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روستاها؛ 
مقاصدی نوظهور و روبه رشد

صنعت گردشگرى طى سال هاى اخیر در جهان رشد چشمگیرى داشته و بسیارى از کشورها از طریق 
این صنعت شــرایط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را بهبود بخشیده اند. به طور واضح تر مقاصد 
از طریق توسعۀ گردشگرى توانسته اند از مشــکالتى مانند بیکارى، پایین بودن سطح درآمد سرانه و 
کمبود درآمد ارزى خویش بکاهند. این موضوع به قدرى در عصر امروز اهمیت یافته که اقتصاددانان از 

گردشگرى با لفظ صادرات نامرئى یاد مى کنند.
 در این میان یکى از انواع گردشگرى که هرروزه عالقه مندان بیشترى را به سوى خود جذب مى کند، 
گردشگرى روستایى است. گردشگرى روستایى به تمامى فعالیت ها و خدماتى گفته مى شود که توسط 
کشاورزان، مردم و دولت ها براى تفریح و استراحت گردشگران و همچنین جذب گردشگران به  نواحى 
روستایى ارائه مى شود و مى تواند شامل گردشگرى کشاورزى، گردشگرى مزرعه، گردشگرى طبیعى 
و گردشگرى فرهنگى و مانند آن باشد. به بیانى دیگر، گردشگرى روستایى شامل انواع گردشگرى با 
برخوردارى از تسهیالت و خدمات رفاهى در نواحى روستایى است که امکان بهره مندى از منابع طبیعى 
و جاذبه هاى طبیعت را همراه با شرکت در زندگى روستایى و کار در مزرعه و کشاورزى فراهم مى آورد.  
این نوع از گردشگرى درآمدى اضافى را براى آن هایى که شغلى ثابت مانند کشاورزى و دامدارى دارند، 
فراهم مى کند؛ لذا از دو جنبه داراى اهمیت است: یکى به عنوان یک فعالیت گسترده جهانى و دیگرى 
ازنظر تأکید بر آن در سیاست هاى توســعۀ منطقه اى و محلى. ازآنجاکه سرچشمه بیشتر جاذبه  هاى 
روستایى فرهنگ اهالى آن منطقه است، ذکر این نکته مهم است که این نوع از گردشگرى باید به صورت 
یک شیوه زندگى بر پایه عقاید مربوط به جوامع روستایى درك شــود تا بتواند منبع جدید درآمدى 
براى روستائیان باشد و تااندازه اى مشکالت آنان را حل کند یا تقلیل دهد. الزمۀ این امر این است که 
گردشگران عالوه بر دیدن مناظر و چشم اندازهاى طبیعى روستاها، با آداب ورسوم و فرهنگ آن روستا 
نیز آشنا شوند؛ بدین ترتیب گردشگران به خرید محصوالت روستایى از قبیل صنایع دستى، محصوالت 
محلى، غذاهاى سنتى و... عالقه مند مى شوند و این به معنى افزایش درآمد روستائیانى است که به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم در این صنعت فعالیت مى کنند.
در روســتاهاى ایران و همچنین اســتان زیباى مان اصفهان، ظرفیت هاى بســیارى وجود دارد که 
مى تواند موجب رونق گردشــگرى روستایى شــود و این قشــر مهربان و زحمت کش را نیز از سفره 
گسترده گردشگرى بهره مند سازد. فصل تعطیالت اســت و خنکاى نسیم روستاها مى تواند لحظات 

خاطره انگیزى را براى مان به ارمغان آورد.
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در ابتـدا به نظـر مى آیـد هـر دو واژه یکـى اسـت؛ مثـل 
همه تشـابهات اسـمى دیگـر؛ ولى اولى شـهرى نوپـا و در 
همسایگى قمصر کاشان و دومى دهسـتانى است از توابع 
بخـش کوهپایه در شـمال شـهر ورزنـه و هر دو از اسـتان 

اصفهـان.
جوشقان  یا جوشقان قالى که همچنان سـاختار روستایى 
خـود را حفـظ کـرده، منطقـه اى ییالقـى و بسـیار زیبـا 
در هجده کیلومتـرى شـرق بزرگـراه اصفهـان– قـم و 
هجده کیلومترى شـمال شـهر میمـه در دامنـه کوه هاى 
کرکس قرارگرفتـه و داراى آب وهواى سـرد، بـارش باران 
سـاالنه مطلوب و منظره اى بسـیار دل انگیز اسـت. وجود 
رودخانه فصلى در ایـن منطقه و  پل هاى متعـدد روى آن 
زیبایـى اش را دوچنـدان کـرده و به همین سـبب کشـت 
انواع محصوالت چون گنـدم، جو، پنبه، انجیر سـرخ و انار 
و جوزق را بـراى اهالى تسـهیل کرده اسـت. گالب گیرى 
از گل هـاى محمدى که از شـاخصه هاى منطقه کاشـان و 
قمصر اسـت نیـز در قسـمت هایى از این همسـایه  قمصر 
به جوشـقان رسـیده و کارگاه هـاى گالب گیـرى در فصل 
بهار بـه این مقوله مشـغول هسـتند. امـا پسـوند قالى آن 
نیز نشـان از وجـود هنـر قالى بافـى در این منطقـه بوده و 

از دیربـاز بافنـدگان و هنرمنـدان ایـن عرصه توانسـته اند 
نامى از خـود در تاریـخ این دیـار به  جـا بگذارند تـا جایى 
کـه از این متـاع به عنـوان تحفه براى شـاهان زمـان خود 
استفاده مى شده اسـت. جالب اسـت بدانیم وجود منابع و 
معادن سـنگ مرمر نیز یکـى از شـاخصه هاى این منطقه 
اسـت تا جایى کـه سـنگ میـدان آزادى تهـران از معادن 
سـنگ این منطقه برداشـت و تهیه شده اسـت. به هرحال 
خالـى از لطـف نیسـت بـراى سـفر بـه قـم یـا تهـران از 
اصفهان راهـى را به این مسـیر دیدنى کج کـرده و با کمى 

وقت گذاشـتن از طبیعـت زیبـاى آن لـذت ببریم.
و اما جشـوقان از توابع کوهپایه و تودشـک یا دیار و زادگاه 
حافـظ بنا بـه قـول اهالـى  نیـز دسـت کمى از جاذبه هاى 
جوشـقان ندارد. ایـن منطقـه سـبز و کوهسـتانى در دل 
کویر در کیلومتر 95 شـرق اصفهان و حاشـیه راه اصفهان 

به  یـزد قـرار گرفته اسـت.
وجود حمـام قدیمى در مرکز روسـتا که ازلحاظ سـاختار 
همچـون حمـام وکیل کرمـان اسـت و هم اکنون توسـط 
میراث فرهنگى و گردشـگرى در حال سـاخت و بازسازى 
اسـت، بیـش از 300 سـال قدمـت دارد. آثـار و منابـع 
طبیعى، چشـمۀ آب زالل و گواراى مرکز روستا و غارهاى 
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تودرتـو دوطبقـۀ عجیـب مسـکونى و قبرسـتان هاى 
مسـلمانان و زرتشـتیان به صورت منفک در این روستا 
قدمـت آن را بـه بیـش از 2000 هزار سـال مى رسـاند 
و همین امر باعث شـده هرسـاله گردشـگران زیادى از 
روسـتاى جشـوقان بازدیـد کننـد و از تاریـخ کهن آن 

لـذت ببرند.
 در مبحـث تولیدات صنایع دسـتى وجـود کارگاه هاى 
رنگـرزى و مهندسـین نقشـه قالـى ایـن روسـتا را بـه 
قطـب تولیـد فـرش دسـتباف  و متعلقـات آن تبدیل 

کرده اسـت.
آب وهـواى مناسـب روسـتا و آب چشـمۀ آن باعـث 
شـده تا شـاه توت یکى از محصوالت بسـیار خوشمزه، 
معروف و منحصربه فرد این روسـتا باشـد. طعـم و مزه 
آن بـا یک بـار میل کـردن انسـان را ترغیـب مى کنـد 
تـا بهانـه اى باشـد و هرسـاله تیرمـاه بـه ایـن منطقـه 

سـر بزند.
به هرحال اشـاره اى کوتاه به مثابه مشـت نمونـه خروار 
از ایـن دو روسـتا تنها جهـت تشـویق اذهان در سـفر 
بـه مناطـق یادشـده عنـوان شـد. باشـد کـه سـفرى 
یـک روزه و دل انگیز را بـا خانواده سـپرى کنیـد و ایام 

خاطره انگیـزى را بـراى خـود رقـم بزنید.
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انگورستان ملك؛
خانه ای بی بدیل در نوع خود

ان رخ ا  ر
ر ش ر کارشنا ارش 

و به عنوان  فهان ب ر ا ل به م ور که م ار با ان اه ا رش ن نا ل مان س ر 
ن  ار ا ا اه  ن ش را مان نا ر  ا  م ام ر ر   ه ش  به ت ر نان  یات ا  ما
ن ش  ن ا ر ر س  رار  فهان  ی حکوم ا و امورما یار م ر اخ ا  ب
اخ  ان را س ورس ر بو بنا ان ار م ان که به مل ا ابراهیم خ م ا م به نا ح

ا ا  ی اخ ه خوان وار  ت و م س ار مراس  به بر
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انگورسـتان در محلۀ شـیخ یوسـف خیابان ملک اصفهان واقع شـده و معمار سـازنده 
این بنا اسـتاد حسـینچى اسـت. تاریخ وقف نامه آن نیز به سـال 1341 هجرى قمرى 

بازمى گـردد.
مجموعه فضاهاى حیاط شـمالى؛ شـامل سـفره خانه، اتاق آرامـگاه و دیگـر اتاق هاى 
اطراف حیاط داراى تزئینات گچ برى، آیینه کارى و کاشـى کارى اسـت. تاالر پنج درى 
زیبایى که در جبهۀ شـمالی حیاط شـمالى قـرار دارد محل دفن مرحـوم ملک التجار 

و همسـر اوسـت که بنا به وصیـت وي در این محل بـه خاك سپرده شـده اند.
فضاي سـفره خانه به وسـیلۀ یک اروسـی هفت دهنـه به حیـاط جنوبی باز مى شـود. 
حسـن کشـابى بودن درب هاى اروسـى این اسـت که وقتى این درب ها باز باشـد، باد 

عبور مى کنـد و کورانى از سـرما پدیدار مى شـود.
حیاط مسـقف اندرونى انگورستان براى اهالى خانه بسـیار اهمیت داشته و اتاقک هاى 
گوشـواره اى که باالى اتاقک هاى اروسـى قرارگرفته، اتاق شاه نشـین قلمداد مى شده 
اسـت (اتاقـى بـراى پذیرایـى از مهمان هـا در فصل هـاى سـرد سـال). بعدهـا حیاط 

شـمالى خانه مسـقف شـده تا اهالى خانه را از گزند سـرما محفوظ نگه دارد.
سـتون هاي میـان فضـاى سـفره خانه و حیـاط شـمالى داراى روکش هـاى چوبـى و 

پایه و سرسـتون ها داراى تزئینات بسیارى هسـتند. در زیر فضاى 
سـفره خانه نیز زیرزمینى قـرار دارد کـه نورگیرهاى مشـبک، نور 

آن را از حیـاط جنوبـى تأمیـن مى کند.
از فضاى سـفره خانه، پشـت بام، فضاهاي سـه جبهه سـاختمان و 
حیاط سرپوشـیده، براي تعزیه اسـتفاده مى شده اسـت. در سقف 
این حیـاط یـک نورگیـر زیبـاي هشـت ضلعی وجـود دارد که به 
همراه پنجره هاى سراسـري بـاالي دیوار حیاط، روشـنایى فضاي 

تعزیـه را تأمین مى کرده اسـت.
یک فضاى وسـیع سراسـر جبهۀ غربى این حیـاط را فراگرفته که 
به نظر مى رسـد از ادغام سـه اتـاق سـه درى مجـاور یکدیگر پدید 
آمده اسـت. دو اتاق سـه درى جبهۀ شـرقى حیاط سرپوشیده نیز 
به همین صـورت با یکدیگـر ترکیب شـده اند. بخش شـرقى خانه 
به فضاهـاى خدماتـى ازجملـه حمـام، آشـپزخانه، انبارهـا و یک 
حیاط خلوت اختصاص دارد. در گوشـۀ جنوب شـرقى بنا حمامى 
واقع شـده است که سـقف گنبدى بسـیار زیبایى دارد و سکوهایى 
در اطراف آن تعبیه شـده اند. ازاره جبهه شـمالى و شرقى این خانه 

داراى نقوش حجارى هسـتند.
دو درب ورودى خانـه در ضلع غربى باز مى شـوند که یکـى از آن ها 
از حیـاط جنوبـى به فضـاى سـفره خانه و دیگـرى پس از عبـور از 
چند فضا بـه حیـاط سرپوشـیده شـمالى، سـفره خانه، زیرزمین، 
آرامـگاه ملک التجـار، اتاق هاى غربى و شـرقى و سـایر قسـمت ها 
راه مى یابد.تزئینـات ایـن بنـا بیانگـر هنر گچ بـرى و آینـه کارى و 
کاشـى کارى هنرمندان خالق و مبتکر اصفهانى است. انگورستان 
ملـک بـا زیبایـى و جاذبه هـاى خـاص خـود، یکـى از دیدنى هاى 
نفیس اصفهان است که مورد بازدید گردشـگران ایرانى و خارجى 
قرار مى گیرد.ایـن بنا از سـال 1290 تاکنـون، در اختیار سـازمان 
اوقـاف و امور خیریـه و محـل برگـزارى مسـابقات قرائت قـرآن و 

تعزیـه و عزاداري اسـت.
انگورسـتان جزو اولین خانه هایى اسـت کـه داراى لوله کشـى آب 
و بـرق بـوده و به حـدى ایـن بنـا اعجاب انگیـز اسـت کـه مى توان 
گفت نمونـه اى نـدارد. شیشـه هاى رنگـى درون این بنا؛ عـالوه بر 
زیبایى هاى خـاص خودش، طیفـى از نورهـا را به وجود مـى آورد. 
مسـاحت بناى اصلى، بیـش از 2/5 برابر مسـاحت فعلى بـوده؛ اما 
متأسـفانه قسـمت هایى از آن در دوره هـاى مختلـف ازجملـه در 
طرح سـاماندهى خیابان ملک در سـال 1333 از بین رفته اسـت.

بـه انگورسـتان سـرى بزنیـد. آنجـا گویـى دسـت روح انگیـز 
خاطرات مان گرفتـه و تا اوج هویت اسـالمى ایرانى برده مى شـود. 
www.isfahan.ir
www.yjc.ir
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انی: ف ن خات کار ا نر ار،  ع ر  ا

ایرانیان هزینه زیادی 
وردر قبال ه� �ی پردازند! ین  سارا ح

انه ا  ر ا ن را  ن هنر،  ان کهن ا ا ی برخی ا اس ار  ح م  ار سا  نه که بی ا ه ر خاتم کار هنر اس 
ان  یار ا هنرمن ن ب ر  فهان اس که  ن هنر ا ی ا ا ها کهن شکو کی ا مه انن  م ابراهیم خلی ا می 
ان  ن هنرمن کی ا ا مار  ر م ا ا ن اس ا ر ران بها می  ار   ن ها مان ر ی سرشار به  س خاتم کار با  بر
و ما  ف  امه  ر ا ه اس  ر ن هنر را به   ان ا هان عاش ان ن  ر می س  کهنه کار اس که سا ها  چیره 

: ان می خوانی را با ا

وردر قبال ه� �ی پردازند! ین  سارا ح
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ونه به  فهان چ ر ا م کار  هنر خات
ن   ا ا ن ها ب می رس 

ی  ن به ن اس کار خانوا ک 
نمى توان پاســخ دقیقى داد؛ چون تولیدکننده ها 
و فروشنده هاى این هنر جدا هســتند. 99 درصد 
تولیدکننــدگان خاتم در کارگاه هاى خوراســگان 
هســتند و همه چیز به عالقه و اســتعداد هنرجو 
بازمى گردد. من خودم خاتم کار هستم؛ ولى فرزندان 
من فقط تولیدکننده این هنر هستند؛ کارگاه دارند 
و به خریدوفروش خاتم اشتغال دارند. آنان شخصاً 
خیلى کم خاتم کارى کرده اند؛ ولى از تمامى زیروبم 

این هنر شناخت کامل دارند.
ی ها   ان ر هنر خاتم کار  ا 

ار و  ی  ها هنر  برا خ
بله، مدل هاى جدید خاتم خیلى زیاد شــده است. 
ما مدل و ســبک کار را تغییر و تحــول مى دهیم؛ 
به عنوان مثــال، االن در بــازار، یــک کار جدیــد 
عرضه شــده که خاتم مس اســت و در آن خاتم را 
روى مس مى زننــد. خاتم قبــًال روى چوب انجام 
مى شده است؛ ولى جدیداً روى مس و برنج هم آن را 
مى چسبانند و ظروف بسیار زیبایى پدید مى آورند. 
مدل دیگرى از خاتم مس هم به تازگى تولید و عرضه 
مى شود که فقط برخى از قســمت هاى آن را خاتم 
مى کنند و مثل طرح هاى گل به کاررفته در فیروزه 
است. زیرســاز اصلى کار مس است و روى آن خاتم 
چسبانده اند و این کار دو سه سالى است که به بازار 

آمده است.
ورت سفارشی  ا هنر خاتم را می توان به 

ا ا  ر ان   نظر م
بلــه، مــا سفارشــات اختصاصــى از مشــتریان 
را مى پذیریم و هرگونــه که باشــد آن را به انجام 

مى رسانیم.
ت هنر خاتم کار  ت  م ک م

چی
کم بودن گردشگران خارجى. 90 درصد تولیدات ما را 
گردشگران خریدارى مى کنند؛ ولى تعداد آنان نسبت 
به عرضه این هنر در بازار بسیار اندك است؛ زیرا تعداد 
متقاضیان ایرانى هنرها و صنایع دســتى خیلى کم 
است و متأسفانه ایرانیان هزینه زیادى در قبال هنر 
نمى پردازند؛ البته این فقط شامل خاتم نمى شود و 
هنرهاى دیگرى مانند مینا، قلم زنى، نقره و هر مدل از 
صنایع دستى را نیز شامل مى شود. باید گردشگر باشد 
تا بیاید و بخرد که متأسفانه تعدادشان بسیار کم است 
و گردشگرانى هم که مى آیند مسن هستند و وسعت 

مالى کافى براى خرید ندارند.
را  ییرات ش ه به ت ا تو ر ک ب
ه  ر ن را به ن ش سیاسی اخیر ا

اس

چرا اتفاقاً در این یکى دو ســال اخیــر اوضاع بازار 
خیلى بهتر شده است؛ ولى بازهم آن توریستى که 
بتواند پول بدهد، وجود ندارد. توریست هاى مسن و 
بازنشسته در بیشتر مواقع شاید حدود 50  الى 100 
دالر خرج کنند و آن توریســتى که ده هزار دالر یا 

بیشتر خرج کند، در حال حاضر نداریم.
ا  ورت اس  رات کار شما به چه  ا
رسی  س ور  ارها خار ا ک به با

ار
بله. ما به دوبى و خیلى از کشــورها صادرات داریم؛ 
ولى به تازگى حجم صادرات به خاطر مسائل سیاست 
خارجى کشومان  پایین آمده اســت. شکى ندارم 
که تبلیغات منفى برضد ایران روى ســلیقه خرید 
مشتریان و مخاطبان خارج از کشور تأثیر سوء دارد.

اه را که  ابیر اش ل  ت اش ها  بر
و  هن عوا  ر  ا هنر خاتم کار 

ار  می شناسی
بله. عالوه بــر خارجى ها، خیلى از 

ایرانیان نیــز اصًال خاتم را 
نمى شناسند و وقتى وارد 
مغازه مى شــوند شروع به 
پرســیدن نام هنر تا اجزا 
و کلیت هنــر خاتم کارى 
وقتــى  و  مى کننــد 

مى فهمند که در این هنر از 
فلزات و ماده هاى مختلف مانند 

استخوان استفاده شــده است،کامًال 
متعجب مى شــوند. تعداد بســیار کمى از 

ایرانیان به خصوص در سنین خیلى جوان یا نوجوان 
از این هنر شناخت دارند. آن هم به این دلیل است که 
در طول دوران مدرسه و در کتاب هاى درسى خود 
درباره این هنر آموخته اند؛ ولى غالب افراد در سنین 

30-35 به باال شناخت کاملى درباره خاتم ندارند.
نی که  ش ها نو مو کر می کنی   
ه می شو شناخ  به ن  ارا

ه اس ا ا  ن هنر ا رباره ا نان را 
بله، همین طور اســت؛به عنوان مثال، بارها دیده ام 
که کــودکان ده، دوازده ســاله اى کــه وارد مغازه 
مى شــوند اجناس هنرى را به والدین خود نشــان 
مى دهند و مى گویند: «ببین! ایــن همان خاتمى 
است که در مدرســه درباره آن به ما توضیح دادند 
که چیست و چگونه ساخته مى شود.» ولى خانم ها 
یا آقایان مســنى را هم دیده ام که نــوع این هنر را 
هم نمى شناســند و مى پرســند این ها چه چیزى 
هستند و چطور ساخته مى شوند؟ و از قبل هم اصًال 
درباره آن نمى دانســته اند؛ ولى خداراشکر به نسل 
جدید کمابیش درباره ایــن هنر آموزش هایى داده

مى شود.

خیلى بهتر شده است؛ ولى بازهم آن توریستى که 
بتواند پول بدهد، وجود ندارد. توریست هاى مسن و 
بازنشسته در بیشتر مواقع شاید حدود 50  الى 100

دالر خرج کنند و آن توریســتى که ده هزار دالر یا 
بیشتر خرج کند، در حال حاضر نداریم.

ا  ورت اس  رات کار شما به چه  ا
رسی  س ور  ارها خار ا ک به با

ار
بله. ما به دوبى و خیلى از کشــورها صادرات داریم؛ 
ولى به تازگى حجم صادرات به خاطر مسائل سیاست 
خارجى کشومان  پایین آمده اســت. شکى ندارم 
که تبلیغات منفى برضد ایران روى ســلیقه خرید 
مشتریان و مخاطبان خارج از کشور تأثیر سوء دارد.

اه را که  ابیر اش ل  ت اش ها  بر
و  هن عوا  ر  ا هنر خاتم کار 

ار  می شناسی
بله. عالوه بــر خارجى ها، خیلى از 

ایرانیان نیــز اصًال خاتم را 
نمى شناسند و وقتى وارد 
مغازه مى شــوند شروع به 
پرســیدن نام هنر تا اجزا 
و کلیت هنــر خاتم کارى 
وقتــى  و  مى کننــد 

مى فهمند که در این هنر از 
فلزات و ماده هاى مختلف مانند 

استخوان استفاده شــده است،کامًال 
متعجب مى شــوند. تعداد بســیار کمى از 

ایرانیان به خصوص در سنین خیلى جوان یا نوجوان 
از این هنر شناخت دارند. آن هم به این دلیل است که 
در طول دوران مدرسه و در کتاب هاى درسى خود 
درباره این هنر آموخته اند؛ ولى غالب افراد در سنین 

35 به باال شناخت کاملى درباره خاتم ندارند.
نی که  ش ها نو مو کر می کنی   
ه می شو شناخ  به ن  ارا
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تابسـتان باشـد، تیر باشـد، گرماى طاقت فرسـا باشـد و در 
خانـه بمانیم؟!

معلومـه کـه نـه... شـما نشسـتن در خانـه و بـادزدن خود 
را ترجیـح مى دهیـد یـا نشسـتن زیـر سـایه درختـى که 
نسـیمى بـس روح نـواز از کنارتان عبـور مى کنـد و صداى 
سرازیرشـدن آب از چشمه سـارها و آبشـارها گوش تـان 
را نـوازش مى دهـد؟! اگـر گزینـه دوم را انتخـاب کردیـد با 

پیشـنهاد تابسـتانه کولـه همراه شـوید.
فریدونشـهر در فاصلـه 155 کیلومتـرى اصفهـان و مابین 
اسـتان هاى لرسـتان و چهارمحال و بختیارى واقع شده که 
منطقه اى کوهستانى اسـت. آب وهواى فریدونشهر معتدل 
کوهسـتانى و داراى جاذبه هاى توریسـتى و طبیعى زیادى 
ازجمله آبشار زیباى پونه زار اسـت که در دره زیباى پونه زار 
و در دل ارتفاعـات سربه فلک کشـیده زاگـرس مرکزى قرار 
دارد. آبشـار پونـه زار فریدونشـهر از دیدنى هاى ناشـناخته 
اسـتان اصفهان اسـت که از آن به عنوان مروارید ناشناختۀ 
فریدونشـهر یاد مى کنند و بـا دیواره هایى پوشـیده از خزه 
خوش رنـگ و فضایـی بـس طرب انگیـز عالقه منـدان بـه 
طبیعت را به سـوى خود مى کشـاند، آبشـارى کـه هیجان 
زندگى را به خوبى به تصویر مى کشـد، روان و رهـا مى رود و 
مى ریزد و حـس آرامش مى دهـد. صداى جـوش و خروش 
قطره هاى بى شـمار آب کـه در کنـار هم و متحد به سـمت 

رهایـى در حرکت هسـتند و همه با هم سـرود زندگى سـر 
مى دهنـد.

