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ارتقای فرهنگ گردشگر پذیری را 
در دستور کار قرار دهیم

زمانى که از توســعه صنعت گردشــگرى در مقصد صحبت مى کنیم، نمى توانیم نقش خطیر جامعه 
محلى را نادیده بگیریم. عالوه بر پرسنل هتل ها، رستوران ها و جاذبه هاى تاریخى، مردم بطن جامعه 
نیز نقش بسیار پر رنگى در میهمان نوازى و ایجاد خاطرات خوب براى گردشگران دارند. فروشندگان 
صنایع دســتى، رانندگان تاکســى، پلیس ها و همه و همه از اعضاى تأثیر گذار ایــن جامعه در ارتباط 
با گردشگران محسوب مى شــوند که لحن پاسخ، لبخند و نوع برخوردشــان مى تواند تأثیر خوبى بر 
جذب و عالقه مند کردن گردشگران داشته باشد. از طرفى، درست عکس آن، پاسخ هایى که در کمال 
بى حوصلگى، کم توجهى و راهنمایى هاى نادرســت دریافت مى کنند، ذهنیت گردشــگران را به هم 

مى ریزد و آنان را دچار دلسردى مى کند.
ارتقاى فرهنگ گردشگر پذیرى، عامل بسیار مهمى درجذب گردشگران محسوب مى شود. در اینکه 
مردم ایران میهمان نواز هستند شکى نیست؛ اما متأســفانه گاهى بر اثر نداشتن  آگاهى کافى از عواید 
صنعت گردشگرى، دچار گردشگر گریزى مى شویم. فرهنگ گردشــگرپذیرى در تمامى مقاصد، یا 
نسل به نسل منتقل مى شود یا دولت ها براى آن برنامه ریزى و به اصطالح امروز، فرهنگ سازى مى کنند. 
گسترش و ترویج فرهنگ با حداقل هایى میسر است؛ اما ارتقاى آن نیازمند آموزشى همه جانبه و فراگیر 
اســت. عالوه بر آن، زمانى که مردم بدانند با اوضاع اقتصاد امروز کشورشان راهى به جز روى آوردن به 
صنعت گردشگرى ندارند و معیشت شان به  وجود گردشگران گره  خورده  است، به مقوله میزبانى توجه 
جدى ترى مى کنند؛ اما متأسفانه در بیشتر موارد، تمام توجه ها به سوى ایجاد زیرساخت هاى فیزیکى 
گردشگرى است و مدیران و برنامه ریزان باالدست از برنامه ریزى براى ارتقاى فرهنگ گردشگر پذیرى 
در میان عموم مردم غافل هســتند؛ در صورتى که باید در کنار ایجاد تأسیسات گردشگري، به صورت 
متوازن، فرهنگ گردشگر پذیري نیز توســعه یابد تا در کنار خدمات ارائه شده به گردشگران، رضایت 

آنان به طور کامل تأمین شود.
مى توان این طور تشبیه کرد که هتل و رستوران خوب، فقط غذاى جسم گردشگران را تأمین مى کند؛ 
اما غذاى روح آنان یا همان حس خوبى که از برخورد با جامعه میزبان برایشان حاصل مى شود و در قالب 

خاطره، سال ها در ذهن شان ماندگار است، در دست تک تک مردم جامعه است.
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 میناکارى از «میم» تا «ى»؛  

رقص نگارین
 آتش و خاک بر تارک مس

سارا حسین پور
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آقاى پیکام لطفاً از چگونگى ورودتان به این هنر بگویید. 
در قدیم پدران به اصطالح گوش بچه خــود را مى گرفتند و 
مى گفتند بچه برو سرکار! چنین چیزى در اصفهان قدیم اصًال 
چیز عجیبى نبود. من هم کودکى ده ساله بودم که به زور پدرم 
وارد این کسب و کار خانوادگى شدم؛ ولى بعداً به آن عالقه مند 

شدم و تا حاال به این کار ادامه داده ام.
با این توضیحات چند سال است که به کار مینا اشتغال 
دارید؟ تقریباً 45 سال است. من از بچگى به این کار مشغول 
بودم و بعد این کار ادامه پیدا کرد. تا کالس پنجم و ششم روزانه 
درس مى خواندم و بعد از آن در مدرسه شبانه درسم را ادامه دادم 
و روزها مشغول به کار بودم تا  اینکه دیپلم گرفتم و بعد از آن هم 
این کسب و کار را رها نکردم؛ سپس کارگاه زدیم که هم فروشگاه 
است و هم کارگاه و این طورى شد که کار ادامه پیدا کرد. بعضى از 
برادرانم، پسرانم و خیلى از اقوام و خویشان ما به این شغل(مینا 
یا مینیاتور) شهرت دارند؛ حتى دخترم هم در خانه به کار مینا و 

مینیاتور اشتغال دارد.
مشــکالت شــما به عنوان یک کارآفرین و هنرمند 
چیست؟ مشکالت که زیاد است؛ ولى متأسفانه مسئوالن براى 
حمایت از هنرمندان چاره اندیشى نمى کنند؛ به خصوص با توجه 
به رکود اقتصادى و رکود بازار، خواستار حمایت دولت از هنر و 
هنرمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان آثار هنرى به خصوص 
هنر میناکارى هستیم؛ به خصوص در بخش صادرات. از دولت 
مى خواهیم با تبلیغات فرهنگى مردم را براى خرید صنایع دستى 
تشویق کند. قبالً نمایشگاه هاى خارج از کشور با تسهیالت خوبى 
براى تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع دستى برگزار مى شد؛ 
ولى االن به ما مى گویند هزینه نمایشگاه خارج از کشور را باید 
خودتان بپردازید. خب یک تولیدکننده نمى تواند شخصاً براى 

نمایش هنر خود در نمایشگاه هاى خارج از کشور هزینه کند.
آخرین بار این نمایشگاه هاى خارج از کشور چه زمانى 
برگزار شده است؟ تقریباً تا هفت، هشت سال پیش از این 
هم این نمایشگاه ها دایر مى شد و خوب هم بود، یعنى حضور 
در نمایشگاه با حمایت دولت و به صورت رایگان بود. االن کلى 
پول بابت بار از ما مى خواهند و فقــط براى توزیع محصول به 
ما کمک هزینه مى دهند. واقعاً بــراى ما صرف نمى کند که با 
این هزینه ها براى نمایش محصول در نمایشــگاه هاى خارج 
ازکشور شرکت کنیم. من قبًال براى شــرکت در نمایشگاه و 
دیدن نمونه کارهاى میناکارى به کشورهایى نظیر هندوستان، 
قطر، ایتالیا و نیجریه ســفر کــرده ام؛ به عنوان مثال،کارهاى 
میناى هندوســتان اصًال کیفیت ندارد و قابل رقابت با میناى 
اصفهان نیست. در کل، بازار بین المللى خوبى براى میناکارى 
اصفهان وجود دارد؛ ولى متأسفانه تبلیغ هنر ایرانى به خصوص 
میناکارى، در خارج از کشــور خیلى کم است و همه این ها به 

عدم حمایت دولت برمى گردد.
میناکارى اصفهان در خود ایران چه جایگاهى دارد؟ 
قطعاً میناکارى اصفهان نه تنها در ایران بلکه در جهان حرف 
اول را مى زند. ریشه هنر میناکارى به اصفهان برمى گردد و البته 
هنر خاتم کارى هم در اصفهان به اوج شکوه خود رسیده است. 
فروشگاه هاى محصوالت میناکارى زیادى در سطح کشور داریم؛ 

ولى تولید کنندگان آن عمدتاً در اصفهان هستند.
ظاهراً عالوه بر میناکارى نقاشى، یک نوع کمتر دیده 
شده میناکارى به نام «میناى خانه بندى» وجود دارد. 
درباره آن کمى توضیح بدهید. مینــاکارى خانه بندى 
بیشتر در کشورهاى دیگر رایج است تا ایران. من در هندوستان 
هم نمونه هایى از این هنر را دیده بــودم؛ با این حال اصل این 
کار به چین برمى گردد؛ ولى میناى نقاشــى فقط در اصفهان 
انجام مى شــود. در مینا کارى خانه بندى، لحیم را گرم کرده 
و با طرح هاى مختلف روى ظرف مســى مى چسبانند و لعاب 
مى زنند؛ در کوره لحیم ها آب شــده و به ظرف مى چســبد؛ 
سپس آن را رنگ آمیزى کرده و مجدد در کوره قرار مى دهند 
تا رنگ ها به اصطالح خود را نشان دهند؛ به خاطر همین به آن 
میناى حجره بندى یا لحیم کارى هم مى گویند. این کار درکل 

مصاحبه با آقاى احمدرضا پیکام، میناکار چیره دست اصفهانى

میناکارى، هنریست که آن را جادوى نگارین آتش و خاك مى دانند، هنرى چندهزارساله که در اصفهان عهد 
صفوى به اوج زیبایى و شکوه خود رسیده و نام این شهر تاریخى را با زیبایى این هنر ماندگار، پیوندى عمیق و 
ناگسستنى داده است. براى شناخت بهتر میناکارى به سراغ «استاد احمدرضا پیکام» مى رویم، مردى 56 ساله 

که زندگى او از کودکى تا به امروز با این هنر در آمیخته است.
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با میناى نقاشى فرق دارد. بعد از لعاب دهى، با رنگ هاى معدنى ظرف 
مسى را نقاشى مى کنند و در کوره قرار مى دهند تا رنگ ها پخته و 
براى همیشه ثابت شوند. میناکارى خانه بندى خواهان خاصى ندارد 

وبیشترمردم هم اصالً با آن آشنایى ندارند.
چه برداشت ها و اشتباه هاى رایجى درباره شغل و هنر شما 
در ذهن مردم وجود دارد؟ آیا تابه حال پیش آمده که کسى 
وارد مغازه شما شود و از شیوه کارتان تعجب کرده باشد؟ بله، 
خیلى زیاد! اصًال خیلى ها فکر مى کنند مینا کارى روى ســرامیک 
است؛ درصورتى که این مس است؛ حتى خود مردم عادى اصفهان 
هم درباره تولید این هنر دچار اشتباه مى شوند؛ ولى درباره گردشگران 
خارجى این اتفاق کمتر دیده مى شود؛ زیرا براى آنان قبالً تبلیغ شده 
است و به آنان گفته اند اگر به اصفهان رفتید در اصفهان چنین کارى 
وجود دارد که به آن هنر میناکارى مى گویند و جنس آن چنین و 
چنان خصوصیات را دارد؛ بنابراین با دانش و اطالعات دقیق ترى به 
بازدید یا خرید این آثار مى پردازند. خیلى از ایرانیان حتى نام این هنر 

را نمى دانند و مى پرسند که این چیست؟  آیا کار دست است یا نه؟!
خیلى از مشــترى ها براى خرید جهیزیه دختران خود به خریدن 
چینى روى مى آورند که بر اثر زمین خوردن از بین مى رود؛ درحالى که 
مینا کارى یک عمر قابل استفاده است و مى توان یک سرویس کامل 
ظرف و ظروف مینا تهیه کرد که براى همیشه ماندگار است و هرچقدر 
هم بیشتر از عمر آن بگذرد قیمتى تر مى شــود. باید درباره ارزش 

صنایع دستى در میان مردم فرهنگ سازى شود.
هنر شما روایتگر چیست؟ آیا درباره کار شما افسانه اى هم 
وجود دارد؟ به عنوان مثال، درباره خاتم کارى افسانه اى است که 
مى گوید خاتم کارى هنر ابراهیم پیامبر(ع) است. شما باید در نظر 
داشته باشید که از 1500 سال پیش از میالد مسیح، هنر میناکارى 
وجود داشته و در دوره صفویه به اوج شکوفایى خود رسیده است. 
همچنین درباره نقش هاى اسلیمى، تمامى نقش و نگارها از یک نقطه 
کوچک در مرکز شروع مى شود؛ سپس به آهستگى و با چرخش هاى 
قلم، کل زمینه را در بر مى گیرد؛ ولــى مرکز تمامى این دایره هاى 
تودرتوى پر نقش و نگار و به هم پیوسته همان نقطه است. هرچقدر 
هم که دور بشوند باز هم چشم به آن نقطه سرآغاز دارند و به گرد او 
مى چرخند. از قدیم خلق چنین نقش و نگارهایى در هنر مینا، اشاره یا 
تمثیلى از آغاز خلقت و نیز خانه کعبه و طواف کنندگان آن بوده است.

هنر مینا کارى بیشتر روى چه اشیاء و چه فلزاتى کار مى شود؟  
مى توانیم هنر مینا را  روى انواع و اقســام ظروف انجام دهیم. هنر 
میناکارى به هیچ ظرفى نه نمى گوید؛ به عنوان مثال، سماور، قندان، 
آینه و شمعدان، گلدان، شکالت خورى، کاســه و بشقاب، پیپ و 
زیرســیگارى و حتى چپق هایى از قدیم. یادم مى آید یک مشترى 
سماور قدیمى ذغالى از جنس مس برایم آورد و از من خواست که آن 
را میناکارى کنم. در پاسخ به قسمت دوم پرسش شما نیز باید بگویم 
این هنر 99 درصد روى مس انجام مى شود و به ندرت اتفاق مى افتد 

که روى طال یا نقره کار شده باشد.
کدام یک از ابنیه تاریخى در اصفهان، هنر مینا را به صورت 
ویژه در معمارى خود دارند؟ بــه گنبد مســجد امام(ره) و 
مسجد شیخ لطف اهللا نگاه کنید، شــکوه هنر میناکارى از این 
عمارت هاى باشکوه سرچشمه گرفته است. منظورم این است 
که این هنر یک هنر ســنتى قدیمى است. داخل مسجد شیخ 
لطف اهللا که مى روید از مرکز قســمت داخلى گنبد، این طرح و 

رنگ هاى چشم نواز آغاز مى شود. طرح هایى که مى زنیم دقیقاً 
همان نوع طرح هاســت که به آن طرح هاى اســلیمى سنتى 
مى گویند. آن رنگى که کار شده، رنگ آبى فیروزه اى است که 
شما در بیشتر جاها مینا را با آن مى شناسید. کم پیش مى آید 
که مینا با قرمز یا سبز کار شده باشد. اصًال هنر میناکارى با آبى 

فیروزه اى شناخته شده است.
چرا به این هنر، میناکارى مى گویند؟ مینا، شى اى کامالً محکم 
است. ما به جنس سخت مینا مى گوییم؛ مثل میناى دندان. میناکارى 
تا مادام العمر باقى مى ماند. رنگش نمى رود. خش برنمى دارد. آب و 
آتش و گرما و رطوبت آن را از بین نمى برد. تا دنیا دنیاست این مینا 
باقى مى ماند. وقتى هنر میناکارى در مرحله آخر کار به کوره مى رود، 
حتى رنگ آبى آن هم براى همیشه ثابت شده و تبدیل به عنصرى 

سخت و پایدار مى شود.
در سال هاى اخیر شمار گردشگران خارجى چندین برابر 
شده است. در این میان اســتقبال گردشگران داخلى و 
خارجى از هنر شما چگونه است و این افزایش شمار گردشگر 
چه تأثیرى بر بازار هنر، به خصوص فروش صنایع دستى مینا 
داشته است؟ استقبال باید خیلى بیشتر از این ها شود. باید براى 
گردشگران به صورت هدفمند تبلیغ شود. بله، این گردشگران به قول 
شما زیاد بودند؛ ولى همین ها خرید چندانى نکردند یا قدرت خرید 
آن چنانى نداشــتند. به نظر من میزان خرید گردشگران مطابق با 

تعداد آنان نیست.
دلیل قیمت باالى آثار میناکارى چیست؟ این به دلیل هزینه 
سرمایه گذارى اولیه این هنر نسبت به هنرهاى دیگر و نیز قیمت 
باالى مواد اولیه آن، یعنى مس و لعاب و رنگ هاى معدنى اســت؛ 
همچنین هزینه کار استادکار زبردســت حتماً ارزش و قیمت کار 
را باالتر مى برد؛ به عنوان مثــال، در مینیاتور، هزینه از پنج تا پانصد 
هزارتومان درمى آید؛ ولى در هنر میناکارى براى تولید یک کاسه و 
بشقاب بزرگ باید حدود دو میلیون تومان هزینه شود. در ثانى باید 

توجه داشته  باشید که رنگ مینا گران ترین رنگ است.

در هنر مینا عالوه بر رنگ هاى معدنى و گیاهى، از یک سرى 
رنگ هاى شیمیایى هم استفاده مى شود. آیا این کار قبالً هم 
انجام مى شده یا جدید است؟ درحال حاضر، در مشهد کارخانه اى 
وجود دارد که رنگ میناى شیمیایى تولید مى کند و البته برخى از 
رنگ هایش خوب از آب درآمده است؛ البته فقط بعضى از آن ها. من 
در کل از این چندتا رنگ شیمیایى که خوب جواب داده است، راضى 

هستم.
آیا این اقدام و جایگزینى رنگ هاى معدنى با رنگ شیمیایى 

آسیب زا نیست و آفت کار شما به حساب نمى آید؟
اگر نتیجه کار خوب باشد ما از آن استقبال هم مى کنیم. در ابتدا رنگ 
مینا را کیلویى 40 الى 50 هزار تومان مى خریدیم؛ ولى االن آن را 
کیلویى ده هزارتومان مى خریم که برایمان به صرفه است و از کیفیت 

کار هم نمى کاهد.
آیا هنر میناکارى از پتانسیل خاصى براى خلق و نوآورى 
برخوردار است؟ بله. خیلى زیاد مى شود در این زمینه کار کرد؛ 
ولى باید بدانیم که اصالت هنر میناکارى در وفادارى آن به ســبک 
قدیم است. در نتیجه این خالقیت نمى تواند مخاطب چندانى داشته 
باشد؛ زیرا مینا یک هنر سنتى و قدیمى است و کسى که براى خرید 
مراجعه مى کند به دنبال سبک قدیمى و اسلیمى است. آنان این آثار 
هنرى را با تاریخچه اصیل پشت آن ارزشمند مى دانند: نه با نوآورى 

در طرح و رنگ.
در نهایت پیام شما به کسانى که مى خواهند این هنر را یاد 
بگیرند، چیست؟ در وهله اول و مهم تر از همه چیز، عالقه خود 
فرد مهم اســت و اینکه واقعاً پشتکار و حوصله داشــته باشد و به 
خاطر مســائل اقتصادى و مادى وارد این عرصه نشود که به زودى 
خسته مى شود. یک هنرآموز باید تمام ســعى خود را داشته باشد 
تا به حرکت دست اســتادکار خوب دقت کند و فوت و فن هاى کار 
را خوب یاد بگیرد و به  سادگى از کنار آن نگذرد. این هنرى است که 
عالوه بر آموزش خوب و مواردى که گفتم به تجربه خود فرد هم نیاز 

دارد.
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امـروزه اگـر بـه نقـاط مختلـف دنیـا سـفر کنیـد یکـى از 
شناسـه هاى هـر قـوم، مذهـب و در هـر شـهر وروسـتا زبـان 
و لهجـه  آن منطقـه اسـت. کالم، زبان، لهجه و گویـش از بدو 
پیدایـش یکى از ابـزار ارتباط بین افـراد در یک جامعه بوده و 
داراى تنـوع آهنـگ و زیبایـى خاصـى اسـت. امروزه تعـداد و 
آمـار دقیقـى از  زبان هـا و لهجه ها در دنیا  مشـخص نیسـت؛ 
فقـط یـک نمونـه تحقیـق از زبان شـناس آلمانـى، شولتسـه 
مى گویـد، در اروپـا بیـش از 200 نـوع زبـان و 2000 لهجـه 
ثبت شـده کـه قطعاً متغیر اسـت یـا به عنوان مثـال، در ایران 
و فقـط یـک  زبـان ترکـى بیـش از  40  و در دنیـا بیـش از  

150  نـوع لهجـه دارد.
در اسـتان و شـهراصفهان خودمـان هـم مانند جاهـاى دیگر 
از تنـوع زبـان و گویـش محلـى فراوانى برخوردار هسـتیم که 
آمار دقیقى از آن در دسـت نیسـت: از لهجه شیرین اصفهانى 
گرفتـه کـه در خـود شـهر و محل به محـل آن متفاوت اسـت 
تا گویش شـهرهاى اطـراف آن چون نجف آباد، خمینى شـهر، 
گزوبرخـوار، داران، فریدون شـهر، نائین، جرقویه، رودشـت و... 
کـه در بعضـى روسـتاها و شـهرها به زبان خود شـهر (گویش 
گـزى یـا نائینـى) یـا بعضـى دیگـر از شـهرها و روسـتاها بـه 
زبـان محلى یـا والیتى (منطقه کوهپایه و روسـتاهاى اطراف) 

مشـهور است.
نکتـه جالـب توجه بـراى افرادى کـه زیاد اهل سیروسـیاحت 
و سـفر هسـتند: یک نـوار جغرافیایـى که از اطراف شـهرهاى 
کاشـان و میمـه شـروع  و در مسـیر از شـهرهاى خـورزوق، 
خمینى شـهر، اردسـتان، نائین، کوهپایه و ورزنه  گذشته و به 

رضا یاران
مدیرفنى گردشگرى

گویش هاى محلى حواشى اصفهان؛

از میمه تا نائین و ورزنه 
و جرقویه
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منطقـه جرقویـه ختـم مى شـود، داراى زبانى با ریشـه 
یکسـان و لهجه اى شـبیه به هم هسـتند که به واسـطه 
صحبت کـردن بـا یکدیگـر نوعـى نزدیکى ریشـه اى را 
بـا هـم احسـاس مى کننـد و به همین علـت گاهـا در 
«اهـل  مى پرسـند:  یکدیگـر  مجالسـت از  و  برخـورد 
کدام شـهر هسـتید؟» گویى فکر مى کنند هم شـهرى 

. هستند
هنـوز  انجام شـده  کـه  تحقیقاتـى  و  نوشـته ها  در 
نـوار جغرافیایـى  به درسـتى  و دقیـق علـت چنیـن 
بـراى قرابـت نـوع گویـش در ایـن مناطـق در دسـت 
نـوع  ایـن  ریشـه  اتفـاق  بـه  همـه  لیکـن  نیسـت؛ 
و  ورزنـه  شـهر  در  پهلـوى  و  زرتشـتى  را  گویـش  
روسـتاهاى اطـراف پهلـوى ساسـانى و پهلـوى پارتى، 
در اصفهـان و رودشـت و پهلـوى درى در جرقویـه و 
ساسـانى و اشـکانى در شـهرهاى مختلـف دانسـته اند.

به هرحـال یـک اصـل مشـترك کـه بیـن ریشـه تمام 
ایـن گویش هـا دیده مى شـود، ریشـه پهلوى بـودن آن 
اسـت و آنچـه از شـواهد و قرایـن برمى آیـد گذشـت 
زمـان و بـروز حـوادث و جنگ هـا، هجـوم اعـراب  و 
مهاجـرت  اقـوام  به مناطـق یکدیگر، باعـث دگرگونى 
شـدید در گویـش اصلى و عدم یکپارچگـى  زبان  کل 
منطقـه شـده و بـا آمیختگى زبان هـاى پهلـوى درى، 
بنـدرى،  باسـتان، پارسـى میانـه،  اوسـتایى، پارسـى 
هنـدى، عربـى و حتـى بعضـاً آمیختگـى بـا فرهنـگ 
غـرب اهالـى را  از زبان مـادرى اصلى دور کرده اسـت.
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ی    
ن   

گلیتا حسین پور
کارشناس گردشگرى

زمانى که از یک گالرى، مــوزه یا بناى تاریخى 
دیدن مى کنیم، تماشاى نقاشــى ها، سازه ها و 
صنایع دستى، ذوق زیبایى شناختى ما رابه وجد 
مى آورند؛ چرا که آن ها نتیجۀ ســال ها تالش و 
ترکیب بندى رنگ ها و در مواردى پشتوانۀ تاریخى 
هستند که به آن آثار زیبایى و ارزش مى بخشند. 
اما هر نقاشى و دست ســازه اى را نمى توان به 
عنوان اثر هنرى پذیرفت. کنده کارى ها، امضاها، 
نقاشى ها و درددل هاى یادگارى بر یک بناى تاریخى، پدیده اى است که هم به بنا 
آسیب مى رساند و هم سیماى آن مکان را نازیبا مى کند؛ بنابراین چنین اقداماتى 
مسلمأ نمى تواند موجب خرسندى بازدیدکنندگان و مسافران شود، اقداماتى که 

متأسفانه عموماً توسط مردم عادى انجام مى شود.
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اصفهان شهرى است که با شنیدن نامش، رودخانه و 
پل هاى تاریخى آن در ذهن متجلى مى شــود. اگر 
امروز اقدامات جدى براى آن انجام ندهیم، این تصور ذهنى 
از اصفهان به مرور از میان خواهــد رفت؛ چرا که اصفهان از 
پتانسیل و محبوبیت گردشگرى باالیى برخوردار است. طى 
سالیان گذشته، به دلیل خشک شدن هاى پیاپى رودخانه، 
ترك هاى ناشى از بى آبى بر بدنۀ پل هاى تاریخى شهر ایجاد 
شده است و حال آسیب هاى ناشى از رفتار نادرست گروهى 
از مردم نیز به آن ترك ها اضافه شــده و منظره اى به وجود 
آمده که نه براى خود مردم بومى، زیبا و دلچسب است و نه 
براى مسافرانى که از شــهرها یا حتى کشورهاى دور براى 
دیدن این بناها پا به شــهر مى گذارند. از طرفى، آثار چنین 
رفتار نابهنجارى را تنها بر پل جویى یا سایر پل هاى تاریخى 
نمى توان دیــد؛ تخت فــوالد هــم کــه از قدیمى ترین 
گورستان هاى کشور و ثبت شده در فهرست آثار ملى ایران 

است، از این قبیل آسیب ها جان سالم به در نبرده است.
مــاده 558 قانون مجازات اســالمى به تخریــب اماکن و 
مجموعه هــاى فرهنگى،تاریخى یا مذهبى اشــاره کرده 
است. این ماده اذعان مى دارد: «هرکس به تمام یا قسمتی از 
ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگی، تاریخی یا 
مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا 
تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم، خطوط و نقوش 
منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مســتقًال نیز واجد 
حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، 
عالوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی ده سال 

محکوم مى شود.»1
اینکه چرا باید در شــهرى این اتفاق ها بیفتد که ســاالنه 

مسافران زیادى را به عشق بازدید از این اماکن به اصفهان 
مى کشــاند و درآمد بســیارى از مردم از همین مسافران 
تأمین مى شود، سوالى است که جاى تأمل دارد. عدم حس 
مسئولیت  پذیرى و عدم آگاهى از ارزش این بناها، مى تواند 

از دالیل این رفتارها باشد.
 «پنجره شکسته»، نظریه اى ست که توسط سه جرم شناس 
آمریکایى به نام هاى جیمز کیو، جیمز ویلســون و جورج 
کلینگ در سال 1982 مطرح شد. این نظریه اذعان مى دارد: 
« جرم نتیجه یک نابســامانى اســت.» به عنوان مثال، اگر 
پنجره اى شکسته باشد و مرمت نشود، به این معناست که 
نظارت و قانونى در این مکان وجود ندارد و جاى مناســبى 
براى انجام فعالیت هاى غیرقانونى است و این قانون گریزى به 
مرور زمان از محله اى به محلۀ دیگر گسترش خواهد یافت. 2

از این رو براى اینکه دیگر شاهد چنین رفتارهایى نباشیم 
راهکارهایى همچون مشــارکت دادن بیشتر مردم محلى 
در محافظت از بناهــاى تاریخى، تالش بــراى آموزش و 
فرهنگ ســازى عمومى بــه ویــژه در مــدارس و نصب 
اطالعیه هایى دربارة  قوانین مجازات براى آسیب زنندگان 
به بناهاى تاریخى، مى تواند مؤثر باشد؛ اما با توجه به نظریۀ 
پنجره شکسته، براى گام نخســت، باید هرچه سریع تر و با  
کمک و راهنمایى متخصصان، براى مرمت آسیب هاى وارد 
شده بر این بناها (چه ناشى از عوامل طبیعى و چه ناشى از 

دالیل اجتماعى) اقداماتى را صورت داد. 

