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کارآفرینی؛ نیروی محرکه گردشگری
گردشگرى، مهم ترین منبع درآمد، اشتغال و ثروت در بسیارى از کشورها محسوب مى شود؛ اما براى 
اینکه بتواند به این رشد ســریع و نقش موثر خود در زمینۀ تولید درآمد و اشتغال ادامه و به نیازهاى 
متنوع بازار پاسخ مناسب دهد، نیازمند تلفیق با نوآورى و کارآفرینى است. در سال هاى اخیر، کارآفرینى 
در حوزة گردشگرى اهمیت روزافزونى پیدا کرده و به نوعى، نیروى محرك این صنعت بوده است. نقش 
کارآفرینان گردشگرى براى توسعۀ نواحى مختلف جاذب گردشگر، مى تواند بسیار حیاتى باشد. از طرف 
دیگر، شرایط دشوار و پیچیده فعالیت در اقتصاد جهانى و ضرورت ورود به تجارت جهانى، نمایانگر آن 
است که جز با توسعۀ منابع انسانِى خالق و پرورش یافته و مهارت آموخته در راه اندازى کسب وکارهاى 
نوین، نمى توان فعالیتى را در عرصه جهانى ایفا کرد؛ همچنین حرکت دولت به سمت خصوصى سازى 
و تأکید بر کاهش تصدى گرى، مستلزم آن است که شرایط راه اندازى کسب وکارهاى جدید، در بخش 
خصوصى فراهم شود و این مهم، با تقویت آموزش میسر خواهد بود. درنهایت اینکه، وابستگى و ارتباط 
تنگاتنگ بخش گردشگرى با توسعۀ پایدار و راه اندازى انواع حرفه ها وکسب وکارهاى کوچک موجود 
در کشور، به اندازه اى است که آموزش کارآفرینى و مهارت آموزى در این زمینه، جز با توسعۀ برنامه هاى 
آموزشى مرتبط، میسر نخواهد شد؛ ازاین رو، براى توسعۀ صنعت گردشگرى به عنوان یکى از صنایع 
پردرآمد و داراى پتانسیل در کشور، ضرورت دارد برنامه هایى با اهداف و چشم انداز مناسب در جهت 

ترویج و آموزش کارآفرینى طراحى و تدوین شود.
توسعۀ کارآفرینى، نیازمند تالش براى توسعۀ فرهنگ کارآفرینانه در جوامع است و اولین گام در فرآیند 
توسعۀ کارآفرینى در جوامع، ترویج فرهنگ کارآفرینانه است. ترویج کارآفرینى، تالشى براى توسعۀ 
فرهنگ، اندیشه و اقدامات کارآفرینانه در بین افراد و گروه هاى مختلف جامعه است. تغییر فرهنگ از 
طریق برنامه هاى آموزشى و ترویجى قابل انجام اســت و براى ایجاد چنین فرهنگى، باید نگرش هاى 

مثبت به کارآفرینى در افراد تقویت شود.
از آن جایى که بین فرهنگ مردم و گرایش به کارآفرینى ارتباط تنگاتنگى وجود دارد، مى توان عوامل 
موثر در حمایت از کارآفرینان را سنت کارآفرینى، موقعیت خانوادگى، جایگاه اجتماعى و سطح آموزش 
نام برد. در این راستا، مى توان از کشور ژاپن به عنوان پیشرو در آموزش و ترویج کارآفرینى کالسیک 
یاد کرد. در ایران نیز با ورود جامعه شناسان و روان شناســان به عرصه مطالعات و تحقیقات پیرامون 
کارآفرینى و کارآفرینان، ضــرورت کارآفرینى در بخش هاى مختلف (به ویــژه آموزش کارآفرینى) 
بیش ازپیش مشهود شــده و همین امر، موجب افزایش تالش ها براى توســعۀ کارآفرینى در زمینۀ 

گردشگرى و آموزش آن در دو دهه گذشته شده است.
تغییرات صورت گرفته در ترکیب درآمدزایى و اقتصاد جامعه، از عواملى هستند که ضرورت کارآفرینى 
در گردشگرى را بیش ازپیش نمایان مى ســازند. کارآفرینى در گردشــگرى، به معناى به کارگیرى 
خالقیت و نوآورى در فعالیت هاى مربوط به گردشگرى است؛ اما آن چه باید به آن توجه داشته باشیم 
این است که داشــتن نوآورى و خالقیت، به تنهایى منجر به بروز کارآفرینى نخواهد شد؛ مگر آنکه با 

توانمندى ها و کارکردهاى مدیریتى تلفیق شود.
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صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و رئیس شوراى 
سیاست گذارى: 
دکتر رضا محزونیه

سردبیر: 
مرضیه ربیعى

جانشین سردبیر:
 مهندس محمدحسین محزونیه

  تحریریه   
دبیراجرایى : بهاره بستام رخ 

همکاران این شــماره:  عاطفه باغبانى، مرضیه فرزانه، سارا 
حسین پور، فهیمه عبدى نیان،ســمیرا یزدانى، شبنم اربابیان، 
مسعود غالمى، رضا یاران، مســیب اقرلو، مرضیه باغبانى، فریده 
مکارى، على فتحى، امید چپریان، رژینــا خدارحمى روزبهانى، 

فائزه قنبرى، فرزانه شفیعى، پریسا یگانه، گلیتا حسین پور.
سرویس ترجمه:  على فتحى

ویراستارى : عذرا دیانى

 بخش  هنرى 
مدیر هنرى : سیدمهدى رضوى

صفحه آرا : سیدمهدى رضوى، پگاه گودرزى، پژواك بهرامى
عکس روى جلد:  مجید حجتى

عکس ها از: محمد شریف،نیما شفیعى، امید چپریان، فاطمه 
رئوفى ، بهمن مردانى

امور بازرگانى: موسسه تبلیغاتى خورشید    32274516 - 031
گروه بازرگانى : زهره کاظمى