 آبشـار پونه زار به ارتفاع تقریبی 75 متر، مرتفع ترین آبشـار 
اسـتان و ششـمین آبشـار مرتفع ایران اسـت که در فاصله 
شـانزده کیلومتـرى فریدونشـهر در مسـیر فریدونشـهر-

چغیـورت و در مسـیر فرعـى در نزدیکـى روسـتاى دربند 
بـا نیم سـاعت پیـاده روى قـرار دارد، آبشـار زیبایـى کـه با 
بیش از ده ها متـر ارتفاع از چشمه سـاران فـراوان ارتفاعات 
زاگـرس و آب حاصـل از ذوب برف هـا و یخچال هـاى قلـل 
سربه فلک کشـیده آن منشـأگرفته و پس از طى مسـافتى 
نه چندان طوالنى بـه رود وهـرکان در قعـر دره هاى عمیق 
کوهسـتان هاى متراکـم غـرب اسـتان اصفهـان مى ریزد. 
این آبشـار در تمـام فصول سـال جارى اسـت؛ البتـه به جز 
فصـل زمسـتان کـه یخبنـدان مى شـود و از پرجاذبه ترین 
مکان هـاى تفریحـى و گردشـگرى ایـن منطقـه به شـمار 

مى رود.
بعـد از سـه کیلومتـر پیـاده روى در شـیب نسـبتاً مالیـم 
روبه پاییـن بـر سـر چشـمه هاى آبشـار سـوار مى شـویم، 
به دنبـال لذت بـردن از ایـن همـه چشـمه کـه از تمـام 
قسـمت ها جـارى اسـت به سـمت پاییـن به طـرف دره در 
یک شـیب تند و ریزشـى در غرب آبشـار حرکت مى کنیم 
و بعد از 200 متر طى مسـیر به سـمت پایین چشـم مان به 

زیباترین صحنه هایى کـه به طورمعمول در خـواب و خیال 
قابـل تصـور اسـت، مى افتد.

آب ایـن منطقـه فوق العـاده سـبک و خاصیـت دارویـی 
دارد؛ همچنیـن رویـش گیـاه پونـه در دره هـا و صخره هـا 
این آبشـار را بـه پونـه زار معـروف کرده اسـت. بسـیاري از 
گل هـاى وحشـی و دارویـی ایـران را مى تـوان در کوه هاى 
این منطقـه یافت. چشـمه هاى پرآب این منطقه به سـمت 
غـرب سـرازیر شـده و درنهایـت، سرچشـمه هاى رود دز را 
تشـکیل مى دهند.به دلیـل اینکه کمتـر درباره ایـن مکان 
تفریحى و گردشـگرى صحبـت شـده، ناشـناخته مانده و 
ایـن درحالى اسـت کـه اگر ایـن آبشـار در شهرسـتان هاى 
برخـوردار یـا مراکـز اسـتان ها واقع بـود شـاید وضعیتش 
این چنین نبـود. مسـئوالن و سـرمایه گذاران باید نسـبت 
بـه خدمات رسـانى و ایجـاد مکان هایـى جهـت اسـکان 
و رسـتوران در محـل آبشـار پونـه زار اقدامـى انجـام دهند 
تـا بتوانند هـم ایـن مـکان را معرفـى کنند و هـم جمعیت 
گردشـگر را افزایش دهند. درحال حاضر تنها سرویس هاى 
بهداشـتى، پارکینگ جهت پـارك اتومبیـل و چند جایگاه 
جهـت اسـتراحت و سـروغذا در محـل آبشـار پونـه زار 
فریدونشـهر وجـود دارد؛ بااین وجـود و به ویـژه در فصـل 
تابسـتان و روزهاى تعطیل حتـى جاى سـوزن انداختن در 

این مـکان وجـود نـدارد.

مرتفع ترین 
آبشار اصفهان

 در مرتفع ترین 
شهر ایران
انی سمیرا 

ر ش ر کارشنا 
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موزه میراث روستایی گیالن
نم اربابیان ش
ی عک : نیما شفی

 ، مار ن ها می توان م ر  ی ان که  ی سن ن ر ملمو ا  ا ی، ت ا س ه ها ر مو
ی  ا س ی ر ن ه   اه ی  هنرها بومی را ا ن م س نا   ، رسو ا 
ه  ش مین با  مان هر سر راهم می کنن تا مر ی را  ا ه ها  ن مو ربه کر ا را ت
ربه  ن تنها ت ی ی  ا س ه میرا ر انی مو ا اس ب شنا شون  نیاکان خو 
ران  ر ا ا با  ه  ی با مفهو مو ا س مار ر رهنگ  م یان ا  مینه  ر  ملی 
، باه  ر اس ربه  سیا مرک من رمیانه   رخا ر نو خو ه که  ن مو اس ا

ه اس راحی ش ن  ی مین  نو مر سر اش  حف میرا ما  م اس

فکر برپایى این موزه پس از زمین لرزه 1369 رودبار، توســط دکتر محمود طالقانى مطرح شــد. چند روز پس از وقوع این 
زمین لرزه، مجموعه مطالعاتى تحت عنوان «اثرات اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى زلزله» به سرپرستى دکتر طالقانى آغاز شد. نتایج این مجموعه 
تحقیقات بیانگر ایجاد دگرگونى شدیدى در زندگى مردم و گسست آنان 
از گذشته نزدیک شــان بود؛ درواقع ازبین رفتن روش زندگى بومى به 
بهانه نوسازى و توسعه در مناطق آسیب دیده در استان گیالن همانند 
سایر مناطق کشور از دهه بیست آغازشده بود و حوادث طبیعى تنها 
تشدید آن را در پى داشــت. از اوایل1381 مطالعات مقدماتى ایجاد 
موزه میراث روســتایى گیالن زیر نظر نامبرده آغاز شد و عمده ترین 
بخش هاى ایــن مطالعات را که تــا پایان 1383 به طــول انجامید، 
مکان یابى موزه و شناســایى حوزه هاى فرهنگى– معمارى گیالن در 
برگرفت. براى انتخاب زمین مناسب پروژه، شاخص هایى مانند راه هاى 

دسترسى، زیرساخت ها و توپوگرافى درنظر گرفته شدند.

زمین لرزه، مجموعه مطالعاتى تحت عنوان «اثرات اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى زلزله» به سرپرستى دکتر طالقانى آغاز شد. نتایج این مجموعه 
تحقیقات بیانگر ایجاد دگرگونى شدیدى در زندگى مردم و گسست آنان 
از گذشته نزدیک شــان بود؛ درواقع ازبین رفتن روش زندگى بومى به 
بهانه نوسازى و توسعه در مناطق آسیب دیده در استان گیالن همانند 
سایر مناطق کشور از دهه بیست آغازشده بود و حوادث طبیعى تنها 
 مطالعات مقدماتى ایجاد 
موزه میراث روســتایى گیالن زیر نظر نامبرده آغاز شد و عمده ترین 
 به طــول انجامید، 
 معمارى گیالن در 
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 از بین گزینه هاى موجود، پارك جنگلى ســراوان به دلیل 
قرارگیرى دریکى از پرترددترین جاده هاى شــمال کشور، 
توپوگرافى مناســب و وجود زیرســاخت ها در نزدیکى آن 
موردتوجه طراحان موزه واقع شــد. بر اســاس مطالعات 
انجام شــده و  بر مبناى تنوع فرهنگى و معمارى اســتان، 
حوزه فرهنگــیـ  معمــاري گیالن بــدون درنظرگرفتن 
تقسیمات کشوري و سیاسی به نه زیرحوزه دسته بندي شد. 
تقســیم بندي این حوزه ها بر اساس عوامل زیست محیطى 
(توپوگرافــی، اقلیم و...)، نوع فعالیت کشــاورزي، فرهنگ 
(مذهب، گویش، زبان و...) و نوع معماري بومی روســتایی 
صورت پذیرفت. هر یک از زیرحوزه ها در قالب یک روســتا 
متشــکل از گونه هاي اصیل و معرف معماري آن حوزه در 
مجموعه موزه اى بازسازى شــده اند. بــراي انتقال بناهاي 
روســتایی هریک از این حوزه ها، ابتــدا مطالعات میدانی 
به منظور گونه شناسی بناهاي آن حوزه صورت مى گیرد. از 
هرگونه، یک نمونه قابل انتقال منطبق بر شاخص هاى موزه، 
انتخاب و مطالعات مستندســازي معماري و مردم شناسى 
آن انجام و ســپس بنا واچینی مى شــود. در طراحی موزه، 
محل هایــى بــراى رســتوران ها، چاى خانه هــا، بازارها، 
مساجد ســنتى، مزارع و باغ ها، کارگاه هاى آموزش و تولید 
صنایع دستى، محوطه بازى ها و نمایش هاى سنتى، مراکز 
تحقیقات کشــاورزى و دام پرورى، پژوهشــگاه معمارى 
و مردم شناســى، پارك کودك، باغ هاى پــرورش گیاهان 
دارویى و درختان بومى، معمارى چوب ملل و دو مجموعه 
مهمان پذیر با الهام از معمارى روســتایى گیالن هریک به 
ظرفیت 150 واحد سه تا پنج نفره در نظر گرفته شده است. 
عملیات ساختمانی موزه از 1383 آغاز و تاکنون 25 مجموعه 
مسکونى شامل خانه ها و بناهاى جانبى متعلق به هفت روستا 
مربوط به زیر حوزه هاى فرهنگى- معمارى جلگه شرق، غرب 
و مرکز، کوهپایه شرق و غرب و کوهستان شرق و غرب در 
موزه دوباره چینى شــده اند. به جز این مجموعه ها بناهایى 

مانند مسجد، ساختمان ورودى، خانه پژوهشگران، بازارچه، 
قهوه خانه هاى سنتى، کارگاه آهنگرى و مدرسه نیز در موزه 
ساخته شده اند. درمجموع بناهاى دوباره چینى و ساخته شده 
در سایت موزه 80 سازه را شامل مى شود. تاکنون 35 بناى 
موزه در فهرست آثار ملى کشور به ثبت رسیده است. براى 
باززنده ســازى فعالیت هاى سنتى در روســتاها، عالوه بر 
خانه، بناهاى جانبى مثل انبار برنج، تلمبار و طویله و باغچه 
ســبزیجات و صیفى جات تقریباً در محوطــه همه خانه ها 
ایجاد شدند؛ همچنین ماندابى که در بخش مرکزى سایت 
- روستاى جلگه مرکز - وجود داشت به کشتزار برنج تبدیل 
شد که همه ساله در آن کاشت و برداشت برنج به روش سنتى 
انجام مى شود. باغ چاى، توتستان و نارنجستان نیز در سایت 
ایجادشده اند تا نمایانگر فعالیت هاى معیشتى در روستاهاى 
گیالن باشند. جشنواره هاى متعدد، موسیقى محلى، مراسم 
و آیین هاى سنتى و بازى ها و نمایش هاى بومى نیز در موزه 
برگزار می شوند تا حفظ و به نسل آینده معرفى شوند. معرفى 
مفاخر استان نیز ازجمله فعالیت هایى است که در موزه به 
آن اهمیت ویژه اى داده مى شــود. یکى از دست آوردهاى 
مطالعات معمارى و مردم شناسى موزه، ثبت و مستندسازى 
بخش مهمى از میراث شفاهى گیالن است که نتایج آن در 
قالب کتاب هاى علمى مردم شناسى و معمارى منتشرشده 
اســت. بازدیدهاى گروه هاى دانش آموزى و دانشجویى از 
موزه میراث روستایى گیالن ازجمله فعالیت هاى آموزشى 
است که نقش مهمى در آشنایى کودکان، نوجوانان و جوانان 
با فرهنگ بومى گیالن دارد. در روزهاى بازدید به ویژه ایام 
تعطیل در موزه نمایشــگاه و بازارچه صنایع دستى، عکس 
و نقاشى، دستاوردهاى معمارى، پوشــاك محلى و سفره  
گیالنى نیز دایر اســت. راهنمایان موزه با لباس هاى محلى 
اطالعات الزم درباره موزه، خانه ها و فرهنگ گیالن را به خوبى 
به بازدیدکنندگان منتقل مى کنند. این تعامل موجب شده 
تاکنون بناها و اشیاء زیادى به منظور حفظ و بازسازى به موزه 
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معرفى و اهدا شوند.
وقتى بــراى بازدید موزه روســتایى گیالن قــدم در آن 
مى گذاریــد با مجموعــه اى سرپوشــیده از ویترین هاى 
شیشه اى روبه رو نمى شــوید؛ بلکه در جنگل هاى سراوان 
قــدم مى گذارید و همان طور که مســیر جنــگل را طى 
مى کنید در قسمتى از آن خانه ها و سازه هاى اصیل گیالن 
را مى بینید، که این خانه ها به شــکل ها و مصالح متفاوتى 
هستند. خانه هاى سنگى، چوبى و... به چشم شما مى آیند. 
خانه هایى با پلکان هاى چوبى و ایوان هاى بزرگ که وقتى 
پله ها را باال مى روى و در ایوان مى ایســتى جنگل سرسبز 
ســراوان با آن درختان سربه فلک کشــیده شما را اعجاز 
مى کند. نفس کشــیدن در این فضا نعمتى بزرگ اســت. 
مجموعه این موزه با خانه هاى بزرگ و دیگر ســازه هایش 
آدم را یاد سریال پس از باران خواهد انداخت. جالب است 
که راهنماى مجموعۀ موزه هم بانوانى هســتند با پوشش 
لباس هاى سنتى و زیباى خطه گیالن که نمادى دیگر از 
فرهنگ گیالن را به بازدیدکننــدگان یادآورى مى کنند؛ 
همچنین یکى از قشــنگى هاى این موزه این اســت که 
خانه ها و سازه ها از مسجد، مدرسه و... در ابعاد بزرگ است 
و مى توانى در این خانه ها و ســازه ها بروى و باحال و هواى 
زندگى مردمان گیالن از نزدیک آشنا شوى. وارد اتاق ها، 
اتاق نشــیمن، مطبخ، ایوان، انبارى و... بشوى و ساعاتى 
خود را یک گیلکى تصور کنى و فارغ از هیاهو و مشغله هاى 
زندگى امروزى، زندگى روزمره مردمان گذشته این خطه 
را زندگى کنى. در این خانه ها اسباب، اثاثیه، صنایع دستى 
و چیدمان خانه هاى گیلکى قدیم به چشم مى آید. درواقع 
این موزه معیشــت، کار، مسکن، صنایع دســتى و انواع 
فضاهایى را که در یک حوزه خانوادگى وجود دارد، بازسازى 

و به نمایش درآورده است. درباره هر یک از مجموعه هاى 
مسکونى منتخب، پژوهش هاى گســتردة مردم شناسى 
توسط گروه تحقیقات مردم شناسى موزه انجام شده است. 
در این پژوهش ها شــیوه زندگى، آداب و سنن هر یک از 
حوزه هاى فرهنگى گیــالن، کاربرى بخش هاى گوناگون 
هر بنا، ابزار و اثاثیه و دیگر ملزومات زندگى روستایى، روش 
سنتى زراعت، باغدارى، پرورش دام، طیور، نوغاندارى و... 
به دقت ثبت و ضبط مى شوند. سعى شده در فضاى خانه ها 
و محوطه ها، گوشه هایى از این فرهنگ رنگارنگ و غنى به 
نمایش گذاشته شــود؛ همچنین وقتى در حال بازدید از 
گوشه کنار مجموعه موزه و خانه ها هستید در کنار بعضى 
خانه ها، زنانــى را مى بینید که مشــغول پختن نان هاى 
سنتى و کلوچه هاى گیالنى هستند با پوشش لباس هاى 
گیالنى و به نوعى در اشاعه و نمایش فرهنگ غذاى گیالنى 
همکارى دارند. همیشه تصور آدمى از موزه، مکانى مدرن 
با دوربین هاى مداربسته، شیشــه هاى قطور و... است؛ اما 
وقتى به موزه میراث روستایى گیالن قدم مى گذارید با نوع 
دیگرى از موزه آن هم در ایران و در خطه سرســبز گیالن 
مواجه مى شــوید. اگر به طبیعت، فرهنگ، آداب ورسوم، 
معیشــت، صنایع دســتى و... اهالى گیالن عالقه دارید 
مجموعه موزه روستایى گیالن همه را براى تان دربر خواهد 
داشت. با همراهى راهنماى موزه در دل جنگل سراوان قدم 
مى گذارید و همان طور که محو زیبایى درختان سرسبز و 
سر به فلک کشیده هستید، چشم تان به خانه هاى روستایى 
با سقف هاى شیروانى وپله هاى چوبى، ایوان فراخ و حصیر 
پهن شده در ایوان، مى خورد، گویى سال هاست پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هاى گیالنى در این خانه ها زندگى کرده اند و 

منتظر ما هستند که حتماً سرى به آنان بزنیم.
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، سفر به  ه ا ن را نی خوان ان  اس ا شا  ه ا  یور را شنی ا م اسم  به ح
نی  رکر وت ها شا با ی  مین ی  ، سفر به سر ان ها کوتاه  شهر با ان
ا کر شا کمی  ی ران  ر ا وت ها را می توان  ی  انه ا ی  اش اما شهر ا ن
نوبی به عنوان  ر خراسان  ن  ا ماخونی ا تواب بیر س راق باش اما ر ا
هان اس مر  ی  ف ان اها ش س ران   ر وت ها ا ی  شهر ی 
نان  ه ان   ر ش ن نا م ه ان به ا اش ی  کوتاهی که  ه به  ن من ا
ه  ا نو ت امیلی  ا ها  ی ا ن را به  ر اس  عل  ی م 1 سان ر 0 اک ح
ره  ه   ییر نو ت ه با ت ه امر انن که ا ه، می  اش ا  ه ر ن من ر ا که 
ی  ف ان اها ش س ی  ر ن  ا  به ا س ن ر ه می شو اما ا اه نان م ر   ییراتی  هن ت ر ها   

ه  اس ه ش مار خانه ها شناخ ا خا  م رسو  اع ا  ی  هان نی بلکه به 

ماخونیک؛ رسزمین 
لی لی پوت های افسانه ای

ه تار
منطقۀ ماخونیک در 142 کیلومترى شهرســتان 
بیرجند قــرار دارد و متشــکل از دوازده آبادى اســت که 
روســتاى ماخونیک بزرگ ترین آن ها محسوب مى شود. 
علت نام گذارى روستا نیز مشخص نیســت. عده اى آن را 
تشکیل شده از دو کلمه «ماد» و «خونیک» به معناى شهر 
خنک مى دانند و خود اهالى نیز معناى آن را ســرماى زیاد 
بیان مى کنند. عده اى دیگر معتقد هستند افراد دولتى که به 
این منطقه آمده اند به علت برخورد سردى که اهالى نسبت 
به آنان داشــته اند نام این منطقه را ماخونیک گذاشته اند. 
درباره این روستا هیچ سابقه تاریخى مکتوبى وجود ندارد؛ 
فقط «کلنل چارلز ادوار دبیت» در کتاب سفرنامه خراسان و 
سیستان در دوره ناصرالدین شاه به توصیف منطقه ماخونیک 
پرداخته است؛ بااین وجود تاریخ ســکونت در این مکان را 
به 300 سال قبل تســمیه کرده اند. وجود سنگ نگاره اى 
در نزدیکى قنات ماخونیک که نقش هاى چوپانى و بسیار 
قدیمى روى آن نقش بسته نیز گواهى بر قدمت سکونت در 
ماخونیک است. از آثار تاریخى ماخونیک مى توان به سنگ 
سیاه (ســنگ نگاره) ماخونیک، بناى برج و قلعه، برج گل 

انجیر، منزل سرگردونى و نادر مرده اشاره کرد.

هیمه ع نیان
ر ش ر کارشنا ارش 
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ا ماخونی س رسو ر ا 
از روستاى ماخونیک تا مرز افغانستان نیم ساعت راه است و اهالى 
این روستا اصلیتى افغانى دارند که ســه چهار قرن پیش به این منطقه 
آمده اند. درواقع عشایرى بوده اند که به این منطقه آمده اند و در این ناحیه 
سکونت گزیده اند. ازنظر مذهب مســلمان و اهل تسنن هستند. در این 
روستا شیوه کشاورزى، قضاوت، تقسیم ارث و بازى همگى همان طور از 
گذشته هاى دور جریان داشته و دست نخورده مانده است. تا سى چهل 
سال پیش این مردم به ابتدایى ترین شکل ممکن و به دوراز کوچک ترین 
تکنولوژى و با اعتقادات عجیب زندگى مى کردند. در این روستا نوشیدن 
چایى، سیگارکشیدن و خوردن گوشت تا چند سال پیش حرام بوده است؛ 
همچنین ورود تلویزیون به روستا به منزله ورود شیطان به خانه هایشان 
بوده است. تنها منبع غذایى روستا شــلغم و چغندر بوده که در اطراف 
کشت مى شده اســت. گاهى نیز با آرد چیزى شــبیه آش به نام پختک 
درست مى کرده اند. در این روستا در گذشته اگر کسى بیمار مى شده آن 
را در غارى که نزدیکى روستا بوده قرنطینه مى کرده اند. علت آن مشخص 
نیست؛ شاید براى جلوگیرى از بیمارى هاى واگیردار بوده است؛ ولى در 
سال هاى اخیر اوضاع اجتماعى و اقتصادى آنان متفاوت شده است. آنان 
از برنج، نان و گوشت استفاده مى کنند و جوانان شان در معادن گرانیت که 
در آن نزدیکى است مشغول به کار شده اند و تا حدودى اوضاع اقتصادى و 
اجتماعى شان بهتر شده است. مردم ماخونیک در جشن هاى شان از تار و 
دو تار استفاده مى کنند و آن ها را با آواها و ترانه هاى محلى همراه مى سازند. 
در نوروز و اعیاد مذهبى فطر و قربان، برنامه هاى ویژه اى دارند. لباس نو 
مى پوشــند. خوراکى هاى مخصوص تهیه مى کنند و به دیدار بزرگان و 
فامیل مى روند. مردم روستاى ماخونیک از پوشاك محلى بلوچى استفاده 
مى کنند. لباس اغلب مردان شامل شلوارهاى گشاد، دستار، جلیقه، کفش 
و نوعى پوشش بلند اســت. زنان نیز از روسرى، زیورآالت و پیراهن هاى 

بلند استفاده مى کنند.
اگر به سفر به این منطقه عالقه مند شده اید باید بدانید این روستا اقامتگاه 
بوم گردى ندارد و باید مهمان اهالى روستا باشــید و در خانه آنان یا در 
هتل هاى بیرجند اقامت داشته باشید و شب را به صبح برسانید. فراموش 
نکنید از صنایع دستى این روستا شامل فرش بافى، سبدبافى، توربافى، 
پالس بافى و تولید ظروف ســفالى دیدن و خریــدارى کنید تا عالوه بر 
حفظ فرهنگ منطقه ازنظر اقتصادى نیز به این روستا کمک کرده باشید.
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ا ماخونی س مار ر م
ماخونیک روستایى محصورشده در کوه هاى بدون علف 
و در ناحیه اى اســت که مى توان قرن ها بدون دیده شدن و دور از 
دسترس زندگى کرد. در گذشته این روســتا هیچ راه دسترسى 
نداشته است. در سال هاى اخیر قسمتى از کوه را شکاف داده اند تا 
جاده اى به روستا بسازند. بافت مسکونى روستا به صورتى است که 
در دامنۀ تپه است و خانه ها به طور فشرده به هم و در گودى زمین 
ساخته شده اند. بافت قدیم روستا خیلى باریک است و تنها یک نفر 
مى تواند از کوچه هاى آن عبور کند. خانه ها شکل هندسى خاصى 
ندارند و زندگى در یک اتاق کوچک ده تا دوازده مترى جاى گرفته 
است. کف خانه ها حدود یک متر از ســطح زمین پایین تر است. 
مصالح به کاررفته در ساخت این خانه ها سنگ، خاك و شاخ و برگ 
درختان اســت. اغلب این خانه ها به جز یک در ورودى کوتاه، که 
براى رفتن به خانه باید دوال شد و به زحمت خود را داخل خانه کرد، 
هیچ منفذى رو به بیرون ندارد. هر خانه داراى فضاهایى همچون 
کندیک (محل نگه دارى گندم و جو)، کرشــک (اجاق گلى براى 
طبخ غذا)، طاق و طاقچه است. شاید به علت سرما این خانه ها را 
کوچک، نزدیک به هم و کم ارتفاع ساخته اند تا راحت تر گرم شود؛ 
البته امروزه مى توان خانه هایى با ساخت شهرى و داراى آجرنما و 

قد برافراشته را نیز مشاهده کرد.
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این روسـتاى زیبـا با باغ هاى میـوه و جنگل هاى 
بـا  هم جـوارى  به دلیـل  و  احاطه شـده  بلـوط 
دریاچـه زریبـار داراى آب وهواى بسـیار مطبوعى اسـت 
که باعث شـده گونه هـاى متنوعى از پرندگان در روسـتا 
و اطـراف آن زندگـى کننـد. لک لک ها ازجمله سـاکنان 
این روسـتاى سرسـبزند کـه النه هایشـان در جاى جاى 
روسـتا به چشـم مى خـورد و یکـى از جاذبه هاى طبیعى 

