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نرسدبیر
مى گویند تنها اثرى که باید از اکوتوریست در طبیعت باقى بماند «ردپا»ى اوست.سخ

گستردگی و اهمیت صنعت گردشگري این روزها تا جایى پیش رفته است که گردشگري خود به بخش هاى گوناگون 
تقسیم شده و بخش هاى مختلف آن نیز هریک به نوبه خود به بخش ها و عالیق کوچک تر و خاص ترى تقسیم  شده اند. 
با پیشرفت هایى که در صنایع حمل ونقل و فناورى اطالعات حاصل شده، حتى دورترین و بکرترین نقاط روى زمین نیز 
در دید و دسترس عالقه مندان به سفر و گردشگرى قرارگرفته که در این میان شاخه  طبیعت گردى به روبه رشدترین 

بخش صنعت گردشگرى تبدیل شده است.
به طور خالصه، بوم گردى یا اکوتوریسم یعنى احترام به طبیعت، احترام به فرهنگ گذشته و حال حاضر مردمانى که 
از سال ها قبل در یک زیست بوم خاص زندگى مى کنند. بوم گردى، واژة پیچیده اى نیست. اکوتوریسم، رفتن و بودن در 
طبیعت و عشق ورزیدن به آن است، سفرى مسئوالنه که موجب رشد و پایدارى زیست بوم، فرهنگ و کیفیت زندگى 

ساکنین آن منطقه نیز مى شود.
به راستى اکوتوریسم پیش از هر چیز یک نوع نگرش آینده نگرانه، اخالقى و درنهایت انسانى به مقولۀ گردشگرى است. 
اکوتوریسم سبب دوستى فرهنگ ها و جوامع مى شود. به حفظ منابع و میراث طبیعى و از طرفى دیگر به پایدارى و 

حفظ فرهنگ مردم منطقه کمک مى کند و باعث توسعه پایدار مى شود.
این شاخه از گردشگرى سازگارترین  نوع آن با محیط است و ایران چهارفصل ما به جهت دارابودن توانایى ها و جاذبه هاى 
چشمگیر یکى از کشورهاى مهم دنیا در این حوزه محسوب مى شود؛ به گونه اى که هم زمان مى توان در کوه هاى سرعین 

به اسکى و در ساحل بندرعباس به تفریحات ساحلى پرداخت.
واژة اکوتوریسم همواره بار ارزشى دارد و افرادى که این گونه سفرها را انتخاب مى کنند، اصوالً انسان هاى بااخالقى هستند 
که تالش مى کنند در سفرشان، براى محیط پیرامون خود و جامعۀ میزبان منفعتى داشته باشند. یک اکوتوریست، خود 
را نسبت به مراقبت از طبیعت و احترام به فرهنگ بومى مسئول مى داند و به این مسئولیت پایبند است. تابستان، فصل 

طبیعت گردى پیش روى ماست. به طبیعت احترام بگذاریم.

اکوتوریسم؛ مصداق گردشگری پایدار
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  نقالى؛ بازگوکننده میراث کهن
 قلمکارى؛ هنر دانش بنیان ایرانى

نقالى

My  Isfahan



 مهم نیست کجا هستید، مهم نیست چه کسى هستید! از خانه 
خارج شوید و صعود کنید. «آدام اوندرا »

وسیع، تنها، سخت، رها؛
 کوه صفه اصفهان

کوهســتان صفه به دلیــل نزدیکی به شــهر اصفهان و 
برخورداري از ارتفاع مناسب و تنوع پستى وبلندى هاى آن 
امکانات بسیار خوبی را براي فعالیت هاى ورزشی تفریحی 
مثل پیاده روي، تپه نوردي، کوهنوردي و سنگ نوردى فراهم 
آورده است؛ به ویژه در دوره اخیر به دلیل توسعه شهرنشینی 
مدرن و رشد نیاز به ورزش و تفرج، کارکرد ورزشی کوهستان 
صفه به نحو وسیعی افزایش پیدا کرده است. چند سالى است 
که شهردارى اصفهان فضاى سبز دامنه این کوه را گسترش 

داده و آن را به یکى از محبوب ترین جاذبه هاى گردشگرى اصفهان تبدیل کرده است.
کوه صفه از محل چشمه خاچیک که سنِگ کوه از خاك جدا شده و دامنه کوه است، آغاز  و در انتها 

به فضاى سنگِى صاف و صفه مانندى ختم مى شود و کوه نیز از همین رو صفه نامیده شده است.
کوه صفه از دو جهت براى اصفهان و اصفهانى ها قابل توجه است: اول اینکه، میعادگاه تفرج و 
ورزش براى مردم شهر است و دوم اینکه، با توجه به زمینه تاریخى اصفهان و برخى شواهد عینى 
احتمال بسیارى مى رود که کوه صفه از زمان هاى خیلى دور به عنوان پایگاه و پناهگاه مورداستفاده 
مردم بوده است و شیوه ساخت و معمارى قلعه کوه صفه به سایر قلعه هاى دوران ساسانى شباهت 
دارد؛ ازاین رو از جهت تاریخى واجد ارزش است. پارِك کوهستانى صفه، زیستگاه جانورانى 
همچون خدنگ، روباه، شغال، مار، عقرب، جوجه تیغى، کبک، تیهو، بزمجه و... است که کامًال 
براى انسان بى ضرر بوده و به طورمعمول خود را از مسیرهاى گذر کوهنوردان دورنگه مى دارند؛ 
اما بااین حال احتیاط را رعایت کنید و درصورت دیدن چنین جانورانى در کوه، بى حرکت شده و 

اجازه دهید بدون آسیب دیدن از سر راه شما کنار بروند.
 کوه صفه با موقعیت استقرار چسبیده به شهر و اشراف کامل آن به رودخانه و جلگه سرسبز 
زاینده رود و پیکره شهر اصفهان داراى شرایط اســتثنایى و منحصربه فردى است که ازنظر 

چشم انداز شهرى، طراحى محیطى و توسعه گردشگرى اهمیت ویژه اى دارد.

عاطفه باغبانى
کارشناس ارشد گردشگرى
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چشمه پاچنار یکی دیگر از جذابیت هاى 
این کوه دیدنى است که در ارتفاع 1850 
مترى واقع  و وجود آن موجب سرسبزى در این 
نواحى شده است؛ به همین دلیل گذشتگان نام 
آن را پاچنار به معنى مکانى با درختان سرسبز 
مى نامند. بــراى مشــاهده اصفهان بــه دوراز 
شلوغى هاى روزانه و رفع خستگى خود مى توانید 
به این مکان زیبا سفرکرده و لحظاتى را با آرامش 

سپرى کنید.

 قلعه اصلی شاهدژ در بلندترین نقطه کوه 
و در شــمال غربی آن قرار دارد. اگرچه 
داستان سرگذشت قلعه شاهدژ در طول قرن ها و 
به طور مکرر در کتاب هاى تاریخی نقل شده است، 
ولی تا همین اواخر کسی به درستى نمى دانسته 
که شاهدژ در کجا و در باالي کدام کوه از کوه هاي 
متعدد اطراف اصفهان قرار داشته است. در حدود 
نیم قرن پیش دو تن از پژوهشگران اصفهان به طور 
مجزا و با فاصله اي اندك از یکدیگر این نظریه را 
مطرح ساختند که شاهدژ معروف تاریخی همین 

«قلعه دیو» افسانه اي کوه صفه است.

 چشــمه چاه درویش در ارتفاع 1800 
مترى و در فاصله تقریبــاً 700 مترى 
چشــمه درویش قرار دارد. ازآنجاکه سطح این 
چشمه از اطراف آن پایین تر بوده و هیچ وقت آب 
آن جارى نمى شده و نیز به دلیل اینکه حتى در 
اوقاتى که آب چشمه پاچنار و چشمه درویش 
خشک مى شده این چشــمه آب اندکى داشته 
اســت و به ســختى ظرفى پر از آب مى شده به 
چشمه چاه درویش مشهور شــده است. به این 
چشمه به واســطه این که در زمینى آهکى قرار 
دارد، بعضى از کوهنوردان چشــمه گچى هم 

مى گویند.

 در امتداد هزار دره در جنوب کوه صفه، دره اى 
واقع شده اســت که به خط الراس آن که در 
حدود 2000 متر ارتفاع دارد «گردنه باد» مى گویند. 
موقعیت توپوگرافى این گردنه به صورتى است که در 
شمال و جنوب آن ارتفاعات کوه صفه و کوه مشرف  به 
سپاهان شهر قرار دارد. با توجه به اینکه بادهاى اصفهان 
عموماً غربىـ  شرقى اســت، جریان باد در این نقطه 
متمرکزشده و شدت بیشترى پیدا مى کند و در تمام 
فصول سال به ویژه پاییز و بهار باد با شدت زیادى در این 
منطقه مى وزد؛ به همین دلیل این نقطه به گردنه باد 

مشهور شده است.
سالِن بولینگ با مســاحِت حدود 1000 مترمربع، 
باغ وحش، شهربازى، تله کابین صفه، آبشار مصنوعى 
و پل رنگین کمانــى از دیگر جاذبه هــاى این پارك 

کوهستانى به شمار مى آیند.
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گلیتا حسین پور
کارشناس گردشگرى

مسئولین مراقب باشند که تصمیمات آنان نوش داروى پس از مرگ سهراب نباشد!

 زاینده رود و تاالب گاوخونی را 
پیش از آنکه دیر شود دریابید

به گفتۀ معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت 
آب منطقه اى اصفهان «آب زاینــده رود براى ادامه 
کشت در منطقه شرق اصفهان تا اواسط خردادماه 
ســال جارى اســت.» ایــن در حالى اســت که با 
خشــک شــدن هاى مداوم زاینده رود نه تنها خطر 
آســیب دیدگى و تخریب پل هــاى تاریخى وجود 
دارد، بلکه با خشک شــدن تاالب گاوخونى شاهد 
آلودگى هاى زیست محیطى جدى خواهیم  بود که 
خوب است آسیب هاى احتمالى آن بر توسعه و رشد 
گردشگرى را  نیز موردمطالعه و بررسى قرار دهیم.

گاوخونى نام تاالبى اســت در فالت مرکزى ایران 

که بخش بزرگى از آن در استان اصفهان و مابقى در 
استان یزد قرار دارد. این تاالب در لیست کنوانسیون 
مربوط بــه تاالب هاى مهم بین المللــى معروف به 
کنوانسیون رامسر که یک پیمان بین المللى است 
و «یونسکو» ضامن اجراشدن آن است، سال 1971 
به ثبت رسیده است. طبق این تعهد که کشور ایران 
امضا کرده، دولت حق ندارد قوانینى تصویب کند که 
براثر آن قوانین تاالب ها خشک شوند. زمانى که آثار و 
اماکن منحصربه فرد موجود در ایران ثبت بین المللى 
مى شــوند، امتیازات و فرصت هاى بسیارى را ایجاد 
مى کند. همان طور که فرهاد عزیزى، مدیرکل امور 

سالى که نکوست از بهارش پیداست. خوشبختانه سال 1396 از آغاز تاکنون براى دوستداران محیط زیست و شاغلین در 
زمینه گردشگرى، سالى سرشار از خبرهاى خوب بوده است. از زمان باز شدن سدها و بازگشت آب به زاینده رود در روزهاى 
پایانى تعطیالت نوروز، حال و هواى شهر به طورکلى تغییر کرد. تماشاى غروب دل انگیز کنار آب و شنیدن صداى آواز زیر 
پل ها، بوى زغال و باللى هاى بوداده، صداى گوش نواز سرریز شدن آب روى سنگ ها، جوانانى که با سازهایشان چند قدم به 
چند قدم کنار آب  یا روى پل نشسته اند و مى نوازندو نگاه هاى کنجکاو و به وجد آمده مسافرانى که شاهد تمام این زیبایى ها 
هستند، همگى گواه بر این  است که با بازگشت زاینده رود، حس سرزندگى طبیعت، به دل اصفهان بازگشته است. این حس 
زیبا نه تنها گردشگران فرهنگى تاریخى شهر اصفهان، بلکه گردشگران طبیعت گرد مشتاق طبیعت رودخانه را به سایر 
شهرهاى استان در مسیر زاینده رود کشانده است. پس جاى تعجب ندارد که طى یک ماه گذشته آمار ورود گردشگران 
خارجى به اصفهان نسبت به چند دهۀ گذشته به طور بى سابقه اى افزایش یافته باشد. بهار پربرکت و بارش باران دشت ها و کوه ها و زمین هاى کشاورزى را سیراب 

کرده و طراوت را به وجود آورده است؛ بااین وجود هنوز نگرانى بابت کمبود منابع آبى و مخاطرات محیط زیستى آن وجود دارد.

 گلیتا حسین پور
کارشناس گردشگرى
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پایگاه هاى میراث جهانى پیش ازاین گفته بود 
که «ثبت جهانى آثــار تاریخى نه تنها موجب 
افزایش فعالیت هاى گردشگرى مى شود، بلکه 
موجب جذب منابع مالــى و رونق اقتصادى 
محلى و عامــه مردم مى شــود» ثبت یک اثر 
در فهرســت میراث جهانى ســبب مى شود 
عالوه بــر محافظت و نگــه دارى و معرفى آن 
جاذبه گردشگرى، نوعى تبلیغات براى مقصد 
محسوب شــود. گردشــگران براى بازدید از 
یک اثر که ثبت میراث جهانى شــده اســت، 
جذب مى شوند و با برنامه ریزى و سازمان دهى 
فعالیت هاى گردشگرى، منابع مالى مهمى را 
براى محوطه و نیز براى اقتصاد محلى به ارمغان 
مى آورند؛ درضمن زیرساخت هاى مقصد اعم از 
اقامتى، پذیرایى، ارتباطى، جاده اى، حمل ونقل 
زمینى یا هوایى بهبود مى یابد و به شکل گیرى 
کسب وکارهاى کوچک و بزرگ محلى مرتبط 

با خدمات گردشگرى منجر مى شود.
تاالب هاى بین المللى، همه به دلیل داشــتن 
یک ســرى از معیارهاى خاص در کنوانسیون 
رامســر به ثبت مى رســند؛ درنتیجــه با از 
دســت دادن آن معیارها از لیست نیز حذف 
خواهند شــد؛ بنابراین نگرانى فعلــى ازاین  
اســت که تاالب گاوخونى از آن لیست حذف 

شــود، موضوعى که عــالوه بــر مخاطرات 
زیســت محیطى ازجمله افزایــش ریزگردها 
و ازبین رفتن پوشــش گیاهى و جانورى این 
منطقه، مى تواند برجذب گردشــگران به ویژه 
گردشگران ورودى تأثیر منفى بگذارد؛ آن هم 
درســت زمانى که به دلیل رکود اقتصادى و 
نرخ باالى بیکارى جوانان، گردشگرى کشور 
به ویژه شهر اصفهان رشد چشمگیرى داشته 
اســت و افق هایى را براى ایجاد موقعیت هاى 
شــغلى پیش رو دارد. برخى از مسئولین در 
سال هاى اخیر پیشنهاد کرده اند که با انتقال 
آب خلیج فارس به داخل فــالت ایران، هم با 
بیابان زایى مقابله و هم تاالب ها و دریاچه هاى 
خشک شــده احیا خواهد شد، پیشنهادى که 
در کنار ریسک هاى زیســت محیطى، بسیار 
پرهزینه خواهد بود؛ ازاین رو پیشنهاد مى شود 
با هزینه اى بسیار کمتر، پساب شهر را تصفیه 
کنیم و آب را به طبیعــت و تاالب بازگردانیم، 
راهکارى مقرون به صرفه که هم تاالب و پوشش 
گیاهى و جانورى منطقه را نجات خواهد داد و 
هم باعث جهانى ماندن این تاالب و سرزندگى 

شهر خواهد شد.
Forsatnet.ir
Mehrnews.com
Fararu.com
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نقالی؛ بازگوکننده میراث کهن

واژه هاى نقال و نقالى از زمان قاجار در زبان و ادبیات فارسى 
کاربردى شده است. نقاالن داستان هایى از حماسه هاى قومى، 
ملى، دینى و واقعه هاى تاریخى و شبه تاریخى و مذهبى را با 
کالمى سنجیده و آهنگین و بیانى گرم و رسا در میان جمع 
مردم و در فضاهاى عمومى یــا محفل هاى خصوصى، نقل و 
روایت مى کنند. نقال به عنوان نگهبــان فرهنگ عامیانه، 
داستان هاى حماسى و قومى و موسیقى فولکلور ایران شناخته

 مى شود.

قصه گویى به سبک تاریخ

رضا درخشان
کارشناس ارشد گردشگرى
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نقالی
نقال شعر یا نثر را با حرکات و اشارات و گاهى به همراه موسیقى 
و توصیف کتیبه ها و نقاشــى ها بازگو مى کند. نقال به استعداد 
قابل توجهــى براى حفظ اشــعار و متن ها و همچنیــن توانایى 
بداهه گویى و مهارت سخنرانى نیاز دارد. نقاالن در نقل داستان ها 
و بازنمایى واقعه ها و القاى رخدادهاى هیجان انگیز استعداد و هنر 
فراوانى داشتند و در شیوه بیان طرز نمایش واقعه ها و تقلید حرکات 

و رفتار صاحب ذوق و هنر بودند.
نقال ها پیش تــر در قهوه خانه هــا و مکان هــاى تاریخى مانند 
کاروانســراها به اجراى برنامه مى پرداختند؛ اما امروزه با کاهش 
محبوبیت قهوه خانه ها و از بین رفتن کاروانسراها و به وجود آمدن 
اشکال جدید سرگرمى و کم کارى مسئولین عرصه فرهنگى در 
ایران، هواداران این هنر دراماتیــک ایرانى به تدریج رو به کاهش 

است.
آنان مى دانستند که در هر مجلس نقل، به اقتضاى شعور فرهنگى 
جماعت مجلس چگونه سخن بگویند و تقلید کنند. آنان در نقل 
روایت ها به بداهه پردازى و زبان آورى مى پرداختند و موضوع هاى 
داستان را با پند و اندرز و مثل و شوخى و لطیفه مى آمیختند و در 

نشان دادن شخصیت هاى داستان بازى و تقلید درمى آوردند.
بخش بزرگى از میراث فرهنگى- ادبــى ایران که امروز به صورت 
مکتوب، به ما رسیده داستان ها و افسانه هایى هستند که از زبان و 
بیان این نقاالن شنیده و نوشته شده است. این داستان ها مجموعه 

ادبیات نقالى را پدید آوردند.
لباس نقال، لباسى ســاده  اســت و گاهى همراه با کاله باستانى 
یا کت هاى زرهى کــه در طول اجراى برنامه بــراى بازگو کردن 

صحنه هاى نبرد است.
تاریخچه نقالى را مى توان به دوره پیش از اسالم و دوران اسالمى تقسیم کرد. در دوره 
پیش از اسالم و در ایران باستان خنیاگران دوره گردى بودندکه با سازوآواز قصه خوانى 
مى کردند. در دوره اشکانى خنیاگرانى را که داستان هاى حماسى و رزمى براى مردم 

نقل مى کردند،  گوسان مى نامیدند.
در دوره ساسانى نیز خنیاگرانى بودندکه حماســه ها و داستان هاى قومى و ملى را با 
آواز و نغمه سازى براى مردم مى خواندند. آنان به سرزمین هاى دیگر هم مى رفتند و 

داستان هاى حماسى و پهلوانى ایرانیان را براى مردم بیان و نقل مى کردند.
در دوران اسالمى راویان و دهقانان، روایت کننده داستان هاى پهلوانى و رزمى کهن 
ایرانى بودند؛ حتى فردوســى از بعضى از آنان که راوى داستان هاى رستم و خاندان 

گرشاسب و داستان هاى قهرمانان دیگر بودند، یاد مى کند.
در این زمان قصه خوانانى نیز بودند که نقل قصه را با نواى ساز همراه مى کردند. حکایت 
قصه گویى مروزى در قرن سوم هجرى که پس از نقل هر قصه تنبورش را برمى گرفت و 

نغمه هایى شاد بر سازش مى نواخت، نمونه اى از همراهى سازوآواز با قصه خوانى است.
نقالى یا قصه خوانى همچنان ادامه یافت تا به دوره صفوى رسید. در این دوره موضوع 
داستان هاى نقالى در رابطه با داستان هاى شبه تاریخى ملى و شبه تاریخى مذهبى و 

اسطوره ها و حماسه ها و داستان هاى شاهنامه بود.
در این دوره، قصه گویى ازجمله هنرهاى معرکه گردان بود. در نخستین سده هاى آغاز 
دوره اسالمى، قصه گویان دوره گرد در مساجد که محل تجمع مسلمانان بود، قصه هاى 
انبیا و پادشاهان قدیم را براى مردم بیان مى کردند. فضاها و معابر عمومى مانند میدان ها، 
سرگذرها، چهارسوهاى بازار، سراها، کاروانسراها، صحن مسجدها، زیارت گاه ها و تکیه ها 
مکان هاى قصه گویى معرکه گیران بود؛ براى مثال، سید کمال الدین سده اى معروف 
به کاهر علیشاه از نقاالن عهد شاه عباس اول عصرها زیرگذر بازار مسجد جامع عتیق 
اصفهان برزونامه مى خواند و اسداهللا حجاز در صحن مسجد امام (ره)، به نقل داستان هاى 
مذهبى مى پرداخت.در عصر رونق قهوه خانه ها از اوایل قرن یازدهم تا نخستین دهه هاى 
قرن چهاردهم، شمار زیادى از نقاالن به این مکان روى آوردند و آن را پایگاه نقالى و 

شاهنامه خوانى کردند. 
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در این دوره قهوه خانه ها نهاد فعالى در انتقال فرهنگ و ادب 
کهن ملى و مذهبى ایران به توده مردم بى سواد یا کم سواد به 
شمار مى رفت و در آموزش آداب زندگى گذشتگان، اخالق 
و منش پهلوانان و جوانمردان بــه افرادى که به قهوه خانه 

مى رفتند نقش مهمى داشت.
نقاالن را برحسب نوع داستان هایى که مى گفتند و چیرگى و 

تسلط شان به نقالى، به سه دسته تقسیم مى کردند:
نخســت، شــاهنامه خوانان یا نقاالنى که فقــط به نقل 
داستان هاى حماسى شاهنامه مى پرداختند. دوم، نقاالنى 
که در نقل داستان هاى تاریخى و افسانه اى مانند اسکندرنامه مهارت داشتند و سوم، مذهبى خوانانى 