زهرا اسدى،زهرا قضاوى،   مریم مقضى، محدثه آریافر،  ابراهیم 
آذرى، حسینعلى مهدى

 
 دفتر: 

تهران،  بزرگراه جالل آل احمد، بین خیابان کارگر و اتوبان 
چمران،  کوى پروانه، پالك 2،  واحد 1     

 تلفن: 88019129 - 021
فکس: 88353297- 021

دفتر اصفهان : 
میدان احمدآباد، ابتداى خیابان مفتح، ساختمان امام رضا(ع)  

تلفن : 031-32274397
امور مشترکین :  32274508  -031
روابط عمومى :    32275050 -031

لیتوگرافى و چاپ:کنکاش    36258049 -031

sepahantourism@gmail.com
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ن کار ن برتر  نر  دردد 
ان  ا ر س ردش له   با 

کاش منبت چوب هم مثل 
رانندگی گواهینامه می خواست

سارا حسین پور

لطفاً یک بیوگرافى مختصر از خودتان بفرمایید.
من على ارفع الرفیعى هستم. حدوداً 45 سال سن دارم 
و کار منبت و منبت چوب و گاهى هــم کارهاى معرق انجام 

مى دهم.
انتقال هنر منبت کارى به چه صورت است؟ آیا 
شــما پرداختن به این هنر را در اصفهان یک 
کسب و کار خانوادگى و نسل به نسل قلمداد مى کنید یا 

یک هنر ذوقى؟
پرداختن به این هنر به چند شکل است: گاه عده اى براى کسب 
درآمد مى آیند و یاد مى گیرند. یک عده اى هم ذوقش را دارند؛ 
ولى به نظر من وقتى یک هنر در قلب یــک خانواده پرورانده 
مى شود، بسیار با ارزش تر و ماندگارتر و همیشه پویا و در حال 
بالندگى است. هم پســر و هم دختر من هردو فوق لیسانس 
هســتند و در کنار علم، به هنر منبت هم بسیار عالقه دارند. 
دخترم عالوه بر منبت، طراحى و نقاشى  هم مى کند و هردوى 
آنان با تالش و پشتکار براى خودشان استاد شده اند و این باعث 
افتخار من است؛ ضمن اینکه پسر عموى من، مرحوم مجتبى 

ارفع الرفیعى یکى از استادان به نام و مسلم این هنر بودند.  
وضعیت درآمد منبت کاران به چه صورت است؟

 عیب کار همین اســت که االن اوضاع  خرج و درآمد 
منبت کاران به صورتى شده است که مثالً شاگردان من تا وقتى 
کنار من هستند، کار مى کنند، ولى وقتى از پیش من مى روند، 
جذب بازار کارهاى دیگر مى شوند؛ چون  زندگى آنان با این هنر 
تأمین نمى شود.کار هنرى درآمد ندارد و پرداختن به آن عالقه 
شدید مى خواهد. یک عده از بیکارى به این کار مراجعه مى کنند 

و آنانى که عالقه دارند، خیلى کم هستند.
آیا در هنر منبت کارى پتانسیل هاى الزم براى 

خالقیت هاى هنرى وجود دارد؟
بله. در این هنر پتانسیل هاى بسیار عالى و باالیى وجود دارد. 
فرض کنید مثًال من بعد از 35 تا 40 ســال وقتى تخته را نگاه 
کردم، آن تخته در درون خود به من یک شکل نشان داد و من 
آن را آزاد کردم. گاه یک شــیر و گاه یک اسب مى خواهد آزاد 
شــود یا مثالً یک گل مى خواهد از چوب آزاد شود یا هر شکل 
دیگر... این بروز خالقیت زمان خودش را مى برد و عالقۀ شدید 
مى خواهد؛ ولى کسانى مى توانند به آن مرحله برسند که کار 
کنند و پشتکار داشته باشــند؛ مثل تمام کارها دیگر. در انواع 
کارها اگر ذوق و سلیقه نباشد به درد نمى خورد. هنرمند باید در 
وهله اول تأمین باشد و آرامش و آسایش داشته باشد، خالقیت 

خود به خود بروز مى کند.
آیا هنر منبت کارى کالً به صورت سفارشى و  طبق 
نظر مشترى انجام مى شود یا اینکه یک الگو یا 
طرح دیرینه وجود دارد که به طورمعمول کار طبق آن 

انجام مى شود؟ 
درباره کلیت کار باید بگویم که یک تعداد ژورنال اروپایى وجود 
دارد که ما به آن ها نگاه مى کنیم و خالقیت خودمان را به خرج 
مى دهیم و کار ایرانى آن نمونه را مى سازیم؛ به عنوان مثال، من 
چند کار دارم که خود م طراحى کرده ام و آن را ساخته  و به ثبت 
رسانده ام؛ ولى خب این کار را هرکسى نمى کند؛ چون خیلى 
وقت و زمان مى برد و عالقه مى خواهد. بیشتر مردم از هم دیگر 
کپى مى کنند و مى روند؛ ولى چون به این هنر رسیدگى نمى شود 

و هنرمند درآمد ندارد، مردم مى روند هله هوله مى خرند.
با توجه به قدمت هزاروپانصد ساله یا بیشتر این 
هنر، قدیمى ترین و خاص ترین اثر منبت کارى که 

در جهان وجود دارد، کدام است؟
سابقۀ تراش چوب بیشتر از این حرف هاست. کار منبت از اول 
با آدم بوده است. انسان هاى ماقبل تاریخ، وسیله هاى تیزى را 
به دست مى آوردند و با آن سنگ را تراش مى دادند و حتماً چوب 