گردشگرى منطقه محسوب مى شود.
«ینگـى جـه» یکـى از روسـتاهاى مطـرح در زمینـه 
گردشـگرى اسـت کـه در سـال 1393 به عنـوان یکى از 
روسـتاهاى دوسـتدار کتاب و به دلیل وجود فعالیت هاى 
فرهنگى مختلف، روسـتاى نمونه گردشـگرى در سـطح 
کشـور معرفى شد. جمعیت این روسـتا حدود چهارصد 
نفـر اسـت کـه عموماً کشـاورزند و همه سـاله بـا برپایى 
جشـنواره هایى محصـوالت خـود را به مسـافران معرفى 

و عرضـه مى کنند.
و  کتاب خوانى انـد  و  مطالعـه  اهـل  روسـتا  مـردم 
کتابخانـه اى دارنـد با 4500 جلـد و 3269 عنوان کتاب 
کـه در سـال 1379 بنیـان نهـاده شـده و همـه از آن با 

عالقـه اسـتفاده مى کننـد.
همـکارى  و  روسـتا  مـردم  فعـال  حضـور  به یمـن 
دهیـارى، هرسـاله جشـنواره هاى متنـوع و جالبـى در 
ایـن روسـتا برگـزار مى شـود کـه جشـنواره هاى غـذا، 
آدم برفـى، نقاشـى و تئاتـر خیابانـى و جشـنواره کودك 

اواخـر  به طورمعمـول  غـذا  از آن جمله انـد. جشـنواره 
زمسـتان و اوایـل بهـار برپـا و در آن انـواع غذاهـا، نان ها 
و شـیرینى هاى محلـى طبـخ و بـه نمایـش و فـروش 

مى شـود. گذاشـته 
نـان بربـرى محلـى این روسـتا که «کولـه ره» نـام دارد 
منحصربه فـرد بـوده و برنـد «ینگـى جـه» محسـوب 

مى شـود.
نمایـش میـراث محلـه ازجملـه اتفاقـات خوبـى اسـت 
کـه هرسـاله در ایـن روسـتا صورت گرفتـه و در آن انواع 
وسـایل و ابـزار سـنتى روسـتایى به نمایـش گذاشـته 

مى شـود.
در فصـول معتـدل سـال، برنامه هاى دورهمى و شـعر و 
داسـتان خوانى در میـدان روسـتا برگزار مى شـود که به 
نـام «شـب هاى ینگـى جه» معـروف اسـت و همگى در 

آن شـرکت مى کنند.
نـام  بـه  مراسـمى  به خصـوص  نـوروز،  ویـژه  مراسـم 
عیدى بگیـر یا «شـه و شـه براتـه» یک روز قبل از سـال 
نـو در ایـن روسـتا اتفـاق مى افتـد کـه در آن کـودکان 
وسـط روسـتا جمع شـده و پـس از خواندن ترانه سـال 
نـو بـا پیرمـرد مهربانـى بـه نـام «بـاوه ژیـره» همـراه 
مى شـوند و خانه به خانـه در همـه روسـتا مى گردنـد و از 
مـردم شـکالت و شـیرینى و تخم مرغ و آجیـل و گندم 

عیـدى مى گیرنـد.
مراسـم نیکویـى بـه نـام «هومالـى» نیـز در «ینگـى 

 ، ی نو ا ا  ن ه م ه ب ی  ن ا  س ر
وان،  ر مر ار  ر یه  اها حاش س ی ا ر ک
ر  ه  ان اس ک س ان کر ا اس ن  ی ن
ه  وان  ب ی مر رب م  ر  ه کیلوم ا
ر  راق،  ان ع س ر ا مر کر ه کیلوم ه  ل ا
ی  ارا امکانات ه   ا ش ان  س ان کر اس
، برق،  ا نی،  امی ش   ، فا س ه  ا مانن 

ان اس ب ار   هی مان  اخ ن، س تلف

ه ی 
د د ی  ا
ی ان مو مر

ر ش ر کارشنا ارش 
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واهر ه  کا
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جـه» وجـود دارد کـه در آن از خیریـن و نیکوکارانى که 
بى چشمداشـت در روسـتا بـه امـور خیریـه پرداخته اند، 
قدردانـى شـده و لک لـک زرینـى بـه پاس خدمات شـان 

تقدیـم مى شـود.
مـردم این روسـتا فرهنگ باالیى در مشـارکت با یکدیگر 
دارنـد و در جهـت پاکیزه نگه داشـتن محـل زندگـى و 
مراسـم  مى داننـد  وظیفـه خـود  زیباى شـان  روسـتاى 
پاك سـازى دوره اى و منظمـى برگـزار کننـد که همگى، 
زن و مـرد و پیـر و جـوان در آن، شـرکت و روسـتا را از 
چهـار جهـت ازهرنـوع آلودگـى و زبالـه پـاك مى کننـد؛ 
به همین دلیـل «ینگـى جـه» همـواره درنظـر مسـافران 

بسـیار مرتـب و زیبا و آراسـته اسـت.
ایـن مـردم مهربـان همچنیـن رنـج بـرادران و خواهران 
مظلـوم خـود را نیز فراموش نکرده و هرسـاله در سـالروز 
برگـزار  یادبـودى در روسـتا  بمبـاران حلبچـه مراسـم 

مى کننـد.
اهالى روسـتاى «ینگى جه» مشـتاق و پذیراى مسافرانى 
هسـتند کـه به دنبال  یافتـن جایى نو و دوسـتى جدید پا 
بـه دیارشـان مى گذارند. مردمان روسـتا آنـان را با مهر و 
عطوفـت اسـتقبال کـرده و دارایـى و مهربانى شـان را بـا 

آنـان قسـمت مى کنند.
«ینگـى جه» همـان جاى نویى اسـت که بایـد در اولین 

فرصـت به دیدنـش رفت.
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اصفهان گردی
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ن هوا  ر ا ه اس   خر هف ت  ی با ت
ابی می چ  ح رس  ر  سفر 
وعی  ر، مو ان  فر به م نه چن س
هن شما را به خو  اس که ممکن اس 
ی   و را ر اه ما ه باش ا و کر م
نها  ی ، برا شما  ی ر ه ی 
، به عل  مین با ر م س ار ه ا 
ارها  ب مله  ش ا می ر ا  س ی 
، برا  ر ا ی مر ع ن ر   ف  ی ش ار تار  ، ن ها بلو  
یار  ا ب  ، ن ا  م خا برا سفر ه ن کا که به  ران کن ش ر

ی اس ا  مناس

ور ین  ا ح لی
ر ش ر کارشنا 

عک :
ور ین  و ح م

بازفت؛ گنجینه طبیعت 
و فرهنگ ایران
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بازفت یکى از بخش هاى شهرستان کوهرنگ 
است که در 190 کیلومترى شهرکرد و در مسیر 
راه شهرکرد- مسجدسلیمان اســتان خوزستان قرار 
دارد. نام این منطقه از آب رودخانه اى برگرفته شده که 
از این منطقه مى گذرد. بله، بازفت نام یکى از رودهاى 
سرچشمه گرفته از زردکوه است که از شهرستان هاى 
شــهرکرد و بروجن عبور مى کند و بــه کارون ریخته 
مى شود. این رود در مسیر خود مناظر طبیعى بسیارى 
را به وجود آورده اســت. از میان دره ها و جنگل هاى 
پرپیچ وخم مى گذرد و روســتاهاى زیادى را آبیارى 
مى کند و به خاطر آب وهوا و پوشــش گیاهى مناسب 
این منطقه همواره یکى از محل هاى ایل راه هاى عشایر 

بوده است.

ر: ا ی ع ن
اگر مایلید زندگى مردم را از نزدیک لمس و تجربه 
و از غذاهاى محلى نوش جان کنید، همراه شــدن با مردم 
عشــایر و هم سفرشــدن با آنان براى تان جذاب خواهد 
بود؛چراکه منطقه بازفت کوهرنگ بختیارى به ســمت 
زردکوه، محل کوچ بهاره عشــایر اســت که در اصطالح 

بختیارى «مال رو» مى گویند. زمان کوچ از اواخر فروردین 
از شمال خوزستان شــروع و در مناطقى از چهارمحال و 
بختیارى پایان مى یابد و به طورمعمــول به مدت پانزده 
الى بیســت روز به طول مى انجامد. آنان در مسیر خود از 
کوه هاى بلند و سربه فلک کشیده و رودخانه هاى پرآب و 

خروشان بختیارى گذر مى کنند.

: ن ها بلو
اگر عاشــق طبیعت گردى هستید، از جنگل هاى 
بلوط شهرســتان بازفت لذت خواهید برد، جنگل هایى 

که به خاطر شــرایط خاص آب وهوایى بــه وجود آمده و 
به نقل از خبرگزارى مهر لقــب زیباترین ذخیره گیاهى 

رشته کوه هاى زاگرس را به خود اختصاص داده است.

Sepahan tourism
 m

agazine



Sepahan tourism magazineرسزمین محبوب

2
* تیر 1396/ شماره یازدهم*

Sepahan tourism
 m

agazine

ن: ر ا   خ
پل خدا آفرین در سمت جنوب شرقى روستاى گزستان قرار دارد. روستاى گزستان، در 140 کیلومترى شهرکرد، در منطقه 
بازفت واقع شده است. این پل به خاطر ریزش کوه در زمان هاى قدیم و محوشدن رودخانه براى مسافتى چندکیلومترى به این نام 
خوانده مى شود. پل خدا آفرین به صورت طبیعى بر رودخانه بازفت ایجادشده که تنها محل عبور عشایر منطقه براى ییالق و قشالق 

بوده است.

ارت: لکان 
دزپـارت (دژپـارت) جاده اى اسـت با نام 
جـاده ابریشـم کوچـک کـه در عصـر باسـتان، 
دوران مختلـف تاریخـى و حتى تا چندصباحى 
از دوران معاصـر فـالت مرکزى ایـران و زاگرس 
اجتماعـى،  اقتصـادى،  مختلـف  کاربردهـاى 
فرهنگـى، سیاسـى و نظامـى داشـته اسـت. به 
گـزارش خبرگـزارى ایرنـا، قدمت این جـاده در 
بخش هایـى ماننـد بخـش جنوبـى آن هـزاران 
سـال تخمیـن زده مى شـود؛ همچنین محوطه 
باسـتانى چشـمه ربـاط در مسـیر ایـن جـاده 
باسـتانى قـرار دارد کـه از چنـد تپـه کوچک و 
بقایـاى سـاختمانى یک مجموعه کاروانسـرایى 
پیش ازتاریـخ  دوره  از  آثـارى  همچنیـن  و 

تشکیل شـده اسـت.
پیش تـر حمیـد میرعالیـى، بخشـدار بازفـت، 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر گفتـه بـود کـه 
«فصـل بهار فصل گردشـگرى در منطقه بازفت 
چهارمحـال و بختیـارى اسـت» و «این منطقه 
داراى پتانسـیل هاى گردشـگرى فراوانى اسـت 
که ضرورت دارد رسـانه ها وارد شـوند و نسـبت 
بـه معرفـى جاذبه هاى این منطقـه بیش ازپیش 
تـالش کننـد. ورود مسـافر در اشـتغال زایى و 

درآمـد مـردم منطقه نقـش به سـزایى دارد.»

منابع:
ایـران، جلـد دوم؛ رودخانه هـاى  گیتاشناسـى 

یران ا
دایره المعـارف سـرزمین و مـردم ایـران، جلـد 

یـک، مؤلـف عبدالحسـین سـعیدیان
www.mehrnews.com 
www.anobanini.net 
www.irna.ir

-www.hamgardi.com

: نه بو ر یمه  ار  ب
همراه شدن با جریان آب و صداى جوش وخروش آن، ازجمله لذت بخش ترین تجربیاتى است که در 
این سفر مى توانید به دست آورید. آبشار زرد لیمه یکى از آبشارهاى زیباى استان چهارمحال و بختیارى 
و ایران اســت که هرســاله عالقه مندان به کوه نوردى زیادى را به خود جذب مى کند. این آبشار با ارتفاع 
تقریبى 50 متر و عرض نزدیک به 200 متر به عنوان یکى از عریض ترین آبشارهاى ایران شناخته مى شود.

 مسیر دسترســى به آبشار طوالنى و با پیاده روى ســنگین و نیازمند آمادگى جســمانى باال و تجهیزات 
کوهنوردى کافى است. دیدن آبشار از دو مسیر ممکن است: یکى از باالدست آبشار و از سمت رستم آباد 
و دیگرى از پایین دست و از سمت روستاى گزستان. دسترسى به آبشــار از هر دو سمت با درجه سختى 
تقریباً مشابه است؛ با این تفاوت که دیدن آبشار از سمت روستاى گزستان نیاز به ابزار براى عبور از رودخانه 

بازفت دارد.



ران هلن ا
کی هاس  همین ن

 

ازآنجاکه برحسب نقشه در گذشته محالت جزو قم و کاشان 
به حساب نمى آمده آن مکان را «سایرالبلوك» مى نامیدند؛ اما 
با گذر زمان و به دلیل وجود چهار محله یا روستاى مجزا در 
آن، آنجا را «محالت» به معنى جمع محله، نام گذارى کردند. 
محالت به دلیل شهرتش در پرورش گیاهان زینتى به «هلند 
ایران» معروف شده است. این شهر به دلیل داشتن آب وهواى 
کوهپایه اى و قرار گرفتن در دامنه کوهستان، وجود باغ ها، 
مزرعه هاى پرورش گیاه زینتى و همچنین دور بودن از مراکز و 
کارخانه هاى آالینده هوا، از سوى گردشگران خارجى به «بهشت 
افسانه اى» نیز شهرت پیداکرده است. این شهر با داشتن حدود 
900 هکتار اراضى زیر کشت، به عنوان شهر گل ایران شناخته 
مى شود. محالتى ها از سال هاى دور در پرورش انواع گل پیش قدم 
بوده اند. هرسال بیش از 22 میلیون شاخه گل گلدانى و شاخه اى 
از گلخانه ها و اراضى گل خیز محالت به بازار کشور عرضه مى شود. 
میخک، گالیل، مریم، داوودى، زنبق، کاکتوس، مینا، رز، پتوس، 
محبوبه شب، ختمى، انواع زنجیره مو، پاپیتال، نیکوس، بنجامین، 
دیفن باخیا، انواع بذر بنفشه و انواع درختچه هاى گل آور همه و 

همه در محالت پرورده مى شوند.

گل کارى در محـالت، از پیشـینه دیرینـه اى برخوردار اسـت؛ 
به گونـه اى کـه سـابقه پـرورش گل در ایـن شـهر نزدیـک بـه 
پـرورش گل در ایـران اسـت و در حـال حاضر به عنـوان یکى از 
مراکز تولیـد انواع گل هـاى زینتى در آسـیا، از جایـگاه ویژه اى 
برخوردار اسـت.به طورکلى شهرسـتان محالت به دلیل وجود 
جاذبه هاى طبیعى و تاریخى بسـیار یکى از 
قطب هاى مهم گردشـگرى اسـتان مرکزى 

به شـمار مى آیـد. 
به عنـوان دیگر جاذبه هاى محـالت مى توان 

موارد زیر را خاطرنشـان کرد:
: امکانات   ر م ار  س  ب ه   خان ر
مناسـبی  را براي  توسـعه  تفرجگاهی  به ویژه  
در زمینه هاي  اسـکی  روي  آب ، ماهیگیري  و 
سـایر ورزش هاي  آبـی  فراهم  آورده  اسـت .

ت  : سرچشـمه  محالت   مه  م سرچ
یکـی  از پرآب تریـن  چشـمه هاي  اسـتان  
مرکزي  اسـت  که  در بلندترین  نقطه  مرتفع  
شـهر محـالت  قرارگرفتـه  و در کنـار ایـن  
سرچشـمه  پـارك  زیبایـی  بـه  وجـود آمده  
اسـت . آب نماهـاي  زیبـا، درختـان  سـر بـه  
فلـک  کشـیده  چنـار کهن سـال  و ارتفاعات  
صخـره اي  مشـرف  بر این  چشـمه  همـراه  با 
هواى دلپذیـر و مطبوع ، همه سـاله  در فصل  
تابسـتان  عالقه منـدان  بسـیاري  را از دور و 

نزدیـک  به سـوى  خـود فرامى خوانـد. 
ت  : چشـمۀ   ر  م م    چ
آب گـرم  محـالت  در شـمال  شـرقی  شـهر 
محـالت  قـرار دارد و ازجملـه  مهم تریـن 
مرکـزي   اسـتان   معدنـی    آب هـاى  
محسـوب  می شـود. ایـن  چشـمه  از نـوع  
آب گرم هاي  عمقی  اسـت  که  بیشتر از بخار 
خمیره سـنگ هاي  سـوزان  درون  پوسـته  
زمین  بـه  وجود آمـده  و به  سـطح  زمین  می رسـد. همه سـاله  
هزاران  نفـر از راه هاي  دور یـا نزدیک  به منظور درمـان  امراض  
پوسـتی  و اسـتخوانى  به  آن  مراجعه  می کنند. آب  این  چشمه  
50 درجه  سـانتی گراد حـرارت  دارد و در درمـان  بیماري هاي  
نقرس ، کبدي ، صفراوي ، کلیوي  و دسـتگاه  گوارش  اسـتفاده  
می شـود. زمـان  اسـتفاده  از آب گـرم  محـالت  بهـار و به ویـژه  
تابستان  اسـت؛ به همین مناسـبت تعداد زیادي  مسافرخانه ، 
حمـام  و یـک  واحـد مهمانسـراي  جهانگـردي  در ایـن شـهر 

احداث شـده  اسـت.
: ایـن  غـار در کوه هاي  شـرقی  شهرسـتان   اه  بل ار ش
محـالت  (بین  خورهـه  و دلیجـان) واقع شـده  اسـت  و ازنظر 
عقیدتـی  مذهبـی  بـراي  اهالـی  منطقـه  مـکان  مقدسـی  به  
شـمار می آیـد؛ همچنیـن وجـود آثـار تاریخـى همچـون 
مسـجد جامـع  محـالت ، مسـجد جامـع  نیمـور، امـام زاده  
شاهزاده  موسی ، پیکره  عمر، آتشکده  آتشـکوه  ، کاروانسراي  
جـون  آبـاد، قلعـه  خسـروانی ، آتشـکده  میـل  میلونه  و سـد 
تاریخـی  نیمور، محالت را بـه یکى از قطب هاى گردشـگرى 

ایـران تبدیـل کرده اسـت.

ان  ان ها اس کی ا شهرس ت  م
ه 210  ل ا ر  ه  مرک اس ک
ه اس با شر  ا ش فهان  ر ا کیلوم
وا می توانی تنها با  رما ه ان    تاب
ه ا امن سر  ا ر  اع  س ن  ر کر س
ر  رق  نی   انه ا ب ن به ا ه ا ب

ن شو  ی ها  ا خنکا  

ار ار  ن
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: ان بررسی ش ا ر س ردش له  رد  ی در 

توسعۀگردشگری روستایی؛ 
قدم های محتاطانه یا 

:جسورانه؟ عک
شر م م

ا ر بهاره ب

ا  ی  نوس ا س ، اما حا  هوا ر ن اها به بکر ساب نی س ر ر ه  هر چن امر
ی  ا س ر ر ش ر ر  ینان اس ت ه شهرن م ا، هنو هم  س ر ر رسه  ن  شیر
ا ا  ر می شو نمونه ها  ی ت ا س رت به نواحی ر ا ه به عنوان م ور سا به 
 ، ی نی بر  ی ها م ا ون  ی هم ا س ر نواحی ر ر  ش ر ی ها  ا ا  ان
 ، ر ا ر ک ش ر ه  بومی،  ام نی بر  به ها م ا  ، ا میرا نواره ها، 
ی مانن  ورها ر ک ار  و  لی  ما م اتر ا ی  ت س نا  اه ها هنر   نما
ی  که می شون که  ر رت م ر مها ر بر ا اها بی س ر ر ور ما هر ر که می  ک
ر  ش ر اهاس  س ر ر اهی  و ش  امکانات ر ، کم ا ت ا ک ن هم م لی  ا
ر   ، ا ار   ان ما ا ور  ر با ح ر می م تا  ن ش ن ر بر  ن امر باش ا ا یر ا ا لو ی می توان راهی برا  ا س ر
ر  اکر  ر چا اه بو  ام س ا لیم شناسی  م ی  ا ی یا  را نه کارشنا ارش  ر ا خلیلی  ران، ر ر ا ر  بو 
فهان،  ان ا ی اس رهن مان میرا  ی سا ا س ر ر ش ر ر   اه ها بو  ام و ا نی کارشنا م نه، کامران هار ر
ران   ر ا ش ر ان  را سم ملی راهنما فهان   ر ا ر  ش ر ره راهنما  ین  ه ا موخ ان  رهن  ان م ی  م
ر   هان ر  ه مکار کارشنا ارش م ر ر   ا م س ر ر ی بیراهه  را سن س مهمان ر م ا یه  خانم ها مر

م ا ر و ب ن مو یرامون ا و  ف   ی به ب   ا س ر ر ش ر نی  ر ه کار ا حو
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ار آ داوود ا تا رخ  اره ب ادرب یه  ر ن ر ی دان  نه ا خلیلی ور ارونیر ران  کارکا ه  فر

شمن  انون  آل داوود :  

انونی سف  ا با  ار  ن
ی  ی سن ر کم،   م
ا  م ان  برنامه  چ
ر  ش ر ه  ر توس
ه  اش و  ی  ا س ر

باش

لی  بســتام رخ :   ا راه ها ا

ت  ک ن ر ا م بر
و ش   ، کم ا ا
اها   س ر ر اهی   امکانات ر
ی  ا س ر ر ش ر ه  توس
لی   ه م ام ارک  بوسیله م

می باش 

ی،  ی مان مناب  قادری: سا

ر  ش ر ی    م
ارک  برنامه  ربا هم م ا
ر کنن می توان امی 
ی  ا ها م اش که 
ار  ا ه  ه توس ر 

ه شو اش ر بر ش ر

یرها سفر  یم م دانــش: بیا

م  به ا  راحی کنی
م  ی برنامه بر و و مارکو
ی تنوعی  ن برنامه ر به  ا
وا  یار  ا می کن ب که ا
ی نی  ا ه  به تمرک می 

کم می کن

ار   ه  ر سرما خلیلی:  ا

 ، ه باش اش ا   ا
به  شک می خور 
ا با با ع کار کن با 
ن کار به عنوان  ش  به ا
م  ر : نه من  اه کن  ن

لی ا

ه کم  هارونــی :   با ب

ار ها  ه ار ها   ب
ر  ش ر نی  ا شرک ها ت
ر  ش ر اها ه  س ر ر
ارک  و تا م کی ش ت
ر به  لی هر چه بی وام م

کم ما بیا

ا با  مــکاری :  تیم ها 

کی شون   اها ت س ر ر
ارش  مو باشن هر ماه 
مان  ات شان را به سا ل
مان بر  ا ه کنن  س ارا
ا  ارش ها ا ن  اسا 

کن
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همه می دانیم که به دلیل بازشدن فضای سیاسی 

و اجتماعی کشور در سال های اخیر بحث رونق 

کسب وکارهای گردشگری بیش از پیش مطرح 

است. حال می خواهیم به این مسئله بپردازیم که 

با توجه به حساسیت کار در روستاها هم از نظر 

پذیرش گردشــگر و هم واکنش جامعه محلی و 

اثرگذاری گردشگران بر آن ها تا چه حد دست ما در 

ادامه توسعه گردشگری در روستاها باز است و چه 

خط قرمزهایی در مسیر توسعه گردشگری روستایی 

وجود دارد؟
نی: همان طور که مى دانیم گردشــگرى  هار
روستایى شامل خدماتى همچون اقامت، پذیرایى، 
صنایع دستى و... است. گردشگرى روستایى مقوله 
نسبتاً جدیدى است که سازمان از حدود سه سال 
پیش به طور جدى به آن پرداخته اســت. استان 
اصفهان 23 روستاى هدف گردشگرى دارد و یکى 
از استان هاى کشــور ازنظر تعدد روستاى هدف 
گردشگرى است. اعتباراتى از طرف سازمان کل 
براى ایجاد زیرساخت هاى گردشگرى در روستاها 
از سال گذشته در نظر گرفته شده و البته بخش 
خصوصى در حوزه اقامتگاه ها در استان اصفهان 
صاحب نام است و براى حدود 70 اقامتگاه  تاکنون 
مجوز بهره بردارى صادر شــده و انشااهللا تا اواخر 
تابستان به حدود 140 عدد مى رسد. یک سرى 
طرح هاى ضربتى نیز از طرف سازمان در جهت 
توسعه گردشگرى روستایى و صنایع دستى اجرا 
شده که از نظر اشتغال زایى شاهد اتفاق هاى خوبى 
بوده ایم؛ همچنین درصدد هستیم که هم از نظر 
ریالى و هم از نظر تعدد تسهیالت بیشترى را در 