که داستان هاى دینى مذهبى مانند حمزه نامه و حیدر نامه مى خواندند.
هر نقال در نقل قصه، شیوه بیان خود را داشت. چست و چاالك بودن، درك مجلس نقل و دریافت 
میزان ذوق و رغبت مردم، آراستن نظم به نثر براى خسته کننده نشدن نقل، خواندن شعر با آهنگ 
و آواز، شرح بیت هاى دشوار، یادنامه سراینده شعر، فاتحه خواندن و تکبیر گفتن؛ نکاتى بود که نقال 

باید آن را رعایت مى کرد.
نقاالن با آهنگ دادن به کالم، باال و پایین بردن به موقع دست و سر کش دادن مطلب، گاه نجوا کردن 
و بى فاصله فریاد کشــیدن، لرزاندن و عوض کردن صدا، کوفتن دست ها بر هم، پا بر زمین زدن و 

به خصوص نگه داشتن داستان در جاهاى حساس؛ توجه مردم را جلب مى کردند.
امروزه با گســترش روابط تجارى و ورود تکنولوژى و تکنیک هاى مختلف بــراى ارائه یک اثر در 
نمایش هاى صحنه اى، اعتبار نقالى رو به کمرنگ شدن مى رود. تا پیش ازاین نقاالن، ابزار ارتباط و 
انتقال روایات بودند؛ اما اکنون تعداد نقاالن بسیار کم شده است و متأسفانه بسیارى از پیشکسوتان 

این هنر دیگر در بین ما نیستند و عالقه مندان به این هنر نیز انگشت شمار هستند.
تدوین پروندة ثبت جهانى نقالى با همکارى سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى، بنیاد فردوسى، 
خانۀ تئاتر و مرکز هنرهاى نمایشى کشور ایران انجام پذیرفت و در ششمین اجالس میراث معنوى 

ناملموس یونسکو در تاریخ 27 نوامبر 2011 به ثبت جهانى رسید.
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با رسیدن فصل گرما و پایان یافتن امتحانات و آغاز تعطیلى، بیشتر 
خانواده ها به فکر رفتن به مسافرت مى افتند؛ اما واقعاً کجا مى تواند 
گرماى خرداد را برایمان دل چسب کند و از طرفى خیلى از ما دور 

هم نباشد؟
از گرما و حرارت سوزناك این روزها که هیچ رقمه نمى شود فرار 
کرد؛ اما مى توان با انتخاب درست مقصد یک سفر خوب هرچند 
کوتاه را تجربه کرد. شهر اصفهان همانند کشورمان ایران داراى 
آب وهوایى متنوع اســت؛ ازاین رو مى توانیــم از آن نیز به عنوان 
سرزمین کوچک چهارفصل یادى کنیم. در کنار آب وهواى خشک 
و مناطق زیباى کویرى، کوهستان هاى پوشیده از برف و آبشارهاى 
مرتفعى داریم که چشمه ها، جنگل ها و مزارع زیباى این استان را 

تغذیه مى کنند.
ســمیرم یکى از شهرســتان هایى است که سرشــار از آبشار و 
چشمه هاى خروشان است. این شهرستان در 168 کیلومترى 
مرکز استان اصفهان واقع شده و یکى از شهرهایى است که مى توان 
به راحتى و به کوتاهى یک روز به آن ســفر کرد. بى بى سیدان نام 
روستایى است از توابع بخش پادنا که در 30 کیلومترى جنوب شهر 
سمیرم واقع شده است. آبشار زیبایى نیز به همین نام در نزدیکى 
آن قرار دارد که در فاصله 219 کیلومترى شهر اصفهان قرارگرفته 
است. آبشار بى بى سیدان از فراز صخره اى پوشیده از گیاهان زیبا و 
از میان دیواره اى سبزرنگ به درون رودخانه فرومى ریزد. این آبشار 
در کنار رودخانه سمیرم (کاسگان) در ورودى تنگه اى به نام تنگه 

نازى واقع شده است. این رودخانه با آب بسیار زالل و نیلگون خود، 
با عبور از دل تنگه هاى صخره اى بلند، به همراه چشمه هایى بسیار 
زیبا که در طول مسیر به آن مى پیوندند، مناظرى بسیار دیدنى و 
چشم نواز مى آفریند. سواحل زیباى رودخانه با آب ولرم، در نزدیکى 
آبشار محل مناسبى براى شناست. همین امر و شناکردن درون 
آبى زالل و آبشارى زیباست که گرماى تابستان را دل چسب خواهد 
کرد؛ به عالوه براى دیدن مناطق بکر و دســت نخوردة این آبشار 
زیبا به ناچار باید دل به دریا بزنید و از میان رودخانه و چشمه هاى 
بارانى این تنگه عبور کنید. هرساله در فصل گرما طبیعت دوستان 
بسیار زیادى میهمان این آبشار زیبا هستند. نکته بسیار جالب 
این است که انتهاى این رودخانه و آبشار دره اى است که مى توان 
ازآنجا به چشمه ناز ونک رسید و در طى این مسیر مناطق جنگلى 
و بکر را مشاهده کرد و لذت برد. چشمه ناز ونک منطقه اى تقریباً 
کوهستانى و جزء رشته کوه هاى زاگرس است. این منطقه یکى از 
مناطق سردسیر و پرآب استان اصفهان محسوب مى شود که بیشتر 
از یک صد چشمۀ کوچک و بزرگ دارد و سرشاخه هاى رودخانه 
کارون در این حوزه قرار دارد. منطقه ونک را مى توان یکى از مراکز 
نمونه گردشگرى به حساب آورد و دلیل آن را هم وجود هواى بسیار 
مطبوع در فصل بهار، تابستان، زمستان و پاییز دانست. با سفرى 
کوتاه به این آبشار زیبا یک روز تابستانى و البته فراموش نشدنى 

را تجربه کنید.
یادتان باشد این منظره زیبا را همان طور بکر و چشم نواز به طبیعت 

تحویل دهید!

آبشار بی بی سیدان؛ بهشت ناشناختۀ سمیرم
سمیرا یزدانى
کارشناس گردشگرى

وقتى که «کوه» زیر پاى «رود» را خالى مى کند «آب» زیباترین ترانۀ بودنش «آبشار» را مى خواند. «علیرضا بشارتى»
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گفت وگو با امیرحسین چیت ساززاده هنرمند کارآفرین در رشته قلمکارى:

شهرك  حمایت  تحت  بى سان،  دانش بنیان  هنر-  شرکت 
فناورى  و  علمى  معاونت  و  اصفهان  علمى تحقیقاتى 
ریاست جمهورى اقدام به فعالیت کارآفرینانه در قالب ایده محورى و 
نوآورى در حوزه هاى طرح و رنگ و پارچه و دخیل سازى شیوه هاى 
مدیریتى در تولید، عرضه، منابع انسانى و... در مشاغل صنایع دستى 
با محوریت «قلمکارى» اصیل کرده و قریب به دو سال است که جنبه 
سازمانى و رسمى به خودش گرفته؛ تولیدات این شرکت مطابق با 
سلیقه و کاربرى هاى امروزى و حفظ کیفیت و ارزش هنرى محصوالت 
است؛ به طورى که امکان حضور و رقابت در بازارهاى بین المللى را 
پیدا کند و به عنوان یک هنر گران بها و درخور گردشگران خارجى، 

هنردوستان و عالقه مندان هنر و تولیدات اصیل ایرانى ارائه شود.

قلمکارى 
هنر دانش بنیان ایرانى

نویسنده: 
حافظ رفیعى
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رسزمین محبوب

معضالت یک کارآفرین 
بى سان  بازرگانى  مدیریت  که  چیت ساززاده  امیرحسین 
را نیز برعهده دارد دررابطه با ماهیت شکل گیرى این شرکت 
گفت: «تبدیل یک ایده به عمل و تشکیل یک تیم کارى متحد و 
منسجم مستلزم صرف انرژى و منابع است تا در خروجى آن یک 
تیم تشکیل شود و محصولى قابل توجه، نه تنها از منظر اقتصادى 
بلکه ازنظر گروهى،  به دست آید، افرادى که دیدگاه و تفکر و 
حتى فرهنگ حاکم بر آن ها نشان از بهبود مستمر و ارزش گذارى 
بخش  سه  در  کسب وکار  یک  پایدارى  و  دانش  جایگاه  براى 
عدم  دراین بین  و  باشد  داشته  اقتصاد  و  جامعه  محیط زیست، 
ُحسن انجام وظیفه برخى ارگان ها که متولى تسهیل و ترغیب 
چنین اقداماتى در حوزه صنایع دستى و گردشگرى هستند و 
محفوظات  از  استفاده  و  دانش  بر  مبتنى  شغلى  فعالیت هاى 
آکادمیک در مشاغل اقتصادى، همه و همه از معضالت پیش  

روى یک کارآفرینى و باالتر از آن یک استارت آپ است.»

مرتکب   قلمکارى  هنر  به  راجع  همه  که  اشتباهى 
مى شوند

اگر در واژه «قلمکارى» کمى دقت صورت گیرد نظرها به اجزاى 
این هنر، یعنى «قلم» جلب خواهد شد، واژه اى که درواقع نشان 
از اهمیت و کاربرد این وسیله در ایجاد و بروز این آثار هنرى دارد؛ 
درواقع قلمکارى همان پارچه هاى منقشى است از جنس کتان، 
ابریشم و... که نقوش به وسیلۀ ابزار قلم با ظرافتى خاص بر تاروپود 

منسوجاتى با لطافت مثال زدنى منتقل مى شود.

دوران صفوى اوج هنر قلمکارى است
واضح و روشن است که هنر قلمکارى در دوران صفوى، 
از  چنان شهرت و اعتبارى بهره مند بود که از نگاه حکومت وقت 
با  ولى  بود؛  داده  اختصاص  خود  به  را  دربارى  هدایاى  ارزش 
گذشت زمان و استقبال فراوان از این آثار گران بها، تولیدکنندگان 
اساسى  تغییر  دو  به  تیراژ محصوالت  افزایش  قلمکارى جهت 
در فرایند قلمکارسازى دست زدند که ضمن ایجاد تفاوت در 
ماهیت این رشته هنرى، لطمۀ بزرگ ترى به کیفیت، ظرافت و 
ارزش گذارى این صنعت وارد کردند: نخستین تغییر ایجادشده، 
استفاده از کلیشه ها و قالب هاى چوبى بود که این هنر را به سمت 
حرفه اى سوق داد و درواقع در درجه اى پایین تر از قلمکارى است 
قالب و  به معناى  فارسى  دارد (چیت در  نام  و آن چیت سازى 
کلیشه و در زبان انگلیسى به معناى تقلب و چاپ است) و در 

که  بود  قلمکارى  مصرفى  پارچه هاى  در جنس  تغییر  آن  پى 
دیگر امکان چاپ به وسیلۀ مهر بر آن ها در شیوة جدید را میسر 
نمى ساخت؛ زیرا در پارچه هاى ظریف پذیرش رنگ در حدى نبود 
که بتواند از پراکنده شدن آن روى پارچه جلوگیرى به عمل آورد؛ 
همچنین ظرافت پارچه هاى قلمکارى اصیل امکان انتقال طرح 
را به وسیلۀ قالب مشکل مى ساخت؛ پس مى بایست از پارچه هاى 
ضخیم تر و بسیار کم بهاترى استفاده مى شد. این دو تغییر شاید 
بازار باشد؛ ولى دیگر  مى توانست جواب گوى تقاضاى گسترده 
اصالت، ارزش و کیفیت قلمکارى اصیل را با خود نداشت؛ چراکه 
استفاده از کلیشه ها و طرح هایى که روى مهرهاى چوبى نقش 
بسته بود، تولیدکنندگان را در دامى از تکرار قرار مى داد و از 
طرفى موجب مى شد دقت رنگ گذارى بسیار کاهش یابد؛ به این 
دلیل که استفاده از چهار قالب گوناگون براى انتقال چهار رنگ 
مختلف تنها براى ایجاد یک طرح باعث مى شد رنگ ها باکیفیت 
و تمرکز قبل در جاى خود قرار نگیرند یا در میان طرح ها یک 
جداشدگى و گسست مشاهده شود و در غیر این صورت موجب 
نشست دوباره رنگ ها در مرز انتهایى قالب مى شد که همگى 
ایجاد شکست در هنگام رسیدن دو قالب  این عوامل به عالوه 
به یکدیگر، عمده ایرادهایى بود که هنر قلمکارى را در ذهن 
مخاطبین خود تهدید مى کرد؛ اما این تنها ازلحاظ تولید بود. 
فارغ از رنگ هاى مصرفى نامناسب و بى کیفیتى که تنها نامى از 
رنگ هاى طبیعى قبل را با خود داشت در کنار آن عدم اهمیت 
به نحوه ارائه محصول و بى توجهى به سلیقه و نیاز مردم تنها 
موجب کاهش قیمت این آثار هنرى شد. درحقیقت مصنوعاتى 
جدید با قیمتى بسیار اندك تنها با نام و طرح هایى که از نقوش 
قلمکارى بهره گرفته بود، عرضه مى شد که دیگر ذاتش قلمکارى 
نبود؛ اما مى توانست در میان عوام یادآور همان پارچه هاى نفیس

باشد.

قلمکارى؛ بهانه اى براى بازگشت به خود 
تمجیدها  و  تعریف  و  گفته ها  از  که  همان طور  درواقع 
پیداست باید این گونه برداشت کنیم که مى توان به آینده این هنر 
که احساس و تالش و پشتکار در آن گنجانده  شده است امیدوار 
بود. اگرچه امید این روزها به دغدغه اصلى در تمام عرصه هاى 
عملى جامعه تبدیل شده است، اما باید بدانیم که هنر مى تواند 
زمینه ساز افزایش و جهت دهى به گرایش فرهنگى جامعه باشد 
که تا به امروز سهم گردشگران خارجى از هنر قلمکارى اصیل 

ایرانى بیشتر از عالقه مندان داخلى بوده است.
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از هزاران سال پیش، جشنواره ها و رویدادها در مقاصد مختلف و با 
محتواهاى مختلفى برگزار مى شده اند؛ اما از دهه پایانى قرن بیستم 
رشد و توجه چشمگیرى داشته اند. رویداد گردشگرى را مى توان 
واقعه اى دانست که به طور معمول برخالف زندگى متعارف و جارى 
جامعه محلى شکل مى گیرد. آغاز و پایانى دارد و هدف از آن تامین 
یک نیاز، فعالیت هاى اجتماعى خیریه، گذراندن اوقات فراغت براى 
به یک مقصد گردشگرى است.  یا جلب گردشگران  مردم محلى 
رویدادها یک برانگیزاننده مهم در گردشگرى هستند و در برنامه هاى 
توسعه و بازاریابى بیشتر مقاصد فاکتورى برجسته به حساب مى آیند 
و نقش مهمى را در توسعۀ گردشگرى و درنتیجه توسعۀ اقتصادى 
مناطق بازى مى کنند. موفقیت رویدادها در عرصه جهانى از آن جهت 
است که صنعت رویدادها توانست تغییرات تقاضا در فعالیت هاى 
مى شوند،  برگزار  کوتاه مدت  در  رویدادها   . کند  درك  را  فراغتى 
دسترسى آسان دارند، تکرار مى شوند و براى همه سنین جذابیت 
گردشگرى  صنعت  در  برنامه ریزى شده  رویدادهاى  نقش  دارند. 

به خوبى مستند شده و براى مقاصد گردشگرى به عنوان نوعى مزیت 
رقابتى به شمار مى رود . برگزارى یک واقعه گردشگرى در محلى خاص 
وجهه و اعتبارى ویژه به محل مى بخشد و آن را در سطح مخاطبان 
ملى یا منطقه اى مطرح مى سازد. وقایع عمده گردشگرى خواه جام 
جهانى فوتبال باشد یا برگزارى نمایشگاه بین المللى وقتى زیر پوشش 
خبرى رسانه ها قرار مى گیرد به عنصرى براى معرفى محل و جلب 

توجه گردشگران به آن مبدل مى شود. 
به شمار مى روند.  از مهم  ترین رویدادهاى گردشگرى  نمایشگاه ها 
نمایشگاه بین المللى گردشگرى و هتلدارى نیز که هرساله در محل 
برگزار مى شود عنصر مهمى  نمایشگاه هاى استان اصفهان  دائمى 
در جذب مردم به سوى منطقه، جلب گردشگران و اعتباردهى و 
مطرح کردن منطقه، ایجاد تحرك اقتصادى، اجتماعى و روحیه بخشى 
به مردم منطقه، تشویق گردشگران با تکرار بازدید از محل و جلب 
حتى  یا  فرهنگى  اجتماعى،  اقتصادى،  حیات  تجدید  براى  منابع 

سیاسى مقصد گردشگرى است.

نمایشگاه گردشگرى؛ درگاهى به سوى رشد و توسعه
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سبزینه بکرى که بى هیچ واسطه 
سد در هر بهار تو را مى زاید: 

سقالکسار
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شبنم اربابیان
عکس:  نیما شفیعى
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سقالکسار روســتایى از توابع بخش مرکزى شهرســتان رشت در اســتان گیالن است که در 
پانزده کیلومترى جنوب شهر رشت در دهستان الکان قرار دارد. از گذشته تا به امروز شغل بیشتر 
مردم روستا زراعت برنج و پرورش ماهى گوشتى و قرمز بوده است. در اطراف مزار آقاسید شریف 
در نزدیکى شهرستان شفت دریاچه هاى متعددى وجود دارد که داراى طبیعت بسیار زیبایى است. 
یکى از بزرگ ترین این دریاچه ها (استخرها) سد خاکى سقالکسار است که در نزدیک چماچاه و 
روستاى سقالکسار واقع شده و در تمامى فصول مسافران را به سمت خود جذب مى کند. آب دریاچه 
سد سقالکسار از ریزش هاى جوى و چشمه ساران منطقه تأمین مى شود. ارتفاع دریاچه از سطح دریا 
64 متر، طول دریاچه حدود 600 متر و عرض آن 500 متر است. واژة «  سقالکسار» به معناى «محل 
آب خوردن پرندگان» است. در گذشته پرندگانى مانند لک لک و سار به این روستا مى آمدند و از چشمه 
موجود در آن آب مى خوردند؛ به همین خاطر این روستا سقالکسار نامیده شده است. مساحت این 
دریاچه پانزده هکتار است. روستاى سقالکسار با چشم اندازى زیبا، سرشار از سکوت دریاچه ایست 
که انبوهى از درخت هاى جنگلى سر به آسمان کشیده  آن را احاطه کرده است. سقالکسار غیرازاین 
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دریاچه، جاذبه هاى طبیعى زیادى دارد؛ کافیست سرى به این روستا 
بزنید و با مردم مهربانش از نزدیک آشنا شوید. مزارع برنج و بوى شالى 
و خوشه هاى طالیى رنگش در فصل بهره بردارى از برنج جلوه اى خاص 
به این روستا مى دهد. سد سقالکسار در هر فصلى زیبایى هاى خاص 
خودش را دارد؛ اما در فصل بهار بوى باران روى کشتزارهاى برنج آدمى را 
به ذوق مى آورد. حتماً یک پیاده روى را در اطراف دریاچه در برنامه خود 
قرار دهید؛ حتى اگر اهل ماهیگیرى هستید مى توانید در این دریاچه 
ماهیگیرى هم بکنید. ماهى هاى پرورشى زیادى در این دریاچه وجود 
دارند. از دیگر ویژگى هاى این دریاچه امکان استفاده از قایق پارویى است؛ 
همچنین پاکیزگى این روستا یکى از جذابیت هاى آن مکان محسوب 
مى شود. یکى از دالیل مهم این پاکیزگى، اجراى طرحى توسط شوراى 
اسالمى این روستاست؛ مبنى بر اینکه در هنگام ورود، سه هزار تومان از 
گردشگران ورودى دریافت مى کنند و یک کیسه زباله به آن ها مى دهند 
تا زباله هاى خود را در طبیعت رها نکنند و در کیسه بریزند. درصورتى که 
کیسه هاى زباله از سوى گردشگران به متصدى تحویل داده شود دوهزار 
تومان به آنان پس داده خواهد شد. این جایزه و مشوق مؤثر موجب شده 
تا وجود زباله در طبیعت این روستا صفر باشد. در یک سمت این سد 
خاکى چمنزارهایى فراخ را مى بینى که مى توانى در چمنزار سبز بنشینى 
و روبه رویت درختان سرسبز سربه فلک کشیده را ببینى که روى دریاچه 
چتر شده اند و زیبایى این دریاچه را دوچندان کرده اند. دریاچه آرام که با 
جنگلى سبز احاطه شده همواره آدمى را به آرامشى زیبا دعوت مى کند. 
جالب است بدانید سد سقالکسار لوکیشن فیلم ماهى و گربه نیز بوده است. 
دسترسى به این روستا از ده کیلومترى جاده جیرده، بعد از بقعه آقاسید 
شریف، روستاى توریستى سقالکسار امکان پذیر است؛ همچنین جاده 
قزوین به رشت، بعد از پلیس راه، تقاطع روگذر به سمت فومن، از دیگر 

مسیرهاى دسترسى است.