(۱)www.donya-e-eqtesad.com 
 (۲)   https://motamem.org
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 ناژوان از ترکیب دو واژة ناژ و وان ایجاد شــده اســت. ناژ، نــام گیاهى از 
خانواده صنوبر اســت و وان، پســوند مکان؛ پس ناژوان یعنى محل درختان 
ناژ.پارك جنگلى ناژوان با مســاحتى حدود 1200 هکتــار در غرب اصفهان 
قرار گرفته اســت. با توجه به قرار گرفتن این پارك در مســیر بادهاى غربى 
و همچنین وجود اکثــر صنایع آالینده در غرب اصفهــان، ناژوان مانند یک 
فیلتر طبیعى عمل مى کند و بر همین اســاس به عنوان ریۀ شــهر اصفهان 
شناخته مى شود. هواى مطبوع، دسترسى  سریع و وجود جاذبه هاى طبیعى 
و دست ساز در کنار هم شرایط مناسبى را براى گذراندن اوقات فراغت در این 
منطقه فراهم کرده است. مدیر طرح سامان دهى ناژوان مى گوید: «ناژوان جزء 
سه هدف اصلى گردشگرى اصفهان محسوب مى شود و وجود مراکز گردشگرى 
منحصر به فرد در کنار طبیعت بکر این پــارك مى تواند یک تا دو روز از برنامه  
تفریحى گردشــگران را به خود اختصاص دهد. بد  نیست بدانیم در تعطیالت 
نوروز امسال، حدود 430 هزار  نفر از امکانات تفریحى ناژوان بازدید کرده اند و 
به طور کلى، در این بازه  زمانى، حدود یک میلیون و 400 هزار نفر از فضاى ناژوان 

بهره برده اند.»

پارك ناژوان؛ گنجینه اى 
از مواهب

امید چپریان
کارشناس گردشگرى

به ریه اصفهان، بیش از یک تنفس ساده مدیون هستیم!

 



چه جاذبه هایى این جمعیت قابل توجه را 
به سمت ناژوان مى کشاند؟

تله سیژ ناژوان: تله سیژ، نوعى تله کابین است که در آن 
به جاى کابین محصور از نوعى صندلى چهار نفره با ایمنى 
زیاد استفاده مى شود. خط تله ســیژ، در ایران کمیاب 
است و فقط در سایت هاى دیزین، دربند، توچال تهران 
و پارك ناژوان اصفهان وجود دارد. تله ســیژ ناژوان، به  
طول تقریبى دو کیلومتر، شــما را از میدان سهر وردى، 
تا روبه روى پل کابلى باغ پرندگان جابه جا مى کند. بدون 
شــک، عبور از باالى درختان تنومند ناژوان و رودخانه، 
در کنار دوستان و هواى آزاد، حس بى نظیرى دارد که 
جاى دیگرى نمى توانید تجربه کنید. تله ســیژ ناژوان، 
در هر ســاعت 1000 نفر را جابه جا مى کند و عالوه بر 
معرفى جاذبه هاى طبیعى از منظر آسمان، گردشگران را 
به حفظ و نگه دارى این نعمت خدادادى تشویق مى کند. 
این روزها، امکان سنجى و مطالعات اجراى فاز دوم این 
تله ســیژ، حدفاصل باغ پرندگان تا کوه آتشگاه در حال 
بررسى اســت که در این صورت، پارك ناژوان را به کوه 

آتشگاه متصل خواهد کرد.
لذت غذا دادن به کپور ژاپنى با شیشه شیر 

را از دست ندهید!
آکواریوم اصفهان: براى دیدن کلکسیونى از ماهى هاى 

عجیب و غریب، باید از بزرگ ترین تونل آکواریوم ایران 
بازدید کنیــد. اینجا 6500 موجود زنــده دارد که بالغ 
بر 350 گونه از ماهى هاى جهــان را در خود جاى داده 
است. در تونل آکواریومى قدم بزنید و خطرناك ترین و 
نادرترین ماهیان جهان را کنار هم مشاهده کنید. در این 
مجموعه، یک استودیو عکس و فروشگاه هم وجود دارد 

تا با یادگارى، آکواریوم اصفهان را ترك کنید.
رفتینگ زاینده رود: امروزه شــاخه اى از گردشگرى 
ماجراجویى به نام رفتینگ وجود دارد که این امکان را به 
شما مى دهد سفرى پر از هیجان با قایق در رودخانه هاى 
خروشان داشته باشید. زمانى که زاینده رود جارى باشد، 
در ناژوان، رفتینگ برگزار مى شود که مسیر آن در امتداد 
تله ســیژ و به طول دو کیلومتر اســت. با توجه به مسیر 
مستقیم و جریان کم شــدت زاینده رود به نظر مى رسد 
رفتینگ در ناژوان هیجان چندانى نداشته باشد و بیشتر 
آرامش بخش باشد؛ با این  حال، پارو زدن در کنار دوستان 

و خانواده در زاینده رود مى تواند تجربه  جالبى باشد.
جاده  سالمت: جاده اى ساده و بســیار محبوب براى 
ورزشکاران اســت، مســیرى پر از آرامش به طول دو 
کیلومتر که در آن، اثرى از موتور و ماشین نمى بینید و 
همه یا در حال قدم زدن هستند یا دوچرخه سوارى . اگر 
ترجیح شما تنها  نبودن است نگران نباشید؛ چون در این 
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مسیر دوچرخه هاى چند نفره اى هم وجود دارد که این امکان را به شما 
مى دهد تا با خانواده یا دوستان تان این مسیر جنگلى را رکاب بزنید. 
اقدامات موثرى براى فرهنگ سازى مردم در جاده  سالمت انجام گرفته 
است؛ به طورى که در ایامى خاص، از شهروندان تست سالمت گرفته 
مى شود و انجمن هاى مختلف سالمت به آگاه سازى مردم مى پردازند. 
قرار است به موازات این جاده، مسیرى مناسب براى معلوالن احداث 

شود تا آنان نیز از زیبایى هاى این پارك جنگلى بیشتر لذت ببرند.
جاذبه هاى ناژوان به این جا ختم نمى شود؛ باغ پرندگان ناژوان هنوز 
اولین و زیباترین مورد در سطح کشور است و پس از گذشت بیست 
سال فعالیت، همچنان با استقبال زیادى مواجه است. این مجموعه در 

حال توسعه بوده و گونه هاى خاصى به آن اضافه شده است.
باغ خزندگان، باغ موزه پروانه ها و موزه صدف ها نیز از دیگر جاذبه هاى 
ناژوان است که به خصوص با استقبال خوب گروه هاى دانش آموزى 

روبه رو شده است.
براى کــودکان نیز امکانات مهیجــى مانند پارك آبى و شــهربازى 
وجــود دارد کــه ســاعت ها مى تواند آنان را ســرگرم کنــد. براى 
آخر هفته ها، عــالوه بر این همــه جاذبه، جنگ شــادى نیز برگزار 
مى شــود و لذت بازدید از نــاژوان را دوچندان مى کنــد. نکته قابل 
توجه درباره پارك ناژوان این اســت که این مجموعه توانسته تمام 
گروه هاى ســنى، از کودك تا ســال خورده را به خــود جذب کند و 
نیازهاى آنان را پاســخ دهد. مجموعه  ناژوان به دنبــال یک الگوى 
تفریحى ســالم و خانوادگى اســت و خوشــبختانه توانسته نقش 
مثبت و قابل توجهى را در فرهنگ ســازى مردم نسبت به تفریحات

 سالم داشته باشد. 
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در روزگاران گذشـته مرسـوم بوده کـه مردم بـراي دیار 
خود نمـادي نجومـی را قائل می شـدند و مـردم اصفهان 
نیز طالـع شـهر خـود را بـرج قـوس یـا آذر (نیماسـب) 
مى شـمردند و ایـن نمـاد نجومی خوش یمـن را بـر فراز 
بناهاي شـاخص خـود نقـش مى کردنـد؛ آن چنان که بر 
فراز ورودي قلعـه به عنوان تبرك به نمایـش درآمده و در 
دوره صفویه بر سـر در ورودي بازار شاهی یا بازار قیصریه 
بر کاشـی معـرق نقـش بسـته بـود. قـوس (نیماسـب) 
نهمین صـورت از صور فلکی اسـت. برج قوس، سـیماي 
موجـودي نیمه انسـان و نیمـه حیـوان (ببـر) دارد که با 
چهارپـا برزمیـن ایسـتاده و در مقابـل دم حیـوان که به 
شـکل اژدها (سـیمایی اهریمنی دارد) کمانی در دسـت 
گرفته و تیري را نشـانه رفته اسـت که به شـکل نمادین 
آن، حکایـت از تقویـت نیروي معنـوي و اعتـالي درونی 
اسـت که نیروهـاي اهریمنی را هـدف گرفتـه و از طریق 

آن خویـش را تعالی مى بخشـد.
برخى سـوم اردیبهشـت را به عنوان زادروز شیخ بهایى و 
روز اصفهان مى نامند؛ درحالى کـه او در روز 26 ذى حجه 
953 هجـرى قمـرى برابـر بـا هشـتم اسـفندماه 925 

هجرى شمسى متولدشـده  اسـت؛ ولى در تقویم رسمى 
کشـور سـوم اردیبهشـت، روز شـیخ بهایـى نام گرفته و 
اخیـراً نیـز ایـن روز، روز ملـى کارآفرینـى نامیده شـده 

اسـت.
در بهمن مـاه 1383 پـس از پیشـنهاد گزینـش روز 
اصفهان از سوى دکتر شـاهین سپنتا و استقبال برخى از 
سـازمان هاى غیردولتى اصفهان از این پیشنهاد، تالشى 
براى گزینـش روز اصفهان آغاز شـد. در اردیبهشـت ماه 
1384 پـس از فراخـوان هم اندیشـى بـراى نام گـذارى 
روز نکوداشـت اصفهـان، روز یکـم آذرمـاه هرسـال از 
سـوى بیش از 30 نفر از اصفهان شناسـان به عنـوان روز 
نکوداشـت اصفهان، گزینش و تصویب شـد و بر اسـاس 
پیشـنهاد دکتر لطف اهللا هنرفر، نگاره تاریخى منقوش بر 
کاشى کارى هاى سـردر قیصریه اصفهان را که با اقتباس 
از صـورت فلکى برج قوس (آذرماه) طراحى شـده اسـت، 
به عنوان نمـاد اصفهـان برگزیدنـد. دلیل انتخـاب آن ها 
این بود کـه بـر اسـاس مسـتندات تاریخى زایچه شـهر 

اصفهان در مـاه آذر (قوس) اسـت.
در متن بیان نامه مصوب اصفهان شناسان آمده  است:

«... ازآنجاکـه احـداث بـاروى حفاظتـى یا حصـار بزرگ 
اصفهـان به منظـور تضمیـن امنیـت شـهر تاریخـى 
اصفهان در دوران دیلمیـان و در زمان رکن الدوله دیلمى 
(292–366 هجـرى قمرى) صورت گرفـت و برپایى این 
باروى امنیتـى به عنوان نقطـه عطفى در تاریـخ اصفهان 
شـناخته مى شـود، یادروز آن رویداد تاریخـى ازاین روى 
شایسـته تر از دیگر پیشنهادهاسـت؛ همچنین چون در 
آن زمـان برپایى بـاروى بزرگ اصفهـان بر بنیـان زایچه 
این شـهر در آذر ماه (برج قـوس) صورت گرفـت، لذا روز 
یکـم آذرمـاه هرسـال (مطابـق بـا 22 نوامبـر) به عنوان 
روز نکوداشـت اصفهـان برگزیـده مى شـود؛ همچنیـن 
نـگاره تاریخى منقـوش بر کاشـى کارى هاى سـردر بازار 
قیصریـه اصفهـان که بـا اقتبـاس از صـورت فلکـى برج 
قوس (آذرماه) و با محتوایى متعالى طراحى شـده اسـت، 

به عنوان نمـاد ایـن روز گزیده شـد.»
از آن سـال تاکنـون، هرسـاله سـازمان هاى مردم نهـاد 
اصفهان و سازمان هاى دانشجویى دانشگاه هاى اصفهان 
یکم آذرماه را به عنـوان روز اصفهان و هفتـه اصفهان را از 

یکم تـا هفتـم آذرمـاه گرامـى مى دارند.

�اد اصفهان
که گفته است اصفهان نصف جهان است؟ 
اگر باشد جها¢ اصفهان است

رضا درخشان
کارشناس ارشد جهانگردى
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رسزمین محبوب�اد اصفهان
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 سفر به آلپ ایران، سبالن زیبا
  ایرانیان؛ مردمانــى با فرهنگ 

پیچیده!

 

Popular Land
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 پیشنهادى ُخنک در دل تابستانى داغ:   

سفر به آلپ ایران، سبالن زیبا
نویسنده و عکاس:
على فتحى، راهنماى تور

کوه سبالن که در زبان ترکى آذربایجانى «ساواالن» و در زبان تالشى «سفلون» 
نامیده مى شود، از دره قره سو در شمال غرب شهر اردبیل شروع شده و در جهت 
شرقى- غربى به طول 60 کیلومتر و عرض حدود 48 کیلومتر تا کوه قوشه داغ در 
جنوب اهر امتداد مى یابد و به وسیله این کوه به ارتفاعات قره داغ متصل مى شود. 
کوه سبالن بر سه شهر اردبیل، اهر و مشگین شهر مشرف است. این کوه در 25 
کیلومترى جنوب شرقى مشگین شــهر و در فاصله حدود 40 کیلومترى شهر 

اردبیل قرار دارد.
سبالن پس از دماوند و علم کوه، سومین 
کوه بلنــد ایران و یک کوه آتشفشــانى 
غیرفعال اســت. ارتفاع بلندترین قله آن به نام 
«سلطان ســاواالن»، به 4811 متر مى رسد. در 
جبهــه غربى قلــه سلطان ســاواالن و در کنار 
جان پناه، سنگى به شکل عقاب قرار دارد که در 
طول زمان به نماد کوه سبالن تبدیل شده است. 
این قطعه سنگ که به واقع اعجاز طبیعت است، به 
شکل عقابى است که نشســته و سر را به جانب 
شرق چرخانده است. دلیل دیگر شهرت این کوه، 
دریاچــه اى اســت کــه در قلــه آن و در 
دهانه آتشفشانى ایجاد شده که نمایى فوق العاده 
به قله این کوه بخشــیده اســت؛ همچنین این 
دریاچه، مرتفع ترین دریاچه جهان هم هست. آب 
دریاچه، حاصل از آب برف است و فقط از تیر تا 
اواسط مهر، یخ آن آب مى شود و در بقیه ماه هاى 
سال پوشیده از یخ و برف است. در فصول گرم نیز 
آب آن بســیار سرد اســت؛ همچنین این کوه، 
به خاطر آب گرم هاى گوگردى طبیعى در دامنه 
خود، مورد توجه بسیارى از دوست داران طبیعت 
است؛ همچنین، از آنجایى که تمام قلل سبالن، 
در طول سال پوشیده از برف دائمى هستند، در 
این منطقه، پیست اسکى به نام «الوارس» وجود 
دارد که مورد توجه گردشــگران در فصول سرد 
اســت. از دیگر جذابیت هاى این کوه، مراتع آن 
است که از بهترین مراتع طبیعى ایران هستند. 
دامنه هاى ســبالن برخالف ســهند که کمى 
سنگالخى است داراى خاکى نرم  و حاصل خیز 
است و علف هاى مرغوب و پرارزشى در آن رشد 
مى کنند. وقتى در فصل هاى گرم، هر گردشگر و 
کوهنوردى وارد دامنه کوه مى شــود، تصویرى 
همانند کوه هاى آلپ، دشت هاى وسیع سرسبز و 
پر از مراتع و کمى دورتر، قله هاى پوشیده از برف 

را مى بیند.
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براى صعود به سبالن، راه هاى مختلفى وجود دارد؛ اما پرترددترین راه، از سمت 
شابیل است. وقتى به شــابیل مى رســید در آنجا الندرورهایى جهت جابه جایى 
گردشــگران و کوهنوردان تا پناهگاه شمال شرقى تعبیه شــده اند. براى رفتن به 
پناهگاه، الزم نیست که حتماً کوهنورد باشید یا ابزار کوه پیمایى در اختیار داشته 
باشید؛ مى توانید به عنوان گردشگر با تجهیزات الزم براى گردشگرى یک روزه، از 
طریق همین الندرورها به پناهگاه بروید. در پناهگاه، چشمه طبیعى، اتاقک هایى 
جهت اجاره و یک دکه وجــود دارد. اغلب کوهنوردان، جهــت آمادگى صعود و 
هم هوایى، یک شــب را در پناهگاه که در ارتفاع 3700 مترى از سطح دریاست، 
مى گذرانند. گردشگران هم مى توانند چند ساعتى به آنجا آمده و از طبیعت زیبا، 
نماى زیباى کوه، هواى دلنشین خنک در گرماى این تابستان و دشت هاى سرسبز 
پایین دست لذت ببرند و تجربه ساعاتى در ارتفاع باال را داشته باشند؛ درضمن یکى 
دیگر از جذابیت هاى این کوه براى کوهنوردان، این است که پس از صعود، وقتى 
به دامنه باز مى گردند، مى توانند از همین چشمه هاى آبگرم جهت رفع خستگى 
استفاده کنند. این چشمه ها، یکى دیگر از ویژگى هاى متمایز کننده این کوه براى 
کوهنوردان هستند. کوه سبالن، مقدس ترین کوه ایران  زمین است. گفته مى شود 
مزار یکى از پیامبران در قله سبالن قرار دارد و بنا بر باورهاى مردم، این مزار، مزار 
زردشت است. در متون کهن فارســى نیز به رابطه سبالن و زردشت اشاره شده و 
آنجا را مکان نیایش و عبادت زردشــت مى دانند؛ همچنین در تاریخ اســاطیرى 
سرزمین مان آمده که وقتى زردشت به پیامبرى برگزیده شد از کوه سبالن پایین 
آمد. یکى دیگر از نشانه هاى تقدس سبالن، سوگند به آن است. نام سبالن، هنوز 
یکى از مهم ترین ســوگندهاى ساکنان اطراف کوه و عشــایر کوچنده شاهسون 
به شمار مى آید. اهالى باور دارند که وقتى نام سبالن برده مى شود، به  ویژه وقتى به 

آن سوگند یاد مى کنند، مار از شکارش دست مى کشد.
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تعارف کردن 
ابتدایى تریـن موضوعـى کـه مى تـوان از آن حرف 
زد، فرهنـگ تعارف کـردن اسـت. مى تـوان گفـت تمـام 
گردشـگران از آن حـرف مى زننـد. به نظـر آنـان، تعـارف، 
فرهنـگ پیچیده اى اسـت؛ اما اگـر آن را یاد بگیرند، یکى 
از بهتریـن بخش هـاى سفرشـان مى شـود. عبارت هـاى 
«قابلى نـدارد» و «مهمان ما باشـید» براى ما عادى شـده، 
امـا تمـام گردشـگران را گیج مى کنـد. گردشـگران بیان 
مى کننـد اگـر در ایـران کسـى شـما را براى شـام دعوت 
کـرد یا پیشـنهاد کمک بـراى کارى یا رسـاندن شـما به 
مقصدتـان را داشـت، ابتـدا از واقعى بـودن آن اطمینـان 

حاصـل کنید.

فرهنگ رانندگى
شـاید عنـوان «نداشـتن فرهنگ رانندگـى» بهتر 
باشـد. بیشـتر گردشـگران از رانندگى ایرانیـان و حرکت 
در خیابان هـاى ایـران تـرس دارند. به نظر آنـان، رانندگى 
در ایـران دیوانه وارتریـن نـوع رانندگـى اسـت و هیچ گونه 
چهار چـوب خاصـى بـراى رانندگـى وجـود نـدارد و ایـن 

باعـث تـرس و تعجب گردشـگران مى شـود.

 عمل بینى
عمـل بینـى، بین دختـران و پسـران ایرانـى زیاد 
شـده اسـت؛ به صورتى کـه گردشـگران عمـل بینـى را 
جـزو فرهنـگ ایرانیـان مى داننـد. یکى از گردشـگران در 
خاطـرات سـفر خـود عنـوان مى کنـد: «روز اولـى کـه به 
ایـران آمدم، پسـرانى را دیدم که چسـب روى بینى خود 

داشـتند و فکـر کردم پسـران ایرانى دعوایى هسـتند؛ اما 
روزهـاى بعـد دختـران و پسـران دیگـرى را هـم دیدم و 
فهمیـدم به دلیـل عمـل بینـى چسـب روى بینـى خـود 

دارند.» 

فرهنگ مهمان نوازى
ایرانیـان مهمـان را دوسـت دارنـد و او را حبیـب 
خـدا مى داننـد. ایـن مهمان نـوازى به حـدى اسـت کـه 
و  مهمان نـوازى  مهربانـى،  دربـاره  گردشـگران  تمـام 
به نظـر  مى کننـد.  صحبـت  ایرانیـان  کمک حال بـودن 
هسـتند.  دنیـا  مـردم  مهمان نوازتریـن  ایرانیـان،  آنـان 
از نـگاه گردشـگران، رایگان سـوارى یکـى از مشـکالت 
مـردم  ایـران!  به جـز  البتـه  دنیاسـت؛  تمـام  در  آنـان 
ایـران به دلیـل مهربانـى کـه دارنـد، به خصـوص دربـاره 
انتظـار  دقیقـه  پنـج  از  کمتـر  مى توانیـد  گردشـگران، 
براى رایگان سـوارى، سـوار ماشـین شـوید و حتـى 100 
کیلومتـر همـراه آنـان باشـید؛ حتـى غـذا و پـول هم به 

شـمامى دهند.

نگاه کردن و حرف زدن 
شـاید یکـى از فرهنگ هایـى کـه گردشـگران از 
آن ناراضـى هسـتند، نگاه کـردن بیش ازحـد بـه آنـان و 
پرسـش هاى تکـرارى باشد.گردشـگران از اینکـه بیشـتر 
مـردم  وقت شـان را مى گیرنـد و پرسـش هاى تکـرارى 
دارنـد، مثـل اهـل کـدام کشـورى، از سـفر بـه کشـور ما 
به دلیـل  شـاید  مى شـوند.  خسـته  و...  بوده ایـد  راضـى 
مهمان نـوازى ایرانیـان باشـد، امـا یادمـان باشـد آنـان را 

دما  یان م
ی ی ا  

فهیمه عبدى نیان 
کارشناس ارشد جهانگردى 

کدام یک از رفتارهاى ما بیشتر توجه گردشگران خارجى 
را به خود جلب مى کند؟

فرهنـگ  داراى  هر کشـورى 
مخصـوص بـه  خـودش اسـت که 
این فرهنگ از کشـورى به کشـور 
دیگـر متفـاوت اسـت. هر فـردى 
وارد  گردشـگر  به عنـوان  وقتـى 
کشـورى مى شـود، مى توانـد این 
تفـاوت فرهنـگ را احسـاس کند.
ایـن تفاوت هـا باعث ایجـاد جاذبه 
براى گردشـگران و همچنین ایجاد 
خاطـره اى خوب  یـا  بد مى شـوند؛ 
به خصـوص زمانى کـه ایـن تفـاوت فرهنگـى 
بیشـتر  و  بیشتر شـود. کشـور ایران با قدمتى 
چند هزارسـاله و گسـترش قومیتى کـه در آن 
فرهنگ هـاى  از  رنگین کمانـى  داراى  اسـت، 
مختلف اسـت و همین باعث شـده گردشگران، 
پـس از آمـدن به ایـران بـا توجه بـه ذهنیتى 
کـه دربـاره ایـران دارند، دیـد متفاوتـى به آن 
پیـدا کننـد و پس از بازگشـت به کشـور خود، 
دربـاره فرهنـگ و رفتـار ایرانیـان با دوسـتان 
و آشـنایان خـود صحبـت کنند. بیشـتر آنان 
یکـى از بهتریـن قسـمت هاى سـفر خـود را 
آشـنایى با فرهنـگ و مـردم ایـران مى دانند. 
در اینجـا، قصـد داریم شـما را با برخـى از این 
فرهنگ هـا آشـنا کنیـم؛ البتـه بایـد برخى از 

ایـن فرهنگ هـا اصـالح شـوند.
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مجبـور بـه کارى نکنیـم.
پول

دو  بـه  ایـران  پـول  بـا  گردشـگران 
مشـکل برمى خورنـد: اولیـن مسـئله کمبود 
بـا  ایـران  آنـان،  به  نظـر  اسـت.  پول خـرد 
کمبـود پول خـرد مواجـه اسـت. برخـى از 
آنـان وقتـى پول خـرد مى بینند، هیجـان زده 
مى شـوند و به هـم نشـان مى دهنـد. به نظـر 
کـه  اسـت  به شـکلى  موضـوع  ایـن  آنـان 
صنـدوق دار به جـاى بقیـه پـول، بـه شـما 
شـکالت مى دهد! مسـئله بعـدى، واحد  پول 
اسـت. به نظـر گردشـگران، گیج کننده تریـن 
چیـز در ایـران واحد پول اسـت؛ چـون واحد 
پولـى کـه 80 سـال پیـش جایگزین شـده 

مى گیـرد!  قـرار  مورد اسـتفاده  اسـت، 

شیرینى
ایـران   مـردم  گردشـگران،  دیـد  از 
به طـور خـاص و متفاوتـى عاشـق شـیرینى 
هسـتند. گردشـگران اروپایى بیـان مى کنند 

کـه در کشـور ما، بانـک و داروخانه مى بینید 
و در ایران شیرینى فروشـى! در واقع، شیرینى 
بـه بخش بزرگـى از فرهنـگ ایرانـى تبدیل 
شـده اسـت، تـا جایى کـه مى گوینـد: «اگـر 
خواسـتید بـه خانـه ایرانى هـا برویـد، اگـر با 
شـکالت و شـیرینى بروید، بسـیار خوشحال 

مى شـوند.»

حجاب
حجـاب در ایـران جزئـى از فرهنـگ 
مـردم شـده اسـت و بـراى گردشـگرانى که 
ایـران مى آینـد امـرى اجبـارى اسـت.  بـه 
بسـیارى از گردشـگران، قبل از ورود به ایران 
بـا آن مشـکل دارنـد؛ ولـى بعـد از آمـدن و 
اسـتفاده از روسـرى ها و لباس هـاى ایرانـى، 
را  آن  بلکـه  مى برنـد،  لـذت  آن  از  نه تنهـا 
تجربه اى متفـاوت در زندگى خـود مى دانند 
ایـران  سـنتى  لباس هـاى  و  روسـرى ها  و 
بـا خـود یـادگارى  و  به عنـوان سـوغات  را 

 مى برند.
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مرضیه فرزانه
راهنماى تور-کارشناس ارشد گردشگرى

ماه عسل 
در ایران!

چند  وقت  پیش، ایمیلى مبنى 
بر درخواست راهنمایى دو 
توریســت از یک آژانس 
مســافرتى دریافت کردم. 
در تاریخ درخواســت شده 
تورى نداشتم؛ بنابراین به آن 

آژانس پاسخ مثبت دادم. 
دو روز قبل از شــروع تور، 
ایمیل دیگرى دریافت کردم 
که در آن عنوان شده بود این دو نفر زوج هستند و براى گذراندن 
ماه عسل خود به ایران مى آیند. از من خواسته شده بود برایشان 

یک وعده شام ویژه در یک رستوران سنتى ترتیب بدهم.
این اولین بار نبود که راهنماى زوجى مى شدم که براى ماه عسل به 
ایران مى آیند، بار قبل راهنماى زوجى چینى از شهر سوجو بودم 
که وقتى آمدند خودشان گفتند که االن در ماه عسل هستند و 
یک سال درباره ایران تحقیق و مطالعه کرده اند تا سرانجام تصمیم 

گرفته اند ماه عسل شان را در ایران بگذرانند.

