناسی سازمان 

ميراث فرهنگی كشور به منطقه اعزام شدند.
گفتنی است، هم اينک باوجود سرمای شــديد و وضعيت نامناسب جوی منطقه، 
باستان شناسان مشغول فعاليت هستند و هنوز گزارشی مبنی بر وجود آثار معماری 

در منطقه كشف نشده است.

سفر ثروتمندترین زن 

روسیه به ایران
رماه   ی  ن روس ری  د م رو ا  وری ا ا  ی

ا  وری ا ا ی  و ا ا اس ار ایس رد  گ ایران سفر 
ر  ر  م در دا  ادر اس ا  هد داش و  سفری  شهر م
ا  ا ای اجتما روسی  ت  در ش  ا    گر اما ر
دا سفر  و ا ری در ون  ا گسترده  ای داشت اس 

ده اس ر  ت یاردر رو  ایران م می
ود  رو را یاردر جهان اس   ان می دود  ا ی ا م ی

ورده اس  دس 
وان  ور   سوی م  را یارد د رو  می 1 ا  اودرسال 
ن روسی  ری  د م رو دجهان و  م رو ه و دومی  دو ی س

ر شد م
مد و  ا  یا  و د 1 در مس ت مار سال ا در  وری ا
جای  والدی  راسر  ا  ار ارگر   وان  یرستان   ما د ا
ی و  می  ادام  د ر اما  ا مد  رد ارم  ن  در

و گر گاه مس ورود  دا
و را درسال  ت ا ای ود   تور  شر  وی مراه رادر  وی  
می  ا در  ن  ر  الی ش ری  د مه  رد ی  اس  1 1

سا وسا اس

رونمایی از اطلس غذای ایرانی در اصفهان
اطلس جامع و ســند راهبردی غذای ايرانی در جريان برگزاری جشنواره منطقه ای سفره 

ايرانی، فرهنگ گردشگری، آذرماه در اصفهان رونمايی شد.
هدف از رونمايی اطلس جامع غذای ايرانی، بررسی سازوكارها و ابزارهای مناسب برای برندسازی 

محصوالت توليدی غذايی و معرفی الگوهای برتر در اين زمينه بيان شده است.
جشنواره منطقه ای سفره ايرانی، فرهنگ گردشگری با حضور نمايندگان پنج استان كشور با هدف 
فرهنگ سازی، توجه بيشتر به غذا به عنوان مقوله ای مهم در صنعت گردشگری و نمايش و عرضه 
غذاهای بومی و سنتی توسط ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و با حمايت 

سرمايه گذاران بخش خصوصی  در مجموعه تاريخی كاخ چهلستون اصفهان برگزار  شد.
يكی از دست اندركاران برگزاری جشنواره  سفره ايرانی، فرهنگ گردشگری درباره تهيه اين اطلس 
گفت: كشف طعم های جديد و احيای سنت های آشپزی ملی و بومی ازجمله ديگر اهداف رونمايی 

از اين اطلس است.

ای سفره 

ارها و ابزارهای مناسب برای برندسازی 
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ادامه کاوش فرانسوی ها در پاسارگاد 
  سرپرست هيئت باستان شناسی ايران در مجموعه جهانی پاسارگاد گفت: فصل دوم كاوش های باستان شناسی هيئت های مشترك ايران و فرانسه در پاسارگاد با بررسی ساختارهای مسكونی در اين مجموعه در 
حال انجام است. در اين فصل از همكاری ها، ساختارهای مسكونی از دوره فراهخامنشی شناسايی شده است. در اين فصل تاكنون ٤۰ هكتار از محوطه پاسارگاد بررسی ژئوفيزيک شده و حدود ۲۰ هكتار از محوطه 
مجموعه جهانی پاسارگاد به روش الكترومغناطيس و ۲۰ هكتار ديگر به روش مغناطيس سنجی مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنين در اين فصل در محوطه دشت پاسارگاد بخشی از شهر باستانی پاسارگاد 
و گورهای فراهخامنشی در اطراف دشت پاسارگاد مورد شناسايی قرار گرفته است. محمدخانی عنوان داشت: فعاليت های اين فصل از همكاری های باستان شناسی مشترك ايران و فرانسه با حضور هفت تيم 

ازمتخصصان بخش های مختلف در حال انجام است؛همچنين بيش از ۲۰ نفر از متخصصان و كارشناسان ايرانی در اين فصل با كارشناسان فرانسوی در اين مجموعه همكاری می كنند.گروه فرانسوی متشكل 
از كارشناسان و متخصصان حوزه های نقشه برداری و كارتوگرافی، باستان شناسی و متخصص سفال، زمين باستان شناسی و ديرين گياه شناسی است كه با كارشناسان ايرانی در حوزه های مختلف به 

صورت مشترك در حال انجام كار هستند.
مجموعه ميراث جهانی پاسارگاد، دربرگيرنده ساختمان هايی همچون آرامگاه كوروش، مسجد پاسارگاد، باغ پادشاهی پاسارگاد، كاخ دروازه، پل، كاخ بارعام، كاخ اختصاصی، دو كوشک، آب 

نماهای باغ شاهی، آرامگاه كمبوجيه، ساختارهای دفاعی تل تخت، كاروانسرای مظفری، محوطه مقدس و تنگه بالغی است.نام اصلی شهر پاسارگاد چيزی شبيه پََسرَگد بوده و نام پاسارگاد از 
اسم قبيله شاهان پارسی يعنی قبيله پاسارگاد گرفته شده است.

ستار كيان پور افزود: اين اطلس تا حد زيادی می تواند 
رابطه صنعت گردشــگری و صنعت غذا را مستحكم تر 

كند.
اين اطلس توسط كارشناســان حوزه گردشگری و غذا 
و با نظارت كارشناسی تشــكل های اقتصادی و مردمی 
و با رويكرد عملياتی رونمايی شد كه مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
همچنين از ســند مطالعات راهبردی غذای ايرانی در 

جريان برگزاری اين جشنواره پرده برداری شد.
كسب وكار خالق محور در حوزه غذای ايرانی، استفاده 
از ســرمايه و نظرات فعاالن اقتصادی در حوزه صنعت 
گردشگری و غذا و همچنين توسعه كمی و كيفی صنعت 
غذايی ازجمله اهداف رونمايی از اين ســند راهبردی 

عنوان شده است.
در اين ســند راهبــردی مــوارد مرتبط بــا فرهنگ 
گردشــگری، امنيت غذايی و پدافند غيرعامل مرتبط 

با اين پيوند مورد بررسی قرار گرفته است.
تاكيد بر صداقت، روزی حالل، صنعت غذايی و پژوهش 
در بخش تجاری سازی حوزه گردشگری و غذا از ديگر 

محورهای اين سند راهبردی به شمار می رود.
در اين جشنواره استان های اصفهان، تهران، البرز، قم و 
مركزی به معرفی برترين مركز پذيرايی، برترين آشپز، 
بهترين غذای سرآشــپز، بهترين پيش غذا، غذا دسر، 
نوشــيدنی و دمنوش، ســايت اينترنتی در حوزه غذا، 
طراحی آشپزخانه، آموزشــگاه صنايع غذايی و غذای 

خانگی در بخش مسابقه مردمی پرداختند.

ل كل كل  كنند.گروه فرانسوی متشكنند.گروه فرانسوی متش
رانی در حوزه های مختلف به 

وشک، آب 
08بوده و نام پاسارگاد از 
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نشانی: اصفهان، میدان نقش جهان 

ش  ن متوق م شود و گ مان در  ا   ی در  ای و شگفت  ی راس ا  میدان  جهان 
ر  تر  ای ای میدان ای اس  م ی سیت س و  ا را متوج م شوی ی ا  سا 
ماشای  ار  ار در  ا و و  ال قا ای  اش  ه  ار مو د در  یدا م شود مس ن  ی در  م 
ا  ت گار را ا شر سرای رو ید  وا ا اشید م  ال  ای دست اگر در ای میدان   د ص
گار ی  رو و  ا دم ت  و  دارد ا قهوه گر وی  رام م م  ا در ید ای 
ور  ید د ن و جان  ید در  وا ای سال و گیا را م  وا وشید  یر اس  ا ا  
د و را رای شما م سا ا  ای دوس داشت ل تا  و و  ی  ا ا مو را و د ای  ای  گ ی دارد  ت و ق س
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صنایع دستی

ا ی ورد  ر

مد شری م

ق  ی ا 
ای دست مه  ص
اصفهان اس  
ای  رد مواره ا روی
اسب جام در  مت
ییرش اس  ال 
ن جه ی  ق  ا 
فی در میان  ر 
ای دست اصفهان  ص
ده م شود   وا
مواره  د  رم رو 
ور  قی م اد  در ا
ولیدشده دمیده  ر  ا
ر ای  ر  م شود و 
ن     ق 
ا  اسب  د مت وارد م 
ر  یا او شد   درو
تری دارد  یا ی

Sepahan tourism
 m
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گفت وگو با استاد احمدنصوحیان: 

  قلم زنی،عشق 
است
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اما از جهت جغرافيايی و گردشــگری بايد به اين نكته مهم اشاره 
كرد كه صنعت قلم زنی در اصفهان از پربازديدترين صنايع دستی 
موجود در بازار اصفهان است؛ چراكه ريزه كاری های موجود در آن 
گردشگرانی را كه برای اولين بار به اصفهان سفر می كنند چه داخلی 
و چه خارجی به تعجب می اندازد كه چگونه چنين نقش و نگارهايی 
روی مس قرار گرفته است. به همين بهانه در اين شماره گفت وگويی 
داشتيم با احمد نصوحيان، يكی از فعاالن در زمينه قلم زنی با  بيش 
از ۲۵ سال سابقه كار. وی ابتدا كار خود را با چهار سال شاگردی آغاز 

كرد و پس از آن وارد بازار اقتصادی اين حرفه شد. 

  از کار قلم زنی راضی هستم 
نصوحيان درباره وضعيت اقتصادی  قلم زنی می گويد: در ابتدای 
كار خود سعی می كردم بيشتر كارهای ارزشی و هنری را قبول كنم 
و از بخش اقتصادی اين حرفه دور بمانم؛ اما مشــكالت اقتصادی 
زندگی اجازه چنين فعاليتی را نداد و وارد بازار حرفه ای كار شدم 
كه خوشبختانه از حضور در اين حرفه راضی هســتم؛ اما درباره 
چگونگی كيفيت كاالها و اوضاع اقتصادی ايــن هنر بايد بگويم 
با توجه به ظهور كاالهای چينی و رشــد معكوس شــركت های 
موجود در كشور نمی توان به آينده اقتصادی كليه هنرهای دستی 
در اصفهان خوشبين بود؛ چراكه اين هنر نياز به حمايت معنوی 
و پشتوانه اقتصادی دارد كه متاسفانه هنرمندان در بازار نه از نظر 
معنوی حمايت می شوند و نه از نظر مالی در جايگاهی هستند كه 
بتوانند مانند گذشته دست به ريسک های ماجراجويانه بزنند؛ اما با 
همه اين توصيفات هنوز هنر اصفهان در اين زمينه هنر برتر است و 
همه گردشگرانی كه به اصفهان سفر می كنند با لبخندهايی كه بر 
لب دارند يكی از آثار را با خود به يادگار می برند و اين نشان دهنده 
آن است كه گردشگر برای صنايع دســتی اصفهان يک پشتوانه 
بزرگ اقتصادی است كه طی ساليان گذشته به شدت از آن محروم 

بوده ايم. 

 بی نظمی در قیمت گذاری مواد اولیه 
متأسفانه هرگاه قيمت دالر باال می رود به همان نسبت قيمت مس 
موجود در بازار باال می رود؛ اما با پايين آمدن قيمت دالر ديگر شاهد 
سقوط قيمت مس نيستيم و همچنان قيمت ها به حالت گذشته در 
حال صعود است. اين بی نظمی موجود در بازار می تواند شركت های 
فعال در اين حوزه را نااميد و شــكننده كند؛ چرا كه بی ثباتی در 
قيمت ها موجب كم فروشی عرضه كننده می شود و اين رويه ادامه 
پيدا می كند تا نابودی كامل صنعت قلم زنی در اصفهان. اگر بخواهم 
توصيه ای به عالقه مندان برای ورود به اين حوزه داشته باشم اين 
اســت كه در درجه اول، به هيچ عنوان روی اين كار به عنوان يک 
پروســه درآمدزا در زندگی حســاب نكنند و در درجه دوم، برای 
يادگيری و فعاليت در اين هنر بايد با عشق و خلوص نيت وارد آن 
شد؛ چراكه صبر و دقت از مهم ترين عوامل تاثيرگذار در فراگيری 
اين هنر نزد هنرجو است. اميدوارم نسل فردا به اندازه ای آينده نگر 

باشد كه گذشته و ميراث خود را فراموش نكند.
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اصفهان؛ مهد هم زیستی ادیان
ی ی  د مسی دگ  ار   و در ای شهر  د   ست ا وا ت  ی گاه وجود داشت و مرد متدی ادیان م ی  ن درگیری دی  صور مست اصفهان شهری اس  در 
ود  یادی ا گردشگران را  سوی  داد  رسال  د  ا و اما م گاه  یار ای م  د جا  و داشت ا ا در ای شهر س یادی ا دیر یان  ه در اصفهان اس و مسی ا ادیان 
د  دید م  ت ا ا م ای  یسا وده اما ا  د  مسی  یادی وجود دار راد  ال ا وان م د   د سایر ادیان دیدن  د ا اما م د ق م د گردشگران گا  ج م 
د  دی   ت م شود ا اوای سده یست می ا ید م ش ار م شود اوجودی  ای رو ی  ادرو مسی رگ ور گرامیداش  ی   م یی مسی ریسم ج اس در 
ای ویژه ای  یی  ریسم ا  دی دادن    رصت اس رای دور جم شدن اقوا و دوستان و  تر مرد ای ایا  ارشده و رای ی یرم رگ وان ی ج  ور گسترده    

ن  مه دارد و در  ا یال  ا ا یت  ارشده و ش ا رگ راست ی در  ال  ور م  
ا  

مد شری م
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اینجا خانۀ نقاش برجسته اصفهانی است؛

خانه 
حاج مصورامللکی 

س  وی م و   ان میرداماد  یا ا  
مدی  یمارستان  ا

رو  ا م ا  و گردی ای شماره  
وی  ا اش  ی  گ اصفهان رسید  م ا
ری جر  و م را   د ومدال  او ش
ای  ا  ری  ا ی ی ا  د رد دا  او ا
ا  ا اس  می  اری اصفهان
ورالم واق در م و اصفهان  ا م
ور  هور  م ورالم م ی م س مد ا م و  ا  م س ای 
دود  ه اصفها وده  قدمت در  وا د وریس  یا ر و می ا شا را 
ار م مت   هرس  ن در  ار   ا  گ دویس وش سال دارد و 
ای دوران صفوی  ا ا   شیو  دی و اوای قاجاری اس ای  ر دور  اوا
تما  و سا ای مت ا ت شده اس  متر مر مسا دارد و شام  سا
د ت ا ا قرارگر ی ش در مر  یا مست وی  هار س اس  در 

را  ا س وده اما  ا   د ای  ا ا م یس  س د دقی ر
می ا  یم ای ی   اریان اصفهان   ا   ا ا ا  ش  
ورالم  ا م و  ن وده اس  مر یان  ت ا ا ار دروا اشر داش در ا
و  ن س ود در  مر  ایان  ا  داری و  ری ا را  1 ای  ال   دود س

د م 

درباره استاد مصورالملکی
مرحوم اســتاد محمدحســين مصورالملكی مشــهور به حاج مصورالملكی، طراح، شــاعر 
و نقاش بلنــدآوازه ايران در ســال ۱۲۶۹ هجــری شمســی در اصفهــان و در خانواده ای 
هنرمند كه از دوران صفويه تاكنون نسل درنســل نقــاش بوده اند به دنيا آمــد. آثار مرحوم 
مصورالملكی از شــهرت و كثرت كم نظيری برخوردار هســتند و بســياری از آن ها توسط 
 هنردوستان غربی به خارج از كشور برده شــده اند و اكنون زينت بخش موزه های بزرگ دنيا 

هستند.

ی صادق ا
ا  

ور الم سای رسم استاد م
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ورودی اصلــی خانــه از راه داالنی در 
گوشــۀ جنوبی حياط قابل دسترسی 
است.سمت شــمالی خانه شامل تاالر 
پذيرايی شاه نشــين داری به ارتفاع دو 
طبقه است كه مزين به ارسی پنج دهنه 
مشبک كاری شــده و همچنين انواع 
آرايه های مقرنــس كاری، قطاربندی، 
گره چينی، نقاشی ديواری و آيينه كاری 
اســت. در دو ســوی تاالر، دو اتاق كه 
به آن ها »گوشــواره« می گويند، قرار 
گرفته.در گوشۀ ضلع شــمالی خانه، 
حوض خانه ای صليبی شكل به ارتفاع دو 
طبقه، با حوضی هشت گوشه در ميانه و 
نورگير زيبايی بر فراز سقف آن قرار دارد 
كه سرتاســر دارای تزئينات گچبری و 
مقرنس های چشم نواز است.در سمت 
جنوب، تاالری سه دری به همراه مهتابی 
وســيعی در طبقۀ دوم آن مشــاهده 

می شود .

 اولين تجربه هنری اســتاد در عرصۀ جهانــی، حضور تابلــوی مينياتورش در 
نمايشگاهی در لندن در سال ۱۹۳۳ ميالدی بود كه آنقدر مورد توجه ملكه انگلستان 
قرار گرفت كه ساخت تابلويی همانند آن را توســط پروفسور پوپ )ايران شناس 
مشهور( به استاد ســفارش داد. طبق اين سفارش، استاد تابلويی به شيوۀ نقاشی 
اصيل ايرانی از منظرۀ مســجدی خيالی و نمازگــزاران آن به تصوير درمی آورد و 
به واسطۀ اين اثر به دريافت عالی ترين مدال هنری جرج پنجم و ملكه نايل می شود. 
در ســال ۱۹۵۸ ميالدی، دو تابلوی ارزندۀ استاد يعنی تابلوهای تخت جمشيد و 
جنگ نادر با محمدشاه هندی در نمايشگاه بين المللی بروكسل به نمايش درآمدند و 
مقام اول و مدال طالی نمايشگاه را از آن خود كردند. تابلوی تخت جمشيد كه يكی 
از مهم ترين آثار استاد به شمار می آيد، بنای اول تخت جمشيد را در زمان شكوه و 
آبادانی، قبل از به آتش كشيده شدنش به دست اسكندر و هنگام مراسم سالم عيد 
نوروز نشان می دهد. استاد اين اثر را كه تجسمی دقيق از بنای اصلی است، پس از 
مدت چهار سال تحقيق و مطالعه، براساس نقشۀ كف و بخش های باقيماندۀ بنا و آثار 
به دست آمده در حفاری ها و با به كارگيری قوانين علمی پرسپكتيو خلق كرده است. 
استاد حدود سال ۱۹٤۳ ميالدی زمانی كه آتش جنگ دوم جهانی روشن بود و آلمان 
برق آسا پيش می تازيد، با پيش بينی خود تصوير شكست محور و فتح متفقين را 
می سازد كه به صورت گراوور در جهان منتشر می شود و با اين اثر از طرف چرچيل، 

روزولت و چيان كای چک تقديرنامه هايی را دريافت می كند.

خونه گردی
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هران ه موسی      سفر  مو
هاد ویژه گردشگری  ی   ماسول

ه موسی |   یما شفی مو

رسزمین محبوب
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شما در ايران حتی به كتاب راهنما هم احتياج پيدا 
نمی كنيد؛ كافی اســت توی خيابان با يک چهره 
بهت زده بايستيد تا ببينيد يک ايرانی چه طور شما 
را به خانه اش دعوت می كنــد. در ايران هر جا كه 
باشيد همين كه نقشه را بيرون می كشيد هميشه 
كســی هســت تا كمک تان كند. اگر كمی تشنه 
به نظر برسيد هميشه كسی هست تا شما را به يک 
چای دعوت كند و طولی نمی كشد تا ببينيد هنوز 
چند دقيقه نگذشته دوست جديد ايرانی تان شما 
را به خانه اش دعوت كرده اســت. اين گونه بود كه 
ظهر روز جشن ملی به صرف قورمه سبزی مهمان 

علی بودم.«
اين  ســخنان را نيكالس در صفحه شخصی خود 
در فضــای مجازی نوشــته! او كه از فرســنگ ها 
آن طرف تر برای حضور در جشن پيروزی انقالب 

اسالمی به ايران آمده بود.
متأسفانه در طول تاريخ، جنگ كم نبوده است. در 
سراسر تاريخ، شاهد انواع جنگ ها در نقاط مختلف 
جهان بوده ايم؛ اما مشخصاً بزرگ ترين جنگ دوران 
معاصر، جنگ جهانی دوم بوده است. بعد از اتمام 
جنگ و با توجه به تغيير ســبک زندگی، آرام آرام 
زمزمه هايی شنيده شد كه برخی برای گردشگری 

جنگی برنامه ريزی هايــی كرده اند. جنگ همواره 
مترادف با ويرانی و خرابی است. جنگ، شهرها و 
آبادی ها را خراب می كند. انسان ها را آواره می كند 
و بسياری را به كام مرگ می كشاند. بااينكه انقالب 
جنگ محسوب نمی شود و يک نوع تحول اجتماعی 
اســت، اما حال وهوای آن بی شــباهت به جنگ 
نيســت. در هر دو مردم دفاع می كنند. خواه پای 
مرزوبوم سرزمينشان وسط باشد، خواه حقی كه 

احساس می كنند زايل شده است.