خطۀ سرسبز شمال جایى است براى رسیدن به آرامش و لذت بردن از طبیعت بکر و زیباى آن. در این مقاله سفرى خواهیم 
داشت به یکى از روستاهاى رشت به نام روستاى سقالکسار، روستایى بکر با دریاچه اى زیبا که در بین درختان بلند و سبز 
همچون نگینى خودنمایى مى کند. اگر به دنبال یک مکان بکر و شاید تا حدودى ناشناخته هستید و مى خواهید دور از هیاهو 
و در آرامش کامل به سر ببرید و فقط صداى طبیعت را بشنوید و رقص باد روى آب دریاچه را ببینید حتماً در آخرین روزهاى 
بهارى دیدن روستاى سقالکسار (سد خاکى سقالکسار) را در اولویت سفر خود قرار دهید. سقالکسار روستایى توریستى و 

جذاب به خصوص براى طبیعت گردان است.
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ساتیارى
پلکان بهشت

روستاى ساتیارى یکى از روستاهاى 
شهرستان پاوه در استان کرمانشاه 
است که در فاصلۀ پنج کیلومترى 
شمال شرقى شــهر باینگان و 125 
کیلومترى غرب شــهر کرمانشاه 

واقع شده است.
این روســتا یکــى از کهن ترین 
روستاهاى منطقه است که به علت 
قرار گرفتن در دامنه کوهستان ساختار پلکانى دارد. این شکل از خانه سازى 

در بیشتر روستاهاى استان هاى کردستان و کرمانشاه به چشم مى خورد.
ساتیارى به معناى دوست، یار و رفیق است و شگفتا که وارد روستا مى شوى 

و مى بینى همه با تو رفیق و یارند.
مرجان موالیى
کارشناس ارشد گردشگرى
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مهمان نوازى، احترام و رفاقت خصیصۀ تمام اقوام کرد است. مهمان 
در چشم مردمان کرد بسیار عزیز است تا جایى که بر این عقیده اند که 
مهمان با آمدنش خیروبرکت و فراوانى به خانه میزبان آورده و درواقع بر 
او منت گذاشته است؛ پس به پاسداشت این لطف هر آنچه دارند در طبق 
اخالص نهاده و تقدیم مهمان مى کنند. مردمان روستاى ساتیارى هم 

مانند همه برادران کردزبانشان بسیار مهمان نواز و مهربان اند.
آقاى آزاد مرادى، کارشناس ارشد مدیریت توسعه جهانگردى یکى از 
مهمان نوازان ساتیارى است که اقامتگاه بوم گردى زیباى خود را با مصالح 
بومى و طبیعى در روستاى زادگاهش برپا کرده است و ازآنجایى که کردها 
همیشه یار و پشتیبان یکدیگر و به خصوص اقوام و خویشان اند، این خانه 
بوم گردى با مدیریت و دانش آقاى مرادى و با همت و همکارى همسر و 
اقوام ایشان پذیراى هر غریبۀ خسته اى است که پا به ساتیارى مى گذارد.
اهالى ساتیارى دامدارو کشــاورزند و انواع گیاهان خوراکى و دارویى 
ازجمله آویشن کوهى، سیر کوهى، کنیوال، جعفرى کوهى، بومادران 

(بوژانه)، چاى کوهى، ریواس و کنگر در این روستا مى رویند.
درختان بلوط، انار، گردو و بادام در این منطقه به وفور به چشم مى خورند.
یکى از محصوالت دیگر این دیار سقز یا شیره فراورى شده درخت ون 
است که صمغى جویدنى و معطر و داراى خواص بسیارى براى دستگاه 
گوارش است. از استنشاق دود این صمغ در درمان مشکالت ریوى و 

سرفه هاى آلرژیک هم استفاده مى شود.
این روستا داراى چشــمه ها و آبشــارهاى زیباى طبیعى است که 
به خصوص در فصل بهار چشم نوازترند. چشــمۀ پرآب زیبایى از زیر 
مسجد روستا جارى ست که خنکاى مطبوعش رهگذران را به سکون 

و خلسه مى برد.
جاده با انحناى دل فریبى مسافر را بى خستگى و سختى به باالى روستا 
مى برد، جایى که مى تواند کوهستان و درختان و حیوانات و خانه هاى 
زیبا و پرندگان و آب و گل ها را در قابى از سنگ و سبزه یک جا نظاره کند.
چهارفصل ساتیارى چشم نواز و زیباست؛ ولى در بهار بخشى از بهشت در 
ساتیارى است. به دیدنش برویم و با روحى سبک و دلى شاد و پر آرامش 

به دل مشغولى هاى زندگى بازگردیم.
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اگر عاشق کباب 
هستید به شهرکرد 

بروید و خود را یک 
گردشگر خوشبخت

بدانید!

غذاهـاي محلـی و سـنتی یکـی از مهم ترین  
مى رونـد.  به شـمار  اجتماعـی  جاذبه هـاى 
و  بختیـارى، غذاهایـى سـاده  بومى تبـار  غذاهـاى 
خوشـمزه و مقـوى هسـتند. تبار بختیـارى به دلیل 
ایل نشـینى و کـوچ، بیشـتر بـه غذاهایـى بـا مـواد 
گوشـتى و دامـى و بـا زمان کم طبخ تمایل داشـته 
بختیارى هـا  غذایـى  مى کردند.رژیـم  اسـتفاده  و 
به طـور سـنتى برپایـۀ گوشـت قرمـز، نـان و میـوه  
مى شـود.  اسـتفاده  برنـج  آن  در  کمتـر  و  اسـت 
میوه هایـى ماننـد گـردو، بادام، بلـوط، انـار و زردآلو 
در بسـیارى از غذاهـاى بختیـارى تکـرار مى شـود؛ 
همچنیـن از میـان فرآورده هـاى لبنـى، ماسـت و 
کشـک مصرف زیـادى دارد. هنگام کوچ گوشـت از 
کشـک  و  قـارچ  خارج شـده  آن هـا  غذایـى  رژیـم 
به همـراه میوه هـا نقـش پررنگـى در رژیـم غذایـى 

چهارمحال  استان  مرکز  شهرکرد، 
اگر  کباب هاست.  شهر  بختیارى،  و 
از  هم  آش  و  هستید  کباب  عاشق 
است، سفر  موردعالقه تان  غذاهاى 
به شهرکرد را از دست ندهید. وقتى 
در چهارگوشه کشور، در مهم ترین 
مناسبت ها، «کباب بختیارى» غذاى 
دلخواه همه محسوب مى شود، راهى 

جز امتحان آن در سرزمین مادر ي اش 
باقى نمى ماند.

بختیارى هـا 
پیـدا مى کننـد؛ 

دیگـر  در  ولـى 
روزهاى سـال، گوشـت قرمز 

آن هاسـت.   غذاهـاى  اصلـى  محـور 
تقریبـاً تمـام انـواع خوراك ها در این اسـتان تهیه و 
طبـخ مى شـود؛ ولـی متداول تریـن غذا انـواع کباب 
گوشـت اسـت کـه نـوع خاصـی از آن بـه کبـاب 
بختیاري شـهرت دارد و در بین گردشـگران منطقه 

از محبوبیت زیادي برخوردار است. 
 کبـاب بختیـاري از خانـواده غذاهاي گوشـتی ایل، 

شـهرهاي  تمـام  در  امـروزه 
ایـران طبـخ مى شـود و تبدیـل بـه یک غـذاي ملی 
شـده اسـت که از فیله گوسـفند، سـینه مرغ، فلفل 
دلمـه اي، پیـاز متوسـط، روغن زیتـون، پودر سـیر و 
زعفـران تهیـه مى شـود؛ بدیـن ترتیـب که گوشـت 
مـرغ و گوسـفند را بـا روغن زیتـون و پیـاز مخلـوط 

 گردشگرى سپاهان: 
گروه غذا
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آغشـته مى کننـد؛ سـپس یک تکـه  زعفـران  بـا  و 
و  مـرغ  فلفـل، یک تکـه  فیلـه گوسـفند، یک تکـه 
یک تکـه پیـاز را در سـیخ مى گذارنـد و روي آتـش 
کبـاب مى کنند. این غـذا از خوشـمزه ترین غذاهاي 
اسـتان چهارمحال و بختیاري و بدون شـک یکى از 

بهترین هـاى آشـپزى ایـران اسـت.

آوریز: آوریز یا آبریز غذایى اسـت خوشـمزه  
و به طورمعمـول چرب که گوشـت تـازه بره را 
بـا پیـاز یا تـره کوهـى در روغـن سـرخ کرده و فقط 
ادویـه و ترشـى انـار و نمک بـه آن اضافـه مى کنند. 
بـراى خوشمزه شـدن غذاى آوریز بیشـتر از گوشـت 
بـا اسـتخوان اسـتفاده مى شـود. ایـن غـذا برخـالف 
نامـش، در طبـخ آن از آب اسـتفاده نمى شـود؛ بلکه 
بـا آب خود گوشـت و مقـدارى روغن پخته و سـرخ 
مى شـود. غـذاى آوریـز، ریزریـز و به عبارتـى کم کم 
و به تدریـج پختـه مى شـود؛ یعنـى بـا آب گوشـت 

آرام آرام سرخ و پخته مى شود. 
به طورمعمـول بخار غذا و روغن در حین پخت به در 
ظرف برخورد کرده و سـپس سـرد شـده و به صورت 
قطـره بـه غذا برمى گـردد. احتماالً  وجه تسـمیه این 
غـذا همیـن باشـد و بـه همیـن جهـت بـه ایـن نام 
معروف شـده اسـت. گاهـى دل و قلـوه و جگر را نیز 
همـراه با گوشـت تـازه سـرخ مى کننـد. درواقع این 
غـذا بـدون آب، کبـاب و در روغـن طبـخ مى شـود. 
آوریـز گذشـته از چرب بودنش، غذاى لذیذى اسـت 
و در قـوم بختیـارى پـس از کباب بختیـارى  غذایى 

پرطرفدار اسـت.

از   یکـى  کشـک  ازآنجاکـه  کاله جـوش: 
و  چهارمحـال  اسـتان  اصلـى  محصـوالت 
بختیـارى اسـت، از آن در طبـخ بسـیارى از غذاهـا 
ماننـد کاله جـوش اسـتفاده مى شـود. بـراى تهیـه 
کاله جوش ابتدا کشـک سـاییده شده را مى جوشانند 
و پیـاز، سـیر و تـره سرخ شـده بـا روغـن محلـى و 
نمـک و زردچوبـه و فلفل را اضافـه مى کنند. پس از 
ده دقیقـه ایـن غذا آماده سـروکردن اسـت. این غذا 

بیشتر در میان ایالت این استان رایج است.
ایـن اسـتان سرشـار از گیاهـان خوشـمزة مقـوى و 
پرخاصیـت اسـت؛ بـه همیـن دلیـل انـواع آش نیـز 
در چهارمحـال طبـخ مى شـود و طرفداران بسـیارى 
دارد. یکـى از ایـن گیاهان تره کوهى اسـت که در 

فصـل بهـار رشـد مى کند.

آش  نوعـى  دوغ:  آش 
مخصـوص چهارمحال 

بـراى  اسـت.  بختیـارى  و 
تهیـۀ آش دوغ، نخـود و 
لوبیـا و عـدس را داخل 
ظـرف آب مى ریزیـم و 
پس از جوشـیدن آب، 
تره، اسـفناج و برنج را 
مى کنیم؛پـس  اضافـه 
ایـن  پخته شـدن  از 

مـواد پیازداغ را درسـت 
و  نمـک  و  مى کنیـم 

فلفـل و زردچوبـه و پونه و 

از  بعـد  مى کنیـم.  اضافـه  پیـازداغ  بـه  را  نعنـا 
مخلوط کـردن ایـن مـواد، دوغ را اضافـه مى کنیم و 

بعد از نیم ساعت، آش قابل سرو کردن است. 

اُمـاج: نوعـی غـذاي محلـی دیگر اسـت که  
و  عـدس  پیـازداغ،  الک شـده،  آرد  آن  در 
سـبزي آش را کـه بیشـتر اسـفناج اسـت، می پزند. 
آرد را کمـی خیـس کـرده و از الـک رد می کننـد تا 
به صـورت گلوله هـاي ریـز درآیـد؛ سـپس کمـی در 
را  الک شـده  آرد  ایـن  بعـد  و  می گذارنـد  آفتـاب 

همراه عدس و سبزي و پیازداغ می پزند. 
آشـناى  منظـرة  زود،  صبـح  در  زنـان  نان پختـن 
روسـتاهاى بختیـارى اسـت. در ادامه بـه معرفى دو 

نـوع نـان پرطرفـدار در چهارمحـال مى پردازیـم:

نـان تیـرى: نـان تیـرى در بختیـارى، نانى 
شـبیه بـه نـان لـواش اسـت کـه بـه زبـان 
بختیـارى بـه آن «تیـرى» مى گوینـد. ضخامت این 
تـا 40  بیـن 35  آن  میلى متـر، قطـر  تـا دو  نـان 
سـانتى متر و شـکل آن دایره اى اسـت. وزن تقریبى 
یـک عـدد نـان تیـرى حـدود 150 گرم اسـت. این 
نـان از آرد گنـدم تهیـه مى شـود. بـراى تهیـه ایـن 
مخصـوص  (خورجیـن  حـور  از  را  آرد  ابتـدا  نـان 
در  موردنیـاز  به انـدازه  و  خـارج  آرد)  نگـه دارى 
سـفره اى گلیم بافت آن را الک مى کنند؛ سـپس آن 
را درون ظرفـى فلـزى خمیـر مى کننـد. خمیـر در 
مدتـى کمتـر از نیم سـاعت آمـاده اسـت. درادامـه 
خمیـر چانه شـده را بـا چوبـى بـه نـام تیـر روى 
سـکویى چوبـى کـه توسـى نـام دارد پهـن کـرده، 
خمیـر نازك شـده را روى سـینى پهن آهنـى به نام 
تـاوه، کـه روى شـعله آتـش قـرار دارد بـراى پخت 

قرار مى دهند.

نـان بلوط: میـوه بلوط توسـط زنان و  
مـردان از درخت چیده مى شـود. 

نـام  بـه  چاقویـى  بـا  را  میوه هـا 
پوسـت مى گیرند.  «ورنجوك» 

میـوه  پوسـت گیرى  عمـل 
«کیکـه»  را  بلـوط 

بلوط هاى  مى گوینـد. 
پوسـت گرفته شـده 

را درون چالـه اى بـه نـام «لهـه» کـه در آن آتـش 
افروخته انـد، مى ریزنـد. پس از قرارگرفتـن بلوط در 
لهـه، مقـدارى آتـش نیـز روى بلوط هـا مى ریزند تا 
حـرارت حاصـل از بـاال و پاییـن، آن را به طورکامـل 
خامـوش  را  لهـه  مدتـى  گذشـت  از  پـس  بپـزد. 
مى کننـد و بلوط هـا را از آن بیـرون مى آورنـد و در 
آفتاب پهن مى کنند تا کامل خشـک شـود؛ سـپس 
بلوط هـا را در آسـیاب دسـتى به نـام «بـردر» کـه 
نوعـى آسـیاب بسـیار سـاده و ابتدایـى اسـت، آرد 
مى گوینـد.  «تلـو»  عمـل  ایـن  بـه  مى کننـد. 
پس ازاینکـه بلوط ها آرد شـد، مادة حاصلـه را با آب 
بلـوط  آرد  خمیرکـردن  مى کننـد.  خمیـر  جـوش 

ممکن است در تغار یا کیسه صورت گیرد. 
خمیـر به دسـت آمده را سـه روز گـرم نگـه مى دارند 
تـا کامـًال به عمـل بیایـد و به اصطـالح محلـى تـب 
کنـد. پـس از گذشـت سـه روز، خمیـر بلـوط را 
درون کیسـه یـا گونـى ریختـه و آن را در جریـان 
آب جـارى قـرار مى دهنـد. درصـورت نبـودن آب 
جـارى خمیـر بلـوط را بـا آب سـرد مى شـویند. در 
اثـر شسته شـدن خمیـر بلـوط بـا آب سـرد، مـزه 
مى شـود.آرد  خمیرتـرش  و  ازبین رفتـه  آن  تلـخ 
بلـوط را شسـته و هنگامى کـه هنـوز آب دارد در 
آسـیاب دسـتى آسـیاب مى کننـد. آرد حاصـل را 
روى دسـتمالى به نـام «ریگـو» قـرار مى دهند تا آب 
آن گرفتـه شـود. اکنـون خمیـر بلـوط بـراى تهیـۀ 
نـان آمـاده اسـت. نـان بلوط پـس از پخته شـدن به 
رنـگ قهـوه اى سـوخته و کمـى متمایـل بـه سـیاه 
درمى آیـد. نـان بلـوط را بـه زبـان بختیـارى «کلگ 

مى گوینـد. بلـوط» 
bameiran.tebyan.net

www.mehrnews.com
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سفرى شگفت انگیز
به یکى از عجایب طبیعى جهان؛

جیر ار چا 
 اگر از مسیر اصفهان به تهران یا بالعکس سفر کنیم در بین راه نزدیکى دلیجان 

یکى از پدیده هاى انگشت شمار جهان ما را به سوى خود مى خواند. حدفاصل نراق و 
دلیجان، درست درجایى که آفتاب دشت در تابستان گرماي طاقت فرسا دارد، اگر 
از دهنه غار چندمیلیون ساله نخجیر حتی براي چند دقیقه به فضاي داخلی غار 
پناه ببري به یک باره گویی در فصلی دیگر قدم گذاشته اي. بله. غار نخجیر یکى از 

عجایب خلقت است که انسان  با دیدن آن انگشت حیرت به دهان مى گیرد.
این اثر طبیعى زنده و چندمیلیون ساله طى اکتشافات کارشناسان اداره آب منطقه اى 
و  داخلى  نورپردازى هاى  و  ورودى  بازسازى هاى  از  پس  و  دلیجان کشف  منطقه 
ساخت پله هایى براى دسترسى هم اکنون به صورت یک جاذبه گردشگرى هرساله 

مورد بازدید بسیارى از عالقه مندان و بازدیدکنندگان قرارگرفته است.
و  استان همدان  و  غار على صدر در شهر  اثر مشابه  این  اصلى  اصل ساختار  در 
تنها تفاوت آن در شکل و بافت داخلى آن است: نه در جنس آن. از طرفى در غار 
على صدر آب ثابت است و براى بازدید آن گردشگران مى بایست از قایق استفاده 
کنند؛ حال آنکه در این غار این گونه نیست و به راحتى مى توان پیاده در آن قدم زد 

و لذت برد.
دماى این غار تقریباً بین هشت تا پانزده درجه است.  نورپردازى هاى داخل غار 
و تصاویر بسیار زیباى بلورین و آهکى آن  چنان متحیرکننده است که چشم هر 
بیننده اى را مسحور خود مى کند. پویایى این غار به گونه اى است که هریک صد سال 
حدود سه سانتى متر به بلورهاى آهکى آن اضافه مى شود؛ ازاین رو غار چال نخجیر 

در میان زمین شناسان به زنده بودن معروف است.
 بازسازى این پدیده و پله گذارى راه هاى فرعى و پیچ درپیچ آن بازدید را تسهیل و 
راه یابى به 1200 متر از این راهرو طوالنى را براى بازدیدکنندگان به خوبى میسر کرده 
است. بافت آهکى و قندیل هاى داخل غار، اسفنج هاى کلسیت، باغ هاى مرجانى، 
دهلیزها و حوضچه هاى متعدد از دیگر زیبایى هاى این پدیده بوده و تجسم ذهنى 
را به وجود آورده است که مى توان به بال فرشته، کله اسبى، چهل چراغ، ماکارونى و 
فوتبالیست اشاره کرد. در داخل غار نخجیر برعکس غارهاى معمولى به خاطر عدم 

وجود نور کافى و غذاى مناسب هیچ موجود زنده اى یافت نمى شود.
ازطرفى تهویه  طبیعى هواى درونى غار در فصول تابستان و زمستان یکى دیگر از 
عجایب این غار شگفت انگیز است؛ به طورى که در تابستان خنک و در زمستان گرم 
است و هیچ گاه در این مجموعه بازدیدکنندگان با کمبود اکسیژن روبه رو نمى شوند.

این غار که در سال 81 در ردیف میراث ملى کشور به ثبت رسیده است به همت   
سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى استان مرکزى با نمایى بسیار زیبا و با امکانات 
رفاهى مختصر مهیاشده تا لحظات شگفت انگیزى را براى بازدیدکنندگان به ارمغان 
آورد. الزم به ذکر است، براى حفظ این اثر خارق العاده از ورود هرگونه وسایل همراه 
از قبیل کیف و دوربین و مواد غذایى و...جلوگیرى مى شود. به هرحال بازدید از این 

مکان به ویژه براى طبیعت دوستان و عالقه مندان به اکوتوریسم سفارش مى شود.
www.arak.ir     - www.beytoote.com

رضا یاران
 مدیرفنى گردشگرى
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اکوتوریسم و طبیعت گردی دو واژه ای هستند 

که گاهی به جای یکدیگر و مترادف هم تعریف 

می شوند.آیا این کار درست است و این دو لغت 

به واقع با هم تفاوت معنایی ندارند ؟ 
آزادى : درست است که یک طبیعت گرد به 
نوعى از انسان فرارى است و مى خواهد غرق 
در طبیعت شود و از صداى پرنده و رود لذت 
ببرد، اما یک اکوتوریست اهداف جامع ترى را 
با سفرش دنبال مى کند و آن همان مسئوالنه 
سفرکردن است که مفهوم بسیار گسترده اى 
دراکوتوریســم دارد . هدف اکوتورسیت ها 
اشــاعۀ فرهنگ حفاظت از منابع طبیعى 
است. یک اکوتوریست ســفر مى کند تا با 
افراد، فرهنگ ها، سنن و شیوه هاى ارتباط 
آن ها با طبیعت آشنا شود. سفر مى کند که 
اگر مشکالتى در مقصد سفر او وجود دارد  با 
دوراندیشى و سیاســت گذارى صحیح حل 
کند. ســفر مى کند که حمایت همه جانبه 
و کامال اصولــى خــود را از مردمان محلى 

دریغ نکند.
فدوى: اکوتوریسم به دو اصل اساسى اشاره 
مى کند: یک، پایــدارى و دو، جامعه محلى.
 به  عقیده بنده بهتر است بگوییم اکوتوریسم 
چه چیزى نیســت ؟! اگر در سفر ما جامعه 
محلى درگیر نباشــد این دیگر اکوتورسیم 
نیســت؛ بلکه طبیعت گردى ســاده است؛ 
براى اینکه جامعۀ محلى نادیده گرفته شده 
یا اگر به جز ردپاى مان چیز دیگرى از ما در 
طبیعت باقى بماند یا به جز عکس چیزهاى 
دیگرى از طبیعت با خودمان ببریم این دیگر 

اکوتوریسم نیست.  
ســجادى: فکر مى کنم تعاریف اساسى را 
همه مى دانند. بهتر اســت ریزبینانه تر نگاه 
کنیم و وارد جزئیات شــویم. محاسن زیاد 
است. بیاییم به مشکالت  بپردازیم. بیاییم به 

نداشته هایمان نگاه کنیم.
فدوى: اتفاقا به نظر من مشــکل اساســى 
اینجاست که همه تعاریف اصولى را نمى دانند 
و هرکسى تعریف خودش را دارد. در جوامع 
غربى همه از مسئولین تا مردم عادى به یک 

تعریف واحد اعتقاد دارند و بر آن پایبندند. 
سجادى: اما به نظر مــن تعاریف مشخص 
هستند و در مرحله قوانین است که ما مشکل 

داریم. 
فدوى: قوانین مــا بر اســاس تعاریف ما 
شکل مى گیرند؛ لذا در ابتدا باید درتعریف 
اکوتورسیم به اجماع برســیم. اکوتوریسم 
بر دو رکن اساســى تاکیــد دارد: یک، نفع 
حداکثرى جامعه محلى است؛ پس اگر در 
تور ما جامعه میزبان چــه از نظر فرهنگى و 
چه از نظر اقتصادى نفع حداکثرى نمى برد 
سفر ما دیگر اکوتوریسم نیست. دو، رساندن 
کمترین آســیب به محیط زیست است. با 
توجه به اصل دوم سوال من این است: آیا ما 