نظر بگیریم.
در خصوص طرح ضربتى باید بگویم که سازمان 
بر آن است به کمک بخشــدارى ها و دهدارى ها 
شرکت هاى تعاونى گردشــگرى در روستاهاى 
هدف گردشگرى تشکیل شود تا مشارکت جوامع 
محلى هر چه بیشتر به کمک ما بیاید. متاسفانه در 
روستاها در بحث گردشگرى گاهى سرمایه گذار 
فقط به فکر سود خودش است و جوامع محلى را به 
عنوان ذى نفع در نظر نمى گیرد و همین امر باعث 
مى شــود طرح به خوبى پیش نرود و با شکست 

مواجه شود.
بحث چالش برانگیزی که همیشه بین مالکین 

اقامتگاه ها و سازمان میراث وجود دارد این است که تعداد مجوزها 

را محدود کنند. نظر شما درباره اعطای مجوز اقامتگاه های بوم گردی 

برای متقاضیان جدید در منطقه خودتان و دیگر مناطق چیست؟
خلیلی: این موضوع بستگى به موقعیت و شــرایط روستا دارد. 
باید موقعیت اســتراتژیک گردشگرى روســتا را در نظر گرفت؛ 
به عنوان مثال، خود کوهپایه چندان جاذبه خاصى ندارد و توریست 
حداکثر یک شب در آنجا اقامت مى کند؛ ولى مى تواند با طى 50 
کیلومتر به ورزنه برسد و دو شب و سه روز از جاذبه هاى متنوع در 
قالب تور دیدن کند. از این رو به نظر من نیاز به وجود اقامتگاه هاى 
بیشتر در ورزنه احساس مى شود. متاسفانه هنوز نتوانسته ایم اسم 
ورزنه را در لونلى پلنت بیاوریم؛ حتى گردشگران زیادى خواستند 
به ما در این باره کمک کنند، ولى هنوز موفق نشده ایم و اگر این 
اتفاق بیفتد دیگر نمى توانیم با این شــرایط میزبان حجم انبوه 

گردشگران در ورزنه باشیم.
: اگر قرار باشد پایدارى در گردشگرى را درنظر بگیریم در  ر ا
روستایى کویرى مثل مصر یک سرى مشکالت مثل کم آبى داریم 
و بر همین اساس فکر مى کنم صدور مجوز براى فعالیت اقامتگاه 
جدیدى در مصر کار خوبى نباشد. من یک غریبه هستم که به مصر 
رفته ام و سرمایه زیادى را به روستا برده ام و واقعاً نگران محیط زیست 
روستا هستم؛ ولى متاسفانه خود اهالى خیلى به این مسئله توجه 
نمى کنند. بارها خواستم آنان را با هم متحد کنم تا بتوانیم در جهت 
حفظ منابع طبیعى در روستا گام برداریم و بتوانیم حتى گردشگرى 
کشاورزى در آن منطقه ایجاد کنیم، ولى استقبالى نکردند. االن 
مصر تبدیل به منطقه اى شده که وقتى گردشگران خارجى به آنجا 
مى آیند مى گویند اینجا اصًال حس روستا به ما دست نمى دهد و 
حس مى کنیم وارد یک دهکده توریســتى شده ایم. االن طورى 
شده که تمام خانه هاى روستا به اقامتگاه سنتى تبدیل مى شوند؛ 
در صورتى که گردشگران دقیقاً به خاطر حس تجربه اقامت در یک 
خانه روستایى و دیدن مردم و سبک زندگى روستایى به مصر و 
امثال آن سفر مى کنند. سال 90 وقتى براى اولین بار به منطقه رفتم 
خیلى از جاها مثل پیست سافارى مصر کامالً بکر بود؛ به طورى که 
حتى هر کسى نمى توانست به راحتى به آنجا برود؛ اما االن طورى 

شده که به راحتى با خودروى پراید به آنجا مى روند.
آقای آل داوود با توجه به تجربیات فراوانی که از تعامل با مردم محلی 

و گردشگران داشتید در توسعه گردشگری روستایی نه تنها در منطقه 

خودتان بلکه در دیگر مناطق نیز باید گوش به زنگ چه چیزهایی 

باشیم و حواس مان به چه معضالتی باید باشد؟
جاى شکرش باقى ســت که حداقل براى بعد از این برنامه ریزى 
مى کنیم؛ چون جایى مثل مصر دیگر نمى تواند روستا شود و به 
خاطر شلوغى و ازدحام کم کم جذابیتش براى گردشگران خارجى 
را ازدست مى دهد. مصر بدون هیچ برنامه ریزى و نیاز سنجى تبدیل 

به یک روستاى مقصد گردشگرى شد و االن این وضعش است. 
بارها گفته ام که جاذبه روستایى از نظر گردشگران خارجى همان 
خانه ها و سبک زندگى ساده روستاییان است. از طرفى روى منابع 
روستایى مثل آب هم هیچ برنامه ریزى نشده است. تمام منابع آبى 
روستاى مصر صرف گردشگرى مى شود. تصور کنید روستایى با 
150 نفر جمعیت به یک باره آخر هفته 2000 نفر جمعیت داشته 
باشــد که همه آنان هر روز مى خواهند بعد از تفریح در ریگ ها 
دوش بگیرند؛ در نتیجه باعث شده کشاورزى در روستا به سمت 

تعطیل شدن پیش برود.
اى کاش از اول قانون مى گذاشــتند که هر کسى فقط مى تواند 
در اتاق هاى خانه خودش از گردشــگران پذیرایى کند. مطمئناً 
این طورى صاحب خانه هم هر کسى را در خانه اش راه نمى داد و 
همه چیز خیلى تحت کنترل تر پیش مى رفت؛  اما االن مصر پاتوق 
گردشگران داخلى شده که موج موج به آنجا مى آیند و متاسفانه 

رفتار مسئوالنه هم ندارند.
پس شما معتقدید که قوانین باید بازنگری و اصالح شوند؟

: بله. صد درصد. باید به آنانى که موفق تر بوده اند امکان  ا  
توسعه داد. گردشگرى روستایى فقط اقامتگاه نیست و از ده ها راه 
مختلف مى توان در روستاها درآمد کسب کرد؛ البته ناگفته نماند 

که قوانین باید یا براى همه باشد یا براى هیچ کس نباشد.
نی: دقیقاً. همین طور که گردشگران به مکانى براى اقامت نیاز  هار

دارند به میوه فروشى و نانوایى و قصابى هم نیاز دارند.
: آفت دیگر براى مناطقى از این قبیل تسهیالت 100  ا  
میلیونى بود که منى که پدربزرگ بوم گردى هستم بعد از دو سال 
نتوانسته ام آن را بگیرم؛ اما راننده اتوبوس آنجا آن وام را گرفت و 
اقامتگاه زد؛ درصورتى که به نظر من باید به آن راننده فقط براى 
خرید یک اتوبوس جدید یا تجهیز همان اتوبوس قدیمى اش وام 
داده مى شد. اگر اتوبوس نباشد گردشگر چطور مى تواند به روستاى 

ما سفر کند؟!
: بر اســاس تجربه ام در خور فکر مى کنم بهتر اســت در  مکار
برخى روستاها براى درست عمل کردن جوامع محلى، دستور و 

الزام قانونى باشد.
حال اگر بخواهیم از زاویه ای دیگر به موضوع بپردازیم راهنمایان 

گردشــگری که به نوعی رابط بین جوامع محلی و گردشگران 

هستند چطور می توانند در فرهنگ سازی جهت به حداقل رساندن 

آسیب های فرهنگی و زیست محیطی تأثیر گذار باشند؟
: ابتدا باید ببینیم روستاگردى یعنى چه؟ در روستاگردى به  ان
معناى واقعى گردشگر با مردم محلى و چند روزى را به سبک آنان 
زندگى مى کند و در آخر هم به خاطر اقامتش هزینه اى را پرداخت 
مى کند. این دقیقاً الگویى ست که باید به دنبالش باشیم. عقیده 
من بیشتر بر تقویت روســتاگردى براى گردشگران داخلى ست 
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تا خارجى؛ به دلیل اینکه ممکن اســت گردشگران خارجى 
به راحتى با شنیدن کالمى نابخردانه از منظر سیاسى مقصد 
خود را تغییر داده و به ایران سفر نکنند؛ اما هم میهنان عزیزمان 
شناخت کامل و جامعى از شرایط کشــور دارند. و اما درباره 
گردشگران داخلى مان مسئله این است که انگار سفر مى کنند؛ 
ولى در واقع سفر نمى کنند. بزرگ ترین اشتباهى که فکر مى کنم 
با آن روبه رو هستیم نداشتن درك درست از تعریف هاست. یک 
گردشگر وقتى تصمیم به روســتاگردى مى گیرد دیگر نباید 
انتظار داشته باشد سرویس هاى بهداشتى در روستا با کیفیت 

عالى باشند و... .
 به عقیده بنده صنعت گردشــگرى برخالف چیزى که همه 
فکر مى کنند یک صنعــت خدماتى نیســت؛ بلکه صنعت 
خاطره فروشى است. ممکن است گردشگر با حداقل امکانات، 
سفرش را به پایان رسانده باشد؛ اما خاطرات ناب و دل انگیزى 
در طول ســفر برایش رقم خورده باشد و باعث بشود حداکثر 
رضایت را از سفرش داشته باشد. 50 درصد مشکالت با آموزش 
راهنمایان برطرف مى شود؛ چون 50 درصد اجراى یک تور بر 
عهده راهنماست و 50 درصد دیگر خواسته خود مسافرین. 
اول باید روى مدیران و برنامه ریزان تور فرهنگ سازى شود و 
بعد مناطق پذیرنده تور. باید در ارائه خدمات استانداردهاى 
اجبارى تعریف، اما مشابه سازى را حذف کرد؛ به این معنى که 

هر روستایى براى خودش جاذبه اى منحصربه فرد باشد.
آیا سازمان برنامه ای برای آموزش و توانمندسازی جوامع محلی 

در نظر دارد؟
نی: از اسفند 94 این دوره ها شروع شد؛ اما متاسفانه هنوز  هار
سرفصل هایى براى اقامتگاه هاى بوم گردى از جانب اداره آموزش 
تهران ارائه نشده است؛ البته در این مسیر از بخش خصوصى 
کمک گرفته ایم و درحال تدوین ســرفصل هاى آموزشــى و 
ارائه آن به سازمان کل هستیم. منتظر تشکیل انجمن صنفى 
اقامتگاه هاى بوم گردى هم هستیم تا انشااهللا تمامى کارهاى 

مربوط به آن توسط خود انجمن پیگیرى شود.
: باید شرایط ورود به این حوزه به قدرى سخت باشد  ا  
که هر کسى بدون هیچ علم و آگاهى رو به گرفتن مجوز اقامتگاه 
بوم گردى نیاورد. باید فقط به افرادى که درست کار مى کنند 
اجازه توسعه فعالیت داده شود. اگر از ابتدا شخصى در هر روستا 
تعیین مى شد که به عنوان ترمینال گردشگران را وارد و بین 
اقامتگاه ها توزیع مى کرد، همه چیز مدیریت شده پیش مى رفت. 
االن شغل اول روستاییان شده احداث اقامتگاه و کشاورزى و 
دامدارى شغل فرعى شان شده است؛ در صورتى که باید کامًال 
برعکس باشد؛ البته هستند افراد خالقى که با کارهایى همچون 
زنبیل بافى، رب انارگیرى و سفالگرى توانسته اند از قبل ورود 

گردشگران براى خود درآمد ایجاد کنند.
: روستاییان عزیز ما علم مرتبط با گردشگرى ندارند و  ر ا
متاسفانه حتى عالقه اى به یادگیرى آن هم ندارند. مثال عینى 
آن دوره هاى کارآفرینى گردشگرى روستایى ست که دوست 
خوبم خانم مکارى آن ها را برگزار کردند و از روستاى مصر هیچ 
کس به جز من در آن کالس ها حضور پیدا نکرد و همه حتى این 
دوره ها را مسخره مى کردند. این مسئله واقعاً براى آن منطقه 
نگران کننده است. جالب اینجاست که توریست هاى خارجى 
خیلى بهتر از داخلى ها منطقــه را درك مى کنند و در پى آن 

مسئوالنه رفتار مى کنند.
نی: متاسفانه روســتاییان ما فکر مى کنند گردشگرى  هار
روســتایى فقط محدود به اقامت و پذیرایى است و هیچ یک 
از آنان کوچک تریــن توجهى به پایدارى زیســت محیطى 
گردشگرى در روســتا نمى کند. باید ظرفیت قابل تحمل هر 
منطقه را در نظر داشت و بر اســاس آن گردشگرى را در آن 
منطقه توسعه داد. متاسفانه ما هنوز خودمان هم به عنوان یک 
سازمان دولتى به این نتیجه نرسیده ایم که آیا صدور مجوزها 

را متوقف کنیم یا نه. اگر مى شد در قالب یک شرکت تعاونى یا 
یک کمپ بزرگ همه سرمایه گذاران یکى مى شدند و فعالیت 
مى کردند همه به نسبت سهم شان بهره مند مى شدند و مسائل 

به راحتى کنترل و مدیریت مى شد.
: اگر سازمان هر چند ماه یک بار دوره هایى برگزار کند و  ر ا
تمدید اعتبار مجوز اقامت گاه هاى بوم گردى فعالین را منوط به 
شرکت در آن دوره ها بکند بسیارى از مشکالت حل خواهد شد.
نی: گذاشتن دوره هاى آموزشى و توانمندسازى جوامع  هار
محلى و همچنین رتبه بندى اقامتگاه ها بــه طور جدى و با 
حساسیت بیشتر جزو برنامه هاى آتى سازمان میراث است. 
ابزارهاى بسیارى داریم تا درجه یک اقامتگاه را پایین بیاوریم 
یا حتى به کلى آن را از اعتبار ســاقط کنیم؛ اما قبل از آن در 
دستور کارمان است که میزان جاذبه هاى هر منطقه و همچنین 
ظرفیت قابل تحمل آن مکان را بســنجیم و بعد بر اساس آن 
راجع به مجوزها تصمیم بگیریم؛ همچنین الزم به ذکر است که 
در دستور کارمان توجه بیشتر به جنوب و غرب استان را قرار 
داده ایم. طرح دولت این است که در هر روستایى که حداقل یک 
جاذبه تاریخى فرهنگى یا طبیعى دارد یک اقامتگاه بوم گردى 
هم وجود داشته باشد. االن در غرب استان با این همه ظرفیت 

اقامتگاه هاى بوم گردى انگشت شمارند.
: یک دوره آموزشى یک ماهه کارآفرینى گردشگرى  مکار
در منطقه خورو بیابانک براى مردم محلى برگزار کردم و انتظار 
مشارکت بیشــترى از جانب مردم محلى داشتم. متاسفانه 
سیستم مدیریتى سازمان میراث درگیر چارچوب هاى خشک 
شده و خالقیتى براى کشورى که به سمت گردشگرى پیش 
مى رود، ندارد؛ به خصوص در مدیریت شهرستان هاى هدف 
گردشگرى، شاید نیاز باشــد مدیران مناطق بیشتر توجیه 
شوند. تیم هایى که باید با اســتفاده از کارآفرینان برتر محلى 
شکل بگیرند و هر ماه عملکرد مردم محلى رصد و پایش شود 
و تذکراتى بر اساس آن ها داده شود، وجود ندارد. خیلى خوب 
مى شود اگر هر ماه جلسه اى با مدیران و کارآفرینان روستاهاى 
هدف گردشگرى در همان روستاها گذاشــته شود و در این 
جلســات از دهیاران تا دانش آموختگان گردشگرى همگى 
حضور داشته باشند و برنامه هاى راهبردى مثالً براى شش ماه 
آینده در آن روستا ریخته شود. از مالکین اقامتگاه ها بخواهیم 
چطور عمل کنند و اگر نکردند با آنان چطور برخوردکنیم یا چه 
چیزهایى را از آنان خلع کنیم. آقاى آل داوود به موضوع خوبى 
اشاره کردند: فقط به آنانى که درست عمل کرده اند اجازه توسعه 
فعالیت بدهیم. باید نیازهاى هر روستاى گردشگرى تعریف، 

مشخص و اعالم شود که اولویت مجوزدهى ما بر اساس نیازهاى 
جدید روستاست؛ همچنین تسهیالت را فقط به افرادى تعلق 
مى دهیم که در حوزه نیازهاى جدید روستا بخواهند فعالیت 
کنند. از طرفى به دلیل گســتردگى فعالیت سازمان میراث 
انتظار سختى هست که بتواند تمامى پایش ها را به تنهایى انجام 
دهد و شاید بهتر باشد مسئله پایش را همان تیم هایى که ماهى 
یک بار تشکیل جلسه مى دهند، دنبال کنند. این طور مى شود 
که مردم متوجه مى شوند پول درآوردن از راه گردشگرى دیگر 
به آسانى گذشته نیست و نیاز است علم و آگاهى و توانایى شان را 
در این حوزه باال ببرند و به سمت گردشگرى پایدار پیش بروند.

کالم پایانی ...
: باید بر اســاس عرضه و تقاضا پیش برویم و رقابت  ا  
سالم بین اقامتگاه ها ایجاد کنیم. قانون دشمن ندارد؛ لذا باید 
قانونى سفت و محکم، ظرفیت سنجى و برنامه و چشم اندازى در 
توسعه گردشگرى روستایى وجود داشته باشد. باید اقامتگاه ها 
آمار بدهند. وجود سایتى شبیه تریپ ادوازیر براى ایران بسیار 
ضرورى است که مسافر چه ایرانى و چه خارجى بتواند درباره 

اقامتش نظر و رتبه بدهد.
: ابالغ قانون ها به نمایندگى شهرستان ها باید جدى تر  مکار
صورت گیرد و اجرا شود. تیم هاى پایش باید در روستاها تشکیل 
شوند و موظف باشند هر ماه گزارش جلسات شان را به سازمان 
ارائه کنند و سازمان بر اساس آن گزارش ها اقدام کند. حتماً به 
متقاضیان مجوز در هر زمینه اى از روســتا قبل از مجوزدهى 
آموزش همه جانبه داده شــود و این کالس ها حتماً هزینه بر 
باشند تا هر فردى با داشــتن یک خانه اى که دیگر نمى داند 
آن را چه کار کند نیاید و درخواســت صــدور مجوز اقامتگاه 

بکند.
: درباره مقاصد سفر، به جاى اینکه جزیره اى عمل بکنیم و  ان
یک جاى خاص فقط مطرح باشد بیاییم مسیرهاى سفر طراحى 
کنیم و به اصطالح مارکوپولویى برنامه بریزیم. این برنامه ریزى 
به دلیل تنوعى که ایجاد مى کند بســیار جواب مى دهد و به 

تمرکززدایى نیز کمک مى کند.
خلیلی: اگر سرمایه گذار فقط دید اقتصادى داشته باشد، به قطع 
شکست مى خورد؛ لذا باید با عشق کار کند. باید به این کار به 

عنوان یک شغل دوم نگاه کند: نه منبع درآمد اصلى.
: ســازمان منابع طبیعى، محیط زیست و گردشگرى  ر ا
اگربا هم مشارکت و برنامه ریزى کنند مى توان امید داشت که 
گام هاى مثبتى در جهت توســعه پایدار گردشگرى برداشته 

شود.
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، کوچه  ان توحی ا خیاب ا ح لف ور  م
 ، ان ا  ا، کلی لف ان  م، می ه مر خان نما
ه  کوچ وق،  چهارس ه  کوچ  ، ان خا ان  خیاب
ا   ا ش ره ا   ر ه راش ها  ت ن س
ور ا  ک ور م ی اس م ان  ا خیاب نا ت
ر  ه  ا  ر ش م ش ه مر خان ه نما ان توحی  کوچ خیاب
م نظام  ان حکی ه خیاب ان ب ا  ه کلی ا  کوچ لف ان  می
ه  ر کوچ ان ا  ور ا خا ان می رس   ا ع  خا
راش ها  ن ه کوچه س ا  نا ب ا ش ور م وق  م چهارس
و 25  ی  ور به  ن م و ا م می ش ا خ ر ه ه ت ل  م
و خو که  ر  م  من  ش ا ار ه کلی ی خانه تار  س
ان  م   ل م، بی ا ا مر ا می توان کلی ن ه ن  اخ تر ا ش
ران  ش ر رهن با  راب  ار   ا ر  س ر ا  ا ب را ن
لوب را برا  تور  ا م ی ه ر  و  خار ا س
فهان به  ر ا ا 1000 ه ر س ه  امی ک ه اس هن اخ راهم س
وان   فهان به عن ه ا ا  توس س ، با ا ش ا ان
ا  ر ب رار  ه  تو ا مور اه ع ر ش هر ا  و ش ا
ران 250  ا  ن  ک ا مهم تر ان  م ن  ر  ان  فه ه ا توس
ر ارامنه  و ب ن ک یوس   و  و به  ف ان  ه خان ا س
ا  ان  اح فه ر ا ان  ن کان  ار ر ار  اس ا کن لف هر  ا ش
اها   ها کلی ا س لفا همراه با ساخ  ی  م ا نو بو  لف
ک ا  وان  لفا به عن ه  نک ر تا ا ن  ا ر به  ا  خانه ه
ر هم  رحا حا م  ر ان  فه هر ا ش ش ت تار  باار م
ر  ا ن  مان ها  اخ کوه  س اها باش م  کلی ا  خانه ه

م تار اس ا  مه ا  ن  عظم ا
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خم ا بی کلی
مهم ترین کلیسـاي تاریخی جلفا از دوره شـاه عباس اول، کلیسـاي مشـهور بیدخم 
یـا «بیت اللحـم» اسـت کـه در میدان جلفـا و در مجـاورت کلیسـاي مریم واقع شـده. این 
کلیسـا به وسـیله یکی از تجـار ارمنی به نام «خواجـه پطرس» ساخته شـده و در داخل آن 
تزئینـات نقاشـی و تابلوهایـی از زندگانی مسـیح، موجود اسـت. معمـاري و تزئینات داخل 
ایـن کلیسـا و تمـام دیوارهـا و اطـراف و جوانـب آن بـا تزئینات نقاشـی به سـبک ایرانی و 
تابلوهایی که نفوذ نقاشـی ایتالیایی در آن ها محسـوس اسـت و زندگانی مسـیح را معرفی 
می کنـد، تزئیـن شـده و ازاره هـاي کلیسـا بـا کاشـى هاى خشـت هفت رنـگ آراسته شـده 
اسـت. در ایـن کلیسـا بیش از سـایر کلیسـاهاي جلفـا نقاشـی وجـود دارد و ازنظر کثرت 
طالکاري، کلیسـایی منحصربه فرد محسـوب می شود. معماري کلیسـا و تزئینات طالکاري 
آن کار اسـتادان ایرانی اسـت و تابلوهاي نقاشـی آن چنانکه می گویند به وسـیله هنرمندان 
ارمنی و اروپایی نقاشـی شـده اسـت. کتیبه سـردر ورودي کلیسـاي وانک در جانب غربی 
آن بـه خـط ارمنی طالئی رنگ بر زمینه کاشـی خشـت الجوردي به سـال 1104 هجري 

در زمان سـلطنت شـاه عباس دوم نوشته شـده اسـت. 

محور تاریخی، فرهنگی 
گردشگري جلفا
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م ا مر کلی
ارامنـه جلفـا کلیسـاي اولی خود به نـام «هاکوپ» را که بسـیار کوچک 
بـود وسـعت دادند و کلیسـاي بزرگ ترى به نـام «مریم» بنا کردند. سـاختمان 
این کلیسـا چهارضلعى و بدون سـتون اسـت. داخل این کلیسـا داراي تزئینات 
نقاشـی و تابلوهـاي مذهبـی اسـت کـه روي دیوارهـاي گچی نقاشـی شـده و 
دوربیـن کتیبه هـاي آن بـه زبـان و خـط ارمنـی اسـت. کتیبه هـاي تاریـخ دار 
مـورخ بـه سـال هـزار و صد و هـزار و صد و پانزده (سـال ارمنی) موجود اسـت.
نقاشـی هاي کلیسـاي مریـم از بهتریـن نمونه هاي نقاشـی کلیسـایی به شـمار 
می رونـد کـه چهـار تابلـوى آن در ونیـز نقاشـی شـده و«گراف آقـا» آن را بـه 
کلیسـا هدیـه کـرده اسـت. در یکـی از تصاویـر این شـخص بـا خانـواده اش در 
حال نیایش دیده می شـوند. در قسـمت غربی کلیسـا مقبره «خواجه آوریک» 
واقع شـده اسـت. به نوشـته «پترودوالواله» این شـخص از افراد خیر و نیکوکار 

جلفـا بـود کـه ثروت عظیـم خـود را در راه کلیساسـازي به مصرف رسـانید. 