ان ا گردشگری س

  وقتی گردشگری از دیار نیجری ها درباره انقالب ایران دست به قلم می شود: 

انقالب امام خمینی انقالبی جهانی است 

ا  مرد  د  می  م  ای   یا یس رسا  ای د رای رسا  ه ای   ا راس شگرد  راس و اس  ایران 
ردن  ان رای سفر ا ت ای  ا ا د  د  ست می  ا  م ای  ا اس اما ا  رس د ایران جای  یا فهما د
ر  ا می  د    ر  ا را ا سفر  ایران م ن  ست  ان  توا یا را ای ا دار ای   د  ور ما اشد 
ای  ت  ر اشد ا  ان  ای  ام  ا م شود  سفر ا ا ایران   ن  ی  ویر  ویر  ای گردشگران ا  اد 

گی را م  دوس داشت و 
د  ا م دا ن  ار داشت  ت رور و ا سا  ی ا یرو گار م  ا مرد ایران ا ای  ا ود  ا ا  ان جوی در 
د  ن اور دار ی    ی ای  می  د  ا م گوی ن  د  رور دار ان  ود د و س  ایرا  ست سا    
یا ا مرد  د   ا داده ا ر ا و  می  ان و در  رگ را در دولت ییرا  می  ور مرد ایران  اری ای  ول  می در  د رای  م ایست
ده ا جهان ود رای سیار جالب ود   ا  ام سا ود و  وش  می مرد ر سر ا اوری  ود وا    ادی  ل   ایران است

ا شده ود می  ان   یرا د  روی  یمای وجود داشت ا در را ش ی ا س سال ا ا ایران وجوا گ
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 انقالب اســالمی ايران يادآور رشادت ها و 
دليری مردان و زنانی است كه با كمترين 
امكانات در مقابل ظلم و استبداد ايستادگی 
كردند. اين رويداد ميمــون چنان بازتابی 
در جهان داشته كه پس از گذشت نزديک 
به چهل ســال از تاريخ آن، مردم ايران كه 
هيچ، گردشگران بســياری از كشورهای 
بيگانه در بهمن ماه به ايران سفر می كنند 
تا از نزديک شــاهد حضور و شــور و حال 
مــردم در اين روز تاريخی باشــند. ديدن 
عكس ها و فيلم های انقالب می تواند برای 
هر بازديدكننده ای يــادآور آن خاطرات 
غرورآفريــن باشــد؛ ازايــن رو می توان از 
جشن پيروزی انقالب اســالمی به عنوان 
فرصتی برای توسعه گردشگری بهره برد. 
انقالب يک جريان دوســويه اســت كه از 
طرفی سياهی و پليدی رژيم شاهنشاهی 
و جنايت های ســاواك را يادآور می شود 
و از طرف ديگر تداعی كننده رشــادت ها 
و ازخودگذشــتگی های مردم ايران زمين 
برای دفاع از كشورشان است؛ ازاين رو بايد 
آن را مغتنم شــمرد و در قالب يک فرصت 
برای جذب گردشگر، برنامه ريزی مدونی 

در رابطه با آن تهيه كرد.
در اين راســتا موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس كه مؤسســه ای دائمی، عمومی و 
ملی است و هدف از تأســيس و راه اندازی 
آن ايجاد زمينه های الزم، برای شــناخت 
عميق تــر دوره  انقالب اســالمی ايران و 
تثبيت نظــام جمهوری اســالمی ايران و 
دوره دفاع مقدس )جنگ هشت ساله عراق 
با ايران(، زمينه های تاريخی، نقش پررنگ 
رهبری و مردم ايــران، رويدادها، حقايق، 
ارزش ها و دستاوردهای اين دو دوره مهم 
از تاريخ معاصر ايران است، می تواند نقش 
چشمگيری در جذب گردشگران به سوی 

خود داشته باشد.
هنوز برای بسياری از ايرانيان انقالب يک 
مفهوم نوستالژيک است. برگزاری جشن 
پيروزی انقالب يادآور خاطرات يک ملت 
در دفاع از سرزمينشــان اســت و موجب 

/ شماره هفتم *
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حفظ تاريخ حماسی ملت و كشور ايران می شود. اين خود يک تبليغ بزرگ برای روحيه 
تسليم ناپذير ايرانيان نزد هر گردشگر است. در اين نوع از گردشگری می توان گردشگران 
را با تاريخ حماسه ها و رشادت های مردم آن سرزمين آشنا كرد؛ همچنين فرهنگ شهادت 
و ايثار را می توان به عنوان يكی از گزينه هايی كه برای گردشگران جذاب است و اهميت 

دارد شرح و تفصيل كرد.
رسانه های جهان هرسال، هم زمان با سالروز پيروزی شــكوهمند انقالب اسالمی ايران، 
همواره از اين واقعه مهم تاريخی به عنوان بزرگ ترين انقالب قرن ياد می كنند. نشــريه 
»گاردين« دريكی از شماره های خود نوشــته بود: مردم مصر با الگوبرداری از آموزه های 
انقالب اســالمی ايران در سال 
۱۹۷۹ ميالدی می توانند انقالب 

شكوهمندی را تجربه كنند.
»تجانــی مائم الوالــی« كه از 
نيجريه بــرای حضــور در اين 
جشــن به ايران آمــده بود نيز 
می گويد: اين ملت ثابت كرده 
است كه در همه جا و همه وقت 
بــرای دفــاع از وطــن خود و 
مظلومان جهان آماده اســت. 
برای همه مردم جهان روشن 
اســت كه انقالب امام خمينی 
انقالبی جهانی است و جشن 
امروز نه تنها يک جشــن ملی 

بلكه جشنی جهانی است.
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انقالب اســ

ک ملت  ادآور خاطرات 
نشــان اســت و موجب 
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ومتری شهر  ی وم گ  ن در  سردار ج تان گی ر اس و  ا ماسول در ج
وان قرار دارد ومتری شهر ما ی وم و  ومتری شهر  ی رش 

اگر ا سفر در  ا ود ان  م ا شهر  ان ماه ارید اما راه ار ری رو  اولی ر ماسول 
ال  ماسول  ا  ت اگر  تما  ید  مستان  رید سری  ماسول ر در  ا ل م  ر 
ا  ماسول ی ه  یده اید رو ش ت م ا ای  روس  ن  ن را ا  ا  ت اشید  ر
د  وارد ماسول  دید  ان را  ای  ن اس اول   ای گی گ  ف در ج یای م و ی د
ری   1 ده شوید  ای شهر در سال  یر  ا  ی ه  ا ا دیدن ای  ید  ا شدید 
ی   رسیده  گ و  ر وان میرا  ار م   هرس  1 در  ورشیدی  شماره 
ا  ر د و شما در میان ا ت شده ا گ سا ای س می   ول  ا در  ا  گ ا روید  ان س  اس رای دیدن ماسول اید ا 

ر گی ان ا ی ری و  یا اما سیار ا ی ا ی ش ی ید  قد م 

بازار ماسوله در امتداد خانه هاســت، با كافه های كوچک بدون ســقفش و صنايع دستی و شيرينی فروشی های مســحوركننده اش، با دكان های 
چموش دوزی، آهنگری، چاقوسازی، نانوايی، بقالی و... .  اختالف ارتفاع ماسوله  از بلندترين نقطه تا پايين ترين سطح روستا قريب ۱۰۰ متر است 
و همين مسئله موجب پيدايش نمايی بی نظير در معماری ماسوله شده اســت؛درواقع گذرگاه ها و معابر عمومی اكثراً همان بام های خانه ها است. 
به عبارت ديگر در ماسوله غالباً وقتی از كوچه ای گذر می كنی، از روی پشت بام چند خانه گذشته ای و ارتباط اين گذرگاه ها، به وسيلۀ پله های سنگی 
است كه نمای كلی روســتا را يكپارچه تر و زيباتر می سازد. ماسوله هم نزديک به درياســت و هم قريب هزاروپنجاه متر از سطح دريا ارتفاع دارد و 
آب وهوای آن آميزه ای است از لطافت هوای كوهستانی و رطوبت هوای دريا. نكته غم انگيز ماجرا اين جاست كه به خاطر تنک شدن جنگل های باالی 

ماسوله ممكن است با اولين سيل كل ماسوله زير آب برود.

  صنایع دستی
صنايع دستی معروف ماسوله چاقوسازی است كه با استفاده از شاخ گوزن چاقوهای بسيار جالب و ارزشمندی می سازند. متأسفانه هجوم اقالم چينی 
به اين صنعت آسيب های جدی وارد كرد. ساير صنايع دستی ماســوله عمدتاً به دست ساخته ها و دست بافت های زنان ماسوله اختصاص دارد. اين 
بافندگان خوش ذوق در روزهای آفتابی بر در سرای خانه خويش می نشينند و با استفاده از كاموا يا نخ های پشمی محلی انواع جوراب، ليف و كيسه 

و عروسک های زينتی زيبا می بافند.
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Sepahan tourism
 m

agazine
آیین گردی

روح االمينی كه خود كرمانی است، درباره برگزاری سده در كرمان می گويد: »كرمانی ها اين جشن را 
باشكوه تر از مناطق ديگر كشور برگزار می كنند. هنوز هم در كرمان رسم است كه كشاورزان از خاكستر 
آتش بر زمين هايشان می پاشند؛ زيرا عقيده دارند كه خاكستر آتش سده به زمين بركت می دهد.« 
او ادامه می دهد: »درگذشته های نه چندان دور اين مراسم در پشت بام ها برگزار می شد. اين جشن 
جمعی و همگانی است. هيچ گاه اين مراسم پنهانی و در خفا انجام نمی شده و همواره با حضور تعداد 

زيادی از مردم در بيابان ها و دشت ها برپا می شده است.«
به رغم گذشت هزاران سال از برگزاری نخستين سده، امروزه تغييرات محسوسی در برگزاری اين 
جشن به وجود نيامده است. دكتر روح االمينی كه تغييرات آيين ها را در طول زمان پيگيری می كند، 
معتقد است اين آيين آن قدر قوت داشته كه موفق به حفظ خود شده و با اشاره به خاطره ای می گويد: 
»حتی در زمان جنگ ايران و عراق باآن كه از شكوه جشن سده كم شده بود، ولی بازهم مردم در روز 
دهم بهمن دورهم در بداق آبادكرمان )باغی كه تا چند سال پيش به طورمعمول سده را در آن جشن 
می گرفتند( جمع می شدند. ازآنجاكه سده را آتش می زنند، به اين جشن سده سوزی هم می گويند.«
ه هم آخرين روز از »چله كوچک« است، روزی كه بايد زمين بيدار شود و خود را برای  یس و
درآغوش كشيدن بهار آماده كند، روزی كه غالباً آرام و گرم است و بهار در آغوش زمين جای می گيرد، 
روزی كه بايد زمين از گرمای بهار بارور شود و طبيعت را باردار كند، طبيعتی كه بايد يک ماه ديگر 
برای مردمان آبستن شود و در نوروز گل های زيبايش را به دنيا آورد. »سپندارمزد«، لقب و نام فرشته 
نگاهبان زمين است. زمين مادر جهانيان است و نقش باروری و باردهی دارد، مادری مهربان كه همه 

موجودات را در دامن خود پرورش می دهد و با عشق و اخالص هرچه دارد به آنان ارزانی می دارد.
»سپندارمزدگان« يعنی روز سپندارمزد، روزی كه به افتخار زمين بخشنده نام گذاری شده است، 
روزی كه به نام »روز عشــق، روز زن يا روز مادر« در ايران گرامی داشــته می شود. امروزه به خاطر 

ان ا در ی و گار ر
ا ارشد گردشگری ارش  

   دهم بهمن ماه؛ پایان چهل روز سخت زمستان 

جشن سده؛ جشن غلبه بر اهریمن
د هم ماه 
ه رو  ایان 
مستان  س 
ه  ایان  اس 
ا  ی    رو
ر   
ت م شود  ا ش
ان   ای ا  و 
ری شده  ر استا س مستان  ر صد رو ا 
و اس  ای   ا   اس ای رو 
ی   ه رو یس یس رو اس یس رو
مستان  د قرار اس  ود را  ور  مستان  قرار اس 
ا  د و هار  ر هار ایستادگ  ا های قدر در را

ید رود  مستان  های قدر ر 
یدای  د ج  ام ج سده ی م  ای رو را 

ر  اری ج   ر  ی ور  یرو  ج 
ریم ا

ار  امگاه د هم ماه رگ ا ش ج سده در 
ری ج  و ی ا  ر  م شود ای ج 
ت شده در ایران استان  ا ای ش یی  ری  ه 
دای  اس در ای ج مردمان ایران استان ر 
د و  ت رو ای رم ا ا   ا  ا  ا و  وه 
وج   د و ا  تاد ای  م ایس ار ش  در 
اگو  ای گو را  ا و  ود سرود ر  ان و 
مدن گرما را  رما و  ت س وی ر ر د و  د وا را م 
ا و  ی  ی در ر وا  ا م د  رد م 

د ت ردا ای دست جم ی م  مای 
اس صد  می  م س د  ای   ر گفت ا

ول اس مدن م ی ا  دس   رو 
ر ایران  ژو در  تا  مهرداد هار در 

ای  ان اوستای  م ر ای اور اس  سده در 
1 دارد دد  ا ا  ردن اس و ار و  مدن و  ر

ون یرو و یه ج سده  م ا  وشت مور  
یان اس  در دوران  ر ایرا ی ا س ج 
ول  م م یان و  ا م وار ر دوران  ا اوا م  اس
ادی ای  ی و امیران و  مرد  ورد و  س دوا 
ری  ر  ری و  هور د م ا م داشت ج را  
ری  مان مرداوی در سال   ده در  ج س
تاد سال  رمان در  ارشده اس در اصفهان رگ
م سال  اری ج سده وده اس و  شت مهد رگ گ
م مرد  وس  ا  ری ج سده ی در  وه  اش
م  ای  ا ا اس ار م شود در سال  رگ
ه ای  سا  ا ای  تیان ای ج را ا رو  ر

د ا م  اری دارد ر
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عشق اســت كه هردو در كنار هم معنا پيدا می كردند. در اين روز زنان به شوهران خود 
بامحبت هديه می دادند. مردان هم زنان و دختران را بر تخت شاهی می نشاندند، به آنان 

هديه می دادند و از ايشان اطاعت می كردند.
مردم ايران ازجمله مردمانی هستند كه زندگی شــان با جشن و شادمانی پيوند فراوانی 
داشته است. به مناسبت های گوناگون جشن می گرفتند و با ســرور و شادمانی روزگار 
می گذرانده اند. اين جشن ها نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگی، خلق وخو، فلسفه حيات و 

جهان بينی ايرانيان باستان بوده است.

سختی واژه سپندارمزدگان، واژه 
»اسفندگان« را به كار می برند.

در قرن سوم ميالدی كه مطابق با 
اوايل امپراتوری ساسانی در ايران 
اســت، در روم باستان )سه قرن 
بعد از ميالد( فرمانروايی بوده به 
نام كلوديــوس دوم. كلوديوس 
عقايد عجيبی داشت. او معتقد 
بود سربازی خوب خواهد جنگيد 
كه مجرد باشــد؛ ازاين رو ازدواج 
را برای سربازان امپراتوری روم 
ممنــوع می كنــد. كلوديوس 
به قــدری بی رحــم و فرمانش 
به قدری قاطع بود كه هيچ كس 

جرأت كمک به ازدواج سربازان نداشت؛ اما كشيشی به نام والنتيوس )والنتاين( مخفيانه 
عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می كرد. كلوديوس دوم از اين جريان 
خبردار می شود و دستور می دهد والنتاين را به زندان بيندازند و سرانجام والنتيوس به جرم 

جاری كردن عقد عشاق، اعدام می شود. ازآن پس او را به عنوان فدايی راه عشق می دانند.
كمتر كسی می داند كه در ايران باستان از بيست قرن قبل از ميالد، روزی موسوم به روز 
عشق بوده است. اين روز در تقويم جديد ايرانی دقيقاً مصادف با ۲۹ بهمن، يعنی چهار روز 

بعد از روز والنتاين است . اين روز »سپندارمذگان« يا »اسفندارمزدگان« نام داشته است.
فلسفه بزرگداشت اين روز به عنوان »روز عشــق« به اين صورت بوده است كه در ايران 
باستان هرماه را سی روز حساب می كردند و عالوه بر اين كه ماه ها اسم داشتند، هر كدام 
از روزهای ماه هم يک نام داشتند؛ به عنوان مثال، روز اول »روز اهورامزدا«، روز دوم »روز 
بهمن« )سالمت، انديشــه( كه اولين صفت خداوند بوده است، روز سوم »ارديبهشت« 
يعنی راستی و پاكی كه باز از صفات خداوند است، روز چهارم »شهريور« يعنی شاهی و 
فرمانروايی آرمانی كه خاص خداوند است و روز پنجم »سپندارمذ« بوده است. سپندارمذ، 
لقب ملی زمين است؛ يعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمين نماد عشق است؛ چون با 
فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد. زشت و زيبا را به يک چشم نگاه می كند و 
همه را چون مادری در دامان پرمهر خودش امان می دهد. به همين دليل در ايران باستان، 
»اسپندارمذگان« را به عنوان نماد عشق می پنداشتند. در هرماه، يک بار نام روز و ماه يكی 
می شده است كه در همان روز جشنی متناسب بانام آن روز و ماه ترتيب می دادند؛ به عنوان 
مثال، شانزدهمين روز ماه مهر، »مهرگان« لقب می گرفت. همين طور روز پنجم هرماه 
»سپندارمذ« يا »اسفندارمذ« نام داشت. »سپندارمزدگان« جشن زمين و گراميداشت 
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صدای تار نارصالدین شاه در موزه موسیقی

ال  ری در دی میدان  مرون  ای ش و  و   در
ا  و  اص   ای  ی ایی  ر وای اوا ال و دن ود  قد 
ت  می ری گار  روی  ای ر ا ر  د  تان  داده ود در
و دیده م شد  ای مدرن و شی در امتداد  تمان  شده ود سا
رد  مای م  ود تما  ی سا ای مدرن امرو تمان  ی سا در 
ا  د ا ی رده  ا تمان  م سا ا مرا  س و گوی صدای سا
م رای گهداری و  ا م تمان را م دیدی  و و مای سا م
می  ر ایران  مدن و  ای ایرا ود موسی در  مای سا
و  ا ج ر ا شمال  ا  وردار اس ا شر  ی ر ا جایگاه وا
ا  ا و  ام شهره  ای م م و م ی  و مر ایران موس
ود را دارد و ای  وا  می موسی  رگوش ای ا ای سر اس 

رد دان را م  رم اس  دل وجان موسی دوستان و  فاو 

ه طرح تاسيس موزه موسيقی ايران توسط سه تن از مسئوالن فرهنگی  ر مو م
و هنری وقت، آقايان سيدمحمد بهشتی )مديرعامل وقت شركت توسعه فضاهای 
فرهنگی(، مرتضی كاظمی )مديرعامل وقت فرهنگســرای بهمن و مشاور شركت 
توسعه( و علی مرادخانی )رئيس وقت مركز موسيقی وزارت ارشاد اسالمی كه اكنون 
دفتر موسيقی ناميده می شود( در ســال ۱۳۷۲ تهيه و امور اجرايی آن با مساعدت 
شركت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از سال ۱۳۷٤ و با مديريت آقای 
علی مرادخانی )مديرعامل موزه( آغاز شد. موزه موسيقی با مساحت تقريبی ۳۶۵۰ 
متر و زير بنای بيش از ۱٤۰۰ متر در سه طبقه با هدف حفظ ميراث موسيقی ملی، 
معرفی آثار و توليدات گذشتگان و تكريم استادان و پيشكسوتان عرصه موسيقی 
تاسيس شد. در سال۱۳۸۸ موزه موسيقی باحضور مدعوين، مسئوالن فرهنگی، 
استادان و بزرگان موسيقی ايران عمال بازگشايی و فعاليت خود را رسما به عنوان 
»موزه موسيقی ايران« آغاز كرد. در طبقه همكف موزه تنديس هايی از نوازندگان 
معروف چون قربان ســليمانی نوازنده تار، علی اصغر بهــاری نوازنده كمانچه و 
آقاحسينقلی نوازنده تار ديده می شــود. سه سالن نمايش ساز در موزه باتوجه به 
تقسيم بندی سازهای بادی، كوبه ای و زهی مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
بازديدكنندگان می توانند با گشت وگذار در اين سالن ها نمونه هايی نفيس از سازها 
را مشــاهده و همزمان از سيستم پخش اطالعات ســازها تحت عنوان سيستم 
راوی استفاده كنند. سيســتم راوی از طريق گوشی در اختيار بازديدكنندگان 

قرار می گيرد.