در ایران اکوتوریسم داریم؟! 
به عقیده من اکوتوریسم به بندبازى شباهت 
دارد. اگر از فوتبال قانون هند را برداریم باز 

در میزگرد مجلۀ گردشگرى سپاهان بررسى شد :

اکوتوریسم چه هست 
و چه نیست؟

عکس:
محمدشریف

بهاره بستام رخ

گستردگی و اهمیت صنعت گردشگري این روزها تا بدان جا پیش رفته است که گردشگري 
خود به شاخه هاى گوناگونى تقسیم شده و بخش هاي مختلف آن نیز هریک به نوبه خود به 
بخش ها و عالیق کوچک تر و خاص تري تقسیم شده اند . در این میان یکی از بخش هاي بسیار 
مهم و تاثیرگذار در صنعت گردشگري، اکوتوریسم است. با توجه به تحقیقات صورت گرفته 
در صنعت گردشگري مشخص شده، عالقه مندان به طبیعت گردي عموما از سطح تحصیالت 
و درآمد باالتري در مقایسه با سایر گردشگران برخوردار بوده و همچنین در مقایسه با انواع 
دیگر گردشگران تمایل بیشتري براي هزینه کردن بیشتر جهت حفظ محیط طبیعی و 
میراث فرهنگی جوامع محلی دارند؛ همچنین بنا به گزارش سازمان جهانی گردشگري 
طبیعت گردي یکی از مهم ترین بخش هاي رو به رشد در صنعت گردشگري در آینده خواهد بود؛ لذا بر آن شدیم تا در میزگردى 
با حضور آقایان سیروس آزادى دکترى ژئومورفولوژى، کارشناس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز دارى استان اصفهان و مدرس 
دوره هاى اکوتورلیدرى، محمد فدوى اکوتورلیدر و عضو ثمن WNT ، رضا سجادى اکوتورلیدر ، عضو تیم امداد و نجات کوهنوردى 

استان اصفهان و مدرس حوزه هاى کوه پیمایى و سنگ نوردى به بحث و گفت و گو پیرامون این شاخه از گردشگرى  بپردازیم.
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هم یک بازى است؛ فقط شاید اسمش عوض 
شود؛ ولى اگر بندباز نتواند تعادلش را حفظ 
کند سقوط مى کند و دیگر بازى وجود ندارد. 
اگر دو رکن اکوتوریســم هم در آن رعایت 

نشود، آن دیگر اسمش اکوتوریسم نیست. 
ســجادى: خوشــبختانه در کشــور ما 
زیرســاخت بــراى طبیعت گــردى کامال 
مهیاست؛ اما مشکل این است که توریست 
طبیعت گرد واقعى نداریم؛ حتى اکوتوریست 
داخلى نداریم. درســت اســت که تورهاى 
طبیعت گردى برگزار مى کنیــم، اما افراد 
حاضر در آن تورها هر کدام با هدف متفاوتى 
حضور دارند. شاید در یک تور 40 نفره فقط 
چهار نفر واقعا اکوتوریســت باشــند. یک 
اکوتوریست هدف اصلى اش طبیعت گردى 
است. هدف اصلى اش آشــنایى و احترام به 
آداب و رسوم مردم یک منطقه و هدف اصلى 
و نهایى اش این است که طبیعت را حتى بهتر 
از زمانى که به آن ورود پیدا کرده ترك کند یا 
در کالمى دیگر طبیعت را بهتر از طورى که 
آن را یافتــه رهایش کند. دید مســئوالنه 
در اکوتوریســم یک اصل اساسى است؛ از 
گردشــگر گرفته تا جامعه محلى تا مقامى 
که قرار است زیر ساخت را براى این نوع سفر  

مهیا کند باید مسئوالنه رفتار کند.
آزادى: در ابتدا باید اکوتوریست ها را به دو 
بخش داخلى و خارجى تقسیم کرد و براى هر 
دسته سیاست گذارى خاصى درنظر گرفت. 
توریست هاى خارجى ترس زیادى از سفر به 
ایران دارند و حتى براى دیدن عالى قاپو هم 
نگرانند؛ حال چه برســد به اینکه بخواهیم 
آن ها را مثال به آبشار پونه زار ببریم؛ لذا براى 

آنان اول باید ترس از ایران را ازبین ببریم.
ما هنوز اســتانداردى براى اکوتوریسم در 
کشورمان تعریف نکرده ایم. توریست ها به 
سه دسته تقسیم مى شوند: توریست خاص، 
توریســت چندمنظوره و توریست اتفاقى. 
توریست خاص کسى است که مثال فقط با 
هدف دیدن زاغ بور یا گون کتیرایى یا سوسن 
چلچراغ ســفر مى کنــد و تکلیفش کامال 
مشخص است. توریست هاى چندمنظوره با 
اهداف مختلف سفر مى کنند؛ به عنوان مثال، 
هم دلشــان مى خواهد کویر را ببینند و هم 
تخت جمشید را؛  اما اگر بازدید از هر دو آن ها 
محقق نشد ناراحت نمى شــوند. توریست 
اتفاقى توریستى است که بر اساس «هرچه 
پیش آید خوش آید» ســفر مى کند و از هر 
چیزى لذت مــى برد؛ لذا این هــا هر کدام 
سیاست گذارى هاى خاص خودشان را الزم 
دارند؛ از این رو متولیان گردشــگرى کشور 
و استان باید اندیشــه این را داشته باشند 
که با هر کدام از این گروه ها چطور برخورد 
کنند و مهم تر از همه ببینند چه شــخصى 
الیق تورلیدرى این هاســت؛  اما متاسفانه 
سیاست گذارى کالن کشور ما به این صورت 
نیست که تا این حد تخصصى به این مسئله 

نگاه کند. 
سیاســت گذارى الزم بــراى توریســت 

فرهنگى با سیاســت گذارى براى یک اکوتوریست از زمین 
تا آســمان تفاوت دارد و حتى در همان اکوتوریسم هم براى 
زیرشاخه هایش باید سیاســت گذارى ها متفاوت باشد؛ لذا 
در گام اول به یک منبع مدیریتى نیــاز داریم که  تعاریف و 
استانداردها را مشخص و سطوح هر کدام را معلوم کند؛ سپس 
متناسب با هر کدام از این سطوح به متقاضیان آموزش دهد. 

ســجادى: اول باید دیدهــا را اصالح کرد. وقتــى هنوز با 
طبیعت گرد داخلى خودمان مشکل داریم چطور مى توانیم 

میزبان اکوتوریست هاى خارجى باشیم؟
دولت باید بخواهد. اگر بخواهد به راحتى مى تواند تعاریف را 
از باال به متن جامعه تزریق کند. چطور است که االن فرهنگ 
بســتن کمربند ایمنى در جامعه نهادینه شده؟ چون دولت 

خواست. 
باید دیدها را اصالح کرد. تعاریف را جــا انداخت و قوانین را 

براساس اصول درست بازتعریف کرد.
باید بر اساس چارت سازمانى گام به گام در جهت اصالح قدم 
برداریم. فکر مى کنم تاثیرگذارى از باال همیشه اثربخش تر 

است تا این که افراد از پایین بخواهند تاثیرگذار باشند.
فدوى: اما متاسفانه چارت ســازمانى آن طور که شما فکر 
مى کنید کارا نیست . حال باید چه کنیم؟ ما به واقع چقدر به 
سطوح باال دسترســى داریم؟ پس چاره اى نیست جز اینکه 
از خودمان شروع کنیم و ساده ترین راهش هم این است که 
به عنوان یک مســافر عقیده داشته باشــیم که از مسیر هم 

مى توانیم لذت ببریم. 
آزادى : سیاست گذارى کالن بر مبناى ریزترین اجزاى آن 
سیستم اتخاذ مى شود . اگر جامعه روستایى از شوراى اسالمى 
روستا نخواهد و شوراى اسالمى از بخشدار نخواهد و بخشدار 
از فرماندار و فرماندار از استاندار، این موج حرکت نمى کند؛ لذا 
این موج از کوچک ترین واحــد که همان افراد جامعه محلى 
هستند، نشأت مى گیرد و منشأ تحول مى شود. باید مسئولین 
اجازه دهند که متخصصان در حوزه خودشان در تدوین اصول 
دخالت کنند تا مشکالت برطرف شود. تورلیدرها نقش بسیار 
کلیدى در جذب یا گریزان شــدن گردشگران ایفا مى کنند. 
لیدر براى گردشگران خارجى حکم نماینده ایران بودن را دارد. 
متأســفانه اکثر تورلیدرهاى ما به این دلیل مایل اند کارت 
بگیرند که از این راه فقط کسب درآمد کنند و انگیزه و میل 
درونى ندارند؛ لذا قوانین مجموعه اى که به هر کسى وجاهت 

مى دهد تور لیدرى کند باید بازنگرى شود.

به نظر می رسد ضرورت تربيت متخصصاني كه دركي صحيح و 

دقيق از محيط زيست (چالش ها و ظرفيت هاي آن) و گردشگري 

(به همراه اثرات آن بر محيط زيست) داشته باشند رکن اساسی 

موفقیت در برگزاری تورهای اکوتوریسمی است. 
فدوى: درســت است. یک سرى رشــته ها بیشتر عملیاتى 
هستند تا آکادمیک. گردشگردى هم جزو همین دسته است؛ 
لذا در آموزشگاه باید بیشتر بر گشــت ها و سفرهاى علمى 
تمرکز کرد. اگر یک ســاعت درس مى دهیم باید در رابطه با 
همان درس سه ساعت سفر برویم: نه اینکه بگذاریم آخر دوره 
تازه اگر مشکلى پیش نیاید به همراه چهار اتوبوس به یک سفر 
یک روزه برویم. یک اکوتورلیدر نمى تواند اکوتورلیدر مناسبى 
بشود؛ مگر اینکه پیوسته به سفرهاى درست و اصولى رفته و 

ضمن سفر به دانشش اضافه شده باشد. 
آزادى : واقعا چطور مى توان در شــش ماه به آموزش تمام 
مبانى طبیعت پرداخت؟!  کوه، جنگل، کویر، دریا، جانوران، 
گیاهان و... هرکدام به خودى خود بیشــتر از یک سال زمان 
مى طلبند. ازطرفى آمــوزش این ها اصال یک موضوع تئورى 

نیست.
ما االن داریم روى خشت خام یک بناى بلند مى سازیم و انتظار 

داریم مستحکم هم باشد. 
باید موسسات آموزشى توجیه شوند. تورلیدرها توجیه شوند. 
جوامع محلى آگاهى بخشــى شــوند و خرد خرد اصالحات 
صورت گیرد و البته باید توجه داشته باشیم که این کار وظیفه 

تک تک ماست. 
سجادى: بله. واقعا مشکل اینجاســت که طول دوره شش 
ماه اســت و آن شــش ماه براى واحدهاى درسى بسیار کم 
است و حالت فشــرده دارد؛ پس چطور مى توان آنقدر واحد 
عملى برگــزار کرد؟ لذا بایــد طول دوره هــا افزایش یابد یا 
حداقل فیلترینگ تخصصى ترى ســر راه جذب قرار بگیرد. 
در کوتاه مدت باید حداقل نفراتى جذب شــوند که پیشینه 
تخصصى مرتبطى دارند؛ اما در بلند مدت مى توان مدارسى 
را ایجاد کرد که حداقل پنج ســال در حوزه طبیعت از پایه 

آموزش بدهند.
آزادى: من بــا گذاشــتن فیلترینگ تحصیــالت مرتبط 
موافق نیســتم و به نظرم حمایت از تشــکل ها و اتحادیه ها 
و نظام هــاى صنفــى و ثمن هایى کــه متشــکل از افراد 
عالقه مند و هدفدارى اســت کــه مى توانند ســازماندهى 
شــده موضوعــات را پیگیــرى کننــد بهتریــن راه حل

 است. 
فدوى: دقیقــا. بنده نیز با گذاشــتن فیلترینگ پیشــینه 
تحصیالت مرتبط مخالفم. در منشــورهاى حقوق بشر هم 
گفته شده آموزش براى همه. بیاییم ببینیم دنیا در این باره 
چه کرده است؟ درآفریقاى جنوبى طول دوره تورلیدرى چند 

سیروس آزادىبهاره بستام رخ  محمد فدوىرضا سجادى

بستام رخ : رضایت جامعه میزبان 
رکن اساســى در موفقیت و 
توسعه گردشگرى است؛ لذا 
ضرورت دارد در کلیه مراحل 
برنامه ریزى ذى نفعان محلى 

در نظر گرفته شود.

آزادی: باید مســئولین اجازه 
دهند که متخصصان در حوزه 
خودشــان در تدوین اصول 
دخالت کنند تا مشــکالت 

برطرف شود. 

ســجادی:  باید دیدها را اصالح 
کرد. تعاریف را جا انداخت و 
قوانین را براساس اصول درست 
بازتعریف کرد.باید بر اساس 
چارت سازمانى گام به گام در 

جهت اصالح قدم برداریم.

فدوی :   یــک اکوتورلیدر 
نمى تواند اکوتورلیدر مناسبى 
بشود؛ مگر اینکه پیوسته به 
سفرهاى درست و اصولى برود 
و ضمن سفر به دانشش اضافه 

شده باشد. 
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سال است ؟ جا دارد از نگاه هاى درستى که مکان هایى 
مثل مــدارس طبیعــت را ایجــاد کرده انــد، تقدیر و 
انجمن هاى مردم نهاد با رویکرد تعامل و آگاهى بخشى 

را تقویت کنیم.
هنگامی که جامعه بومی با  ارزش های واقعی طبیعت منطقه 

خود آشنا باشد و هنگامی که برنامه ریزی های انجام شده 

برای منطقه مذکور با درایت و با درنظرگرفتن خواسته های 

کلیه ذی نفعان از جمله جامعه میزبان صورت گیرد، مسلما 

مردم بومی نه تنها نسبت به ارزش های طبیعی منطقه خود 

بی تفاوت نخواهند بود بلکه برای حفاظت از آن تالش 

خواهند کرد.
آزادى: درست است. باید با جامعه محلى تعامل برقرار 
کرد.باید روشن و واضح برایشان گفت که ما قصد داریم 
این کار را انجام دهیم. این منافعش است. هم اقتصادت 
رونق مى گیرد، هم فرزندانت آینده بهترى خواهند داشت 
و هم ســطح فرهنگ تان باال مى رود. اصال تو هدفى. من 
براى تو کار مى کنم. من بستر را براى تو آماده مى کنم که 
تو پیشرفت کنى. باید جامعه محلى را با نقش خودشان در 
این مجموعه آشنا کرد. جامعه محلى باید بداند که در این 
مجموعه اوست که به  عنوان یک عنصر زیربنایى تأثیرگذار 
است و این اتفاقا چیزى است که مورد استقبال شوراهاى 
اسالمى روســتاها و فرماندارى ها و استاندارى هاست. 
ســایت متین آباد یکى از موفق ترین ها در زمینه توسعه 
گردشــگرى اســت؛ چرا که در متین آباد دیگر شخص 
بیکارى وجود ندارد. از دربان تا راننده تا آشپز همه و همه 

بومى و محلى هستند و همه صاحب شغل شده اند. 

فدوى: اگــر بیاییم و بــا جامعه محلى تعامــل برقرار و 
آگاهى بخشــى کنیم عالوه بر آن ها بــراى خودمان هم 
سودمند است و به جاى دو سال مى توانیم 50 سال درآمد 
داشته باشیم (پایدار عمل کنیم )و نســل هاى بعد از ما 
هم از آن منتفع مى شــوند. ما االن در غرب استان حتى 
با امام جمعه صحبت و ایشان را از فواید رونق گردشگرى 

آگاه کردیم. 
اگر به جامعه میزبان به درستى آگاهى ببخشیم نه تنها در 
مقابل گردشگرى مقاومت نمى کنند بلکه از آن حمایت 

هم  مى کنند.
سجادى: بله. جامعۀ میزبان هم مى تواند با روى خوش 
از ما استقبال و هم مى تواند به سمت ما سنگ پرانى کند؛ 
ازاین رو فرهنگ سازى و آگاهى بخشى به جوامع میزبان 
بسیار مهم اســت. باید با این دید نگاه کنیم که وقتى به 
جایى مى رویم فقط نمى رویم که از طبیعت بهره ببریم. 
ما مهمان طبیعت هستیم و باید به تمام قوانین و آداب و 

فرهنگ آن احترام بگذاریم.
فدوى: از ســوى دیگر بحث ظرفیت ها مطرح مى شود. 
متاســفانه ما االن به کمیت هایمان افتخــار مى کنیم و 
مى گوییم نوروز امسال از نظر ورود گردشگر رکورد زدیم؛ 

اما آیا به کیفیت هم توجه مى کنیم ؟ 
ورود چندهزار گردشگر به یک مقصد بکر تا دو یا سه سال 
جوابگو اســت. وقتى بیش از اندازه ظرفیت به مقصدى 
گردشگر وارد شــود آن مقصد پایدارى خود را از دست 
مى دهد. اگر بر گردشگر خاص تمرکز کنیم هم به پایدارى 
گردشگرى کمک کرده ایم، هم نفع اقتصادى برده ایم. از 

طرفى چون در اقلیت هم قرار گرفته ایم هیچ وقت آسیب 
فرهنگى وارد نمى کند و تازه فرهنگ مى پذیرد: معضلى که 
االن در ورزنه با آن روبه رو شده اند. االن در سایت تفریحى 
ورزنه به نوعى هم محلى ها و هم گردشگران شاکى هستند! 
آگاه باشیم که اگر سرمایه گذار براى این آمده که جیبش  
را در دو سال پر پول کند و به اصطالح بارش را ببندد و برود 
هیچ گاه در آن مقصد گردشــگرى پایدار محقق نخواهد 
شــد؛ چون منافع جامعه محلى درنظر گرفته نشــده و 

سرمایه گذار فقط به فکر خودش است.
 با این حساب اکوتوریسم به معنای واقعی کلمه در جامعه 

ما بسیار محدود و این شکل نادرست آن است که روبه 

گسترش است. به نظر می رسد اگر به همین روال پیش برویم 

در آینده ای نه چندان دور با فاجعه نابودی طبیعت روبه رو 

هستیم.
سجادى: متأسفانه درست است. اکوتوریسم غیرواقعى 
جایگاه بسیار خوبى در جامعه امروزى پیدا کرده و با سرعت 
زیادى درحال توسعه است؛ لذا اگر همین طور پیش برود 
در  آینده با مشکالت بسیارى در طبیعت روبه رو مى شویم؛ 
کما اینکه به عقیده بنده درحال حاضر هم فاجعه رخ داده 

و طبیعت ما درحال نابودى است. 
آزادى: وقتى شــکل صحیح قضیه اى اشاعه داده نشود، 
شکل نادرست آن فراگیر مى شود. اکوتوریسم هم دقیقا 
با همین مشکل مواجه است. نتوانستیم شکل صحیح آن 
را ارائه دهیم؛ از این رو شــکل غلط آن درحال گسترش

 است. 
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محله
دردشت 

بازارچه دردشت

دردشـت محلـه اي قدیمـی در اصفهـان اسـت. ایـن محلـه در منابـع مختلف به 
نام هـاي گوناگـون، ازجمله درب دشـت یا باب الدشـت نامیده شـده اسـت. محله 
دردشـت هنوز هم آثاري از دوره سـلجوقی و صفوي را در خود نگه داشـته اسـت؛ 
امـا تاریـخ سـکونت در آن، بـه دوره هخامنشـی می رسـد، زمانـی که کـوروش با 

نجـات یهودیـان آنـان را پـس از فتح بابل بـه این منطقـه و به جویبـار آورد.
محـور گردشـگري دردشـت از مدرسـه بوعلی سـینا آغـاز و بـا عبـور از بازارچه 
دردشـت بـه دو منار دردشـت و مقبـره بخت آغا می رسـد و عصارخانه و حمام شـیخ بهایی و بـازار بزرگ 

را در بـر می گیـرد و بـه میـدان عقیق منتهی می شـود. 