ان ا  ه کلی مو
کلیسـاي وانـک داراي مـوزه اي تاریخـی اسـت که در جنب کلیسـا و در 
شـمال آن واقع شـده و داراي سـالن هاى متعـدد و اشـیاء و آثـار تاریخی اسـت. 
عمـارت مـوزه در سـال 1905 میـالدي ساخته شـده و تابلوهاي متعدد نقاشـی 
از طـرف بازرگانـان ارمنـی کـه به اروپا مسـافرت کـرده بوده اند به کلیسـا اهداء 
شـده اسـت. مـوزه کلیسـا داراي 700 جلـد کتـاب خطی بـه زبان ارمنی اسـت 
و قدیمی تریـن آن هـا نسخه ایسـت کـه در قـرن دهـم میـالدي (قـرن چهـارم 
هجـري) نوشته شـده، اولیـن کتابی که به وسـیله ارامنـه در جلفـاي اصفهان به 
چـاپ رسـیده  و معنـی حروفـی کـه به کاربـرده شـده در ایـن مـوزه نگـه داري 
مى شـود؛ همچنیـن مجموعـه فرامینـی که سـالطین ایـران بعد از شـاه عباس 
دربـاره ارامنـه جلفـا صـادر کرده انـد در ایـن مـوزه نگـه داري می شـود و از 
مجموعه هـاي جالـب موزه جلفاسـت. چنـد قطعـه از تزئینات نفیـس کاخ هاى 
هفـت دسـت و آینه خانـه از بناهاي دوره شـاه عباس دوم تنها آثـاري از تزئینات 
گچ بـرى و طـالکاري قصـور منهدم شـده صفویـه اسـت که فقـط در ایـن موزه 

می تـوان آن هـا را مشـاهده کرد.

انیان خانه تار اس
خانه اسـتپانیان با عرصه 643 و اعیانى 595 مترمربع در محله جلفاى شـهر اصفهان واقع شـده اسـت.این 
خانـه در دو دوره بناشـده کـه جبهه جنوبى ساخته شـده در عصر صفوى و جبهه شـمالى متعلق بـه دوره قاجارى 
اسـت. قسـمت جنوبـى شـامل یک شاه نشـین در وسـط با سـقفى بلنـد وگوشـواره هایى در دوطبقه اسـت که در 
طبقـه فوقانـى پنجره ها مشـرف  به سـالن اصلى و ایوان اسـت. ایـن بنا داراى تزئیناتى شـامل مقرنس هاى سـقف 
و گچ برى اسـت. نماى سـاختمان کاه گل قرمزرنگ اسـت. جبهه شـمالى یک طبقه و شـامل سـه اتاق و تزئینات 
بـه کار رفتـه در ایـن قسـمت گل و بـرگ به سـبک شـیر و شـکر روى گچ اسـت. نوع مرمـت انتخاب شـده در این 
بنا بیشـتر اسـتحفاظى و اسـتحکامى و شـامل الیه بردارى هاى گچى معاصر روى نماى داخلى و تثبیت الیه هاى 
اصلـى، سـاخت ناکـش دور حیـاط و داخـل اتاق ها به منظور دفـع رطوبت از بنـا، مرمت و تحکیم ایزوله پشـت بام، 
طراحـى و اجـراى تأسیسـات مکانیکـى و برقى با توجه به فضا و نوع کاربرى بنا، سـاخت سـرویس هاى بهداشـتى 
مناسـب و مرمـت انـدود کاه گل بدنه هاسـت. ایـن بنا در گذشـته داراى کاربرى مسـکونى بوده کـه به منظور احیاء 

ایـن بنـا در طـرح جدید امکانـات پذیرش کاربـرى ادارى به صورت کامل در آن پیش بینى شـده اسـت.
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و ها ران ه  رس م
در میان کوچندگان از ارمنسـتان در سـال 1605 
میـالدي ارمنیـان تابـع کلیسـاي رم (کاتولیک هـا) نیز به 
اصفهـان آمدنـد . ارمنیـان گریگوریـن (دسـته اى دیگر از 
ارمنى هـا) شـکایت بـه شـاه بردنـد و فرمـان گرفتنـد که 
فرانک ها کلیسـا نسـازند. به دلیـل نفوذ و قدمـت ارمنیان 
گریگوریـن در نـزد حـکام وقـت، آنـان بـر کاتولیک هـاى 
مقیـم جلفـا برتـري داشـته اند؛ امـا کاتولیک هـا با کمک 
سـفیر فرانسه و با تقاضا و اسـتدعاى مکرر خود توانستند 
هفـت کلیسـا و تعـدادي مدرسـه در جلفـا و سـایر نقاط 
شـهر بسازند. مدرسـه فرانسـوى ها (کاتولیک ها) در محله 
سـنگتراش ها در سـال 1281 شمسـی (دو دهـه آخـر 
حکومـت قاجـار) به نـام شـعبه ابتدایـی مدرسـه سـتاره 
صبح که توسـط مسـیحیون مذهبی کاتولیک فرانسـه با 
ریاسـت آقـاي پردومـوت در خیابـان چهاربـاغ دایر شـده 
بـود، تأسـیس و شـروع بـه کار کـرد و بعـد از سـی سـال 
فعالیـت در مهـر 1311 منحل و در 1335 با امتیاز مجدد 
در محـل دیگـري افتتـاح شـد. ایـن مـکان در سـال هاى 
گذشـته به صـورت متروکـه رهـا شـده بـود کـه ایـن امر 
عامـل مهمـی در فرسـایش و تخریـب بنا بوده اسـت. بنا 
در سـال 1381 توسـط شـهرداري منطقه پنج خریداري 
و جهـت مرمـت و احیـاء و تعمیـرات در اختیـار سـازمان 

نوسـازي و بهسـازي شـهرداري اصفهان قـرار گرفت.
در  و  ذوزنقـه  به شـکل  زمینـی  قطعـه  در  سـاختمان 
سـه طبقه بـا زیرزمیـن و دو حیـاط شـمالی و جنوبـی 
ایجاد شـده اسـت. حیاط شـمالی مجـاور با مادي شـایج 
و داراي سـردرب قاجاریه اسـت که اخیراً تخریب شـده و 
حیاط جنوبی با کلیسـاي کاتولیک ها مشـترك اسـت. در 
زیرزمیـن فضاهـا به صـورت طـاق آهنگ شـکل گرفته اند. 
نعـل درگاه درب هـا و پنجره هـا به صـورت هاللـی بـا آجر 
اجراشـده اند و فقـط تعـداد محـدودي از آن هـا به وسـیله 
چـوب به صـورت تخـت اجـرا شـده اند. نمـاي کاه گلـى، 
پنجره هـا، گـچ کارى هـاى حاشـیه آن، نرده هـاى تـراس، 
انتهـاي نمـا، سـتون هاى چوبـی و  آجرکارى هـاى لبـه 

آجـري از تزئینـات نمـا هسـتند. تفـاوت نمـاي شـمالی 
و جنوبـی در تزئینـات یکـی شـکل پنجره هـا و دیگـري 
تزئینـات ستون هاسـت کـه در دوره هـاى بعد اضافه شـده 
اسـت. در نماي شـمالی سـتون هاى الحاقی کـه از جنس 
چـوب بـوده روکـش گچی بـا تزئینات سرسـتون گچی و 
پایـه سـنگی دارد. در نمـاي جنوبـی سـتون هاى الحاقی 
کـه در دوره معاصـر اضافه شـده اند فاقـد تزئیـن و حتـی 
پایـه سـتون فقـط به صـورت تیرك هـاى چوبـی به عنوان 
یـک عنصـر کمکـی در نگه داشـتن وزن سـقف عمـل 
مى کننـد. پنجره هـاى جبهـه شـمالی در قسـمت بـاال 
داراي تقسـیمات شـعاعی بـوده کـه در پنجره هـاى نماي 
جنوبـی ایـن تقسـیمات وجود نداشـته و به صورت سـاده 

است. 
در اطـراف پنجره هـا چـه نمـاي شـمالی و چـه جنوبـی 
نیـم قوسـی از گـچ بـا بندکشـى نمـاي آجري اجراشـده 
اسـت. در حدفاصـل هـر دو پنجره سـتون گچی با همین 
تزئینـات بـا رنگ کرم ایجاد شـده اسـت. تزئینـات آجري 
نمـا مرتبـط بـا سـه ردیـف آجـر (یـک ردیف عمـودي و 
دو ردیـف افقـی) اسـت کـه انتهـاي نمـاي طبقـه اول و 
همکـف به صـورت خطـی سرتاسـر نمـا را مى پیمایـد. 
به صـورت  تزئینـات آجـري  نمـا  انتهایـی  در دو طـرف 
هرمی شـکل روي نمـا ایجاد شـده اسـت. نرده هـاى فلزي 
فـرم منحنی شـکل  بـا  اول  تراس هـاى طبقـه  (آهنـی) 
در قابـی چوبـی مابیـن سـتون هاى تـراس طبقـه اول 
جـاي گرفته انـد. در نمـاي گچ بـرى نیـز هماهنـگ بـا 
سرسـتون هاى چوبـی در لبـه تراس هـاى دو جبهـه نمـا 
قـرار داشـته و اکنون فقـط در چند محل اثراتـی از آن به 
چشـم مى خورد. تنهـا تزئینـات فضاي داخلـی درب هاى 
چوبـی کمدهـا، درب هاى چوبـی ورودي و پنجره هاسـت. 
فقـط در ضلـع جنوب غربی طبقـه همکف این بنـا اتاقى 
بـا گچ برى هـا و فـرم خاصـی وجـود دارد. در ایـن فضـا بر 
دیوارهـاى سـه جبهه آن سـتون هاى گچى با فـرم یونانى 
وجـود دارد. در جبهـه دیگـر آن سـه فضا مسـتقل از هم 
بـا قوس هـاى تقریبـاً پنـج و هفت بـه صورتى کـه فضاي 

میانـی بااهمیت تـر از دو فضاي مجاور جلـوه مى کند اجرا 
شـده و از ایـن تزئینـات نیـز جـز اثـري بیـش نمانـده. از 
دیگـر تزئینـات مى تـوان بـه پوشـش شـطرنجی چوبـی 
سـقف چند فضـاي داخلـی جبهه شـرقی بنا اشـاره کرد 
کـه روي تیرهـاي چوبـی سـقف با میـخ متصل شـده اند. 
به جـز ایـن چنـد فضـا مابقی پوشـش سـقف هاى داخلی 

به صـورت گـچ و بـدون تزئینـات اسـت. پوشـش کـف 
فضاهـاي داخلی نیز بیشـتر به صورت سـیمان و موزاییک 
اسـت. راهروهـاي اصلـی بـا کاشـی سیاه وسـفید مفروش 
شـده و طبقه همکف شـامل چهارده اتاق بـا چهار فضاي 
فرعـی و طبقـه اول داراي ده اتـاق و پنـج فضـاي فرعـی

 است.

ا هاکو کلی
در بین کلیسـاهاي جلفا از همه 
مقـدس  یعقـوب  کلیسـاي  قدیمی تـر 
(هاکـوپ) اسـت کـه در گوشـه شـمال 
غربی صحـن فعلی کلیسـاي مریم قرار 
دارد و کتیبـه سـردر آن کـه بـه زبـان 
ارمنـی اسـت تاریـخ سـاختمان آن را 
1056 بـه سـال ارمنـی (درصورتى کـه 
551 سـال  به  سـال ارمنـی اضافه کنیم 
و  می آیـد)  به دسـت  میـالدي  سـال 
1014 هجرى قمـرى تعییـن می کنـد. 
ایـن اولیـن کلیسـایى اسـت کـه ارامنه 

در جلفـاي اصفهـان بنـا کرده انـد.
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ار  ه ملی  ا لفا، مو به ک  ه  ل ا م ه  به ر
نی شهر ر ار با ر ت کیفی 

رویـداد «جسـتار کیفیت در تجربه هاى بازآفرینى شـهرى» با هـدف نهادینه کردن 
مفهـوم کیفیـت در حیـات مطلـوب شـهرى، ایجـاد چرخـش در زاویـه نـگاه بـه 
بافت هـاى تاریخى، فرسـوده، سـکونت گاه هاى غیررسـمى  و حاشـیه اى شـهرها و 
ترویـج نگرش مثبت اندیشـانه نسـبت بـه دارایى هـا و منابع ایـن محدوده ها، توجه 
بـه نقـاط قـوت و فرصت هـاى این محله هـا، افزایش حساسـیت جامعه نسـبت به 
کیفیت هـاى مغفـول مانـده ایـن محله هـا و کمـک بـه نهادهـاى ذى ربـط جهت 
شناسـایى بهتـر توان هـاى ایـن محدوده هـا در حوزه هـاى کالبـدى، اجتماعـى، 
اقتصـادى و زیسـت محیطى و برنامه ریـزى بـراى اسـتفاده از این توان هـا در تاریخ 
94/7/23 در کتابخانـه ملـى برگزار شـد. در این مراسـم در بخـش تجربه هاى برتر 
در زمینـه بازآفرینـى شـهرى از مجمـوع 130 پـروژه رسـیده به دبیرخانه جسـتار 
تعداد چهارده تجربه بازآفرینى موردتقدیر قرار گرفت. در مراسـم نخسـتین جایزه 
ملـى جسـتار کیفیت در تجربه هاى بازآفرینى شـهرى اسـامى گروه هـاى برگزیده 
ایـن جایـزه ملـى در چهـار حـوزه «نوسـازى مجموعه بافـت تاریخـى»، «مرمت و 
اسـتفاده مجـدد از بناهـاى تاریخـى»، «بهسـازى عرصه هـاى همگانـى در بافـت 
تاریخى» و «سـاماندهى سـکونتگاه هاى غیررسـمى» از سـوى هیئت داوران اعالم 
شـد. بهتریـن تجربه هـا بـه فعالیت هایى اطالق مى شـود کـه با سـاختار مدیریتى 
صحیـح و ابتـکار عمـل توانسـته اند با اسـتفاده از مشـارکت حداکثرى و اسـتفاده 
بهینـه از منابـع موجود در طرح خود، به چارچوب هاى توسـعه پایـدار وفادار مانده 
باشـند. ایـن جایـزه ملـى به عنوان نخسـتین جریان فرهنگـى در حـوزه بازآفرینى 
شـهرى مطرح شـده اسـت و در میـان جوایز مشـابه باالتریـن جایگاه را در سـطح 
ملـى خواهد داشـت. هیئت داوران در حوزه بهسـازى عرصه هـاى همگانى در بافت 
تاریخى سـازمان نوسـازى و بهسـازى شـهردارى اصفهان با ارائه پروژه «بهسـازى 
محلـه جلفـا» اقـدام به حضـور در این رویداد کـرده که پس از طـى مراحل داورى 
در شـوراى علمـى رویداد در تاریخ 94/7/23 موفـق به دریافت تندیس تجربه برتر 
در اولین جایزه ملى جسـتار کیفیت در تجربه هاى بازآفرینى شـهرى شـده اسـت.

ر شا  نا ه  سامان
ه  س ی بها به سی  و به ش ومار من ه ر   ن ا  
ا را ما  ن ه فهانی ها  ه ا یله نهرها ک س ه  به  یم ش هم ت س
ا  ا ما ه ر ات می رس  ه ات   را   ه  می نامن  ب
و  ه نی  فو ران  ه ر  ا  ن ا ی ا  اخه ها وان ش به عن
ه  ه ان  عملکر عم ور نمی کر هر ع ن کا ش ر یکن ا  ه  اش
فو با  ران  ر  ا  ه اس ام و ارها ب ار  ک ار م بی ا  ن ه
هر  را ما ها  ش ع ا ر ، ارا م نو ه  هر ب رش ش

و ه می ش اخ ن ها س ر  فو  ا  ت نوس ه  م ش
ر   ، ون ه نمی ش و ا ر به ما  ه خانه ه ر ک ت  برخ م
ن  نه تنها  ا ره می  ا چه کون ر به م ا م ا من ا ه  ل م
ن  را  ر  ی نی ب وان ها ه ا ، بلک ارن ا  ر به م و م ش با
ب  ا  ان ه ر ه  ش ر  ه  ا  نا ک ا ش انن ما ه می ن
ان شر  م کاش ن ا خیابان م ا کی می  لفا را ت له  ن م ر
ر  یر عنا ن م ر ا و   ه می ش م نظام من ان حکی ه خیاب  ب
ر  ه خلیفه  ه کاتارنییان، خان رس و ها، م ران ه  رس ر م مهم نظی
ن  ر ا ب تر ن  ار ا و  وار خ ر  و را  ا کا  ا نی  کلی
ا با  ا س ب ان   ر  ر ی نظی ر  ر تلفی عنا مظاه
ر  ن  بو ر ربه  فهان اس خا  من هر ا کون ش مار م م
اش  ن  فهان را بر  ار ا هر ا ش ا  به مان نوس ا بور س م
هر  ا ش اس لفا   ه  ل م م ا حفا با  رراس ا  ت
ی  امات ا  ا ا هر ب راح ش ا   ا به ر ه ا  ر   
ا کن  ر تار ا ن  ه ا امان ه س ا ب نه س ا  ب ک س
اخل   ر  ش ر ل  ر مناس را برا  یله ب س ن  ا هم ب ت
را  ت ا ن م ه ا امان ا  س اس م کن  هم با  راه خار 

ون ی ش ت تر ن م ر ا کون  ن  س را  ر ب بی
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ر  یم  و ن با ب ا سفر به  ی اس  با ان ا نکا م  سر
ن  ب  ا سیا که هر  نو  ر  ور  ، ک ی ه ا ه خوش سلی
ن  ر نکا به ر و، س و و مارکو ار به  ش را  ی خا خو تا

ره ره ا به شک    ، و اس هان برا تما  ره 
نکا سفر  ی شما به سر ار   ا  نی ها  ور  ن ک ا
ی خار ا  ا ر  اش که  ا را خواهی  ن اح ا ا ا  ، می کنی
ه،  ون کنن ا  ا ور  ن ک ار ا ور  مین ح ه ها کره  ن
ن  ی سرس  ر اس ا  ش ر به ها  ا ارا تمامی 
نیا را  ران  ش ر یار ا  ا اس که ب ر  ا برا خو به  ی اش هرک ه تا شهرها تار ر

ان ا می ک ن به ا

Sepahan tourism
 m

agazine

سریالنکا جزیره اى است که فقط نوزده کیلومتر از هند فاصله 
دارد و در منتهى علیه آســیاى جنوبى قرارگرفته  است. 
فصل هاى این کشــور درمجموع دو فصل بارانــى و غیربارانى یا 
به عبارتى کم باران اســت؛ درنتیجه زمان مناســب براى سفر به 
سریالنکا زمانى است که هوا بارانى نیست؛ درواقع هوا خشک است. 
بهترین فرصت براى بازدید از منطقه هاى ساحلى غرب یا منطقه هاى 
کوهستانى این جزیره از ماه دســامبر تا ماه مارس و براى دیدن 
مناطق باستانى ســریالنکا یعنى قسمت هاى شــمال و مرکز و 

قسمت هاى شرقى از آپریل یا سپتامبر است.
انی: در سریالنکا مى توانید محوطه هاى  ه ها باس و م
تاریخى مذهبى بسیار شگفت انگیزى را که در اطراف شهر 
کندى پراکنده  شده اند، مشاهده کنید. برخى از این موارد عبارت اند 
از: بنایى که دندان یک شخصیت مذهبى مقبول سریالنکایى ها در 
آن نگه دارى مى شود، صومعه هاى موجود در غارها که در آن 157 
مجســمه زیبا قرار دارد، محوطه میراث جهانى شیگیریا و سایت 
ثبت شده در فهرست میراث جهانى یونسکو در Anuradhapura که 
یکى از قدیمى ترین سکونت گاه هاى انسانى در جهان است و به طور 
مداوم سکونت در آن وجود داشته است. نکته جالب در این رابطه این 
اســت که تمامى این ســایت ها در ســریالنکا در حالــت بکر و 
دست نخورده باقى مانده اند. قلعۀ صخره اى سیجیریا از اصلى ترین 
جاذبه هاى سریالنکا به شمار مى آید که توسط پادشاه کاساپاى اول 

ساخته شده است.
نی: کوهستان هاى سرسبز و  ر  ها  منا ا م ان چ
زیبا و پــر آب و مزارع ادویــه، چاى و ســبزیجات که در 
بخش هاى اصلى کوهستانى جزیره وجود دارند، آبشارهاى بسیار 
شگفت انگیز و اقیانوس زیبا همه وهمه طبیعت زیباى سریالنکا را 
تشکیل مى دهند. باغ بریف داراى مناظر بى نقص و شگفت انگیزى 
است که در ســال 1929 تأسیس شــده و داراى باغچه هاى زیبا 
به سبک چمن زارهاى دوران استعمار و باغ هاى ژاپنى است. جزیرة 
سینامون (دارچین) یکى از جاذبه هاى گردشگرى پرطرفدارى است 
که در نزدیکى منطقۀ بنتوتا قرارگرفته و علت نام گذارى این جزیره 
به جزیرة دارچین این است که کشــت دارچین از سال هاى دور 
به وسیلۀ یک خانواده شروع و تا نسل هاى متوالى ادامه یافت. دشت 
هورتون پارك ملى در منطقۀ حفاظت شده در مناطق مرتفع مرکزى 
سریالنکاست که توسط علفزارهاى کوهستانى و جنگل ابر پوشیده 
شده است. این فالت در ارتفاع 2300 مترى غنى از تنوع زیستى 
است و بســیارى از گونه ها که در این منطقه هستند، بومى این 

منطقه اند.
لی: غذاهاى ســریالنکایى به طورمعمول از  اها م
غذاهاى هندى پرادویه تر هستند و تنوع نان نیز چندان زیاد 
نیست؛ اما به هرحال این غذاها خوش مزه اند و اصالت و طعم خاص 
خود را دارند. سریالنکا جزیره اى با آب وهواى گرمسیرى است که 
نارگیل و ماهى دو مؤلفه نفوذ در غذاهاى آن است. برنج غذاى اصلى 
سریالنکاســت. تقریباً در هر خانواده برنج و کارى به عنوان وعده 
غذایى اصلى استفاده مى شود. گوشت، ماهى و سبزیجات به عنوان 

ادویه کارى آماده مى شوند.
ین ها: هر کشورى براى خود رسم و رسوم خاصى دارد. 
برخى از ایــن عادت ها براى ما عجیب اســت و گاهى هم 
باورنکردنى! «تایپوسام» یکى از جشن هاى آیین هندوست که در آن 
افراد براى اداى احترام و نشــان دادن هواخواهى خود نســبت به 
«موروگان» از خدایان آیین هندو بخش هاى مختلف بدن خود را 
ســوراخ مى کنند. این مراســم در کشور ســریالنکا با جمعیت 
قابل مالحظه از قوم «تادیل» نیز برگزار مى شود. در طول سالیان 
برگزارى این جشن مهیج تر، رنگارنگ تر و البته خونین تر شده و 
شرکت کنندگان نیزه هایى را به صورت و سینه خود فرو مى کنند و 
حتى برخى از پیروان متعصب با بدن خونین خود واگن هاى بزرگى 
را با طناب مى کشند. یکى دیگر از معروف ترین فستیوال هایى که 

به صورت سالیانه در سریالنکا برگزار مى شود «اساال پراهرا» است 
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که هرســال به مدت ده روز و در ماه هــاى جوالى و 
آگوست برگزار مى شود.

نکا: این روزها که  ر ر س ا  و ها  ر
مصادف با ماه کامل در آســمان است تعطیل 
عمومى اســت. در این روز بودائى هاى معتقد به معابد 
مى روند و روزه مى گیرنــد و از تفریح و مادیات پرهیز 
مى کنند. در معابد نذورات خــود را اهدا مى کنند و به 

تعالیم مذهبى و مدیتیشن مى پردازند.
مردم سریالنکا بســیار مهربان و میهمان نواز هستند 
و از کمک به شــما دریغ نمى کنند و همواره لبخند بر 
لب دارند. مهم نیست که شــما با مردم در چه محلى 
برخورد داشته باشید، یک اتوبوس شلوغ و گرم، در حین 
پیاده روى و کوهنوردى در کوهســتان Ella، صاحب 

یک میهمان ســرا، یک خانواده کوچک درحال کار در 
مزارع چاى یا صاحب یک رستوران کوچک... همگى 
داراى ویژگى مشــترك میهمان نوازى بوده و به شما 
خوش آمد گفته و درباره شــما کنجکاو هستند. عفت 
عمومى، متانت، قناعت و آرامش و احساساتى بودن از 

خصلت هاى این مردم است.
چگونگى ورود اسالم به ســریالنکا را باید درحقیقت 
بخشى از حرکت، نفوذ و گســترش اسالم در جنوب 
شبه قاره هند دانســت که در این میان ایرانیان نقش 
تجارى بسیار مهمى داشته اند؛ البته مسلمانان هند نیز 
در ترویج اسالم در سریالنکا موثر بوده اند. درحال حاضر 
1500 مسجد و بیش از 100مکتب خانه قرآنى و حدود 
200 مدرسه دینى در این کشــور قرار دارد و مساجد 

بزرگ را هیئت امنا و بیشتر مساجد را هیئت وقف اداره 
مى کند که نوعى اداره دولتى است.