سالن سازهای نواحی ایران
اين ســالن در طبقه همكف موزه واقع شده است. ســازهای موجود در اين 
سالن به سه بخش عمده سازهای بادی، ســازهای زهی و سازهای خودصدا 
تقسيم بندی می شوند. در بخش سازهای بادی يا هواصدا، انواع نی ها، سرناها 
و ســوتک ها درمعرض ديد عموم قرار گرفته است. بخش های 
سازهای خودصدا هم شامل سازهايی از نقاط مختلف 
ايران شامل زنگوله ها و... اســت. سازهای زهی شامل 
انواع »زه صداهای مضرابی« و »زه صداهای آرشه ای«، 
ازجمله انواع دوتار، قيچک، چنــگ، كمانچه، عود و... 
است. سازهای ارائه شده در اين بخش از انواع سازهای 
متعلق به نواحی گوناگون جغرافيايی در ايران اســت؛ 
ازجمله استان های فارس، لرستان، آذربايجان شرقی 

و... .

یان ا ش ار یما شفی

موزه موسیقیشاه در موزه موسیقیشاه در موزه موسیقی صدای تار نارصالدین

ری دی میدان  مرون  ای ش و و در
اص  ای  ی ایی  ر وای اوا الو دن ود  قد

ا ر د  تان  داده ود در
ای مدرن  تمان سا شده ود

مای م ود تما  ی سا ای مدرن امرو تمان ی سا تماندر  ی سا تماندر  سا
ا مرا  ا مرا و گوی صدای سا ا مرا و گوی صدای سا صدای سا

تمان را م و و مای سا م
مدن  ای ایرا ود موسی در  مای سا

وردار اس ا  ی ر ا جایگاه وا
ی یو مر ایران موس یو مر ایران موس موس

ود را  وا  می موسی  ای ا ای سر رگوش اس 
اس  دلوجان موسی فاو

س موزه موسيس موزه موسيس موزه موس يطرح تاسيطرح تاس ه  ر مو ه طرح تاسم ر مو طرح تاسم
دمحمد بهشتی )مديدمحمد بهشتی )مديدمحمد بهشتی )مد يان سيان س ان سيان سي و هنری وقت، آقا

اظمی )مدكاظمی )مدكاظمی )مدي كفرهنگی(، مرتضی كفرهنگی(، مرتضی 
س وقت مريس وقت مريس وقت مر يتوسعه( و علی مرادخانی )رئيتوسعه( و علی مرادخانی )رئ

ده میيده میيده میشود( در ســال  يقی ناميقی نام قی ناميقی نامي يدفتر موسيدفتر موس
ت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از سال كت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از سال كت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از سال  شر

رعامل موزه( آغاز شد. موزه موسيرعامل موزه( آغاز شد. موزه موسيرعامل موزه( آغاز شد. موزه موس علی مرادخانی )مد
ش از يش از يش از ۱٤۰۰ متر در سه طبقه با هدف حفظ م ير بنای بير بنای ب ر بنای بير بنای بي متر و ز

دات گذشتگان و تيدات گذشتگان و تيدات گذشتگان و ت يمعرفی آثار و توليمعرفی آثار و تول
س شد. در ساليس شد. در ساليس شد. در سال۱۳۸۸ موزه موس يتاسيتاس

ران عمال بازگشايران عمال بازگشايران عمال بازگشا قی ايقی ايقی ا ياستادان و بزرگان موسياستادان و بزرگان موس
رد. در طبقه همكرد. در طبقه همكرد. در طبقه هم كران« آغاز كران« آغاز  ران« آغاز يران« آغاز ي قی ايقی ايقی ا ي»موزه موسي»موزه موس

مانی نوازنده تار، علیيمانی نوازنده تار، علیيمانی نوازنده تار، علی يمعروف چون قربان ســليمعروف چون قربان ســل
ده میيده میيده می نقلی نوازنده تار دينقلی نوازنده تار دينقلی نوازنده تار د يآقاحسيآقاحس

كبندی سازهای بادی، كبندی سازهای بادی،  ميميم يتقسيتقس
نندگان میكنندگان میكنندگان میتوانند با گشت ديديد بازد

ستم پخش اطالعات ســازها تحت عنوان سيستم پخش اطالعات ســازها تحت عنوان سيستم پخش اطالعات ســازها تحت عنوان س يرا مشــاهده و همزمان از سيرا مشــاهده و همزمان از س
ســتم راوی از طريســتم راوی از طريســتم راوی از طر ينند. سينند. س نند. سكنند. سك كراوی استفاده كراوی استفاده 

رد.يرد.يرد. يگيگ قرار می

سالن سازهای نواحی ایران
ف موزه واقع شده است. ســازهای موجود در اكف موزه واقع شده است. ســازهای موجود در اكف موزه واقع شده است. ســازهای موجود در ا كن ســالن در طبقه همكن ســالن در طبقه هم ن ســالن در طبقه همين ســالن در طبقه همي ا

سالن به سه بخش عمده سازهای بادی، ســازهای زهی و سازهای خودصدا 
ميميمبندی میشوند. در بخش سازهای بادی  يتقسيتقس

و ســوتکها درمعرض د
سازهای

ران شامل زنگولهيران شامل زنگولهيران شامل زنگوله ا
انواع »زه

ازجمله انواع دوتار، ق
است. سازهای ارائه

متعلق به نواحی گوناگون جغراف
ازجمله استان

و... .
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ایرانگردی

سالن سازهای كوبه ای كه در طبقه همكف و روبه روی 
سالن سازهای زهی قرار دارد نيز شامل سازهای كوبه ای 
»پوســت صداهــای يک طرفه« و »پوســت صداهای 
دوطرفه« ازجملــه دف، دايره، تنبک، تمپــو، نقاره و...
از اقصا نقاط جغرافيايی كشــور ايران اســت كه جهت 
بازديد مشتاقان موسيقی ايرانی به نمايش گذاشته شده 
اســت. از پله های چوبی مارپيچ كه باال برويم در سمت 
راست سالن سازهای ســنتی ديده می شود كه در اين 
سالن نيز انواع ســازهای زهی مضرابی مانند انواع تار، 
سه تار، سنتور و سازهای آرشه ای مانند كمانچه، ويولن 
و... در معرض ديد قرار گرفته اســت؛ همچنين در اين 
بخش سازهای ساخته شده توسط استاد بزرگ ساخت 
ســاز، ابراهيم قنبری مهر را هم می توان مشاهده كرد. 
عالقه مندان موسيقی ايرانی با گذر از اين سالن، شاهد 
نمونه های نفيس و منحصربه فردی از ســازها خواهند 
بود كه متعلق به نوازندگان چيره دســت و ســازندگان 
ماهری اســت كه امروز تنها نوای دلنشين ساز ايشان 
در اذهان مشتاقان به يادگار مانده است؛ ازجمله در اين 
قسمت، تار استاد رمضان شــاهرخ، تار استاد عشقی و 
سه تار متعلق به ناصرالدين شــاه و... كه هركدام قدمتی 
طوالنی دارند به نمايش گذاشــته شده است. درسمتی 
ديگر تابلوی »گنجينه« به چشم می خورد. اين قسمت از 
موزه به سازها و متعلقات و آثار نوازندگان، موسيقی دانان 
و پژوهشگران صاحب نام در عرصه موسيقی اختصاص 
دارد كه جايگاه حائز اهميتی در موسيقی ايرانی داشته اند. 
ازجمله اين استادان می توان به استادان كلنل علينقی 
وزيری، حاج قربان سليمانی، خاطره پروانه، احمد عبادی، 
حســين ملک، محمدتقی مســعوديه، علی تجويدی، 
حشمت ســنجری و خليفه ميرزا آغه  غوثی اشاره كرد. 
از محيط گنجينه با فضايی از آثار و وســايل شــخصی 
پيشكسوتان از زمان گذشــته به زمان حال می رويم و 

به سمت كتابخانه قدم می گذاريم.كتابخانه موزه موسيقی 
به عنوان بخشــی تخصصی، با گنجايش تقريبا ۳۰ نفر 
فعاليت خود را همزمان با افتتاح آن آغاز كرده است.طبق 
برنامه ريزی، اين كتابخانه به طور عام در زمينه هنر، ادبيات 
و تاريخ و همچنين به طور خاص در زمينه »موسيقی« 
كتاب های خود را جمع آوری كرده است تا عالقه مندان، 
پژوهشگران، محققان و دانشجويان رشته موسيقی بتوانند 
در تكميل رساله ها و پايان نامه های خود، از منابع موجود 

استفاده كنند. 
در حال حاضر اين كتابخانــه ۱۱۰۰۰ جلد كتاب دارد 
كه ۹۰۰۰ جلد آن فارســی و ۲۰۰۰ جلــد آن التين و 
مابقی آن منابع غيركتابی و نشــريات ادواری است. در 
اين راستا تعدادی كتاب های چاپ سنگی و مجموعه ای 
منحصربه فرد از ديوان شــاعران پارسی گو نيز گردآوری 
شده است. قديمی ترين كتاب موجود در كتابخانه، مربوط 
به سال۱۲۲٤ هجری شمســی باعنوان»مثنوی معنوی 
مولوی« چــاپ بمبئی و قديمی ترين كتاب موســيقی 
باعنوان »ســرودهای مدارس« تاليف اســتاد علينقی 
وزيری مربوط به سال ۱۳۱۲ است و نيز گردآوری برخی 
مجله های داخلی كه به طور اختصاصی از ســال ۱۳۱۸ 
به موســيقی پرداخته اند مانند رودكی، موسيقی راديو، 
موسيقی، موزيک ايران، راديو ايران و... . اشتراك مجالت 
جديد درحال انتشار ازجمله هنر موسيقی، ماهور، گزارش 
موسيقی، مقام موسيقايی، فصلنامه خانه موسيقی ايران، 
ترانه ماه و موســيقی قرن ۲۱ تا حد امكان انجام شــده 
است. در زيرزمين موزه كارگاه ساخت ساز قرار دارد كه 
در اين كارگاه ساخت و مرمت ساز انجام می شود. درواقع 
افراد می توانند آغاز حيات يک ساز را از يک تكه چوب تا 
لحظه ای كه موسيقی با آن نواخته می شود مرحله به مرحله 
از نزديک مشاهده كنند. جالب اســت بدانيد دركارگاه 

يک سری ســازها ازجمله، كمانچه، ســنتور، تنبک، تار 
و... قرار دارد كه بازديدكنندگان می توانند اين ســازها را 
بردارند و برای لحظاتی از نواختن آن ها لذت ببرند؛ درواقع 
از نزديک سازها را لمس كنند و حتی بنوازند و تجربه ای 
هرچند كوتاه در جايگاه نوازندگان ساز داشته باشند. هدف 
اين است كه به افراد تلنگری زده شود تا با عالقه مندی ها و 
پتانسيل های خود بيشتر آشنا شوند و به طور عملی با انواع 
سازهای ايرانی آشنايی پيدا كنند؛ همچنين پاسخگويی 
به مراجعه كنندگان در زمينه ســاخت سازها، كيفيت 
ساز، رفع مشكالت ســازها، راهنمايی جهت خريد ساز 
و سواالتی از اين دســت نيز در اين بخش انجام می شود. 
روی ديوارهای موزه عكس های متعــددی از نوازندگان 
به چشم می خورد. پروژه ای در دانشگاه هيلدس هايم برای 
ايجاد بانكــی اطالعاتــی و ديجيتالی كــردن حــدود 
۲۰هزار صفحه موسيقی توليدشــده در ايــران در 
دست انجام اســت. اين پروژه با همكاری موزه موسيقی 
ايران امكان پذير شده است. تعداد ســازهای موجود در 
موزه حدود ۲٤۰ عدد است و تنوع ســازها به ۲۰۰ نوع 
 می رســد كه از مناطق مختلف دور و نزديک ايران تهيه 

شده است. 
در محوطه بيرون ساختمان، استوديو و نمايشگاهی قرار 
دارد كه در ماه های آينده به بهره برداری می رسد؛همچنين 
برای بازديدكنندگان كه به ديدن موزه می آيند درگوشه 
دنج حياط موزه »كافه موسيقی« قرار دارد كه می توانند 
بعد از لذت بردن ازديدن سازها و آالت موسيقی ايرانی به 
كافه بروند و لحظات خاطره ســازی را رقم بزنند. به همه 
عالقه مندان موســيقی، هنر و هنرجويانی كه گاه گاهی 
سازی می نوازند ديدن موزه موسيقی را پيشنهاد می كنم. 
قطعا صدای اين سازها بايد توسط عالقه مندان به تاريخ 

موسيقی ايران زمين شنيده شود.
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نگاه ماه: سفره ایرانی

فصل سوم

Sepahan 
tourism 
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ا  در گردشگری  گاه ماه   
واره سفره  اره ج ی در م   

ایرا
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میزگردمیزگرد
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ان  ی ماده  س را تی یا  س وان  ا  
دا ورسو مرد  ر و  ود  ر یس  در  م
می اسا ی  وم ی م را جای داده اس ر
ا ی ا  ا اس و گردشگری  ای مه سفر  یار ا م
مان اوقا  ای  وج  ا ا وا گردشگری اس   ا
ی رو رو  م ی  ا  ی م سان  را و یا ا

ال رشد اس در

در حوزه گردشگری، خوردن غذای شهرها و كشورهای مختلف روشی برای تجربه فرهنگ ها و شناخت 
ساليق متفاوت است. آن گونه كه كارشناســان می گويند، مصرف غذا گاهی يک سوم و حتی بيشتر از 
كل هزينه گردشــگر را به خود اختصاص می دهد؛ از اين رو می توان بــه آن به عنوان بخش درآمدزای 

گردشــگری نگاهی ويژه داشــت. رونق 
گردشــگری غذا منجر به اشتغال زايی و 
افزايش درآمد گروه هــای مختلفی اعم 
از هتلداران و رســتوران داران، آشپزان، 
كشاورزان و توليدكنندگان مواد غذايی 

می شود.
در كنار جذابيت غذاهای ممتاز، غذاهای 
مناطــق مختلف، به دليــل عواملی مثل 
تازگــی، منحصر بــودن بــه منطقه ای 
خاص، فصل تهيه، ماندگاری و ارگانيک 
بودن اهميت و جذابيــت زيادی دارند و 
تشكيل دهنده  فرهنگ آشپزی آن منطقه 
هســتند. هدف از گردشــگری غذايی، 
آشــنايی با جزئيات اين فرهنگ فارغ از 
رده بندی و ديدگاه های تخصصی اســت 
و در حقيقت ســاده تر بودن غذاها باعث 
افزايش جذابيــت گردشــگری غذايی 

می شود. 
با توجه به رشــد روزافزون اين صنعت و 
ضرورت توجه به نقش غذا در گردشگری 
بر آن شديم تا در ميزگردی در دفتر مجله 
گردشــگری ســپاهان با حضور آقايان 
علی اصغر رضايت دكتــرای هتلداری از 
كشور آمريكا، مهندس ســتار كيان پور 
مدير اجرايی جشــنواره ســفره ايرانی، 
فرهنگ گردشــگری و خانم نــدا ترابی 
دكترای گردشــگری از كشور پرتغال به 
صحبت پيرامون نقش غذا در گردشگری 

بپردازيم. 
غذا؛ زبان مشترک جهان

اگر بخواهيم به موضوع، ريشه ای تر نگاه 
كنيــم از ديرباز، غذا يكی از نشــانه های 
ســبک زندگــی و فرهنــگ مــردم هر 
منطقه بوده اســت.از طرف ديگر غذا را 
می توان يک زبان مشــترك بين انسانی 
دانست. يک وســيله ارتباطی خوشمزه 
كه انسان ها احساســات خوب و عواطف 
مهمان نوازانه شان را به واسطه آن غذا به 
گردشگر منتقل می كنند. خوردن غذاها 
و نوشــيدنی های جديد تجربه خاصی از 
سفر برای گردشگر ايجاد می كند و گاهی 
می تواند يكی از داليل سفر و حتی برای 

برخی افراد، تنها دليل سفر باشد.
food tourism « يــا  بــی: » ترا
گردشــگری غذا يک نيش ماركت نسبتا 
جديد در بــازار جهانی اســت كه خود 
زيرشاخه های بســيار و متنوعی دارد كه 

همگی به انگيزه گردشگر بازمی گردند.
 از سال ۱۹۶۰بود كه غذا توسط تلويزيون، 
راديو و كتاب های آشــپزی به عنوان يک 
مولفــه فرهنگی معرفی و گفته شــد كه 
غذا نشان دهنده سبک زندگی اجتماعی 
است و روی آن مطالعه و پژوهش بسياری 
انجام شــد؛ اما اولين بار در سال ۲۰۰۱ 
به عنوان يک بازار خاص گردشگری يا يک 
نيش ماركت مورد توجه قرار گرفت. آقايان 

  وقتی غذاهای محلی  جاذبه توریستی می شوند؛

 چشیدن غذاهای 
محلی ؛ بهانه ای نو برای 

گردشگری 
مدشری م
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هال و ميشل راجع به آن كتابی نوشتند 
كه چاپ و انتشــار آن باعث جلب توجه 
بيشتربه اين مقوله شــد. عده ای هستند 
كه انگيزه اوليه و اصلی آنان برای ســفر 
ديدن و چشيدن غذاهای مقاصد مختلف 
 gastronomy اســت. شــاخه های
 gourmet tourism  و  tourism
يا خوراك شناســی بر اين مسئله تاكيد 
دارند كه انگيزه اصلی و اوليه گردشگران 
برای ســفر بــه منطقه ای، غذا اســت و 
افراد دوست دارند در جشنواره های غذا 
شركت كنند و رســتوران های مختلف 
و غذاهای شــان را امتحــان كننــد؛ اما 
culinary tourism می گويــد 
انگيزه ميل به خــوردن غذاهای مختلف 
در سطح متوســطی از تاثير در انتخاب 
 gastronomy . مقصد سفر قرار دارد
tourism تاكيد ويژه ای بر فرهنگ غذا 
دارد و ريشــه ای آن را بررســی می كند. 
طبق تحقيقات و مطالعات انجام شده در 
 آمريكا پژوهشگران دريافتند برای بيش از 
۱۸درصــد و در كانــادا ۱٤درصــد از 
گردشــگران، غذا انگيزه اصلی سفر بوده 

است. 
رضايت در ادامه گفت: در ابتدا بايد توجه 
داشته باشــيم كه واژه غذا واژه ای عربی 
است و چه بهترو زيباتر است اگر معادل 

فارسی آن »خوراك« را به كار ببريم. 
food tourism  بيانگــر نقــش غذا 
در گردشــگری اســت و گردشگری غذا 
از نظر ادبيات فارســی صحيح نيســت. 
 غذا به گردشــگری نياز نــدارد و ترجمه

 »گردشــگری غــذا« يــک ترجمــه 
تحت اللفظی اســت. يک گردشگر وقتی 
می خواهد به مقصدی ســفر كند ســه 
عامل مهم را درنظر می گيرد و بررســی 
می كند: محل اقامت، غذا و امنيت. غذا را 
از اين جهت بررسی می كند كه متناسب 
با سليقه و ذائقه اش باشــد، مشكلی كه 
بسياری از گردشــگران در مدت اقامت 

خود با آن مواجه می شوند. 
متاسفانه تبليغات و معرفی غذاهای سنتی 
درحال حاضر به حدی محدود اســت كه 
گردشــگران خارجی تصوری جز كباب 
كوبيده و جوجه كبــاب و چلو از غذاهای 

ايرانی ندارند؛ چراكه در منو رســتوران ها نامی جز 
اين سه به چشــم نمی خورد و گردشگران پس از دو 
سه روز دچار كســالت در خوردن غذا می شوندو در 
ارزيابی نظرات گردشــگران خارجی، هميشه شكوه 
و گاليه هايی از نوع غذای صرف شــده در طول سفر 

ديده می شود. 

حتی روش پخت آن هم برای گردشگران 

جذاب است
در اين نوع از گردشگری، می توان مسافران را به ديدار 
از غذاهای بومی مناطق، چگونگــی گردآوری مواد 
اوليه، فرايند تهيه و پخت و ابزار و وسايل به كار برده 

شده سفر دعوت كرد. 
بــی: در پرتغــال جزيــره ای وجــود دارد  ترا
 كــه درآنجــا غذاهــا به صــورت ژئوترمــال

 )با انرژی گرمايــی زمين( پخته می شــوند؛ به اين 
صورت كــه ظرف های غذا را داخــل حفره هايی كه 
روی زمين وجود دارد می گذارند تا پخته شــود. اين 
غذاها به خاطر نحوه طبخ شان بوی سولفور می دهند 
و همين وجه تمايز برای گردشگران جذاب است؛ تا 
جايی كه ممكن نيست گردشگری به آنجا سفر كند و 
در آن رستوران غذا نخورد. مثال ديگر رستوران هايی 
هستند كه اجاق های شــان با انرژی خورشيدی، كار 

وگردشگران زيادی را به خود جذب می كنند.  