این بار مهمانان من از کشــور فنالند، شهر هلسینکى بودند. 
در هتل مالقات شــان کردم و برنامه را طبق روال با هم مرور 
کردیم. از خودشان گفتند. «ورا»، همان عروس خانم، گفت که 
یک بار دیگر به ایران آمده، ولى اصفهان را ندیده است. پیشنهاد 
گذراندن ماه عسل از طرف او مطرح شده و «سام»، همسرش 
از این پیشنهاد استقبال کرده است. چیزهاى زیادى از ایران 
مى دانست،  از شاهنامه و اینکه اســم همسرش اسم یکى از 

شخصیت هاى شاهنامه است! 
از ایران حرف زد،  از اینکه همه آشــنایان و دوســتانى که از 
تصمیم شــان مطلع شــده بودند به آنان براى رفتن به ایران 
هشدار داده اند. سام هم با او همراهى مى کرد و بعد از پایان هر 

جمله، با تکان دادن سر، اورا تائید مى کرد.
از این گفتند که وقتى در خیابان و کوچه و بازار قدم مى زنند 
تصاویرى که مى بینند آن چیزى نیست که در رسانه ها و خبرها 
از ایران برایشان نقل مى کنند. براى من اما این سخنان آشنا 
که نه، بیشــتر از آن، تکرارى بود؛ چرا که بارها و بارها از زبان 

توریست هاى دیگر سخنانى مشابه شنیده ام.
در شــهر که قدم مى زدیم با دقت به مردم نگاه مى کردند و از 
صمیمیت آنان با توریســت ها ابراز شادى مى کردند؛ حتى از 
بچه هایى که با بى قیدى در حوض وســط میدان نقش جهان 
آب تنى مى کردند با ولع عکس مى گرفتند؛ گویا از اینکه زندگى 
در ایران این قدر عادى اســت و اتفاقــات خطرناك پى در پى 

غافلگیرشان نمى کرد بیشتر تعجب مى کردند.
پرســش هاى زیادى درباره هنر و موسیقى سنتى ایرانیان در 
سر داشتند. توضیحات الزم را به هر سؤال مى دادم؛ اما براى 
فرونشاندن تشنگى شان درباره فرهنگ و موسیقى ایران، آنان 
را به موزه موسیقى بردم. به شدت خوشــحال شدند و از من 
خواستند وساطت کنم نواختن چند ســاز ایرانى را در موزه 

تجربه کنند.
این پیشنهادها چندان سخت نبوده و همیشــه با روى باز از 
طرف مدیر موزه پذیرفته مى شود. این بار هم بعد از توضیحات و 
اجراى زنده، با دست و دلبازى سازها را دراختیارشان گذاشتند 
و برایشان با حوصله توضیح دادند که چگونه ساز را در دست 

بگیرند و بنوازند.
با نزدیک شــدن به پایان تور، حاال دیگر وقت جشن گرفتن 
بود. براى شام رستورانى سنتى با موسیقى زنده در نظر گرفته 
و کیکى ســفارش داده بودم. بعد از شــام، کیک با همراهى 
نوازنده ها که آهنگ «جینگ جینگ ساز میاد» را مى نواختند،  
سر میز آمد. این لحظه دیگر توصیف کردنى نیست: درخشش 

یادداشت هاى یک راهنماى گردشگرى؛
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چشم هایشان، احساسى که در وجودشــان موج مى زد،  شادى شان 
از با هم بودن و باالتر از همه رضایت شــان از انتخاب این مقصد براى 

گذراندن مهم ترین تعطیالت زندگى مشترك!
نقش خاطرات شــیرین یکى بعد از دیگرى در دفتر ذهن شان ثبت 
مى شد تا بعدها با ورق زدن آن به یاد ایران زیبا و دوست داشتنى بیفتند. 
براى یک راهنما که عاشق شغل و فرهنگ میهنش است، این لحظه ها 
دلچســب ترین لحظات هستند. خستگى ســاعت ها و گاهى روزها 
راه رفتن و کار کردن به یک باره ناپدید مى شود و جاى آن را موجى از 

تازگى و شادى فرا مى گیرد.
اینکــه اطمینان دارد مهمانانش بعد از بازگشــت به دوستان شــان 
خواهند گفت ایران، زیبا، جذاب و خاطره انگیز اســت و نا امنى ایران 
و عقب ماندگى مردمش، دروغ زشــتى بیش نیست؛ اینکه در آینده، 
براى فرزندان شان از داشتن تجربیات و لحظه هاى عاشقانه اى در ایران 
خواهند گفت و تصویرى که با عشق براى شان از ایران عزیزم خواهند 
کشید، همه بهترین دستاوردهاى یک راهنما در حرفه خویش است 
که با چیدن صحیح دیگر مهره هاى صنعت گردشگرى کنار یکدیگر 

اتفاق مى افتد.
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رفتار شناسى و شــناخت روحیات ملل، به آشــنایى با فرهنگ ها و بررسى 
ویژگى هاى روحیه جمعى ملت ها، قوم ها و افــراد مى پردازد. در واقع مى توان 
گفت این بررسى ها، بهترین روش براى گسترش و توسعه صنعت جهانگردى 
است. انسان موجودى جمع گرا و اجتماعى و به عبارت دیگر ارتباط گر است؛ 
پس برقرارى ارتباط با دیگر ملت ها و شناخت آن ها از طریق سفر به آن سرزمین 
از نیازهاى انسان به شمار مى رود.با شناخت ملت هاى دیگر، مى توان میزبانان 
خوبى براى جهانگردان بود؛ همچنین با داشتن زمینه قبلى درباره یک کشور 
مى توان راحت تر در میان مردمان آن سرزمین وقت گذراند. روحیه هر ملت را از 

رفتارهایى که از مردمان آن نمایان مى شود، مى توان شناخت. 

فرهنگ و ªدن ایرانی؛ 
جاذبه ای ماندگار

منظور از روحیه، رفتارهاى نسبتاً یکسانى است که از بیشتر مردم یک 
ملت سر مى زند و به عنوان صفت بارز آن ملت شناخته مى شود. به عنوان 
مثال، مى توان به دقت ژاپنى، انضباط آلمانى، هوشمندى فرانسوى و 
سازگارى و هنرمندى ایرانى اشاره کرد. فرهنگ همه آن چیزى است 
که پس از آموختن ها و فراموش کردن هاى بسیار، اثرش بر روح جمعى 

بر جاى مى ماند.
زندگى در گونه هــاى مختلف آب و هوایى مانند دریــا، جنگل، کویر، 
بیابان، کوهستان و... تأثیرهاى متفاوتى بر روحیه انسان دارد. مى گویند 
انســان هایى که در کویر زندگى مى کنند از روح عرفانى برخوردارند و 
کوه نشینان خشونت بیشترى دارند که همه این ها از تاثیرات محیط هاى 

گوناگون طبیعى است.
رفتارها و فرهنگ و تمدن ایرانیان از ویژگى ها و شرایط جغرافیایى این 
سرزمین متأثر شده و بر نسل هاى گوناگون اثر گذاشته است. کشفیات 
شهرسوخته، زابل، تپه هاى گیان نهاوند، تالش، جیرفت و... سابقه فرهنگ 
شهرى و تمدن ایران را تا چند هزار سال پیش از میالد بازگو مى کنند. 
مادها، پارس ها، پارت ها و... از قوم هایى بودند که به این سرزمین کوچ 
کردند و بر بومیان پیروز شدند و سلسله هاى ماد، هخامنشى، اشکانى 
و ساسانى را تشــکیل دادند. پس از ورود اسالم در قرن هفتم میالدى، 
قبیله هاى عرب، ایل هاى ترك و مغول به این ســرزمین راه گشودند و 
آمیختگى فرهنگى و قومى زیادى صورت گرفت. بسیارى از بیگانگان 
در کشور ما خلق وخوى خود را از دست دادند و ایرانى شدند؛ براى نمونه 

سمیرا یزدانى
کارشناس گردشگرى
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مى توان به ایل قاجار اشاره کرد که با تازش مغوالن به ایران مهاجرت کردند و به کلى 
ایرانى شدند. بدین سان ایرانیان ریشه در تبارهاى گوناگون دارند و مهم اینکه رفتار، 
فرهنگ و تمدن ایرانى در میان همه این تبارها وجه مشترکى است که این قوم را 

به «ایرانى» مشهور کرده است.
ایران در نگاه دیگران

آنچه درباره روحیه ایرانى گفته شده، در نقل قول ها و سفرنامه هاى سیاحان 
و جهانگردانى که در ســالیان دور و دراز از ایران دیدن کرده اند، آمده است؛ البته 
اظهار نظرها و داورى هاى مثبت و منفى جهانگردان بایستى در بستر زمان و مکان 
و موقعیت هاى اجتماعى و سیاسى خاص خود سنجیده شود. کسانى که در دوران 
شکوفایى تمدن و دانش ایرانیان از این سرزمین دیدن کرده اند، دید مثبت ترى 
نسبت به مسافران و بازدیدکنندگان این کشــور، در دوره هاى رکود تاریخى و 
فرهنگى دارند. همین گونه است که برخى از شهرها بیش از دیگر مقاصد به دل 

جهانگردان نشسته است.
«هیوئن تسیانگ»، جهانگرد مشهور چینى در باب صنعت و هنر ایرانیان چنین 
ســخن مى گوید: «هنرمندان این کشــور به خوبى مى دانند که چگونه زربفت 
ابریشمین، پارچه هاى پشمین، فرش هاى رنگین و... ببافند. آنان اسبان و شتران 

مشهورى دارند. در کل وقت خود را صرف ساخت چیزهاى هنرى مى کنند.»
یکى از صفت هاى تحســین برانگیز ایرانیان اصیل، عالقه صمیمانه اى است که 
به وطن و پیشــینه خود دارند. «گرنت واتسن»، جهانگرد انگلیسى، این چنین 
مى نویسد: «کشور ایران مورد تحسین هر ایرانى است. به نظر من اگر اکثر ایرانیان 
محکوم به تبعید از ایران شوند و به آنان اخطار داده شود که در صورت ورود به ایران 

محکوم به مرگ هستند، باز هم به موطن خود باز مى گردند.»
«آن لمبتون»، بانوى پارسى  دان انگلیســى و ایران شناس و کارشناس 
تاریخ ایران نیز مى گوید: «ملت ایران در میان جوامع کهن، از جمله معدود 
ملت هایى است که با وجود رسیدن به پیشرفت هاى اجتماعى نوین، هنوز 
رشته اندیشه هاى آن با نیاکانش بریده نشده است.» همچنین مى گوید: 

«خانواده دوستى و خانواده ساالرى از ویژگى هاى بارز ایرانیان است.»
تاریخ نگار یونانى «هرودوت»، اساس تربیت در ایران دوره هخامنشى را 
«راستگویى» مى داند و مى گوید: «در ایران، تربیت فرزندان بر سه اصل قرار 

دارد: اسب سوارى، تیر اندازى و راستگویى»
«ویلیامز جکسن»، سیاح و ایران شناس آمریکایى گفته است: «ایرانیان 
مردمانى اجتماعى هستند و در معاشرت بى نهایت مؤدب اند و در پذیرایى ها 

با بیانى گرم و نرم گفت وگو مى کنند.»
در همه دوران ها و در دوران تمدن اسالمى، ایرانیان از پیشگامان علم بودند. 
در روایتى از پیامبر اسالم (ص) آمده است که اگر دانش در ثریا باشد مردمانى 

از سرزمین پارس بدان دست پیدا خواهند کرد.
زبان فارسى یکى از ارکان اصلى هویت ایرانى است و در همه جاى ایران بدان 
گفت و گو مى شود و با توجه به شمار شاعران و ادیبان این زبان، در فارس، 
خراســان و ایران مرکزى جایگاه ویژه اى دارد. ایران، زادگاه نامدارترین 
شاعران و حکماى جهان است، در حماسه چون فردوسى، در غزل چون 
حافظ، در عرفان چون موالنا و در اخالقیات چون ســعدى را داراست. به 
نظر «اولئاریوس»، دبیر اول سفارت آلمان در ایران در قرن هفدهم، شعر 
آنچنان اهمیتى نزد ایرانیان دارد که مى توان گفت هیچ ملتى از این جهت 

به پاى آن ها نمى رسد.
برخورد مؤدب داشتن در ایران شیوه زیبایى است که زندگى را لذت بخش 
مى سازد. «ابن بطوطه» در خصوص اصفهانى ها گفته است: «اصفهانى ها 
مردم گشاده دستى هستند، هم چشمى و تفاخرى که میان ایشان در مورد 

طعام و مهمان نوازى وجود دارد، منشأ حکایات غریبى است.»
اگرچــه ویژگى هاى فرهنگــى، رفتارى مردمــان ایران زمیــن داراى 
همانندى هاى بسیار است، اما با توجه  به عوامل تاریخى، اجتماعى، اقتصادى 
و جغرافیایى این سرزمین، چندگونگى فرهنگى و رفتارى درمیان قوم هاى 
آن به چشم مى خورد که خود این خرده فرهنگ ها به نوبۀ خود مى توانند از 

جاذبه هاى جهانگردى این مرز و بوم به شمار آیند.
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شـریعتى،  خیابـان  شـلوغى  و  هیاهـو  میـان  در 
محـدوده سـیدخندان تنهـا به فاصلـه یـک دیوار 
مرزهـاى زمـان شکسـته مى شـوند و گنجینـه اى 
از تمـدن هنر ایـران زمیـن در موزه عباسـى، نظر 
رهگـذران را بـه خود جلـب مى کند. در ایـن مقاله 
عـالوه بر آشـنایى با مـوزه رضا عباسـى، نکاتى را هـم در باب فرهنگ 
و آداب بازدیـد ازموزه هـا از سـوى بازد یدکننـدگان توضیـح خواهیـم 

داد.
آشـنایى بـا رضـا عباسـى: رضـا عباسـى مشـهورترین نقـاش زمان 
شـاه عباس صفـوى اسـت. درزمان شـاه عبـاس به خاطـر مراوده هاى 
بازرگانى وسیاسـى با اروپا، نقاشـى هاى ایتالیایى در بازار اصفهان رواج 
پیدا کـرد؛ همچنیـن رقابت دربـار صفوى بـا دربـار هنرپرورجهانگیر، 
پادشـاه مغولـى هند نیـز دلیل دیگـرى براى توجـه به هنرمنـدان در 
ایـن زمـان بـود. در ایـن میـان آقارضانامى سـرامد همـه هنرمندان و 
نقاشـان اصفهـان شـد. شـاه عبـاس او را بـه خود منسـوب کـرد و از 
آن پـس به نام «رضا عباسـى» مشـهور شـد. نقاشـى هاى دیـوارى در 
کاخ هـا و خانه هـاى بـزرگان چـون: عالى قاپـو، چهلسـتون، کلیسـاى 
جالب تریـن  و  مهم تریـن  جلفـا  در  سـوکیاس  خانه هـاى  و  وانـک 
کارهـاى نقاشـى این دوره متعلق به رضا عباسـى و شـاگردان اوسـت. 
ایجـاد شـیوة خاصـى  بـه  ارزشـمندش  ابداعـات  و  او  نوآورى هـاى 
در نگارگـرى ایرانـى منجـر شـد کـه بـه شـیوة اصفهانـى معـروف

 است.
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موزه رضا عباسى
مـوزه رضـا عباسـى از غنى تریـن مجموعه هـاى تاریخـى، فرهنگى کشـور اسـت کـه مى تـوان آن را نمونۀ 
کوچکـى از مـوزه ایران باسـتان دانسـت. مجموعه هاى به نمایـش درآمده در این موزه بسـیار متنوع اسـت و آثارى 
از هـزاره دوم قبـل از میـالد تـا اوایـل قرن بیسـتم و دوره قاجار را در برمى گیرد. سـاختمان مـوزه درواقع متعلق به 
یـک نمایشـگاه مبلمان و دکوراسـیون خانگى بـود که به دلیل ویژگى هـاى معمارى و محل قرارگیـرى مورد توجه 
مسـئوالن وقـت قـرار گرفت و از صاحب اصلى خریدارى شـد. این موزه به طور رسـمى در مهرماه 1356 گشـایش 
یافـت؛ امـا درسـت یک سـال بعد، در آبان ماه 1357 تعطیل شـد. در پایان سـال 1358 بار دیگر ایـن موزه پس از 
دگرگونى هایى در آرایش داخلى و گسـترش فضاى نمایشـگاهى بازگشـایى شد. در سـال 1363 به دلیل مشکالت 
داخلـى، کار مـوزه بـار دیگـر بـه تعطیلـى کشـید و یک سـال بعد دوباره بازگشـایى شـد؛ امـا این بازگشـایى دوام 
چندانـى نداشـت و مـوزه یـک بـار دیگـر در همان سـال تعطیل شـد تـا سـرانجام در پانزدهم بهمـن 1379 براى 
پنجمیـن بـار و پـس از انجـام بازسـازى دوبـاره آغـاز به کار کـرد. درحال حاضـر این مـوزه زیر نظر سـازمان میراث 
فرهنگـى، گردشـگرى و صنایـع دسـتى اداره مى شـود. مـوزه رضا عباسـى سـه طبقه و پنج تـاالر دارد کـه بازدید 
از آن از طبقـات بـاال به سـمت طبقـات زیریـن صـورت مى گیـرد. آثـار موجـود در تاالرها بـر اسـاس دورة تاریخى 
طبقه بندى و در دو موضوع کلى پیش از اسـالم و دورة اسـالمى دسـته بندى شـده اند. تاالرها شـامل تاالرپیش از 

اسـالم، تاالراسـالمى 1، تاالر اسـالمى 2، تاالر نگارگرى و تاالرخوشنویسـى هستند. 30

شبنم اربابیان

اندرخم موزه رضا عباسى؛

بایدها و نبایدهای 
بازدید از موزه
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 تاالر نگارگرى 
 چهارمیـن تـاالر، تاالر نگارگـرى در طبقه اول اسـت. نگاره هاى موجود 
در این تاالر از سـدة هشـتم هجرى قمرى تا دورة قاجار و شـامل نسخ گوناگون 
شـاهنامه ازجمله شـاهنامه قوام، داورى، شـاه اسماعیل، شاه طهماسب و کتبى 
مانند بوسـتان و گلسـتان سـعدى، مجمع التواریـخ حافظ ابرو، خمسـه  نظامى، 
اسـکندرنامه و چندیـن اثر نقاشـى به شـیوة رنـگ روغن متعلق بـه دورة قاجار 
اسـت. زینت بخـش ایـن تـاالر نگاره هـاى رضـا عباسـى اسـت: تک نگاره هایـى 
بـا موضوعـات مـرد خلوت نشـین، جوانـى با پیالـه اى در دسـت و از ایـن قبیل، 
همچنیـن نگاره هـاى شـاگرد او، معیـن مصـّور، کـه دنبالـه رو کار اسـتاد بـوده 
اسـت. ایـن نگاره هـا از مکاتـب مختلـف هنـرى مانند مکتـب هرات، نیشـابور، 

بخـارا، قزوین،  تبریز، اصفهان و خراسـان هسـتند.

کتابخانه 
کتابخانـه مـوزه دربرگیرنـده  بیش از ده هـزار جلد کتاب به زبان هاى پارسـى، 
انگلیسـى، فرانسـه و آلمانـى اسـت؛ همچنیـن کتابخانه مشـترك بیـش از 50 مجله 
داخلـى و 60 مجلـه خارجـى اسـت. این کتابخانـه براى کارکنـان موزه هـا، کارمندان 
سـازمان میراث فرهنگى، استادان و دانشـجویان و پژوهشگران فرهنگى قابل استفاده 
اسـت؛ همچنین در کتابخانه موزه، چندین دوره روزنامه و مجله قدیمى فارسـى ارائه 

شـده است.
انتشـارات: مـوزه بخش انتشـارات نیز دارد کـه تاکنون کتاب هاى مرجـع گوناگونى 

دربـارة هنـر و تاریخ ایران به چاپ رسـانده اسـت.
نمایشـگاه هاى موقـت: دو سـالن در طبقـه همکف بـراى برگزارى نمایشـگاه هاى 

موقت درنظـر گرفته شـده اسـت.
مرمـت و نگـه دارى: بخـش مرمـت و نگه دارى مـوزه بـا دو آزمایشـگاه و کارگاه به 
مرمت و بازسـازى نقاشـى ها، اشـیاى فلزى و کتاب هاى خطى اختصاص دارد و یکى 
از پیشـرفته ترین کارگاه هـاى مرمـت در کشـور اسـت؛ بنابراین، ایـن کارگاه نه تنها به 
مرمـت اشـیاى موجـود در موزه رضا عباسـى مى پـردازد، بلکـه ترمیم آثار ارسـالى از 

موزه هـاى دیگـر کشـور را نیز به عهـده دارد.
مخـزن: این مجموعه داراى مخزنى  براى نگه دارى اشـیا اسـت که ازلحاظ موضوعى 
به سـه بخش تقسـیم شـده اند: بخش اول شـامل سفال، شیشـه، فلزات و تعداد کمى 
اسـتخوان؛ بخش دوم شـامل نسـخ خطى، پارچـه، تابلوهاى خوشنویسـى، نگارگرى، 
آثـار الکـى، تابلوهـاى رنـگ روغـن، پارچه و نقاشـى هاى معاصر؛ بخش سـوم شـامل 

سـکه هایى از دوران هخامنشـى تا دورة قاجار.

تاالر پیش از اسالم
ایـن تـاالر در طبقه سـوم واقع شـده و آثـارى از پیـش از تاریخ و دوران تاریخـى ایران در آن به نمایش گذاشـته 
شـده اسـت. اشـیا پیش از تاریخ این بخش اغلب از مناطق کرمانشـاه، آذربایجان، شـمال ایران و لرسـتان گردآورى شده 
و از هـزاره سـوم پیـش از میـالد تـا سـدة هفتـم و هشـتم را در برمى گیـرد که شـامل کوزه ها،  سـفال هاى خاکسـترى، 
تکوك ها، مفرغ هاى لرسـتان و... اسـت. اشـیاى دوران تاریخى این تاالر شـامل آثارى از دوران ماد، هخامنشـى، اشـکانى 
و ساسـانى اسـت که اغلب از مناطقى مانند زیویه و مارلیک گردآورى شـده اند و جنس شـان بیشـتر از طال و نقره اسـت.

تاالر اسـالمى 1: این تاالر در طبقه دوم قرار دارد و آثارى از صدر اسـالم تا عصر سـلجوقى را شـامل مى شـود. اشـیاى 
ایـن تـاالر بیشـتر از جنـس سـفال و فلزاتـى ماننـد برنج اسـت. تزئینـات به کاررفتـه در آن ها شـامل اسـتفاده از کتیبه، 
نقـوش گل و گیـاه و پرنـده، اسـتفاده از لعـاب با تکنیک هـاى گوناگون و همچنیـن ظروفى با تزئینات مشـبک،  مینایى، 

زرین فـام و صدفى اسـت.
تـاالر اسـالمى 2: ایـن تـاالر نیـز در طبقـه دوم قـرار دارد و آثـار آن در ادامۀ تاالر اسـالمى 1 اسـت و از سـدة هفتم و 
هشـتم هجرى قمـرى تـا دوره قاجـار را در برمى گیرد. تزئینات آثار بیشـتر شـامل نقوش انسـانى و حیوانى، اسـتفاده از 
لعاب هـاى شـفاف، قلمزنـى، حکاکـى، نقره کـوب، نقش کنده و اشـیاى الکى اسـت و اغلب از سلطان آباد، مشـهد،کرمان

و اصفهان جمع آورى شـده اسـت.
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آداب بازدید از موزه
 بازدیـد از مـوزه، آداب و قواعـد خاصـى دارد. بهتر اسـت قبل از اینکه در موزه کسـى این قوانین 
را بـه مـا گوشـزد کنـد، با آن ها آشـنا شـویم تـا عالوه بـر اینکه خودمـان از ایـن تجربـه  فرهنگى لذت 
مى بریـم، بـه دیگـران هم اجازه بدهیـم از محیط موزه اسـتفاده کنند و به عناوین مختلـف مانع بازدید 

نشویم. آنان 
در محیـط موزه سـکوت را رعایت کنید: شـلوغ کردن، باعث آزاررسـاندن به دیگـر بازدیدکنندگان 
مـوزه مى شـود. بـا صـداى بلنـد در موزه صحبـت نکنید یا بـراى حرف زدن بـه جاى دیگـرى مثل کافه 

یـا البى مـوزه بروید.
عکاسـى با فالش ممنوع: اگـر در موزه اى که اجازة عکاسـى بـه بازدیدکنندگان را مى دهد مشـغول 
عکاسـى هسـتید، اطمینـان حاصـل کنیـد که فـالش دوربین و گوشـى تان خاموش اسـت. نـور فالش 

مى توانـد بـه مـواد تشـکیل دهندة آثار هنرى آسـیب بزنـد و آن هـا را تخریب کند.
کیف هـاى خـود را تحویـل دهیـد: بیشـتر موزه هـا نزدیـک درب ورودى، مکانـى بـراى بررسـى و 
نگـه دارى لبـاس و کیـف بازدیدکننـدگان دارنـد؛ بنابرایـن به همراه داشـتن کیف هاى بزرگ و سـنگین 
مانـع بازدیـد شـما مى شـود و اجـازه نمى دهـد به راحتـى از تمام قسـمت هاى مـوزه دیـدن کنید؛ پس 

بهتر اسـت سـبک بـه مـوزه بروید.
مانع بازدید سـایر بازدیدکنندگان نشـوید: البته شـما مى توانید از جلوى آثار هنرى عبور کنید و 
دقایقـى آن ها را تماشـا کنیـد و لذت ببرید؛ اما باید چندقدمى دورتر بایسـتید تـا بازدیدکنندگان دیگر 

هم بتوانند آثار را مشـاهده کنند.
مراقـب راه رفتن تان باشـید: هنـگام راه رفتـن در مـوزه مراقب خطوط امنیتى رسـم شـده اطراف 
آثـار هنـرى و نرده هـاى مختلـف حفاظتى باشـید؛ به خصوص زمانـى که یک اثـر روى زمین قـرار دارد. 
همـواره دو قـدم بـا اشـیا و افـراد حاضر در موزه، فاصله داشـته باشـید و بـه دقت مراقب اطراف باشـید.

سـرعت خود را با دیگـران هماهنگ کنید: بازدیـد از موزه هاى کوچکى که اتفاقـاً جمعیت زیادى 
از آن اسـتقبال مى کنند، کمى سـخت تر اسـت. در این اوضاع شـما باید با شـرایط هماهنگ شـوید. در 

موزه هـاى شـلوغ نمى توانیـد تمـام توضیحـات آثار هنـرى و نوشـته هاى روى دیـوار را بخوانیـد. در این 
شـرایط مى توانیـد ازتورهاى صوتى اسـتفاده کنید. برخى ازموزه ها اپلیکیشـن هایى دارنـد که مى توانید 

آن ها را روى گوشـى شـخصى خود نصب و از آن اسـتفاده کنید.
بـه هیچ چیز دسـت نزنید: این مـورد اگرچه یکـى از اصلى تریـن و مهم تریـن قوانین موزه هاسـت، 
امـا هنـوز هم هسـتند کسـانى که ایـن قانـون را رعایت نمى کنند و اشـیاى مهـم و ارزشـمند را لمس 
مى کننـد. یـک اثـر هنـرى حتى اگر هیچ حفاظـى نـدارد و در محیط آزاد قـرار گرفته یا آویخته شـده، 

باز هم بخشـى از آثار ارزشـمند موزه اسـت و نباید دسـتکارى شـود.
 بـه دیوارها تکیـه ندهید: به طبع دیوارهـاى زیادى در مـوزه وجود دارنـد؛ اما براى تکیه دادن شـما 
طراحى نشـده اند. گرچه بازدید از موزه ممکن اسـت خسـته کننده باشـد، اما از تکیه دادن به دیوارهاى 
آن، چه شـامل اثر هنرى باشـند و چه نباشـند، خوددارى کنید. اگر خسـته شـدید و توانایى ایسـتادن 

نداریـد، یـک نیمکـت در البى پیدا کنید و کمى اسـتراحت کنید.
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در میزگرد مجله گردشگرى سپاهان بررسى شد:

صاحب خانه فهیم
میزبان میه�ن بافرهنگ 

عکس:می شود
محمدشریف

بهاره بستام رخ

خوشبختانه با لغو تحریم ها گردشگرى در ایران نسبت به سنوات قبل رونق خوبى پیدا کرده 
و گردشگران بیشترى به ایران عزیزمان وارد شده اند؛ اما متأسفانه در این میان تمام توجه ها 
به سمت ایجاد زیرساخت هاى فیزیکى بیشتر، از قبیل هتل و رستوران است و مسئولین 
کمتر توجهى به مقوله فرهنگ گردشگرى و ارتقاء فرهنگ گردشگر پذیرى در مردم جامعه 
داشته اند و به نوعى این مهم مغفول مانده؛ درصورتى که این دو باید کامالً موازى باهم پیش 
بروند و همان قدر که اقامت در یک هتل خوب در یاد گردشگر باقى مى ماند برخورد جامعه 
میزبان هم ممکن است سال ها در ذهن او نقش بندد و گاهى حتى در رضایت گردشگر از 
سفرش به مقصدش بسیار اثرگذارتر باشد. به مجموعۀ اعتقادات، باورها، ارزش ها، اخالقیات 
و قوانین اجتماعى افراد یک جامعه فرهنگ مى گویند و وقتى گردشگرى به سرزمینى وارد مى شود با هرکدام این ها که برخورد 
مى کند درواقع با جزئى از فرهنگ جامعه میزبان آشنا مى شود و خوب یا بد آن را به کل جامعه تعمیم مى دهد؛ لذا بر آن شدیم تا در 
میزگردى با حضور آقایان دکتر حسین یقینى استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه اصفهان، نویسنده، پژوهشگر، معمار، نقاش و عضو 
انجمن دوستداران میراث فرهنگى و حفاظت از آثار تاریخى، على قهرایى کارشناس ارشد علوم سیاسى، نماینده سازمان هاى 
مردم نهاد استان و مدیرعامل بنیاد تاریخ، فرهنگ و تمدن آریا و خانم ها شادى فروغى عضو هیئت علمى گروه مدیریت جهانگردى 

دانشگاه شیخ بهایى و مرضیه فرزانه کارشناس ارشد جهانگردى و راهنماى تور حول این مهم به بحث و گفت وگو بپردازیم.
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مرضیه فرزانهعلى قهرایىشادى فروغىحسین یقینىبهاره بستام رخ 

بســتام رخ :  زیرساخت ها و ارتقاى 

فرهنگ گردشگرى باید موازى باهم 
پیش بروند و همان قدر که اقامت در 
یک هتل خوب در یاد گردشگر باقى 
مى ماند برخورد جامعه میزبان هم 

سال ها در ذهن او نقش مى بندد .