و   ابهـت  آن زمان هـا  دردشـت  بـازار 
اهمیتـى داشـت. بازارچه دردشـت آن 
روزهـا محـل گـذر بـوده و مـردم از طریق آن 
بـه بازارهـاى سـبزه میدان مى رفتنـد؛ امـا از 
وقتـى خیابـان ابن سـینا را کشـیدند، دیگـر 

کسى از داخل آن عبور نمى کند.
ده سـال اسـت چهارطـاق بازارچـه را بـا آجر 
300سـاله  خشـت  از  بخشـى  امـا  عـوض، 
کرده انـد.  حفـظ  تیغـه اش  وسـط  در  را  آن 
طـاق مغازه هـا امـا محکـم بـود و داخـل آن 
از  بعـد  سـال  چنـد  کردنـد.  پاك سـازى  را 
پاك سـازى طاق هـاى بازارچـه، کـف بازارچه 
را که گود بود، درسـتش کردنـد. کف آن، اول 
خـاك بـود؛ بعـد ریـگ ریختند و پـس از آن، 
شـن و آب. بعـد هـم آسـفالت کردنـد. پـس 
از آسـفالت، کـف اینجـا گـود بـود و دومرتبه 
خراب شـد؛ بـراى همین، یک آسـفالت دیگر 
رویـش کشـیدند و تقریباً ده تا آسـفالت روى 
اینجـا کار کردنـد. بعـد از انقـالب هـم کـف 
بازارچه را سـنگفرش کردنـد و االن، ده پانزده 
سـال اسـت کـه کـف ایـن بازارچه را سـنگ 

کرده انـد.
در بـازار دردشـت سـقاخانه جالب توجهـی 
وجـود دارد کـه تزئینات کاشـیکاري بیرون 
آن مانـع از نفـوذ نگاه به درون آن مى شـود. 
بـه  بناسـت  ایـن  درطرفیـن  کـه  در  دو 
داخـل بـاز مى شـود و نـوار کاشـیکاري دور 
سـردر مزیـن بـه اشـعاري دربـاره حضـرت 
ابوالفضل(علیه السـالم) اسـت. در پاییـن دو 
سـوي کاشـى ها نیـز چنیـن نوشـته شـده 
اسـت: «بـه لعنت خدا گرفتار شـود کسـی 
که بـه کاشـى ها خیانت کند.» در پیشـانی 
سـقاخانه در میـان لوحـه بزرگ تـري نـام 
نقـش  اباعبداهللا الحسین الشـهید  مبـارك 
بسـته اسـت. زمینـه اطـراف ایـن لـوح را 
اسـلیمی  گل هـاى  بـا  هفت رنـگ  کاشـی 
زیبایـی فراگرفتـه و دو سـتون میانـی کـه 
گویا بازسـازي شده، از کاشـی معرق با پیچ 
اسلیمی اسـت. در زمینه میانی، تصویري از 
حضرت عباس(علیه السـالم) سـوار بر اسب 
دیده مى شـود که دارد مشـک آب را از زنی 

مى گیـرد. آبی پـوش 

مدرس ابوعلى سینا
مـدرس ابن سـینا در محلـه دردشـت واقع شـده و مربوط بـه دوره   

سـلجوقیان اسـت. ایـن بنـاى کوچـک اما بـاارزش با گنبـد آجرى  
بى گمـان محـل تدریس پورسـینا به هنـگام اقامـت او در اصفهـان بوده و 
بـر پایه برخـى روایات محلِى تائیدنشـده مقبره او نیـز در همین مکان (و 
نـه در همـدان) بوده اسـت. بى گمان نـزد اهل فرهنگ جایـگاه «َمدَرس» 

از «َمدَفن» رفیع تر است.
در نزدیکـى ایـن بقعـه مسـجدى کوچـک قـرار دارد کـه آن  را مسـجد 
گلدسـته مى گوینـد. این مسـجد داراى مناره کوتاهى اسـت کـه احتمال 
مـى رود مربـوط بـه عهـد سـلجوقى باشـد. ایـن اثـر در تاریخ 24 اسـفند 
1383 بـا شـماره ثبـت 11555 به عنـوان یکـى از آثار ملى ایـران به ثبت 

است. رسـیده 
نشـانى: اصفهـان، خیابـان ابن سـینا، کوچـه پاگلدسـته، باالتر از مدرسـه 

. شفیعیه
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حمام دردشت
را      خـود  خـاص  رسم ورسـوم  قدیـم  حمام هـاى 

داشـتند. منظـور نـه حمام هـاى نمـره که تقریبـاً از 
منظـور  بلکـه  داشـت؛  و دوش  دهـه 1330 شـروع شـد 
حمام هـاى داراى خزینـه اسـت. کسـانى کـه بـه حمـام 
مى رفتنـد، بـه هـم آب تعـارف مى کردنـد و داخـل خزینـه 
حمـام مى رفتنـد و وقتـى مى خواسـتند از خزینـه بیـرون 
بیاینـد بـاز هـم بـه همدیگـر عـزت مى گذاشـتند و تعـارف 
مى کردنـد. حمام دردشـت آن روزها بخش زنانه هم داشـت 
کـه در یـک کوچه باغ در قسـمت ویـژه زنانه اش باز مى شـد. 
زن هـا از سـاعت هشـت صبـح تـا سـه بعدازظهـر بـه آنجـا 
مى رفتنـد. درواقـع حمام دردشـت متشـکل از دو حمام بود 
کـه حمـام بـزرگ آن، زنانه و حمـام کوچکـش، مردانه بود. 
هـر کـدام از زن ها بـا چهار، پنـج بچه به حمـام مى رفتند و 

نفرى دو یا سه ریال مى دادند.
حمـام دردشـت، معـروف بـه حمـام بازارچـه کـه از جملـه 
سـاخته هاى آقامؤمن برادر آقانور اسـت، در زمان شـاه عباس 
و شـاه صفی بنـا شـده اسـت. ایـن حمـام کاشـیکاري هاى 
هفت رنـگ بـا نقـوش گل و بوتـه و اسـلیمی دارد کـه بـا 
گذشـت زمـان درمعـرض زوال قـرار گرفته اسـت. سـربینه 
آن هشـت ضلعی اسـت با پوشـش تـاق و گنبد کـه در رأس 
گنبدها نورگیرهاي شیشـه دار تعبیه شـده اسـت. این حمام 
در کنـار بازارچه و کاروانسـرایی به همیـن نام یک مجموعه 

تاریخـی پدید آورده اسـت.
کـه  زمانـى  در  بروبیـا  از  پـر  ایـن حمـام  به طـور مسـلم 
فاضالب کشـى شـهرى نبـوده، خـود بـه یـک معضـل بدل 
مى شـده اسـت. فاضـالب ایـن حمام به باغ حسـن شـاهرخ 
بازارچـه  بـاغ معـروف سـر چهارراهـى در  ایـن  مى رفـت. 
دردشـت بـود و نزدیک ده جریب وسـعت داشـت؛ یعنى ده 
هـزار متر مربـع. برخى از سـده اى ها (خمینى شـهرى ها) به 
ایـن بـاغ مى آمدنـد و کـود درسـت مى کردنـد و بـراى پاى 
کشـت خـود مى بردنـد. آن هـا داخـل بقچه شـان خاکسـتر 
مى ریختنـد و بـا ایـن کودهـا مخلـوط مى کردنـد و روى 
کول شـان مى انداختنـد؛ به همیـن نحو چاه هـاى در خانه ها 
را هـم تخلیـه مى کردنـد. آن وقت ها گاز و اینهـا نبود. این ها 
و خیـار.  پـاى خربـزه  و مى ریختنـد  را مى بردنـد صحـرا 
میوه هـاى آن روز مـزه و طعـم دیگرى داشـت و این طعم و 

مـزه، مـال همیـن بـود. کـود شـیمیایى کار نمى کردند.
حمام دردشـت سـال ها تعطیل بود و حاال پنج سـالى اسـت 

مرمت شـده و کارکرد یک فضاى ادارى را پیداکرده اسـت.
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مناره هاى دردشت
 دو منـاره معـروف دردشـت نیـز بـر فـراز سـردر  

بلنـدي بـه ارتفاع حـدود پانزده متر قـرار دارند که 
محمـد  حکومـت  دوره  از  باشـکوهی  مدرسـه  باقیمانـده 
آل مظفـر اسـت. مناره هـاى دردشـت متصـل بـه بنایـی 
برج ماننـد بـه نام مقبره سـلطان بخت آغا، همسـر سـلطان 
محمـد آل مظفـر اسـت کـه در سـال 769 بـه قتل رسـید. 
سـنگ قبـر سـلطان بخت آغا، سـنگ سـماق قرمز بسـیار 
نفیسـی اسـت که کتیبه آن در سـال 753 ه.ق پانزده سال 
قبـل از به قتل رسـیدن سـلطان بخـت آغـا به دسـتور خود 
وي نوشـته شـده اسـت. این آرامگاه با گنبدي کاشـیکاري، 
یـک بنـاي تاریخی زیبـا و دیدنی اسـت. کتیبـه مناره هاي 
دردشـت کـه یکـی از آن ها ریختـه و دیگري باقی اسـت به 
خـط بنایـی آجـري بـر زمینـه کاشـی فیـروزه اى اسـت. 
خطـوط سـردر مجلـل آن نیـز بـه خـط بنایـی بـا کاشـی 

فیروزه اى بر زمینۀ آجري است.
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خا نه جواهرى
  خانـه جواهـرى یکى از خانه هاى تاریخى کشـور بوده 
کـه در قدیمى تریـن خیابـان اصفهـان یعنـى خیابـان 
ابن سـینا واقع شـده اسـت. قدمـت این خانه بـه دوران 
قاجـار برمى گـردد و در تاریـخ 22 مـرداد 1384 بـه 

ثبت میـراث فرهنگى رسـیده اسـت.
مشخصات ساخت این بنا

دربـاره معمـارى و فـرم سـاخت ایـن خانـه باید 
گفـت فـرم پـالن خانـه جواهرى مربع شـکل اسـت که 
فضاهـاى معمـارى چهـار جبهـه حیاط مربع شـکل آن 

را احاطـه کرده انـد.
فضاهـاى اصلى و ارزشـمند در ضلع جنوبى واقع شـده 
اسـت و نسـبت به دیگر اضالع مرتفع تر و داراى تاالرى 
در وسـط بـا نماى ارسـى پنج لنگه مشـرف بـه حیاط و 
تاقچه هـاى هـالل و تاقچـه بلندهاى چهارگـوش مزین 
به نقاشـى هاى شـیر و شـکرى است. پوشـش فضاها به 

صـورت تخـت و طاق و تویزه اسـت.
حوضخانـه در تقاطـع دو ضلـع جنوبـى و غربـى قـرار 
گرفتـه و فـرم آن به صورت هشـت کشـکولى اسـت که 
حـوض هشـت ضلعى در میانـه آن جـا گرفته و توسـط 
پنـج درى چوبـى بـه فضاهـاى ضلـع غربـى و حیـاط 

ارتبـاط مى یابـد.
بـا  تـاالرى  قبیـل  از  فضاهایـى  داراى  شـرقى  ضلـع 
یـک پیش زدگـى مزیـن بـه ارسـى سـه لنگه چوبـى و 
اتاق هـاى جانبـى بـا سـه درى هاى مشـرف بـه حیـاط 
حـوض  تـاالر،  اسـت.  تـاالر  طرفیـن  در  ایـوان  دو  و 
مستطیل شـکلى پیـش رو دارد کـه توسـط آب درون 
حـوض هواى سـرداب زیر تـاالر و اتاق هـاى جانبى آن 

مى شـود. تهویـه 
ضلـع غربـى ازنظـر جاى گیـرى فضاهـا قرینـه ضلـع 

شـرقى اسـت؛ با این تفـاوت که ضلع غربـى داراى اتاق 
پنـج درى در میانه و دو اتاق سـه درى در طرفین اسـت 
و نمـاى آن بـا چهـار سـتون گچبرى شـده و قوس هاى 
الـوان  و گل جام هـاى چهارگـوش شیشـه هاى  هـالل 
مزیـن شـده اسـت؛ همچنیـن فضاهـاى داخلـى اتـاق 
پنـج درى بـا نقاشـى هاى شـیر و شـکر و تاقچه هـاى 

هـالل و تاقچه بلندهـاى چهارگوش زینت یافته اسـت 
کـه این فضاها توسـط سـه درى هاى چوبى بـه یکدیگر 

ارتبـاط مى یابنـد.
و  تخـت  به صـورت  فضاهـاى ضلـع شـمالى  پوشـش 
داراى سـه اتـاق بـا یک مقیاس اسـت. در اشـکوب دوم 
بهارخـواب قـرار گرفتـه کـه در طرفیـن آن دو اتـاق و 
همچنیـن در فضـاى کوچـه مجـاور خانـه تـاالرى بـا 

نمـاى پنـج درى جـاى گرفتـه اسـت.
اتـاق ضلـع غربـى بهارخـواب مزین به ارسـى سـه لنگه 
چوبى با شیشـه هاى رنگى و نقاشـى هاى شـیر و شـکر 
و بخـارى گچبرى شـده اسـت و دسترسـى بـه فضـاى 
داخل اتاق از طریق دو در چوبى طرفین ارسـى میسـر 
مى شـود کـه ایـن فضـا ایوانـى مسـقف بر سـتون هاى 
گچى با سرسـتون هاى گچبرى شـده، پیـش روى خود 
دارد. ورودى خانـه پـس از سـردر هشـتى قـرار گرفتـه 
کـه وسـط دو خم 90 درجـه به حیاط ارتبـاط مى یابد.

تزئینـات به کاررفتـه در ایـن بنـا: تزئینـات شـیر 
و شـکر و ارسـى هاى پنج لنگـه و سـه لنگه؛ همچنیـن 
و  شاه نشـین  قسـمت  در  گچبرى شـده  بخارى هـاى 
بهارخـواب اشـکوب دوم ضلع جنوبى کاشـیکارى نماى 
زیرزمیـن جبهـه جنوبـى به شـیوه صابونکـى و معلقـى 

بـر زمینـه آجر.
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کارشناس ارشد گردشگرى
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اسفندماه 95 بود که از فرودگاه امام خمینی 
تهران همراه با 43 نفر از مســافران گروه 
خود پس از انجام مراحل تحویل بار و عبور 
از قسمت گذرنامه فرودگاه، به شهر جیپور 
پرواز کردیم. پرواز ما به کشور هند سه ساعت 
به طول انجامید و وارد فرودگاه بین المللى 
جیپور شدیم. در آنجا پس از تحویل گرفتن 
ساك و چمدان گروه با راهنماي محلی هندي گروه که دانش آموخته زبان 
فارسی در دانشگاه دهلی بود، سوار اتوبوسی شدیم که براي گروه درنظر 
گرفته شده بود. در طول مسیر اطالعات عمومی درخصوص شبه قاره هند، 
تاریخ، فرهنگ، اعتقادات، سنن، سبک زندگی و ادیان موجود در کشور 72 

ملت، دریافت و به سمت هتل محل اقامت گروه حرکت کردیم.

 سه رأس

مثلث طالیى 
هندوستان

على عسکرى
راهنماى تور

 

خاطرات سفر به جیپور، آگرا و دهلى؛

عمارت تاج محل - هند
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صبح روز نخست در ساعت نه بامداد در البی هتل همراه 
با تمامی اعضاي گــروه طبق برنامه تور عــازم قلعه آمبر 
شــدیم که در ارتفاع و قله کوه واقع شــده است. در آنجا 
گردشــگران مى توانند هم ســوار بر فیل خود را به محل 
مذکور برســانند و هم با خودروهاي جیــپ که به همین 
منظور درنظر گرفته شــده و در هر یــک از آن ها پنج نفر 
مى توانند ســوار و وارد قلعه شــوند. در آنجا پس از ورود 
به قلعه و ارائه توضیحات و اطالعات به مســافران و صرف 
حدود یک ساعت ونیم و دیدار از قسمت هاى مختلف قلعه، 
ازآنجا خارج شــدیم. پس ازآن هم سري به هوامحل، کاخ 
مهاراجاي جیپور زدیم که مسافران فقط مى توانستند از 
بیرون آن عکس و فیلم تهیه کنند؛ سپس دیداري از کاخ 
تابستانی زیبا و باشــکوه جل محل داشتیم که در وسط 
دریاچه اى واقع شــده، ولی هیچ کس حق ورود به آن را 
ندارد. الزم به ذکر است، دوطبقه از کاخ مذکور در زیر آب 
و دو طبقه دیگر آن روي آب قرار دارد و متعلق به مهاراجا 
بوده اســت. پس از صرف مدت کوتاهــی جهت گرفتن 
عکس و فیلم، پیاده و مجدد سوار اتوبوس شدیم. در طول 
مسیر هم از آلبرت هال که سازنده آن نیز مهاراجا بوده و 

همچنین کاخ شهر دیدارى کوتاه و گذرا داشتیم.

پس ازآن عازم روستاي فیل شدیم و در آنجا مدتی 
را به فیل سوارى پرداختیم و در انتهاي تور یک روزه 
شهر جیپور عصرهنگام از موزه ستاره شناسى یا رصدخانه 
دیدنی جانتار مانتار دیدن کردیم و به این ترتیب تور ما در 
این شهر به پایان رسید. هنگام غروب تعدادي از مسافران 
به دلخواه خــود به خریــد از بازارهاي محلی این شــهر 
پرداختند و تعدادي نیز دیداري از روســتاي چوکی دانی 
داشــتیم که در آن بــه تعــداد 28 ایالت کشــور هند 
آالچیق هاى متعددي برپاست و در هر یک از آن ها تعدادي 
از ساکنان همان ایالت با پوشیدن لباس هاى محلی متعلق 

به همان ایالت به رقص محلــی مى پرداختند. در برخی 
جاهــاي چوکی دانی نیــز کارهایی نظیر شــعبده بازى، 
بیرون آوردن مار از ســبد با نواختن ســاز نی، راه رفتن و 
خوابیدن روي طناب و کارهاي محیرالعقولی ازاین دست را 
دیدیم و درنهایت ســرو شــام محلی هندي با طعم هاى 
مختلف شیرین و گاها تند که ظروف آن از برگ درختان 

درست شده بود براي مسافران بسیار جذاب و جالب بود.

صبح روز بعد با اتوبوس از جیپور عازم شــهر آگرا 
شدیم. فاصله بین این دو شهر حدود 250 کیلومتر 
است؛ ولیکن به دلیل باریک بودن جاده، وجود تعداد زیادى 
روستاي بین راهى و جمعیت زیاد، سرعت اتوبوس از 70 
کیلومتر در ساعت نمى توانست بیشتر شود و حدود پنج 
ساعت در این مسیر بودیم تا وارد شهر آگرا شدیم. در آنجا 
نیز پس از انجام مراحل ورود به هتل و پس از اقامت از صبح 
روز بعد عازم بناي تاریخی و بسیار زیباي تاج محل شدیم. 
این بناى زیبا تماماً از سنگ مرمر ســفید ساخته  شده و 
مقبره ممتازمحل است که ایرانى االصل بوده و همسرش 
شاه جهان به پاس عشق و محبت بى پایانى که به ممتازمحل 
داشته دستور ساخت چنین بناي باشکوهی را که همچون 
نگین بر انگشتري مى درخشد، صادر کرده است. در بیرون 
محوطه بناي اصلی تاج محل و ورودي آنجا، آزادبودن تعداد 
زیادي از میمون ها، بســیار براي اعضاي گــروه جالب و 
جذاب بود. پس از گرفتن عکس گروهی و یادبود توســط 
عکاسان حرفه اى مستقر در آنجا، توضیحات و اطالعاتی 
درخصوص پادشاهی شاه جهان و تاریخ و مدت زمان ساخت 
آن (22 ســال) و تالش بیســت هزار نفر کارگر در ایجاد 
چنین بناي باشــکوه و بى نظیرى ارائه شد. این بنا یکی از 
عجایب هفتگانه جهان نیز به شمار مى آید. گروه ما طی دو 
ساعت اقامت در تاج محل از قسمت هاى مختلف آن بازدید 

کردند.

قلعه تاریخی آگرا 
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در ادامه عازم قلعه تاریخی آگرا در این شهر شدیم و پس از دیدار از 
این محل و اتمام تور یک روزه آگرا به هتل محل اقامت برگشــتیم و 
در مراسم تحویل سال در ساعت شانزده به وقت محلی که دو ساعت 
جلوتر از ساعت رسمی ایران است دور سفره هفت سینى که تدارك 
دیده بودیم گرد هــم آمدیم و عکس و فیلم یــادگاري گرفتیم. در 
عصر همین روز همراه با عالقه مندان گروه به تماشاي نمایش بسیار 
جذاب و زیباي تاج محل (کالیکاتی) نشستیم. این نمایش که همراه 
با ترجمه هم زمان فارسی از طریق هدفون براي تماشاچیان ایرانی 
پخش مى شد، تمامی روایات و داستان هاى مربوط به عشق و محبت 
شــاه جهان به همســرش ممتازمحل را به تصویر مى کشید و بسیار 
موردتوجه عالقه مندان فرهنگ و تاریخ کشور هندوستان قرار گرفت.
صبح روز بعد پس از دو شب اقامت در آگرا عازم شهر دهلی، پایتخت 
کشور هند شدیم. فاصله این دو شهر نیز حدود 250 کیلومتر است؛ 
اما خوشبختانه به دلیل شــش بانده بودن اتوبان این مسیر و امکان 
سریع تر حرکت کردن اتوبوس حدود سه ســاعت طول کشید تا به 
دهلی رسیدیم. مدت اقامت ما در دهلی سه شب بود که طی اقامتمان 
در این شهر از بناهاي تاریخی مختلف نظیر منار قطب که بلندترین 
مناره با تزئینات آجري و بسیار زیبا در کشور هندوستان است، بناي 
یادبود سربازان کشته شده در راه وطن موسوم به دروازه  هند، بناي 
یادبود رهبر مبارزه با استعمار انگلیس ماهاتما گاندي موسوم به راج 
گات، کاخ ریاســت جمهوري و پارلمان هند که به دلیل دولتی بودن 
آن ها و عدم اجازه پیاده شدن از اتوبوس، مسافران فقط مى توانستند 

از داخل اتوبوس از آن ها عکس و فیلم تهیه کنند، دیدن کردیم.
با چمدان هایى پر از خاطرات جذاب و به یادماندنى از دیار هندوها در 
پایان تور شــهرهاي دهلی، آگرا و جیپور که سه رأس مثلث طالیی 
هند را تشــکیل مى دهند مســافران گروه را به فرودگاه بین المللى 
ایندرا گاندي دهلی جهت بازگشت به تهران منتقل کردیم و به سفر 

خود پایان دادیم.

مناره قطب
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 تاجیکستان؛ پیرشو در اقتصاد گردشگری

بیش از 25 سال همکارى با ایران
امــام زاده درخصــوص چگونگى ارتبــاط میان 
کشورمان و تاجیکســتان گفت: «ایران و تاجیکستان دو 
کشور هم زبان و هم فرهنگ هستند که بیش از 25 ســال ارتباط متقابل بین این دو کشور موجب 
امضاى 106 قرارداد مهم دولتى در زمینه هاى مختلف شده است و این قراردادها دورنماى رابطۀ این 
دو کشور را مشخص خواهد کرد. یکى از مناسبت هایى که بین کشور ایران و تاجیکستان وجود دارد 
ایجاد بن مایه هاى الزم درزمینۀ اقتصاد گردشگرى و همکارى بیشتر این دو کشور در این زمینه است. 
تاجیکستان نیز مانند ایران داراى منابع غنى تاریخى و فرهنگى زیادى است که این منابع موجب 

جذب گردشگران زیادى از سراسر جهان خواهد شد.»
اولویت اقتصادى تاجیکستان گردشگرى است

وى ادامه داد: «اولویت در سیاست گذارى هاى اقتصادى حکومت تاجیکستان سرمایه گذارى 
در بخش گردشگرى است. این اولویت موجب شده است که این کشور در بین ده کشور جذاب ازنظر 
جاذبه هاى گردشگرى در جهان قرار بگیرد؛ همچنین تاجیکستان دومین کشور توریستى درحال رشد 
است. از سوى دیگر دوشنبه، پایتخت این کشور بین ده کشور امن جهان در تمام ساعات شبانه روز قرار 
دارد و این شاخصۀ مهم در گذاره هاى اقتصاد گردشگرى باعث رشد بیشتر در این زمینه خواهد شد. 

امنیت در تمام حوزه هاى فرهنگى هنرى یکى از مهم ترین شاخصه هاى تأثیرگذار بر اقتصاد است؛ 
اما در حوزة گردشگرى امنیت همواره حرف اول را مى زند و به یک ابزار مبادالتى در همه جاى دنیا 
تبدیل شده و در این زمینه تاجیکستان به یک دوام امنیتى رسیده و در بین کشورهایى مانند ژاپن و 

آذربایجان قرارگرفته است.»