مصاحبه با على ارفع الرفیعى 

یکى از اصطالحات زیباى هنر منبت کارى، اصطالح یا تعبیر آزاد کردن است. این آزاد کردن به دیدن و بیرون آوردن 
هر نقش باشکوهى از دل چوب اطالق مى شود. این نقوش خفته در دل چوب  انگار با زبان بى زبانى هنرمند منبت کار 
را فرا مى خوانند و با او سخن مى گویند و همچون مخلوقاتى هنوز ناآفریده  از کنه دنیاى عدم از خالق خویش 
مى خواهند تا نظرى کیمیا وار بر آنان بیندازد... تا دست هنرمند با نقش تن این نگار هم نوا شود و به کائنات و عالم 
وجود دعوتش کند... چشم دل و گوش جان مى خواهد این دیدن و شنیدن... گاه یک مرغ از تن درخت پر مى کشد، 
گاه یک قوچ سرکش و باشکوه مى جهد، گاه یک پروانه از میان دست هاى چوبى درخت پر مى زند و گاه در دل چوب 
دست هنرمند به حلقۀ گیسوى یارى مى رسد و چشمش به دیدار گم کرده اى روشن مى شود. این گونه است کار 
با چوب. على ارفع الرفیعى از جمله هنرمندانى ا ست که با استادى تمام دست به آفرینش و ابداع جلوه هایى نو در 
هنر منبت کارى زده و آثارى بدیع خلق کرده است، هنرى که به زعم او قدمتى به درازاى تاریخ بشر دارد... آنچه 

مى خوانید گفت وگوى ما با اوست:
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را هم مى تراشیده اند.اگر ایران خودمان را هم در نظر بگیریم در زمان 
سلجوقیان منبرى را منبت کارى کردند که این اثر گران سنگ و 

فوق العاده ارزشمند االن در موزه نگه دارى مى شود.
طراحى چه جایگاهى در هنر منبت کارى دارد؟

در این هنر طراحى حرف اول را مى زند. فرد اول باید طراحى 
بداند. در هر کارى و به خصوص در کارهاى هنرى، کسى که طراحى 
نداند مى شود کارگر: نه هنرمند.در کارهاى هنرى کسى برنده است 
که طراحى بداند. وقتى آن شخص نمى تواند طراحى بکند، باید 
طرح را از کس دیگرى بگیرد و چون این طرح ایده شخص دیگرى 
است، خود او نمى داند کجاى کار سایه اش است و کجا روشن اش. 
هرکارى که بکند همانى که طراح انجام مى دهد، نمى شود؛ مگر 

این که خودش طراحى کند.
هنر منبت کارى با این قدمت در کدام شهرهاى ایران 

و دیگر کشورها به اوج شکوه خود رسیده است؟
در ایران، هنر منبت اصفهان و دیگر  شهرهاى آن حرف اول را مى زند 
و در تبریز هم انجام مى شود. شاید ابداع و پایه گذارى این هنر در 
ایران صورت گرفته و سنتى باقى مانده است؛ ولى رشد و بالندگى 
این هنر از نظر وسیله و شیوه هاى اجرا در کشورهایى نظیر ایتالیا، 

آلمان و فرانسه پیشرفت هاى چشمگیرى داشته  است.
درباره اثرى که به ثبت رسانده اید، توضیح دهید.

یک سردر براى مسجد یا دانشگاه دارم که با عایق آلمانى 
بى نظیرى که به آن مى زنم به هیچ عنوان در برابر آب، باران یا آفتاب 
آسیب نمى بیند و کامال مقاوم مى شود.  شاید این سردر بیشتر از 
500 سال عمر کند و ماندگار باشد؛ چون یک کار با فن روز دنیا 
و مهندسى ساز شده است؛ منتها اصًال کسى به آن بها نمى دهد؛ 
به عنوان مثال، این کار من را شهردار و مسئوالن صنایع دستى و 
میراث فرهنگى دیده اند؛ ولى به رغم وعده هایشان  نگاه خریدارانه اى 

به این کار ارزشمند و بى همتا نداشته اند.
در هنر منبت کارى به طورمعمول از چه چوب هایى 

استفاده مى شود؟ 
کال چوب هاى سخت و سالم مثل چوب درختان راش، چنار، گردو 

و گالبى و ... .
بهترین چوب براى منبت، چوب کدام درخت است 
و آیا ممنوعیتى براى خرید و فروش برخى چوب ها 

وجود دارد؟
بهتریــن و معروف ترین چوب، همان چوب درخت راش اســت 
که آن را ممنوع کــرده اند و خب کم و بیش در بــازار وجود دارد 
و گالبى که اصال در دســترس نیســت. چوب گردوى با کیفیت 
با راش در یک سطح هســتند؛ البته راش نســبت به گردو مزه 
خاصى دارد کــه بر خالف گــردو به هیچ عنــوان موریانه به آن

 نمى ریزد. 
شیوة آموزش این هنر و نیز استقبال نوجوانان و 

جوانان از کار منبت کارى چگونه است؟
منبت کارى صددرصد یک کار دوست داشــتنى است. نوجوانان 
عالقه مند به هنرســتان رفته و آموزش موثر مى بینند. شاگردى 
داشته ام که فقط شــش ماه اینجا بود و کار را خوب یاد گرفت و 
رفت جاى دیگرى کار کرد و کم کم مغــازه زد و براى خودش کار 
کرد. کسى باید به چوب دست بزند که بتواند زیبایى را دوچندان 
بکند: نه اینکه چوب را از بین ببرد. وقتى به کار برخى از همکارانم 
نگاه مى کنم، مى بینم انگار یک مســابقه است که فقط  چوب را 
خراب کنند. کاش منبت هم مثل رانندگى گواهینامه مى خواست. 
چطورى است که مى گویند آقا شــما رد شدى، نمى توانى پشت 
ماشین بنشینى... چوب هم ارزش دارد... باید به یک عده اى گفت 

که تو اصال حق ندارى کار منبت بکنى.
و سخن پایانى؟

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است / دوران هیچ منزلتى 
13پایدار نیست.
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هـرگاه سـخن از تاریـخ، فرهنـگ و گردشـگرى مى شـود، نـام اصفهـان 
به میـان مى آیـد، شـهرى کـه به لحـاظ تعـداد آثـار تاریخـى در شـهرهاى 
ایـران سـرامد بـوده و جلـوه گاه هنـر و معمارى ایرانى و اسـالمى اسـت. هر 
گردشـگر ایرانـى و خارجـى که قصد سـفر به این شـهر را داشـته باشـد با 
میـدان امـام، پل خواجـو، سى وسـه پل، عالى قاپـو و سـایر آثـار تاریخى اش 
حداقـل بـه انـدازه دانسـتن نام شـان آشـنایى دارد. اصفهـان عالوه بـر این 
شـاهکارهاى تاریخـى، جاذبه اى دیگر دارد که ریشـه در تاریخ کهن داشـته، 

امـا ناشـناخته باقـى مانده اسـت: برج هـاى کبوتر.