یقینــی:    اینکه فکر کنیم نیاز به 

گردشگر نداریم بزرگ ترین 
اشــتباه اســت. خاك پاى 
توریست براى اقتصاد امروز ما 

برکت دارد.

فروغــی:   وقتى راجع به چیزى مرتب 

صحبت شــود توجه ها به سوى آن 
جلب مى شود. فضاى مجازى فرصت 
ویژه اى براى مطرح کردن مشکالت 
در این حوزه است. باید آن قدر گفت و 

منعکس کرد تا به نتیجه رسید.

 قهرایــی:  اگر بخواهیم براى ورود 

به سیســتم بهینــه و مطلوب در 
گردشــگرى نام کاربــرى و کلمه 
عبورى تعریف کنیم، نام کاربرى مان، 
مشــارکت عموم جامعــه و کلمه 

عبورمان، احترام متقابل است.

فرزانه:    باید بدانیم وقتى به فالن جا وارد 

مى شــویم قانون این است وال غیر و 
استثنایى وجود ندارد. قوانین و مقررات 
تصویب شده باید توسط رسانه هاى 
اجتماعى اطالع رســانى شوند و در 

معرض دید عموم قرار گیرند.
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در ابتدا بهتر است به این  مسئله بپردازیم که به نظر 

شما بد فرهنگی موجود در تعامل با گردشگران 

در کشور ما از کجا ناشــی می شــود؟ آیا وظیفه 

فرهنگ ســازی در جامعه فقط با دولت است یا 

بخش خصوصی و مردم بطن جامعه هم می توانند 

تأثیرگذار باشند؟
قهرایى: دولت در حوزه گردشگرى دودسته وظیفه 
دارد: یک دســته وظایف سخت افزارى و یک دسته 
وظایف نرم افزارى. ســخت افزارى که همان احداث 
هتل، رستوران ســازى و زیبایى معابر است که در 
اصفهان در حال پیشرفت است؛ اما در مقوله نرم افزارى 
که همان کنش میان میزبان و گردشگر است دولت 
مى توانسته و مى تواند کارهاى بسیار بیشترى انجام 
دهد. دالیل متفاوتى پشــت این کار است و شاید 
مهم ترین آن این باشد که متولیان فرهنگ در کشور ما 
متعدد هستند. ارشاد، آموزش وپرورش، شوراى عالى 
انقالب، حوزه، سازمان تبلیغات و... در حوزه فرهنگ 
صاحب اختیار هستند که در بیشتر مواقع هم سوى 
هم نیستند. از طرفى خیلى از این ها از دسترس دولت 
هم خارج هستند و دولت نمى تواند آن ها را مدیریت 
کند. به اعتقاد من از ریزترین مشکالت چه در زندگى 
شخصى تا بزرگ ترین مشکالت در زندگى اجتماعى 
تقصیر دولت است؛ چون به خصوص در ایران دولت 
حوزه کارى گســترده اى دارد و فعال مایشاء است. 
بودجه دارد، قانون مى گذارد، تغییر قضایى مى کند، 
عمل مى کند و... . وقتى این قــدر توانایى دارد پس 
انتظار از آن هم باید باال باشد. در پاسخ به قسمت دوم 
پرسش تان که آیا بخش خصوصى یا مردم بطن جامعه 
نیز مى توانند در فرهنگ سازى تأثیرگذار باشند یا خیر 
نیز باید بگویم مردم هم مى توانند کارى بکنند و مؤثر 
باشند؛ اما اگر دولت بگذارد، یعنى درنهایت همه چیز 
به دولت برمى گردد و تا وقتى دولت نخواهد، مردم 
حتى اگر حضور هم پیدا کنند حضورشان فرمایشى 
خواهد بود. فرض را بر این مى گیریم که دولت اجازه 
داد و جامعه مدنى در این زمینه فعال شد، حال چه 
کنیم؟ سه رکن را باید رعایت کرد تا بافرهنگ جهانى 
آشتى کنیم و سطح فرهنگ مان را باال ببریم، یعنى 
برگردیم به چیزى که سابق بر این وجود داشت. این 
سه رکن عبارت اند از: 1. تنوع فرهنگى را قبول کنیم: 
در ابتدا به این معنى کــه قبول کنیم فرهنگ هاى 

متفاوتى نسبت به فرهنگ ما وجود دارند و اگر من فرهنگى را دوست 
دارم ممکن است دیگرى سبک فرهنگى دیگرى را دوست داشته باشد 
که درعین حال هر دو محترم اند. 2. اعتقاد به گفتمان میان فرهنگى: به 
این معنى که فرهنگ هاى متفاوت قابل گفت وگو هستند و مى توانند 
باهم همکارى و تعامل نیز داشته باشــند. این تصور که فرهنگ ما 
برتر اســت و دیگر فرهنگ ها دون فرهنگ ما هستند، غلط است. 3. 
روادارى تعاملى به معنى پذیرش بدون اماواگر است؛ به این معنى که 
به همان اندازه که من حق  دارم به فرهنگم نظرى داشته باشم دیگرى 
با فرهنگ متفاوتى از من نیز درست به همان میزان حق دارد. روادارى 
با تحمل پذیرى فرق دارد. در تحمل پذیرى تااندازه اى فرد از ناچارى 
مسئله را مى پذیرد. باید به این سه رکن برسیم تا بتوانیم در گردشگرى 

بین المللى حرف هایى براى گفتن داشته باشیم.
فروغى: متأسفانه ما در بسیارى از زمینه هاى فرهنگى دچار معضل 
هستیم. گردشگر وقتى به کشورى وارد مى شود از یک میزبان خوب 
انتظار ارائه خدمات خوب دارد. این ابتدایى ترین درخواست اوست و ما 
نباید ارائه این خدمات را جدا از بحث فرهنگ در نظر بگیریم. ما ایرانى ها 
وقتى یک مهمان به خانه مان مى آید تمام تالش مان را مى کنیم که با 
روى خوش و بهترین وسایل از او پذیرایى کنیم؛ پس خیلى سخت نیست 
اگر این خصلت مان را به جامعه اى بزرگ تر یعنى جامعه گردشگران 
هم تعمیم دهیم؛ اما اگر بخواهیم بیشتر به بطن جامعه توجه کنیم و 
رفتار عمومى مردم را درنظر بگیریم متأسفانه باید گفت که ما حتى در 
برخورد با یکدیگر هم دچار تنش هستیم؛ چه برسد به اینکه بخواهیم 
با توریست ها درست برخورد کنیم و باز باعث ناراحتى بیشتر این است 
که گردشگر خارجى وقتى یک برخورد بد بین دو ایرانى را مى بیند آن 

خصلت را به شکل ناخودآگاه به کل مردم ایران تعمیم مى دهد.
فرزانه: به عقیده من در این مقوله باید فرهنگ را به دودسته تقسیم 
کنیم: یکى فرهنگى که نسل به نسل به ما رسیده و باعث شده به عنوان 
یک ایرانى شناخته شویم و فرهنگ مان وجه تمایز ما با دیگر کشورها 
باشد و دیگرى فرهنگى که توسط دولت فرهنگ سازى شده و بروزش 
را در جامعه مى بینیم. ذات گردشگرى بر اساس تفاوت هاست. درست 
است که سال هاى اخیر دنیا به سوى جهانى شدن پیش رفته ولى در 
مقوله گردشگرى دقیقاً باید خالف این مسئله عمل کرد. نباید سعى 
کنیم فرهنگ جهانى داشته باشیم و اتفاقاً برعکس باید این وجه تمایزى 
که ما را ایرانى کرده، حفظ کنیم و نگذاریم در یک مجموعه بزرگ تر حل 
شود؛ چون اگر روزى چنین اتفاقى بیفتد دیگر هیچ گردشگرى از آن سر 
دنیا، زمان و درآمدش را هزینه نمى کند که به ایران بیاید یا سفر نمى کند 
یا به کشور نزدیک ترى مى رود؛ پس این تفاوت یک جاذبه است و اتفاقاً 
گردشگرى باعث مى شود آن ویژگى هایى که رو به اضمحالل است 

دوباره پررنگ و نگاه داشته و حتى موجب کسب درآمد شود.
یقینى: درست است. بعضى ها چرا به جاى اینکه مى گویند توریسم 
مخرب فرهنگ ماست سعى نمى کنند فرهنگ شان را سفت نگه دارند 

که به جاى اینکه تأثیر بگیرند تأثیرگذار باشند؟ لذا حتى اگر فرهنگ مان 
هم آسیب ببیند مشکل از خودمان است.

فروغى: یکى از موضوعاتى که باید دولت و مسئولین به آن توجه کنند 
آگاهى بخشى به مردم جامعه در راستاى برطرف کردن دیدهاى منفى 
نسبت به گردشگران است. متأسفانه برخى از افراد این تصور را دارند 
که گردشگران انسان هاى ناآگاه و بى تفاوتى نسبت به فرهنگ جامعه 
هستند؛ درصورتى که همه ما بارها دیده ایم که بیشتر گردشگران حتى 
از خود ما هم به فرهنگ مان بیشتر احترام مى گذارند و به قوانین جارى 
کشورمان پایبندند. گردشگر عامل تخریب فرهنگ ما نیست و مسئوالن 
باید تالش کنند این دید منفى  را که نسبت به حضور گردشگران در 
میان برخى افراد جامعه وجود دارد از بین ببرند؛ البته مردم همه جا 
برخورد یکسانى ندارند و بسیار دیده شده که مردم روستاهاى کوچک 

با آغوش باز میزبان گردشگران هستند.
یقینى: متأســفانه معضالت اجتماعى در برخورد با گردشــگران 
بسیار هستند که باید به تصویر کشیده شوند و در راستاى رفع آن ها 
تعلیم داده شود. یکى از جاهایى که به شدت مى تواند تأثیرگذار باشد 
صداوسیماست. چرا وقتى یک مصلح جامعه مى خواهد صحبتى داشته 
باشد این قدر سخت گیرى مى کنیم که فالن مقدار هزینه دارد و زمان 
کافى نیست و... . البته به عقیده من خانه از پاى بست ویران است. بارها 
شده که از رادیو شنونده برنامه اى بودم که اطالعات گردشگرى اشتباه 

را منتقل مى کرد.
فرزانه: من با اینکه بگوییم خانه از پاى بست ویران است، مخالفم؛ چون 
همین طرز تفکر باعث مى شود  بگوییم خب همه چیز خراب است و 
نمى توانیم کارى بکنیم و این روند ادامه مى یابد. نباید بى تفاوت و ناامید 

بود. باید مرتب مشکالت را انعکاس داد و خسته نشد
آیا شهرداری و میراث این متولیان گردشگری تابه حال اقداماتی در 

این راستا انجام داده اند؟
فرزانه: شهردارى یکى از متولیانى اســت که در حوزه گردشگرى 
فعالیت هایى انجام داده؛ اما متأسفانه در رابطه با برخورد با گردشگران 
تابه حال چیزى دیده نشده؛ درصورتى که ابزار کافى براى این کار را دارد؛ 
حتى اگر الزم باشد در ابتدا با اعمال قانون وارد شوند و در ادامه آموزش 
را هم به طور موازى به کارگیرند. یک سرى کدهاى اخالقى باید تعریف 

و به کار گرفته شوند.
فروغى: متأسفانه در فصول پیک ســفر از بناها و آثار تاریخى مان 
بیش ازحــد ظرفیت شــان اســتفاده مى کنیم. یک پایــه بدى که 
میــراث فرهنگى گذاشــته و آن را تغییر هــم نمى دهد بلیت هاى 
ارزان قیمــت ورودى بــه جاذبه هاى تاریخى اســت. واقعــاً مایه 
خجالت اســت که قیمت ارزان ترین ســاندویچ از قیمت ورود من 
به عالى قاپو بیشتر اســت. این طور توجیه مى کنند که مى خواهیم 
همه مردم  توانایى بازدید داشته باشــند! کجاى دنیا چنین رویه اى 

دارند؟



 باید قیمت بلیت ها طورى در نظر گرفته شود که ارزش بنا بیشتر 
درك شــود. حداقل تا زمانى که مردم آموزش ندیده اند و فرهنگ 
بازدید از بناها اصالح نشده باید ورودى ها زیاد شوند یا اینکه در مواقع 

سیزن ورودى ها افزایش یابند و به اصطالح قیمت ها شناور شوند.
فرزانه: به نظر من افزایش قیمت بلیت ها نمى تواند راهکار مناسبى 
باشــد؛ چون بارها دیده ام که افرادى با تمکن مالى باال رفتارهاى 
فرهنگى ناشایستى از خود بروز داده اند؛ لذا معتقدم آموزش بیشتر 
از هر چیز دیگرى واجب است و اثرگذار. شاید اگر حتى دو دقیقه 
هم که شده قبل ورود به هر مکان تاریخى یک سرى نکات ضرورى 

توسط کارشناسان بازگو شود جلوى خیلى از آسیب ها گرفته شود
یقینى: مشکالت موجود در ســازمان میراث در دوران مختلف 
مدیریتى وجود داشته و متغیر بوده است؛ لذا مشکل از جاى دیگرى 
است. تمام مسائل به عدم وجود مدیران کارامد برمى گردد. منظور 
من به طور مشخص این دوره از سازمان نیست و به طورکلى مى گویم 
که چرا وقتى کسى از کارى سررشته اى ندارد و علم آن را نیاموخته 
عهده دار آن منصب مى شود. کاش یاد مى گرفتیم که اگر در کارى 
سررشته کافى نداریم حداقل در آن با متخصصان مربوطه مشورت 
کنیم. مشــورت نکردن مدیران با افراد متخصص و به کارنگرفتن 
آن ها در بدنه اجــرا در تمام حوزه ها آفت جدى اســت که نیاز به 

فرهنگ سازى دارد.
با توجه به اینکه آموزش وپرورش از سنین کودکی تا بزرگ سالی تأثیر 
بسزایی در شکل گرفتن شخصیت علمی و اجتماعی افراد دارد؛ به 
نظر می رسد بخشی از مشکالت موجود در این بخش نیز ریشه در 

آموزش ما داشته باشد.
فروغى: بله، درست است. متأسفانه سیستم آموزشى ما مشکالت 
بسیارى دارد؛ تا جایى که حتى برخى سرفصل ها براى دانشجویان 
جهانگردى نیز بیهوده و ناکارآمد است و درست جاى برخى مفاد 
درسى خالى است؛ حتى گاهى پرسنل هتل ها، رستوران ها و دیگر 
مکان هاى ارائه دهنده خدمات گردشگرى که دوره هاى آموزشى 
مرتبط را هم گذرانده اند در برخورد با گردشگران رفتار مناسبى از 
خود بروز نمى دهند؛ البته در بیشتر مواقع تقصیرى هم ندارند؛ چراکه 

نحوه درست رفتار کردن را آموزش ندیده اند.
قهرایى: آموزش باید از سنین دبســتان، شروع و در کتب درسى 
بچه هاى ما گنجانده شود. باید از سنین پایین یک سرى اصول در 
کودکان ما نهادینه شود و با آن ها سازگارى پیدا کنند تا در فرایند 

اجتماعى شدن، آن ها را بروز دهند.
 یقینى: بحث آموزش به کلى مشکل دارد. سرفصل هاى آموزشى، 
علم مدرسان، طول دوره هاى آموزشى و البى گردى موجود همه و 
همه آفت آموزش در کشور هستند. مشکل از دبستان هایمان شروع 

مى شود که از همان ابتدا بچه ها را در این راستا تربیت نمى کنند.
قهرایى: به نظر من آموزش چه خوب باشد چه بد، تأثیرى ندارد. 
حدیثى داریم از امام على(ع) کــه مى فرمایند: «الناس على دین 
ملوکهم»؛ «مردم بر دین فرمانروایان شــان هستند.» وقتى مردم 
مى بینند که شــهردارى از زیر چهارباغ تونل مترو را رد مى کند و 
درحین آن آبراه هاى کاخ جهان نما را خــراب مى کند و پایه هاى 
سى وسه پل تخریب مى شــود، آن وقت انتظار داریم مردم چطور 
رفتار کنند؟ دقیقاً مثل این مى ماند که پدرى خودش سیگار بکشد 
و به پسر هجده ساله اش بگوید سیگار نکش. وقتى میراث فرهنگى 
ما حاضر نیست تابلوى شیشه اى روى کاشى هاى عالى قاپو بگذارد 
این چنین مى شــود که مردم هم روى دیوارهــاى کاخ یادگارى 

مى نویسند.
فرزانه: یادگارى نویسى معضلى اســت که در بیشتر کشورهاى 
جهان وجود دارد و جالب اینکه برخى کشورها در کنار جاذبه هاى 
تاریخى شان تابلوهایى مخصوص یادگارنویسى قرار داده اند تا این 
نیاز گردشگران از خاطره نویسى را به شیوه درستش ارضا کنند. هر 
فرهنگى اگر بخواهد تغییر کند و اصالح شود باید مسیرى را طى 
کند و مسلماً نمى توان انتظار داشت در ابتداى مسیر به نتیجه اى 
که در آخر مسیر مورد انتظار است دست یافت؛ لذا باید صبور بود. از 
راننده گرفته تا پذیرشگر هتل همه به اینکه سریعاً تحت آموزش قرار 

بگیرند نیاز دارند. یک راننده تا وقتى پشت فرمان خودرو اش نشسته 
متوجه خیلى چیزها نیست؛ ولى اگر به عنوان یک عابر پیاده بخواهد 
از خیابان عبور کند متوجه مى شــود که چقدر فرهنگ رانندگى 
در کشور ما مشکل دارد. بارها شــاهد آن بوده ام که گردشگران از 
فرهنگ رانندگى در ایران اظهار نگرانى کرده اند و امنیت را از این 
نظر پایین دانسته اند. از طرف دیگر در یکى از سفره خانه هاى معروف 
شهرمان شاهد این بودم که یکى از پرسنل پس از صرف غذا بدون 
اجازه از گردشگران سفره آنان را با بى نزاکتى از جلوى شان جمع 
کرد. این رفتارها نشان از این دارد که حتى خط مقدم ما در برخورد 
با گردشگران مشکل دارد. گاهى رفتارهایى مى بینم که نه تنها در 
فرهنگ ما ریشه اى ندارد، بلکه در هیچ فرهنگى جایى از اعراب ندارد؛ 
به عنوان مثال، یک فروشنده صنایع دستى به خانم توریستى بگوید 
دستت را به من بده تا فالن دستبند را دستت کنم. دست زدن به فرد 
دیگرى با هر کیش و آئینى بدون میل شخصى وى، کارى زننده و 

تجاوز به حریم شخصى اش محسوب مى شود.
یقینى: متأسفانه در این میان یکى از مشکالت همین لیدرهاى ما 
هستند که به درستى آموزش ندیده اند. چند بار با صحنه اى برخورد 
کرده ام که به شدت باعث ناراحتى ام شده است. لیدرهایى دیده ام که 

به گردشگران اطالعات نادرست ارائه مى دهند.
فرزانه: آموزش در کشور ما مشکل جدى دارد و هیچ شکى هم در 
آن نیست؛ اما اینکه هر جا صحبت از کم وکاستى هاست انگشت ها 
به سمت راهنمایان تور باشد کامًال غلط اســت. کسى که در این 
وضعیت نابه سامانى که هر کسى ساز خودش را مى زند بیشتر به 
وظیفه اش عمل مى کند، راهنماست. این موضوع را به خاطر اینکه 
خودم راهنما هســتم، نمى گویم؛ بلکه به این دلیل که از نزدیک 
شاهد مشکالت هستم، عنوان کردم. راهنما یک حلقه از زنجیره 
گردشگرى اســت؛ ولى اگر بخواهیم فقط به این یک حلقه توجه 
داشته باشیم باید بگویم که متأسفانه در سال هاى اخیر با رشد کمى 
راهنمایان گردشگرى روبه رو بوده ایم که ازنظر کیفى از مطلوبیت 
پایینى برخوردار هستند و تنها به خاطر اینکه توریست در کشور 
زیاد شــده بدون آمادگى کافى به کار گرفته شده اند؛ البته توجه 
داشته باشیم که اگر راهنمایان ما کم آموزش دیده اند، رانندگان 
ما هیچ آموزشى ندیده اند. باید از طریق رسانه هاى گروهى به مردم 

آموزش داد.
در این میان خوب اســت به حلقه هاى قبل هم نگاهى داشــته 
باشیم. آموزشگاه هاى فعال در این زمینه و باز عقب تر، سازمان 
میراث در حیطه آموزش مسئولیت شان را خوب انجام نداده اند. 
االن مشکل راهنما نداریم و راهنمایان گردشگرى بسیار یافت 
مى شوند. مشکل کمبود راهنماى حرفه اى است. چرا تولید انبوه 
راهنما مى کنیم؟! آمار دقیقى در دست نیست؛ ولى گفته مى شود 
7000 راهنما داریم. اگر این ها الیق این بودند که کارت راهنماى 
تور بگیرند قطعاً لیاقت این را نیز دارند که آموزش هاى جدى ترى 
دریافت کنند. بیاییم به جاى جذب نیروهاى جدید از تجربیات 
حرفه اى ها استفاده و سرفصل هاى جدید و به روز را وارد دوره هاى 
آموزشــى کنیم و روى همین راهنمایانى که موجود هســتند 

سرمایه گذارى کنیم.
فروغى: متأسفانه هنگام تدریس در کالس هاى آمادگى راهنماى 
تور گاها با مطالبى در کتاب ها روبه رو مى شوم که به کل اطالعات 
اشــتباهى ارائه مى دهند. آنجاســت که کتاب را کنار مى گذارم و 
مطالب درســت را ارائه مى دهم؛ اما در کمال تأسف به متقاضیان 
مى گویم که براى امتحان باید همان کتاب را مطالعه کنند. این را 
گفتم که متوجه شویم کار از ریشه مشکل دارد؛ البته من همیشه سر 
کالس درسم گفته ام که هر دوره درسى فقط یک سرى سر نخ به ما 
مى دهد و اگر بخواهیم واقعاً به جایى برسیم باید خودمان مطالعات 
بیشترى داشته باشیم؛ اما خب گاهى یک راهنما به همان مطالبى که 
به وى آموخته اند اکتفا مى کند و این طور مى شود که جناب یقینى 
راهنمایى را مى بینند که اطالعات غلط ارائه مى دهد. برخى کتاب ها 
واقعاً ارزش منبع شدن ندارند و بر اساس ســود عده اى خاص در 

آموزشگاه ها تدریس مى شوند

 یک راه خوب بــراى آموزش اثربخش و مفید این اســت که روى 
گردشگرانى که به کشورمان مى آیند مطالعه انجام  دهیم. مسلماً 
هر کشورى از یک سرى ملیت هاى خاص ممکن است گردشگر 
بیشترى داشته باشد. اگر چنین مطالعه اى انجام شود در آموزش 
به پرسنل فعال در این صنعت و همچنین مردم جامعه تأثیر بسزایى 
مى تواند داشته باشد؛ به عنوان مثال، اینکه بدانیم گردشگر آلمانى 
هنگام بازدید از موزه مایل اســت به صورت انفرادى و با هد ست از 
موزه بازدید کند یا گردشگر ایتالیایى برعکس آن دوست دارد ارتباط 
برقرار کند و بازدیدى گروهى را تجربه کند. در هر کسب وکارى اگر 
به عالیق مشتریان مان آگاهى کافى داشته باشیم مى توانیم در مسیر 

پیشرفت گام برداریم.
قهرایى: مورد دیگر اینکه باید در تأسیس هتل ها و رستوران هایمان 
استاندارد مشخصى وجود داشته باشــد و افراد هم آموزش هاى 
خاص آن کار را ببینند. نکته مهم این اســت که چون مى خواهیم 
در ارتباط با گردشگر خارجى موفق باشیم (چون اوست که براى 
کشور ما ارزآورى مى کند) باید پرسنل مان در دوره هاى آموزشى 
بین المللى شرکت کنند. نمى شود در ایران دوره ببینیم و بخواهیم 
با آمریکایى ارتباط داشته باشیم. درجه فرهنگ ها خیلى متفاوت

 است.
کارورزان؛ ناجیانی کم توقع!

فرزانه: تا خاطرم هست سازمان هیچ وقت بودجه نداشته و تزریق 
بودجه همیشه به صورت قطره چکانى بوده و در بیشتر مواقع در نیمه 
مرمت یک بنا هم به پایان رسیده و مجبور بوده اند یک سال صبر 
کنند تا دوباره بودجه تخصیص پیدا کند و پرداخت شود. هرساله 
تعداد بســیارى دانشجوى گردشــگرى وجود دارند که متقاضى 
کارورزى هستند. چرا آنان را مجبور مى کنیم به آژانس ها مراجعه 
کنند و کارهاى پیش پاافتاده اى همچون ارسال فکس انجام دهند؛ 
درصورتى که مى توانند و بسیار هم مایل هستند در ایام پیک سفر در 
بناهاى تاریخى مستقر شوند و در تعامل مستقیم با گردشگر باشند و 
هر جا که الزم بود در راستاى حفاظت از آن بناها کارشناسانه تذکر 
دهند؟ بنده معتقدم در این زمینه کمبود بودجه بهانه اى بیش نیست.