برندکــردن غذاها گامی موثر در جهت 

معرفی در سطوح گسترده
يكی از موضوعاتی كه در گردشــگری مطرح است 
بحث برندهای غذايی اســت. چندكشــور ازجمله 
چين در دنيا روی برندهای غذايی متمركز شــده اند 
و موفقيت های بســياری را بدين وســيله در حوزه 

گردشگری كسب كرده اند. 
رضايت: درســت اســت امروزه در دنيــا صحبت از 
برند غذايــی و healthy food  به معنای غذای 
سالم اســت، ولی ما هنوز بايد دنبال اين باشيم كه 
 حداقل غذايی كــه ارائه می دهيم غذای درســتی

 باشــد. وقتی برخی از واحدهای پذيرايی در بريانی 
خود به جای گوشــت، ســيرابی چرخ می كنند اين 
بريان، بريانی نيســت كه اصالت داشته باشد. اگر آن 
بريانی بود كه همچون روزگاران قديم از ۱۰۰ متری 
می توانستيم بوی خوبش را حس كنيم، االن به يكی 
 از برندهای ايران و حتی جهان تبديل شــده بود. از 
چلوكبابــی كه روی ميــز رســتوران ها جلوی مان 
می گذارند بوی گوشتی حس نمی شود؛  لذا كيفيت 

و همچنين كميت غذاهايی كه ارائه می شــود بسيار 
مشكل دارد. متاسفانه درحال حاضر ماحتی يک غذای 
خوب نداريم كه بتواند در كل ايران برند شود. ممكن 
است بريان اصفهان و كوفته برنجی تبريز و قليه ماهی 
خوزستان را چند استان بشناسند، ولی هيچ غذايی 
نداريم كه در ايران همه مردم آن را بشناسند؛ حتی 

گز اصفهان هم برند نيست. 
كيان پور: يكی از اشــتباهات ما در زمينه برندكردن 
غذای مان اين است كه منتظريم دولت كاری انجام 
دهد. مردم بايد خودشان بخواهند و در كنار هم قرار 
بگيرند و دلسوزانه كاری كنند. هر كار ريشه ای نياز 
به برنامه ريزی دارد و بدون نقشه راه نمی توانيم گامی 
به جلو برداريم. مركز مطالعات راهبردی غذا كه در 
حاشيه اين جشنواره افتتاح شــد گام نخست برای 
پژوهش دررابطه بــا موادغذايی از مزرعه تا ســفره 
است. بر اساس تحقيقات صورت گرفته در شش ماه 
اخير توسط تيم ما خأل چنين نهادی در ايران به شدت 
احساس می شــد. ۳۰ كميســيون اوليه و چندين 
كميته زير شــاخه برای فعاليت در اين مركز درنظر 
گرفته شــده  كه  البته يک طرح اوليه و قابل تغيير و 

غنی سازی است.

غذا ها سفرای فرهنگی هستند
در گردشگری غذايی به نوعی بين مقصد گردشگری، 
غذا و آشپزی پيوند برقرار می شود؛ حتی غذا تبديل 
به هويت ملی و محلی يک مقصد گردشگری می شود. 
در اقصی نقاط جهان به طورمعمول گردشگران غذا 
و كسانی كه دنبال شكم گردی هستند، اين اشتياق 
را دارند كــه غذاها و خوراكی هــای بومی آن مقصد 
گردشگری را كه به آن سفر كرده اند، بخورند. طعم، 
بو، رنگ، چگونگی تهيه، تدارك، نحوه ارائه و سرو غذا، 
ســفره آرايی و حتی نحوه خوردن يک غذا می تواند 
تجربه های نابی برای هر گردشگر غذايی باشد. اين ها 
همه در بستر فرهنگ محلی و بومی معنا پيدا می كند. 
گردشــگری غذايی تاحدی اهميــت دارد كه حتی 
در كنار بحث گردشــگری فرهنگی قرار می گيرد؛ تا 
جايی كه حتی برخی غذاهای محلی تبديل به ميراث 
انســانی و فرهنگی آن منطقه گردشگری می شوند. 
غذا بخشــی از فرهنگ جوامع محســوب می  شود و 
تنوع غذايی نيز كه به تنــوع فرهنگ ها بازمی گردد، 
در شناساندن و انتقال فرهنگ جامعه و كشور خود 

می تواند اثرگذار باشد.
رضايت: ايران قديمی ترين كشــوری است كه مردم 
آن بزرگ ترين و شــكيل ترين اتاق خانه شــان را به 
 مهمان اختصــاص می داده انــد و آن را مهمان خانه 
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می ناميده اند. درب اين اتاق هميشــه بسته بوده و هر 
وقت ميهمان می آمده، باز می شــده اســت. تنقالتی 
همچون آجيل و شــيرينی هميشه در اين اتاق وجود 
داشــته و ســفره ايرانی هم با صميميت خاصی برای 

پذيرايی از مهمانان در آن اتاق پهن می شده است.
كيان پور: ســفره در ايران از جايگاه ويژه ای برخوردار 
است. از قديم هرمشــكلی كه برايمان پيش می آمد، 
ســفره نذر می كرديم. پشــت سر مســافرمان آش 
پشت پا می پختيم و به طور كلی سفره وسيله ای برای 
جمع شدن اهل خانواده و صله رحم بوده؛ اما متاسفانه 

امروز نقش آن خيلی كمرنگ شده  است. 
ســه مكتب غذايی در دنيا وجود دارد: مكتب غذايی 
چينی، رومی و ايرانی كه مكتــب ايرانی از قديم االيام 
 عالوه بــر رفع گرســنگی به طــب ســنتی از طريق 
خوراك ها و نوشيدنی ها توجه بسيار داشته و از مكاتب 
ديگر قوی تر بوده اســت. غذا به قدری مهم اســت كه 
حتی بر اثر آثــاری كه بر مزاج افــراد می گذارد باعث 
خيلی از طالق ها می شــود يا حتی مسئله كوتاه شدن 
 قد ايرانی هــا به مرور زمان هم بر اثر غذايی اســت كه

 می خورند. چه زيبا ابن سينا طبيب ايرانی گفته است 
كه درمان تمامی دردها در غذاست.

رضايت: كره زمين در زمان امپراطوری هخامنشيان 
دو قسمت بوده است: يكی امپراطوری ايران و ديگری 
امپراطوری روم و اين عجيب نيســت كه سه مكتب 
غذايی در جهان وجود داشــته و مكتب ايرانی يكی از 

آن ها باشد و عقبه ای كهن داشته باشد. 

حضور در شبکه شــهرهای خالق؛ فرصتی 

ویژه در جهت انتقال دانش
در فهرست اعالم شده ازسوی يونســكو، نام ده شهر 
به عنوان شهرهای خالق غذا به چشم می خورد. هريک 

از اين شــهرها به خاطر تنوع غذايی كه بيشتر به خاطر 
سابقه كهن فرهنگی آن ها شكل گرفته، در اين فهرست 

جای گرفته اند.
ترابی: بله، شبكه  شهرهای خالق شــبكه ای است كه 
در فيلدهای مختلف مثل ادبيات، هنر، صنايع دســتی 
و غذا، شهرهايی را كه سرآمد هستند، به عضويت خود 
 درمی آورد و معرفی می كند. مشــكل اينجاســت كه

  شهرهايی كه ثبت می شــوند، فعاالنه با هم همكاری 
می كنند؛ ولی ما فقط خودمان را ثبت می كنيم و گامی 

در جهت ايجاد تعامل مثبت برنمی داريم. 
شهر رشت در سال ۲۰۱۵ به عنوان شهر خالق غذا عضو 
شبكه شهرهای خالق شد. شهرهای ديگر از اين فرصت 
به خوبی بهره می برند و به عنوان مثال، در جشنواره های 
مرتبط خود تعدادی از اين شــهرها را دعوت می كنند 
كه حضور پيدا كنند و با هم همكاری می كنند و انتقال 
دانش به خوبی بين آنان صورت می گيرد. راجع به غذا 
و فرهنگ های غذايی شــان با هم صحبت می كنند و...  
هدف از ايجاد شبكه ها همين اســت كه شهرها با هم 
 تبادل دانش داشته باشند؛ البته عضوشدن تنها در اين

 شبكه ها سودی ندارد و بايد به طور فعال با ديگر اعضای 
شبكه در تعامل بود. قشــم عضو ژئوپارك ها شد؛ ولی 
آنقدر ناپايدار عمل كرد كه از شــبكه حذف شد و حاال 
به شدت درصدد هستند كه مجدد به عضويت درآيند و 
ثبت شوند. اين گونه عضويت ها مايه آبروريزی است؛ لذا 
اگر می خواهيم وارد عرصه بين المللی شويم بايد درست 
عمل كنيم و كيفيت را مد نظر قرار دهيم. من نمی گويم 
كه عضويت در اين شبكه باعث می شــود در دنيا برند 
شــويم، ولی معتقدم كمک می كند كه به دنيا معرفی 
شويم. كتاب های لونلی پلنت درست كردن و اطلس های 
غذايی كمک بسياری در معرفی و شناخته شدن بيشتر 

و بهتر ما می كند.

رونق گردشگری در گرو بازشدن درهای 

بسته است
جهانی شدن و تركيب ســبک های مختلف آشپزی از 
تغييرات فراوانی حكايت دارد كه در آشــپزی ســنتی 
و بومی رخ داده اســت. از طرف ديگــر غذاهای محلی 
بازتاب دهنده فرهنگ و سبک زندگی مقصد گردشگری 
هســتند كه نبايد از بين بروند. برخی معتقدند ايجاد 
رستوران های خارجی همچون ايتاليايی و عربی در ايران 

اشتباه است. آيا با اين نظر موافق هستيد؟
ترابی: مسلما خير. در گردشــگری درها بايد باز باشد. 
بايد اجازه بدهيم برندهای خارجی وارد كشــور شوند 
تا بين برندهای داخلی و خارجی رقابت ســالم ايجاد 
شــود. گردشــگری به اقتصاد باز نياز دارد. اين اصال 
درست نيســت كه تمام درها را ببنديم و بگوييم هيچ 
كس نيايد. خودمــان به تنهايــی می خواهيم فعاليت 
كنيم. درست است كه جهانی شدن معايبی دارد، ولی 
محاسن بســياری هم با خود به همراه می آورد. دليل 
اين كه بچه های ما به فســت فودها كه ســبكی غربی 
دارند عالقه بسياری نشان می دهند خوشمزگی آن ها 
نيســت! خالقيتی كه در جذاب نشان دادن آن ها است 
باعث جذب كودكان و نوجوانان ما می شــود. گذاشتن 
اسباب بازی كوچكی در بســته بندی غذا امری بسيار 
ساده است كه به راحتی كودك ما را جذب خود می كند. 
می توان با كمی خالقيت عروســک های ساخت دست 
بانوان ايرانی را از گوشه و كنار سرزمين مان جمع آوری 
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كنيم و همراه غذا به كودكان هديــه دهيم. با اين كار هم به غذاهای ســنتی و محلی مان جذب 
می شوند و هم اقتصاد جامعه محلی رونق می يابد.

برگزاری جشنواره ها؛ گامی برای جلب توجه
برگزاری جشنواره ها و جشن هايی كه در آن غذا محور اصلی است، تبديل به يكی از مناسک مهم در 
گردشگری شده است. كشور ها و مقاصد گردشگری مهمی در جهان وجود دارند كه شهرت خود را 

به خاطر غذاهايی كه در آنجا پخته و به گردشگران ارائه می شود به دست آورده اند.
كيان پور: كمتر از بيست ســال ديگر چيزی به نام نفت در ايران وجود نخواهد داشت؛ لذا بهترين 
صنعت جايگزين برای آن گردشــگری است كه بايد از طرق درســت در جهت رونق و توسعۀ آن 
بكوشيم. جشنواره سفره ايرانی، فرهنگ گردشگری، بعد از برگزاری كنفرانس بين المللی برند و 
كيفيت خدمات، سومين كار اجرايی گروه كافل در حوزه گردشگری در يک سال گذشته بود كه با 

هدف توجه بيشتر به غذاهای ايرانی در جهت برندكردن آن ها برگزار شد. 
تهيه اطلس غذای ايرانی، مركز راهبردی مطالعات غذای ايرانی و شكل گرفتن پويش مردمی »من 
ايرانی ام، غذای ايرانی را دوســت دارم«  ازجمله خروجی های اين جشنواره بود كه در آينده بايد 

آن ها را پيگيری كنيم و به ثمر برسانيم.
ترابی: برگزاری جشنواره ها و رويدادهای مرتبط با غذا باعث افزايش جلب توجه، جذب گردشگر 
 و در نتيجه رونق اقتصاد محلی می شــود و گام بســيار خوبی برای شــروع اســت. تم دادن به 
جشنواره ها نيز می تواند راهكار موثری برای تخصصی بودن جشنواره ها باشد؛ به عنوان مثال،  طب 
سنتی و گياهان دارويی تم بسيار جذاب و كاربردی می تواند باشد. در چين چندين جشنواره راجع 
به چای به صورت بنيادين برگزار شده و حتی به فرهنگی كه پشت چای های مختلف هم وجود دارد، 
پرداخته اند و حتی در موزه های  خود به صورت زنده به نمايش گذاشته اند تا فرهنگ شان را زنده نگه 
دارند. اگر اعتقاد داريم كه در غذا صاحب سبک هستيم بايد از آن به خوبی محافظت و همچنين 
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آن را ارائه كنيم.
رضايــت: جشــنواره يعنــی معرفی و 
اطالع رســانی؛ اما اين مهم است كه بعد 
از برگزاری اين جشنواره ها غذاهای مان 
از كيفيــت بهتری برخوردار شــوند و به 
كميت توجه كنيم كه حتمــا با كيفيت 

متناسب باشد. 
متاسفانه نظارتی كه بايد در رستوران ها 
وجود داشــته باشد مشــاهده نمی شود 
و هر رســتوران ســاز خودش را می زند 
 و از نظــر بهداشــتی، كيفــی و كمــی 
رستوران ها كامال از حالت استاندارد دور 
هستند. در يک رســتوران، در يک پرس 
خوراك برای يک نفر ۱۵۰ گرم برنج سرو 
می كنند و در رستورانی ديگر ۱۰۰ گرم.  
قيمت ها نا به جا افزايــش پيداكرده اند و 
كيفيت كاهش يافته اســت؛ درنتيجه در 
برخی واحدها فروش هــم كاهش يافته 
 a است. به ياد داشــته باشيم كه دريافت
ريال از دو مشتری بهتر از دريافت همان 
a ريال از يک مشتری است و اين اساس 

كسب و كار و تجارت است. 
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نگاه ماه

ا گروه  ان ا گردشگری س

كمتر كسی پيدا می شود 
كه لذت چشيدن غذاهای 
شمالی را تجربه نكرده باشد. 
گيالن با اقليم منحصربه فرد 
و باران بسيارش، محصوالت 
كشاورزی متنوعی را 
به ارمغان می آورد. اين تعدد 
محصوالت  باعث تنوع 
غذاهای محلی با طعم های 
بی مانند شده است. رشت 
نيز به خاطر داشتن تنوع 
زياد گياهی، بهره مندی از 
محصوالت دريايی و نيز 
سابقه تاريخی كهن، از تنوع 
غذايی بینظيری برخوردار 
است. بر اساس برخی 
آمارهای اعالم شده، ۱۷۰ 
نوع غذای محلی در رشت 
تهيه می شود.
در رشت و البته بسياری 
ديگر از نقاط گيالن، غذاها با 
استفاده از انواع گياهان تهيه 
می شوند. افزون بر اين، بر 
خالف بسياری از شهرهای 
ايران كه منابع گوشتی 
در آن تنها به گوشت گاو، 
گوسفند و يكی دو حيوان 
اهلی ديگر محدود است، 
رشت از تنوع زيادی در 
اين زمينه نيز برخوردار 
است و غذاهای گوناگونی 
با استفاده از گوشت انواع 
حيوانات محلی، پرندگان 
وحشی و ماهی در اين شهر 
تهيه می شود.
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رشت؛ شهرخالق غذا در جهان   
ا  ای  و  تان  مس ای در   ا  ودن م میا  ر  ا ا ایران   یاری ا م در س

مستان وجود دارد ای م ویژه  دود   ن  ال اس  در گی د ای در مگیری م یا
رده و    اد  و جا ای رای گردشگری ای ود ای مو یاد اس  ن سیار  ای استان گی و  ون 
وری  رص گردشگری ا م ت شود و ی  ا ورا در ایران ش وان شهر  ا شده اس شهر رش  
یر ویژه ای  ا گار ی  رو سفال م ر ا در  ر  و سرو  ن صور گیرد ا  جها در 

ای گی دارد ردن سفره  ا  در ج
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باقالقاتق 
شــايد باقالقاتــق معروف ترين 
غذای گيــالن نزد مــردم ديگر 
استان ها باشد. اين غذا با تركيب 
پاچ باقــال يا لوبيای كشــاورزی، 
شــويد، ســير و تخم مرغ تهيه 
می شــود. حتما در شمال كشور 
چنين لوبياهايی را ديده باشــيد 
كه برخالف ساير حبوبات بدون 
پوست و به شكل خيس خورده و 
تازه فروخته می شــوند. پاچ باقال 
را پس از خيس خوردن به همراه 
شويد و سير و ادويه در روغن تفت 
می دهند. با افــزودن آب و پس از 
جاافتادن خورش، تخم مرغ  را روی 
باقالقاتق  می شكنند. اين غذای 

لذيذ به همراه پلو سرو می شود.

ترش تره
يكی ديگــر از غذاهای گيالنــی ترش تره 
است كه شايد كمتر كســی آن را بشناسد. 
اين خورش مقوی با انواعی از ســبزيجات  
مثل تره، جعفری، گشــنيز، اسفناج و برگ 
چغندر با يک نوع ترشی كه بيشتر آب نارنج 
يا انار اســت تهيه می شود. ســير هم طبق 
معمول پای ثابت غذاهای شــمالی اســت. 
سبزی های ساطوری شده را به همراه مقدار 
بسيار كمی برنج می پزند؛ سپس سير و ادويۀ 
تفت داده شــده را به آن اضافه می كنند. در 
مرحلۀ بعد ســبزيجات بايد در ترشی پخته 
شــوند. پس از جاافتادن خــورش روی آن 

تخم مرغ می شكنند.
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میرزاقاسمی 
ای  ب سفره  یر شاید در ا ای دیگری اس   دلی    اقاسم ی  میر
ا  ا اص ای  ی ر ان گوج سیر و  مر  ایرا وجود داشت اشد ادم
ید  ن  وجود م  ان در  ردن ادم ا  ا قاسم   دلی  د  دودی میر ست
وری  ا شدن سا ا را  ا  ان  د ادم ن م  د را   رار ا و  م 
ا را در  تها ی  مر  د در ا ف م د ده شده  مراه سیر و گوج ر د و    م 
و و  ا ان سرو  اقاسم را  ا  د میر ا م  ا ا ا ای جداگا یمرو و  
د  م 
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کباب ترش
با خوردن كباب ترش طعــم متفاوتی از 
كباب را تجربه خواهيــد كرد. برای تهيه 
اين غذا، گوشــت گوســفند را پيش از 
كباب شدن چند ساعت در تركيب رب انار، 
انار ترش سابيده، سير، پياز، سبزی محلی 
به نــام چوچاق، روغن زيتــون و گردوی 
سابيده می خوابانند؛ ســپس گوشت ها 
را به سيخ می كشــند و روی ذغال كباب 

می كنند.

سیرقلیه
ســيرقليه، خورش گيالنی ديگری است 
كه با تركيب اصلی برگ سير، تخم مرغ، 
لپه، گوشــت مرغ يا اردك و كمی آبغوره 
تهيه می شود. گوشت را پس از تفت دادن 
با آبغوره طعــم دار می كننــد و همراه با 
لپــه آن را می پزند؛ ســپس برگ ســير 
خردشده را ســرخ می كنند و با تخم مرغ 
هم زده می پزند. درادامــه تركيب برگ 
سير به گوشت اضافه می شــود تا زمانی 

كه جابيفتد. 

اناربیج
اناربيج شباهت بسياری به فسنجان كه يكی ديگر از غذاهای محلی گيالن است دارد؛ با اين تفاوت كه در اناربيج به جای گوشت 

مرغ از گوشت گوسفند به شكل كوفته قلقلی و همچنين سبزی های محلی استفاده می شود .

کال کباب
از چاشنی های پرطرفدار گيالنی می توان كال كباب را نام برد كه از بادمجان كباب شده، سير، انار، آب  انار، سبزی معطر )چوچاق( 
و گردوی خردشده تهيه می شود. برای تهيه كال كباب، بادمجان های كباب شده را ساتوری و همراه با ديگر مواد به طوركامل 

مخلوط می كنند.

خورش آلومسما
خورش آلومسما نيز يک غذای ناب گيالنی است كه با خوردنش می توانيم طعم لذيذ ترش وشيرين را با هم تجربه كنيم. مواد 
اصلی اين غذا را لپه، مرغ،  قيسی و آلوی سياه تشكيل می دهند. بدين صورت كه پياز را در روغن سرخ و لپه ها را به آن اضافه 
می كنند؛ سپس كمی آب به آن اضافه می كنند تا خوب بجوشــد. در تابه ای ديگر مرغ ها را به همراه ادويه تفت می دهند و به 

تركيب لپه اضافه می كنند. درنهايت آلو و قيسی ها را با زعفران آب كرده و شكر و رب به خورش اضافه می كنند.

نگاه ماه
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  به خودتان زحمت ندهید؛ 

هیچ وقت یک «قوروتی پز» حرفه ای 
نخواهید شد!