این نکات تنها شــامل برخى از موارد زیادى است که 
مى تواند انگیزه اى براى سفر به سریالنکا محسوب شود. 
سفر به سریالنکا باید جایگاه خاص خود را در فهرست 
مناطق موردنظر شما به دست آورد. این کشور در سال 
2013 از سوى یک مجله برجسته در حیطه گردشگرى 
به عنوان یکى از مناطق توصیه شده براى سفر معرفى شد 

و ما از این انتخاب شگفت زده نشدیم.
آب هاى شفاف و زالل در جنوب سریالنکا، جنگل هاى 
مرکزى و کوهستان هاى سرسبز، بخش هاى تاریخى 
شمال و... ســبب شده است این کشــور براى تمامى 

سلیقه ها، چیزى براى ارائه داشته باشد.
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کیلی ش  کور
ابی ار ر  با ش ر ه توس  ر ی  ر
فهان ان ا ی اس رهن اره ک میرا  ا

گردشگری روستایی؛
راهربدی در جهت 
توسعۀ پایدار روستایی

ی  ا س ر ر ش ر
ر  ش ر نوعی ا 
ی  شنا اس که با ه 
ی   رهن به ها  ا با 
ا، شناخ  س ی ر ی
، مراسم  و رس ا 
نواره ها    ، خا
ا،  س ر ر واره ها  و س
ام  ربه ا ، ت ر بو 
ی،  اها سن ی  ر ی، م ا س ر خانه ها ر ی  را  
ی  ت با و ، م وا ا ا ی،  ی سن ی، موسی هنرها سن
هه 1950 مفهو  اس  یر ا ا ا شک می  س ر ر ا  ک
ر  ش ر ی به عنوان شاخه ا ا انوا  ا س ر ر ش ر
ر ش  هانی م ه  ام ر  ا  س ر ر ه  ها توس کر با ر
ا کا  یر  ان ی هم باع شک  ا س ر ر ش ر
- بر را برا  ی بر ا می شو  هم می توان  مو س ر

راهم کن بان  میهمان  می

امروزه گردشگرى روســتایى به عنوان راهبردى براى توسعۀ 
نواحى روستایى با مطالعات امکان سنجى، کارامد و مؤثر خواهد 
بود. این موضوع به لحاظ جلوگیرى از تعدیل و تغییر ماهیت 
تولیدات کشاورزى، کاهش تخریب بافت روستایى، حفاظت 
منابع طبیعى و زیست محیطى روستا، کاهش مهاجرت، ارتقاء 
رفاه ساکنین، اشتغال زایى و افزایش درآمد جامعۀ روستا بسیار 

حائز اهمیت است.
پدیده گردشگرى فعالیتى اســت که با رویکردهاى مختلف، 
هدفمند و خالق مى تواند بر جامعه میزبان ضمن تأثیرگذارى 
مستقیم اقتصادى، فرهنگى، سیاســى و اجتماعى نسبت به 
تحول سازى و رســیدن جامعه به توسعۀ پایدار نقش آفرینى 
کند. از این حیث گردشــگرى روســتایى از دیدگاه توسعۀ 
پایدار عالوه بر ایجاد تعادل میان اجزاى اصلى توسعه (جامعه، 
اقتصاد و محیط زیست) سعى بر آن دارد تا با به حداقل رساندن 
آسیب هاى زیســت محیطى، فرهنگى، طبیعى و همچنین 
افزایش رضایت گردشگران، موجبات استمرار رشد اقتصادى 

روستا را فراهم کند.
اگرچه گردشگرى روستایى با فراهم کردن بسته هاى اقتصادى 
و خلق فرصت هاى جدید باعث احیاء و بهبود شرایط زندگى و 
رفاه ساکنان روستا مى شود، اما باید در نظر داشت که توسعۀ 
گردشگرى بدون مشارکت جامعه محلى و برنامه ریزى مناسب 
در محیط روســتا، موجب زیان و خســارت هاى اجتماعى و 

زیست محیطى جبران ناپذیرى خواهد شد.
گردشگرى روســتایى با توجه به اهداف و انگیزة گردشگران 
ازیک طرف و ویژگى هاى روستا از طرف دیگر انواع گوناگونى 
از گردشــگرى را اعم از بوم گردى، گردشــگرى کشاورزى و 

گردشگرى مزرعه احیاء و پویا مى کند.
1.گردشگرى کشاورزى شامل تجربه و مشارکت در کاشت و 

برداشت محصوالت و مرکبات کشاورزى است.
2.گردشگرى مزرعه شامل تجربه و آشنایى با دامدارى، فرایند 
تولید و نگه دارى فراورده هاى دامى، مزرعه دارى و محصوالت 

زراعى مزرعه است.
3.بوم گردى شــامل تجربه ســفر به مناطق طبیعى، بومى، 
روستایى، آشــنایى با فرهنگ بومى، اسکان در اقامتگاه هاى 
بوم گــردى و مشــارکت در فعالیت هاى روســتایى، بازدید 

مسئوالنه از محیط زیست و جاذبه هاى طبیعى است.
با درنظرگرفتن اصول گردشگرى پایدار در مناطق روستایى 
مى توان بین جامعه میزبان، گردشگران و تورگردانان ضمن 
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برخوردارى از منافع، تعادل و پایدارى برقرار کرد. مشــارکت و 
آموزش مستمر جامعه میزبان در انجام فعالیت و ارائه خدمات 
گردشگرى، حفاظت مسئوالنه و فعاالنه از محیط زیست، هدایت 
ســرمایه گذارى هاى بخش خصوصى در ایجاد زیرساخت هاى 
گردشگرى، احیاى فعالیت هاى روستایى و خالقیت و نوآورى در 
حوزه گردشگرى روستایى همراه با نظارت دستگاه هاى متولى 

از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعۀ گردشگرى روستایى است.
با توجه به کارکردهاى گردشگرى روستایى، روستاهاى هدف 
گردشگرى اولین مقاصد با داشتن پتانســیل هاى الزم جهت 
توسعۀ زیرساخت ها و بهره بردارى گردشــگرى براى تقویت و 
رشــد اقتصادى، اشــتغال زایى و کاهش فقر و مهاجرت است. 
استان اصفهان با داشتن 23 روستاى هدف گردشگرى که داراى 
ظرفیت هاى گردشگرى بسیار غنى و توانمند است، توانسته با 
برنامه ریزى توسعۀ پایدار در جذب گردشگران داخلى و خارجى 
به مناطق روستایى و بومى و همچنین توسعۀ اقامتگاه بوم گردى 
در کشور پیشتاز باشد. امید است با رویکرد گردشگرى روستایى، 
توسعۀ پایدار مناطق روستایى بیش از پیش تحقق یافته و شاهد 

رونق و شکوفایى مناطق روستایى باشیم.
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ان ار روستا، روستا ب ب

چشم های کنجکاو 
اهالی نظاره گر ماست!

ر ا  ا س ا تورها ر اه اع ه ش ر سا ها اخیر هر هف نکه  باا
ر سراسر  ر  ش ر اها ه  س ل به ر رتی م ا ان ها م
ی  ی ا ر به عنوان  ا س ه ر ش هه ها  ر  یم، اما  ور ه ک
ه  اش لوبی ن اه م ا ان  رانیان چن را ا ات  ران ا ر ی  تفر
ی  ی ت مکان ها  ی ر ت را  یار ا ا ی ب ورت سن رچه به  اس 
، اما  ه ان ر رنظر می  ه  ر  خوش   هوا را برا اتراق  تا چن
ی  تنوعی که  ر ر به  ی  ن  ر کنار  ی   ا س ر ر ش ر

ه اس و اه را ن یم هی  ه شاه ه امر

مین  ی  ت ا س ر ر ش ر ن  ب  ر ش ا ا م مان  ت   م
ک ها  ، برق،  لو ه ها م ا ون  ن هم ر  ر اخ ها  رس
ر رش  اها نمی  س ر ر ر  اه ها بو  ام و ا ه م ابراتی  ارا م
ران  ش ر ه،  ش ر چن سا  ر  ی  ر   یر بو  م چ
ن حا به نظر  ه اس باا شنا کر ی   ا س ا ر اخلی را با م
ها  ار ان ر ما کماکان با اس ا س نان ر یار ا هم  می رس ب
تا م  ارن  عم ا  ی  ر ی  ا س ار ر ا ر  ش ر

ه ان ماعی نی بو ی  ا رهن ی،  ی ی  سی رسانی ها چا بران

می و  م
ی رهن نی  ر کارشنا ارش کار
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بیان بعضى معضل ها نیاز به مقدمه چینى چندانى ندارد؛ 
خیلى صریح و بى پرده باید گفت که بسیارى از ما گردشگران 
شــهرى در ســفرهاى طبیعت و روســتاى خود افرادى 
غیرمسئول و کم مطالعه هستیم. فرصتى که پیدا شود براى 
دو ســه روزى کوله بارمان را مى بندیم و فارغ از اینکه قرار 
است میهمان چه دیارى شویم و چه باید بکنیم راهى سفر 
مى شویم. آرى، ما مقصد را مى دانیم، اما آن را نمى شناسیم. 
متأسفانه یا خوشبختانه در بسیارى اوقات دیده شده است 
گردشگران خارجى که به روستاهاى کشورمان مى آیند، 
از بســیارى از هم وطنان دیگر رفتار مســئوالنه ترى را در 
قبال پهنه طبیعت و جامعه محلى روستایى از خود نشان 
مى دهند. این موضوع نشان دهنده حس مسئولیت پذیرى 
در برابر مقصدى است که به آن سفر کرده ایم. از احترام به 
پوشش، عقاید، آداب ورســوم و سنت هاى جامعه میزبان 
گرفته تا دقت در حفظ پاکیزگى و نظافت محیط. از تجربه 
سبک زندگى روستایى گرفته تا اســتفاده از فراورده ها و 
صنایع دستى بومى براى کمک به رشد اقتصادى مردمان 
منطقه. گرچه بسیارند هم وطنان ارجمندى که در گسترش 
فرهنگ اصیل گردشــگرى طبیعت و روستا سال هاست 
فعالیت کرده اند، اما گســترش روزافــزون اعزام تورهاى 
انبوه و اتوبوسى به مناطق روستایى که هر بار تعداد زیادى 
از گردشــگران شــهرى را به محیط هاى عمدتاً کوچک 
روســتا وارد مى کنند، لزوم بازنگــرى در اصول برگزارى 
تورهاى روستایى و توجه به نقش گردشگرى مسئوالنه را 

بیش ازپیش عیان مى سازد.
 مسئولیت پذیرى نسبت به محیط و انسان هاى اطراف مان 
را از کودکى الزم بود بیاموزیم تا با فرهنگ عمومى جامعه 
آمیخته شود. در بحث سفر نیز، احساس مسئولیت نسبت 
به جامعه میزبان از واجب ترین نکاتى اســت که سرسرى 
گذشتن از کنار آن در آینده اى نه چندان دور، ته مانده هاى 
سرمایۀ فرهنگى– اجتماعى و طبیعى روستاهاى ما را غارت 
خواهد کرد. اگر به خود نیاییم و فکرى نکنیم دیرى نخواهد 
پایید که ما خواهیم ماند با شبحى از روستاهاى معصومى 
که تمامى منابع طبیعى و فرهنگى آن ها به میمنت ورود 
گردشــگران بى تفاوت، تا کمتر از یک دهه آینده به تاراج 
خواهد رفت. در آن زمان و پس ازآن شــاید دیگر هیچ گاه 
نتوانیم براى فرار از بیغوله هاى شــهرى به دامان روســتا 
پناه ببریم؛ چراکه همه جا را به دست خودمان شهرى زده 

کرده ایم.
مى دانیم که درحال حاضر فرصتى بــراى تغییر یک باره 
نیست. نمى توان ناگهان از همه انتظار داشت دقت و درك 
محیطى شان چندین برابر شود، اما مى توان به مرور براى 
بهتر شدن آن تالش کرد. براى کاهش تأثیرات منفى سفر 
گردشگران شهرى به روستاها نیز الزم است برگزارکنندگان 
و راهنمایان سفر پیش از رسیدن به مقصد با رویکردهاى 
خالقانه و غیر کلیشه اى گردشــگران را به سمت هرچه 
مسئول بودن هدایت کنند. خواه ناخواه بر همه ما عیان و 
آشکار است که در این مسیر صرف تذکرى چند در میانه 

راه کفایت نخواهد کرد و تأثیر بلندمدتى نخواهد داشت.
مرورى کوتاه بر برخى از ویژگى هاى یک سفر مسئوالنه به 
روستا شاید ما را بر آن دارد که از این پس خودمان نگران و 

مروج فرهنگ گردشگرى پایدار روستایى باشیم:
1. در سفر به روستا تا جایى که مى توانیم از نمایش المان هاى 
زندگى شهرى که غالبا با فرهنگ روستایى متفاوت هستند 
بپرهیزیم. این المان ها به مرور و با بیشتر شدن میزان ورود 
گردشگران به یک منطقه روســتایى ممکن است سبک 
زندگى اهالى را تحت تأثیر قرار دهد. ســعى کنیم به جاى 
آن از ویژگى هاى مثبت و صادقانه زندگى روستایى براى 
خودمان به شهر ســوغاتى ببریم. سبک پوشش و لباس و 

آرایش، طرز صحبت کردن، سالم و احوال پرسى و روابط 
بین فردى، نحوه گوش کردن به موسیقى، استفاده از نمادها 
و عالئم و نشانه هاى خاص و... ازجمله المان هایى هستند که 
الزم است به هنگام سفر به روستاها آن ها را بیش از همیشه 
مدنظر قرار دهیم و کنترل کنیم؛ براى مثال، گرچه ممکن 
است آرایش غلیظ یک گردشگر زن و نحوه آراستن موى 
یک گردشگر مرد در وهله اول اعتراض هیچ فرد روستایى را 
برنینگیزد، اما شک نکنید که چشم هاى کنجکاو در سراسر 
روستا شما را رصد خواهند کرد و در صورت تداوم این مسئله 
به مرورزمان، امکان شدت گرفتن اعتراضات وجود خواهد 
داشت؛ همچنین بهتر اســت در مواجهه با آداب ورسوم، 
اعتقادات مذهبى و موضع گیرى هاى فرهنگى اهالى، عمدتاً 
تابع و شنونده باشــیم تا از بروز هرگونه تعارض خوددارى 
شود. ما  در ســرزمین آنان میهمان هستیم و نمى توانیم 

اجبارشان کنیم هر آنچه هستیم، راحت بپذیرند.
2. در سفر به روستا تا حدامکان از صنایع دستى، محصوالت 
و فراورده هاى محلى استفاده کنیم. برخى افراد عادت دارند 
هر آنچه الزم دارند از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد را در 
سفر همراه خود ببرند. گرچه این احتیاط و عاقبت اندیشى 
منطقى است، اما همواره چادر زدن در کنار روستا و استفاده 
از همان مواد خوراکى که همــراه آورده ایم جالب نخواهد 
بود. به داخل روســتا بروید، در آن چرخى بزنید و با مردم 
صحبت کنید تا ببینید آیا مى توانند مایحتاج سفر شما را 
تأمین کنند؟ از سوغاتى ها و فراورده هاى محلى شان سراغ 
بگیرید و اگر جاى مناسبى براى اقامت شبانه به شما پیشنهاد 
مى کنند تجربۀ سپرى کردن شب در یک کلبه روستایى را 
از دست ندهید. تجربه هاى لذت بخش بسیارى در روستاها 
وجود دارند که هیچ گاه در شــهرهاى خود آن ها را تجربه 
نخواهیم کرد. از خوردن یک چاى دبش در تراس کلبه اى 
چوبى با نماى کوهستان گرفته تا چشیدن نان گرم تازه از 
تنور درآمده. این تجربه ها را غنیمت بشمارید و تالش کنید 

بهانه اى براى رونق کسب وکارهاى محلى پیدا کنید.
3. در سفر به روســتا هر چه مى توانیم تالش کنیم زباله 
کمترى تولید کنیم و اثرى از آن ها در محیط باقى نگذاریم. 
زباله هــاى خود را بســته بندى و در محل هاى مناســب 
تخلیه کنیم و اگر قادر هســتیم، زباله هاى برجاى مانده از 
دیگران را نیز تا حد امکان جمع آورى کنیم. گاهى اوقات 
گســتردگى محیط طبیعى در اطراف روستا افراد را برآن 
مى دارد که زباله هاى خــود را در همان محیط رها کنند. 
برخى گردشگران به بهانه جذب شــدن زباله ها در خاك 
یا خورده شــدن پس ماند غذاهاى خود توسط حیوانات 
و پرندگان، طبیعــت را به بدمنظره تریــن حالت ممکن 
مى آرایند و زباله هاى خود را جمع آورى نمى کنند. منظره 
زشــت باقى مانده تا روزها و حتى ماه ها باقى خواهد ماند 
و مایۀ آزردگى دیگران و مخــدوش کردن چهره طبیعت 
خواهد شد. این در حالى است که از مهم ترین اولویت ها در 
طبیعت گردى، حفظ چهره قبلى آن بدون برجاى گذاشتن 

آثارى از فعالیت هاى انسانى است.
4. تالش کنیم مشــوق و حافظ و حامى محیط زیســت 
طبیعــى، آداب ورســوم، آداب پخت غذاهاى ســنتى، 
صنایع دســتى و ســایر ویژگى هاى فرهنگى اجتماعى 
روســتاها باشــیم. این موضوع را با دل و جان بپذیریم و 
نه تنها خودمان به آن پایبند باشیم، بلکه اهالى را نیز براى 
حفظ داشــته هاى خود ترغیب کنیــم و اهمیت وجود و 
احیاى چنین عناصرى را بیش ازپیش برشــماریم. اجازه 
ندهیم اهالــى روســتاها به مرورزمان دچــار باختگى و 
دل زدگى فرهنگى شوند. کمک کنیم تا شالوده هاى کهن 
فرهنگى را سینه به سینه منتقل کنند و آن ها را زنده نگه 

دارند.
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کیم چی؛ غذایی پراز سالمتی

ا  اها کره ا اس اب ن  ارتر ر ر ن   لی تر کی ا ا نیا   اها  ن  م تر کی ا سا  کیم چی 
هیم اما انوا  ش می  مو ات را به شما  ه کیم چی س ا ن م ر ا ه اس ما  و کیم چی به تن امر ن
اتی  ه هر نو س ات تهیه ش ن نو کیم چی که با س ر ا ار می توانی  و  لفی ا کیم چی  م
ار کیم چی را با  و ن ات  ا س ر ان ی  ه کنی هی م ا ن ا ی به  اش س  را که 
ات مانن کاهو، خیار،  ن کیم چی ا اس که ا س ن نو  ر تی تهیه می کنن اما به فا ش ها م ر
میر  مو کیم چی را ب ا ت ورم ه باش به  ی  س ماهی تهیه ش ن چه،  یا ، سیر،  لف هن ه،  ترب
امین C  A، B اس  ه اس کیم چی سرشار ا  فا اب اس ن نی  ه  میرن ر می کنن اما نو ت م
و می   ا به  ر  م  ر سا میر  باک ن اس ب ا ت میر  م ت ر  ن  ه  ا ن  ر تر اما ب
ن  ار ا و  ر ماس نی  نین  میر می شون  هم ی که ت اها ر  ر  ن باک ه می شو ا بیوتی ها نامی ر ه  وباسیلی  ا خانوا ک که 
ن  ه کیم چی، ا ا وق ا ه  م  م ه ا  ش و  مه ن ها چار سو ا  ن  ا کم می کن  باع می شو شما ب ا خور م  ر به ه باک

یر می کن ی ان  ا کم  ا سر م  ، به ه امین اس م باشن کیم چی سرشار ا  ا به مر کم می کن تا سا

را بر بیمار ها اها عمل ر  ا ا ه ا ک ر بر
بهانی ارحمی ر نا خ ر
ی یل م  ور م ر
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اصفهان من

* خردادماه 1396/ شماره دهم*

ی: ش سن ور تهیه به ر س  
پوجى کیم چى یکى از روش هاى سنتى براى تهیه کیم چى 
است. این روش بیشتر از دســتورالعمل هاى دیگر زمان 
مى برد تا آماده شود. شــما باید قبل از پختن آن به مدت 

24 ساعت در یک شیشه در بسته بگذارید تا تخمیر شود.
موا  برا تهیه کاهو کیم چی:

یک کاهو ژاپنى متوسط؛
1/2 فنجان نمک؛
چهار فنجان آب.

اخ کاهو: موا  برا ما 
دو قاشق غذاخورى نمک؛

یک فنجان فلفل هندى خردشده مطمئن شوید که از نوع 
کره اى آن استفاده مى کنید؛

1/4 فنجان سس ماهى؛
1/4 فنجان پودر برنج شیرین یا آرد؛

پنج تا شش عدد تربچه متوسط ژاپنى؛
سه پیازچه متوسط خردشده؛

یک ریشه زنجبیل  کوچک (پوست کنده  و خردشده).
اگر عاشق تندى هســتید از ســیر، فلفل تند و زنجبیل 

بیشترى استفاده کنید.
 کاهو را در این مرحله نشویید؛ فقط آن را تمیز کنید. کاهو 
را خرد نکنید. از قسمت میانى، آن را به دو تکه برش دهید؛ 
سپس آن را با دست به دو قسمت تقسیم کنید. کاهو را به 
چهار قســمت برش دهید. ابتدا دو قطعه نصف شده را به 
دونیم و ســپس آن ها را نیز از میان به دو قسمت تقسیم 
کنید. به یاد داشته باشید 1/2 کاهو را براى قسمت داخلى 
کیم چى نگه دارید. حاال یک کاسه برداشته و 1/4 فنجان 
نمک را با آب ترکیب کنید. کاهو را در آب و نمک گذاشته 
تا خیس بخورد؛ سپس آن را از کاسه آب و نمک دربیاورید. 
باقیمانده نمک را در البه الى کاهو بپاشــید. دقت کنید 
نمک را به طور مساوى بین برگ ها پخش کنید. بگذارید 
نمک و کاهو به مدت 2/5 ساعت بماند و زمانى که منتظر 
آن هستید، بهترین وقت براى تهیه مایع داخل کاهوست. 
پودر برنج یا آرد را در یک کاسه با آب ترکیب کنید و روى 
گاز بگذارید تا به جوش بیاید. زمانــى که مایع پودر برنج 
جوشــید زیر گاز را خاموش کنید و بگذارید تا سرد شود. 
آن را کنــار بگذارید. حاال پیازچه هاى خردشــده، فلفل 
هندى، زنجبیل و سیر رنده شــده را در یک کاسه بزرگ 
باهم مخلوط کنید. حاال سس ماهى، یک قاشق غذاخورى 
نمک و پــودر برنج مخلوط شــده با آب را بــه آن اضافه 

کنید.
ه: دقت کنید؛ دو نوع فلفل هندى وجود دارد: یک نوع  نک
ورقه اى و نوع دیگر پودرى اســت. از نوع ورقه اى آن براى 
کیم چى استفاده کنید. نوع پودرى آن براى پاستاى تند 

و ... به کار مى رود.
: ه ش ما مانی که کاهوها   

کاهوها را زیرآب بشــویید. این کار را سه تا چهار بار تکرار 
کنید. مطمئن شوید که نمک ها به خوبى از البه الى کاهوها 

پاك شده باشند. کاهوها را خشک کنید. در روش سنتى 
تهیه کیم چى کاهو را درســته اســتفاده مى کنند. مایع 
آماده شــده را روى کاهوها بریزید و باهم مخلوط کنید. 
کاهو پرشده را داخل شیشه بگذارید. باید فضاى کافى براى 
تخمیر آن درنظر بگیرید؛ چراکه بعد از تخمیر ممکن است 
از سر شیشه بریزد. در شیشه را محکم ببندید تا هوا داخل 
آن نرود. اجازه دهید شیشه 24 ساعت در یک اتاق با دماى 
معمولى (نه گرم و نه سرد) بماند و بعد آن را داخل یخچال 
بگذارید. جوان ها مى توانند کیم چى آماده شده را قبل از 
تخمیر میل کنند. کیم چى را تا یک ماه مى توانید در فریزر 

نگه دارى کنید.
ه:  نک

 کیم چى را داخل یک شیشه بریزید. براى تخمیر شدن 
غذا، آن را داخل شیشه مى گذاریم، نباید شیشه را پرکنید 
باید فضاى کافى براى تخمیر کیم چى داخل شیشه وجود 
داشته باشد تا شیشه سرریز نشــود. در شیشه را محکم 
ببندید و آن را به مدت 24 ســاعت داخل فریزر بگذارید. 
سس سویا (به انگلیسى: soy sauce یا soya sauce) یا به 
زبان ژاپنى شویو (shoyu) نوعى سس تیره رنگ است که از 
دانه هاى گیاه سویا تهیه مى شود. این سس شورمزه بوده و 
در آشپزى کشورهاى خاور دور همچون چین و ژاپن کاربرد 
فراوانى دارد و از آن براى مزه دار کردن سوپ ها، مارینیدها، 
انواع گوشت، ماهى، ســبزیجات و دیگر سس ها استفاده 
مى شود. براى بسیارى از افراد سؤال است که سس سویا 
در آشپزى چه کاربردى دارد؟ به طورمعمول در غذاهاى 

آسیایى از این نوع سس استفاده مى شود. اگرچه سس 
سویا انواع مختلفى دارد، اما تمام آن ها شورمزه 

و قهوه اى رنگ هستند و براى مزه دار کردن 
غذا، هنگام پخت یا ســر میز غذاخورى 

مورد استفاده قرار مى گیرند. این سس 
اولین بار در کشور چین تهیه شد؛ 

اما امروزه در سراسر قاره آسیا به 
خصوص، کشور ژاپن و حتى در 
دیگر نقاط دنیا از آن استفاده 
مى شود.. سس سویاى شور 
براى افرادى کــه مبتالبه 
فشارخون هستند، توصیه 

نمى شود.
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کر  ه  ن نک ه به ا همی
ر  می کنم که هم میهنانم چ
میهن خو را می شناسن 
یلی می   ه تا بو ت همی
ر ا سفر  ه ا که خ ا تنها 

ه شما اس می 
ه شما  ن ن رتر ن بار ا  ا
م،  ور می نو ربی ک
ی ها  ا ه  ی ک ا
ی  ، شا ک ه اس خیره کنن
وان    ه را ب ن نوش ا
ت ب  ی ر ت واه  ب
ربه  ت را ت ا ف م م

کن 

 بهشت 
باران زده

انه ر یه  مر
ر ش ر راهنما تور  کارشنا ارش 

عک : 
انه ر یه  مر

ر ش ر اش ها  راهنما  ا
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این بار براى یک گروه، تبریز در برنامه ســفر بود، 
شهرى که بارها پایتخت ایران بوده و آخرین بار در 
زمان صفویه بوده است. به طورمعمول در این شهر 
عمارت شاه گلى، بازار تبریز، موزه آذربایجان، موزه 
عصر آهن، مسجد کبود، بازمانده هاى ارگ علیشاه 
و گاهى خانه مشــروطه و خانه پروین اعتصامى 
مورد بازدید قرار مى گیرد کــه هرکدام یک دنیا 

حرف براى گفتن دارند. 
بازدیدهاى شهرى یک روز کامل و گاهى دو روز 
را در تبریز مى طلبد. گروه من یک روز در شــهر 
بازدید داشــت که طبق معمول بازدیدها شامل 
مسجد کبود، ارگ علیشاه، موزه آذربایجان، بازار 

تبریز و شاه گلى بود.
روز بعد به ســمت جلفا حرکت کردیم. نام جلفا 
ناخودآگاه ما را یاد محله ارمنى نشــین شهرمان 
اصفهان و کلیســاى جلفا«وانــگ»  مى اندازد. 
ارمنى ها، نام محله و کلیسا را از  شهرى به همین 

نام آن سوى مرز آبى گرفتند.
فاصله این شــهر تا تبریز 132 کیلومتر به سمت 
شمال و میانگین دماى آن ســاالنه پانزده درجه 

سانتى گراد است؛ بنابراین تابستان هواى خنک 
این شهر جذابیتش کمتر از نواحى شمال کشور 

نیست!
این شهر زیبا از شــمال با آذربایجان و ارمنستان 
هم مرز است و این مرز طبیعى زیبا، رود خروشان 
ارس اســت که جذابیت این منطقه را دوچندان 

کرده است.
از جلفا شانزده کیلومتر در حاشــیه رودخانه به 
سمت غرب حرکت کردیم و بعدازآن سه کیلومتر 
به جنوب تا به کلیســاى زیباى سن استپانوس 
برسیم. نام کلیسا از سنت استپانوس، شهید اول 
مسیحیت گرفته شده و به آن وانگ سن استپانوس 

به معنى کلیساى جامع هم مى گویند.
براى رسیدن به بناى کلیسا، یک قسمت از راه را 
پیاده در مسیر ســرباالیى که پر از درختان زیبا و 
کهن سال بود  در حاشیه یک جوى پر آب حرکت 

کردیم، تا به بناى کلیسا رسیدیم.
بدون شــک مى توانم بگویم این کلیســا یکى از 
زیباتریــن بناهاى تاریخى اســت کــه تابه حال 

دیده ام.