فروغى: پیشنهاد کامالً به جایى است. موزه لوور با آن همه عظمتش 
در زمان هاى شلوغى با کمک همین کارورزها اداره مى شود؛ اما باید 
توجه داشته باشــیم که نحوه تذکر دادن بسیار مهم است و نباید 
به گونه اى باشد که گردشگر حس کند دارند به وى دستور مى دهند. 
دیده شده که در موارد این چنینى بیشتر ترغیب به نافرمانى مى شوند 

و اتفاقى که نباید بیفتد، رخ مى دهد.
کالم پایانی

یقینى: اینکه فکر کنیم نیاز به گردشگر نداریم بزرگ ترین اشتباه 
است. ازنظر اقتصادى سه عامل باید اقتصاد مملکت را بچرخاند: 1. 
کشاورزى؛ 2. صنعت؛ 3. توریسم. وقتى دیگر آبى در کار نیست چطور 
مى خواهیم کشاورزى کنیم؛ از طرف دیگر وقتى از چین کاالهایى 
بســیار ارزان تر از کاالهاى تولیدى خودمان وارد کشور مى شود 
چطور مى خواهیم رقابت کنیم و دوام بیاوریم؟ درنتیجه گردشگرى 
مناسب ترین گزینه است. خاك پاى توریست براى اقتصاد امروز ما 

برکت است.
فرزانه: چیزى که به شدت نیاز به آن احساس مى شود یکپارچگى در 
تعریف و تدوین قوانین و مقررات است: اینکه بدانیم وقتى به فالن جا 
وارد مى شویم قانون این است وال غیر و استثنایى وجود ندارد. قوانین 
و مقررات تصویب شده باید توسط رسانه هاى اجتماعى اطالع رسانى 

شوند و در معرض دید عموم قرار گیرند.
فروغى: وقتى راجع به چیزى مرتب صحبت شود توجه ها به سوى 
آن جلب مى شود. فضاى مجازى فرصت ویژه اى براى مطرح کردن 
مشکالت در این حوزه است. باید آن قدر گفت و منعکس کرد تا به 

نتیجه رسید.
قهرایى: اگر بخواهیم بــراى ورود به سیســتم بهینه و مطلوب 
در گردشــگرى نام کاربرى و کلمــه عبورى تعریــف کنیم، نام 
کاربرى مان، مشارکت عموم جامعه و کلمه عبورمان، احترام متقابل

36 است.
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محـور جویبـاره حدفاصـل خیابـان کمال به منـاره سـاربان، مناره چهل دختـران تا خیابان سـروش اسـت. محدوده مزبـور از میدان 
عتیـق اصفهـان و بـازار غاز شـروع و بـا عبـور از محله جویبـاره بـه مجموعه کنیسـه ها، مقبـره کمال الدیـن، دومنـاره دارالضیافه 
و نهایتـاً بـه خیابـان کمـال رسـیده و از طریـق بازارچه شـاه اسـداهللا بـه منـاره سـاربان و بازارچه میـرزا باقـر و از آنجا بـه مناره 
چهل دختـران و تـا خیابـان سـروش امتـداد مى یابـد. ایـن محـور یکـی از محورهاي دسترسـی مرکز شـهر سـلجوقی بـه دروازه 

اصفهـان قدیـم بـوده و ازلحـاظ قدمـت از قدیمی تریـن محورهاي موجود اسـت.
محلـه جویبـاره اصلى ترین هسـته اولیه شـهر اصفهان اسـت که منشـأ آن به اوایـل حکومت هخامنشـی و مهاجرت یهودیـان بابل به دسـتور کوروش 
برمی گـردد. نقطـه اي کـه یهودیـان در آن رحـل اقامـت افکندنـد تـا قرن پنج هجـري بـه دارالیهود معـروف بوده اسـت، تا جایـى که امروزه شـانزده 
کنیسـه کـه قدمـت برخى از آن هـا به 900 سـال مى رسـد، در کنار دیگـر جاذبه هـاى تاریخـى در آن محلـه خودنمایى مى کننـد. دارالیهود امـا بعدها 
تغییـر نـام داد و بـه جهانبـاره و جویبـاره معروف شـد؛ البته برخـى هم وجه تسـمیه آن را به جارى شـدن جویـى در آنجا مربـوط مى داننـد. جویباره 
در دوره هـاي بعـد از اسـالم یکـی از محله هـاي شـهر اصفهان شـد و در دوران سـلجوقی مرکزیتـی براي شـهر پیدا کرد کـه وجود آثـار تاریخی کهن 
همچـون منـاره سـاربان و منـاره چهل دختران روشـنگر این موضوع اسـت. صفویـان و قاجاریان بـا بی اعتنایی به این محله آن را به دسـت فرسـودگی 
سـپردند و حکومـت پهلـوي بـا کشـیدن چند خیابـان پیکـر بافت قدیـم را تکه تکـه کرد و بـه این ترتیـب محلـه جویبـاره اصفهان مـورد بی مهري 
قـرار گرفـت و عمـًال متـروك رها مانـد. اکنون ایـن محله با طرح هاى بهسـازي در دسـت اقـدام مرکزیت مکانی خود را در سـاختار شـهر تـا حدودي 

است. آورده  به دسـت 
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اصفهان؛ شهر مناره هاى تاریخى
مناره هـاى درون شـهرى کـه به عنوان بـرج دیده بانى از آن ها اسـتفاده مى شـد قبل 
از اسـالم آتش مـقــدس زرتشـتیان روى آن ها روشـن مى شـد که این شـعله هاى طالیى 
مى توانسـت مسـیر عبـور را بـراى کاروانیـان مشـخص کنـد. کاربـرد مناره هـا در قدیـم، 
بـا توجـه بـه بافـت تنـگ و پیچ درپیچ بـودن شـهر و کوچه هـا ازلحـاظ امنیتى و سیسـتم 

آبرسـانى و امـکان اسـتحصال آب از کانال هـا از سـوى کانال هـاى بـاز آب بود. 
اسـتقرار مناره ها محل مسـاجد را از فواصل دور و نزدیک به مردم نشـان مى داد؛ اما بعد از 
ظهـور آییـن اسـالم، مناره هـا جایگاهى براى «مؤذن ها» شـد. براسـاس برخـى گزارش ها، 
مسـجد حکیـم اصفهان که در آغاز مسـجد دیلمى بـود، مناره اى با ارتفـاع بیش از یک صد 
متـر داشـت کـه بعضـى از منابع تخریـب آن را بـه مغول هـا و بعضى به سـپاه تیمور لنگ 
نسـبت مى دهنـد. وجـود چنیـن مناره هایـى، نشـان از اهمیـت آن هـا به عنوان یـک مرکز 
دیده بانـى و عالمت دهـى هنـگام دفـاع از شـهر در مقابـل دشـمنان بـود. مناره هـا باوجود 
آنکـه عناصـرى الغـر و کم تعادل به نظر مى رسـند، امـا بسـیار پردوام اند. علت ایـن دوام را 

مى تـوان در محدودیـت بـام آن و نفـوذ کمتر بلـور برف و باران دانسـت. 
از طـرف دیگـر شـکل مخروطـى و اسـتوانه اى آن عاملـى مقـاوم در برابـر زلزلـه اسـت؛ 
به صورتـى کـه وقـوع زلزلـه بـا جـذب نوسـانات رفـت و برگشـت نیروهـاى پرشـى پایه از 
تـراز کـف تـا تـراز فوقانـى خـود از میـزان نوسـانات ناشـى از زلزلـه کـم مى شـود. از نظر 
ظاهـرى، مناره هـا از پاییـن بـه باال داراى یک «سـاق» هسـتند و در فـراز آن به یک طوق 

برمى خوریـم کـه بـه آن «گلـوگاه» منـاره مى گوینـد.
در بـاالى گلـوگاه، قسـمتى بـه شـکل چتر قـرار دارد کـه بـه آن «نعلبکـى» مى گویند. به 
باالتریـن قسـمت منـاره نیـز «تـاج» مى گوینـد کـه اگـر بخـش «شـالوده» بـه آن اضافه 
شـود، مى تـوان یـک مناره را به پنج قسـمت تقسـیم کرد. فرشـید ابراهیم نژاد، کارشـناس 
و پژوهشـگر سـازمان میراث فرهنگـى و گردشـگرى اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
بیشـترین وجـود مناره هـا کـه هفده عـدد مى شـود در اصفهان اسـت، گفت: «بـا توجه به 
اینکـه اصفهـان یکـى از بزرگ ترین مراکز تمدنى گذشـته ایـران زمین بـوده مخصوصاً در 
زمـان سـلجوقى و صفـوى بیشـترین تعـداد مناره ها را داشـته اسـت.» وى افـزود: «وجود 
مناره هـا عمدتـاً در کنـار گنبـد مسـاجد قـرار دارد کـه در قدیم عالوه بـر نمایانـدن راه به 
مسـافران سـرگردان، محلـى براى گفتـن اذان بود. مناره هـا در قدیم مورد توجه سـیاحان 
و گردشـگران بـوده و درحال حاضـر هـم جذاب تریـن بخـش ازلحـاظ ارتفاع، نوع و سـبک 

زیبـاى معمـارى، گره چینـى و کتیبـه و گچ کارى و کاشـى کارى اسـت.»

جویباره؛ اصلى ترین 
هسته اولیه شهر اصفهان
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مناره ساربان
منـاره سـاربان کـه در خیابان کمال یـا به عبارتى در 
شـمال محلـه جویباره کـه جزء بافت قدیمى یهودى  نشـین 
اصفهـان واقـع شـده از زیباتریـن و بلندتریـن  مناره هـاى 
تاریخـى اصفهـان در عهـد سـلجوقى یعنـى قـرن ششـم 
هجرى و داراى تزئینات آجر و کاشـى اسـت. مناره سـاربان 
شـباهت کلـى بـا منـاره مسـجد علـى دارد. مناره سـاربان 
حـدود 44 متـر بلنـدى دارد و قطـر تحتانى مناره سـاربان 
اصفهـان 4,2 متـر اسـت. ارتفاع ایـن منـاره در برخى منابع 
44 متر و برخى 54 متر آمده اسـت. مناره سـاربان در سـه 

طبقـه و بدون پایه سـاخته شـده اسـت.
مناره هـا یکـى از سـازه هاى اصلى معمـارى ایرانى هسـتند 
کـه در دوره هـاى مختلـف تاریخـى از آن هـا  به عنـوان برج 
آتـش یـا بـرج نشـانه یـا رهنمـا بـراى راهنمایـى کاروان ها 
در مسـیر جاده هـا و نشـان دادن مکان هـاى اصلـى بافـت 
شـهرى یا به عنوان محل خبررسـانى یا اذان  گویى اسـتفاده 

مى شـده  اسـت. واژه سـاربان نیز در زبان فارسـى به معناى 
شـتربان یا نگهبان شـتر اسـت و از آنجا  که مناره سـاربان 
به عنوان یک سـازه منفرد، بلند و شـاخص از بیشـتر نواحى 
و جوانـب بیـرون و درون  شـهر به خوبـى قابـل مشـاهده 
بـوده اسـت به نظـر مى رسـد کاربـرى اصلـى آن راهنمایـى 
و  جهت  یابـى کاروان هـا بـراى دسترسـى بـه مرکـز شـهر 
بـوده اسـت.طراحى متنـوع، بدنـه بیرونـى ایـن منـاره را به 
هفـت بخـش متفاوت تقسـیم بندى مى کند. بخـش اول آن 
آجرچینـى سـاده  اسـت. بخش هـاى دوم و سـوم آن داراى 
تزئینـات عالـى آجرکارى اسـت. بخـش چهارم آن تـاج اول 
(گلـوگاه) منـاره  اسـت کـه مقرنس هـاى آجـرى همـراه بـا 
کاشـى هاى فیروزه اى بسـیار زیبا دارد. بخـش پنجم آن نیز 
تزئینات آجرى اسـت. بخش ششـم آن تاج دوم مناره  اسـت 
و بخـش هفتـم آن هـم تارك منـاره یا تاج اصلى اسـت. در 
قاعـده دو تـاج ایـن منـاره دو کتیبه بسـیار زیبـا از بهترین 

رنـگ فیـروزه اى کاشـى دیـده و خوانده مى شـود.

کتیبه هـاى موجـود در مناره سـاربان سـه عدد هسـتند که 
بـا خط کوفى نوشـته شـده اند. ایـن کتیبه هـا در زمانى که 
مـورد بررسـى یکـى از محققیـن قـرار گرفته سـالم نبوده و 
عوامـل جـوى مانند سـرما و گرمـا و تابش آفتاب اثر بسـیار 
روى آن گذاشـته بودنـد. به هرحـال مفـاد کتیبه هـا شـامل 

عبارات مذهبى اسـت.
منـاره سـاربان کـه از آن به عنـوان بـرج پیـزا ایران هـم نام 
مى برنـد داراى انحـراف اسـت. ایـن منـاره حـدود هشـت 
درجـه به سـمت جنـوب شـرقى از امتـداد قائـم منحـرف 
شـده که ناشـى از نشسـت نامتقـارن در پایه هاى آن اسـت 
و مى توانـد به واسـطه اختـالالت موجـود در شـالوده آن یـا 
به دلیـل تغییرات متوالى در سـطح تراز ایسـتایى در سـفره 
آب زیرزمینـى یا اسـتفاده از چاهک هاى آب منـازل اطراف 
باشـد. میـزان انحـراف منـاره سـاربان به طـور مرتـب مورد 
پایـش قـرار مى گیـرد تـا از خطـر احتمالـى ریـزش آن در 

آینـده جلوگیرى شـود.

محله گردی
Sepahan tourism magazine



مناره چهل دختران
و  سـلجوقى  عهـد  بناهـاى  از  دختـران  چهـل  منـاره 
ساخته شـده قـرن ششـم هجـرى در منتهى الیه شـمالى محله 
جوبـاره از محله هـاى قدیمـى یهودى نشـین قدیمـى اسـتان 

اسـت. اصفهان 
سـاکنان اطـراف این منـاره آن را به نـام گارلنگ هـم مى نامند، 
علـت ایـن نام گـذارى این اسـت که حـدود اوایل قرن بیسـت، 
یـک مسـیحى بـه نـام گارلنـد در یکـى از خانه هـاى مجـاور 
ایـن منـاره به عنوان یـک مبلـغ انگلیسـى پروتسـتان مذهب 
سـکونت داشـته و کار رسـمى او تبلیـغ یهودیـان اصفهـان به 
آئیـن مسـیحیت بـوده و زبـان فارسـى را به خوبـى صحبـت و 
مـدت مدیدى در این محل سـاکن بوده اسـت و بر اثـر تبلیغ او 

عـده اى یهودى مسـیحى شـده اند.
به نظـر  و  دارد  ارتفـاع  متـر   21 حـدود  چهل دختـران  منـاره 
مى رسـد قسـمتى از نـوك منـاره از بیـن رفتـه اسـت. پنجره 
بزرگـى در قسـمت بـاالى منـاره و در ثلـث دوم بدنـه آن رو 
بـه سـمت جنـوب قـرار دارد. دهانـه ایـن پنجـره بـه شـکل 
مربع مسـتطیل اسـت و قسـمت باالى آن از چـوب و در طرفین 
سـتون هاى گـرد کوچکـى اسـت کـه نیمـى از آن هـا در داخل 

دیـوار منـاره قـرار دارد.
کتیبـه فوقانـى مناره به خـط کوفى آجرى برجسـته بـر زمینه 
آجـرى پنـج آیـه اول سـوره طـه و در قسـمت فوقانـى قاعده 
ایـن منـاره به خط ثلث برجسـته حکاکـى شـده و روى یکى از 
اضـالع قاعـده منـاره به خـط کوفى آجرى برجسـته بـر زمینه 
آجرى سـاده در شـش سـطر کتیبـه اى موجود اسـت کـه بانى 
سـاختمان آن را «ابى  الفتـح  بـن  محمد بـن  عبدالواحد نهوجى» 

و سـال اتمـام سـاختمان را 501 هجـرى تعیین کرده اسـت.
مناره چهل دختران به شـماره 231 در فهرسـت آثـار ملى ایران 

است. به ثبت رسـیده 
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سفر به جزیره خدایان!

سا   ا 
مرضیه باغبانى
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بالى جزیره خدایان، جزیره کوچکى از بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان یعنى کشور اندونزى است. این جزیره دو اقیانوس آرام و هند را به هم  پیوند 
داده است و در نتیجه این وصلت از آب وهواى بسیار متفاوتى برخوردار شده و مثل بسیارى از جزایر دیگر اندونزى،  دنیاى مخصوص به خودش 
را دارد، دنیایى که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد توریستى جهان قرار داده است. بالى، بهشت افسانه اى و زیباترین جزیره اندونزى 
تنها گوشه اى از القاب جزیره اى است که در گوشه اى از اندونزى جا خوش کرده است، صفاتى که البته بازهم گویاى ویژگى هاى شگفت انگیز آن 
نیست. درحقیقت بالى یکى از هفده هزار و 500 جزیره اندونزى است که در میان همسایگان خود به زیبایى مى درخشد و سرسبزى و طبیعت آن 
با دیگر جزایر این کشور قابل مقایسه نیست. بالى بخشى از مثلث مرجانى است که باالترین تنوع گونه هاى دریایى و صخره هاى مرجانى را در 
خود جاى داده و چشم اندازهاى دیدنى آن هر توریستى را بهت زده خواهد کرد. جداى از طبیعت بى نظیر، بالى به واسطه معابد باستانى و کاخ هاى 
تاریخى اش مشهور است؛ همچنین آتشفشان فعال و جنگل هاى وحشى آن ماجراجویان را از سراسر دنیا جذب کرده است. شما مى توانید 
سواحل شن و ماسه سفید را در جنوب و ماسه هاى سیاه را در شمال و غرب این جزیره ببینید. جزیره بالى یک جزیره خاص است و به واسطه چشم اندازهاى شگفت انگیزى که دارد 
هر لحظه آفریدگار این همه زیبایى را در ذهن متبلور مى کند. سفر به بالى ترکیبى از تفریحات آبى، جنگل نوردى و ماجراجویى در شگفتى هاى باستانى و طبیعى است و تمام این 
ویژگى ها باعث مى شود نام این جزیره هرسال در مجالت سفر دنیا به عنوان محبوب ترین مقصد سفر ذکر شود. بالى یک جزیره پویا و در حال تغییر است. توسعه سریع اقتصادى بالى 
ناشى از حضور هزاران گردشگر در طول سال است؛ اما این توسعه اقتصادى باعث ازبین رفتن سحر و جادوى طبیعى و  اصیل جزیره نشده است. این جزیره بهترین امکانات اقامتى، 
رستوران ها و چشمه هاى آب معدنى را با قیمت اندکى در اختیار توریست ها مى گذارد. مردم بالى پرجنب وجوش هستند و با توریست ها بسیار دوستانه برخورد مى کنند. فرهنگ 

منحصربه فرد مردم محلى هم نشأت گرفته از طبیعت است و در جزیره اى چنین آرامش بخش نباید به هیچ وجه انتظار تنش داشت.
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ساحل سانور
این ساحل در جنوب شرقى بالى قرار دارد و یک ساحل آرام مناسب 
براى افراد مسن است. زیبایى ساحل به سکوت محیط اطراف و منظره بکر 

آن است.
ساحل کوتا

 این ساحل تا دهه 70 یک ساحل ماهیگیرى به شمار مى رفت؛ اما 
با ورود توریست ها چهره این ساحل آهسته آهسته تغییر کرد. ساحل کوتا 
در نقطه جنوبى جزیره قرار دارد و یکى از خوش منظره ترین سواحل بالى 
به شمار مى رود. گرچه فضاى ساحل تا حدود زیادى شلوغ است، اما ارزش 

قدم زدن و تماشاى منظره اقیانوس را دارد.
گشت زیر دریا: این تفریح براى افرادى که به دریا و آب عالقه مندند، واقعاً 
توصیه مى شود. براى کســانى که مى خواهند با حداقل  امکانات، سرى به 
دنیاى زیر آب بزنند، گشت زیر دریا، تفریح خوبى است. گردشگران توسط 
کاله هاى مخصوصى که به  لوله هاى اکسیژن در قایق متصل هستند، به زیر 
دریا فرستاده مى شوند تا از دنیاى زیر آب لذت ببرند. این تور به طورمعمول 
در دو نقطه     Sanurو    Tanjung Benoa  انجام مى شــود.      براى طرفداران 
کایت نیز بالى، مکانى بکر به حساب مى آید. با کایت سرفینگ، مى توانید 
سرخوردن روى آب و انواع  روش هاى سرفینگ را که توسط کایت هدایت 

مى شوید، انجام دهید. محل انجام این تفریح، سواحل شرقى بالى است.  
به رغم مسموم شدن فرهنگ غذایى بسیارى از مناطق دنیا با فست فودها 
و غذاهاى آمریکایى، بالــى هنوز داراى ســنت هاى غذایى خاص خود و 
خوراك هاى بســیار خوشمزه اى است. در ســفر به بالى از رستوران هایى 
مانند MacDonald و KFC دورى کنید و از غذاهاى محلى و سنتى بالى که 

متاسفانه در حال منسوخ شدن هستند، لذت ببرید.

مردم حدود ســال 200 پیش از میالد وارد بالى شــده اند و 
امروزه سبک معمارى، فرهنگ، ســنت، آداب و رسوم و تئاتر 
سنتى آنان کامًال مرتبط با همســایگان جاوایى شان است. 
جزیره بالى به طور ملموس با فرهنگ و اعتقادات هندى ها گره 
خورده است. مذهب در تمام شئون زندگى این مردم مشاهده 
مى شود و گردشگران به طور روزانه شاهد ارائه پیشکشى هاى 
مذهبى در کاسه هاى ساخته شده از برگ خواهند بود که در 
خیابان ها گذاشــته شــده و در کنار آن عود روشن مى شود. 
ورزش هاى سنتى بالى یکى از موارد  جالبى است که نباید در 
سفر به بالى ازدست داد. نبرد بین نیروهاى خیر و شر، همراه 
با ماسک ها و نقاب هاى زیبا، نمایش جالبى است که به همراه 
موسیقى و ملودى هاى سنتى بالى اجرا مى شود. به دلیل وجود 
فرهنگ هندى ها در این جزیره، تعداد زیادى جشنواره هاى 
جالب و مفرح اجرا مى شود. آغاز این جشنواره زیبا و رنگارنگ 
با یک روز کامًال غرق در سکوت همراه است. در این روز تمامى 
پروازها لغو و از گردشگران درخواست مى شود در هتل ها باقى 
بمانند، خیابان ها خالى از حرکت شده و سپس با آغاز روز بعد 
گویى انفجارى از رنگ و شادى و صدا و تحرك رخ داده و مردم 
به خیابان ها ریخته و در جشنى عمومى حاضر شده و جشن 

مى گیرند.
دین رسمى مردم این جزیره هندوست که تا حدودى با آیین 
هندوئیسم هند متفاوت است. معابد هندوى این جزیره یکى 
از اصلى ترین جاذبه هاى آن محسوب مى شود. معبد مادر در 
دامنه کوه آگونگ (  بلندترین کوه بالى) در ارتفاع هزار مترى 
قرار دارد. مردم محلى اعتقاد دارند این معابد جزیره را از شر 
به دور مى کنند. مردم اعتقاد دارند نــام این معبد از اژدهایى 
گرفته شده که در اعماق این کوه زندگى مى کرده است. معبد 
از 28 سازه روى هفت تراس صعودى ساخته شده که بازدید 
از آن نیازمند استفاده از راهنماست. معبد اسطوره اى تناه لوط 
از هفت معبد در دریا تشکیل شده که به شکل زنجیره اى در 
ساحل جنوب غربى بالى قرار گرفته اند. این معبد به ویژه در 
بعدازظهرها و قبل از غروب آفتاب بسیار شلوغ است. منطقه 
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پارکینگ و ساحل مجاور معبد پر از مغازه هاى سوغات فروشى و صنایع دستى است. در شبه جزیره 
بوکیت در نوك جنوبى جزیره بالى یکى از نه معابد بزرگ هندوى جهان قرار دارد. معبد پورالوهور 
الوواتو در قرن یازدهم در لبه باالى صخره سنگ آهک تأسیس شد. بازدید از محراب درونى تنها 
براى رهبران هندو امکان پذیر است؛ اما توریست ها مى توانند از منظره بیرونى معبد و مجسمه هاى 
شگفت انگیز آن لذت ببرند.بالى به دلیل دارابودن مجسمه هاى متعدد مشهور است. زن و مرد در 
این جزیره به آموختن هنر نجارى و سنگ تراشى مى پردازند و شاهکارهاى هنرى خلق مى کنند که 
نمونه آن در بناها، خانه ها و گوشه و کنار جزیره  دیده مى شود. در ساختمان هاى این جزیره قدم 
بزنید و از هنر و استعداد به کاررفته در ساخت مجسمه ها حیرت کنید. در هر یک از شهرهاى این 
جزیره بناهاى مذهبى وجود دارد و در دروازه ورودى تمامى آن ها دو مجسمه شیر به عنوان نگهبان 
وجود دارد. در داخل آن ها نیز به طورمعمول مجسمه هاى الهه هایى مانند الهه برنج و حاصلخیزى 

وجود دارد. کنده کارى هاى تزئینى سقف و ستون هاى این ساختمان ها، شگفت انگیز است و سبب 
شهرت و ایجاد جذابیت در معمارى بالى شده اند.یوبود در میان مزارع برنج در دامنه کوه مرکزى 
بالى قرار دارد، نقطه اى که به عنوان قلب فرهنگى بالى شناخته مى شود. مهم ترین موزه هاى جزیره 
در این مکان قرار دارد؛ ازجمله موزه هنر نکا با مجموعه  گسترده اى از هنرهاى مردم بالى. موسیقى 
سنتى و مراســم آیینى محلى هر روز در این منطقه اجرا مى شود؛ ضمن اینکه گالرى هاى هنرى 
متعدد و مغازه هاى صنایع دستى بســیارى در این محل قرار دارد.قطعاً بیراه نگفته ایم اگر بگوییم 
که جزیره بالى پر از خصای ل منحصربه  فردى است که آن را از دیگر نقاط دنیا متمایز مى سازد. بالى 
زیباترین و مشهورترین جزیره اندونزى است که در جنوب خط استوا بین جاوه در غرب و لومبوك 

در شرق قرار گرفته است.
www.b ey t oot e.com                  www.las t s econd.ir
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گیرنه، شهرى زیبا واقع در قبرس شمالى، ســومین جزیره بزرگ دریاى 
مدیترانه است که سوغات سفر به آن، خاطرات فراموش نشدنى و بى نظیر 
و آرامشى است که مدت ها درجان مسافر خواهد نشست. قبرس شمالى، 
بخش ترك نشین قبرس در سال 1983 با اعالم استقالل، نام خود را جمهورى 
تُرك قبرس شمالى نهاد؛ اگرچه به جز ترکیه هیچ کشورى آن را به رسمیت 
نمى شناســد و درواقع این بخش از قبرس یک« de facto » به شمار مى رود، 
یعنى به طور رسمى روى نقشه نیست؛ ولى در واقعیت وجود دارد. هرجایى 
که پرچم قبرس شمالى وجود داشته باشد در کنارش حتماً پرچم ترکیه نیز به 
چشم مى خورد. نیکوزیا، پایتخت غیررسمى قبرس شمالى و پس از برلین تنها شهرى است که در سال 1960 بعد 
از بحران سیاسى قبرس به دو بخش تقسیم شد و مرز بین این دو کشور تنها یک دروازه کوچک است که در انتهاى 
یک کوچه قرار دارد و اروپاییان و افرادى که داراى ویزا هستند مى توانند از آن گذشته و به سمت قبرس جنوبى یا 

یونانى نشین بروند و براى بقیه عبور از این دروازه ممنوع است.
آب وهواى قبرس معتدل و مدیترانه اى است و در تمام فصول سال مقصد مطلوبى براى گردشگران محسوب مى شود. 
اگرچه زبان رسمى آنان ترکى است، اما انگلیسى را به خوبى صحبت مى کنند و ازاین جهت در وضعیتى بهتر از ترکیه 

هستند. واحد پول قبرس لیر و یورو است و با هردو مى توان به راحتى خرید کرد.

مرجان موالیى
کارشناس ارشد جهانگردى

گیرنه؛ 
شهر زیبایی و موج و آرامش
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بندر گیرنه
شهر گیرنه یا کایرنیا یکى از زیباترین شهرهاى قبرس شمالى و درواقع ییالق مردم پولدار ترکیه است که خانه هایش اغلب ویالیى و بزرگ است و ساختمان هاى بلند در آن 

کمتر به چشم مى خورد. مردم گیرنه مانند همه ترك نشینان قبرس بسیار پایبند به خانه و خانواده بوده و زمان زیادى را در کنار خانواده مى گذرانند.
آنان پاکیزه و مقید به نظافت و نظم اند و در این شهر همه چیز آراسته و تمیز است. دین بیشتر مردم اسالم است و زنان مسلمان بى آنکه قانونا مجبور باشند، به دلخواه مقید به رعایت 
حجاب و پوشش اسالمى هستند. رفتار مردم بسیار صمیمانه و دوستانه است و به خوبى با گردشگران برخورد مى کنند. فروشگاه ها بسیار سنتى و ساده است و مغازه دارها خوش اخالق 

و باحوصله اند و با لبخند و روى خوش درباره اجناس خود توضیح مى دهند.
صنایع دستى گیرنه شامل روتختى ها و رومیزى هاى نخى شماره دوزى و گلدوزى شده و گلیم و فرش هاى رنگارنگ، حوله هاى سنتى با الیاف صددرصد طبیعى و سبدهاى بافته شده 
از ترکه هاى چوبى است. ازآنجایى که روغن زیتون یکى از مهم ترین محصوالت قبرس است، نمونه هاى متنوعى از صابون هاى زیتون را مى توان ازآنجا به سوغات آورد. انواع شیرینى 

و باقلوا و مسقطى با طعم هاى مختلف هم ازجمله سوغاتى هاى گیرنه است.
آشپزى در گیرنه ترکیبى از سلیقه دریاى مدیترانه، ترکیه و شرق میانه است. غذاهاى مطلوب و متداول در آنجا کوفته، ُحُمص، ماهى و انواع کباب هاست و معروف ترین غذا کبابى 
است به نام «شفتالى» که نمادى از قبرس بوده و از گوشت و پیاز خردشده و ادویه مخصوص تهیه مى شود و بسیار لذیذ است. از دسرهاى معروف مى توان به «لکما» که نان شیرینى 

گرد و حلقه اى آغشته به شیره است اشاره کرد که خوردنش به همه مسافران گیرنه توصیه مى شود.
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دیدنى هاى قبرس شمالى
قلعه سنت هیالریون یکى از جاذبه هاى گیرنه 
اســت که در جاده گیرنه به نیکوزیا و در دل کوه هاى 
گیرنه واقع شده و ظاهر اســرارآمیز و عجیبى دارد که 
با ساختار مارپیچ تا باالى کوه مى رسد. این قلعه روى 
صخره ساخته شده و درواقع صومعه اى بوده که توسط 
یک زاهد خلوت نشین سورى به نام هیالریون ساخته 
شد و بعدها بیزانس ها آن را به عنوان نمادى براى ایمان 
و اعتقاد راسخ بشر براى مردم جهان به شکل امروزى 

تکمیل کردند.
مســافرخانه خان کبیر یا«Great Khan» یکى از 
اماکن دیدنى نیکوزیاست، مســافرخانه اى سنگى که 
در قرن شانزدهم ساخته شده و در زمان بریتانیایى ها 
مدتى به عنوان زندان و پس ازآن در قالب مسافرخانه از 
آن استفاده مى شده و اکنون محل فروش صنایع دستى 
و محلى بــوده و کافه هــاى زیبایى براى اســتراحت 

گردشگران در آن ایجادشده است.
مســاجد زیبا و کلیســاهاى قدیمى زیادى در نقاط 
مختلف نیکوزیــا و گیرنه به چشــم مى خورند که در 
برخى از آن ها جوانان به تمرین و اجراى مراسم سماع 
مى پردازند و دیدنش براى گردشــگران بسیار جذاب 
است؛ زیرا به طورمعمول با شــور و عالقه خاصى اجرا 
مى شــود و طى آن شخص ســماع کننده درحالى که 
کف دست راست را به سمت باال و کف دست چپ را به 
سمت پایین متوجه و سر را اندکى به سمت راست خم 
مى کند، در خالف جهت عقربه هاى ساعت مى چرخد 
و شور و حال عجیبى در چشمان وى دیده مى شود که 

ناشى از شور درونى و خلسه عارفانه اوست.
اگرچه مى توان از انواع ورزش هاى آبى مهیج در سواحل 
زیباى گیرنه بهره برد، اما فضاى کلى شهر گیرنه بسیار 
آرامش بخش و ســاده است و ســواحل آرام و خلوت 
پوشیده از شن هاى سپید و آب هاى زالل و روشن دریا، 
مکانى مطلوب براى گردشگرانى خواهد بود که تمایل 
دارند فارغ از هیاهو و شلوغى در آرامش به استراحت و 
تفریح بپردازند و زیبایى وصف ناشدنى طلوع و غروب 

خورشید را در کرانه دریا به نظاره بنشینند.
گیرنه شهرى است که شما را در زمان به سفر مى برد، 
به گذشته، به همان صفا و سادگى و آرامشى که گاهى 
ُگمش مى کنیم و به یادش آه حسرت مى کشیم و با تمام 

وجود به دنبالش به جست وجو برمى آییم.
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 زیر پوست شهر سفر کنیم!   