دگاری ی  ها دلی ما و  ر م  م  ود  می ا  د  ر م ما ا ا در  ا سال  ا و    
گا  د اس   ا شیری و  یادما د ل گی م  ره ا ا ا را  ه  ی  م ی ن  ورا در  یس و 
ی  ر و  ی  وادگ ی م ا ی صمیم ی جم شاد  ا د ی ر د ی  ی وده ا ن ا ما  می 
ت شده اشد  ا  ده شا  ا  و مهر ار و ی و م  ی  ی ل ر فا ا ان ی ا ی ر ی ل 

د دی  مرمان  ای  ا ری  ه  وشم وری  ی ا  ای را  م  د  وا م م  م و

اری ریده م
ال گردشگری

سال پيش اواخر پاييز بود كه به همراه تعدادی دوستان تصميم گرفتيم به خراسان 
جنوبی سفر كنيم. شروع كرديم به جست وجوهای قبل سفر. صفحه های وب و 
اينستاگرام را باال و پايين می كرديم تا بهترين نقاط سفر را تعيين و اطالعات خود را 
تكميل كنيم. با راهنمايان محلی تماس می گرفتيم تا بتوانيم برنامه ريزی درستی 
برای سفرمان انجام دهيم. از آن ها می خواستيم به جز جاذبه های تاريخی و طبيعی، 
روستاهايی را معرفی كنند كه بتوانيم شب ها را در آن ها سپری كنيم و با فرهنگ 
مردم محلی، صنايع دستی و غذاهای بومی شان بيشتر آشنا شويم. خيلی زود متوجه 
شديم جاذبه های بسياری پيش روست؛ آن قدر كه به سفر چندروزۀ ما قد نمی دهد. 
بايد به طوركامل و گلچين شده تعدادی از مناطق را برای بازديد انتخاب می كرديم 
و برای ادامۀ بازديدها دست از دل می كشيديم. ازميغان از آن روستاهايی بود كه 
اقامت در يكی از خانه هايش سال ها درخاطرم خواهد ماند. پيش ازظهر به روستا 
رسيديم و از قبل با راهنمای محلی برای اقامت شبانه در يكی از خانه های روستا 
هماهنگ كرده بوديم. صاحبخانه درنهايت مهمان نوازی به استقبال ما آمد و ما را به 
داخل منزل راهنمايی كرد. او سريع از حياط منزل و آنچه كه هر روز می ديد گذر 
كرد؛ ولی ما ميخكوب ايستاديم؛ چون منظرۀ ايوان خانه حيرت زده مان كرد! انبوهی 
از نخل های بلند در كوهپايه هايی با خاك سرخ كمترين چشم اندازی بود كه  از 
ايوان خانه هديه می گرفتيم. كوله هايمان را داخل خانه گذاشتيم .  اندكی استراحت 
كرديم و نشستيم به نوشيدن يک چای كاكوتی دبش و گپ زدن با صاحب خانه و 
راهنمای محلی مان آقابهروز كه اهل يكی ديگر از روستاهای طبس و از دوستان 
صاحبخانه خونگرم ما بود. بعد از آن گشتی چندساعته در بافت روستا و طبيعت 
اطراف آن زديم. ازكوچه های گلی و نخل ها و قنات ها و گندم زارها گذشتيم و از 
هرچه گذر می كرديم بيش ازپيش ما را مجذوب ازميغان دوست داشتنی می كرد. 

پس از غروب به اقامتگاه روستايی مان بازگشتيم.

آقا بهروز پيش از راه افتادن ما از اصفهان قول داده بود آن شب ما را با يک غذای محلی 
خوشمزه غافلگير كند. او می گفت مطمئن است تا االن اين غذا را جای ديگری 
نخورده ايم و راست می گفت! سر سفره به هركدام از ما يک كاسه فلزی داد و برايمان 
از قابلمه ای كه بخار داغی از آن بلند می شــد، خوراك خوش عطر و آش مانندی 
ريخت كه فهميديم اسم آن »قوروتی« است. نان های محلی را دستمان داد و گفت: 
خوب، بسم اهلل! تليت كنيد.  طعم غذا نه تنها برای من بلكه برای  ديگر همسفريانم 
نيز بی نظير بود. با آن كه قاشق اول را با تعجب و كنجكاوی به دهان برديم، ولی 
درنهايت نزديک بود سر مالقه های آخر غذا در قابلمه دعوايمان شود! قوروتی يک 
غذای محلی و خوش خوراك خراسانی است كه طعم و بافت آن تاحدی اما نه كامال 
به اشكنه يا كالجوش شهرهای ديگر شبيه است. من تصور می كنم قوروتی خيلی 
خوشمزه تر از ساير خوراك های مشابه آن است و اين به دليل تركيبات خاص مواد 
غذايی به كاررفته در آن است. دقيقا طرز تهيه اين غذای خوشمزه را بلد نيستم؛ 
اما گمان می كنم مخلوطی باشــد از يک نوع كشــک محلی خاص كه در خطۀ 
خراسان جنوبی درست می شود: تكه های بادمجان، پيازداغ و سير تفت داده شده، 
گردو، گوجه فرنگی تازه، سبزی خشک مخصوص و ديگر افزودنی های محلی كه 
هنوز راز و رمز تركيب آن ها را نفهميده ام! چندبار  دستور پخت آن را در اينترنت 
جست وجو كرده ام و حتی آن را چندين مرتبه در سفرهای ديگرم درست كرده ام، 
ولی خوردن غذای محلی با دست پخت يک مادر روستايی كجا و آن چيزی كه من 
از آب درمی آورم كجا؟  اين غذا در عين سادگی پر از مواد مغذی، تازه و خوشمزه 
است و هيچ اثری از سنگينی پس از خوردن غذاهای چرب و پركالری فست فودهای 
شهری را در آن حس نمی كنيد. اگر اهل خراسان جنوبی نيستيد زياد خودتان را 
برای اين كه بتوانيد مشابهش را بپزيد به دردسر نيندازيد.  به قول معروف پخت اين 

غذا فوت كوزه گری خاصی دارد. 

Sepahan tourism
 m

agazine

www.se
pah

an
touris

m.ir



مراسم افتتاحيه جشنواره سفره ايرانی در هتل 
آسمان اصفهان برگزار شــد. اين جشنواره كه 
از يازده تا ســيزده آذرماه برگزار شد می تواند 
به ترويج فرهنگ غــذای ايرانی و شــناخت 
ظرفيت های موجود در اين حوزه كمک كند؛ 
همچنين برگــزاری چنين جشــنواره هايی 
عالوه بر ايجاد محيطی سالم برای بازديد و تفريح 
عالقه مندان فرصت مناسبی برای رونمايی از 
دستاوردهای موجود حوزه های مختلف گردشگران به وجود می آورد. در مراسم افتتاحيه 
اين جشنواره ستار كيان پور، مديرعامل كافل و مدير اجرايی جشنواره سفره ايرانی گفت: 
يكی از خروجی های مهم اين جشــنواره ايجاد مركز مطالعات راهبردی غذای ايرانی 
است كه اين مركز همزمان با افتتاح جشنواره سفره ايرانی آغاز به كار می كند. از ديگر 
فعاليت های جشنواره بايد به تشكيل پويش مردمی، من ايرانی ام و غذای ايرانی را دوست 
دارم اشاره كرد كه تا آخرين لحظات اين مراسم آمار آن به ۱٤٤۰ نفر رسيده بود. كيان پور 
در ادامه افزود: رونمايی از اطلس جامع غذايی در افتتاحيه جشــنواره سفره ايرانی كه 

می تواند به حفظ انديشه و طبع ايرانی در حوزه غذا كمک كند از ديگر فعاليت های مثبت 
چنين جشنواره هايی است؛ اما در حاشيه اين جشــنواره قرار است تا آخر سال بيش از 
پانزده سمينار تخصصی درباره غذای ايرانی تشكيل شود؛ همچنين اين قول را می دهيم 
كه تا ۳۶۵ روز ديگر گزارشی از عملكرد اين جشنواره و دستاوردهای آن به اصحاب رسانه 

ارائه شود تا همه فعاليت های جشنواره برای عالقه مندان پويا و شفاف باشد. 
در بخش ديگر اين مراسم محســن يارمحمديان، معاون ميراث فرهنگی گفت: پس از 
برجام امروز ايران به عنوان دهمين مقصد برتر گردشگری قرار گرفته است و به مرور به 
جايگاه اصلی خود در اين حوزه نزديک می شود. امروزه نبايد تنها به جذب گردشگران 
تاريخی فرهنگی فكر كرد؛ بلكه بايد در همه زمينه های گردشــگری ازجمله صنعت 
غذايی فعاليت های مستمر داشت تا بتوان ايران را از هر نظر برای گردشگر جذاب كرد. 
يارمحمديان افزود: در گذشته گردهمايی خانوادگی بر سر يک سفره عامل صميميت 
ميان اعضای خانواده بوده كه اين ميراث فرهنگی نمونه خوبی است برای ترويج سفره 
ايرانی در بين فرهنگ های مختلف غذايی جهان؛ اما مصادف شدن اين جشنواره با ايام 
محرم و صفر باعث شــد كه اين برگزاری با تاخير مواجه شــود؛ چراكه ماهيت چنين 

جشنواره هايی ايجاد فضايی شاد و جذاب برای بازديدكنندگان است.

جشنواره سفره ایرانی

  جشنواره سفره ایرانی دراصفهان برگزار شد؛

انمن ایرانی ام و غذای ایرانی را دوست دارم ا گردشگری س

ان ا گردشگری س
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عال پيشــرو كه در آلمان به صــورت آكادميک 
آشپزی آموخته است دوازده آذرماه در هتل كوثر 
اصفهان برای داوری مســابقات استانی آشپزی 
سفره ايرانی حضور داشت. اين مسابقات دارای 
پانزده شركت كننده از اســتان های تهران، قم، 
البــرز و اصفهان بود كه هركــدام از اين گروه ها 
بايد غذاهای محلــی و بومی خود را براســاس 
پيش بينی ها و ارزيابی های انجام شده در سيستم 
ميراث فرهنگی در اين محل طبخ می دادند. پيشــرو درباره هــدف برگزاری چنين 
مسابقاتی گفت: در ابتدا هدف، شناســايی خوراك های بومی و محلی به مردم است. 
همان طور كه اگر از يک شهروند اصفهانی سوال شــود غذاهای محلی خود را نام ببر 
شــايد نتواند به راحتی جواب اين پرســش را بيان كند؛ از هميــن رو برگزاری چنين 
مسابقاتی به درك بهتر و بيشتر غذاهای محلی هر شهر كمک می كند. يكی از مهم ترين 
دستاوردهای برگزاری چنين مسابقاتی ارزيابی كيفيت خوراك های بومی هر منطقه 
است كه ما با ايجاد رزومه برای هر شهر و منطقه می توانيم در منوی رستوران ها به جای 
عرضه غذاهای غربی با غذاهای سنتی متناسب با شرايط جغرافيايی موجود در منطقه 
از ميهمانان پذيرايی كنيم. در قدم بعدی، شناسايی غذاهای شاخص هرمنطقه می تواند 

با پيگيری های مداوم به ثبت جهانی برسد و ايران را از نظر پخت غذا به جايگاه نخست 
نزديک كند. 

همدلی برای لذت از غذا
پيشرو در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه همدلی موجود در ميان آشپزها برای رضايت 
فردی كه غذا را ميل می كند يكی از ديدنی ترين صحنه هايی است كه در اين مسابقات 
اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: شايد مهم ترين دستاورد اين مسابقات كه در هر استان 
به طور جداگانه در حال برگزاری اســت، همدلی رقابت كنندگان برای جلب رضايت 
فردی است كه محصول آماده شده را ميل می كند و اين اتفاق می تواند زيباترين اتفاق 
جشنواره سفره ايرانی باشد. درحقيقت برای آشپز شخصيت فردی مهم نيست، بلكه 
شناساندن درســت غذای بومی به بازديدكنندگان در اولويت قرار دارد كه اميدوارم 
با توجه به برنامه های درنظر گرفته شــده برای ســاليان آينده چنين جشنواره هايی 
همچنان پابرجا باشد تا شاهد استقبال بيشتری از سوی جامعه باشيم. ميل كردن غذا، 
جذاب ترين حادثه زندگی اســت؛ ازهمين رو ماهنامه گردشگری سپاهان می تواند با 
 برگزاری چنين جشنواره هايی زمينه مناسبی را برای به وقوع پيوستن رويدادهای جذاب

 فراهم كند.

فريدون اله ياری، مديركل ميراث فرهنگی اصفهان در مراســم 
افتتاحيه جشنواره ســفره ايرانی گفت: با بررسی آمارها می توان 
به اين نتيجه رسيد كه گردشــگری دچار تحوالت مثبتی شده 
است و تمامی تالش های ما بر اين است كه استان اصفهان ازنظر 
گردشگری در جايگاه نخست كشور قرار گيرد. وی درادامه افزود: 
گردشگران بر اســاس ظرفيت های فرهنگی، تاريخی موجود در 
استان به اين شهر ســفر می كنند و اين تنها بخشی از پتانسيل 
گردشگری شهر اصفهان اســت كه می توانيم با برگزاری چنين 
جشــنواره هايی از ديگر ظرفيت های گردشــگری شهر اصفهان 
رونمايی كنيم. تنوع اقليمی موجود در كشور باعث تنوع در پخت 
غذا شده است؛ اما متاســفانه در منوی رستوران ها می بينيم كه 
تنها بخش كوچكی از اين ظرفيت ها گنجانده می شود. اميدواريم 
منوی رستوران ها بيش از آن كه رويكرد غربی داشته باشند از تنوع 

اقليمی موجود در ايران بهره مند شود.

    گفت وگو با عال پیشرو، مدرس آشپزی:

  غذا، جذاب ترین پدیده هستی است

43

* دی و بهمن 1395/ شماره هفتم *

www.se
pah

an
touris

m.ir



شــنگ  هو
از  مظاهــری 
ن  گا يســند نو
اصفهانــی بــا 
برپايی غرفه ای 
عرضه  بــرای 
ی  ب هــا كتا
در  خــود 
جشنواره ســفره ايرانی نشان داد كه ســفره ايرانی تنها 
شامل خوراكی نمی شــود و می تواند فرصتی برای ترويج 
فرهنــگ كتاب خوانی در جامعه باشــد. مظاهری كه در 
حوزه های سياسی، اجتماعی و تاريخی قلم می زند دررابطه 
با شرايط موجود در غرفه خود گفت: من تابه حال چندين 
كتاب درباره مسائل سياسی و اجتماعی نوشته ام؛ اما آن 

موضوعی كه برای خود من نيز جای تعجب دارد گرايش 
جامعه به تاريخ و گذشته اقليمی خود است؛ چراكه كتاب 
ســيصد تصوير در مدت كوتاهی به چاپ هفتم رسيد و با 
استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. هدف از برپايی اين 
غرفه در جشنواره سفره ايرانی در درجه اول تبليغ و ترويج 
فرهنگ كتاب خوانی در ميان جامعه است و در درجه بعد 
بازديد از كتاب سيصد تصوير كه تاريخ مصوری از ايران را 
به نمايش می گذارد. مظاهری درادامه افزود: اصفهان ميزبان 
چهره های مهم جهانی است كه ازجمله آن ها می توان به 
هولستر، عكاس نام آشنای جهان اشاره كرد كه پس از سفر 
به اصفهان ديگر بازگشتی به ديار خود نداشت و در همين 

جا به خاك سپرده شد.

ترویج فرهنگ کتاب خوانی همراه با لذت 

چشیدن طعم غذای سنتی
اما به دور از هر حاشــيه نگاری بايد گفــت برپايی چنين 
غرفه ای آن هم ميان تعداد انبوهی از غرفه های غذای ايرانی 
نشــانه هايی از رويكرد اجتماع به كتاب و كتاب خوانی را 
به همراه دارد؛ چراكه كتاب تنها وسيله ای است كه می توان 
از آن در هر شرايطی استفاده كرد و تنها مرجعی است كه 
بايد به آن اســتناد كرد؛ از همين رو غرفه كتاب هوشنگ 
مظاهری می تواند نماد حركت جامعه به ســوی مدرنيته 
باشد. در همه زمان های تاريخی با بررسی ها و گزارش های 
ميدانی انجام شده می توان به راحتی به اين نتيجه رسيد كه 
پايه های حركت يک جامعه برای تبديل شدن به يک جامعه 
مدرن و روبه رشد از هرنظر، ترويج فرهنگ كتاب خوانی و 
ميزان مطالعه افراد آن جامعه است و چه خوب است كه 
مسئولين يكی از دغدغه های خود را برای برگزاری چنين 
جشنواره هايی كه اتفاقا منفعت زيادی برای حفظ تاريخ و 
اقليم كشورمان دارد، ترويج فرهنگ كتاب خوانی به وسيله 

برپايی چنين غرفه هايی قرار دهند. 

چشم اندازی به سوی آینده 
در گذشته شــاهد برگزاری اجالس جهانی گردشگری و 
صنايع دســتی در اصفهان بوديم و امروز شاهد برگزاری 
جشنواره سفره ايرانی هستيم. چنين ديدگاه مثبتی در 
راستای ترويج فرهنگ گردشــگری می تواند به حفظ و 
نشر اين چشم انداز كمک كند؛ چراكه جامعه ايرانی تشنه 
برگزاری چنين جشنواره هايی است و با برپايی غرفه های 
گوناگون در اين جشــنواره ها می توان سنت های موجود 
در هر اســتان را برای بازديدكنندگان به معرض نمايش 
گذاشت. از سوی ديگر برخورد مخاطبان با غرفه ها و آثار 
موجود در اين جشنواره نشــان دهنده كمبود اطالعات 
اجتماعی در همه زمينه های فرهنگی و تاريخی كشــور 
اســت؛ چراكه اگر خوب به چهره هــای بازديدكنندگان 
توجه كنيم متوجه می شــويم ميزان شــگفتی و تعجب 
مخاطبان ايرانی بيشــتر از گردشــگران خارجی است و 
اين موضوع جای تفكر دارد كه چرا يک اصفهانی نبايد از 
 ظرفيت ها و گرايش های تاريخی فرهنگی اســتان خود 

مطلع باشد. 
اميدواريم برگزاری چنين جشنواره هايی كه اتفاقا با استقبال 
خوبی هم روبه رو شده است در آينده نيز ادامه يابد تا جامعه 
ايرانی در ابتدا خود را شناسايی كند و بعد به دنبال ساخت 
آينده ای باشد كه با آرمان های انقالب اسالمی پايه گذاری 
شده است. نسل فردا در راستای چشم انداز آينده محور خود 
به فرهنگی می انديشد كه رنگ وبوی ايرانی می دهد و اين 

فرهنگ را تنها می توان در كتاب جست وجو كرد. 

 گفت وگو با نویسنده کتاب سیصد تصویر؛   

سفره ایرانی؛ فرصتی برای ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی 

اختتامیه جشنواره
ان ا گردشگری س

جشنواره سفره ایرانی
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محله بيدآباد از محالت مهم و معروف شهر اصفهان است. اين محله در شمال زاينده رود واقع شده و درگذشته به صورت يک ناحيه شهري و محله بزرگ كه شامل تقسيمات و محالت 
كوچک تري نيز بوده، عمل مي كرده است. اين محله درحال حاضر به علت ايجاد خيابان ها و معابر جديداالحداث چندپاره شده و به بلوك های شهری كوچک تري تقسيم شده است. محله 
مذكور داراي مراكز محله اي به نام هاي بيدآباد، عليقلي آقا، درب كوشک، شيش بيدآباد، شاطرباشي و ميرزاآقا است. اين محله در قرن چهارم هجري خارج از دروازه هاي شهر بوده، اما در 
قرن پنجم جزئي از اصفهان به شمار مي رفته است. در دوران صفويه بيدآباد از ارزش هاي خاص برخوردار شد؛ تا آنجا كه رجال روزگار مانند عليقلي آقا مبادرت به احداث بناهاي عام المنفعه 

در آن كردند. در دوره قاجار نيز محله بيدآباد اهميت بسيار زيادي پيدا كرد و با احداث مسجد سيد بر موقعيت آن افزوده شد.