 یک تیر و دو نشان!
تر ا ک یا بر   ا

پریسا یگانه، کارشناس ارشد اکوتوریسم
عکاس: فاطمه رئوفى
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اصفهان من
Sepahan tourism magazine

ایـن برج هـاى قدیمى که در گوشـه وکنار شـهر به 
چشـم مى خورنـد در گذشـته از ارکان کشـاورزى 
دشـت اصفهـان بوده انـد؛ اما به جـز افرادى که ایـن برج ها 
را مى شناسـند، سـایرین آن هـا را دژ و بـرج نظامـى تلقى 
مى کننـد. در آثار مکتوب به جا مانده از گذشـته؛ همچون 
سـفرنامه شاردن فرانسـوى، به وجود حدود 3000 برج در 
حوالـى اصفهـان در دوران صفویه اشـاره شـده اسـت. این 
برج هـا عالوه بر اصفهان در خوانسـار و گلپایگان نیز وجود 
دارنـد. نمونـه اى از برج هـاى کبوتـر در میبـد یـزد نیـز 
همچنان پابرجاسـت. سـاختمان این برج ها به طورمعمول 
به صـورت اسـتوانه اى و از جنـس خشـت خـام و کاهـگل 
سـاخته مى شـده و درون آن ها سـازه اى آجرى وجود دارد 
کـه النه هـاى هم شـکل و هم انـدازه هـزاران کبوتـر بـوده 
اسـت. فضـوالت ایـن کبوترهـا جمـع آورى مى شـده و 
صنعـت  در  نیـز  گاهـى  و  کشـاورزى  کـود  به عنـوان 
چرم سـازى و حتى سـاخت باروت هم مورد اسـتفاده قرار 
مى گرفته انـد. بیشـترین تراکـم ایـن برج هـا در منطقـه 
َگـَورت و یکـى از معروف تریـن آن هـا در خیابـان مرداویج 
اصفهان قد برافراشـته اند. با گذشـت زمان و روى کارآمدن 
کودهـاى ارزان قیمت شـیمیایى، کار پرزحمت جمع آورى 
فضـوالت ایـن کبوتـران رو بـه فراموشـى نهـاد و افزایش 
جمعیت، شـهر را تـا حوالى این برج ها بـرد. بى توجهى به 
نگه دارى این سـازه هاى کمیاب و شـگفت انگیز، بسـیارى 
از آن هـا را بـه نابـودى کامـل کشـانده و با ادامـه این عدم 
توجـه از جانـب مسـئوالن حفاظـت از ایـن آثـار تاریخى، 
تعـداد باقى مانـده این برج ها نیـز بـه زودى از بین خواهند 
رفـت. تنهـا راه حفـظ برج هـاى کبوتـر، احیـاى کاربـرى 
آن هاسـت. احیاى کاربرى نه به معناى گذشـته و استفاده 
بـراى تولیـد کـود بلکـه تعریـف یـک کاربـرى جدید که 
هم زمـان بـا حفـظ روح و بافـت تاریخـى آن هـا، زمینـه 

استفاده مثبت و حتى اشتغال زایى نیز فراهم شود.
بـا توجـه بـه اینکـه در سـال اقتصـاد مقاومتـى، تولیـد و 
اشـتغال قـرار داریم، با به وجـودآوردن فرصت هاى جدید و 
کارآفرینـى که الزمه آن خالقیت و نوآورى اسـت مى توان 

بـه ایـن شـعار جامـه عمـل پوشـاند. پرسشـى کـه پیش 
مى آیـد ایـن اسـت کـه از ایـن برج ها چـه اسـتفاده هایى 
مى تـوان کـرد؟ بدون شـک گردشـگرى اولیـن و بهترین 
راه حفظ این برج هاسـت. از آنجا که گردشـگرى همیشـه 
راه حلـى قدرتمند براى افزایش درآمد شـهرها و کشـورها 
بـوده و ایـن برج ها نیـز غالباً در مناطق کمترتوسـعه یافته 
شـهر قـرار دارند با احیـاى برج هاى کبوتـر و معرفى آن ها 
بـه مشـتاقان گردشـگرى، مسـیر درآمدزایى بـراى مردم 
محلى باز مى شـود. گردشـگرى همواره اشـتغال سـریع و 
البتـه درآمـد زیادى به همراه داشـته اسـت؛ به همین دلیل 
مشـاغل مربوط به گردشـگرى بهترین منبـع درآمد براى 
سـاکنان محلـى محسـوب خواهـد شـد. برج هـاى کبوتر 
مى تواننـد محـل بکـرى بـراى برپایـى موزه هـا باشـند. 
احـداث مـوزه در ایـن بناهـاى جادویـى حتمـاً مشـتاقان 
سـاختمان هاى  در  بناشـده  موزه هـاى  بـه  را  بیشـترى 
نوسـاز بـه خود جلـب مى کند؛ خـواه مـوزه آثار باسـتانى 
باشـد خـواه مـوزه کشـاورزى، اسـلحه و هر آنچه سـیرى 
تاریخـى طـى کـرده اسـت؛ امـا به نمایـش درآوردن تاریخ 
ایـن برج ها و چگونگى اسـتفاده از آن ها در گذشـته حتماً 
مى توانـد جالـب باشـد! از سـویى دیگـر اگر بتـوان فضاى 
داخـل برج هـا را بـراى یـک کافى شـاپ یـا سـفره خانه 
سـنتى کوچـک آماده کـرد، گردشـگران عالوه بـر بازدید 
مى توانند اسـتراحت کوتاهى نیز در محل داشـته باشـند؛ 