یادواره هاى تاریخى تاجیکستان
امام زاده دربارة منابع و میراث فرهنگى موجود در این کشور اضافه کرد: «تاجیکستان 
حدود 2200 یادواره تاریخى دارد که دو یادوارة آن به صورت رسمى ثبت یونسکو شده و هشت 
یادواره دیگر در مرحلۀ اضافه شدن به این فهرست است. یکى از دالیلى که تاجیکستان به یک 
کشور توسعه یافته در این زمینه تبدیل شده وجود 100 شرکت گردشگرى فعال و دلسوز در 
آن است؛ البته وجود زیرساخت هایى مانند 70 آسایشگاه تفریحى، فرهنگى و 160 هتل مدرن 
و ستاره دار آن یکى دیگر از شاخصه هاى اصلى تبدیل این کشور به یک غول تجارى درزمینۀ 

گردشگرى است.
به همان نسبت براى کشورمان هم امیدواریم که اتفاق هاى خوبى پیش رو باشد و با الهام گرفتن 
از تجربیات و فعالیت هاى زیرساختى مقاصد مشابه در بخش گردشگرى ایران عزیزمان بتواند 

جایگاه واقعى خویش را در این صنعت پیدا کند.

تاجیکستان کشورى است با مقیاس هاى تطبیق داده شده فرهنگى و اقتصادى ایرانى و ازنظر گردشگرى نیز یکى از کشورهاى پیشرو در این صنعت 
نوپا در اقتصاد جهانى است. دوشنبه، پایتخت این کشور نیز یکى از شهرهاى پرجاذبه و پرگردشگر است که در سطح جهانى معرف حضور تمام 
عالقه مندان به گردشگرى است. در گفت وگو با نعمت اهللا امام زاده، سفیر تاجیکستان به این نتیجه رسیدیم که یکى از فرصت هاى تکرارنشدنى که 

مى تواند پل صعود به قله گردشگرى براى کشورمان باشد تعامل و تقابل فرهنگى و گردشگرى بیشتر با این کشور است.

نویسنده: 
على رفیعى وردنجانى

 گفت وگو با نعمت اهللا امام زاده، سفیر تاجیکستان:
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جغرافیاي طبیعی
ایـن کشـور به واسـطه کوه هـاى سربه فلک کشـیده 
رشـته کوه پامیر، شـهرهاى زیبا و کوچـک، ابنیه تاریخى، 
مقبـره مشـاهیرى ماننـد رودکـى و بیشـتر از هـر چیـز 
صمیمیـت و مهمان نـوازى مردمـش، ارزش حداقل یک بار 
سـفر را دارد. ایـن کشـور در طـول تاریـخ بخشـى از ایران 
بـوده و همچنان یـک مکان مهم براى شـکوفایى فرهنگ 

و زبان فارسـى به شـمار مـى رود.
در ایـن سـرزمین یخچال هـاى طبیعـى بسـیارى وجـود 
دارد کـه از منابـع آب منطقـه به شـمار مى روند؛ همچنین 
رودهـاى باسـتانى پرآبـى در ایـن وادى روان انـد. عالوه بـر 
همه این ها، جمهورى تاجیکسـتان به دلیل داشـتن منابع 
طبیعـى و جغرافیایى خاص ازجمله مناطق کوهسـتانى و 
جنگلـى، دره هـاى پهنـاور، رودهـا و چشـمه هاى پراکنده 
و پوشـش گیاهـى متنـوع، زیسـتگاه گونه هـاى جانـورى 
به ویـژه حیوانات وحشـى نـادر و منحصربه فـرد، پرندگان، 
آبزیـان و داراى شـکارگاه هاى گوناگـون اسـت. آب وهواى 
و  نیمه خشـک  و  نیمه اسـتوایی  قـاره اي،  تاجیکسـتان 
آب وهـوا  پامیـر  کوه هـاى  در  اسـت.  صحرایـی  بخشـی 
قطبـی نیمه خشـک اسـت و هـوا به طـور مؤثـري منطبق 
بـا ارتفاعات تغییـر می کند. وادي فرغانـه و دیگر ارتفاعات 
حفـظ  قطبـی  هـواي  از  اطـراف  کوه هـاى  به وسـیله 
می شـوند. مى گوینـد بهـار تاجیکسـتان بسـیار دیدنـى 
اسـت؛ به خصوص در شـهر دوشـنبه، هـواى بهـار، هوایى 

دلپذیـر و مطبوع اسـت.
دیدنى هاى تاریخى

شـاید بتـوان مجسـمه هاى متعدد شـهر دوشـنبه 
برشـمرد.  شـهر  ایـن  گردشـگرى  جاذبـه  نخسـتین  را 
مفاخـر  و  شـاعران  تندیـس  دوشـنبه،  گوشـه وکنار  در 
فارسـى زبان بسـیارى ازجمله رودکى، فردوسـى، سـعدى، 
حافـظ، جامـى، ابوعلى سـینا و غیره به چشـم مى خورد که 
بـراى هر گردشـگرى جـذاب و دیدنى اسـت. مـوزه بهزاد 
نیـز یکـى از جاذبه هاى این کشـور اسـت. سـاختمان این 
مـوزه بـا بـرج سـاعت و درهـاى منبت کارى شـده زیبایى 
خاصـى دارد. بازدیدکننـدگان ایـن موزه مى تواننـد از آثار 
هنـرى مـدرن تاجیکسـتان تـا نقاشـى هاى قدیمـى، آثار 
باسـتانى، مشـاغل سـنتى، دسـتاوردهاى صنعتـى، تاریخ 
طبیعـى و تاریخ علوم تاجیکسـتان را در ایـن موزه بیابند. 
از دیگـر جاذبه هـاى دیدنـى دوشـنبه مى تـوان بـه بـاغ 
گیاه شناسـى، اسـتودیوى سـینمایى، چشـمه هاى معدنى 
درمانـى در شـهر شـاه عنبـرى و مهمان سـراى قره تاغ در 
پیرامـون آن اشـاره کـرد. به طورمعمـول بازارهـا یکـى از 
دیدنى ترین بخش هاى هر شـهر هسـتند. دوشنبه در ابتدا 
یـک دهکـده کوچک کوهسـتانى بـوده و علـت نام گذارى 
آن، دوشـنبه بازارى بـوده کـه در آنجـا برگـزار مى شـده 
اسـت. امـروزه آن دهکـده به یک کالن شـهر تبدیل شـده، 
امـا بازار سرپوشـیده بـاراکات هنوز هم یکـى از جاذبه هاى 
پرجنب وجـوش شـهر اسـت. خجنـد دومین شـهر بزرگ 

تاجیکسـتان ازجملـه کشـورهایى اسـت 
کـه جاذبه هاى گردشـگرى فراوانـى دارد و 
به دلیـل قدمت بـاالى فرهنگى، بسـیارى 
خواهـان سـفر بـه این کشـور و آشـنایى 
با آداب ورسـوم آن هسـتند. این کشور در 
زمره کشـورهاى اسـتقالل یافته از شوروى 
قـرار دارد که در خود آثـار و بناهاى دیدنى 
فراوانـى را جـاى داده اسـت. محاط شـدن 
در خشـکى و راه نداشـتن به آب هـاى آزاد 
نه تنها سـبب انزواى تاجیکسـتان نشـده بلکه گذر راه ابریشـم از آن بسیارى از 
افـراد را بـه این کشـور جذب کرده اسـت. این کشـور از جاذبه هاى گردشـگرى 
فراوانـى برخـوردار اسـت؛ تـا آنجا کـه «فرانسـوا لـوران»، مشـاور ITC در امور 
گردشـگرى بین المللـى در ارزیابى هـاى خـود از پتانسـیل هاى بسـیار زیاد این 
کشـور در زمینه توسـعه صنعت گردشـگرى و جذب هزاران گردشـگر از سراسر 
جهان و از تبدیل شـدن تاجیکسـتان به یک بهشـت توریسـتى واقعى نیز خبر 
داده اسـت. این کشـور بهشـتى رؤیایى براى کسـانى اسـت که حاضر مى شوند 
بـراى دیدن جلوه هاى شـگفت انگیز طبیعـت و منظره هـاى چشـم نواز، راه هاى 
ناشـناخته و سـخت را زیر پا بگذارند. گردشـگرانى که به کوهنوردى و عکاسـى 
عالقـه دارنـد، مى توانند در کنـار دیدن تصاویر زیبـاى کوه هاى پامیـر، میهمان 

مردم دوست داشـتنى تاجیکسـتان شوند. ستا ی ا  
ای اد رزمین   

ی ی  ا طبی

تاجیکسـتان، شهرى زیبا و کهن و باسـابقه اى دوهزارو 
500سـاله، نشـانه هاى فراوانـى از ایـران باسـتان را در 
خـود به یادگار گذاشـته اسـت. خجنـد با توجه بـه آثار 
باسـتانى متعـدد آن بـراى گردشـگران، مکانـى جذاب 
اسـت. ارگ هـا و مسـاجد زیـادى از قرون وسـطى کـه 
از بالیـاى طبیعـى و انسـانى جـان سـالم به دربرده اند، 

همچنـان در ایـن شـهر خودنمایـى مى کنند.
خوراکى هاى سنتى

غذاهـاى  از  تلفیقـى  تاجیکسـتان  غذاهـاى 
آسـیاى میانـه و افغانسـتان و پاکسـتان اسـت. اگـر 
عالقه منـد بـه تجربه کـردن غذاهاى مختلف هسـتید، 
تاجیکسـتان مقصد خوبى است. بیشـتر غذاهاى مردم 
ایـن سـرزمین از برنـج و گوشـت تشکیل شـده کـه 
نمونـه اى از آن اوشـى اسـت؛ غذایـى متشـکل از برنج، 
گوشـت و سـبزى ها کـه به دلیـل تلفیـق گروه هـاى 
غذایـى مختلـف، ارزش غذایـى بسـیارى دارد. غـذا در 
تاجیکسـتان جایـگاه ویـژه اى دارد و حتـى وعده هـاى 
غذایـى در سـاعت مخصوص شـان خـورده مى شـوند؛ 
بـه ایـن معنـى کـه هیـچ وعـده غذایى بـه هـر دلیلى 
ماننـد کار زیـاد، نبـودن در خانـه و... حـذف نخواهـد 
شـد. تاجیک هـا بـه زود غذاخـوردن عـادت دارنـد و 
هنـگام خوابیدن بایـد فاصله زیادى از غذاخوردن شـان 
گذشـته باشـد. هنگام غذاخـوردن، صحبت کـردن کار 
پسـندیده اى نیسـت؛ پس یک سـفره تاجیکى فضایى 

نویسنده: 
 مرضیه باغبانى
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سرشـار از سـکوت دارد.
هنگامى کـه در پایتخت تاجیکسـتان قـدم مى زنید آنچه 
در کنار برخى مشـاغل به چشـم مى خورد، «آشـخانه هاى 
زندگـى  نـوع  اسـت.  مختلـف  نام هـاى  بـا  تاجیکـى» 
تاجیک هـا کـه از آغـاز صبـح بـا تابـش آفتـاب شـروع و 
تـا غـروب به طـور مـداوم و یک سـره ادامـه دارد، ایجـاب 
مى کنـد کـه آنـان ناهـار را در یکـى از ایـن آشـخانه ها یا 

محل هـاى طبـخ غـذا صـرف کنند.
آداب و سنت هاي فرهنگی

بهتریـن راه فراگیـري یـک فرهنگ حضـور در آن 
فرهنـگ و صرف وقت با مردم، شـناختن آنـان و دقت در 

چگونگی روابط و رفتارشـان اسـت.
نـوروز: نخسـتین مراسـم جهانى اسـت که با مشـارکت 
دوازده کشـور در فهرسـت میـراث معنـوى یونسـکو ثبت 
شـد. تاجیکسـتان در فصـل بهـار، یکـى از مقصدهـاى 
نوروزگـردى در جهـان اسـت که مردمان فرهنگ دوسـت 
و پارسـى زبانش، به طـور ویـژه اى بـه اجراى مراسـم نوروز 
باسـتانى اقـدام کرده و جشـنواره هاى رنگارنـگ و جذابى 
را در شـهرهاى مختلف این کشـور برگزار مى کنند. نوروز 
در ایـن کشـور بـه نـام «جشـن بـزرگ»، معروف اسـت. 
جشـن بزرگ نوروز در تاجیکسـتان به شکل دسته جمعى 
و در دو سـه روز اول خالصـه مى شـود. همـه مردم شـهر 
در محلـى بـه نـام نـوروزگاه جمع شـده و در ایـن مکان، 
به خصـوص روز اول برنامه هـاى مختلـف فرهنگى، هنرى 

و ورزشـى بـراى آنـان اجرا مى شـود.
مراسـم گل گردانى (شـکوفه دادن): از دیگر مراسـم 
نـوروز اسـت کـه به مناسـبت بیـدارى طبیعـت و آغـاز 
شـکوفه دهى درختـان و گل هـا بـه گل گردانـى یعنـی 
گردانـدن گل مى پرداختنـد. در گذشـته ایـن کار توسـط 
سـال خوردگان انجـام مى پذیرفـت؛ لیکـن اکنون بیشـتر 
توسـط بچه هـا و جوانـان انجـام مى شـود. اجـراي ایـن 
مراسـم بدین صـورت اسـت کـه گل گردان هـا از دره و تپه 
و دامنـۀ کوه هـا، گل چیـده و مـردم را بـه پایان یافتـن 
زمسـتان و فرارسـیدن سـال نو و همچنین آغاز کشـت و 

کار بهـارى و آمـدن نـوروز مـژده مى دهنـد.
جشـن عسـل: مـردم تاجیکسـتان بنابـر یـک سـنت 
قدیمـى هم زمـان با نزدیک شـدن به فصل پاییز، جشـنى 
موسـوم به عید عسـل برگزار مى کنند. هـدف از برگزارى 
جشـن عسـل، تشـویق کشـاورزان بـه تولیـد بیشـتر و 
همچنیـن تبلیـغ و ترویـج تولیـد این محصـول خوراکى 

و کیفیت بخشـى بـه آن اسـت.
تاجیکسـتان بـراى ایرانى هـا سـرزمین غریبه اى نیسـت؛ 
حتى اگر به این کشـور سـفر نکرده باشـیم، شـنیدن نام 
شـهرهایى مثل بدخشـان و خجنـد، ما را به رؤیـاى ایران 
کهـن و بـه صفحـۀ ادبیـات پرکرشـمه اى کـه با نـام این 

شـهرها درآمیختـه اسـت، مى برد.
www.irantajik.com
zeytooni.com
hajij.com
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۲۰۱۷، سال بین املللی
 گردشگری پایدار برای توسعه

و مدیریـت منابـع طبیعـى نسـبت بـه اشـتغال زایى، 
کننـد.در  عمـل  محلـى  اقتصـاد  شـکوفایى  و  رونـق 
ایـن راسـتا ایجـاد و توسـعه اقامتگاه هـاى بوم گـردى 
اهمیـت و تأثیـر بسـزایى را در پویایـى اقتصـاد محلى، 
کاهـش مهاجـرت روسـتایى و صنعت گردشـگرى ایفا 
مى کنـد. اقامتگاه هـاى بوم گـردى ضمـن اینکه عالیق 
و سـالیق بسـیارى از گردشـگران را در نحـوه اقامـت و 
پذیرایـى و حداقـل امکانـات سـنتى تأمیـن مى کنـد، 
جهـت  گردشـگران  حضـور  بـراى  را  فرصـت  ایـن 
اسـتفاده و گـردش در مناطـق طبیعى مهیا مى سـازد. 
اقامتگاه هـاى بوم گـردى، بنگاه هـاى اقتصـادى خـرد 

گردشـگرى پایـدار نوعـى گردشـگرى اسـت کـه از تعـادل در محیـط بوم شـناختى و 
به حداقل رسـاندن تأثیـر بـازار گردشـگرى بـر آن حمایـت مى کنـد و توسـعه پایـدار 
برآورده کـردن نیازهـاى کنونـى گردشـگران بـا درنظرگرفتـن نیازهاى نسـل آینـده از 

منابـع طبیعى اسـت.

 کوروش وکیلى 
کارشناس ارشد جغرافیا و گردشگرى
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ذى نفعان توسـعه گردشـگرى باید با هدف رشـد اقتصادى پایدار 
و سـالم کـه بـا نیازهـا و عالیـق نسـل آینـده و حـال هماهنـگ 
باشـد از محیـط طبیعـى حفاظت کننـد. طراحى گردشـگرى و 
برنامه ریـزى پیرامـون آن نیـز بایـد طـورى باشـد کـه از میـراث 
طبیعـى و اکوسیسـتم ها حمایـت کند. در این راسـتا الزم اسـت 
ذى نفعـان توسـعه گردشـگرى بـا اعمـال محدودیت هـا موافـق 
بـوده و فعالیت هـاى خـود را به ویـژه در مناطق حسـاس بیابانى، 
کوهسـتانى، سـاحلى، جنگلـى و پدیده هـاى زمین شناسـى کـه 
مناسـب ایجـاد ذخایـر طبیعى و مناطق حفاظت شـده هسـتند، 
محـدود کننـد. گردشـگرى پایـدار و توسـعه آن زمانـى شـکل 
مى گیـرد کـه بـه میـراث طبیعـى و جامعـه محلـى، توجـه و 
شود.سـرمایه گذاران  عمـل  مناطـق  ظرفیت پذیـرى  حـد  در 
گردشـگرى کـه براسـاس مقـررات وضع شـده عمـل مى کننـد 
بایـد تأثیـر پروژه هاى توسـعه خـود را بر محیط طبیعـى ارزیابى 
کننـد؛ همچنیـن اطالعـات شـفاف و عینـى خـود را درخصوص 
برنامه هـاى آینـده و پیامدهـاى قابـل پیش بینـى آن ارائـه داده، 

بحـث و گفت وگـو پیرامـون محتواى ایـن پیامدها را میـان افراد 
عالقه منـد ترویـج کنند.

محیط هـاى طبیعـى منبعى باارزش و سـودآور براى گردشـگرى 
به حسـاب مى آیند. با افزایش شهرنشـینى، کشـورهاى صنعتى و 
کشـورهاى درحال توسـعه کـه داراى جاذبه هـاى طبیعى، مناظر 
و چشـم اندازها بـا تنـوع زیسـتى جالب توجهـى هسـتند به طـور 
روزافـزون تبدیـل بـه مقاصـد گردشـگرى مى شـوند؛ ازایـن رو 
اولویـت اول صنعـت و دولـت باید حفظ و بهبـود محیط طبیعى 

باشد.
یکـى از لزومـات گردشـگرى ایـن اسـت که به توسـعه پایـدار و 
سـازگارى آن بـا محیـط طبیعـى، فرهنگـى و انسـانى کمـک 
کنـد. گردشـگرى بایـد مراقـب منابـع و مناطق طبیعى باشـد و 
بـا ارائـه راهکارهـاى مناسـب، ظرفیت سـنجى، آمـوزش و ایجاد 
زیرسـاخت هاى سـخت افزارى و نرم افـزارى، تأثیرهـاى منفـى بر 
اکوسیسـتم محیط زیسـت، حیات وحش، فرهنگ و جوامع بومى 
محلـى را کاهـش دهـد. گردشـگرى پایـدار و توسـعه آن تنها با 

یکپارچگى و مشـارکت جدى دسـت اندرکاران دولتى و خصوصى 
امکان پذیـر اسـت؛ لـذا گردشـگرى ضمـن تدویـن اسـتراتژى 
راهبـردى بایـد نقش محـورى در کشـورهاى درحال توسـعه ایفا 
کنـد. گردشـگرى در جهـت توسـعه پایـدار بایـد از فرصت هایى 
که در اقتصاد جوامع بومى و روسـتایى وجود دارد اسـتفاده کند 
و بـا شـناخت هویـت، فرهنگ، عناصـر و عوامـل طبیعى مناطق 
هـدف، اصـول توسـعه پایدار را در تنظیم اسـتراتژى گردشـگرى 
لحـاظ کنـد. سـازمان ها و دسـتگاه هاى ذى ربـط بـا مشـارکت 
سـازمان هاى غیردولتـى، انجمن هـا و جوامـع محلـى مى تواننـد 
پایـدار و  برنامه ریـزى گردشـگرى  یکپارچه سـازى  بـه  نسـبت 

توسـعه آن اقـدام کنند.
امـروزه بـا تغییـر الگوهـاى مصـرف و تقاضـا، طیـف متعـددى 
از گردشـگران داخلـى و خارجـى تمایـل بـه سـفر بـه مناطـق 
طبیعـى، بومى محلـى و کمتـر شناخته شـده دارنـد و ایـن یـک 
فرصـت اقتصـادى مناسـب بـراى جوامـع محلـى اسـت کـه از 
ایـن موهبـت الهـى برخوردارنـد و بایـد در جهـت توسـعه پایدار 

و زودبازدهـى هسـتند کـه بـا رشـد تقاضـا قابلیت 
سـریع واردشـدن به چرخه تأسیسـات گردشـگرى 
را دارنـد؛ لـذا دسـتگاه هاى متولـى و ذى ربـط نیـز 
بایـد ضمـن تمرکززدایـى از بازاریابـى و تبلیغـات 
مقاصـد گردشـگرى کالن شـهرها، در جهـت توزیع 
عادالنـه سـفر بـه معرفـى مناطـق بومـى و کمتـر 
شناخته شـده بپردازنـد و بـا مدیریـت مشـارکتى 
نسـبت بـه برنامه ریـزى و ارائه تسـهیالت مناسـب 
جهـت سـرمایه گذاران جوامـع محلـى بـا تأمیـن 
زیرسـاخت هاى رفاهـى، بهداشـتى و ایمنـى بـراى 

گردشـگران اقـدام کننـد.
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امـا چیـزى کـه بـراى مـن جـذاب اسـت نوشـیدن یـک 
لیوان چاى آتشـى در چایخانه هیزمى عمو حسـین اسـت 
کـه بعد از یـک پیاده روى طوالنى در روسـتا همیشـه مرا 

بـه وجد مـى آورد.
 چایخانه دم دسـت نیسـت. هرچند در مسیر اصلى روستا 
واقع شـده امـا اگر به دنبالش نباشـى بـدون آن که متوجه 
بشـوى از جلـوى آن عبـور مى کنـى و لذت نوشـیدن یک 
چـاى آتشـى بـا بـوى دود و کلوچـه محلـى کاشـان را از 

مى دهى. دسـت 
نه تنهـا بـراى مـن ایـن چایخانـه بـه دل مى نشـیند، کـه 
همیشـه بـراى گردشـگران خارجـى کـه از ملیت هـاى 
مختلـف همراهـى ام مى کننـد اینجـا و چایـى کـه اینجـا 

مى خورنـد خیلـى دل چسـب اسـت.

هـر موقـع که بـروى، چاى عموحسـین بـه راه اسـت و از 
تـو اسـتقبال مى کند.