اد  ید ار  ا قا  ی  ما  ود  ومس ان جام  شی ا یا اص  د اد  ور ید م
ره  ان جام و م یا ی  ا ا  هار ور ا  ان اس ای م ی  ار ر ا ا  اش  ر ار شا ا
دسید ا  ان مس یا قا و  ی  مو  ار و م ا ور ا  ا  ود شرو م شود و  ومس شی ا
ار  ا ری  ا ا  وش م رسد و ا  ان  یا اش و  ر ار شا ا اد   ار ید ا ری 
ان  یا ا  ت  موا وش و ا امتدادیا د و مدرس در  مو مس دن و م ان  ماد  ی  ر
د و  ما و مس ون  م اصر  ته م شود وجود  ایی م ا  هار ان  یا دسید   مس
م  ال  وان ی مر م  ر ی   ا ال  ور  در ور م قا در شمال م ی  ار  ا
د  دسید و مس اد و مس ار ید ون ا م اصر قو  رار  ی است م ر و  د ا ی  م 
اری  ور  یا ی م می  را ا اد م  ردن س اقت ر ا وه  ور  دد دیگر در ای م ا مت ار  ا ان و  ی  ر

د را م سا گردشگر را ی 

محور تاريخي،  فرهنگی و گردشگري

 بيدآباد

محور بیدآباد
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مسجد 
علیقلی آقا

هارسو  دی  اد  در م ید
ای  ا مو  قدیم م
قا  ی  ا  وجود دارد   
قا ی  ی  هور اس  م
مان  ار  و ی رایان  واج س ا 
ود   سی صفوی  ان  شاه س
د و  ت مس ر ا یا  مان  در 
ای   ی هارسو  ار و سرا و  ا

اد اصفهان سا  ود و در م ید ا 
Sepahan tourism

 m
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د و  ور م  دا  دن یا  قا مادی  د  ق  وی مس ا ج
و  تا  د ص س ر اس مس د  سم م سردر مس
ی  اری  ای ا و گره  اش  ن ا  ستان  ای دارد و ش ی و 

شده اس 
وه ای ر      ردر    قه تی س
ا  تی   ری قمری اس در ای   11 اری  امام و 
ستان  اره شده اس ش قا اش ی  سی و  ان  شاه س
ا  ن  تی  یا قرار دارد و ر  ر  د در ش ا و فی مس ی
وشت  اری  جوردی اش اش  می  ر  ی سفید   ست
ستان در  ا ا ای اس  ش ار  شده اس مفاد ای اش
اصرالدی شاه قاجار  مان س  ری قمری   1 سال 
واد و  دال تی  ا ای  وده شده اس  د ا  مس
و ایوان  ی اس در ج مد اسما ن م ار  ی اش استاد 
ا  ا  ای  ن س مرمر و دیوار اره  ای اس  ا ی را  م

ی شده اس  ر  اری م اشی

د  شم ای ار ا اری فی ی ا  اشی ر صفوی و قاجار و  و   ی مر ای  و ست ی و  ا وجود  د  ل  ای مس
ن   ای فی  اش  داری ا  ن ویران شده و م قا واق شده  قسم ا  ی  ما  د  ا مس اصفهان  شمار م رود در م

ت اس ال یا ت ستون ا ه ا 

esfahanguide.ir
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محور چهارباغ

ح�م علیقلی آقا
مام  ان   ی  ما  ه  مان مو ان اصفهان یا  ی  ما 
دی   ری داده و  ار ییر  ر  ا در اصفهان وده اس در دوره 
ادی  ان ید یا ا در م ی  اس شده اس ای  ه مرد ش مو
را  قا ا ا ی  اری  مو  قا واق شده اس م ی  م 
م صفوی اس  در م  ر ی دوران  ماری و شهرسا ری م
ا  تب  د م هارسو مس ار و  اد اصفهان واق شده و شام ا ید
ت وده  متاسفا  س م ی  ا اروان سرا و د ا و  ور ما 
ای  ا ن  ریب و  جای  مو  ای ا ای م مان قسم   مرور 

دا شده اس جدید ا

حمام عليقلی آقا اصفهان به وســيله عليقلی آقا 
از درباريان دو پادشــاه صفوی، شاه سليمان و 
شاه سلطان حســين صفوی در مجموعه  ای كه 
خود، بانی آن بوده، به سال ۱۱۲۵ هجری قمری 
ساخته شده اســت. اين حمام از نوع معماری 
سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است. بنای 
حمام شامل دو حمام بزرگ و كوچک و فضای 
چال حوض است. هر يک از اين دو حمام از دو 
بخش اصلی ســربينه و گرم خانه تشكيل يافته 
اســت؛ به طوری كه در آن دوره مــردان و زنان 
به صورت جداگانه می  توانســتند از آن استفاده 

كنند.
اســتفاده از حمام برای همه مردم آزاد بوده و از 
سحرگاه تا نيم روز مردها و از ظهر تا غروب زنان 
استحمام می كردند؛ البته در بعضی دوره ها مانند 
دوره قاجار، ثروتمندان و افراد بانفوذ ســاعاتی 
گرمابه را قرق يا اجاره می كردند و اجازه ورود را 
تا زمانی كه خود مشغول استحمام بودند به مردم 
عادی نمی دادند. مخزن حمام از سوختن چوب 
و زغال گرم می شــد و حتی دود حاصل از آن را 
به داخل لوله هايی كه در كف وجود دارد هدايت 
می كردند تا برای ضدعفونی و گرم كردن ساير 
قسمت ها نيز مورد اســتفاده قرار گيرد؛ بدين 
ترتيب از كمترين انرژی موجود، به بهترين وجه 

استفاده می كردند.

محور بیدآباد

48

* دی و بهمن 1395/ شماره هفتم *

www.se
pah

an
touris

m.ir



Sepahan tourism
 m

agazine

در چند جای حمام در كنار حوضچه ها، سنگ های يک تكه و 
سفيدرنگی به اندازه يک متر ديده می شود كه سطح آن ها آجدار و 
دارای برجستگی های ماليمی است. تعجب نكنيد اگر بگوييم كه 
از اين سنگ ها برای ماساژدادن استفاده می كردند. اين سنگ ها 
مانند تكيه گاه صندلی و عمود بر حوضچه ها طراحی شده اند و از 
حفره باالی آن ها آب گرم برسطح آجدار جاری می شده و نقش 

يک ماساژور را بازی می كرده اند.
آب به خاطر اختالف سطح ميان مخازن و حوضچه ها و فواره ها، 
به گردش درمی آمده و برای به جريــان انداختن آب، لوله ها را 
شيب دار طراحی كرده اند. يكی از مواردی كه هنگام بازديد حمام 
توجه شما را به خود جلب خواهد كرد وجود تعداد زيادی فواره  
و جوی آب است كه تقريبا همه جا ديده می شوند. اين فواره ها 
باعث می شوند صدای دلنشين آب درفضای بسته حمام بپيچد و 
در همه جا به گوش برسد تا كسانی كه برای شست وشو به گرمابه 
آمده اند، ساعتی به آرامش برسند و خاطر از دغدغه های روزمره 

بشويند.
يكی از نكات جالب اين گرمابه، سيســتم نوردهی آن اســت. 
روشــنايی از روزنه هايــی تأمين می شــود كه روی ســقف 
گنبدی شكل حمام تعبيه شده است. در اين روزنه ها شيشه های 
محدبی و عدسی شكل وجود دارد. خاصيت محدبی اين شيشه ها 
عالوه بر جلوگيری از اتالف انرژی، باعث شكست نور می شود 
و روشــنايی را پخش می كند. درواقع مهندسان و معماران بنا 
از خاصيت ذره بين، برعكس استفاده و به راحتی فضای داخل 
حمام را روشــن كرده اند. ويژگی جالب ديگر اين كه شيشه ها 
از يک طرف نور را عبور می دهند و كسی كه در پشت بام باشد 

نمی تواند داخل حمام را ببيند.

مشخصات موزه حمام علیقلی آقا اصفهان 
ورودی حمام بزرگ يک فضای هشت ضلعی است كه به هشتی 
مشهور اســت و پس از عبور از دو راهروی عمود برهم به بينه 
)رخت كن( متصل می شود. بينه يک هشت ضلعی كامل بزرگ 
است. پوشــش طاق و گنبد آن روی هشت ستون سنگی قرار 
گرفته است. برای تأمين روشنايی بينه نورگيرهای شيشه داری 
به نام جام گاه در سقف تعبيه شده است. ازاره های بينه به فاصله 
۱٤۰ ســانتيمتردارای كاشــيكاری هفت رنگ با نقوش گل و 
بوته و برگ و اسليمی بوده و قسمت بااليی تزئينات آهک بری 
سفيدرنگ بر  زمينه مشكی مربوط به دوران صفويه و نقاشی با 
موضوعات متنوع مربوط به دوران قاجار است. سربينه با راهرو 
موربی به گرم خانه متصل می شــود. در ضلع ديگر اين راهرو 
لنگ شوی خانه و سرويس بهداشتی قرار گرفته است. گرم خانه 
حمام فضای تقريبا مستطيل شكلی است كه روی هشت ستون 
سنگی و ديوارهای جانبی قرارگرفته اســت. كف گرم خانه با 
سنگ های مرغوب مرمرين پوشيده شده است كه زنبورك هايی 
در زيرداشــته و ازطريق تون هوای گرم به داخل زنبورك وارد 
و باعث گرم شدن كف می شده است. دورتادور ديوار گرم خانه 
تا ارتفاع ۱٤۶ ســانتيمتر با تزئينات كاشيكاری با نقوش گل و 
مرغ و اسليمی مزين شده است. خزينه حمام در كنار گرم خانه 
قرار گرفته و از طريق پله هايی كوتاه بدان می رسند. در طرفين 
خزينه نيز دو محل اســتحمام اختصاصی طراحی شده كه به 
شاه نشين مشهور است. در ضلع جنوبی گرم خانه چهارحوض 

و در طرفين آن نيم هشتی های زيبايی )شاه نشين های غربی و 
شرقی( قرار دارد. ابعاد تقريبی استخر ۵*۱۳ متر با عمق ۱/۲۵ 
است. كف محوطه سنگ فرش شده و ازاره ديوار آن تا ارتفاع ۱۶۸ 
سانتيمتر دارای كاشيكاری هفت رنگ با طرح هايی نظير درخت 
سرو و شكوفه، تركيب بندی هايی با نقوش درختان ميوه و گل و 
بوته و اسليمی است. روی يكی از جرزهای مشرف به گرم خانه 
يک تابلو كاشی تصوير مردی ايســتاده با لباس و عمامه و عصا 
به دست مربوط به دوران صفويه را كه احتماال تصوير بانی حمام 
يعنی عليقلی آقا است، نشــان می دهد. حمام كوچک ساختار 
معماری مشــابه حمام بزرگ دارد: با اين تفاوت كه در مقياس 
كوچک تری اجرا شده است. آب مورد استفاده در حمام از چاه 
گاو تأمين می شده كه به وسيله گاو در فضايی به نام گاورو واقع 
در ضلع غربی بنا بيرون كشــيده و به مخزنی واقع در پشت بام 
انتقال داده و از آنجا با تنبوشه های سفالين به خزينه ها و آب نماها 
و چهارحوض هدايت می شده است. ازديگر بخش های حمام، 
سيستم گرمايش آن شامل تون )آتشدان(، انبار سوخت، تيان 
)ظرف مخصوص گرم كردن آب( و گودال جمع آوری خاكستر 
است كه در ضلع غربی بنا واقع شده است؛ همچنين دودكش ها 
و كانال های انتقال گرما زير حمام است. سيستم دفع فاضالب 
به روش گنداب بوده اســت: بدين ترتيب كه فاضالب از طريق 
كف شــوهای دو محل گرم خانه و بينه به كانالی هدايت شده و 
سرانجام در محوطه بزرگی در پشت حمام سرازير و در آن محل 
پس از خشک شدن به خارج شهر حمل می شده است.اين بنا 
با وســعت ۹۸۳ مترمربع اكنون به عنوان موزه مردم شناسی 

درمعرض ديد عموم گردشگران قرار گرفته است.
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محور بیدآباد

بقعه شيخ 
ابومسعود رازی
بقعه شــيخ ابومســعود رازی ازبناهــای معروف 
دوره تيموريان دراصفهان اســت كه بازســازی 
و مرمت شــده و در بهمن مــاه ۱۳۹۰ به عنوان 
خانه انقالب اســالمی و واليت به بهــره برداری 
رسيده است . شــيخ  ابومســعود احمدبن فرات 
رازي يكي از دانشــمندان و محدثين بزرگ قرن 
سوم هجري اســت كه در محلي كه امروز »بقعه 
مسعوديه« ناميده مي شود به هدايت و ارشاد مردم 
مي پرداخته است. اين محل در آن روزگار به محله 
شيخ ابومسعود و خانقاه شيخ ابومسعود هم مشهور 
بوده اســت و مورخيني كه از قرن چهارم هجري 
به بعد دربــاره اصفهان مطالبي نوشــته اند آن را 
شامل مجموعه اي وسيع، مركب از خانقاه و بازار 
و چهارسو و حمام و باغ نوشته اند. از اين مجموعه 
مشهور امروز ســردر قابل توجهي برجاي مانده 
است. بر باالي اين سردر كتيبه زيبايي به خط ثلث 
با كاشي ســفيد معرق بر زمينه الجوردي نوشته 
شده است. در پايان اين كتيبه تاريخ ۸۹۵ هـ .ق 
و نام يعقوب بهادرخان )سلطان يعقوب تويونلو( و 
كاتب آن )كمال بن شــهاب الكاتب اليزوي( آمده 
است. بقعه شيخ ابومسعود به شماره ۲۱۹ به ثبت 

آثار تاريخي رسيده است.

از عناصر اين مســجد مي توان به چهار در 
اصلي، دو شبستان بزرگ، دو گنبد كوچک 
و بزرگ، دو چهلســتون، دو مهتابي وسيع 
كف حياط، چهار مهتابــي طبقه فوقاني، 
سه ايوان و يک گلدســته معظم و بيش از 
٤۵ حجره و چنددهليز اشاره كرد. اين اثر 
ارزنده و مشهور كه در ضلع جنوبی خيابان 
مسجدســيد واقع شــده از حيث مطالعه 
معماری و هنــر كاشــيكاری به خصوص 
گره كشــی، خط بنائی و كاشی هفت رنگ 
درشــمار بهترين آثار قرن سيزده هجری 
قرار دارد. ســاختمان مسجدسيد زيرنظر 
مرحوم حجت االســالم ســيدمحمدباقر 
شفتی معروف به ســيد شروع شد؛ اما عمر 
آن مرحوم برای پايان آن وفا نكرد؛ بنابراين 
بقيه كارهــای آن زير نظر فرزنــد و نوه او 

ادامه يافت.
پس از انقــراض صفويــه با ركــودی كه 
گريبانگير وضع اقتصادی كشــورمان شده 

بود، كاشــيكاری و به طور كلی مسجدســازی دچار وقفه محسوسی 
شد؛ بنابراين اگر بگوييم مرحوم ســيد با آغاز ساختمان مسجد سيد 
بار ديگر احداث مسجد در ايران را رونقی تازه بخشيد، سخنی به گزاف 

نگفته ايم.
سردر شمالی مسجد كه ورودی اصلی به حساب می آيد دری رفيع با دو 
سكو از سنگ پارسی است كه طرفين آن تزئيناتی از كاشی هفت رنگ و 
گل و بته و كتيبه هايی به خط ثلث جای گرفته اند. اين كتيبه ها شامل 
آياتی از قرآن كريم است. ســردر جنوب غربی كه آن نيز يک ورودی 
رفيع اســت با كاشــي های هفت رنگ و كتيبه ها و اسپرهای مكتوب 
تزئين شده است. كتيبه های اين ســردر به خط محمدباقر شيرازی، 
خوشنويس بزرگ عصر قاجار كتابت شده است. سردر جنوب شرقی 
با جلوخانی وسيع همچون نگينی در كوچه می درخشد. ايوان جنوبی 
جلوی شبســتان زير گنبد قرار دارد و ايوان های شرق و غرب در جلو 
شبستان زمستانی مسجد واقع شده اند.در دوطرف شرق و غرب چهار 
مهتابی ساخته شده اند. در اطراف ايوان ها حجراتی برای سكونت طالب 
علوم دينی ساخته شده اند. در اسپرهای اطراف مهتابی ها با خط بنائی 
عبارات و اشعاری نوشته اند. ساعت بزرگ مسجد كه در اصفهان شهرت 

دارد در باالی ايوان جنوبی قرار گرفته است.
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مسجدسید
ت شد  ی ا مساجد اصفهان اس  در دوران قاجاری سا د سید مس
در  ری    1 ده  ا در س هر  شمار م رود ای  و ا مساجد اص ای ش
فت در مسا  مترمر  اقر ش مد وس م مدشاه قاجار مان م
هار در اص دو  اره اس دارای  ای یم  د   ت شد ای مس سا
ره اس  ی ا   د س ایوان و  ر ی گ ستان  ه ستون دو ش

ده اس اری  اش  ن ی  ای  ستان  ی درون ش م دارد  اره  اما م
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راهن�ی سفر

فصل پنجم

Sepahan 
tourism 
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ی دو رماجرا  ا    سفر 
مستان گردی   راه و رس 

ر استو مستا |   شا سفر 
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دور دنیا

سی مرجان 

اندونزی در کجای 

این دنیا قرار دارد؟
كشور اندونزی در جنوب 
غربی آسيا واقع شده است. 
اين كشور در همسايگی 
گينۀ نو، مالزی، سنگاپور، 
فيليپين و استراليا است.

جمعيت حدودی اندونزی 
بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر و 
مساحت آن معادل يک 
ميليون و نهصد و نوزده 
هزار و چهارصد و چهل 
كيلومتر مربع است. 
آب وهوای گرم و مرطوب از 
ديگر ويژگی های اين كشور 
كهن است .دين مردمان 
آن اسالم ، بودايی و هندی 
است. پايتخت اندونزی، 
جاكارتا، عالوه بر اين كه 
پايتخت كشور است، 
بزرگ ترين شهر در كشور 
نيز محسوب می شود.  
قدمت جاكارتا به پانصد 
سال می رسد و از ديگر 
ويژگی هايش جمعيت 
زياد آن است كه در حال 
حاضر يازدهمين شهر 
پرجمعيت دنيا به شمار 
می رود . وضعيت جوی اين 
شهر قديمی گاهی مرطوب 
و گاهی خشک و آب وهوای 
آن به طور معمول گرم و 
مرطوب قاره ای است.
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  سفر پرماجرا به اندونزی

ی  دو ور ا ، سفر   مستا ای  هاد ویژه ما رای سفر ی
د ا رسیدن   ران ایرا  ا ی رای مس دو ای ا وی اس
ای صدور  د ا مراج  اج  وری   ا م شود   د ا م
ی   دو موران دولت ا رودگاه م ی  را روادید در سال 
ام  ر وریست ی ما را در گ ای  ترل مدار مهر وی ا 
ای  ور ی ماه  د هتری وق سفر  ای  د  وا ر  مسا
ور  ا م ت اشید  رو  ال ر د اس  ق ا سفر  د ا اسف مهر 
یرید  ر قیمت  ت را ا  ر  وریس  را  ویددر شهر 
ا را  ار ای شمال جا ت  ستید  را  و و  ال جای  اگر  د
ار  سم  ر ی سا ی  ال ی  رمی و ورودی  ای  و  و ا ا س  ا وه ر  ید   ا  ت ا
ی دار   ا ر  ای س  ور ور مو د  در ای  ر م  ادی ا دارد  مر شهر  میدان 

د ی   را د شما را ا شر  وا د گاه م  اجا ا دار
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 جاكارتا قلب اقتصادی، فرهنگی 
و سياسی اندونزی است.

جزيره بالــی كــه القابی چون 
بهشــت روی زميــن را دارد 
در كشــور اندونــزی اســت و 
از زيباتريــن و مشــهورترين 
جزيره های  اين كشــور به شمار 
می رود. اين جزيره مساحتی بالغ 
بر پنج هزار و ششــصد و بيست 
كيلومتــر دارد و جمعيــت آن 
حدود سه ميليون نفر است كه 
اكثر ســاكنان آن اهل اندونزی 

هستند.

با آن كه وقوع زلزله و فوران آتشفشان ها طی سال های گذشته، جاكارتا 
را برای جذب توريست با مشكل مواجه كرده است، ولی جذابيت های 
طبيعی اين سرزمين، قدمت معابد و كاخ ها، جشن ها و فرهنگ هند 

هرسال جذب كننده مسافران زيادی از همه جای دنيا است.
در سفر به جاكارتا بهتر است اول شــهر مينياتوری تامان را ببينيد تا 
بهتر با فرهنگ اندونزی آشنا شــويد؛ چراكه ديدنی های اندونزی با 
مجســمه های هنرمندانه مينياتوری در اين باغ بزرگ جمع شده اند. 
اين مكان تا ســاعت بيست باز اســت و راهنمای زيادی دارد. بازديد 
از پارك ســفری و باغ بوگور و باغ اركيده جاكارتا را نيز در برنامه های 
بعدی خود قرار دهيد؛ همچنين پارك رويايی آبكول در شمال جاكارتا 
مجموعه ای از چندين مكان تفريحی اســت كه بايد مقصد تفريحی 
ديگر توريست ها باشــد. از ديگر برنامه های سفر به اندونزی می توان 
به بازديدازموزۀ ملی اين كشــور اشــاره كرد.در جاكارتا متناسب با 
هر سليقه ای تفريح و ســرگرمی وجود دارد؛ چرا كه می توان در اين 
ســفر برنامه های ماجراجويانه يا هيجانی را انتخاب كرد يا آرامش و 
طبيعت گردی را برگزيد. سواحل عمومی در شمال هستند و تورهای 
قايق سواری، اسكی روی آب، غواصی، گردش با كشتی و كايت سواری 
در ساحل ها برپاست. از ديگر جاذبه ها در اندونزی به كوه آكانک اشاره 
می كنيم. اين كوه در بالی واقع اســت و مادر كوه ناميده می شود. اين 

كوه آتشفشانی فعال است و ارتفاعی بيش از سه هزار متر دارد. 
دنپاسار با اين كه مركز بالی است، ولی مقصد اصلی گردشگران نيست.  
اوبود، شهر ديگر بالی است كه در شــمال دنپاسار قرار گرفته و مركز 
فرهنگی و هنری اين جزيره محسوب می شود . كاخ های اوبود و پوری 
ســارن اگونگ هم در همين شــهر قرار گرفته اند. معبد پوراماراجان 
آكونک هم كه معبد اختصاصی ســلطنتی است در شمال اوبود واقع 

شده است. 