فقـط اندکـى نـوآورى و تغییر الزم اسـت!
اسـتفاده  تنهـا،  مى تواننـد  همچنیـن  کبوتـر  برج هـاى 
گردشـگرى نداشته باشند. ایجاد کسـب وکارهاى کوچک 
همیشـه بـا موانـع کمتـرى وارد بـازار خدمات مى شـوند 
و بـا طـرح یـک ایـده جدیـد مى توان بـراى مردم سـاکن 
اطـراف ایـن برج هـا کـه محـل بسـیار مناسـبى بـراى 
ایـن کسـب وکارهاى کوچـک خواهنـد بـود، حتـى براى 
چنـد نفـر انگشت شـمار، اشـتغال ایجـاد کـرد. در ادامـه 
بـه ارائـه چنـد پیشـنهاد مى پردازیـم. بـا توجه بـه اینکه 
صنایع دسـتى همیشـه در دل صنعـت گردشـگرى قـرار 
داشـته اسـت یکـى دیگـر از ایـن کاربرى هـاى اشـتغال زا 

مى توانـد ایجاد محلـى براى فروش صنایع دسـتى باشـد، 
همان هایـى کـه بـا دسـت هاى توانمنـد سـاکنین محلى 
خلـق مى شـوند. حتمـاً هسـتند بانوانـى کـه سرپرسـت 
خانوارنـد یـا پدرانـى کـه جـز هنـر دسـت خـود راهـى 
بـراى تأمیـن خانـواده خـود ندارنـد یـا کار فصلـى دارند، 
ایجـاد فضایـى مناسـب بـراى عرضـه هنـر آنـان در ایـن 
برج هـا قطعـاً خانواده هـاى بسـیارى را بهره منـد مى کند. 
همان طـور کـه پیش تر نیـز گفته شـد، این برج هـا اغلب 
در حومـه اصفهـان قـرار دارنـد، محل هایـى کـه امکانـات 
کمتـرى دارنـد؛ بنابراین برج هـاى کبوتر کـه روزى محل 
آسـایش کبوتـران بوده اند حـال مى توانند مأمـن کتاب ها 
باشـند. احـداث کتابخانـه همـراه با یک سـالن مطالعه در 
ایـن برج ها فرصـت مناسـبى بـراى کودکان ونوجوانان آن 
مناطق اسـت. این برج هـا حتى مى توانند محـل برگزارى 
کالس هاى آموزشـى نیز باشـند، کالس هایـى که به ندرت 
در آن مناطـق برگـزار مى شـوند یـا نهایتـاً در مـدارس 
معـدود یـا مسـاجد آن محل هـا تشـکیل مى شـوند. فارغ 
از کارآفرینـى براى سـاکنین محلى، ایـن برج ها مى توانند 
بـراى برگـزارى نمایشـگاه هاى هنـرى، شـب هاى شـعر و 

دیگر مـوارد نیز اسـتفاده شـوند.
برج هـا  ایـن  رفـت  آن  ذکـر  پیش تـر  کـه  همان طـور 
کـه  باشـند  داشـته  متفاوتـى  اسـتفاده هاى  مى تواننـد 
فقـط بـه اندکـى سـرمایه گذارى بـراى احیـا و میزانـى از 
تغییـر و خالقیـت نیازمندنـد و ایـن یعنى با یـک تیر دو 
نشـان زدن «هـم احیـا و حفظ ایـن بناهـاى خارق العاده و 
هـم کارآفرینى و ایجاد اشـتغال» که شـکوفایى و توسـعه 

محلـى بیشـترى را به دنبـال دارد.
در پایـان نکتـه قابل ذکر اینکه برج هاى کبوتر از گذشـته 
تـا بـه امـروز به جز آن هایـى که ثبت ملـى شـده اند داراى 
مالکیـت خصوصى هسـتند که این موضوع ممکن اسـت 
مانعـى بـر سـر راه بازسـازى و کاربـرى این برج ها باشـد؛ 
امـا آیا هیـچ مالکى از سـود حاصل از احیـاى به کارگیرى 
این سـاختمان هاى فرسـوده و بدون استفاده چشم پوشى 

خواهـد کرد؟!
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اصفهان، به حق یکی از تاریخ ســازترین شهرهاي 
ایران به شــمار مى آید که دوران پرفراز ونشیبی را 
پشت سرگذاشته است. یکی از بدترین این دوران پس 
از سقوط سلسله صفوي و در زمان آخرین حکمران 
این عصر، یعنی شاه سلطان حســین در اواسط قرن 
یازدهم هجري قمري، حمله افغان ها به این شــهر 
تاریخی و افسانه اى است. با حمله محمود افغان به این 

شهر، اصفهان دیگر رمقی براي احیاى مجدد نداشت.
اصفهان در طول تاریخ، افتخــار پایتختی ایران در 
چهاردوره مختلف را داشته که شامل عصرسالجقه، دیالمه آل زیار، آل بویه وعصر صفویه 
است که درهمین دوره، یعنی سلسله صفوي، اصفهان شاهد حشمت وشکوهی شد که تا 
آن زمان کم نظیر بود. در سال 1000 هجري قمري، شاه عباس اول، ملقب به شاه عباس کبیر، 
سفري به اصفهان داشت و ازآن جاکه این شــهر را بسیار خوش آب وهوا و مناسب براي 
پایتختی کشور دید، دستورانتقال پایتخت از قزوین به اصفهان را عمالً در سال 1005 هجري 

قمري صادر کرد.