برداشتی متفاوت از گردشگری 
فریده مکارى روتین شهری

 کارشناس ارشد گردشگرى
عکس ها:
مسعود غالمى

راز
شی

یر 
مش

ى 
سرا

مغازه اى در بازار قدیمى کاشان

بســیارى از افراد، چشــم انداز منحصر به فرد و خاصى به واژه 
«گردشگرى شــهرى» ندارند؛ ولى براى انتخاب مقصد سفر 
به شهرهاى دیدنى ســفرمى کنند، از جاذبه ها لذت مى برند، 
چند روزى اقامت مى کنند و خواه ناخواه، گردشــگران شهرى 

به حساب مى آیند.
 در تعاریف آکادمیک، گردشگرى شــهرى به مجموعه اى از 
فعالیت هاى گردشگرى افرادى اطالق مى شود که مقصد اصلى 
آنان شهرها هستند. گردشگرى شهرى عمر طوالنى دارد و در 
نیم قرن اخیر رشد قابل مالحظه اى داشته است. شهرهایى که 
راه هاى در دسترس ارتباطى، جاذبه هاى گردشگرى و توسعه 
تکنولوژیک گسترده ترى داشــته اند، همواره بیش از همه در 
معرض توجه بوده اند. هنگامى که در ایام شلوغى سال، حجم 
انبوهى از گردشگران عازم شهرها مى شوند، اماکن گردشگرى 
شاخص و برجسته شهرها، مملو از حضور افرادى مى شود که 
گاها همگى آنان نیز در قبال سفرشان، مسئوالنه عمل نخواهند 
کرد. فارغ از تکمیل شــدن ظرفیت تحمــل فیزیکى و روانى 
بسیارى از اماکن، شاهد آســیب هاى متعدد ناشى از حضور 
متراکم افراد در سطح شــهرها خواهیم بود. ترافیک شدید، 
آلودگى صوتى و بصرى، وندالیسم1، افت کیفیت خدمات و نیز 

مواردى از این دست، اجتناب ناپذیر هستند.

1. وندالیسم، به معناى تخریب کنترل نشده اشیا و آثار فرهنگى 
باارزش یا اموال عمومى اســت که یک ناهنجارى اجتماعى 

به حساب مى آید.
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براى افــرادى که مى خواهنــد متفاوت به شــهرها ســفر کنند، 
همیشه گزینه هاى دیگرى هســت که با الیه هاى زیر خاکى ترى از 
فرهنگ و هویت آن شهر آشنا شوند، تجربه هایى که تنها شما را به بازدید 
پر زرق و برق ترین و معروف ترین جاذبه هاى شهرى نمى برند؛ بلکه 
داستان هاى اصیل شهر و مردمانش را براى شما بازگو مى کنند؛ گویى 

خودتان هم سال ها در کوچه پس کوچه هاى آن شهر زندگى کرده اید.
کافه هاى خاطره انگیز را کشف کنید

کشف کافه ها و شربت ســراهاى قدیمى و زنده  شهرها و 
خوردن یک فنجان چاى گرم یا شربت گیاهى خنک در آن ها، گاهى 
مى تواند به لذت بخش ترین تجربه  سفر شــما مبدل شود. از افراد 
محلى، سراغ کافه هاى قدیمى را بگیرید که هنوز سرپا مانده اند و 
خدمات مى دهند، همان هایى که در و دیوار، میز و صندلى هایشان، 
همچنان در خاطرات تلخ و شیرین سى  سال پیش مانده است. به جز 
افراد گذرى، این کافه ها مشــتریان خاص و وفادار خود را دارند که 
سبک گذراندن وقت و گپ و گفت هاى همیشگى شان، مختص همین 
مکان است و بس. نشستن روى یک صندلى چوبى و گوش کردن 
به صداى زندگى در این کافه ها، خیلى وقت ها حال شــما را خوب 
مى کند و رازهایى را به شــما مى گوید که در هیچ جاى دیگر شهر 

نخواهید شنید.
از لذت خوردن  غذا در سفره خانه ها و ساندویچى هاى 

قدیمى نگذرید
وقتى حرف از سفر مى شــود، یکى از لذت بخش ترین عناصر آن، 
تجربه غذاهاى متفاوت و لذیذ شهرهاى دیگر است. گرچه بسیارى از 
افراد ترجیح مى دهند سراغ با کیفیت ترین و بهترین رستوران شهر 
را بگیرند، اما گاهى سفره خانه ها، غذاخورى ها و ساندویچى هاى 
قدیمى شهر، با همه سادگى خود، خوشمزه ترین غذاى ممکن را 
به شما مى دهند. هیچ تضمینى نیست که در جاى دیگرى غذاى 
خوشمزه ترى در انتظارتان نباشــد؛ اما وقتى چنین کسب وکارى 
از سال هاى دور تا کنون ســرپا مى ماند و به امروز مى رسد، یعنى 
توانسته است مشــتریانش را در طول زمان راضى نگه دارد. چنین 
غذاخورى هایى، به طورمعمول یکــى دو خوراك معروف و مطبوع 
دارند که بیشترین سفارش را مى گیرند و دستورپخت شان از قدیم و 

دان
زاه

در 
ى 

فه ا
کا

س کوچه هاى مشرف به مناره ساربان . اصفهان
کوچه پ

بازار محلى کرمانشاه

حتى گاها بین دو نسل منتقل شده و به امروز رسیده است.
محله هاى قدیمى را قدم بزنید

در بسیارى از شهرها، معمارى مدرن هنوز نتوانسته است 
تمامى محالت را قبضه کند. بافت سنتى، تاریخى و حتى فرسوده 
در بسیارى شــهرها به وفور مشاهده مى شــود. گاهى وقت ها نیز، 
ترکیب ناهمگون سنت و مدرنیته در ساخت و ساز برخى محله ها، 
نمایى زشــت و غیر دلنشــین را به نمایش مى گذارد؛ اما هنوز در 
شهرها، محله هایى وجود دارد که با قدم زدن در آن ها، تپش نبض 
شهر را بیشتر حس مى کنیم. رد شدن از کنار عابران، خرید کردن از 
مغازه هاى قدیمى گذرى و اگر فرصتى دست دهد، گپ و گفتى کوتاه 
با کسبه، عکاسى کردن از پنجره هاى به جا مانده از سال هاى دور و 
کوچه هاى پیر و حتى دیدن اینکه آدم ها در این محله ها چگونه با 
هم سالم واحوال پرسى مى کنند، حال ما را هم متفاوت خواهد کرد. 
براى رفتن به محله هاى قدیمى، از افراد مسن راهنمایى بخواهید و 
بگذارید خودشان به شما پیشنهاد کنند کدام محله را ببینید؛ گرچه 
شاید برایشان عجیب باشد که در واقع چه چیزى را مى خواهید ببینید. 
پیش از رفتن به محله هاى قدیمى، درباره حال و هواى آن تحقیق 
کنید. متأســفانه برخى از محله هاى قدیمى به دلیل داشتن بافت 
فرسوده و هزینه اسکان پایین تر، ممکن است امروزه مأمن معتادان و 
زاغه نشینان شده باشد؛ ولى این موضوع در رابطه با تمامى محله هاى 
قدیمى صدق نمى کند. گرچه، برخى از افراد که شاید ماجراجوتر 

هستند، منحصراً مى روند تا از نزدیک همین تلخى ها را ببینند.
بازارهاى محلى را با پاساژهاى لوکس تاخت نزنید

شــک نکنید که یکى از لذت بخش ترین تجربیات ســفر 
شهرى شما، وقتى اســت که از میان بازارهاى محلى، چند شنبه 
بازارها و بساط گسترده دست فروش ها گذر مى کنید. اگر تاکنون 
در سفرهاى شهرى تان، براى خرید سوغاتى، فقط به سراغ مجموعه 
خریدهاى مدرن و به روز رفته اید، دفعات بعدى، تالش کنید حتماً 
ســرى به بازارهاى محلى بزنید. از فکر خرید لباس و کفش بیرون 
بیایید. گاهى بازارهاى تره بار، خوراکى هاى محلى و دست سازهاى 
بومى شگفت انگیزى دارند. محصوالتى که اینجا فروخته مى شوند، 
ممکن است آن بسته بندى شکیل و پر زرق و برقى را که درمغازه ها 
و پاســاژهاى مدرن عرضه مى شوند، نداشته باشــند، ولى شما با 
پر مصرف ترین اقالمى مواجه مى شــوید که در آن شــهر به وفور 
خرید و فروش مى شوند. برخى از این اجناس را فقط همین جا خواهید 
دید و در مکانى دیگر، به همان کیفیت و تازگى عرضه نخواهند شد: از 
چوب هاى درخت مسواك در بازارهاى زاهدان گرفته تا گردنبندهاى 
معطر و دست ســاز گل میخک در کرمانشــاه. بازارهاى محلى پر 
رفت و آمد هســتند. آنجا بوهاى مختلفى را استشمام مى کنید و 
رنگ هاى بى شــمارى مى بینید و مى توانیــد مزه هاى مختلفى را 

تست کنید.
  روح شهر درست البه الى همین همهمه ها شاد و رقصان مى گردد.
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تورتیرى وگان؛

برگرفته از کتاب اثر غذاهای 
روژینا خدارحمى روزبهانىعملگرا بر بی�ری ها

پروفسور محمد فضیلتى



تورتیرى وگان (Vegan_Tourtire) غذایى کانادایى فرانسوى و سرشار 
از مواد مغذى است. ویژگى که این غذا را داراى اهمیت کرده استفاده از 
توفو است. توفو به طورمعمول در غذاهاى آسیایى به خصوص در شرق و 
جنوب شرقى آسیا یافت مى شود. از توفو در بسیارى از جایگزین هاى 
گوشت به عنوان مثال سوسیس، سویا و همبرگر توفو استفاده مى شود، 
کم کالرى، شامل کلسترول و یک منبع عالى از پروتئین، آهن و کلسیم 
است؛ درضمن یک منبع مهم پروتئین به ویژه براى گیاه خواران و کسانى 
است که به دنبال حرکت به سمت یک رژیم غذایى گیاهى هستند . توفو 
44درصد از نیازهاى کلسیم روزانه، 9درصد منیزیم و 40درصد از آهن را فراهم مى کند؛ همچنین حاوى مقدار 
کمى ویتامین K، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، ویتامین ۶B، فوالت، کولین، فسفر، منگنز و سلنیوم است. 
سویا جزء نخست از توفو و یک منبع کامل از پروتئین در رژیم غذایى است؛ درضمن تمام اسیدآمینه هاى 
ضرورى موردنیاز در رژیم غذایى را ارائه مى کند. سویا سرشار از چربى هاى اشباع نشده و سالم (به ویژه اسید 

لینولنیک امگا 3 آلفا) است.

مواد داخل تورتیرى: 
توفوى بسـیار سـفت: 5/2 فنجان؛ سـاقه کرفس ریزشده: یک 
عـدد؛ روغن زیتـون: دو قاشـق غذاخـورى؛ ریحان: یک قاشـق 
چاى خـورى؛ رب گوجه فرنگـى: 2/1 فنجان؛ برنج پخته شـده: 
دو فنجـان؛ آویشـن: یـک قاشـق چاى خـورى؛ پیاز متوسـط 
قاشـق چاى خـورى؛  دارچیـن: 2/1  عـدد؛  یـک  خردشـده: 
میخـک یا فلفل آسیاب شـده: 4/1 قاشـق چاى خورى؛ سـس 
سـویا: چهـار قاشـق غذاخـورى؛ تخـم کرفـس: 4/1 قاشـق 

چاى خـورى.

 مواد الزم جهت سس غذا:
روغن زیتـون: دو قاشـق غذاخـورى؛آرد: دو قاشـق غذاخورى؛ 
سـویا  سـس  فنجـان؛  یـک  آب):  (یـا  سـبزیجات  عصـاره 

(درصـورت تمایـل): دو قاشـق غذاخـورى.

مواد الزم براى تهیه خمیر لکوچه: 
آرد تصفیه شـده: پنـج فنجـان؛ روغـن تردکننده گیاهـى: 5/. 

کیلوگـرم؛ سـودا (یـا نمک میـوه): یـک فنجان.

طرز تهیه سس:
روغن زیتـون را بـه آرد اضافـه مى کنیـم و مى گذاریم به مدت 
یـک دقیقـه با هم بجوشـند. در این حال عصاره سـبزیجات و 
سـس سـویا را بـه آن اضافـه مى کنیـم و اجـازه مى دهیم این 
عصـاره غلیظ شـود. از این سـس غلیظ به اضافه سـبزیجات و 

سـس گوجه فرنگـى براى سـرو غذا اسـتفاده مى کنیم.

طرز تهیه خمیر:
 بـراى درسـت کردن ایـن غـذا به دو پوسـتۀ کلوچه و سـپس 
بـه خمیر شـیرینى نیـاز داریم. بـراى تهیه آن ابتـدا در داخل 
آرد یـک حفـره ایجاد مى کنیم؛ سـپس روغن را بـه آن اضافه 
و هـم مى زنیـم. حاصـل، یـک خمیـر رگه رگه شـده اسـت؛ 
سـپس دوباره در وسـط آن یـک حفره ایجاد و سـودا یا نمک 
میـوه را بـه آن اضافـه مى کنیـم. به سـرعت سـودا را ریخته و 
مى پوشـانیم تـا گاز آن ازبیـن نـرود (دقـت کنید تـا لحظه اى 
کـه آن را نمى خواهیـم بـا مـواد مخلـوط کنیـم، بـاز نکنیم)، 
بعـد آن را بـا مـواد مخلـوط کنیـم. احتیـاج بـه ورزدادن زیاد 
نـدارد؛ فقـط بـه شـکل تـوپ درمى آوریـم، روى آن را پارچـه 

کشـیده و بـه مدت یـک سـاعت در یخچـال مى گذاریم.

طرز تهیه مواد داخل خمیر:
ابتـدا تابـه را گـرم مى کنیـم؛ سـپس روغن زیتـون را در آن 
ریختـه، پیـاز، کرفـس، ادویه هـا، آویشـن، ریحـان، دارچیـن، 
میخـک و تخم کرفـس را به ترتیب داخل تابـه ریخته و براى 
دو تـا سـه دقیقه تفـت مى دهیم تـا پیازها اندکى نرم شـوند. 
در ادامه توفو خردشـده، رب گوجه فرنگى، سـس سـویا و برنج 
پخته شـده را بـه آن اضافه و به خوبى باهـم مخلوط مى کنیم؛ 
اجـازه مى دهیـم تـا آب مخلوط مـان به خوبى کشـیده شـود. 
خمیـر را از یخچـال خـارج و آن را نصـف و به صـورت دوالیـه 
جـدا از هـم پهـن مى کنیـم. روى یک الیـۀ خمیر تـا آنجا که 
کامـل خمیرمـان را پـر کند مـواد مى ریزیم. اگـر خمیر کامل 
پرشـده اسـت، احتیاج به اسـتفاده همه مواد نیسـت؛ سـپس 
الیـه دیگـر خمیـر را هـم روى آن قرار مى دهیـم و با چنگال، 
دوالیـه را به خوبـى بـه هـم وصل مى کنیـم و روى سـطح آن 
چنـد بـرش کوچک مى دهیم تا بخـار آن خارج شـود. از قبل 
فـر را گـرم مى کنیـم و بـه مـدت بیسـت دقیقـه در فـر 350 
درجـه فارنهایـت مى گذاریـم تـا روى آن کامًال طالیى شـود.
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میخک
میخـک، داراى مـواد مغـذى ضـرورى تشکیل شـده و ویتامین هـاى 
خـوب اسـت؛ به خصـوص کلسـیم و منیزیـم آن زیاد اسـت. میخک 
حتـى مى توانـد مقدار خوبـى انرژى فراهـم  کند و حاوى فیبر اسـت. 
ضـد باکتـرى و ضـد قـارچ و ضـد درد اسـت. نه تنهـا بـا نفـخ و زخم 
معـده مبـارزه مى کنـد، بلکـه جهـت جلوگیـرى از حالـت تهـوع و 
سـوءهاضمه مؤثر اسـت. مانع از لخته شـدن خون مى شود و درنتیجه 
مى توانـد از سـکته مغزى جلوگیرى کند. با سـرطان مبـارزه مى کند. 
فالونوئیدهـاى موجـود در روغـن میخـک، داراى خـواص ضدالتهابى 
بسـیار خوبـى اسـت و مى توانـد بـراى بیمـاران مبتـال به روماتیسـم 
مفید باشـد. میخک سیسـتم ایمنـى بدن را تقویـت و از بیمارى هاى 

مختلـف پیشـگیرى مى کند.
دارچین

دارچیـن یکـى از مـواد غذایى اسـت کـه در غذاهاى مـا ایرانى ها نیز 
بسـیار اسـتفاده مى شـود. ایـن مـاده غذایـى عالوه بـر طعـم و عطـر، 
خـواص زیـاد دیگرى هـم دارد؛ به همین دلیـل براى درمان بسـیارى 
دارچیـن  به کاربـرده مى شـود.  اختـالالت جسـمى  و  از مشـکالت 
سرشـار از مـواد معدنـى موردنیاز بدن ازجمله منگنز، آهن و کلسـیم 

و همچنیـن فیبر اسـت.
مزیت هاى دارچین:

 1. پیشگیرى از آلزایمر؛
2. جلوگیرى از کپک زدگى؛

3. درمان برفک دهان با عصاره دارچین؛
4. تسهیل گردش خون؛

5. درمان عفونت ها؛
6. التیام بخشى؛
7. درمان درد؛
8. ضد دیابت؛

9. محافظ قلب؛
10. دوست روده؛

11. تازه کننده دهان؛
12. رفع سوءهاضمه.

کرفس
به طورمعمـول کرفـس در سـوپ و سـاالد اسـتفاده مى شـود؛ حتـى 
یـک سـاقه کرفـس شـامل مـواد مغذى اسـت کـه عمدتـاً 95درصد 
 B و برخـى از ویتامین هـاى A، C، K آب دارد و شـامل ویتامین هـاى
و همچنیـن کلسـیم، منیزیم، فسـفر، فوالت، پتاسـیم و فیبر اسـت. 

عالوه برایـن، کربوهیـدرات، چربى و کلسـترول پاییـن دارد.
مزیت هاى ساقه کرفس:

 1. کاهش وزن؛
2. بهبـود هضـم غـذا (نکتـه: خـوردن کرفـس بیش ازحـد مى توانـد 
باعـث اسـهال شـود؛ همچنین بهتر اسـت کرفـس را خـام نخورید)؛

3. کاهش التهاب؛
4. کاهش فشارخون باال؛
5. کاهش کلسترول بد؛

6. داراى یک اثر Alkalizing؛
7. هیدراته نگه داشتن بدن؛

8. محافظت از چشم؛
9. جلوگیرى از کاهش حافظه؛

 10. مبارزه با سرطان.
تخـم کرفـس کـه طعـم تنـد و نشـاط آور آن را مى توانیـد هنـگام 
مصرف انواع ترشـى یا کلم شـور بچشـید، داروى گیاهى مفیدى نیز 
محسـوب مى شـود. برخـى مواد شـیمیایى موجـود در تخـم کرفس 
واقعاً مى تواند در درمان مشـکالتى نظیر فشـارخون باال، ورم مفاصل 
و اضطـراب مؤثـر واقـع شـود. تخم کرفس در پیشـگیرى از سـرطان 
نیـز مؤثـر اسـت. تخم کرفـس از دیربـاز بـراى درمـان ورم مفاصل و 
اسپاسـم عضلـه مورداسـتفاده بـوده اسـت؛ عالوه براین تخـم کرفس 
حاوى کلسـیم باالسـت که در کاهش فشـارخون باال نیز نقش دارد. 
برخـى مواد شـیمیایى موجـود در تخم کرفس خاصیـت ضدباکترى 
دارنـد؛ درحالى کـه برخـى دیگر ادرارآور هسـتند؛  بدیـن معنى که به 

تخلیـه آب بـدن در قالـب ادرار کمـک مى کنند.
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کالن شهرها که امروزه شهرهاى مسلط نامیده مى شوند نقش عمده اى در اقتصاد ملى به عنوان موتورهاى 
قدرتمند رشد اقتصادى بازى مى کنند و براى تثبیت و ارتقاى نقش خود در اقتصاد جهانى، در تالش مداوم 
جهت ایجاد الگوهاى جدید اقتصادى هستند؛ ازاین رو توسعه شهري مقوله اي محدود به توسعه کالبدي 
از جنبه هاى فنی و عمرانی و زیرساخت هاي شهري نبوده و فعالیت هاي اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی 

را نیز شامل مى شود.
 امروزه شهرهاي بزرگ جهان جذاب ترین ویترین هاي توسعه یافتگى خود را با صنایع فرهنگی به نمایش 
می گذارند تا جایگاه خود را در استراتژي ها و چشم انداز توسعه شهري در قلمروي فعالیت هاي فرهنگی و 
عرضه محصوالت هنري تعریف کنند؛ تا آنجا که بسیاري از این شهرها، توسعه فرهنگی را با توجه به آثار 
بیرونی آن در اقتصاد شهري پویاترین بخش اقتصادي در شهر قلمداد کرده و استراتژي هاي توسعه شهري 
آنان تحت تأثیر این دیدگاه قرارگرفته است. ایده مسلط آن است که شهرهاي مطلوب براي اقتصاد جهانی، 
شهرهایى هستند که دانش، خالقیت و نوآوري در آن ها نیروهاي محرك رشد و شکوفایی اقتصادي هستند 

و چشم انداز جذابی براي عموم مردم دارند؛ ازاین رو، اقتصاد تجربه را پیشنهاد داده اند. 
اقتصاد تجربه، به عنوان یک سیاست پویا و فرایند محور در مقابل سیاست هاي اقتصادى متعارف و سنتی 
تلقی مى شود. در این راستا، مقوله فرهنگ و جاذبه هاي فرهنگی به عنوان سیاست  گذارى و برنامه ریزى در 

تعیین استراتژي هاي اقتصاد تجربه جایگاهی کلیدى یافته اند.
در اقتصاد تجربه محور به جاى تأکید بر سیاست گذارى هاى عمودي و از باال به پایین، اقتصاد دانش بنیان که 
مبتنی بر رقابت پذیرى فرهنگی گسترده و فعال است محور سیاست گذارى اقتصادي شهرها قرار مى گیرد 
و با ایجاد تجارب منحصربه فرد ارضاى روانى افراد را مدنظر قرار مى دهد. اقتصاد تجربه در شهر ها مى تواند 
به عنوان منبع جدید ارزش آفرینى اقتصادى از طریق برند سازى و شخصى سازى کاال و خدمات شهرى 
ایفاى نقش کند. این فرایند از طریق درگیرکردن حواس پنج گانه و سپس تولید معنا صورت مى پذیرد که 

در این رابطه استفاده از فضاهاى چندحسى در ترویج خدمات و محصوالت بسیار پرکاربرد است.
مطالعه سیر تحول توســعه اقتصادى نشــان مى دهد گرچه دنیاى اقتصاد بر پایه ارائه کاال و خدمات 
شکل گرفته است، اما در سال هاى اخیر اقتصاد تجربه از طریق درگیرکردن احساسات مصرف کنندگان 
افق هاى جدیدى را به روى اقتصاد جهانى گشوده که در آن شخصى سازى و سفارشى سازى محصول 
براى مصرف کنندگان راهکار اصلى آن است؛ بدین واسطه برند سازى شهر ها یکى از نتایج محتمل اقتصاد 

تجربه است.
در دهه اخیر بیشــتر کشــورهاي اروپایی به اقتصاد تجربه اهمیتی فراتر از دیگر بخش هاي اقتصاد 
شــهري داده اند؛ زیرا اهمیت این بخش را محدود به ارزش اقتصادي بخش فرهنگ و هنر نکرده و آثار 
بیرونی آن را در رونق بخشیدن به اقتصاد شــهري، داراي اهمیتی مضاعف مى دانند. این نوع دیدگاه ها 
و سیاست ها در اروپا و کشورهاي اسکاندیناوي، در مقام مشــخصه هاي بارز دوران پساصنعتی، خود 
را بازنمایانده و به طور وســیعی ادبیات نظرى خود را در قالب عباراتی مانند «رنســانس شــهري» و 
«شهرهاي خالق» به وجود آورده اند؛ درصورتى که شهر هاى ایران مانند اصفهان، به  رغم فرهنگ غنى 
و باســابقه،  جایگاهى در کســب اقتصاد فرهنگى دنیا ندارند و هنوز این باور وجود دارد که مهم ترین 
معیار جذابیت شهرها تنها قابلیت جذب ســرمایه و بنگاه هاى اقتصادي است. صنعت گردشگرى در 
ایجاد زمینه هاى جدید جهت بهره بردارى از اقتصاد تجربه نقش بسزایى خواهد داشت و توجه به این 
صنعت در شــهرهاى توریســت پذیر ایران همچون اصفهان باید در حوزه اقتصاد تجربه بیش ازپیش

 هدف گذارى شود.

اقتصاد تجربه 
و گردشگری

سحر موحدى
 سرپرست گروه گردشگرى جهاددانشگاهى واحد اصفهان
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نکاتی مهم 
درباره آفتاب و آفتاب سوختگی

تابستان است و فصل تعطیالت. دوست داریم چند روزى به سفر برویم. در جدالى سینه 
به سینه با آفتاب جانسوزش، در نهایت پیروز مى شویم و تصمیم به سفر مى گیریم؛ اما او به 

راحتى شکست را نمى پذیرد و در طول سفر هم دست از سر ما بر نمى دارد!.
 به راستى چه کنیم که سفر در تابستان هم برایمان لذت بخش باشد؟ در وهله اول باید گفت 
اگر اهل پیاده روى زیاد هستید حتماً خود را از اشعه هاى مضر آفتاب، محافظت کنید. داشتن 
عینک آفتابى، کاله و استفاده از کرم ضدآفتاب، براى بیرون رفتن در یک روز آفتابى ضرورى 

است؛ به همین دلیل باید حتماً به فکر خرید این وسایل باشید.

عینک آفتابى
بسیارى از افراد در زمان خرید عینک، تنها به ظاهر آن توجه مى کنند که این 
مسئله براى محافظت از چشم ها کافى نیست. ظاهر عینک، یکى از مواردى است که 
بعد از اطمینان از کیفیت، باید به آن توجه کرد. عینک آفتابى باید حتماً از چشم در 
برابر اشعه هاى مضر خورشید محافظت کند؛ به همین دلیل باید عینک هاى آنتى یو. 
وى (Anti U.V) را خریدارى کرد. این عینک ها به نسبت سایر عینک ها قیمت باالترى 
دارند؛ اما تشخیص اینکه واقعاً آنتى یو. وى هستند یا نه، تنها با دستگاه یو. وى متر 
امکان پذیر است که در برخى از عینک فروشى ها این دستگاه وجود دارد. اگر دستگاه 
یو. وى متر عدد 400 را نشان بدهد، آن عینک آفتابى براى محافظت از چشم در برابر 
اشعه ماوراى بنفش، مناسب است. شیشه هاى عینک آفتابى، با رنگ هاى مختلف در 
بازار عرضه مى شوند. بسیارى از پزشکان متخصص چشم به افراد توصیه مى کنند از 
عینک هاى آفتابى اى که رنگ شیشه آن ها خاکسترى یا مشکى است، استفاده کنند؛ 
البته رنگ شیشه، بعد از آنتى یو. وى بودن حائز اهمیت خواهد بود. هنگام خرید، سراغ 
آن دسته از عینک هاى آفتابى بروید که قاب و شیشه بزرگ ترى دارند؛ چون مى توانند 
محافظت بیشترى از چشم ها در برابر اشعه مضر آفتاب داشته باشند؛ حتى اطراف 
برخى از عینک هاى آفتابى که در بازار به فروش مى رسند بسته است که به دلیل 

محافظت بیشتر، گزینه بهترى محسوب مى شوند.