Sepahan tourism
 m

agazine

جاذبه های توریستی 
ی سیار گسترده  دو ور ا وریست  ای  جا 
د  ور شا ایت ای  وری  در  اس  
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تپه های شاليكاری شــده 
پلكانی كه چشم انداز خيلی 
زيبايــی دارنــد از مناظر 
ديگری است كه توجه شما 
را جلب خواهد كرد. نوزادوآ 
به صورت شبه جزيره ای به 
منتهی اليه جنوبی جزيره 
بالی متصل شــده است.با 
ورود به اين جزيره از دنيای 
روســتايی بالی خارج و به 
جهانــی پــرزرق و برق و 
لوكس كــه بزرگ ترين و 
بهتريــن هتل های جهان 
را در خود جای داده است 

وارد خواهيد شد.

 در اينجا رستوران های مجلل، كشتی های 
تفريحی بســيار لوكس، زميــن گلف و 
هتل های رويايی با مهمان نوازی بالپنزی 
پذيرای شــما خواهنــد بود. از گوشــه و 
كنار ايــن شــبه جزيره نوای دلنشــين 
موســيقی و بوی خوش غذاهای شــرقی 
به مشام می رســد؛ اما اينجا مكان آرامش 
است و زندگی شبانه در اينجا زرق و برق 
كوتاهی بيش نيست، مكانی برای آرامش 
بزرگساالن. سواحل نوزاد  نيز از زيباترين 
ســواحل جهان اســت؛ به طوری كه در 
رده بندی جهانی مقام پنجم را از آن خود 
كرده اســت. معبد زيبای اوالواتو نيز كه 
در اين شــبه جزيره زيبا واقع شده شامل 
روستاها و محالت مسكونی متعددی است.

 از بســياری از زيبايی های جزيره بالی می توان به معبد آبی اولون النو، غار فيل ها، معبدهای 
باستانی متعدد، باغ وحش بسيار زيبای بالی ،  پارك فيل ها و تعدادی موزه و خانه هنر اشاره كرد.

توصيه می كنم از تورگردان ها يا تورهای مسافری موجود در سطح جزيره بالی برای بازديد از 
نقاط ديدنی اين منطقه بهره ببريد. بازديد از جنگل ميمون ها در اين منطقه را هرگز فراموش 
نكنيد. كينتامانی، نام روستايی است كه در آن درياچه های بســيار زيبايی است. آتشفشان 
كينتامانی در اين روستا هنوز فعال است و بوميان اين منطقه از ترازها و سنگ های سرد آن برای 
ساخت منازل خود استفاده می كنند. ديگر جاذبه توريستی بالی پارك آبی واتربوم است. اين 
پارك آبی متشكل از استخرهای بزرگ و كوچک است و چندين سرسره آبی، استخر، بازی های 
مخصوص بچه ها و رستوران های مختلف دارد. بازديد از معبد مادر را كه بزرگ ترين معبد هند 
و در بالی است هرگز ازدست ندهيد؛ همچنين معبد اوال واتو  نيز از معابد بسيار زيبای بالی است 
كه در جنوبی ترين نقطه بالی واقع شده است. از ديگر معابد افسانه ای بالی به معبد تانالوت اشاره 
می كنم كه البته بازديد از آن درصورتی امكان پذير است كه دريا در حالت مد بوده و شما قادر به 

عبور از راهی كه به آن منتهی می شود، باشيد.

دور دنیا
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رستوران گردی
 از آنجايی كه يكی از مهم ترين دغدغه های ما ايرانی ها در سفرهای خارجی غذا است، در اين كشور نگران غذا نباشيد؛ چرا كه به غير از برندهای 
معروفی مثل مک دونالد ، پيتزا هات و استاربكس، رستوران های ايتاليايی، مكزيكی و حتی عربی زيادی در آنجا وجود دارند؛ ولی اين نكته را 
مدنظر داشته باشيد كه غذاهای محلی اندونزی پر از ادويه و چاشنی است كه ممكن است با مزاج ما سازگاری نداشته باشد. فاصله هوايی جزيره 

بالی تا جاكارتا حدود دو ساعت است و تا تهران با محاسبه توقف در شهرهای دوحه و كواالالمپور حدود پانزده ساعت است. 
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بازارگردی
 اين قسمت از معرفی كشــور اندونزی را 
می دانم مخاطب اش بانوان عزيز هستند؛ 
چون مربوط بــه معرفــی چندين مركز 
خريد و بازارهای شهر بالی است. كوتابيج 
مورد توجه تمامــی بازديدكنندگان بالی 
اســت. در اين محله بازارچه های سنتی 
مختلفی وجود دارد. بالی گالريا نيز يكی از 
گسترده ترين بازارها در سطح استرليا، آسيا 
و آمريكا است و از ديگر مكان های مناسب 
خريد در بالی به شمار می رود. ماتاهاری، 
نام مجموعــه فروشــگاه های زنجيره ای 
است كه در سراســر اندونزی شعبه دارند 
و ارائه دهنده كليه مايحتاج منزل، البسه 
و غيره هستند. لوته مارت، رابينسونز، لی 
بی پالزا و كرفورهم از ديگر فروشگاه های 

بزرگ اندونزی به حساب می آيند.
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  از مقاصد کویری تا پیست های اسکی؛

راه و رسم 
زمستان گردی

دا سمیرا ی
ا گردشگری ارش
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یدا  س   متر  ص م شود  ستان  ا ا  ایا ورو و   ای ما ایرا  مول سفر ورم  
مستان دل   ایی و  د وس  وا س  ر رود اگر  مستان  مسا ایی و  م شود  در 
ی و  ون  م و ایران  ای ج د شهر ور م  ای     ی  د اولی گ سفر 
می  ری  را ای  ت  ر م و س وه  مستان  را سفر در  ا اس  در ق و 

ا وده اس وا یماری  ور ا یاد
ن را  وای سیار متفاو اس   ت دارای شرای  و ا و و ش  ایران  دلی گستردگ 
ی  ر م جوی  ا ا   د اما ما ایرا  رده ا اسای  هار ش می  وان سر  
مستان را   وان سفر در  وصی ساده م  د  ست  ار ال  ا   در یادی داری مستا 
ا  ود گردشگری اس امتیا مستان   ر ن سفر در  ر  وه  رد  دی  دگ  ول  ا در  ری سفر گی ره ا ا ی ا 
ی اص  د قرار د اورمان را م ای م ی و شهر ا  ت اه ا و ا را  یر ی اگر مس م د  را م  رای ودج سفر ی 

ی  را ور گ و  ته  شمال یا ج ای م ی را در راه  می  ار اشی قرار یس  ر و م اید گران 
اس رای سفر دارد ای م ی  ا رایمان گ دی  می  ور در  مر 

قبل از بررسی نكات ايمنی و الزم كه در سفرهای زمستانی بايد مورد توجه قرار گيرد به معرفی چند مقصد زمستانی می پردازيم:
ویر يكی از بهترين مقصدهای زمستانه گردشــگری در ايران كويرها هستند كه متاســفانه به داليلی چون ناشناخته بودن  1

جذابيت های كوير و چگونگی سفر به اين نقاط تا به حال نتوانسته آن طور كه شايسته است جايگاه خود را در صنعت گردشگری پيدا 
كند. كويرهای مصر،  ورزنه و خارا ازجمله گزينه های پيشنهادی هستندكه ازنظر مسافتی نيز خيلی دور نيستند.

اری شهر سه طبقۀ زيرزمينی نوش آباد تونلی  دست كن است كه طبقۀ اول آن در عمق  سه متری و   ای  و  ا و م شهر
طبقۀ سوم آن در عمق شانزده متری از سطح زمين ساخته شده است. اين شهر در هشت كيلومتری شهر كاشان قرار گرفته است. حاال 
كه تا نزديكی كاشان می رويد تپه های تاريخی سيلک را ازدست ندهيد. محوطه تاريخی سيلک در حدود چهاركيلومتری جنوب غربی 

كاشان واقع شده و شامل دو تپه و دو گورستان است. قدمت اين محوطه به 
چيزی حدود ۳۰۰۰ تا۳۵۰۰ سال پيش می رسد.

ای اس چندسالی اســت از بــرف آنچنانی در شهر  یس 
اصفهان خبری نيســت؛ اما هستند شــهرهايی در همين نزديكی 
كه كوه های آن ها در زمســتان پوشــيده از برف اســت. پيســت 

اســكی فريدون شــهر در ۱۸۰كيلومتری غــرب اصفهان و در 
چهاركيلومتری فريدون شــهر قرار گرفته است. اين پيست تنها 
پيست اسكی استاندارد  در استان اصفهان است كه مرتفع ترين 

پيست اسكی فالت مركزی ايران نيز محسوب می شود. امكانات اين 
پيست شامل تل اسكی، پيست آموزشی مجزا، پيست تيوپ سواری، 
برف كوب، پاركينگ، رستوران و ساير امكانات رفاهی و درمانی است.

ا ایم  ردید  اس   ا  ت ود را ا ر  د مورد  اگر م
ید وج  یر 

بدون زنجير چرخ در زمستان عازم جاده نشويد. توجه داشته باشيد كه جاده ها 
در زمستان هيچ شباهتی به جاده های بهاری و تابستانی ندارند. واضح و آشكار 

است كه نداشــتن زنجير چرخ، ضديخ و سيستم گرمايشی مناسب می تواند به 
بهای جان تان تمام شود. پس اگر مقصد انتخابی شما پيست اسكی فريدون شهر 

است به اين نكته توجه كنيد.
تجهيزات مناسب هر اقليم را همراه خود داشــته باشيد. اسم كوير هميشه ما را ياد گرما و 
خشكی و تشنگی انداخته است؛ اما خيال نكنيد سفر به كوير در زمستان به هيچ امكاناتی 
احتياج ندارد. برای ســفر به هر اقليمی قبل از آن تحقيق كنيــد و امكانات الزم را تدارك 
ببينيد. بدانيد كه گاهی اوقات سفر به كوير در زمستان به مراتب امكانات بيشتری از سفر به 

كوهستان می خواهد.
از وسايل تفريحی استاندارد استفاده كنيد. حتما بيشتر شــما قبل از رفتن به پيست اسكی دنبال 

فراهم كردن تيوپی بزرگ هستيد كه با آن روی برف سر بخوريد. بايد گفت كه تفريحاتی  از اين دست 
جزو تفريحات غيرايمن محسوب می شوند و ده ها مورد جراحت و مصدوميت  به دنبال دارند. پس اگر 

دنبال برف بازی بدون دردسر هستيد از امكانات اســتانداردی كه در محل موجود است استفاده كنيد تا 
خدای نكرده با يک شكستگی سفر زمستانی را به كام خود و خانواده تلخ نكنيد.

قبل از شروع سفر، چه كوير، چه كوهستان حتما از شرايط جوی و آب وهوايی آن منطقه در چند روز آينده 
مطلع شويد تا خدای نكرده در يک روز طوفانی پا به دل كوير و پيست اسكی نگذاريد.

با رعايت اين نكات در زمستان امسال خاطرات سفر خوشی را برای خود و خانواده تان رقم بزنيد.

ی و  ون  م و ایران  ای ج د شهر ور م ور مای     ور مای     ی  د اولی گ سفر 
می  ری  را ای  ت تر م و س تر م و س م و س وه مستان  را سفر در  ا اس  در ق و 

وده اسا وده اسا وده اس وا یماری ور ا یاد
ن را  وای سیار متفاو اس   و ت دارای شرای  ا ت دارای شرای ش ا شرای ش و و دلی گستردگ 
ی  ر م جوی  ا ی ا   ر م جوی  ا ی ا   د اما ما ایرا ردها اسای  هار ش می  وان سر
مستان را   وان سفر در  وصی ساده م د  ست  وصی ساده مار د  ست  مار ال  ا  در یادی داری مستا 
ا  ود گردشگری اس امتیا مستان   ر ن سفر در  ا ر  ود گردشگری اس امتیا مستان   ر ن سفر در  ا ر  ود گردشگری اس امتیا مستان   ر سفر در  وه رد  دی  دگ  ول  ا در  ری سفر گی ا
ی اص  د قرار د اورمان را م ای م ی و شهر ا  ت اه ا و ا را  یر ی اگر مس م ید  د قرار د اورمان را م ای م ی و شهر ا  ت اه ا و ا را  یر ی اگر مس م ید  د قرار د اورمان را م ای م ی و شهر ا  ت اه ا و

ی  را ور گ و  ته  شمال یا ج ی ای م را ور گ و  ته  شمال یا ج ی ای م را ور گ و  یا ج ی را در راه می  یس 
اس رای سفر دارد ای م ی گ

م:يم:يم: رد به معرفی چند مقصد زمستانی میيرد به معرفی چند مقصد زمستانی میيرد به معرفی چند مقصد زمستانی میپرداز يد مورد توجه قرار گيد مورد توجه قرار گ د مورد توجه قرار گيد مورد توجه قرار گي ه در سفرهای زمستانی با
لی چون ناشناختهيلی چون ناشناختهيلی چون ناشناختهبودن  ه متاســفانه بهكه متاســفانه بهكه متاســفانه بهدال كرها هستند كرها هستند  رها هستند يرها هستند ي وكوكو كران كران  ران يران ي ن مقصدهای زمستانه گردشــگری در ا

دا يدا يدا  يگاه خود را در صنعت گردشگری پيگاه خود را در صنعت گردشگری پ گاه خود را در صنعت گردشگری پيگاه خود را در صنعت گردشگری پي سته است جايسته است جايسته است جا ه شاكه شاكه شا كطور كطور  ن نقاط تا بهحال نتوانسته آن
ستند.يستند.يستند. يلی دور نيلی دور ن لی دور نيلی دور ني يز خيز خ ز خيز خي يه ازنظر مسافتی نيه ازنظر مسافتی ن ه ازنظر مسافتی نكه ازنظر مسافتی نك شنهادی هستنديشنهادی هستنديشنهادی هستند يهای پيهای پ

ه طبقۀ اول آن در عمق  سه متری و  كه طبقۀ اول آن در عمق  سه متری و  كه طبقۀ اول آن در عمق  سه متری و   كن است كن است  ن است  كن است  ك نی نوشينی نوشينی نوشآباد تونلی  دست يرزميرزم رزميرزمي طبقۀ ز
اشان قرار گرفته است. حاال كاشان قرار گرفته است. حاال كاشان قرار گرفته است. حاال  كلومتری شهر كلومتری شهر  لومتری شهر  كيلومتری شهر  كي ن شهر در هشتين شهر در هشتين شهر در هشت ن ساخته شده است. اين ساخته شده است. اين ساخته شده است. ا
لومتری جنوب غربی كيلومتری جنوب غربی كيلومتری جنوب غربی  كيلک در حدود چهاركيلک در حدود چهار لک در حدود چهاريلک در حدود چهاري يخی سيخی س خی سيخی سي د. محوطه تاريد. محوطه تاريد. محوطه تار يلک را ازدست ندهيلک را ازدست نده لک را ازدست ندهيلک را ازدست ندهي

ن محوطه به ين محوطه به ين محوطه به  اشان واقع شده و شامل دو تپه و دو گورستان است. قدمت ا
رسد.

چندسالی اســت از بــرف آنچنانی در شهر 
ی يكی يكی  ن نزدين نزدين نزد يی در هميی در هم
ســت يســت يســت  يده از برف اســت. پيده از برف اســت. پ

لومتری غــرب اصفهان و در 
ست تنها يست تنها يست تنها  ين پين پ ن پين پي شــهر قرار گرفته است. ا
ن ين ين  ه مرتفعكه مرتفعكه مرتفعتر كی استاندارد  در استان اصفهان است كی استاندارد  در استان اصفهان است 

ن ين ين  انات اكانات اكانات ا كشود. امكشود. ام ز محسوب می
وپيوپيوپسواری،  يست تيست ت ست تيست تي يست آموزشی مجزا، پيست آموزشی مجزا، پ
انات رفاهی و درمانی است.

ا ایم  ردید  اس   ا  ت ود را ا ر  د مورد  اگر م

ه جادهكه جادهكه جادهها  كد كد  د يد ي يد. توجه داشته باشيد. توجه داشته باش
ار كار كار  كهای بهاری و تابستانی ندارند. واضح و آشكهای بهاری و تابستانی ندارند. واضح و آش

شی مناسب میيشی مناسب میيشی مناسب میتواند به  ستم گرما
دونيدونيدونشهر  ی فركی فركی فر كست اسكست اس ست اسيست اسي يتان تمام شود. پس اگر مقصد انتخابی شما پيتان تمام شود. پس اگر مقصد انتخابی شما پ

اد گرما و ياد گرما و ياد گرما و  يشه ما را يشه ما را  شه ما را يشه ما را ي ير همير هم ر همير همي وكوكو كد. اسم كد. اسم  د. اسم يد. اسم ي يم را همراه خود داشــته باشيم را همراه خود داشــته باش
اناتی كاناتی كاناتی  كچ امكچ ام چ اميچ امي ير در زمستان به هير در زمستان به ه ر در زمستان به هير در زمستان به هي وكوكو كد سفر به كد سفر به 
انات الزم را تداركانات الزم را تداركانات الزم را تدارك كــد و امكــد و ام ــد و اميــد و امي ينين نكنك كق كق  ق يق ي يمی قبل از آن تحقيمی قبل از آن تحق

شتری از سفر به يشتری از سفر به يشتری از سفر به  يانات بيانات ب انات بكانات بك كمراتب امكمراتب ام ر در زمستان به

ی دنبال كی دنبال كی دنبال  كست اسكست اس ست اسيست اسي يشتر شــما قبل از رفتن به پيشتر شــما قبل از رفتن به پ شتر شــما قبل از رفتن به پيشتر شــما قبل از رفتن به پي يد. حتما بيد. حتما ب
نينيندست  حاتی  از ايحاتی  از ايحاتی  از ا ه تفركه تفركه تفر كد گفت كد گفت  د گفت يد گفت ي د. بايد. بايد. با ه با آن روی برف سر بخور

ت  بهيت  بهيت  بهدنبال دارند. پس اگر  يها مورد جراحت و مصدوميها مورد جراحت و مصدوم
د تا يد تا يد تا  ينين نكنك كه در محل موجود است استفاده كه در محل موجود است استفاده  ه در محل موجود است استفاده كه در محل موجود است استفاده ك كانات اســتانداردی كانات اســتانداردی 

د.يد.يد. ينين نكنك كام خود و خانواده تلخ نكام خود و خانواده تلخ ن ام خود و خانواده تلخ نكام خود و خانواده تلخ نك كستگی سفر زمستانی را به كستگی سفر زمستانی را به 
نده ينده ينده  ی آن منطقه در چند روز آيی آن منطقه در چند روز آيی آن منطقه در چند روز آ ط جوی و آبيط جوی و آبيط جوی و آبوهوا وهستان حتما از شرا

د.يد.يد. ی نگذاركی نگذاركی نگذار كست اسكست اس ست اسيست اسي ير و پير و پ ر و پير و پي وكوكو كک روز طوفانی پا به دل كک روز طوفانی پا به دل 
د.يد.يد. يتان رقم بزنيتان رقم بزن ات در زمستان امسال خاطرات سفر خوشی را برای خود و خانواده
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یادداشت های یک راهنمای گردشگری؛

خدا قوت بانو!

ص  یده ای   سیارش
ا  ن   تر ا  ی گردشگری 
ر   ود م ال مردان ش ت اش
ان م شود  رای  ای  ال اشت
ان شا در ای  داد  ار 
تر ا مردان اس شاید  ص ی
ا  یده  و ای ا ی تران جوان و  تر یاد د ی ار  یدن ای  ا ش
ت  در  دار وان مهما یما   وا ب در  ر یفتی  ا ای  ا  ل
ده  ا م دو دار و وان ص توران   وان رس در رس  

ان را ا دری ای دیگر روای  وا  د اما م م  م شو
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ا ق  دید ا ق المو را سفر شدی م  1 رای ا مهرماه 
ا  دا دشم ه ر ا گاری لر د ام  رو ا م ام ص س
ار  گ یا ه او را  ت و امرو ش ای ما گ ه او ا مر وا دا  م ا

د  ای م دا ای  رو ی قت 
وه اس واق شده  ود ق ا ش ه  دا و   ا دای  ق ر 
د و  یادی م  وان  مان و  گ  دید و ا ا وه ت ا  ا ر
ن  ی گرس اشید  ه ی  دا تید  ا گ یب یس اگر وقت ا
ا ق  ورید ا  ن جا  ید  وا س  م  ا م  د  وال 
ا قاسم  ما و میر ا  رده ود جوج  ما  ا  ن  ا ی ا 
دید  ور داشتی ا یر ا  ا    ت ها ا سفار داده ودی
ای  وا م   ای  ی وه ق و  و ا ش ما شد سر  
اص  روش ق  ی  ها  دقی ا  تی   سم رستوران ر
دل  د می و ص و در ایوان  و  در ا  ا ای  داش 
ا  ول  وقت رسیدی س فر م یده شده ود ما یس فر ودی 
س  و   ا اقامتگاه  دا متوج شد ای د   وردن ود
ول اقامتگاه  مس د رده ود ری  ن جا س ن گردشگران شب را  و 
د و  ت ست ود و   ود    وی جوان ود ا دیدن او ا  ا
ردی  یر  تر  ده شدی وقت ی ر سو م دوید شگف  ی  
ار دیگری  ر   د و شو ا ر ن جا را م  همیدی او ی    
دم رسا  د ی م  ش های  اوس    ول اس م
و ود   ود اما م د و  داری م  سا د  ا م  د  م 
گار  ن قدر شیری ود  ا وا  اد دارد  ب وجو مادر  ای ج

رده اس و  یا جا  وا د ت ری ر در را 

ا ر ی  مر
ا ارشد گردشگری ارش ور و  مای  را

دار  وان مهما می   د   ای ایران  دو م  ون او در دوردس  ا  ار ص گردشگری را شیر اس  اید گف     ای
دا  ر ا  ادری  ر صمیمی  جای ل رمیده و  ود  ر   ا ا  مام ای  گا ی فر  جای  دو دار رستوران ت و ص یر 

اشت اس وان  اشترا گ ی ا  ای مادر را ا ای  ار  م ایان سفر دید  د ا  و قو ا
"Great o doing everything on her own with her baby on her back"                                                                                              
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حدس می زنی
 اینجا کجاست؟

جواب خود را به شماره زیر ارسال کنید
 تا یکی از برندگان اشتراک یکساله 
مجله گردشگری سپاهان )کوله(  باشید.