هم زمان با انتقال پایتخت به اصفهان و تأســیس دولت خانه صفوي 
درمجاورت میدان باشکوه و زیباي نقش جهان (امام)، بناهاي اطراف 
آن شامل مسجدجامع عباسی، مسجد شیخ لطف اهللا، بازار قیصریه 
و کاخ عالی قاپو طی چندین ســال با تزئینات نقاشــی، خطاطی و 
کاشی کارى هاى بی نظیر ساخته شد که هر یک، شاهکاري بی بدیل 
از معماري آن دوره به حســاب مى آیند. از مناقب شــاه عباس اول، 
همین بس کــه بزرگ ترین مروج مذهب شــیعه در زمان خود بود 
و به همین دلیــل به واســطه ارادت خاصی که به مــوالي متقیان 
حضرت علی(ع) داشت، دستور داده بود به حروف ماده تاریخ، تعداد 
110 توپ جنگی را در این میدان باشکوه مستقر کنند؛ ضمن اینکه 
درهمین میدان تاریخی، مراسم باشکوهی نظیر رژه ارتش، چراغانی به 
مناسبت هاى مختلف و بازي چوگان نیز انجام مى شده است که بقایاي 
آن نیزهم چنان به صورت ستون هاي سنگی در محل دروازه ورودي 
در شمال و جنوب این میدان به چشم مى خورد و شاه صفوي، از فراز 
ایوان کاخ خود (عالی قاپو) به تماشاي این گونه مراسم مى نشسته است.

شــاه عباس اول، در زمان حکومت خــود، تاجران بســیاري نظیر 
خواجه نظر و خواجه پطرس را از ارمنستان ترغیب به مهاجرت به ایران 
کرد. در قرن یازدهم هجري تعداد 25 کلیسا در محله هاى مختلف 
جلفاي اصفهان وجود داشت که درحال حاضر از آن ها فقط سیزده 
کلیسا برجاي مانده است. قدیمى ترین آن ها کلیساي مریم، بدخهم 
(بیت اللحم) و وانک است که نقوش بسیار زیبا و بی نظیري به سبک 
ایتالیایی روي دیوارشان به چشم مى خورد.این نقش ها مراحل مختلف 
زندگی عیسی مسیح از ابتداى تولد تا مصلوب شدن وي را به تصویر 
کشیده اند  که براي جهانگردان خارجی نیز بسیار جالب توجه و دیدنی 
است. در کنار سالن اصلی کلیساي وانک، موزه اى قرار دارد که بعدها 
به آن اضافه شده و در آن، تصاویري از شخصیت هاي مختلف ارامنه به 
نمایش گذاشته شده است و آثار مختلفی از جمله کوچک ترین کتاب 
دنیا روي یک تارمو به زبان ارمنی نگاشته شده که در نوع خود بی نظیر 
و  براي جهانگردانی که از اقصی نقاط جهان به این شهر سفر مى کنند، 

بسیار جالب توجه است.
در قــرن یازدهم هجري قمــري، در روزهاي تعطیــل و جمعه نیز 
دست فروشان در میدان نقش جهان، اجناس خود را مى فروختند. تا 
همین چندسال پیش، این میدان براي عبورومرور وسایط نقلیه باز بود؛ 
اما خوشبختانه از سال 1375 با ثبت جهانی میدان نقش جهان به عنوان 
میراث جهانی توسط یونسکو و سنگ فرش کردن این میدان، اقدام هاى 

خوب و به جایی در زمینه حفظ میراث فرهنگی آن انجام شده است.
در دوران باشکوه صفوي کاخ ها، باغ هاى باشکوه، تاالرها، میدان ها 
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و پل هاى متعددي ساخته شد که  ازجمله  شاخص ترین این بناها 
مى توان به خیابان تاریخی چهارباغ که درمرکز شهر و درمجاورت 
دولت خانه صفوي قــرار دارد، اشــاره کرد. درهمین زمان پل هاى 
باشکوه اصفهان مانند سی وسه پل، پل خواجو و پل جویی (چوبی) 
روي رودخانه زاینده رود ســاخته و درساحل جنوبی آن، کاخ هاى 
بی نظیري هم چون سعادت آباد، آیینه خانه، هفت دست، کشکول 
و عمارت نمکدان احداث شد که متأسفانه درحال حاضر، اثري از 
هیچ یک  درشهر زیبا و تاریخی اصفهان به چشم نمى خورد و سالطین 
 قاجار، ازجمله شخصی به نام مسعودمیرزا، معروف به ظل السلطان 
(سایه  پادشاه) که از بی رحم ترین و نادان ترین حاکمان قاجار بود 
و بى کفایت ترین آنان یعنی فتحعلی شاه  قاجار در زمان حکومت 
خود دستور تخریب بقایاي این کاخ ها نظیر کاخ سرپوشیده، کاخ  
جهان نما، کاخ و سردرباغ هزارجریب، کاخ  و  باغ گلدسته و باغ هایى 
نظیر باغ تخت، باغ چرخاب، باغ زرشک، باغ قوشخانه و... را که در 
آن زمان تعداد آن ها درشــهر تاریخی اصفهان به چهل مى رسید، 

صادر کردند!
از دالیل این تخریب هاى عمدي مى توان به حسادت و تنگ نظري 
ظل السلطان، حاکم وقت اصفهان که مدت 34 سال والی این شهر 
بود و با رعب  و وحشت و خفقان بر مردم این شهر حکومت مى کرد، 
اشاره کرد؛ زیرا او نمى توانست شاهد جلوه هاى بی نظیر به جامانده 
از عصراقتدار صفویان که آن دوران باشکوه را براي مردم اصفهان 
تداعی مى کرد، باشد و دلیل دیگر، ترس وي از سفر ناصرالدین شاه به 
اصفهان  بود که با مشاهده کاخ ها و عمارات صفویان، توجه او جلب 
شود و  فرمان انتقال پایتخت به این شهر زیباي تاریخی را صادرکند 
و او نتواند هم چنان به حکومت خود بر اصفهان که سیطره آن تا غرب 