بــاران تندى کــه از موقع 
حرکت شــروع بــه باریدن 
کرده بود حاال ســبک شده 
بود، زیر نم نم باران قدم زنان 
به کلیسا رسیدیم. خیسى 
دیوارها رنگ سنگ ها را به 
نمایشى خیره کننده تبدیل 
کرده بود. بــه دلیل مرمت 

اتاق ها قابل بازدید نبودند؛ ولى محوطه کلیسا و 
مدرسه قابل بازدید بود.

زیبایى ها در انعکاس باران چندین برابر شده بود. 
لذت بازدید ما وقتى کامل شــد کــه در محوطه 
روبه روى کلیسا روى نیمکت هاى چوبى نشستیم 

و قهوه اى داغ نوشیدیم.
آنجا بود کــه دلم خواســت درباره ایــن زیباى 
رنگارنگ بنویســم؛ به همه بگویــم زیبایى هاى 
کشــورم در دورترین نقطه مرزى در درجه اول 
به مردم ســرزمینم تعلق دارد. کشــور من فقط 
حاشیه دریاى خزر نیست؛ کمى آن سوتر بهشتى 

باران زده انتظار شما را مى کشد... .
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اه  ی ها تلفن همراه ش وش ا  ا ر ه ب رچ فرها ما اس ا اب س ان  ی ا همراه ک ی  ربین عکاس ه  بی ش امر
 ، ربین عکاس ن  اش ن به همراه  ران که ب ش ر ن  یم، اما هنو ه ربین ها عکاس ه ن ن  کم رنگ ش
اره  فر اش ر س ن  ربین عکاس  ن  ها  ا م به با  ن ار ه   ا ن م ر ا ا نمی کنن  ان را  ی ش و را فر  ما س
ا، کارام  ربینی بی  ه  هر ب یاح ش ار برا س ا نیا  ربینی س  با ه  ، ب ه کوه بر ار ب ر   کنیم ا
ر  وان  ه ب ی ک ا  عا ربینی ب ور  ن م ر ا ه  ی ک نیا ه ر  فر به  ا هم عا س ار ش ر نیا  م س را ا  با 

ابی مناس اس ، ان ی کن ر را  و  وت ی  منظره تا  تله  س ه   ا انیه ا   
ه کنیم ربین ها تو ی ا انوا  ی ها مان  اس به چه  ت سفرها فا اما برا انوا م

انیدوربین عکاسی فه با عا
ر ش ر کارشنا ارش 

ظات نا سفر اس ر  ا ار  همراهی که 
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ربین عکاسی سا 
اگر قرار اسـت راهی یک تور مسافرتی شـوید و به دنبال 
دوربینـی مناسـب هسـتید توجـه داشـته باشـید کـه سـایز 
دوربیـن را مدنظـر قـرار دهیـد؛ اگرچـه ایـن جریان بـه مدت 
زمان سـفر شـما و حتـی مقاصـدي کـه قصـد داریـد در طول 
تورمسـافرتى خود از آن بازدید کنیـد، بسـتگی دارد. اگر قصد 
داریـد راهـی یـک تـور یـک روزه شـوید الزم نیسـت آنچنـان 
حساسـیت به خرج دهیـد؛ مى توانیـد از دوربینی کـه در خانه 
داریـد اسـتفاده کنید یـا حتی بـا تکیه بـر دوربیـن موبایل تان 
سـفر را پیـش ببریـد؛ امـا اگـر برنامـه داریـد راهـی یـک تـور 
طبیعت گردي شوید یا قصد دارید سـفري طوالنی را بگذرانید 
سـایز دوربیـن نقشـی مهـم و کلیـدي در کیفیت سـفر شـما 
خواهـد داشـت. از دوربین هـاي سـبک و کم حجـم اسـتفاده 

کنید.

ربین  کیفی 
لنـز دوربیـن شـما مهم تریـن عامـل را در کیفیـت 
عکس هایتـان ایفـا خواهـد کـرد؛ به همین دلیـل اگـر قصـد 
داریـد دوربیـن مناسـبی را خریداري کنیـد از کیفیـت لنز آن 
مطمئن شـوید. لنـزي را انتخاب کنید کـه از قدرت تلـه و واید 
کافـی برخـوردار باشـد. قـدرت وایـد دوربیـن به خصـوص در 
تورطبیعت گردي مؤثر خواهد بود؛ چراکه عکاسـی از فضاهاي 

بـاز و طبیعـت نیازمنـد لنـز واید قوي اسـت.

ربین ظ  حا
اگـر قـرار اسـت راهـی یـک سـفر طوالنی مدت شـوید 
بهتر اسـت کارت هاي حافظه اي را خریداري کنید که ظرفیت 
به مراتب باالتري نسـبت به کارت هـاى معمولی دارنـد. در این 
صـورت مشـکلی در ایـن زمینه شـما را تهدیـد نخواهـد کرد. 

مى توانیـد با خیـال راحت در طـول تورمسـافرتی خود 
از هـر صحنـه اى عکاسـی کنیـد و پـس از پایان سـفر 
آرشـیوي فـوق العـاده از لحظه هـاى شـیرین و دیدنی 

خـود گـردآوري کنید.

ه ا سه 
بـه طـور حتـم همـراه داشـتن یـک سـه پایـۀ 
مناسب دردسـرهاي خاص خودش را دارد؛ اما اگر قصد 
داریـد عکس هایى به مراتـب با کیفیت تـر را ثبت کنید 
یا اینکه به تنهایی راهی سـفر شـده اید، همراه داشـتن 
سـه پایـه مى تواند بـه نفع شـما باشـد. از سـه پایه هاي 
سـبک و تاشـو اسـتفاده کنید؛ به این ترتیب مشکلی از 

بابت حمـل و نقـل آن نخواهید داشـت.
 

ر  ان تفکی  ا می ن  وش ر
ربین

 اصلى تریـن معیـارى اسـت کـه کیفیـت عکـس را 
تعییـن مى کند. رزولوشـن بـراى دوربین هـاى خانگى 
به طورمعمول بیش از پنج مگاپیکسـل اسـت که اخیراً 
بـه ده مگا پیکسـل هـم رسـیده؛ امـا فرامـوش نکنیـد 
که ایـن ده مگاپیکسـل بـا همین مقـدار رزولوشـن در 
دوربین هـاى حرفـه اى به هیچ وجـه برابـرى نمى کند. 

گاهـى هـم بـه کمپانى ها شـک کنیـد، بد نیسـت.

ارا ن   ه  ا کنی ک ی را ان م
باش

 به عبارتـى هم زاویه بسـته و هم زاویـه باز (تلـه - واید) 
داشـته باشـد. زاویـه بـاز ایـن لنزهـا امـکان عکاسـى 
از جمع هـاى دوسـتانه را در محیط هـاى داخلـى و 
سربسـته کوچک به راحتى میسـر مى سـازد و از سوى 
دیگر به شـما اجـازه مى دهـد تا کمـى از فاصلـۀ دورتر 
بتوانید بـدون آگاهى سـوژه عکس هـاى طبیعى ترى را 
بگیریـد؛ به ویـژه بـراى کـودکان که بـا دیـدن دوربین 
عکس العمل نشـان مى دهنـد و از حالـت طبیعى خود 

خـارج مى شـوند.

ربین کی 
یکـی از مهم تریـن عواملـی کـه در کیفیـت 
سـفر شـما مؤثـر اسـت بـه همـراه داشـتن یـک کیف 
دوربیـن راحت، جـادار و سـبک اسـت، کیفـی کـه 
بتوانیـد بـه سـاده ترین شـکل ممکـن حملـش کنید 
و دوربیـن و تجهیزاتـش را در آن قـرار دهیـد. بهتـر 
آن اسـت کـه از کیف هـاى برزنتـی اسـتفاده کنیـد. 
ایـن کیف هـا ضـد آب هسـتند و ایـن اطمینـان 
را بـه شـما مى دهنـد کـه خطـري دوربین تـان را در 
طـول تورمسـافرتی یـا تورطبیعت گـردي تهدیـد

 نمی کند.
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ربینی برا سفر به منا خوش منظره
 Mark II 10-Olympus OM-D EM بـا اسـتفاده از دوربیـن
کاربران مى توانند تصاویرى را از مناطق دوردسـت بدون 
هیچ گونـه لرزشـى ثبـت کننـد. دوربین ایـن محصول 

داراى فناورى قدرتمنـدى در زمینه لرزش گیرى 
اسـت که امکان ثبـت تصاویر مناسـب 

را در حیـن لـرزش دسـت ارائـه 
مى کنـد. محصـول مذکـور داراى 
واى فاى داخلى اسـت که از طریق 

آن مى توانیـد تصاویرتـان را به محض 
ثبـت، در فیس بـوك و سـایر شـبکه هاى 

اجتماعى بـه اشـتراك بگذارید.

ی ربینی برا سفر ها خانوا
 Instax دوربیـن جدیـد فوجى فیلـم بـا نـام
محصولى دوست داشـتنى و البته کاربردى 
بـراى سـفر هاى خانوادگـى اسـت. ایـن 
دوربیـن مى توانـد تصاویـر را بعـد از ثبـت، 
(بـدون نیاز بـه دسـتگاه دیگـرى) پرینت 
  70 mini کنـد. در ایـن نسـخه کـه مـدل
اسـت، عکاسـى سـلفى نیز بهبـود یافته و 

آینـه اى کنـار عدسـى قرارگرفته اسـت که 
از طریـق آن مى توانیـد هرچـه سـاده تر از 

خودتـان عکـس بگیریـد.

انه و را ربینی برا سفر ها ما
نیکـون دوربینـى را بـا نـام AW۱ عرضه کـرده کـه محصولى 
سـبک، کوچـک و مقـاوم در برابر آب اسـت. این دسـتگاه 
مى تواند تـا دماى چهـارده درجـه فارنهایـت دوام بیـاورد. 
از آنجایـى کـه محصـول مذکـور یـک دوربیـن بـدون آینه 
اسـت عمل فوکـوس نیـز در حرکت هاى سـریع، با سـرعت 

بیشـترى نسـبت بـه SLR هـا انجام مى شـود.

ا  و ه را   ی ب ربین
کیفی با

دوربیـن جدید سـونى بـا نـام A7R II یکى 
از محصوالتـى اسـت کـه مى توانـد توجـه 
هنردوسـتان را به خودش جلـب کند. این 
محصول توانایـى فوکوس خـودکار باالیى 
 ۴K دارد و مى توانـد ویدئو هایـى بـا وضـوح
و 42 مگاپیکسـلى ثبـت کنـد و بـه همین 
دلیل محصولى مناسـب بـراى رویداد هاى 
ورزشـى، عکاسـى از چهـره و اسـتفاده در 

طبیعـت به حسـاب مى آیـد.

ه خر هف ربینی برا سفر ها 
دوربیـن لومیکـس DMC-ZS100 محصولـى با ابعـاد کوچک اسـت کـه توانایى زوم 
نسـبتاً باالیـى دارد و بـه لطف حسـگر یک اینچـى مى توانـد در محیط هـاى تاریک 
نیـز تصاویر مناسـبى را ثبـت کند. سـایز این حسـگر چهاربرابـر بزرگ تر از حسـگر 

دوربین هـاى هـم رده اش اسـت.
ایـن پنـج محصـول، تنهـا دوربین هـاى عکاسـى موجـود در بـازار نیسـتند. دلیـل 

قرارگیرى شـان در ایـن مطلـب، جدیدبـودن و کارایـى باالى شـان اسـت.

ربینی برا سفر به منا خوش منظره
Mark II 10-Olympus OM

کاربران مى توانند تصاویرى را از مناطق دوردسـت بدون 
هیچ گونـه لرزشـى ثبـت کننـد. دوربین ایـن محصول 

داراى فناورى قدرتمنـدى در زمینه لرزش گیرى 
اسـت که امکان ثبـت تصاویر مناسـب 

را در حیـن لـرزش دسـت ارائـه 
مى کنـد. محصـول مذکـور داراى 
واى فاى داخلى اسـت که از طریق 

آن مى توانیـد تصاویرتـان را به محض 
ثبـت، در فیس بـوك و سـایر شـبکه هاى 

اجتماعى بـه اشـتراك بگذارید.

Instax

محصولى دوست داشـتنى و البته کاربردى 
بـراى سـفر هاى خانوادگـى اسـت. ایـن 
دوربیـن مى توانـد تصاویـر را بعـد از ثبـت، 
(بـدون نیاز بـه دسـتگاه دیگـرى) پرینت 

اسـت، عکاسـى سـلفى نیز بهبـود یافته و 
آینـه اى کنـار عدسـى قرارگرفته اسـت که 
از طریـق آن مى توانیـد هرچـه سـاده تر از 

انه و را ربینی برا سفر ها ما
نیکـون دوربینـى را بـا نـام 

قرارگیرى شـان در ایـن مطلـب، جدیدبـودن و کارایـى باالى شـان اسـت.

ی می کنیم: ر ر سفر را به شما م ربین   مناس برا عکاسی  ن  امه  ر ا

www.mamallicaa.ir
www.noornegar.com
www.pixel.ir
www.kojaro.com
www.farnet.ir
www.camshop.ir
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ان کرد: ان عن ف ی استان ا ن یرا فر رک 

نوجوانان اصفهانی همیار گردشگر می شوند
مدیـرکل میراث فرهنگـى اسـتان اصفهان در دیدار با حسـن 
قائدیهـا، مدیرکل آمـوزش و پرورش و جمعـى از مدیران این 

اداره کل عنـوان کـرد: «نوجوانـان اصفهانـى همیـار گردشـگر 
مى شـوند.»

ر  فریـدون اله یـارى گفـت: «بـا عبـور از وقفـه چندین سـاله توسـعه  د
ر گردشـگرى، خوشـبختانه هم اینک شاهد رونق و شـکوفایى گردشگرى در  کشـو

هسـتیم؛ لذا این نکته وظیفه ما را در فراهم سـاختن زیرسـاخت هاى گردشـگرى و جبران 
عقب ماندگى هـاى گذشـته در حوزه گردشـگرى سـنگین مى سـازد.» او تاکید کـرد: «یکى 
از اصلى تریـن وظایـف مـا تـالش در راسـتاى نهادینه کردن فرهنگ سـفر و گردشـگرى در 
میـان خانواده هـاى ایرانـى از یک سـو و تـالش براى نهادینه کـردن اخالق برخورد مناسـب 
بـا گردشـگران بـا تکیه بـر فرهنگ غنى دینـى و ملى خود از سـوى دیگر اسـت.» اله یارى 
در ادامـه ایـن نشسـت پـس از ارائـه گزارشـى از چگونگـى انعقـاد تفاهم نامه میـان وزارت 
آموزش وپـرورش و سـازمان میراث فرهنگى کشـور در راسـتاى آموزش دانش آمـوزان ایرانى 
در حـوزه گردشـگرى تاکیـد کـرد: «بـر اسـاس تفاهم نامـه منعقدشـده، دو نهـاد اداره کل 
میراث فرهنگـى و آموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان، توافـق کردنـد در مرحلـه اول اجـراى 
طـرح دانش آمـوزان همیار گردشـگر، تعـداد 400 نفـر از نوجوانـان از دوازده آموزشـگاه در 
مقطع آموزشـى متوسـطه اول شهر تاریخى اصفهان با مشـارکت ادارات کل میراث فرهنگى 
و آموزش وپـرورش اسـتان در حوزه هایـى همچـون: مبانـى میراث فرهنگـى، کلیات صنعت 
گردشـگرى و نحـوه میزبانـى گردشـگران آموزش یافتـه، سـپس بـا لبـاس فـرم در بناهاى 
تاریخـى و جاذبه هـاى گردشـگرى شـهر اصفهـان اسـتقرار یافته و بـه راهنمایـى و هدایت 
گردشـگران مى پردازنـد.» مدیـرکل میراث فرهنگى اسـتان اصفهان همچنین دربـاره زمان 
اجـراى ایـن طـرح تاکیـد کـرد: «ایـن طـرح از هفتـه پایانى تیرمـاه آغـاز و تـا روز جهانى 
گردشـگرى در هفتـه اول مهرمـاه ادامـه خواهد یافـت و در آن ضمن آموزش هـاى تئورى، 
دانش آموزان با شـرکت در تورهاى آموزشـى با چگونگى هدایت گردشـگران در مسـیرهاى 

آشـنا خواهنـد شـد.» اصفهـان  گردشـگرى شـهر 

 احیا و مرمت حمام صفوی خسرو آقا در اصفهان 

پس از ۲۲ سال

عملیـات اجرایـى احیـا و مرمـت حمـام تاریخـى خسـروآقا در اصفهـان، 
معـاون  طالبیـان  محمدحسـن  حضـور  بـا  مراسـمى  در   96 خـرداد 
میراث فرهنگـى کشـور، فریدون اهللا یـارى مدیرکل میـراث  فرهنگى اسـتان اصفهان، 
مهـدى جمالى نـژاد شـهردار اصفهـان و جمعى از مسـئوالن محلى این اسـتان آغاز شـد.

طالبیـان درخصـوص احیـاى این حمـام تاریخى گفت: «حمام تاریخى خسـرو آقا 22 سـال 
پیـش بـه  بهانه احـداث خیابان تخریـب و در همان زمـان با انتقادهـاى فراوان دوسـت داران 
میراث فرهنگـى روبـه رو شـد و به دلیـل اهمیت ایـن حمام تاریخـى مرمـت آن را با همکارى 
شـهردارى اصفهـان آغـاز کرده ایـم.» او افـزود: «بخش اصلى حمـام در سـال 1374 تخریب 
شـد و اکنـون بعـد از 22 سـال از زمـان تخریـب، سـازمان میراث فرهنگـى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى بـا همکارى شـهردارى اصفهان قصـد دارد این حمـام تاریخى را احیـاء و مرمت 
کنـد کـه مرمـت این حمـام تاریخـى آغازى بـراى مرمت سـایر اماکـن تاریخـى در اصفهان 

است.»
معـاون میراث فرهنگـى کشـور اضافـه کـرد: «تنهـا بخـش باقى مانـده از این حمـام تاریخى 
گرم خانـه آن اسـت کـه در زیـر خیابـان مدفـون و درحال حاضر نقشـه هاى مرمـت و احیاى 
ایـن بنـاى تاریخـى تهیه شـده اسـت و امـروز به صـورت رسـمى خاك بـردارى از ایـن بناى 
تاریخـى انجـام و عملیـات احیا و مرمت حمام خسـروآقا شـروع شـده اسـت.» او با اشـاره به 
اینکـه مرمـت و احیـاى ایـن حمـام تاریخـى با همـکارى شـهردارى اصفهان انجام مى شـود 
افـزود: «همـکارى سـازمان میراث فرهنگى و شـهردارى اصفهـان از اهمیت باالیـى برخوردار 
اسـت و ایـن همـکارى و مشـارکت در مرمـت و احیاى دیگـر آثار فرهنگـى تاریخى اصفهان 

ادامـه خواهـد داشـت و بایـد آن را بـه فال نیـک گرفت.»
او بـا بیـان اینکـه حمـام تاریخـى خسـروآقا یکـى از بى نظیرتریـن آثـار تاریخـى اسـتان 
اصفهـان اسـت، ادامـه داد: «مرمـت این بنـاى تاریخـى مى تواند به باززنده سـازى بخشـى از 
میراث فرهنگـى اصفهـان کمک کند.» حمام تاریخى خسـروآقا در ضلع شـمالى محور عظیم 
دولت خانـه صفـوى قـرار دارد و یکـى از زیباتریـن و منحصربه  فردتریـن حمام هـاى تاریخـى 
اصفهـان اسـت که توسـط یکـى از درباریان دوران شـاه سـلیمان صفوى به  نام خسـروآقا بنا 

شـده و در اول مـرداد 1353 بـه شـماره 976 ثبـت ملى شـده اسـت.

ان کرد: ان عن ف ی استان ا ن یرا فر رک 

مدیـرکل میراث فرهنگـى اسـتان اصفهان در دیدار با حسـن 
قائدیهـا، مدیرکل آمـوزش و پرورش و جمعـى از مدیران این 

اداره کل عنـوان کـرد: «نوجوانـان اصفهانـى همیـار گردشـگر 

ر  فریـدون اله یـارى گفـت: «بـا عبـور از وقفـه چندین سـاله توسـعه  د
ر گردشـگرى، خوشـبختانه هم اینک شاهد رونق و شـکوفایى گردشگرى در  کشـو
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هزاران فالمینگو 

همچنان در دریاچه 

ارومیه می مانند
بـه گفته رئیـس اداره نظارت بـر حیات وحش 
آذربایجـان غربـى، ایـن فالمینگوهـا در سـال هاى 
گذشـته بـه آفریقـاى جنوبـى و حاشـیه خلیج فـارس مى رفتنـد؛ اما 
امسـال بـا توجـه به شـرایط مناسـب محیطى و بـودن غـذاى کافى 
در همیـن اسـتان ماندنـد. ایـن پرنـدگان در قسـمت هاى مختلـف 
پـارك ملـى پراکنـده شـده اند و بیشـتر در نواحـى جنوبـى دریاچـه 
فـرود مى آیند؛ چـون نواحى جنوبـى مصب رودخانه هـاى منتهى به 
دریاچه اسـت و آب شـیرین و عمق بیشـترى دارد. امسـال در فصل 
بهار حضور بى شـمار ایـن فالمینگوها در مصب رودهـا حال و هوایى 

خـاص و متفـاوت را بـه دریاچه داده اسـت.
 غـذاى کافـى در تاالب هـاى جنـوب آذربایجـان غربـى بـه خصوص 
تـاالب حسـنلو و تاالب کانى باعث شـده که به محل مناسـبى براى 
زندگـى و تـردد فالمینگوها تبدیل شـود. این پرنده از تنوع زیسـتى 
پـارك ملـى دریاچه ارومیه اسـت.  قبـل از خشکسـالى دریاچه،  هر 
سـال صدهـا فالمینگـو به ایـن منطقه مى آمدنـد.  فالمینگـو پاهاى 
دراز، گردنـى بلنـد و بدنـى کشـیده دارد و رنـگ پر و بالش سـفید و 
صورتـى اسـت. این پرنده به صورت دسـته جمعى زندگـى و مهاجرت 

مى کنـد و غذایش بیشـتر حلـزون و گیاهان آبى اسـت.