بسیارى از افراد در زمان خرید عینک، تنها به ظاهر آن توجه مى کنند که این 
مسئله براى محافظت از چشم ها کافى نیست. ظاهر عینک، یکى از مواردى است که 
بعد از اطمینان از کیفیت، باید به آن توجه کرد. عینک آفتابى باید حتماً از چشم در 
مسئله براى محافظت از چشم ها کافى نیست. ظاهر عینک، یکى از مواردى است که 
بعد از اطمینان از کیفیت، باید به آن توجه کرد. عینک آفتابى باید حتماً از چشم در 
مسئله براى محافظت از چشم ها کافى نیست. ظاهر عینک، یکى از مواردى است که 

برابر اشعه هاى مضر خورشید محافظت کند؛ به همین دلیل باید عینک هاى آنتى یو. 
 را خریدارى کرد. این عینک ها به نسبت سایر عینک ها قیمت باالترى 
دارند؛ اما تشخیص اینکه واقعاً آنتى یو. وى هستند یا نه، تنها با دستگاه یو. وى متر 
امکان پذیر است که در برخى از عینک فروشى ها این دستگاه وجود دارد. اگر دستگاه 
 را نشان بدهد، آن عینک آفتابى براى محافظت از چشم در برابر 
اشعه ماوراى بنفش، مناسب است. شیشه هاى عینک آفتابى، با رنگ هاى مختلف در 

در هیاهوى جان سوز تابستان؛

عاطفه باغبانى
کارشناس ارشد جهانگردى
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 کاله آفتاب گیر
هنگام خرید کاله، باید به رنگ آن توجه کافى داشت. کاله هایى که رنگ 
آن ها روشن است، گزینه بهترى محسوب مى شوند. از طرف دیگر اندازه کاله هم 
مهم است و کاله هاى تنگ مى توانند باعث سردرد شوند. کاله هایى که قابلیت 
تنظیم دارند بهتر از کاله هاى دیگر هستند و آن دسته از کاله هایى که با دکمه 
اندازه مى شوند، بهتر از انواع چســبى آن هستند؛ چون چسبى ها بعد از مدتى 
قابلیت چسبندگى خود را از دست مى دهند. اندازه لبه کاله مى تواند متفاوت 
باشد. هر چه لبه کاله بزرگ تر باشد، قدرت محافظت آن در برابر اشعه هاى مضر 
آفتاب بیشتر است. کاله هایى که با لبه کوچک تر به فروش مى رسند، مخصوص 
ورزش هستند و براى آن دسته از افرادى که مى خواهند براى ساعت هاى طوالنى 
در آفتاب تردد کنند، مناسب نیستند. کاله هاى روباز، به دلیل گردش هوا روى سر 
و عرق کردن کمتر، گزینه بهترى محسوب مى شوند؛ اما اگر تمایل دارید که حتماً 
کاله بسته بخرید، سراغ آن دسته از کاله هایى بروید که روى آن ها تورى است 

و هوا در آن ها گردش دارد.
کرم ضد آفتاب

تابش مستقیم نور آفتاب به ویژه براى آن هایى که اهل سفرهاى تابستانى 
هستند یکى از مشکالت اصلى در طول مسافرت به خصوص به مناطق آفتابى 
و ساحلى محسوب مى شود. تابش شــدید و طوالنى مدت نور آفتاب به پوست 
صورت،  مى تواند به مرور زمان باعث ابتال به سرطان پوست هم بشود. از آنجا که 
در طول رانندگى، امکان تابش نور آفتاب به دست ها و صورت راننده و سرنشین 
جلویى خودرو زیاد است، توصیه مى شود در سفرهاى جاده اى،  حتماً لباس هاى 
نخى آستین بلند بپوشــید تا تابش مســتقیم نور آفتاب به پوست بدن تان  به 
حداقل برسد. نکته مهم درباره نحوه و نوع استفاده از ضدآفتاب هاست. توصیه 
ما به افرادى که قصد ســفرهاى جاده اى دارند، این است که حدود نیم ساعت 
پیش از ســفر، کرم ضدآفتاب مناســب بزنند و حتماً کرم را به اندازه اى روى 
صورت بمالند که یک پوشش کامل روى پوســت قرار بگیرد. در سفرهایى که 
طوالنى مدت هستند، بهتر است هر دو یا سه ساعت یک بار، استفاده از کرم هاى 
ضدآفتاب تجدید شــود. اگر براى تان ممکن بود، قبــل از تجدید ضدآفتاب، 

پوســت صورت خود را با پاك کننده هاى مناسب، 
 SPF پاك کنید. اســتفاده از کرم هاى ضدآفتاب با
باالى 30 مى تواند عوارض ناشى از تابش نور آفتاب 
به پوست مانند لک هاى پوستى، پیر و چروك شدن 
پوســت را از بین ببرد و در طوالنى مدت هم شانس 
ابتال به سرطان هاى پوســتى را تاحد چشمگیرى 

کاهش دهد.
آفتاب سوختگى و درمان آن

آفتاب ســوختگى هنگامى رخ مى دهد که 
مقدار تابش اشــعه خورشید یا ســایر منابع نورى 
حاوى پرتو ماوراي بنفش بیــش از توانایى رنگدانه 
محافظت کننده پوســت بدن یعنى مالنین باشد. 
آفتاب سوختگى خارجى ترین الیه پوست را درگیر 
و اغلب ســوختگى درجه یک ایجاد می کند. اگرچه 
افراد با پوســت روشن و چشــم آبى بیشتر مستعد 
آفتاب سوختگى هستند ولى در افراد با پوست تیره 
هم با طوالنى قرار گرفتن در معرض این اشعه آفتاب 
سوختگى رخ مى دهد. آفتاب سوختگی به طورمعمول 
افرادي را که به ساحل می روند، ماهی گیران، باغبانان 
یا هر کســی که در محیــط بیــرون کار می کند،

 درگیر می کند.
حداکثر تابش اشــعه ماوراي بنفش بین ساعات ده 
صبح تا چهار بعدازظهر اســت. توصیه مى شــود تا 
جایى که امکان دارد در این ســاعات در محیط   هاي 
بسته به سر ببرید و اگر در محیط بیرون هستید، در 
سایه باشید؛ زیرا ســایه می تواند تا 50 درصد باعث 
کاهش اثرات اشعه ماوراي بنفش شود. با باال رفتن در 

ارتفاعات شدت اشعه ماوراي بنفش افزایش مى یابد و با افزایش 
ارتفاع، هر 300 متر 4 تا 5 درصد شــدت آن اضافه می شود؛ 
بنابراین به کســانى که در تابســتان به کوهنوردى مى روند 
توصیه مى شــود با توجه به این نکته از کرم   هاي ضد آفتاب 
قوى ترى استفاده کنند. از گرفتن حمام آفتاب و برنزه کردن 
پوست نیز بپرهیزید؛ زیرا ممکن است باعث آفتاب سوختگى 

بدن تان شود.
ســوختگى ها از عمیق تا خفیف متفاوت هســتند. گاهى با 
یک درمان ســاده بهبود مى یابند و گاهى عفونت مى کنند و 
شخص بسترى مى شود. اولین اقدام در سوختگى این است 
که لباس شخص را از بدنش بیرون بیاورند و یک ربع تا بیست 
دقیقه محل ســوختگى را در آب ولرم رو به خنک نگه دارند 
یا اگر دسترســى به آب ولرم ندارند یک پانسمان را مرطوب 
کنند و روى محل ســوختگى بگذارند و یک پماد سوختگى 
روى محل بمالند و فوراً به پزشــک مراجعــه کنند تا ایجاد 
عفونت نکند. بیمار باید به یک محل خنــک و دور از آفتاب

 انتقال یابد. 
کمپرس   هاي خنک کننــده مانند دوش یا حمام آب ســرد 
توصیه مى شود؛ همچنین مى توانید پارچه مرطوب و سردى 
روى محل ســوختگى قرار دهید. توجــه کنید که کرم هاى 
بى حس کننــده حاوى بنزوکاییــن، لیدوکاییــن و وازلین 
روى پوست مالیده نشــود؛ زیرا ممکن است باعث تحریک 
پوست و واکنش هاي آلرژیک شــود. وازلین از تعریق و دفع 
حرارت پوســت جلوگیري می کند. این امــر درباره مصرف 
کره و روغن ها نیز صادق اســت. از کرم   هاي مرطوب کننده  
یا کرم هیدروکورتیزون  اســتفاده شــود. از قرار دادن یخ یا 
مخلوط آب و یخ روي پوســت بپرهیزید و بــه جاى آن آب 

فراوان بنوشید.
www.irandeserts.com
www.yjc.ir 58
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 سال ۱۳۹۶ سال مرمت بناهای مغفول مانده در 

استان اصفهان خواهد بود

بـه گـزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان اصفهان، فریدون 
اله یـارى مدیـر کل میـراث فرهنگـى اسـتان اصفهـان بـا همراهـى ناصـر 
طاهـرى معـاون میراث فرهنگى اسـتان، ابوالفضل معینى نـژاد فرمانـدار آران و بیدگل، 
جـواد صدیقیـان مدیـر اداره میراث فرهنگـى شهرسـتان و جمعـى از اعضاى تشـکل هاى 

دوسـتداران میراث فرهنگـى شهرسـتان از آثـار تاریخـى آران و بیـدگل بازدیـد کرد.
در حاشـیه ایـن بازدیـد، مدیـر کل میراث فرهنگـى اسـتان اصفهـان ضمـن تأکیـد بـر لـزوم 
تعامـالت بیـن بخشـى و هم افزایـى اجتماعى بـراى حفاظـت از آثار تاریخـى، افـزود: «ابنیه 
تاریخـى، نقش مهمى در توسـعه گردشـگرى دارنـد و مى توانند جایگاه مهمـى براى معرفى 
فرهنگ، تاریخ و آداب و رسـوم اسـتان محسـوب شـوند.» اله یـارى در همین رابطـه تاکید کرد: 
«بـا برنامه ریزى هـاى به عمل آمـده هم اکنـون 430 طـرح مرمتـى در تمامـى نقـاط اسـتان 
اصفهـان آغاز شـده اسـت؛ لذا با سـرعت و جدیـت در مرمت آثار تاریخى سراسـر اسـتان در 
سـال 1396 کوشـا خواهیـم بود؛ به ویـژه بناهایى که تاکنـون در امر حفاظـت از آن ها غفلت 

صورت گرفته اسـت.»

۱۳۹۶ سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۶

استان اصفهان خواهد بود

بـه گـزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان اصفهان، فریدون 
اله یـارى مدیـر کل میـراث فرهنگـى اسـتان اصفهـان بـا همراهـى ناصـر 
طاهـرى معـاون میراث فرهنگى اسـتان، ابوالفضل معینى نـژاد فرمانـدار آران و بیدگل، 
جـواد صدیقیـان مدیـر اداره میراث فرهنگـى شهرسـتان و جمعـى از اعضاى تشـکل هاى 
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 هشداری تازه برای ایرانی ها در سفر به ترکیه!
اماکـن  و  خدمـات  فراهم کـردن  وعـده  شـنیدن  ایسـنا: 
ارزان قیمـت و همراهـى مسـافران در مراکـز خریـد و تفریحى، 
کافیسـت تا گردشـگران ازجمله گردشـگران ایرانـى را راهى ترکیه 
کنـد؛ در حالى کـه ایـن ترفنـد تـازه باج گیـران یـا همـان گروگان گیرها 
اسـت تـا افراد را به این کشـور بکشـانند و با حبـس آنان، وادارشـان کنند تا 

از خانواده هایشـان بـراى آزادى پـول درخواسـت کننـد.
بعـد از حمـالت پى در پـى و بمب گذارى هاى متعـدد داعش و گروه هاى تروریسـتى در 
ترکیـه و تهدیدهـا و ضرر و زیان هاى متعدد براى گردشـگران خارجـى ازجمله ایرانیان، 

حـاال نوبت این پدیده تازه اسـت تا مشـکالتى تـازه را براى مسـافران بیافریند.
در کنـار ایـن مشـکل، بایـد برخورد نامناسـب از سـوى پلیـس، مرزبانان و مسـئوالن 
ترکیـه اى بـا مسـافران ایرانـى در مبـادى ورودى زمینـى را نیـز در نظـر گرفـت کـه 

ویدئوهـاى مختلفـى از ایـن برخوردهـا در فضـاى مجازى منتشـر شـده اسـت.
رویدادهایى از این دسـت مدام در حال تکرار اسـت و در وهله نخسـت، این هشـدار را 
بـه گردشـگران و تجـار کشـورمان مى دهد که در سـفر به ترکیه به هیچ وجه به کسـى 
یـا کسـانى کـه خـارج از چارچوب هـاى قانونـى و رسـمى فعالیـت مى کننـد، اعتماد 

نکنند.

 هشداری تازه برای ایرانی ها در سفر به ترکیه!
اماکـن  و  خدمـات  فراهم کـردن  وعـده  شـنیدن  ایسـنا: 
ارزان قیمـت و همراهـى مسـافران در مراکـز خریـد و تفریحى، 
کافیسـت تا گردشـگران ازجمله گردشـگران ایرانـى را راهى ترکیه 
کنـد؛ در حالى کـه ایـن ترفنـد تـازه باج گیـران یـا همـان گروگان گیرها 
اسـت تـا افراد را به این کشـور بکشـانند و با حبـس آنان، وادارشـان کنند تا 
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اخبار گردشگری
Sepahan tourism magazine

سرپرست معاونت گردشگری 

سازمان میراث اعالم کرد:
 برنامه ها و استراتژی های 

توسعه گردشگری کشور 

اعالم شد
اطالع رسـانى  و  روابط عمومـى  مرکـز  گـزارش  بـه 
سـازمان میراث فرهنگـى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
میرهادى قره سـید رومیانى طى نشسـتى بـا مدیران  کل 
معاونـت گردشـگرى، برنامه ها و اسـتراتژى هاى توسـعه 
گردشـگرى کشـور را از سـوى معـاون رئیس جمهـور و 
رئیـس سـازمان اعـالم کـرد و گفـت: «رویکرد توسـعه 
پایـدار و مدرن صنعت گردشـگرى و توسـعه بسـته هاى 
سـفر به عنـوان یکـى از عوامل مؤثـر در رشـد اقتصادى 
کشـور، افزایـش نـرخ اشـتغال، مقابلـه بـا مرکز گرایى و 
توسـعه مناطـق حاشـیه اى و گسـترش چتـر امنیـت 
اقتصادى و سیاسـى محسـوب مى شـود؛ لـذا تحقق این 
رویکـرد تنهـا بـا تبدیل مناطـق مختلف ایـران به عنوان 
یـک برنـد جهانـى در زمینه گردشـگرى و اضافه شـدن 
نـام کشـورمان در فهرسـت ده مقصـد برتر در فهرسـت 
کشـورهاى گردشـگرپذیر تـا سـال 1404 امکان پذیـر 

بود.» خواهـد 
وى افـزود: «جهـت تحقـق ایـن رویکـرد و بـا توجـه به 
آحـاد  و  ایـران  اسـالمى  ریاسـت جمهورى  تأکیدهـاى 

مسـئوالن و مـردم کشـورمان و بـا عنایـت به ایـن نکته 
ترکیبـى  مـدل  یـک  گردشـگرى،  توسـعه  مـدل  کـه 
نظارتـى، هماهنگـى و سیاسـت گذارى اسـت، سـرتیتر 
برنامه هـاى در دسـت اقدام جهـت تحقـق اهـداف بزرگ 

توسـعه اى در ایـن بخـش اعـالم شـده اسـت.»
امـور  حداکثـرى  «واگـذارى  کـرد:  تصریـح  رومیانـى 
تصدى گـرى بـه بخـش خصوصـى و تثبیـت راهبـرى 
برنامه هـاى ملى توسـعه گردشـگرى توسـط این بخش، 
بسترسـازى قانونـى و ایجـاد شـفافیت حداکثرى جهت 
رفع موانع بوروکراتیک، تشـتت دسـتگاه هاى ذى مدخل 
گردشـگرى  برندهـاى  ایجـاد  اطالعاتـى،  رانت هـاى  و 
محصـوالت  بـر  صـرف  تکیـه  به جـاى  منطقـه اى 
جلـب  و  بین المللـى  همکارى هـاى  تقویـت  ارزان تـر، 
سـرمایه گذاران خارجـى بـراى توسـعه زیرسـاخت هاى 
گردشـگرى و برندینـگ، تنوع بخشـى بـه محصـوالت 
گردشـگرى بـر اسـاس تقاضاهـاى انفـرادى گردشـگر و 
نیـز تنوع بخشـى مقاصـد گردشـگرى در سـطح کشـور 
از طریـق توسـعه ظرفیت هـاى بالقوه مانند گردشـگرى 
دریایـى در خلیـج فارس، سـواحل مکـران و دریاى خزر 
و گردشـگرى آبـى در رودخانه هـا و دریاچه هـاى پشـت 
سـد منطبق بر معیارهـاى زیسـت محیطى، کویرنوردى، 
و  و...  ورزشـى  گردشـگرى  ماجراجویانـه،  گردشـگرى 
بـراى  دسـتگاه ها  دیگـر  برنامه هـاى  هماهنگ سـازى 
تأمین زیرسـاخت هاى حمل و نقلى، بهداشـتى، اینترنتى 
و... در کنـار سـایر موضوعـات، ازجملـه اهـم برنامه هاى 
در دسـت اقدام جهـت تحقـق اهـداف بـزرگ توسـعه اى 

مى آیـد.» به شـمار 

سرپرست معاونت گردشگری 

سازمان میراث اعالم کرد:
 برنامه ها و استراتژی های 

توسعه 

اعالم شد
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News بستن قرارداد با راهنمایان گردشگری اجباری

شد
تمام دفاتر خدمات مسافرتى، تورگردان و تورهاى گردشگرى در صورت 
استفاده از راهنماى مجاز در گشت ها و تورهاى ورودى، خروجى و داخلى باید 

با راهنماى گردشگرى، قرارداد با بیمه سفر منعقد کنند.
به گزارش ایسنا، پس از پیگیرى جامعه راهنمایان ایرانگردى و جهانگردى 
در ســال هاى گذشــته براى ایجاد قرارداد بین راهنما و دفاتر خدمات 
مسافرتى، سرانجام در بهار 1396 در نشستى با معاون وقت سازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، بخش نامه اى در این باره به اداره کل 
استان ها و دفاتر خدمات سیاحتى و جهانگردى ارسال شد که براساس آن، 
استانداردسازى و ضرورت ســاماندهى امنیت و هویت شغلى راهنمایان 
براى رونق سفرهاى داخلى و خارجى و نظارت بیش از پیش بر روند طراحى، 
بازاریابى، فروش و اجراى تورهاى گردشــگرى و همچنین نظارت مستمر 
بر کیفیت ارائه خدمات دفاتر خدمات ســیاحتى و جهانگردى، راهنمایان 
گردشگردى، مراکز اقامتى و پذیرایى در دستور کار اداره کل نظارت و ارزیابى 

خدمات گردشگرى قرار گرفته و بر پیگیرى جدى تأکید شده است.
براســاس اعالم جامعه راهنمایان ایرانگردى و جهانگردى، در بند 4 این 
بخش نامه بر ضرورت استفاده از راهنمایان مجاز در همه گشت ها و انعقاد 
قرارداد کارى شفاف با راهنمایان و توجه به پوشش بیمه اى آنان در طول سفر 
تأکید شده است و از این پس مجریان تور موظف به بستن قرارداد با بیمه با 

راهنما هستند تا حقوق طرفین قابلیت دفاع داشته باشد.
جامعه راهنمایان ایرانگردى و جهانگردى پیش از ابالغ این بخش نامه با جامعه 
تورگردانان ایران که ورود بیشتر گردشگران خارجى به کشور از طریق آنان 
صورت مى گیرد، تفاهم کرد تا بستن قرارداد با راهنماهاى تورهاى ورودى 

الزامى شود.
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در راسـتاى تحقق اهداف و سیاسـت هاى توسـعه 
فراهم کـردن  به منظـور  و  گردشـگرى  صنعـت 
دولتـى،  بخش هـاى  بیشـتر  مشـارکت  زمینـه 
غیردولتـى، انجمن هـا و تشـکل هاى مردم نهـاد و 
تخصصـى، اسـتادان، صاحب نظـران، متخصصین، 
تأسیسـات گردشـگرى، هنرمندان، دانشـجویان، 
دانش آمـوزان و خانواده هـا در حوزه گردشـگرى، 
چهارمیـن جشـنواره مشـارکت ملى گردشـگرى 
از یکـم تیرماه 96 شـروع شـد و تا 31 مـرداد 96 

دارد. ادامه 
بـا توجه به اسـتقبال مـردم، هنرمنـدان و جامعه 
گردشـگرى از تجربه سـه دوره برگزارى جشنواره 
و نیـز حضـور فعالین صنعـت گردشـگرى، درنظر 
ایـن  بـا مشـارکت بخش هـاى مختلـف،  اسـت 
رویـداد مهـم را فرصتـى بـراى همـکارى تمامى 
بخش هـاى صنعت گردشـگرى تبدیل کنیـم و از 
این طریـق ضمن تبیین نقش سـهم گردشـگرى 
و  اجتماعـى  فرهنگـى،  همه جانبـه  توسـعه  در 
اقتصـادى به ارتقاى فرهنگ سـفر و گردشـگرى 

کنیم. کمـک 
فرصـت  جشـنواره  ایـن  برگـزارى  ازایـن رو 
مغتنمـى خواهـد بـود بـراى معرفى دسـتاوردها 
بـه  گردشـگرى  ذى نفعـان  توانمندى هـاى  و 
لـذا  پیشـروان در صنعـت گردشـگرى کشـور؛ 
حمایـت و مشـارکت مجموعه هـاى ذى ربـط در 
برگـزارى هرچـه باشـکوه تر ایـن مراسـم مـورد 
انتظـار اسـت. در ایـن راسـتا به منظـور افزایـش 
آگاهـى بیشـتر جامعـه از اهمیـت و ارزش هـاى 
فرهنگى، اجتماعـى، سیاسـى و اقتصادى صنعت 
گردشـگرى و نیـز افزایـش مشـارکت و همکارى 
نویـن،  تفکـرات  ایده هـاى  خلـق  در  مردمـى 
میراث فرهنگـى،  سـازمان  گردشـگرى  معاونـت 
از  دوره  چهارمیـن  گردشـگرى  و  صنایع دسـتى 
ایـن جشـنواره را بـا رویکـرد میهمان نـوازى و با 
بهره گیـرى از ظرفیت هـا و ویژگى هـاى فرهنگى 
ایـران اسـالمى در ایجـاد ارتباطـات اجتماعـى و 
پاسـدارى از ارزش هـاى اجتماعـى بـا همـکارى 
و  و خصوصـى  دولتـى  مؤسسـات  و  سـازمان ها 

گردشـگرى  حـوزه  در  مردمـى  فعـاالن 
مى کننـد. برگـزار 

اطالعـات  کسـب  بـراى  عالقه منـدان 
در  مشـارکت  نحـوه  و  بیشـتر 
سـایت  بـه  مى تواننـد  جشـنواره 
مراجعـه   www.I rant ouis mf es t iv al4 .ir
کننـد. برگزیـدگان برتـر در ارسـال آثار، 
در  (شـرح  غیرنقـدى  و  نقـدى  جوایـز 

مى کننـد. دریافـت  سـایت) 
حوزه هاى پذیرش آثار:

1. عکس در دو بخش آماتور و حرفه اى؛
2. سفرنامه نویسى؛

3. ایده؛
4. فیلم.

معاونت گردشـگرى اسـتان اصفهان در راسـتاى 
جذب مشـارکت مردمى و فراخوان در جشـنواره، 
زمینـه  ایـن  در  را  ذیـل  اقدامـات  و  فعالیت هـا 

برنامه ریـزى کـرد:
1. دبیرخانه  اسـتانى چهارمین جشنواره مشارکت 
ملى در اصفهان در سـاختمان معاونت گردشگرى 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت راهنمایـان گردشـگرى 

تشـکیل شد.
2. کانـال تلگرامى اسـتانى جشـنواره مشـارکت 
ملى جهـت فراخـوان و اطالع رسـانى بـه فعالین 
گردشـگرى توسـط معاونت گردشـگرى اصفهان 

شـود. راه اندازى 
3. سـایت جشـنواره در پرتـال اداره کل اسـتان 
قـرار گرفـت و بـه سـایر ادارات و نهادهـا و مراکز 

اعالم شـد. آموزشـى 
4. بهتریـن خاطـرات در زمینـه گردشـگرى در 
طول سـال در تأسیسـات گردشـگرى ثبـت و به 

جشـنواره ارسـال مى شـود.
و  پرتـال  روى  جشـنواره  سـایت  و  نشـانى   .5
سـایت انجمن ها و تأسیسـات گردشـگرى جهت 
اطالع رسـانى و فراخـوان در جشـنواره بارگذارى 

 . شد
6. شـعارهاى مناسـب اهداف گردشـگرى استان 
و برنـد اصفهان در راسـتاى محورهاى جشـنواره 

تهیـه و به صـورت مجازى، پـالکارد، رسـانه ها و... 
شد. اطالع رسـانى 

7. طراحـى دوازده شـعار گردشـگرى جشـنواره 
مشـارکت ملـى ویـژه اصفهان:

- اصفهان شهر میهمان نواز؛
- اصفهان شهر گنبدهاى فیروزه اى؛

-  اصفهان شهر دوچرخه؛
- اصفهان نصف جهان؛

- اصفهان پیشگام در گردشگرى پایدار؛
- اصفهان پیشتاز در مشارکت؛

- اصفهان شهر جهانى خالق؛
- اصفهان شهر سالمت؛

- اصفهان شهر خالق گردشگرى؛
- اصفهان طبیعت چهارفصل؛

- اصفهان پایتخت سفره ایرانى؛
- اصفهان مهد علم و هنر.

8. تهیه تابلوهاى شـعارهاى گردشگرى جشنواره 
مشـارکت ملـى جهت تهیـه عکس هاى خـالق با 
جاذبه هـاى  در  داخلـى  و  خارجـى  گردشـگران 

گردشـگرى شـهر اصفهان.
9. اطالع رسـانى پوسـتر و سـایت جشـنواره در 
شـبکه هاى مجـازى تخصصـى، عمومـى اسـتان 

مشـارکت. جهت 
10. درج سـایت جشـنواره و اطالع رسـانى آن در 

کانال هـاى رسـمى روزنامه هـاى اصفهـان.
11.  ایجـاد پویـش مردمـى و تهیـه عکـس همراه 
مردم با شـعارهاى چهارمین جشـنواره مشـارکت 

. ملى

کوروش وکیلى، رئیس گروه توسعه گردشگرى و بازاریابى اداره کل 
میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان خبرداد:

چهارمین جشنواره 
مشارکت ملى گردشگرى
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N ot es  f rom a T ouris t  G uide:

Honeymoon in Iran!

Sometimes ago I received an email from 
a Tourism Agency that requested a tour 
guide for two tourists. On the requested 

date I had not any tour to guide, so I accepted 
the request.
Two days before this tour, I received another 
email that mentioned this two people are a 
couple and they come to Iran to spend their 
honeymoon. I was requested to arrange them a 
special dinner in a traditional restaurant. 
It was not my first time to become a tour guide 
for a couple who come to Iran to spend their 
honeymoon. Previous time, I was guide of a 
Chinese couple from Sojo town. When they 
came to Iran they told me that they are in their 
honeymoon and they studied about Iran for a 
year and that finally they came to this decision 
to spend their honeymoon in Iran. 
This time my guests were from Finland, 
Helsinki town. I visited them in their hotel and 
as usual we reviewed the plan of tour. They 
told me about themselves. Vora, the bride, 

told me that she came to Iran another time but she 
did not visit Isfahan. She was the one that offer her 
husband, Sam, to spend their honeymoon in Iran, 
and Sam warmly accepted. She knew many thing 
about Iran, and The Shahnameh Ferdowsi, and she 
was very happy that her husband’s name is one of 
the characteristics of the Shahnameh. 
She talked about Iran, that when all of their fam-
ily and friends learned from their travel to Iran and 
whatever they warned them; Sam was accompany-
ing her and after each sentence by nodding his head 
confirmed his wife. 
They told that when they walk in streets and alleys 
and bazars, whatever they see is very different from 
what Medias and News depicted from this country. 
For me, these words was not only familiar, but very 
repetitive, because for many times I heard the same 
thing from other tourists. 
When we walked through the streets they precisely 
watch out people and express their happiness in 
people welcoming attitude to tourists. Even they 
took photos from children who were playing in the 
water of the pound in middle Naqsh-e Jahan Square. 
It seems that they were surprised by calmly passing 
of life in Iran and that no dangerous events did not 
threatened them. 
They had many questions about Iranian art and 
music. I explain them every question, and in order 

to give them enough information about 
Iranian art and music and took them 
to Isfahan Music Museum. They be-
came that much pleased that asked me 
to mediate that they experience playing 
some Iranian musical instrument. Their 
request was not that much hard, because 
all of these requests are warmly accepted 
by the director of museum. This time, 
museum operators after a live perfor-
mance, calmly explained them how to 
play a song. 
By approaching end of the tour, it was 
time of celebration. For dinner, I had a 
traditional restaurant with live music 
and I ordered a cake. After dinner, the 
cake came to our table with the song of 
“Jing-e Jing-e saz miad”. This moment 
was indescribable, the glow of their eyes, 
the emotion waved between them, their 
joy and pleasure of being together, and 
above all their satisfaction of choosing 
this destination to spend their important 
holidays of life!
This sweet memories and events were 
happening to them one by one, till later 
when they are reviewing their common 
memories, these sweet moments of 
beautiful Iran come to their mind. 
For a tour guide who loves her job and 
homeland culture, these moments are 
very pleasant. The fatigue of hours and 
sometimes days of walking and working 
disappears at once, and it is replace by a 
wave of freshness and joy.
When a tour guide is sure that her guests 
after returning to their homeland will tell 
their friends about beauties of Iran and 
their sweet memories in there and that 
insecurity of Iran is just an ugly lie, and 
in the future when they tell their children 
from those lovely moments they expe-
rienced in Iran and lovely pictures they 
will draw from Iran are the best achieve-
ments for a guide in her profession that 
happens by arranging other elements of 
tourism industry. 