 از راهـروى باریکـى کـه از سـطح کوچـه پایین تـر اسـت 
مى گـذرى و بـا یک پیـچ مالیم فضایى کوچـک مى بینى. 
دل نوشـته هاى  و  دست نوشـته ها  بـا  فضـا  ایـن  تمـام 
عموحسـین تزئین شـده اسـت. راحـت مى توانـى بفهمى 

کـه او چقـدر اهل دل اسـت.
اینجـا بـراى دکوراسـیون هزینه چندانى نشـده و بیشـتر 
چیزهایـى کـه اطرافـت مى بینى با دسـت سـر هم شـده؛ 

امـا به شـدت از جنـس همین روستاسـت.
هـر بار کـه ابیانـه در برنامه سـفر دارم با گردشـگرانى که 
همراهى شـان مى کنـم بـه او سـر مى زنـم و او هـر بـار از 
آن هـا مى خواهـد یـک ویدئـو با تلفـن همراهـش از آن ها 

 ابیانـه را همـه بـه سـرخى دیوارهایـش مى شناسـند و کوچه هـاى باریکـش. 
دهکـده اى کـه نزدیکـى نطنـز در دامنه کـوه کرکـس واقع شـده و از بلندترین 
روسـتاهاى ایران اسـت. آتشـکده زرتشـتى، مسـجد ایلخانى و قلعه ها حکایت 
از یـک زمینـه کهـن تاریخـى در ایـن روسـتا دارد و جذابیت هـاى معمـارى 
گرفته شـده  اطرافـش  از خـاك سـرخ رنگ  کـه  رنـگ سـرخش  ازجملـه  آن 
و خانه هایـى کـه اغلـب دوطبقـه هسـتند بـا پنجره هاى مشـبک چوبـى بـر جذابیـت تاریخى و 
فرهنگـى آن مى افزاینـد. مـردم ایـن شـهر پوشـش سـنتى خـود را حفـظ کرده انـد و اغلـب به 

فـروش صنایع دسـتى و فرآورده هـاى غذایـى خودشـان بـه گردشـگران مشـغول اند.
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e ضبـط کنـد و آن هـا نظرشـان را دربـاره چایخانـه اش 

دلـش  بـه  دل  هـم  توریسـت ها  معمـوالً  بگوینـد. 
مى دهنـد و رویـش را زمیـن نمى گذارنـد، از چـاى 
خوش طعمـى کـه خورده انـد مى گوینـد و از جذابیـت 

اجاق هـاى هیزمـى و فضـاى صمیمانـه.
یـک دفتـر بـزرگ هـم هسـت کـه هـر کس هـر چه 
دلـش خواسـت در آن مى نویسـد. ایـن بـار از «یـان»، 
راهنمـاى دانمارکى همکارم خواسـتم چیزى بنویسـد 
و سـفر بعـدى بـه ابیانـه دوبـاره آن را بخوانـد؛ حتمـاً 
برایـش جـذاب خواهـد بـود. او هـم خوشـش آمـد و 

نوشـت. چندخطى 
داسـتان چاى هیزمى عموحسـین داسـتان بنا شـدن 
صنعـت گردشـگرى روى تفاوت هاسـت؛ هرچنـد این 
صنعـت روزبـه روز جهانى تـر شـود و خدمـات بـراى 

استانداردشـدن بـه هم شـبیه شـوند.

 یادداشت های یک
راهن�ی گردشگری

 مرضیه فرزانه
راهنماى تور و کارشناس ارشد گردشگرى
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کـه  هسـتند  خالقـى  مـردم  عموحسـین ها 
بـراى جامعـۀ محلـى اشـتغال زایى و درآمدزایى 
مى کننـد و خدماتـى بـه گردشـگران مى دهنـد 
کـه کمتـر جـاى دیگـرى تجربـه کرده انـد و 
همیـن باعـث مى شـود باکمال میـل پـاره اى از 
وقتشـان را که براى گذراندن آن در روسـتا قبًال 
پـول پرداخـت کرده انـد، بـه دریافـت خدماتـى 
از نوشـیدن  ازاین دسـت اختصـاص دهند.بعـد 
چـاى خوش طعـم و خوش رنـگ عموحسـین، 
سـرحال و خوشـحال چایخانـه صمیمـى اش را 
تـرك مى کنیـم و بـا آرزوى تنى درسـت و لبى 
خنـدان بـراى او، بـا خـود فکـر مى کنـم دفعـه 
آینـده کـه از ایـن چـاى خوش طعـم و فضـاى 

دل نشـین لـذت مى بـرم کـى خواهـد بـود؟
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 معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان عنوان کرد:

کسب رتبه نخست هنرمندان اصفهانی 

در بیست وهفتمین نمایشگاه صنایع دستی 

ایران
سرپرسـت معاونـت صنایع دسـتى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان 

اصفهـان، از کسـب رتبـه اول هنرمنـدان اصفهانى در بیسـت وهفتمین 
نمایشـگاه ملـى صنایع دسـتى ایران خبـر داد.

«جعفـر  اصفهـان؛  اسـتان  میراث فرهنگـى  اداره کل  روابط عمومـى  به گـزارش 
جعفرصالحـى» بـا اعـالم ایـن مطلـب افـزود: «در مراسـمى کـه در محل سـازمان 
میراث فرهنگـى کشـور برپـا شـد از معاونـت صنایع دسـتى اداره کل میراث فرهنگى 
اسـتان اصفهان و تنى چند از هنرمندان صنایع دسـتى اسـتان اصفهان در راسـتاى 
کسـب رتبه اول در بیسـت وهفتمین نمایشـگاه ملى صنایع دسـتى ایـران با حضور 

معـاون صنایع دسـتى کشـور تجلیـل به عمـل آمد.»
معاونـت  از  تجلیـل  ضمـن  برنـد،  هنرمنـدان  از  تجلیـل  آئیـن  «در  افـزود:  او 
صنایع دسـتى اسـتان به جهـت حضـور پرتعداد هنرمنـدان و وجود بیشـترین غرفه 
ارائـه صنایع دسـتى اسـتان، از شـش نفـر از هنرمنـدان اصفهانـى ازجملـه «نیمـا 
سـاعى منش» در رشـته زیـورآالت سـنتى، «رضـا اخالقـى» در رشـته قلم زنـى، 
«مهـدى نـوذرى» در رشـته مسـگرى، «اسـماعیل میرفخـر رجائـى» در رشـته 
تولیـدات چرمـى، «علیرضـا تقـى زاده فراهانـى» در رشـته میناى نقاشـى به جهت 
طراحـى و نـوآورى و «رسـول عالمـى رنانـى» در راسـتاى تولیـد زنـده قلم زنـى با 
حضـور بهمـن نامورمطلق، معاون صنایع دسـتى کشـور و تنى چنـد از مدیران کل 

ایـن معاونـت تجلیـل به عمـل آمـد.»

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

ثبت ده محوطه تاریخی 

در پهنه استان اصفهان

به گـزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان اصفهـان، «ناصر طاهرى» در 
حاشـیه شـوراى ثبـت و حریـم آثار ملى غیرمنقـول از تدوین پرونـده و تصویب ثبت ملى 
ده محوطه باسـتانى در پهنه اسـتان اصفهان خبر داد. او در همین رابطه افزود: «پرونده هاى 
محوطه تاریخى شـهر «وزوان»، سـه محوطه باسـتانى در روسـتاى «ناوله»، محوطه تاریخى 
قلعه «مهرچان»، قبرسـتان باسـتانى روسـتاى «خنج»، قبرستان باسـتانى روستاى «گرمه»، 
محوطه باسـتانى روسـتاى «قمبوان» و محوطه تاریخى روسـتاى «رمز على» در شهرسـتان 
«دهاقـان» ازجملـه محوطه هـاى تاریخـى و باسـتانى اسـت کـه ابتـدا پرونـده کاوش هـاى 
باستان شناسـى تهیه و سـپس پروندة ثبتى آن تهیه و پس از مطرح شـدن در شـوراى ثبت 
اسـتان بـا اکثریت اعضاء به تصویب رسـید.» طاهـرى تصریح کرد: «پرونده هاى تصویب شـده 

بـراى دریافـت شـماره ثبت ملى به شـوراى ملى ثبت کشـور ارسـال مى شـود.»

تأکیـد بر افزایش روابط گردشـگری بیـن ایران و 

رصبستان

در دیـدار معـاون رئیس جمهورى با وزیر فرهنگ و رسـانه صربسـتان، بر تبادل 
کارشناسـان و متخصصانـى از دو کشـور بـراى شناسـایى و ارزیابـى ظرفیت هـا و 
زمینه هـاى افزایـش همکارى هـا بین ایران و صربسـتان تأکیـد و توافق شـد. به گزارش 
«ایرنـا»، زهـرا احمدى پـور، رئیس سـازمان میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى در 
ایـن دیـدار گفـت: «کارشناسـان کشـور صربسـتان مى تواننـد در قالـب تـور رسـانه اى این 
کشـور بـه ایران سـفر کنند تـا کارگروه بررسـى زمینه هاى همـکارى بین دو کشـور هرچه 
زودتـر تشـکیل شـود و در آینـده نزدیـک شـاهد افزایـش تعامـالت فرهنگـى بین ایـران و 
صربسـتان باشـیم.» وى اضافـه کرد: «با توجه بـه تفاهم نامه موجود بین ایران و صربسـتان، 
مـا بـراى اجرایى شـدن مفـادى کـه بـا حـوزه گردشـگرى مرتبـط اسـت، آمادگـى داریم و 
تسـهیالت صـدور ویـزاى الکترونیـک و ویـزاى فرودگاهـى در ایـران نیـز مى توانـد مکمـل 
افزایش همکارى هاى گردشـگرى بین دو کشـور باشـد.» وزیر فرهنگ و رسـانه صربسـتان 
نیـز در ایـن دیـدار گفـت: «پیگیـرى تفاهم نامـه فرهنگـى بین جمهورى اسـالمى ایـران و 
جمهـورى صربسـتان کـه سـال گذشـته به امضـا رسـیده اسـت، یکـى از اهـداف سـفر من 
بـه کشـور شماسـت.» والدان ووکوسـاولیویچ همچنیـن پیشـنهاد کـرد کـه کارشناسـان 
و متخصصانـى از دو کشـور بـراى بررسـى و مطالعـه زمینه هـاى همـکارى دو کشـور در 
حوزه هـاى فرهنگـى و به ویـژه در حوزه هاى میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى به 
ایران و صربسـتان سـفر کنند تا شـاهد عملیاتى شـدن ظرفیت هاى همکارى در کوتاه مدت 
باشـیم. وى تصریـح کـرد: «براسـاس تفاهم نامـه فرهنگـى ایـران و صربسـتان، قـرار اسـت 
گروهـى از رسـانه هاى این کشـور براى معرفـى ظرفیت ها و جاذبه هاى فرهنگـى، تاریخى و 
گردشـگرى به ایران سـفر کنند و من معتقدم این روش، راهکار مناسـب و سـازنده اى براى 

افزایش تردد گردشـگران دو کشـور اسـت.»

 معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى اســتان 

در بیست وهفتمین نمایشگاه صنایع دستی 

سرپرسـت معاونـت صنایع دسـتى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان 
اصفهـان، از کسـب رتبـه اول هنرمنـدان اصفهانى در بیسـت وهفتمین 
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معاون میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

ثبت ده محوطه تاریخی 

در پهنه استان اصفهان

به گـزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان اصفهـان، «ناصر طاهرى» در 
حاشـیه شـوراى ثبـت و حریـم آثار ملى غیرمنقـول از تدوین پرونـده و تصویب ثبت ملى 
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تأکیـد بر افزایش روابط گردشـگری بیـن ایران و 

رصبستان

در دیـدار معـاون رئیس جمهورى با وزیر فرهنگ و رسـانه صربسـتان، بر تبادل 
کارشناسـان و متخصصانـى از دو کشـور بـراى شناسـایى و ارزیابـى ظرفیت هـا و 
زمینه هـاى افزایـش همکارى هـا بین ایران و صربسـتان تأکیـد و توافق شـد. به گزارش 
«ایرنـا»، زهـرا احمدى پـور، رئیس سـازمان میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى در 
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ژئوپارک قشم جهانی شد
ژئوپارك قشم به شبکه ژئوپارك هاى جهانى یونسکو پیوست.

علیرضا امرى کاظمى، عضو شــوراى جهانى ژئوپارك هاى یونسکو و مسئول پرونده 
ثبت جهانى ژئوپارك قشم با اعالم این خبر به ایسنا، گفت: «در پایان دویست ویکمین 
نشست شوراى اجرایى یونسکو، هشت ژئوپارك جدید از کشورهاى ایران، مکزیک، 
چین، اسپانیا، فرانسه و کره جنوبى به عنوان ژئوپارك هاى جهانى یونسکو اعالم شدند. 
بنابراین ژئوپارك قشم که در سال 1385 براى نخستین بار عضو شبکه جهانى و در سال 
1391 از این شبکه خارج شده بود، با تالش هاى شبانه روزى جامعه محلى، کارشناسان 
و مدیران و با حمایت کامل مدیریت عامل سازمان منطقه آزاد قشم موفق شد دوباره به 

این عنوان ارزشمند دست یابد.»
او یادآور شــد: «برنامه ژئوپارك ها در ســال 2015 به عنوان برنامه رسمى یونسکو 
به تصویب رسید و پیش از آن ژئوپارك ها زیرمجموعه یونسکو نبودند و این امر اهمیت 

پذیرفته شدن قشم در این شبکه جهانى را دوچندان مى کند.»
امرى کاظمى اظهار کرد: «رسیدن به این جایگاه هرچند اهمیت باالیى دارد، اما مهم تر از 
آن، حفظ ژئوپارك و استمرار حرکت مثبت آن به سوى رونق اقتصادى و توانمندسازى 
جامعه محلى از طریق توسعه گردشگرى و حفاظت از میراث زمین شناختى منطقه 

است.»
وى اضافه کرد: «یونسکو چهار سال دیگر ژئوپارك قشم را مورد ارزیابى قرار خواهد داد و 
درصورتى رأى به ماندن آن در فهرست جهانى خواهد داد که این ژئوپارك در راه تحقق 

اهداف و برنامه هاى خود موفق عمل کرده باشد.»
به گفته این عضو شوراى جهانى ژئوپارك هاى یونســکو، چند منطقه دیگر از ایران، 
متقاضى معرفى ژئوپارك هاى ملى و جهانى هستند که درحال پیگیرى وضعیت آن ها 
و برنامه ریزى براى تشکیل پرونده هستیم. منطقه ارس بهترین پتانسیل موجود براى 
ثبت دومین ژئوپارك جهانى ایران است که البته موفقیت آن بستگى به همت و حمایت 

مسئوالن منطقه داشته و نیازمند توجه ویژه به این موضوع است.

ژئوپارک قشم جهانی شد
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الى گشت منتشر کرد:

امن ترین هواپیماهای 

مسافربری
از  ارائـه مى شـود، توسـط یکـى  ادامـه  لیسـتى کـه در 
شـرکت هاى مشـهور مشـاورة بیمـه در لنـدن تهیه  شـده 
اسـت و در آن، هواپیماها بر اسـاس تعداد پروازهاى منجر 

بـه سـقوط در هـر سـاعت باهم مقایسـه شـده اند.
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(CFMI ۷۳۷ Boeing) ۷۳۷ بویینگ
تعداد سقوط در 4836900 ساعت پرواز: یک بار.

سال ساخت: 2000-1984.
شـرکت مشـهور بویینگ، سـازندة هواپیماى بویینگ 737 است و 
تـا اکنـون 1988 عـدد از آن را تولیـد کرده اسـت که تمـام آن ها 
هـم درحال حاضـر بهره بـردارى شـده اند و CFMI، همـان مـدل 
موتـور هواپیماسـت. آخریـن بـارى کـه هواپیماى بویینـگ 737 
سـقوط کرد، در آگوسـت سـال 2008 بود که باعث کشته شـدن 

88 نفـر در آن حادثه شـد.

(۷۵۷ Boeing) ۷۵۷ بویینگ
تعداد سقوط در 13744400 ساعت پرواز: یک بار.

سال ساخت: 2005-1982.
هواپیمـاى بویینـگ 757، توسـط شـرکت بویینگ بـراى جاى گـذارى با 
بویینگ 727 سـاخته شـد و هنوز هم توسـط تعداد زیادى از شرکت هاى 
هواپیمایـى آمریـکا و خیلـى دیگـر از کشـورهاى خارجـى مورد اسـتفاده 
اسـت. ایـن مـدل از اولیـن روز تولیـد تا حاال، فقط پنج سـقوط داشـته و 

باعـث گرفتن جان 463 مسـافر شـده اسـت.

(Airbus A۳۲۰) ۳۲۰ ایرباس ای
تعداد سقوط در 14050200 ساعت پرواز: یک بار.

سال ساخت: 1988 تابه حال.
 ،A318 هواپیمـاى ایربـاس اى 320 و نسـل هاى تغییرداده شـدة آن یعنى
A319 و A321، هـم در بیـن شـرکت هاى هواپیمایـى اقتصـادى و هـم 
شـرکت هاى سـنتى، محبوبیت زیادى دارنـد. درحال حاضر حـدود 3600 
مدل از این هواپیما درحال اسـتفاده اسـت و در طول بیسـت سـال پرواز 
فقـط هشـت سـانحه بـراى آن اتفـاق افتـاده اسـت و به طورکلـى، 597 

مسـافر جان خـود را ازدسـت داده اند.

نفرات برتر رقابت های 

شترسواری قهرمانی 

کشور مشخص شدند

هفتمیـن دوره مسـابقات شترسـوارى کشـور بـا 
قهرمانـى ورزشـکار هرمزگانـى پایـان یافـت.

هـادى فـروزان، شـهردار ورزنه در نشسـت خبرى هفتمین 
دوره مسـابقات ملـى شترسـوارى قهرمانـى کشـور گفـت: 
«مجوزهـاى الزم را از ارگان هـاى مختلـف بـراى توسـعه 

گردشـگرى پیگیـرى کردیـم و با کمبود آب، بخشـى تحت 
عنـوان گردشـگرى در شـهردارى ایجـاد کرده ایـم.»

در ایـن رقابت هـا کـه در منطقه گردشـگرى واحه در بخش 
«بـن رود» شـهر «ورزنه» در 110 کیلومترى شـرق اصفهان 
برگـزار شـد، کامبیـز آسـور از هرمـزگان با شـتر پنج سـاله 
بـا نام «آبشـورکى» قهرمان شـد؛ همچنین اسـحاق باصرى 
از سیستان وبلوچسـتان بـا شـتر پنج سـاله بـا نـام «بازیگر» 
و شـیرمحمد  کـرد  آن خـود  از  را  نایب قهرمانـى  عنـوان 
رشـیدى از کرمان با شـتر یازده سـاله به نام «شـیدا» عنوان 
سـوم را به دسـت آورد. در ایـن رویـداد ورزشـى که به همت 
هیئـت ورزش روسـتایى و بازى هـاى بومى محلـى اسـتان 
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 Boeing) بویینگ ۷۳۷ ان جی

(NG ۷۳۷
تعداد سقوط در 16047900 ساعت پرواز: یک بار.

سال ساخت: 1982 تا حال.
بویینـگ 737 نسـل جدیـد مطمئنـاً بهتـر و امن تـر از 
نسـل هاى قبلـى اسـت. در تمـام دوران بهره بـردارى اش، 
باعـث  کـه  پیش آمـده  آن  بـراى  حادثـه  سـه  فقـط 
کشته شـدن 277 نفر شـده اسـت. آخرین اتفـاق در فوریه 
سـال 2009 بود که باعث کشته شـدن چهـار نفر از خدمه 

و پنـج مسـافر آن شـد.

(۷۶۷ Boeing) ۷۶۷ بویینگ
تعداد سقوط در 14895100 ساعت پرواز: یک بار.

سال ساخت: 1982 تا حال.
بویینگ مدل 767، یکى از مشهورترین مدل هاى 
هواپیماهاى مسافت دور در شرکت هاى هواپیمایى 
آمریکایى و اروپایى است. در طول بیست سال، فقط 
سه حادثه براى این مدل هواپیما اتفاق افتاده و باعث 
گرفتن جان 536 مسافر شده است. عالوه بر این، 
157 نفر دیگر هم در حادثۀ تروریستى 11 سپتامبر 
2011 در این هواپیما جانشــان را ازدست دادند. 
آخرین حادثۀ این هواپیما در آوریل سال 2002 رخ 

داد که طى آن، 128 نفر کشته شدند.

اصفهان برگزار شـد، 35 شترسـوار از اسـتان هاى اصفهان، قم، خراسـان جنوبى، سیسـتان 
و بلوچسـتان، کرمـان و هرمـزگان حضور داشـتند.