هزاران فالمینگو 

همچنان در دریاچه 

ارومیه می مانند
بـه گفته رئیـس اداره نظارت بـر حیات وحش 
آذربایجـان غربـى، ایـن فالمینگوهـا در سـال هاى 
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اعضای کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم)، 
نسبت به تهیه لیست قرمز ایران تاکید کردند 

و زمان اجرایی شدن آن را به تصویب رساندند
ه  نه کمی ر حاشیه ا سا کو  ا ران  ه ها ا ه ملی مو ا کمی اع
ن   کی کر ران ت رم ا ، ن به تهیه ی  مل کو بین ا ورتی ا م

ن و رسان ن را به ت ن  ی ش را مان ا
ران  ه ها ا ه ملی مو کمی  : ف نا  ا ن باره به  را ران  کو ا ی ا ر
ر تهران،  کو  ون ه ا  ر من و   کو مللی ا ه بین ا با همکار کمی

ران را تهیه می کنن ر ا ر خ ار  هرس 
کو  ه ا ا وق ا م عمومی  ر حاشیه م ی  ا ا ی  سی احم م
ن  ا  : ار ا ر  مل  کو بین ا ورتی ا ه م نه کمی  ا سا
ه،  ر ه  ا ا م ن ، به  و ه می ش رم نامی ی  هرس که 
ر  ار  ن  ران  شناخ ا ی ا ی  تار رهن ار  ه بن  بررسی  

هان تهیه می شو ا  ی ن ا
ران تهیه شو  ی ا ار تار رم  رر ش ی  ی م ر ن  ، ه  ف به 
ی به  را ا عملیات ا 201 برا  ر سا  و  کو ر ا عمومی ا  
ار  بانی تهران بر مللی به می و بین ا کو ه ا ن و برس ن  ت

ه ها  ت خواه بو ن مو ور  و م خواه ش  مو
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Notes from a Tourist Guide:

Rainy Heaven

It is always occupied my mind that 
how much my compatriot know 
about their homeland? Always, when 

we smell any holidays, the road to north of 
the country is the only road that most of us 
choose to travel!
This time I write from the farthest place in 
northwest of our country, where its beau-
ties are stunning, and may be some one 
read this article and wants to experience 
a different destination in next holidays…

This time we had a trip to Tabriz, a city that was 
capital of Iran in many different periods, and dur-
ing early Safavid era this city became capital for 
the last time. Its touristic attractions are Shah Goli 
Mansion, Tabriz Bazaar, Azerbaijan Museum, 
Museum of Iron Age, Blue Mosque, the remnants 
of Ali Shah Citadel, Constitution House, and 
Parvin E’tesami (a Persian female poet) House, 
each of which has a lot to tell to each visitor. 
Visiting these touristic attractions requires a full 
day and sometimes two days; my group had a full 
day to visit the city and as usual places they were 
visiting were Blue Mosque, Ali Shah Citadel, 
Azerbaijan Museum, Tabriz Bazaar, and Shah 
Goli Mansion. 
Next day we were heading toward Jolfa.
Unconsciously, the very name Jolfa remind us of 
Armenian neighborhood of our city Isfahan and 
Jolfa Church (Vank Cathedral); Armenians of 
Isfahan took the name of their neighborhood and 
cathedral from a city and a cathedral beyond Iran 

borders. The city of Jolfa located in 132 
km distance in north of Tabriz. Annual 
average temperature of Jolfa is fifteen 
degrees Celsius. Therefore, its cool 
weather during summer is as attractive 
as other northern part of the country. 
This beautiful town from north has con-
terminous with Armenia and Azerbai-
jan and their beautiful border is roaring 
Aras River that doubled the beauty of 
this region. 
From Jolfa town, we drove sixteen 
kilometers toward west, then 3 km 
toward south to reach Saint Stepanos 
Monastery. This monastery is named 
after the first Christian martyr, Saint 
Stepanos, and they call it Vang Saint 
Stepanos means cathedral. To reach 
this monastery, we walked a part of road 
uphill through beautiful old trees, and in 
the roadside there was a water stream till 
the monastery building itself. 
Without a doubt I can say that it is one 
of the most beautiful monument I have 
ever seen. 
Now the heavy rain become light rain, 
and we strolled under such light rain 
to reach the monastery itself, wetness 
of walls turn the color of stones to a 
stunning display for visitors. Due to 
renovations, it was not possible to visit 
rooms of this monastery, we just visit 
the church and school yards. 
In reflection of rain, beauties were 
multiplied. When we sat on wooden 
benches in an area in facing the mon-
astery and drink hot delicious coffee, 
our pleasure to visit this place become 
completed. 
It was there that I decided to write about 
such colorful beauties; to tell everyone 
that beauties of my country even in the 
farthest places are belong to my com-
patriots, my country is not just coasts 
of Caspian Sea, and in a little more 
distance a rainy paradise is waiting for 
you…  
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In summer, in hot July, under scorching 
hot weather, do you really stay at home?!
Of course not…Do you prefer to stay at 

home and fanning yourself, or go out to nature 
and site under a tree and enjoy soft breeze 
that pass through and enjoy sound of water 
streams of springs and waterfalls that soften 
your soul?! If you choose the second option, 
we recommend you to follow Summer Offer 
of Koleh. 
Fereydunshahr is a city in and the capital of 
Fereydunshahr County, about 150 kilometers 
west of the city of Isfahan in the western part 
of Isfahan Province, Iran, and among Lorestan 
and Chaharmahal and Bakhtiari Provinces, 
in a mountainous area. Fereydunshahr has 
a moderate mountainous climate, and it has 
many natural tourist attractions including 
beautiful Poonehzar Waterfall that is located 
in amazing Poonehzar Valley at heart of Za-
gros high mountains. Poonehzar Waterfall 
is one of the unknown attractions of Isfahan 
Province; it is known as unknown pearl of Fer-
eydunshahr. Rock walls of the waterfall are 
covered with colorful sphagnum (peat moss) 
which creates a glamorous scene that attracts 
many ecotourists. The waterfall is picturing 

excitement of life, falls freely, and give you 
an unexplainable tranquility. Roaring sound 
of many water drops that unite together and 
fall toward emancipation and all together sing 
the song of life. 
With about 75 meters height, Poonehzar Wa-
terfall is the highest water of Isfahan Province 
and the 6th highest waterfall of the country, 
which is located in 16 kilometers distance of 
Fereydunshahr in Fereydunshahr-Cheghiort 
Road, near Darband village. It takes about half 
an hour walk to reach the waterfall from Dar-
band Village. This fascinating waterfall with 
a considerable long height resources from 
many source springs of Zagros Mountains 
and water of melting snow and glaciers of high 
towering mountain peaks. The waterfall water 
streams down toward deep ravine valleys of 
west to Vaharkan River. The waterfall has 
permanent stream; however, except in winter 
that it is freezing; interestingly, such freezing 
waterfall is a one of the most tourist attractions 
of the Province, and of course in this region. 
After 3 km walk downward in a relatively 
gentle slope, we reach to source springs of 
the waterfall, then after enjoying all these 
beautiful springs which are streaming from 

everywhere, from west part of the waterfall we 
continue our way downward and after about 
200m of steep slope we see such wonderful 
landscapes that just come to our dreams. 
Water of this region is super lightweight and 
has medical properties. In addition, growth of 
spearmint in valleys and rocks of this waterfall 
is the mean reason that people call this water-
fall “Poonehzar”-in Persian it means a place 
where spearmint grow. Many wild and medi-
cal plants can be found in mountains of this 
region. Source springs of this region stream 
toward west and finally reache to Dez River. 
Due to few information about this touristic 
area, it is still unknown for tourists; while, 
if this area was located in an important town 
or near the province capital, it would gained 
much more attention. Authorities and inves-
tors have to take actions to build restaurants 
and places for accommodations near Poone-
hzar Waterfall area, in order to introduce this 
area to tourists and increase numbers of tour-
ists. Currently, only facilities available are rest 
rooms, parking, and some rest areas and places 
to serve food; however, during summer and 
holidays, there is fully crowded and there is 
no room to swing a cat.  

The Highest Waterfall of Isfahan Province, 
In Highest town of Iran
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to exhibit such colorful and reach culture in 
houses atmosphere and gardens. Also, when 
you are visiting every corner of houses and 
other complexes, in some houses you will see 
women baking local bread and cookies and they 
are wearing Gilani local clothes that somehow 
promote and display food culture of Gilan. We 
always thought of a museum as a modern place 
with CCTV, thick glass windows, ant etc. But 
when you enter Gilan Rural Heritage Museum, 
you face another kind of museum in Iran and at 
heart of Gilan Greenland. If you are interested 
to nature, culture, customs, livelihood, handi-
crafts, and etc. of Gilani people, this complex 
has all of them for you. You walk into Saravan 
Forest with a museum guide and as you are won-
dered by sky towering green trees, rural houses 
with gable roof and wooden stairs, large veranda 
and a big mat spread in the veranda catch your 
eyes, like that Gilani grandparents were lived 
there for yearsand waiting for us to visit them. 
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Rural heritage museums are tangible images of 
traditional life that you can closely see archi-
tecture, customs, handicrafts, local arts, and 
experience rural life. Such museums create 
atmospheres to introduce traditional life of a 
special place. It is interesting to note that Gilan 
Rural Heritage Museum is the only national 
experience in the field of preservation of rural 
culture and architecture with the concept of 
open-air museum in Iran. This museum is 
unique in its kind in Middle East and Central 
Asia, and it is designed by purpose of protect-
ing and preserving tangible and intangible 
heritages of Gilan Land. The ideology of set-
ting up such museum were proposed by Dr. 
Mahmud Taleghani after Rudbar earthquake 
of 1990. Couple of days after the earthquake, 
a series of studies entitled “Economic, Social, 
and Cultural Effects of Earthquake” were 
began and headed by Dr. Taleghani. Results of 
this collective researches show strong changes 
in people lives and their break with their near 
past. In fact, the disappearance of local lives 
were began by 1940s under modernization 
and development, and natural disasters were 
only intensified those effects. Among avail-
able options, Saravan Forest Park due to its 
placement in one of the most crowded roads of 
north of the country, suitable topography, and 
accessible infrastructures was considered by 
designers. In designing this museum, places 
were considered for restaurants, teahouses, 
bazaars, traditional mosques, farms and 
gardens, training workshops and handicraft 
productions, grounds for traditional games 
and plays, agriculture and animal husbandry 
research centers, institute of architecture 
and anthropology, children park, garden 
for growing medical plants and native trees, 
national wood architecture, and two sets of 
hostel inspired by Gilan rural architecture 
that each of them has 150 units with capacity 
of 3 to 5 guests. Apart from these complexes, 
building such as mosque, entrance building, 

researchers’ home, mall, traditional coffee 
houses, blacksmith workshops, and a school 
were built in the museum ground. Numerous 
festivals, local musique, traditional ceremo-
nies and rituals, and local games and plays are 
held in the museum to preserve and introduce 
to next generations. One of the achievements 
of architectural and anthropological studies is 
to register and documenting important part of 
Gilan oral heritage that its results are published 
on scientific anthropological and architectural 
books. Students group visiting of Gilan Rural 
Heritage Museum is including educational ac-
tivities that has an important role to introduce 
Gilan local culture to children, adolescents 
and youths. During visiting days, especially in 
holidays, malls and exhibitions of handicrafts, 
picture and paintings, architectural achiev-
ments, local clothing, and Gilani Table are 
establish for visitors. Museum guides wear 
local costumes and give useful information 
about the museum, houses, and culture of Gi-
lan. This interaction caused many houses and 
objects introduce and donate to the museum to 
preserve and renovate. 
When visitors step into the museum area, 
they do not face an indoor complex with glass 
showcases, but they step into Saravan Forest 
and as you walk through the forest, you will 
see original Gilani Houses that has different 
shapes and different materials were used to 
build them.  Houses are built from stone, wood, 
etc. There are houses with wooden stairs and 
large verandas; and when you go upstairs and 
stand on the veranda, you will wonder by green 
sky tall trees of Saravan Forest. Breathing in 
such atmosphere is a great blessing. These 
complexes with large houses and other struc-
tures remain us the series Baran (the Rain). It 
is interesting that museum guides are ladies 
wearing Gilani local customs that show a 
symbol of Gilani culture to visitors. In addi-
tion, another beauty of this museum is houses 
and structures of mosques, schools, and etc. in 

large scales and every visitor can enter these 
houses and structures and closely experience 
the atmosphere of Gilani lives. Enter to rooms, 
living room, kitchen, veranda, warehouse, etc. 
and spend some hours thinking that you are 
originally a Gilaki (a Gilani) and apart from 
hurly-burly and busy life, live the traditional 
life of these people land. Inside these houses 
furniture, handicrafts, and decoration of tradi-
tional Gilaki Houses catch your eyes. In fact, 
this museum evoke, renovate, and display live-
lihood, work, housing, handicrafts, and other 
family atmospheres. About any chosen hous-
ing complex, vast anthropological research 
have been conducted by Anthropological 
Research Team of Museum. In these research: 
life style, customs and traditions of each cul-
tural area of Gilan, usage of different building, 
furniture and other requirement s of rural life, 
traditional farming, gardening, livestock, etc. 
methods are carefully and precisely recorded 
and registered. Many efforts have been done 

Gilan Rural Heritage 
Museum
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in a 10 to 12 square meters room. House floor is about 
one meter lower than the ground level. Materials used 
in construction of houses are stone, soil, branches and 
leaves of trees. Most of the houses except a short en-
trance, which makes you bend down and hardly enter 
the house, have no other outward opening. Each house 
has spaces such as Kandik (store house for wheat and 
barley), Kereshk (a clay oven use for cooking), vault, 
and niche. May be it is due to cold weather that they 
made houses small, close together, and in low height 
to warm them easily; but, nowadays you can see tall 
houses with urban structures and with brickworks. 
Customs of Makhunik village
It is half an hour drive from Makhunik Village to the 
boarder of Afghanistan, therefore this villagers are 
originally Afghani; actually, they were nomads who 
migrated and then settled in this area about three to four 
centuries ago. Religiously they are Sunni Muslims. 
This villagers do agriculture, judgment, inheritance, 
and traditional plays the same as ancient times; actually, 
these practices remained intact in this village due to its 
isolated location. Till thirty to forty years ago, these peo-
ple lived primitively and far from any technology with 
very strange beliefs. Till few years ago, drinking tea, 
smocking, and eating meat was a taboo in this village; 
also, having a TV was as letting Devil to come to their.

 Only food sources of the village was turnip and beet 
that were cultivated in surrounding farms. Sometimes 
they prepared a special food “Bakhtak” by flour. In 
past, if a person got sick, they isolated him/her in a cave 
near the village. Its reason is not yet clear; it might be 
due to prevent infectious diseases. But in recent years, 
their social and economical conditions has changed a 
lot. Now, they use rice, bread, and meat in their meals 
and youth work in nearby Granite Mines, therefore, 
their social and economical conditions have been 
improved. Makhunik villagers play Tar and Dutar mu-
sical instrument and sing local songs. In Nowruz and 
religious Eid al-Fitr and Eid al-Adha, they have special 
ceremony. They wear new cloths, prepare local dishes 
and go to visit elders and other family members. This 
villagers wear local Baluchi cloths. Men wear include 
loose pants, turban, vest, kind of local shoes, and a kind 
of long cloth. Women wear include scarves, jewelry, 
and a kind of long shirt. 
If you are interested to travel to this place, you would 
better know there is no ecolodge there and you have 
to be the guests of villagers or take a room in hotels of 
Birjand City. Remember to buy from handicrafts of 
this village which include carpet, basket, macramé, 
and pottery to both help preserve their culture and also 
help them economically. 
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You have definitely heard the name 
of Gulliver, or you might have read 
its story, a story about traveling to 

the land of short people, a travel to the land 
of Lilliputians. But you can find the real 
land of Lilliputians in Iran. It might be a little 
bit exaggerated, but Makhunik Village in 
Birjand, Iran, is the land of Lilliput and one of 
the amazing villages around the world. Due 
to its short people this land became popular as 
“Land of Lilliput”. People’s maximum height 
is 140cm, this is because of consanguinity 
marriages and type of nutrition common in 
this region; currently, by changing their type 
of nutrition and adding iron supplement and 
tablets to their food habits, changes in their 
height is observed. It is not the only reason 
why this is one of the wonderful villages of the 
world, but their customs and specific beliefs 
and architecture is distinctive. 

History
Makhunik region is located in 142 km distance 
of Birjand County, and it has 12 Villages that 
Makhunik village is the biggest of them. The 
origin of the village name is unknown. Some 
believe that its name composed from two 
words “Mad” and “Khunik”, that means a 
town with cold climate, and also its residents 
says that the village name means “extremely 
cold”. Some other believe that, when govern-
ment officials came to this village, villagers 
gave them cold shoulders, and because of this 
reason they named it as “Makhunik”. There is 
no any written history about this village, just 
“Colonel Charles Edward Dabit” described 
Makhunik region in his travelogue to Khorasan 
and Sistan Provinces of Iran during reign of 
Naser al-Din Shah Qajar, in late 19th century. 
However, historians claim that, this place had 
been residential for about 300 years. There are 

petroglyphs near Makhunik Qanat that shows 
a shepherd and other ancient symbols, and it 
is a proof for residential history of this region. 
Makhunik historical monuments include Sang 
Siah (petroglyph), a castle and its tower, Gol 
Anjir Tower, Sargardoni Mansion, and Nader 
Mordeh Mansion. 
Mystery of Makhunik Village
 Makhunik is an enclosed village among arid 
mountains and it is located in an area that peo-
ple can live without any passer for centuries. 
In past, the village had no any access road, 
and in recent years some part of the mountain 
were cut to build an access road to there. Vil-
lage residential part is located in hillside and 
houses are compressed together and built in a 
valley between two hills. The ancient part of 
the village is very narrow and only one person 
can pass through its alleys. Houses do not have 
any specific geometrical shape and people live 

Makhunik, Land of
 Legendary Lilliput
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At first it seems that, like other 
similarities, these two words 
are the same, but the former 

is a new city neighboring Qamsar city, 
Kashan County, Isfahan Province, and 
the latter is a village in Kuhpayeh Dis-
trict, Isfahan County, located in north 
part of Varzaneh town. Jushaghan or 
Jusghaghan Ghali (Jushaghan Carpet) 
which still retain its rural structure is a 
very beautiful summer-quarter region 
located in 18 kilometers distance of 
east Isfahan-Qom highway, and it is 
located in north side of Meymeh town 
in foothills of Karkas Mountains; it 
has cold weather and its precipitation 
is favorable and it has a very pleasing 
landscapes. Its seasonal river and 
variety of bridges built on the river 
doubled the beauty of this region and 
therefore cultivating products such as 
wheat, barley, cotton, red fig, pome-
granate, and cotton-pod is preferable 
for residents. Damask rose essential 
oil extraction, which is the promi-
nent feature of Kashan and Qamsar 
District, is also done in this village in 
spring. The suffix “Ghali” (Carpet) 
of the village name is originated from 
the art of carpet weaving in this region 
and from old times weavers and artists 
of carpet weaving were very popular 
and carpets wove in this region were 
used as gifts for royal families. It is 
interesting to know that, marble and 
alabaster mines and resources are an-
other prominent feature of this region, 
so that stones used in construction of 
Azadi Tower of Tehran were extract 
and prepared from this region’s mines. 
However, it is highly recommended in 
order to travel to Qom or Tehran from 
Isfahan, have a visit of this place and 
enjoy its fascinating nature. 

Jeshuqan is located in neighboring of 
Kohpayeh and Todeshk, and accord-
ing to the words of its residents, here is 
the birth place of Hafez, a great Persian 
poet of 14th century, and it is one of the 
attractions of the village. This green 
and mountainous area is located at 
heart of a desert in 95 kilometers dis-
tance from east of Isfahan city and it 
is located in way side of Isfahan-Yazd 
road. Historical bathhouse of this 
village is structurally similar to Vakil 
Bathhouse of Kerman, and currently it 
is under renovation and reconstruction 
by Cultural Heritage Organization; 
this bathhouse dates back to about 
300 years ago. Natural resources, 
limpid soft spring resources at center 
of the village, wonderful residential 
two-stories nesting caves, Muslims 
and Zoroastrians cemeteries of the 
village are evidences that the village 
dates back to 2000 years ago and due 
to this reason every year thousands 
of tourists visit Jeshuqan village and 
enjoy its ancient history. In terms of 
handicrafts there are dying workshops 
and engineers of carpet weaving maps 
turn this village to the center of carpet 
weaving and its accessories. Village 
perfect weather and its source spring 
water caused that blueberry becomes 
one of the most delicious, popular, 
and unique production of the village, 
and tasting of this bluberries attract 
many tourist and visitors there in June 
and July. 
It is just a brief introduction of this 
two wonderful villages to encourage 
people to visit there, but the sack is 
known by the sample. We wish that 
you may have a wonderful one day 
trip there with your family and have a 
memorable day. 

From Jushaqan 
to Jeshuqan
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high physical abilities and climbing equipment. 
There are two access roads to the waterfall. One 
is from upper heights and from Rostam-Abad 
Village, and the other one is from lower heights 
and from Gazestan Village. Both directions 
have the same degree of difficulty; the only 
difference is that the lower height direction 
requires equipment to pass through the Bazoft 
River. 
Khodaafrin Bridge:
Khodaafrin Bridge is located in south-east of 
Gazestan Village. Gazestan Village is located 
in 140 kilometers distance from Shahre-Kord, 
center of Chaharmahal and Bakhtiari Province. 
This bridge were created due to landslides and 
collapses of huge rocks over Bazoft River in 
ancient times, in Persian language Khodaafrin 
refers to something created by natural forces 
which is suitable for human use. This bridge is 
the only road for Bakhtiari Nomads during their 
migration cycle. 

Dezpart Stairs:
Dezpart or Dejpart is a road which were popular 
as Small Silk Road in ancient times; it was a 
very important road in different historical eras 
and even in contemporary time it was used for 
different purposes such as economic, social, 
cultural, political, and military purposes. Ac-
cording to Imna News Agency, some part of 
this road, specially its southern parts, dates 
back to about a thousand years ago.  Besides, 
historical site of Robat Source Spring which 
is located in this road, has historical hills and 
debris of a caravanserai, and also remaining of 
prehistoric period. 
Previously, Hamid Miralaie, Prefect of Bazoft 
District, in an interview with Mehr News 
Agency said “spring is the touristic season of 
Bazoft district” and “the region has a great tour-
istic potential that requires Medias to introduce 
its tourist attractions. Tourists has a great role in 
employment and income of the people”.
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BAZOFT, Nature And Culture 
Treasure of Iran
Again it is weekend and in 

this hot weather a proper 
trip can be very enjoy-

able. A trip to a not so far destina-
tion could occupied your mind for 
a while. If you are adventurous and 
an ecotourist, we have a special 
offer for you; go to Bazoft land. 
Due to its beautiful and fascinating 
nature, waterfalls and oak forests, 
wonderful historical monuments 
and nomadic life, Bazoft is a very 
beautiful and a proper destination 
for whom searching a special land 
and a place full of adventure. 
Bazoft district is a district in 
Kuhrang County, Chaharmahal 
and Bakhtiari Province, Iran. It 
is located in 190 km distance of 
Shahre-Kord, center of Chaha-
rmahal and Bakhtiari Province, 
and by the Shahre-Kord Masjed 

Soleiman Road. The name of this 
district originates from name of 
a river pass through this region. 
Exactly, Bazaft is a river originates 
from Monte Zard-Kuh, and pass 
through Shahre-kurd and Borujen 
Counties and at the end reaches 
to Karun River. In its way stream, 
Bazoft River creates fascinating 
and alluring landscapes; it passes 
through meandrous valleys and 
forests and irrigate many villages; 
due to proper climate and vegeta-
tion, this region has always been 
the main road of nomad (Bakh-
tiary) migration. 
Nomadic Life:
If you want to experience and 
touch Bakhtiari nomad life and 
enjoy their local foods, it would be 
wonderfully attracting to be with 
them during their migration time; 
because their migration road of 
Bazoft district is from Monte Zard-
Kuh, local people call this road 
“Mal Ro”. Time of migration is at 

the beginning of April and it starts 
from Khuzestan plains and ends in 
plains of Chaharmahal and Bakh-
tiari; usually, migration takes about 
15 to 20 days. During migrating, 
Bakhtiari Nomads pass through 
high and towering mountains and 
roaring rivers. 
Oak Forests:
If you love ecotourism, you would 
enjoy oak forests of Bazoft dis-
trict. These forests were created 
by special climate conditions, and 
according to Mehr News Agency 
this district has the most beautiful 
vegetation resources in Zagros 
Mountains. 

Zard Limeh (Boieneh) Water-
fall:
Go along river stream and enjoy 
hearing its roaring sound is one of 
the most pleasurable experiences 
that you can have in a trip to land 
of Bazoft. Zard Limeh Waterfall 
is one the most beautiful water 
of Chaharmahal and Bakhtiari 
Province, and of course our coun-
try Iran, that every year attract 
many mountain climbers to this 
land. With about 50 meters height 
and about 200 meters width, Zard 
Limeh Waterfall is one of the wid-
est waterfalls of Iran. 
In order to reach the waterfall you 
have to hike a long road and it re-
quires a long and heavy hiking with 
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