3000483020
writermagazine93@gmail.com

لرزانک 
اصفهان!

مسجدی نوعی گلباالبر خودروآشکار
در اصفهان مته برقی کشوری 

آسیایی
از هنرهای 

یار دجلهاصفهان درخت انگورسردوش

کشیدن

گشوده

نام این عقاید
تصویر نوعی 

ماکارونی

قطب
منفی

از
هتل های 

اصفهان
از پل های 

معروف 
اصفهان

اندازه
عدد خیطی

آب روان

چسبنده

سوره زنان

دادگری

ماه سرد

پیشانی
حمله و پهلوان

هجوم ضمیر غایب

دارو
خویشاوندیانبار کشتی

دهانچشم انداز

زن
از کلیساهای دانه خوشبو

اصفهان
تعجب 
بانوان

سدی جنوبیتحفه اصفهانتیر پیکاندار

از حروف 
الفبای 
فارسی

نشانی

از صنایع یگان نظامی
دستی 
اصفهان از البسه

مسیب اقرلوجدول گردشگری شماره 1 ویژه استان اصفهان طراح

www.se
pah

an
touris

m.ir



60

* دی و بهمن 1395/ شماره هفتم *

Sepahan tourism
 m

agazine

Farideh 
Mokari, Active 
Tourism
Some-
times we 
remember 
the pleasant 
taste of some 
dishes for 
many years. 

Sometimes, I think that the delicious taste 
is definitely not the only reason why we 
remember some dished, but what makes the 
tastes memorable are those sweet moments 
while we enjoyed having that dish. A cozy 
café, a close friend, a happy family, a pure 
natural environment, a thrilling moment, 
an energizing event, an offered bite, or a 
sweet dinner cooked with full of love and 
kindness, all can make our dish to the best 
dish ever in our life. 
Last year at the end of the autumn, my 
friends and I together decided to travel 

Don’t bother yourself
You will never be a professional Quruti cooker!

to south Khorasan Province; then we 
searched other travelers’ experiences on 
web pages and Instagram, in order to find 
the best place to choose and complete our 
information. We contacted local guides 
to well planning our trip. We asked for 
villages in which we could spent nights 
and learn more about local cultures, 
handicrafts and local dishes. Soon we 
understood that there are many attrac-
tions ahead; so much that our travel time 
was not enough. We must have selected a 
number of attractions to visit and forget 
about rest of them. 
Azmighan village was one of those vil-
lages from which I will remember many 
years the night I passed in a villa there. 
Before mid-day we arrived to the village 
and our accommodation in a villa of the 
village has been coordinated by the local 
guide in advance. The house owner with 
a great hospitality came to welcoming 
us. The house owner every day passed 
through the yard indifferently; but when 
we entered, we stunned, amazed by the 
stunning view of the patio! Piles of tall 
palms in red soil foothill was the least gift 
of the patio. Then we put our backpacks 
inside and after a little rest we were invit-
ed to drink Kakoti (wild Thyme) tea then 
started chatting with the house owner 
and the local guide, Behrooz who was 
from another villages of Tabas County 
and a friend of our genial warm-hearted 
house owner. Then after, we toured the 
village and its surrounding nature; we 
passed through allies, tall palms, Qanats, 
and wheat fields; whatever we passed 
through increasingly fascinated us to 

lovely Azmighan. We came back to our accommodation after sunset. 
Before we left Isfahan to Azmighan, Behrooz promised us a surprising local dish. 
He assured us that we never had such dish elsewhere, and he was very right! He 
gave each of us a metal bowl at the table, then from a steaming pot with pleasantly 
scented food poured us kind of soup like dish, we understood that was “Ghuruti”. 
Then handed us local bread and said: slice the bread inside the bowl (this act of 
slicing the bread is called “Tlyte” in Iran)! 
Taste of the food was unique for my fellows and me. Although, we amazingly and 
curiously had our first bite, but we raced for the remaining! Ghuruti is a palatable 
local food of South Khorasan Province, whose taste is somehow similar to Esh-
kaneh or KalaJosh, local food from other provinces. I believe that, Ghuruti is more 
delicious than other similar local foods, and it is due to special mixtures use as its 
ingredients. I do not know how exactly this food is prepared, but I think that it is 
a mixture of a kind of local curd produced in South Khorasan, slices of eggplant, 
fried onion and sauté garlic, walnut, fresh tomato, special dried herbs, and other 
local additives which yet I could not reveal their mysterious mixture! For several 
times I surfed its recipe through the net, even many times I prepared the dish in 
my other trips; but there is big difference from a local dish prepared by a mother 
in a village and what I try to cook.
As simple Ghuruti looks like, it is full of fresh and delicious nutrients, and you do 
not feel the heaviness of having oily fast foods. If you are not originally from South 
Khorasan Province, do not bother yourself to prepare a Ghuruti the same as its 
local version. Cooking this dish has its own skills and tricks. 
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Bahareh 
Bastamrokh
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ning
 Few people 
are found 
not tasted 
foods from 
north of 

Iran. With its unique climate and abundant 
rain falls, Gilan province brings various 
agricultural products. Such various products 
make various local cuisines with very unique 
tastes. Due to its vegetation diversity, and 
benefiting from seafood, and its historical 
background, Rasht city has its food diversity, 
too. Based on statics, there are 170 local 
dishes in Rasht.  In Rasht and of course other 
cities of Gilan Province, variety range of 
vegetation are used to cuisine local dishes. In 
addition, in contrast with other cities of Iran 
in which the meat sources are just beef or 
lamb meat or other one or two pet, Rasht has 

a very various sources of meat, and a variety of 
dishes are prepared by using domestic animals’ 
meat, wild birds, and fishes. 
In many cities of Iran, during winter due to 
scarcity of food sources, the variety of foods sig-
nificantly decrease. However, there are about 
60 local winter dishes in Gilan Province. 
Due to high variety of local dishes in Gilan 
Province, it is a tourist attraction itself, and 
make Rasht the creative city of gastronomy in 
Iran, then take a tourism opportunity revolving 
world recognition. In other hand, cookery and 
serving foods in local colorful clay pot dishes 
has a very special effect on attracting people to 
Gilani tables. 
Baghala Ghatoogh is the best-known cuisine of 
Gilan. This food is prepared by Pache Baghala 
beans or agricultural beans, dill, garlic, and 
egg. You must have seen such beans which are 
sold peeled and soaked in north of the country. 
When Pache Baghala soaked, with dill, garlic, 
and seasoning, sauté it in oil. By adding some 
water and then after some minutes add eggs to 
the Baghala Ghatoogh. This delicious stew is 
served with rice. 
Mirza Ghasemi is another cuisine from Gilan, 
due to its unique and indescribable taste, exist 
in most of the Iranian tables. Eggplant, tomato, 
garlic, and egg are the main ingredients of 
this dish. Its smoky taste is due to barbecued 
eggplants which gives a very special and un-
repeatable taste to the food. After barbecuing 
eggplants chop them, then sauté with shred-
ded garlic and tomato. Eggs are scrambled in 
a separate pan, then added to the main dish. 
Mirza Ghasemi is both served with rice and 
bread.  Another food from Gilan is Torsh-e 
Tareh, which may few people know. This nutri-
tious stew is prepared with variety of garden 

herbs such as leeks, parsley, coriander, spinach, and chard, and a kind of pickle most of 
which is orange or pomegranate juice. Garlic, as usual, is the inseparable ingredient of dishes 
from north of Iran. Chopped herbs are cooked with a little amount of rice, then roasted garlic 
and spices are added. In the next step, vegetables mush be cooked in the pickle. When the 
stew is prepared, eggs are add.  Sir Ghelieh is another Gilani stew, whose main ingredients 
are garlic leaf, egg, split peas, chicken or duck meat, and a little verjuice. After roasting the 
meat, some verjuice is added as flavor, then in the next step split peas are add, then chopped 
leaves of garlic are add to stirred eggs and then frying. After that, the combination of garlic 
leaves and eggs add to the meat. After some minute the stew is completely cooked. You will 
experience a very different taste of Kebab by having Kebab Torsh (Sour Kebab). In order to 
prepare this kind of food, lye the barbequed lamb in a mixture of pomegranate sauce, grind 
sour pomegranate, garlic, onion, kind of local garden herb named Chochagh, olive oil, and 
grind walnuts for some hours. Then, broiled the lamb and barbeque it on charcoal.  One of 
the most popular flavoring of Gilan is Kal Kebab, prepare from barbequed eggplant, garlic, 
pomegranate, pomegranate juice, a kind of local aromatic herb (Chochagh), and ground 
walnuts. In order to prepare Kal Kebab, chop the barbequed eggplants up then mix it with 
other ingredients.  Aloo Mosama stew is another pure original Gilani cuisine, by having some 
you can enjoy both delicious tastes of sweet and sour together. Spilt peas, chicken, Qeisy (a 
variety of apricot), and damson are the main ingredients of this tasteful cuisine. To prepare 
the cuisine, sauté onion and add split peas, then add some water and let the mixture boil 
enough. In another pan sauté chickens together with spices, then add it to the mixture of 
onion and split peas. At the end, add Qeisy together with brewed saffron, some sugar, and 
sauce. Anarbij (Pomegranate stew) is very similar to Fesenjan [kind of dish with ground 
walnut as its chief ingredient], another Gilani dish, the difference is that in Anarbij they use 
lamb in shape of meatballs instead of chicken, and also local garden herbs.
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We have 
heard that 
the tourism 
industry is 
more job 
creating 
for women 
than men. In 
other words, 

there are more employed women in this in-
dustry. It may recall us to young, beautiful 
ladies with suitable costumes such as flight 
attendants, hotel receptions, cashiers, etc. 
This article narrate the story of these tourist 
guides from another perspective. 
In October 2016, in the 12th day of our tripe 
we headed to visit Alamut Castle. Locals 
name it Hasan (Sabah) Castle, such name 

 Notes from a tourist guide

Women  and  Tourism

caused great fear and ter-
ror against its enemies. 
The castle reputation 
past our borders and now 
it is famous for its shinobi 
murders happened there 
long time ago!
 The castle located at a 
glorious mountain top. 
Climb the mountain to 
visit the castle demands 
lots of time; do not amaze 
that when you returned, 
your desire to have lots of 
foods! Nearby there are 
some local houses where 
you can have food. We or-
dered chicken barbeque, 
fish, and Mirza Ghasemi 
before we returned from 
visiting the castle. When 
we happily came down 
the mountain, we headed 
to a restaurant. It was a 
small house located in a 
small garden. A number 
of tables and chairs have 
set up in the patio. We 
were 20 people. When we 
arrived there, I noticed 
that three people having 
their food there, later I 
realized that there was 
a small residence and 
those three travelers 
passed the night there. A 
lady were servicing them. 
I was surprised seeing 
her sharply servicing 

customers with a baby tied to her back. I was more surprised when I realized 
that she manage the restaurant alone and her husband has another job; it was 
her who did the cooking, giving service, cleaning up, accounting, etc. all alone 
by herself; and obviously the baby got use to his mother quickness, because 
though his mother actively ran to every direction, he was sweetly slept as if he 
was in the most comfortable bed in the world. Here, we can firmly claim that 
the “load” of tourism industry is on shoulder of such heroic woman, who do 
all the responsibilities with a baby tied to her back and a chador instead of a 
costume! 
When this trip finished, I saw that my Chinese colleague posted the picture of 
this heroic woman under title of:
“Great o doing everything on her own with her baby on her back!”
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Address: 
Shahid-Isfa-
hani Alley, 
Mahaleh-
Noe Quarter, 
Ayatollah 
Kashani St, 
Isfahan, Iran
 One the 
most beauti-

ful historical house, house of Haj Mosavar-
Maleki, is located in Mahaleh-Noe Quarter, 
Isfahan. This house was belong to Haj 
Mohammad Hosein Mosavar-Maleki known 
as Mosavar; he was a very famous designer, 
painter, poet, and miniaturist of Isfahan. 
The house is a valuable historical house 
dating back to about two hundred years ago 
to late Zand and early Qajar era, according 
to its registration to national heritage index. 

 One of the most beautiful
historical house in Isfahan

The architecture of the building has 
the same styles as Safavid era. With 
740 meter squares area, the house 
consists of many different construc-
tional spaces located in four sides of 
a rectangular yard.   The entrance is 
located in to the south side of the yard 
and it is open through a vestibule 
shared with adjacent houses. To the 
north it consists of a reception hall in 
two floors contains alcove, decorated 
with five span grid sash and different 
arrays of mugharnas, fresco, and 
mirror works. In two sides of the hall 
there are two rooms, each of which 
from one side with sash windows 
faces the yard, and from the other 
side with sash grind windows faces 
the hall. 
The north side, in each two floors 
contains a cross shape pool house, 
with an octagonal pond in middle 
and a beautiful skylight on the roof, 
which is full of decorative moldings 
and eye-catching mugharnas. 
To the south there is a three-door hall 
and a large adjacent terrace; although 
there are two bedrooms and a low 
height columned porch serves as an 
alcove, the southern hall looks like 
a second yard used as terrace.  In ad-
dition, both east and west side of the 
house has a hall faces the yard with 
sash windows and two three-door 
bedrooms. 
About Mosavar-Maleki
Mohammad Hosein Mosavar-Maleki 
known as Mosavar-Maleki was a 
very well-known designer, poet, and 
painter who was born in 1890 in Isfa-

han in a family generations after generations were painters since Safavid era. His works 
are very unique and famous, most of which have taken to the west by western aficionados 
and now decorated the great museums of the world. The first global artistic experience of 
Mosavar-Maleki was the presence of his miniature painting in an exhibition in London in 
1933, which grabbed the attention of the queen of England; therefore, she had Profes-
sor Pop (the famous Iranist) to order the same painting from master Mosavar-Maleki. 
Following this order, the master created a masterpiece in original Iranian style of an im-
aginary landscape of a mosque and its worshipers, through this creation he was awarded 
the highest medal of Henry V and the queen. In 1958, two valuable paintings, paintings of 
Persepolis and the Battle of Karnal, were exhibited in international exhibition of Brussels 
and won the first place and gold medal of the exhibition. Persepolis, which is one of the 
most important work of the master, depicts the monument of Persepolis to its glorious 
and prosperity era and at the celebration of Nowruz, before burnt by Alexander. The mas-
ter created this masterpiece, which is a precise portrayal of the monument, based on plans 
and other remainings and pieces found during excavations and also by applying scientific 
laws of perspective. In 1943, when the fire of World War II was lighting and Germany was 
impinged the world, the master with his wise anticipation pictured the defeated of Allied; 
the painting quickly spread the world and the master received acknowledgements from 
Churchill, Roosevelt, and Chiang Kai-Czech.
Although it is not clear who was the architect of the house, but apparently an Isfahanian 
merchant named “Haj Ali Naghi” was the first owner and founder of the house. However, 
Haj Mosavar-Maleki bought the house in 1941 and lived there then after. 
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January 10th 
is the end of 
forty days of 
harsh win-
ter; it is the 
end of forty 
days which 
is known 
as “Chelle 
Bozorg” (the 

major 40s). At the end of Chelle Bozorg a 
hundred days passed from the great ancient 
winter. The day after is the beginning 
of “Chelle Kochak” (the minor 40s). In 
contrast to Chelle Bozorg, Chelle Kochak 
is not forty days, actually it is twenty days. 
In these twenty days the winter is going to 
show its last strength, to resist and with-
stand against spring, and at last the spring 

Sadeh Festival,
 Festival of Defeating the Evil

powerfully overcome and 
defeat winter. 
This day is called Sadeh, 
because it is the day of 
celebrating the genesis 
of fire, celebrating the 
victory of light over 
darkness, celebrating 
overcome the evil. 
Sadeh Festival is begin 
at the eve of January 
30th. It is the greatest 
festival of fire and a very 
old festival from ancient 
Persia. During this 
festival people from old 
Persia were standing at 
the top of mountains and 
roofs of houses and set 
fire there and standing 
by the fire and based on 
their local language and 
culture, sang different 
chants and melodies, and 
wishes for cold to leave 
and the warmth to come. 
In addition, in some areas 
people did social games 
and shows. 
Some have suggested 
that this appellation is 
due to a hundred days 
before obtaining the 
agricultural products. 
Mehrdad Bahar in his 
book “A Research on 
Iranian Culture” claims 
that the word “Sadah” in 
Avesta language means 

rise and arise and it has no relation to the number 100. 
According to historians such as Biruni and Beihaghi, Sadeh festival is one of 
the three greatest Iranian festivals in Islamic era, which was lasted up until 
late Khwarezmid era (1231-1077) and Mongols attack, and it was celebrated 
by Kings, prices and even ordinary people. The most famous and the greatest 
Sadeh Festival was celebrated by Mardavij (934) in Isfahan. Over the past 
eighty years, Sadeh Festival was celebrated in city of Kerman; and every year 
the most magnificent Sadeh Festival is celebrated by Kermanians. 
Ruh Al-Amini, a citizen of Kerman, claims that “Kermanian Celebrate this 
Festival more magnificent than other regions of the country. It is still a custom 
in Kerman that the farmers throw the ashes of the fire on their farms, because 
they believe that the ashes of Sadeh fire prospers the land”.
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Iran-phobia 
and Islam-
phobia is a 
new trick 
of western 
Medias; they 
always tries 
to show their 
audiences 
that Iran is 

a dangerous and insecure place. Beside this, 
there are always people who choose Iran as 
their travel destination; people who are not 
dissuaded travelling Iran by the warnings of 
their family and friends. For this reason, there 
is a very big difference from what they think 
of Iran and what they really see in this coun-
try; therefore, this difference makes their 
travelogues be full of lovely and thought-
provoking memories and experiences.

 Islamic revolution is a global
 revolution

 “The atmosphere was such that I 
felt honored and victorious alongside 
Iranian people. Iranians know who 
they are, and they feel proud of their 
nationality. They claim that, always 
they respect and follow their beliefs, 
and that is why in the history of their 
country Iranians made big changes 
in their governments in line with 
human rights. The messages of Iran 
Revolution were independency of the 
country, freedom, justice, self-es-
teem, control their future, and have 
peaceful contraction with world. It 
was interesting that after more than 
thirty years after 1979 revolution, 
there were adolescents in the march-
ing that the picture of Khomeini was 
printed in their shirts! 
You do not need any guidebook in 
Iran, it is enough to go out with a 
stunned face and see how welcom-
ingly Iranians invite you to their 
home. In Iran whenever you want to 
use a map, always there are people 
who come to help you. If you seem 
thirsty, always they invite you to have 
a cup tea, and it does not take a long 
time that your new Iranian friend 
warmly invites you to his/her home. 
Thus, in the celebration day of revo-
lution I was the guest of Ali for having 
a delicious Ghormeh Sabzi” Wrote 
Nicolas in his social network page. 
He came to Iran from a very distant 
country to visit the celebration of 
Iran Revolution.
 Unfortunately, we didn’t get rid 
of the wars during the history. During 
history, in every corner of the world 

different countries were at wars. But the most prominent war in current time was the 
World War II. After the war and according to the changes in the life style, gradually some 
murmurs were heard about organizing plans for war tourism. Although the revolution 
is not a war and it is a social evolution, its atmosphere is not far from the war. In both case 
people defend their homeland or their violated rights. Iran Islamic Revolution is a memo-
rial of men and women courage and bravery that defend against tyranny. This event has 
such a reflection to the world that after about forty years not only Iranians, but also many 
tourists from many other countries come to Iran in February to watch closely the enthusi-
asm of Iranians in this historical day. Watching photos and films from the time revolution 
brings those honorable memories to every visitor. The revolution is a mutually event from 
one side reminds the darkness and cruelty of the monarchy and crimes committed by SA-
VAK, and from the other side represents the bravery and sacrifices of Iranians to defend 
their country.
 In this regard, the Islamic Revolution and Sacred Defense Museum can play a 
significant role in attracting tourists. 
 The Guardian Publication wrote in one of its issues: Egyptians by following 
Islamic Revolution guidelines in 1979 can experience a glorious revolution. 
 A Nigerian, Tjany Maem Al-Ovali, who came to Iran to participate in this 
celebration said: Iranians prove that they are ready to defend their country and the op-
pressed people of the world anywhere and anytime. It is clear to the world that Islamic 
revolution is a global revolution and this celebration is not only national but also global.
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