مسـابقات شترسـوارى قهرمانى کشـور به مسـافت 3,5 کیلومتر برگزار و به نفر اول تا ششم 
ایـن رقابت هـا عالوه بـر جام و نشـان قهرمانـى، جایزه نقـدى نیز اهدا شـد. در ایـن رویداد 

فرهنگى ورزشـى بـه نفـر آخر نیـز که جوان ترین شـرکت کننده بـود، جایزه اهدا شـد.
جمـع زیـادى از بانـوان شـهر ورزنـه بـا چادر سـفید که نمـاد و پوشـش اصلى بانـوان این 
شـهر اسـت بـا حضـور در منطقـه گردشـگرى واحـه بخـش «بُـن رود» ایـن رقابت هـا را 

کردند. مشـاهده 
ماشـااهللا شـفیعى، نایب رئیس شوراى اسـالمى شـهر ورزنه در ادامه خاطرنشان کرد: «شهر 
ورزنـه سـیزده هـزار نفـر جمعیـت دارد و گویـش مـردم والتـى اسـت. امـروز شـهر ورزنه 

به عنـوان قطـب گردشـگرى در ایـران و حتـى دنیا مطرح شـده اسـت.»
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at highest point of the mountain. Although 
the story of Shahdej has been frequently men-
tioned in historical books during centuries, 
but until recent years, nobody knows where 
the castle located in which mountains around 
Isfahan city. About half century ago, two 
Isfahanian scholars separately in few years 
mentioned this theory that the popular histori-
cal Shahdej Castle is the legendry “Demon’s 
Castle” of Sofeh Mountain.
Dervish Source Spring (Khachik)
In 100 meter distance from Pachenar Source 
Spring, there is another source spring in 1900 
altitude known as Dervish Source Spring, 
which is an attractive and old recreation place 
of the mountain. Due to its natural condition 

and its location at the very right place and 
distance of the mountain (between Sofeh 
Mountain Park and the peak of the mountain), 
this source spring is an attractive, peaceful 
place for visitors of this beautiful mountain. 
Tavernier Travelogue, who travelled to 
Isfahan (1632 to 1668) during reign of Shah 
Abbas II is the oldest resource that mentioned 
this source spring. He describe Sofeh Moun-
tain as: in east there is a cave inside a rock that 
nature and industry both have participated in 
its creation. A very good source spring come 
out of it and a dervish resides there; the name 
of the spring retrieved from the presence of 
the dervish in there and the name Khachik 
comes from an Armenian name who opened 
a café here about sixty years ago and ran it 
for years. 
Chah Dervish Source Spring
Chah Dervish Source Spring is located at 
altitude of 1800 meters in approximately 700 
meter distance of Dervish Source Spring. 
Since the base level of the spring is lower 
than its surrounding ground, it has no water 
stream; and also since it has a little amount 
of water to fill a small container, even when 
Dervish and Pachenar springs are dry out, it 
is known as Chah Dervish (well of dervish) 
Source Spring. Some climbers call this 
spring, Gachi Spring (calcareous spring), due 
to its location on calcareous land. 
Pachenar Source Spring

Another attraction of the mountain is Pache-
nar Source Spring, located in altitude of 
1850m. This beautiful spring cause growing 
green plants in its surrounding areas, and this 
is why our ancestors call this place Pachenar, 
which means a place with lots of green trees. 
To watch the city of Isfahan in a place far of 
daily bustles and to refresh yourself, go to this 
fascinating source spring and spend some 
moments at peace. 
Baad Mountain Pass
Along Hezar Dareh Valley in south of the 
mountain, there is another valley whose 
ridge is about 2000m altitude. This valley is 
known a “Baad Mountain Pass” that means 
mountain pass for wind. Topographical 
position of this mountain pass is such way 
that there is Sofeh Mountain and heights 
adjacent to Sepahanshahr Town in its north 
and south sides, respectively. Considering 
that wind generally flow from west to east in 
Isfahan, wind flow accumulate in this point 
of mountain and become more intensive. In 
all seasons of the year, especially in autumn 
and spring, wind flow more intensively in this 
point, hence this part is known as Baad (wind) 
Mountain Pass. 
A bowling hall with 1000 square meters, zoo, 
amusement park, telecabin, artificial water-
fall, and Rainbow Bridge are other attractions 
of this mountain park. 
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Due to its proximity to the city of Isfahan, 
proper height, and variety of ups and downs, 
Sofeh Mountain provided very good facilities 
for sport-recreation activities such as hik-
ing, hill climbing, mountaineering, and rock 
climbing. In recent years, due to modern urban 
developments and increasing need for exer-
cise and recreation, the sport aspect of mount 
Sofeh has widely grown. In recent years, the 
municipality of Isfahan extended green spaces 
of hillside and foothills of the mountain and 
turned the mountain the most popular tourist 
attraction of Isfahan. 
From Khachik Source Spring rock of the 
mountain separate from soil and foothill of 
the mountain begins, and at the end it reaches 

to a flat stone space platform-like calls Sofeh 
(platform), it is due to this reason that this 
mountain is called Sofeh (Platform). 
Sofeh Mountain is remarkably important for 
the city of Isfahan and Isfahanian people in 
two aspects; first, it is meeting place of sport 
and recreation for citizens of the city, second, 
by considering historical background of Is-
fahan and some objective evidences it is very 
likely that from ancient times Sofeh Mountain 
was used as a military base and a shelter for 
people, and the construction method of Sofeh 
Castle is very similar to other castles from 
Sassanid era (224-651 A.D). Therefore, this 
mountain is historically important. Sofeh 
Mountain Park is habitat for animals such as 

mongoose, fox, jackal, scorpion, hedgehog, 
partridge, lizard, etc. who are completely 
harmless to human beings and they usually 
keep themselves away from mountaineering 
routes. However, be careful and if you see 
such animals in the mountain, stay immobilize 
and let them pass through your way without 
any harms. 
By adjacent to the city and a complete view 
over Zayandeh-Rud River and its green plain 
and body of the City Isfahan, Sofeh Mountain 
has unique and exceptional circumstances that 
is important in urban landscape, environmen-
tal design, and development of tourism.
Shahdej Castle (Demon’s Castle)
Main castle of Shehdej is located at northwest 

“No matter where you are, no matter who you are! Go out of the home and climb” (Adam Ondra)

Extensive, Alone, Tough, Free:
Sofeh Mountain of Isfahan
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Greenland of North of Iran is a place 
to tranquil and enjoy pure nature. 
Through this article we will travel 

to one of Rasht’s villages called Saqalaksar, 
a pure village with a beautiful lake shows off 
like a pearl among tall and green trees. If you 
are searching for pure and unknown places and 
want to get away from hullabaloo of the town 
and spend some time in complete peace and 
just hear the sound of nature and watch wind 
dancing upon a lake surface, put Saqalaksar 
village in your priority to travel at end of spring. 
Saqalaksar is a touristic and attractive village 
for all, especially for ecotourists. 
Saqalaksar is a village in Rasht County, Gilan 
Province, located in 15km south of Rasht City 
in Lakan rural district. From past to the present 
most people of the village are occupied in rice 
farming, red fish farming, and pisciculture. 
Near Aqa-Seied Sharif Mausoleum, near Shaft 
County, there are several lakes with fascinating 
natures. Saqalaksar is one of the biggest lakes 
of this region, located near Chomacha village 
and Saqalaksar village; the lake attracts every 
passer to its fascinating view. Water of Saqalak-
sar Dam Lake is provided by atmospheric 
precipitation and spring sources of that region. 
The altitude of the lake from sea level is 64m, 
length of the lake is 600m and its width is 500m. 
The word “Saqalaksar” means “a place where 
birds drink water”. In the past, birds like stork 
and starling drank water from spring sources of 
the village; for this reason, the village is called 
“Saqalaksar”. The lake has fifteen hectares 
area. With spectacular landscape, Saqalaksar 
village is filled with silence of a lake surrounded 
by sky tall forest trees. Apart from the lake, this 
village has many other natural attractions, you 
just need to visit the village and become familiar 
with its kind welcoming people. Rice fields 
and smell of paddies with their golden clusters 
in harvest season gives a special view to the 
village. Saqalaksar dam has its own beauty 
in each season, but in spring the smell of rain 
on paddies delights everyone. Take a walk 
around the lake during your visit, and if you are 
interested in fishing, you can pleasurably do it 

there. There are lots of fish in the lake. In the lake 
you can use rowboat. Another attraction of the 
village is its cleanliness. One of the important 
factor of such cleanliness is a project run by 
Islamic Counsel of the Village, based on that 
they charge visitors three thousand Tomans at 
time of their arrival and give them a trash bag 
in order to not leave their trashes and wastes in 
nature and put them in the trash bags; if visitors 
at their depart time deliver their trash bags to the 
operator, he bring back two thousand Tomans 
to them. Such effective and incentive prize is the 
main reason of no trash in this beautiful village. 

In one side of the dam there are vast grasslands 
and you can tranquilly sit there and watch sky 
tall trees which are like an umbra upon the lake 
and doubled its beauty. This calm lake covered 
with green forests invites everyone to peace and 
beauty. It is interesting to know that Saqalaksar 
dam was the location where the movie “Mahi 
Va Gorbeh” (Fish and Cat) was filming. You 
can access the village from 10 kilometers of 
Jirdeh Road, after Aqa-saied Sharif Mauso-
leum, Saqalaksar Touristic Village. Also, from 
Qazvin-Rasht, after police station, Junction 
toward Fooman, the village is accessible. 

A Pure Greenland That without Any Intermediary 
Rebirth You in Every Spring: Saqalaksar Dam
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Dardasht is an ancient neighborhood in 
Isfahan. Different sources named this 
neighborhood with different names 

such as Darb-Dasht or Babol-Dasht. There 
are still historical monuments from Seljuk Era 
(1037-1194) and Safavid Era (1501-1736) in 
this historical neighborhood. Date of people 
residency in this place back to Achaemenid 
Era (550 BC), when Cyrus the Great conquered 
Babylon and in order to save Jews, settled them 
in Jobareh Quarter of this neighborhood. 
Dardasht tourist attraction axis begins from Bu-
Ali School and by passing through Dardasht 
Bazaar reaches to two Dardasht Minarets and 
Bakht-Aqua Mausoleum and it is consist of 
Assar-Khaneh, Sheikh Bahaie historical Bath-
house, and the Grand Bazaar of Isfahan and it is 
leading toward Atique Square. One of the tour-
ist attractions of this neighborhood is Javaheri 
Historical House; following we introduce this 
historical house. 
Javaheri Historical House
Javaheri House is one of the historical houses 

of our country, which is located in the oldest 
street of Isfahan, Ibn-Sina Street. This house is 
dating back to Qajar Era and it was registered 
in National Cultural Heritage List in August 
13, 2005.
This house has a square shape plan, in which 
architectural spaces of four sides surrounding 
square shape court yard. Important and main 
spaces are located in south side of the house. 
South side of the house is higher than other 
sides and it has a hall in middle with five sash 
windows overlooking toward court yard and 
crescent shape niches and high square shape 
niches with beautiful paintings. All spaces 
are covered in flat, arches and ribs shapes. 
Pond-house is located in an intersection be-
tween south and west sides, the pond has an 
octagonal shape and it is located in center of 
the pond-house and by a wooden five-window 
have view over west side of the house. East 
side has spaces such as a hall decorated with 
sash wooden three-window; side rooms have 
overview the court yard and two sides Ivan of 

the hall. There is a rectangular-shape pond in 
front of the hall, that the water inside the pond 
ventilate air inside rooms and hall. West side is 
symmetric space of east side, by this contrast 
that west side rooms has five-window sashes 
and it is decorated with four stucco columns, 
curved arches, flowering designs and colorful 
glasses; in addition, interior spaces of west side 
rooms are decorated with paintings. North side 
spaces are flat-shape and it has three rooms 
with same geometrical scales. In second floor, 
there is a Bahar Khab (sleeping porch), there is 
two rooms in its two sides. West room of Bahar 
Khab decorated with three-window sashes with 
colorful glasses and paintings; fire place of this 
room is decorated with stucco working. You 
can access to this room by two wooden doors in 
two sides of the sash windows.
The entrance of the house is a roof porch space 
upon a stucco columns and it is located after a 
vestibule space. The vestibule space make ac-
cess to the court yard by two 90 degree bending 
corridors. 

Dardasht 
Neighborhood
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amount of spinach. Make flour a 
little wet and then bolt it to become 
tiny small balls, then put it under 
sun light for some minutes, then 
cook it with lentils, Ash herbs, and 
fried onion. 
Women baking bread in early 
morning is a familiar image of 
Chaharmahal and Bakhtiari vil-
lages. Following, we introduce 
the most popular bread of this 
province:
Tiri Bread (Noon Tiri): Among 
Bakhtiari people, Tiri Bread is 
kind of bread like Lavash. This 
bread has two millimeters thick-
ness and it has 35 to 40 centim-

eters diameter; its weight is about 
150 grams. This bread is make 
from wheat flour. To bake this 
bread, first bring out flour from 
Hur (a special saddlebag to store 
flour), and bolt it on a klim-wave 
table cloth; then, into a metal bowl 
make the flour to bread dough. 
The dough is ready to bake about 
thirty minutes; then, by a spe-
cial wooden roller call Tir, they 
spread the circle shaped pieces 
of the dough on a wooden plat-
form call Tosi; they put this thin 
spread dough on a flat iron tray 
call Taveh, which is on fire and it 
is use to bake bread. 
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Shahr-e Kord, the center of 
Chaharmahal and Bakhtiari 
Province, is the city of Kebabs. 

If you love kebab and Ash is your 
favorite food, do not miss a trip to 
Shahr-e Kord. When in most impor-
tant events in four corners of the coun-
try “Bakhtiari Kebab” is the favorite 
food for all, you have no other way 
than to try this food in its motherland. 
One of the important social tourist 
attractions are local and traditional 
foods. Native Bakhtiari foods are 
simple, delicious, and nutritious. Due 
to tribally life and migration, Bakhtiari 
Tribe is willing to use more foods 
with meat and with little time to cook. 
Bakhtiari Tribe diet is traditionally 
based on red meat, bread, and fruitage, 
and they use little amount of rice in 
their diet. Fruits like walnut, almond, 
acorn, pomegranate, and apricot are 
use in most Bakhtiari foods. In addi-
tion, among dairy products, yogurt 
and Kashk (kind of dried whey) are use 
more than other products. At time of 
migration, Bakhtiari Tribe omit meat 
from their dietary, and mushroom, 
dough, and fruitage gain more impor-
tance; but in other days of the year, red 
meat is the main base of their dishes. 
In this province, almost all kind of 
foods are prepared, but the most com-
mon of them is all types of kebabs; a 
special kind of it is known as Bakhtiari 
Kebab and it is very famous among 
tourists and visitors of this region. 
Bakhtiari Kebab is from meat dishes 
of Bakhtiari Tribe that is become a 
national food and it is prepared in all 
cities and towns of the country; it is 
prepared from lamb fillet, chicken, 
bell pepper, medium onion, olive oil, 
garlic powder and saffron; in a way 

that chicken and lamb meat are mixed 
with olive oil and onion, then soaked 
with saffron; then, one piece of lamb 
fillet, one piece of chicken, and one 
piece of onion are put on the skewer 
and roast on fire. This food is the most 
delicious food of Chaharmahal and 
Bakhtiari Province and it is definitely 
one of the best dishes of the country. 
Avriz: Avriz or Abriz is a fatty and de-
licious food that is prepared by frying 
fresh lamb meat and onion or leek to-
gether, then add spice, pickled pome-
granate, and salt. They use meat with 
bone to make this food more delicious. 
No water is use in this food recipe. The 
food is prepared by juice meat and it 
is fried in oil. Avriz food is preparing 
slowly and gradually. In other words, 
the food is cooking slowly by meat 
juice and frying oil. Usually, during 
cooking time the steam and oil of food 
stick to the container, then it cools 
down and again in drop-like back to 
the dish. Probably, the appellation of 
its name is due to this reason-Avriz 
or Abriz in Persian language means 
dropping water. Sometimes, heart, 
kidney, and liver of lamb are frying 
with fresh meat. Actually, it is kind of a 
kebab that is prepared without adding 
water and it is prepared by frying in 
oil. Aside from its being fatty, Avriz is 
a very delicious food, and after Bakh-
tiari Bebab it is very famous among 
Bakhtiari Tribe. 
Kaleh Joosh: Since Kashk (kind of 
dried whey) is one of the important 
dairy product of Chaharmahal and 
Bakhtiari Province, it is use to pre-
pare most of their local foods such 
as Kaleh Joosh. To prepare Kaleh 
Joosh, first boil Kashk in water and 
then add onion, garlic, leek, and local 

oil to the water pot, then add salt, 
turmeric, and pepper; after ten 
minutes Kaleh Joosh is ready to 
serve. This food is more com-
mon among Illat (Bakhtiari 
Tribes) of this province. 
Chaharmahal and Bakhtiari 
land is full of tasty, nutritious, 
and beneficial plants; due to this 
reason, variety of Ash are serve 
in this province and they are 
very famous and delicious. One 
of these plants is Leek (Tarreh 
Kohi, in local language) that 
grows in spring. 
Ash Dough: It is a special Ash of 
Chaharmahal and Bakhtiari. In 

order to prepare Ash Dough, put 
peas, beans, and lentils inside 
water pot, then after boiling of 
water, add leek, spinach, and 
rice; then, after cooking this 
ingredients, in another dish pre-
pare fried onion and add salt, 
pepper, turmeric, pennyroyal, 
and mint to it. After mixing the 
ingredients of these two dishes 
together, add dough to this mix-
ture; after half an hour you can 
serve your Ash Dough. 
Omaj: It is another local food 
that its ingredients are bolted 
flour, fried onion, lentils, Ash 
herbs mixture, and a little 

If you love kebab, go 
to Shahr-e Kord and 
be a lucky tourist!
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If you take a trip from Isfahan to Tehran 
or vice versa, on your way near Delijan, 
one of the wonderful phenomena of the 

world calls you toward itself. Between Naraq 
and Delijan Town, right in a place where 
exhausting summer heat of Heram Village, if 
you step inside a multi-million years old cave, 
Chal-Nakhjir Cave, even for some minutes, 
it is as if you step in another season. It is right, 
Chal-Nakhjir or Nakhcheer Cave is one of the 
wonders of creation that surprise every human 
being. 
This live natural multi-million years old phe-
nomenon was discovered during explorations 
of Regional Water Organization of Delijan 
District, then after  reconstruction of entrance 
and interior lighting and constructing stairs to 
access the cave, this place became a tourist at-
traction that attract lots of tourists and visitors. 
In fact, the main structure of the cave is very 
similar to Ali-Sadr Cave in Hamedan City and 
Province, and the only difference is their shape 
and interior texture, not their materials. On one 
hand, Ali-Sadr Cave has constant water and to 
visit the cave, visitors have to use boats, while, 
it is not true about Chal-Nakhjir Cave. Visitors 
in Chal-Nakhjir Cave can walk easily inside 
and enjoy watching its beauties. 
The temperature on Chal-Nakhjir Cave is 

around 8 to 15 degree centigrade. Interior 
lighting, fascinating crystals and limestone of 
the cave wonder every visitor. The dynamicity 
of the cave is such that in every hundred years 
3cm are add to its lime crystals. Therefore, 
Chal-Nakhjir Cave is considered alive among 
geologists. Reconstruction of this phenom-
enon and installing winding stairs through 
its way facilitate visiting 1200 meters of the 
cave for visitors. Calcareous texture, stalac-
tites, sponge calcites, coral gardens, multiple 
corridors and ponds are other beauties of this 
amazing phenomenon and all of them create 
many astonishing shapes such as angel’s wing, 
horsehead, Chehel Cheragh (corridor of many 
lights), Macaroni, and footballers. Due to lack 
of light and food, there is no live being inside 
the cave. Natural internal air ventilation during 
summer and winter is another wonder of such 
amazing cave; hence, the cave is cool during 
summer and it is warm during winter, and also 
visitors never face lack of oxygen during their 
visit. In 2002, the cave has been registered in 
National Heritage Organization of Iran, and 
by efforts of Cultural Heritage and Tourism 
Organization of Markazi Province fascinating 
moments are provided for visitors with brief 
facilities and astonishing views. It is worth to 
mention that in order to protect and preserve 

such wonderful natural phenomenon, carrying 
any portable devices such as bag, backpack, 
camera, foodstuffs, etc. are prevented. It is 
highly recommended to visit this wonderful 
place especially to those who are interested in 
ecotourism. 

Chal-Nakhjir Cave
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Bi Bi Seyyedan Waterfall,
 the lost Paradise of Semirom

When “Mountain” Pull the Rug Out from “River’s Feet”, “Water” Sing Its Most Fas-
cinating Song of Being “Waterfall”. (Alireza Besharati)

By reaching hot season 
and ending final exams 
and beginning of sum-

mer holidays, most families are 
thinking about going to vacation, 
but where can make heat of June 
pleasurable for us?! And also, it 
would not be far away?
Although it is not possible to run 
away from hot weather of June, but 
by choosing a right destination it is 
possible to experience a good trip, 
however a short one. Isfahan City, 
like our beloved country, Iran, has 
various climates. Therefore, it is 
suitable to mention our province, 
Isfahan, a little four season land. 
Beside its dry climates and beauti-
ful deserts, there are snow-covered 
mountains and high waterfalls 
which are feeding lots of beautiful 
source springs, forests and fascinat-

ing farms of the province. 
Semirom is one of the counties full 
of raging waterfalls and source 
springs. This county is located in 
168 kilometers from the Capital of 
the province, Isfahan, and it is one 
of the towns that can be easily and 
quickly travel to, and it is good one 
day trip destination for Isfahanians. 
Bi Bi Seyyedan is a village in Pade-
na District, located in 30 kilometers 
distance south of Semirom Town. 
There is a beautiful waterfall with 
the same name near the village, lo-
cated in 219 kilometers distance of 
Isfahan. Bi Bi Seyyedan Waterfall 
fall down from a high cliff covered 
with beautiful plants and through 
a green rocky wall to a river. The 
waterfall is located beside Semi-
rom River (Kasgan) at the entrance 
of Nazi Canyon. The river with its 

clear and azure water pass through 
the heart of rocky canyons with 
many source springs fall down to 
this rive along the way, and creates 
eye-catching and scenery land-
scapes. Beautiful river banks with 
lukewarm water near the waterfall 
are the best place for swimming. 
It is swimming inside an azure 
river and fascinating waterfall that 
make summer heat pleasurable 
and enjoyable for every visitor. In 
addition, for visiting pure and un-
touched nature of such wonderful 
waterfall you have to pass through 
the river and its source springs in 
the canyon. Every year, during 
hot seasons lots of Eco-tourists 
visit this wonderful waterfall. It is 
interesting to know that at the end 
of the river and the waterfall, there 
is a valley allows you to reach Naz 

Vanak Spring; during this way you 
can enjoy watching and enjoy-
ing pure forest areas. Naz Vanak 
Spring is a mountainous area which 
is part of the Zagros Mountains. It 
is one of the cold and wet region of 
Isfahan Province which has more 
than a hundred small and large 
source springs and it is one of the 
branches of Karun River in this 
area. Due to its pleasurable climate 
during spring, summer, autumn, 
and winter, Vanak area can be con-
sidered as one of the suitable tourist 
attraction destination. By one day 
trip to this beautiful waterfall dur-
ing hot summer, you can experi-
ence a sweet unforgettable day in 
this season. 
Remember to keep such eye-catch-
ing and fascinating nature clean 
and pure!
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جواب مسابقه حدس مى زنى اینجا کجاست؟ (شماره 9)
مسجد جامع نطنز 

در وراى باغستان هاى مرکز شهر نطنز مناره اى سر 
به فلک کشیده و گنبدى هرمى شکل و درخت چنار 
کهنسال 2000 ساله در کنار آن توجه هر تازه واردى را 
به خود معطوف مى دارد.این مجموعه شامل شبستان 
هشــت ضلعى گنبددار و آرامگاه شــیخ نورالدین 
عبدالصمد، ســردر خانقاه و مناره مرتفعى به ارتفاع 
2/37 متر (تا سطح بام) است که به استثناى شبستان 
گنبددار که از بناهاى دوره دیلمى است، ساخت بقیه 

بناها مربوط به دوره ایلخانیان مغول است.
برندگان مجله شماره نهم: محمود قربانى مهرورانى
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