و جنوب غربی کشور بود، ادامه دهد.
دربارة شکوه و زیبایی عمارت هفت دســت، آیینه خانه و نمکدان 
مى توان گفت که در آن ها نقشه هاى معماري عجیب و آینه هاى 
بزرگ و شــفاف و حوض هاى یکپارچه از سنگ هاى مرمرشفاف 
تراشیده شده، به کار رفته بوده که سالطین با مخارج گزافی آن ها را 
بنا نهاده بودند؛ اما همگى در عصر قاجاربه تلی از خاك تبدیل شدند!
در اصفهان آن زمان، باغی در مجاورت ضلع جنوبی زاینده رود، حد 
فاصل پل جویی و پل خواجو به نام سعادت آباد  وجود داشته که در آن 
چندین کاخ زیبا ساخته شده بود و مى توان به کاخ «هفت دست» 
به عنوان زیباترین آن ها اشاره کرد. این کاخ که عمارت ییالقی شاهان 
صفوي به شمار می آمد، نزدیک رودخانه و باالي پل خواجو قرار داشت 
و دیوارهاي آن تا پل کوچک  جویی که آب رودخانه زاینده رود را از 
طریق آن به باغ هاي آن محدوده مى رساند، امتداد پیدا مى کرد. این 
عمارت، متصل به عمارت آیینه خانه بود و باغ هاى اطراف آن، بیش 
از بیست هزارمترمربع مساحت داشتند و در اطراف آن، حجره هاى 
تودرتویی قرارداشت که با گچ برى هاى زراندود و مینا کاري، تزئین 
شده بود. کف قصر و ازاره هاي آن، سنگ مرمر شفاف و حوض هایى از 
سنگ مرمر و سماق داشت که تخت شاه عباس دوم دراین کاخ روي 
تخته سنگ بزرگ مرمري مانند آینه  صاف و صیقلی به طول هفت 
متر و عرض بیش از سه متر قرار داشت و موج هاي طبیعی، جلوة  آن 
را دو چندان مى کرد. در اطراف محل استقرار تخت، اتاق هاى فوقانی 
و تحتانی و در جلوي آن، باغچه هفت دست بوده است. تمام طاق ها، 
به تذهیب کاري  و نقاشى هایى همانند کاخ چهلستون آراسته بوده 

است.
«شیخ جابر انصاري» در کتاب «گنجینه هاى اصفهان» این عمارت 
را حتی از کاخ چهلســتون هم زیباتر و بزرگ تر توصیف مى کند. 
به گفته «ژان شاردن» فرانسوي که یکی از جهانگردان عصرصفوي 
دراصفهان به شــمار می آید، این کاخ مدتی براي گوشه نشینی یا 
گریز اشخاصی که به نوعی مورد غضب شاه صفوي واقع شده بودند، 
استفاده مى شــد و درواقع، محلی براي زندانی شدن یا تبعید آنان 

بوده است.
محمدشاه  قاجارنیزدرمحل همین کاخ، یعنی هفت دست، سیاحانی 
هم چون فالندن، نقاش معروف فرانســوي و هیئت همراه وي در 
زمان حضورش در شــهراصفهان را به حضــور پذیرفته بود و آنان 
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براي رسیدن به خدمت شــاه قجري، حدود نیم ساعت در قصر 
آیینه خانه استراحت و پس از آن، راهی قصرکوچک هفت دست 
شــده  بودند و  از آیینه خانــه تا هفت دســت، داالن طوالنی را 
پیموده  و ســپس به باغ پردرخت و سرسبزي وارد شده  و از بین 
دو صف سربازعبورکرده بودند تا وارد کاخ مذکور شوند. فالندن، 
عمارت مزبور را  این چنین توصیف مى کنــد: «تاالري که االن 
در آن هستیم، کوچک اما از باال تا پایین داراي تزئینات زیبایی 
از نقاشى ها و زرنگارهاي زیبا و باشکوه است و جوي کوچکی از 
وسط آن عبور مى کند که در وسط تشکیل حوضی را مى دهد. در 
آخر تاالر، صفه اي است که با چهارپله به آن مى رسند؛ این صفه، 
شاه نشین کوچکی است با نقاشى هاى زیبا وسه پنجره با میله هاى 
آهنی کوچک که به این تاالر روشنایی مى دهند» (گزارش هاى 
باستان شناسی، ج 3: ص 202). عمارت هفت دست نیز متأسفانه 

در سال 1318 هجري قمري به عمد منهدم شد!
وجه تسمیه عمارت نمکدان نیز به این جهت است که شبیه  به 
نمکدان هاى بلوري سابق، ساخته شده است یا به آن دلیل که شاه 
صفوي در آن با یکی از دشمنانش که از درمدارا و سازش با وي 
در آمده بود، نان ونمک خورده بود. این عمارت در پشت عمارت 
آیینه خانه و رو به جنوب واقع است و به شکل هشت ضلعی (نوعی 
حوض خانه) بوده و شــامل یک اتاق مرکزي و چند اتاق فرعی 
مى شده است؛ منظره آن در جهت شمال به سمت رودخانه زاینده 
رود و ازسمت جنوب به کوه صفه و باغ هاى مشرف به آن و از سمت 
شرق وغرب به باغ سعادت آباد و غیره مشرف بوده است. شایان 
ذکراست که فتحعلی شاه قاجار درهمین عمارت نمکدان از دنیا 
مى رود و این عمارت نیز سرانجام درسال 1320 هجري قمري به 
فرمان ظل السلطان و توسط میرزارضاخان، منشی ظل السلطان 