Marzieh Farzaneh
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you, but when such business remained from old times 
up to now it means that it was successful in keeping its 
customers satisfaction. Usually, such old dining-room 
restaurants have one or two special foods that takes 
most of the order and mostly their recipe were from old 
time or even it dates back one or two generations ago. 
Walk Around Old Neighborhoods: 
Modern architecture has not yet managed to capture all 
neighborhoods in most cities and towns. Traditional, 
historical and even old textures are very common in 
many towns. Sometimes the heterogeneous com-
bination of tradition and modernity in architecture 
of some neighborhoods, gives them an ugly and un-
pleasing look. But, there are still neighborhoods that 
by walking through them you can feel the heartbeat of 
the town. Passing by pedestrians, shopping from old 
shops and if you are lucky, chatting with a tradesman, 
taking photos from old windows of old times in old 
allies, and even enjoy watching how people greeting 
in such neighborhoods, will make us feel differently. 
Ask elder citizens for old neighborhoods and let them 
offer you which neighborhood to go, although it 
might be weird for them that what you are going to 
visit and do there. Search about that old neighborhood 
atmosphere that you are going to visit. Unfortunately, 
due to old texture and lower housing costs, some old 

neighborhoods might be the resort place of drug ad-
dicted people and slum dwellers; but this subject is 
not true about all old neighborhoods. However, some 
adventurous travelers directly go to such places to 
visit these bitter reality personally. 
Do Not Change Local Markets With Luxury Trade 
Centers:
Undoubtedly, one of the most enjoyable experiences 
of urban tourism is when you pass through local mar-
kets, and vendors markets. If you have visited modern 
trade centers for shopping souvenirs during your 
travels and trips, you would better try local markets 
next time. Forget about buying shoes and clothes, 
sometimes vegetable and fruit markets, local foods 
and native handicrafts are amazing. Products sell in 
here may not have the glamorous packaging of those 
in modern trade centers, but they are the most con-
suming items sell and buy in that city or town. You see 
some products just in a city or town, but in other cities 
it is not supply with the same quality and freshness. 
From woods of Salvadora Persicia tree of Zahedan to 
scented handmade necklaces of carnation flower of 
Kermanshah. Local markets are crowded, you smell 
different odors, see various colors, and you can test 
different tastes there. The soul of the city is dancing 
right among these happy crowded places. 
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Most people do not have a unique 
and specific perception of “urban 
tourism”, but they choose attrac-

tive towns as their destinations, enjoy touristic 
attractions, stay there for a few days, and 
whether or not they are considered as urban 
tourists. 
Based on academic definitions, urban tour-
ism is a collection of touristic activities of 
those whose final destination is a city or town. 
Urban tourism has a long history and it was 
significantly developed during half past 
century. Cities and towns which has wider 
and more developed accessible roads, tourist 
attractions, and technological developments 
are always been in center of tourists’ atten-
tion. During crowded holidays of the year, 
when a huge amount of tourists go to touristic 
cities and towns, tourist attractions of cities 
become full of the presence of people who 
sometimes will not act responsibly for their 
visits and travels. Regardless of physical 

and psychological tolerance completion of 
touristic sites, we will see numerous damages 
caused by the presence of such huge crowded 
population in the city. Heavy traffic, audio and 
visual pollution, vandalism, a great decrease 
in service quality, and other alike examples 
are inevitable. 
For those who wants to travel differently in 
cities and towns, always there are other op-
tions to get them familiar with other cultural 
identity layers of the town. Experiences that 
not only make you visit the most glamorous 
and famous attractions of the city, but also 
they tell you the purest original stories of the 
city and its people as if you have lived in every 
corner of there:
Discover Memorable Cafés: 
 Discovering old and live cafés teahouses, 
sherbet Sarai of the town, having a hot tea 
or a cold Sherbet can be the most enjoyable 
experience of your travel. Ask locals for old 
cafés that are alive and give service to their 

customers; those whose walls, tables and 
chairs remained in sweet and bitter memories 
of thirty years ago. Except passengers, these 
cafés have their special loyal customers whose 
spending time and casual conversations are 
specific to this place. Seating on a wooden 
chair and listening to the music of life in these 
cafés usually makes you feel good and tells 
you stories and secrets that you will not hear 
anywhere else in the town. 
Do Not Miss The Enjoyment of Having a 
Meal in Old Dining-Room Restaurants And 
Fast Foods:
 When we think of traveling, one of the most 
pleasurable elements is experiencing differ-
ent delicious foods of other towns. However, 
most people prefer to go to the best restaurants 
with high qualities, but sometimes old and 
simple dining-room restaurants and fast foods 
offer you the most delicious foods with all of 
their simplicity. There is no guarantee that in 
any other places a more delicious food awaits 

“A Different Conception of Rou-
tine Urban Tourism”

Travel under Skin of the town
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Joybareh Neighborhood is the main core of 
Isfahan City, it dates back to Achaemenid Era 
(550-330 BC) when Cyrus the Great migrated 
Jews from Babylon to Iranian plateau. The place 
at where Jews were dwelled was knows as Dar-
al-Jahudieh till 12th century AD. Currently, 
there are 16 synagogues in this neighborhood 
that some of which dates back to more than 900 
years ago and they show off besides other his-
torical attractions of this neighborhood. Later, 
Dar-al-Jahudieh changed its name to Jahan-
bareh and finally to Joybareh. Of course, some 
scholars believe that appellation of Joybareh 
originates from water stream-in Persian Joy 
means a water stream. In post-Islamic periods, 
Joybareh became one of the neighborhoods of 
Isfahan City and during Seljuk era it became 
the central neighborhood of the town; historical 
monuments like Sareban and Chehel Dokhtaran 
Minarets illustrate this issue. Due to inattentions 
during Safavid and Qajar eras, this neighborhood 

head toward exhaustion; by design and imple-
mentation of some streets in this neighborhood 
during Pahlavi era, the body of old neighborhood 
texture was fragmented and thus Joybareh neigh-
borhood of Isfahan was practically abandoned. 
Currently, by refinement and reforming plans, to 
somewhat the neighborhood gained its centrality 
in urban structure of Isfahan. 
Isfahan, the City of Historical Minarets
Minarets were used as watch towers, and before 
Islamic era they were a place for Zoroastrian 
sacred fire; the golden flames of this fire showed 
and clarified the road for Caravans. In ancient 
times, due to tight and winding texture of allies 
and streets, minarets were used as security of the 
town, controlling water supply system and water 
extractions from open canals. 
Positions of minarets showed the location of 
mosques from distance, but later during advent 
of Islam in Iran, minarets became a place for 
muezzin-one who calls people to pray. Accord-

ing to some reports, Hakim Mosque of Isfahan, 
which was built on a ruins of another mosque 
from Al Buyid Era (934-1062 AD), had a mina-
rets with more than a hundred meters height 
that some resources attribute its destruction to 
Mongol’s invasion (1206AD) and some other 
to Tamerlane’s invasion to Isfahan (1381AD). 
Existence of minarets indicate their importance 
as watch tower and signaling during war time and 
defending against enemies. Although minarets 
seem slim with low balance, but they are durable 
and have high strength. The reason of this dura-
bility is in their limited roof and low penetration 
of snow crystals and rain drops. 
On the other side, their conical and cylindrical 
shape is a resistant factor against earthquakes. 
Considering that Isfahan was one of the largest 
civilization center in Iran plateau from ancient 
times, it had a great numbers of minarets during 
Safavid (1501-1736AD) and Seljuk (1016-
1153AD) Eras. 
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Joybareh
 Neighborhood,
 the Main Core of 
Isfahan City

Joybareh neighborhood axis is located 
between Kamal Avenue and Sareban 
Minaret (camel driver minaret), 

Chehel-dokhtaran Minaret (Minaret 
of forty virgins) and extends to Soroush 
Street. This neighborhood begins from 
Atique Square and Isfahan Grand Bazar 
and reaches to Jewish Synagogues, Kamal-
al-Din Esfahani (a poet from Isfahan born 
1172 died 1237), Dar-al-Ziafeh Minarets 
(built in 14th century), and finally it reaches 
to Kamal Avenue, and through Shah Asad 
ul-Allah Bazar reachs to Sareban Minaret 
(built in 11th century) and by Mirza Bagher 
Bazar reaches to Chehel Dokhtaran Mina-
ret (built in 1112 AD). This axis was one of 
the access axes to old Isfahan City gate dur-
ing Seljuk Era (1016-1153 AD) and it is the 
oldest axes in terms of oldness. 
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Esmail, and Shah Tahmasp versions), and literary books 
such as Bustan and Golestan books of Saadi, Majma 
ol-Tavarikh, Khamseh Nezami, Eskandar Nameh, 
and many oil paintings belong to Qajar Era. The best 
collection of this hall are belong to Reza Abbasi: single 
paintings with subjects of a lonely man sitting in quiet, a 
young man with a cup in hand and other alike subjects; 
in addition, there are master pieces from Reza Abbasi 
apprentice, Moein Mosavar, who followed his master 
art; these miniatures are from different styles such as 
Herat, Neishbur, Bukhara, Qazvin, Tabriz, Isfahan, and 
Khorasan styles. 
Calligraphy Hall: It is the last hall of the museum and 
located in the 1st floor. Monuments display in this hall 
are from 10th century AD to Qajar Era and representing 
evaluation of calligraphy and decoration used in callig-
raphy works. Calligraphies are mostly on animals’ skins 
and papers; these art works have lacquered and Timage 
covers. Decorations sometimes are on paper and shape 
of cloud and wind, gilding, Zarafshan, and poetry; and 
sometimes on the line like the use of Kufic calligraphy in 
shape of a tree, or calligraphy in shape of a plant designs; 
covers are mostly lacquered, and inlayed gold. 
Most used topics include writings related to Qur’anic 
verses, anecdotes of prophets and imams, poems writ-
ten by various poets and written in the field of astrology. 

Calligraphies are related to early 
Islamic era like Kufic calligraphy 
and others such as Suls, Naskh, 
Mohaghegh and Reihan calligra-
phies; these art works were mostly 
done by Mir Emad al-Hasani, 
Qazvini, Ahmad Neirizi, Alireza 
Abbasi, Ali Asgar Arsanjani, Zein 
al-Abedin Isfahani, Abd al-Majid 
Darvish and others. 
Library: Library of the museum 
contains over 10,000 volumes of 
books in Persian, English, French 
and German. The library is the 
user of more than 50 internal and 
more than 60 foreign journals 
as well. This library can be used 
by staff of museums, staff of the 
Cultural Heritage Organization, 
professors, students and cultural 
researchers. In the library of the 
museum, several periodicals and 
old Persian magazines are pre-
sented as well.
Publications: The museum has a 
publication as well, that published 
many reference books about Iran’s 
art and history. 

Temporary Exhibitions: In the first 
floor there are two other halls con-
sidered for temporary exhibitions. 
Maintenance and Renovation: 
Maintenance and renovation sec-
tion of the museum with two labo-
ratory and workshops is assigned 
to renovate paintings, metal ob-
jects, and calligraphy books. It is 
one the most advanced renovation 
workshop in the country. There-
fore, not only renovate objects 
belong to Reza Abbasi Museum, 
but it is perform the renovation 
works of other museums from the 
country. 
Repository: This complex has a re-
pository for preserving objects and 
it is divided to three sections: first 
section include clay, glass, and 
metal objects and a few number 
of bones; second section include 
manuscripts, fabrics, calligraphy 
boards, miniatures, lacquered 
works, oil paintings, contempo-
rary fabrics and paintings; third 
section include coins from Achae-
menid era to Qajar Era. 
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Among rush and bustle of Shariati 
street of Tehran, near Seyed Khandan 
street, just by a distance of a wall, 

boarders of time are broken and a treasure of 
Iranian civilization, Reza Abbasi Museum, at-
tract every passerby. In this article, in addition 
to introducing Reza Abbasi Museum, some im-
portant points about manners and formalities of 
visitors visiting museum are getting explained. 
Introducing Reza Abbasi: Reza Abbasi (1565-
1635AD) was the most famous painter during 
reign of Shah Abbas Safavi. Due to commercial 
and political relations with Europe during reign 
of Shah Abbas I, Italian paintings prevailed in 
Isfahan Bazar. In addition, Safavid court com-
peting Jahangir Shah court, the kind of India, 
was another reason that artists were in center of 
Safavid court during their reign. Meanwhile, 
Aqa Reza was the best of the best among other 
artists of Isfahan. Shah Abbas assigned him a 
high position and then after he became famous 
as Reza Abbasi. The most important and the 
most artistic frescoes in palaces and house of 

noble people were done by Reza Abbasi and 
his disciples: Ali-Qapo Palace, Chehelsotun 
Palace, Vank Cathedral, Sukias House in Jolfa 
neighborhood are the prominent examples of 
this artist’s paintings. His valuable innova-
tions had led to creation of a special method in 
Persian painting and miniature that is known as 
Isfahani Style. 
Reza Abbasi Museum: Reza Abbasi Museum 
is one of the richest historical-cultural collec-
tions in the country which can be considered 
a small sample of the Museum of Ancient 
Iran.  A great diverse selected collections from 
2nd millennium BC to 20th century AD and 
Qajar Era are displaying in this museum. The 
building of the museum were belonged to a 
furniture and home decoration exhibition, that 
due to its location and architectural features 
came to the attention of that time officials and 
it was bought from its original owner. The 
museum was officially opened in September 
1977, but a year after it was closed in October 
1978. In the beginning of 1979 it was reopened 

after some changes in interior arrangements 
and expansion of exhibiting spaces. In 1984, 
due to domestic problems of the country, the 
museum was closed again, and a year after it 
was reopened again; unfortunately, this time 
reopening was not successful and the museum 
was closed in the same year; finally, in February 
3rd 2001, after renovations, for the 5th time the 
museum was reopened. Currently, the museum 
is directed under observation of Cultural Herit-
age, Tourism, and Handicraft Organization. 
Reza Abbasi Museum is in three floor and it has 
5 halls that it is visit from upper floors to lower 
floors. Monuments in each hall are classified 
based on their historical period and in two 
general pre-Islamic and Islamic Era. Halls are: 
Pre-Islamic Hall, Islamic Hall I, Islamic Hall II, 
Miniature Hall, and Calligraphy Hall. 
Pre-Islamic Hall: It is located in 3rd floor and 
displays monuments from pre-historical to 
historical period of Iran. Pre-historical objects 
of this section are often from Kermanshah, 
Azerbaijan, Lorestan, and northern provinces 
of Iran; these objects dates back from 3rd mil-
lennium BC to 7th and 8th centuries AD and 
includes pitchers, gray potteries, rhytons, 
bronze objects from Lorestan, and etc. Histori-
cal objects of this hall are include objects from 
Median, Acheamenid, Arsacid, and Sassa-
nid eras that mostly gathered from Zivieh and 
Marlik archeological hills and most of them are 
made from gold and bronze. 
Islamic Hall I: This hall is located in 2nd floor 
and monuments from early Islamic era (8th 
century BC to Seljuk Era (12th century AD) 
are displayed. Objects are mostly potteries and 
metals like brasserie objects. Moldings used in 
these objects include inscriptions, flower and 
plant and bird designs, the use of glaze with dif-
ferent methods, and dishes mold with enamels, 
Zarrinfam and shelly designs. 
Islamic Hall II: This hall is also located in the 
2nd floor and its monuments are from Islamic 
are, too. Objects are mostly from 15th and 16th 
century AD to Qajar Era. Molding are mostly 
humanistic and animal designs, the use of trans-
parent glaze, etching, engraving, dishes with 
silver moldings, and lacquered objects, that 
mostly gathered from Soltan-Abad, Mashhad, 
Kerman, and Isfahan. 
Miniature Hall: The 4th hall, miniature hall, 
is located in the 1st floor. Miniatures are from 
15th century to Qajar Era and include various 
versions of Shahnameh (Qavam, Davari, Shah 

Touring 
Through Reza 
Abbasi
 Museum
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ing path, here rafting is not that much excit-
ing and it is mostly relaxing. However, pad-
dle with friends and family in Zayanderud 
is an exciting experience. 
Salamat Road: It is a simple road that is 
popular for athletes. This full of peace 
road has 2km length that there is no trace 
of car and motorcycle. All people are 
walking or bicycling there. If you would 
preferre not to be alone, do not worry 
yourself, because there are multiplayer 
bicycles that let you ride a bicycle through 
this forest road with your family and 
friends. Effective measures have been 
taken to promote cultural activities in 
Salamat Road, so that during specific 
times citizens are being tested for health, 
and various health associations help to 
promote health quality of daily life. It 
is planned to create another road along 
Salamat Road, suitable for disabled and 
let them enjoy the beauty of this forest 
park as well. 

Nazhvan Forest Park attractions are not 
limited to this items. Nazhvan Bird Garden 
is still the most beautiful bird garden in the 
country and after 20 years of opening it is 
still greatly welcomed by tourists and visi-
tors. This garden is going to expand and so 
far some special bird species are added to 
this complex. Reptile Garden, Butterflies 
Museum Garden, and Oyster Museum 
are other attractions of Nazhvan Park. For 
children, there are excitement facilities 
such as Water Park and Playground that 
can entertain them for hours. On week-
ends, in addition to all of these attractions 
there are miscellaneous joy games and 
shows in this forest park. Attracting 
visitors from any age from children to 
elderly people and entertaining them is 
the distinctive feature of Nazhvan Forest 
Park. Nazhvan Complex is following a 
healthy and family-friendly recreational 
pattern, and luckily it played an important 
and positive role in healthy recreations. 

70
* مرداد 1396/ شماره دوازدهم*



71
* مرداد * مرداد 1396/ شماره دوازدهم*

The very work of Nazhvan 
made from the combination 
of two words “Nazh” and 

“Van”. The former is the name of a 
plant from spruce family that is “pop-
lar” and the latter which is a Persian 
suffix for place. Therefore, Nazhvan 
means “a place for poplars”.
Nazhvan Forest Park with an area of 
about 1200 hectares is located in west 
part of Isfahan. Considering the loca-
tion of this park in the western wind 
direction as well as the existence of 
most of the polluting industries in 
west of Isfahan, Nazhvan Park acts as 
a natural filter, therefore it is known 
as lungs of Isfahan. Fresh air, easy 
access, and natural and artificial at-
tractions provided a suitable condition 
for spending leisure time in this area. 
Planning Director of Nazhvan Forest 
Park said that this park is one of the top 
three main goals of Isfahan tourism 
plan and existence unique tourism 
centers along with pure nature of the 
park can take one to two days of tour 
planning for tourists. It is worth to 
know that, during Nowruz holidays 
of 2017 about 430,000 people were 
visited Nazhvan Forest Park and in 
general about 1,400,000 people were 
used this park. 
Which Attractions Attract Such Re-
markable Population To Nazhvan 
Park?
Nazhvan Chairlift: Chairlift is a kind 
of telecabin that has a four-seater 
chair with high security, instead of an 
enclosed cabin. Chairlift lines are rare 
in Iran, they are just installed on Dizin, 
Darbad, Tochal of Tehran, and Nazh-
van sites. With approximate length 
of 2km, Nazhvan chairlif takes every 

user from Sohrevardi Square to Bird 
Garden Cable Bridge. Undoubtedly, 
passing over green and thick trees of 
Nazhvan forest and a beautiful river 
with your friends and fresh air has a 
unique sense that you cannot experi-
ence anywhere else. Nazhvan chairlif 
has the capacity to move 1000 person 
per hour, and in addition to introduce 
natural attraction through the air, 
encourage visitors to help preserving 
this heavenly blessing. Currently, 
the feasibility and studies of imple-
menting of Nazhvan chairlift second 
phase from Bird Garden to Atashgah 
Mountain is under consideration; in 
case of implementing, Nazhvan Park 
and Atashgah Mountain will be con-
nected by the second line of chairlift. 
Do Not Miss The Enjoyment of Feed-
ing Japanese Carp!
Isfahan Aquarium: To see a collection 
of weird and exotic fishes you must 
visit the longest aquarium tunnel of 
Iran. Here, there are 6500 live creature 
which are from more than 350 species 
of fishes from around the world. Walk 
through aquarium tunnel and enjoy 
watching the most dangerous and the 
rarest fishes of the world together. In 
this complex there is a photography 
studio and a store that let you leave 
Isfahan Aquarium with souvenirs. 
Zayanderud River Rafting: Nowa-
days there is a branch of adventure 
tourism known as Rafting that let 
you have an adventurous trip in a raft 
through whitewater and rough water. 
Whenever Zayanderud is flowing, 
Rafting is held on Nazhvan Park and 
its path is along the chairlift and in 
2km. Due to straight stream and low 
water level in Zayanderud River Raft-

Nazhvan Park, a Treasure 
of  Blessings

“!We owe more than a simple breath to forest lungs of Isfahan”

Sepahan tourism magazine
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flourishing civilization and knowledge 
have more positive point of view than those 
who have been in this land during periods 
of historical and cultural downturn. That 
is why some cities were more attractive in 
the eyes of tourists than other destinations. 
Hueen Tsiyang, a Chinese traveler, de-
scribes Iranian art and culture: “in this 
country, artists know how to weave silk 
fabrics, woolen fabrics, colorful carpets, 
etc. They have famous horses and camels. 
In general, they spend their time in creating 
art works”.
One of the admirable attribute of original 
Iranians is their sincere interest to their 
homeland, Iran, and its history. Grant 
Watson, an English globe-trotter, writes: 
“the country of Iran is admired by every 
and each Iranian. To my opinion, if most 
of Iranian are sentence to exile from Iran 
and they warn to death in case of entering 
the country, they come back again to their 
homeland”. 
Ann Lambton, an English lady know Per-

sian language, Iranologist, and expert in 
Iran history said: “among ancient society, 
Iranian people are among those few na-
tions that despite reaching new social 
progresses, their field of thought have not 
yet cut off from their ancestors”. She also 
said that family relations and family life are 
prominent attributes of Iranian. 
Herodotus, Greek historian lived in 5th 
century BC, wrote that the basis of educa-
tion in Achaemenid era (550-330BC) is 
“truthfulness”: “in Iran, educating children 
is upon three basis: horse riding, archery, 
and truthfulness”.
Williams Jackson, American traveler and 
Iranologist, said: “Iranian are social and 
they are very politefull in their social inter-
courses. In ceremonies, they talk warmly 
and softly”. 
Persian language is one of the main ele-
ments of Iranian identity, and it is speaks 
in every corner of the country; according 
to numerous poets and scholars of this lan-
guage in Fars, Khorasan, and central prov-

inces, Persian language has special place 
in these provinces. Iran is the birthplace 
of world’s famous poets and intellectuals, 
such as Ferdowsi in epic, Hafez in sonnets, 
Rumi in theosophy, and Saadi in morality. 
According to Eliarius, the first secretary 
of the German embassy in Iran in the sev-
enteenth century, poetry is so important 
to Iranians that it can be said that no other 
nation can come to this end. 
Politeness is very beautifully observe by 
Iranians that this manner make life enjoya-
ble in this country. Ibn Batūtah (1309-1369 
AD) wrote about Isfahanians: “Isfahanians 
are generous, their rivalry in hospitality is 
the very source of strange stories”. 
Although cultural and behavioral charac-
teristics of Iranian have many similarities, 
but by regarding historical, social, eco-
nomical, and geographical factors there is 
a cultural and behavioral diversity among 
its people that such subcultures in their turn 
can be considered as tourist attraction in 
this land. 
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Iranian Culture and Civilization, 
an Everlasting Attraction
Understanding behav-

iorism and moral of 
nations is concern 

with getting familiar and study-
ing characteristics of collective 
morals of nations, folks, and 
people. One can recognize the 
moral of each nation from col-
lective behaviors that its people 
express from themselves. Mor-
al refers to relatively similar 
behaviors to that of most people 
in a nation do and it is recog-
nize as prominent attribute of 
that nation. Examples include 
Japanese precision, German 
discipline, French intelligence, 
and adaptability and artistry of 
Iranian. 
Living in different climate 
types like sea, forest, desert, 
mountains, etc. has different 
effects on human spirit. It is 
claimed that people who live 
in desert have a mystical spirit 
and who live in mountains are 
more violent that all of these are 
originated in various natural 
elements. 

 Iranian culture, civilization, 
and behaviors affected by 
geographical features and 
conditions of this land and it 
has affected many genera-
tions. Discoveries from Burnt 
City, Zabul, Gian Hills of Na-
havand, Talesh, Jiroft, etc. are 
representing history of Iranian 
urban culture and civilization 
to thousands of years B.C. Me-
dians, Parthians, Persians, 
etc. were folks who migrated 
to this land and concurred its 
native nations and folks and 
founded Median, Achaeme-
nid, Parthian (Arsacid), and 
Sassanid Dynasties (from 715 
BC to 651 Ad). After Arabs 
envision to this land and arrival 
of Islam in 7th AD, gates of 
this land were opened to Arab, 
Turk, and Mongol tribes, 
therefore, lots of tribe and cul-
tural blending happened in this 
piece of land. Many of these 
immigrants lost their indog-
enous moods, morals, and eth-
nics and they all adapted Ira-

nian moral and culture; Qajar 
tribe, as example, came to Iran 
by Mongol evasion (1221 AD) 
but they became completely 
Iranian. Thus, Iranians has 
rooted in different ethnics and 
importantly Iranian culture, 
civilization, and behavior is 
a common point among all of 
these ethnics and people who 
live in this land are all known 
as Iranian. 

Iran, in Eyes of Others
What we already said about Ira-
nian moral were quoted from 
travelogues and travelers who 
had been visiting Iran many 
years ago. Of course, positive 
and negative comments and 
judgments of tourists must be 
measured in context of social 
and political conditions of its 
specific time. Travelers who 
visited this land during its 
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حدس می زنی
 اینجا کجاست؟

ی ا  ا   ود    و 
ا  ان    ا     

ی ا و   ان  ا د  م 

www.sepahantourism.ir

جــواب مســابقه 
حدس مى زنى اینجا 

کجاست؟ (شماره 11)
مناره زیار متعلق به 
ســلجوقى  دوران 
بلندتریــن بنــاى 
قدیمــى واقــع در 
منطقه شرق اصفهان 
است که در حدود 33 
کیلومترى اصفهان و 
یک کیلومترى شرق 

روستاى زیار واقع شده.
ارتفاع این مناره بالغ بر 50 متر است و 160 پله دارد و سال 
ساخت آن هم زمان با مناره ساربان و بین سال هاى 550 

تا 688 هجرى تخمین زده شده است.
مناره زیار یک بناى آجرى است که ساق آن تا ارتفاع 
سه مترى هشت ضلعى و بقیه بدنه مناره به صورت گرد 
بوده و باالترین نقطه مناره به صورت یک مکعب است که 

چنین شکلى فقط در این مناره وجود دارد.
برندگان مجله شماره یازدهم: 

نازنین زارع، لیال طباطبایى

نام این فشار روحی
تصویر

مرکز این وحشی هامکان
استان ویرگول نام قدیم 

این منطقه
بندری در
این استان مساعدتحرف همراهیلنگه بار

پایین

باالبر خودرو

حلوای دیهیم
معروف

این استان

تخم مرغ 
بیگانه

تهمتناشنوا

پایتخت از پرندگان
ترکیه شترکش

حمام کاشان

کشیده

نوعی 
دندان

امام زاده ایمایه حیات
در این استان

دیگر شهر 
این استان شهری در 

این استان

پایتخت چکبزدل
سید

سنگ ریزهرود مرزی

گیسو
زائوترسانآسانعلف خشک
رودی در 

روسیه
مظهر سبکی

یار رامین بخشش
اقتصادزمستان
شهر 

ناپیدابادگیرها
جنگلی در 
گاو مقدس این استان

تبتی ها شرم زده

با اهمیت
ضربه ای

در بدمینتن

مسیب اقرلوجدول گردشگری شماره 6 ویژه استان گلستان طراح
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