تخریب مى شود!
کاخ جهان نما نیز که در محل دروازه دولت فعلی قرار داشته، از سه 
طبقه تشکیل مى شده وطبقه زیرین آن «عمارت چهارفصل» 
نام داشــته اســت و چون از بام و از داخل اتاق هاي طبقه دوم و 
ســوم، تمامی باغ هاى چهارباغ و کاخ هاي آن نمایان بود، آن را 
کاخ جهان نما نامیدند. در این کاخ، تصاویر نقاشی شده اى از زنان 
و دختران پارســی، از کیانی تا ساسانی، با لباس هاي خسروانی 
کشیده شده بود. این کاخ نیز تا سال 1308 هجري قمري وجود 
داشت و سپس بر اثر نادانی شاهان قاجار منهدم شد! شایان ذکر 
است، بنا به آخرین کشفیات موجود، کاخ جهان نماي عباسی از 
ماندگارترین و مدرن ترین معمارى هاى آن زمان یعنی استخر 
سرپوشیده، جکوزي و سونا نیز برخورداربوده است و به جرأت 
مى توان گفت درمعماري و ساخت این کاخ،  ازتلفیق معماري 
ایرانی و اروپایی کمک گرفته شــده که در نوع خود، کم نظیر و 

ارزشمند بوده است.
اصفهان امروز را مى توان به مثابه موزه اى تصور کرد که ساکنان 
این شــهر در آن زندگی مى کنند؛ اگرچه آثار تاریخی فعلی در 
آن را خرابه هاى آن دوران باشکوه باید به حساب آورد. الزم به ذکر 
است، درچند دهه اخیر با مدیریت ناصحیح و گاه کوته فکرانه، 
تخریب ها و لطمه هاى اساسی به این شهر وارد آمده که درنتیجه، 
چشم اندازشهري قابل ارائه به گردشگران را دچار آسیب جدي 
کرده است. تعداد چشــمگیرى از ابنیه تاریخی زمان صفویه و 
قاجار، توسط شهرداري براي تعریض و ساخت خیابان هاي جدید، 
تخریب شد که براي نمونه، مى توان به عبور مترو از محورخیابان 
تاریخی چهارباغ، به رغم مخالفت هاى شــدید مسئولین وقت 
سازمان میراث فرهنگی، احداث خیابان حکیم، یا تخریب حمام 
خسروآقا اشاره کرد که حتی دربرخی موارد، خود صاحبان این 
خانه هاى تاریخی براثر کم لطفی و بی توجهی مسئوالن شهري، 

دست به تخریب خانه هاى خود زدند!
الزم است از تالش هاي مسئولین سازمان میراث فرهنگی اصفهان 
که همواره اقدام هاى به جا و شایسته اى در جهت حفظ، مرمت و 
بازسازي این گونه گنجینه هاى تاریخی به عمل مى آورند نیز تقدیر 

و تجلیل شود.
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ان   ف ر در استان ا ردش نی   جن کارآفر

تب تند یا تحقق رؤیایی 
شیرین؟

فریده مکارى 
 کارشناس ارشد گردشگرى

یک جمله کلیشه اى را سال هاست همه ما شنیده ایم: استان 
اصفهان سرشار از جاذبه ها و پتانسیل هاى گردشگرى فرهنگى، 
تاریخى و طبیعى است. جمله مذکور، واقعیتى غیرقابل انکار 
است و از دیرباز، دلسوزان، دست اندرکاران و افراد بسیارى در 
آرزوى تحقق این رویاى شیرین بوده اند که گردشگرى به عنوان 
صنعتى پاك و بدون آلودگى جایگزین صنایع آالینده و کم بازده 
شود و صلح، توسعه فرهنگى، پیشــرفت و رونق هرچه بیشتر 
اقتصاد را نیز همراه خود به ارمغان بیاورد. در دهه هاى گذشته، 
سهم اقتصادى اصفهان از صنعت گردشــگرى، در مقایسه با 
صنایع دیگر هم چون ذوب آهن، فوالد، کشاورزى و... هیچ گاه 
چندان چشــمگیر نبوده اســت؛ با این حال، با اهمیت یافتن 
موضوع رونق گردشگرى و فراهم شدن فضاى فرهنگى،سیاسى 
و اجتماعى براى راه اندازى و بهبود کسب وکارهاى گردشگرى 
پس از توافق هسته اى و عقد برجام، چند سالى است رخدادها 
و فعالیت هاى مرتبط با کارآفرینى گردشــگرى پررنگ تر از 
همیشه دراستان اصفهان پیگیرى و اجرا مى شود. از تکاپوى 
سازمان هاى متولى و صاحب اعتبار دولتى و نیمه دولتى گرفته، 
تا موسسات کوچک وخصوصى. همچنین در سال هاى اخیر، 
ســرمایه گذاران داخلى  و خارجى بیشــترى تالش مى کنند 
سرمایه خود را به امید آینده اى درخشان و پربازده، در یکى از 

بخش هاى صنعت گردشگرى ایران سپرده کنند.
این روزها به منظور آگاه ســازى جامعه جهــت فعالیت هاى 
گردشــگرى و جاذبه هاى گوناگون این صنعت، سازکارهاى 
متفاوتى در دست اقدام است: از برگزارى تورهاى محله گردى 
و بازدید از ابنیه تاریخى گرفته تا برپایى نشست ها، رویدادها 
و جشــنواره هاى مشــارکت شــهروندى مرتبط با ایده ها و 
کسب وکارهاى نوپاى گردشگرى. افزایش میزبانى کنفرانس ها 
و همایش هاى مرتبط در سطح ملى و بین المللى نیز موید این 
مسئله است. باید گفت شناخت بیشتر افراد از پتانسیل هاى 
درآمدزاى صنعت گردشگرى، دید آنان را در حوزه راه اندازى 
کسب وکارهاى شخصى وســعت مى دهد و افراد بیشترى را 
براى کارآفرینــى در این حوزه، ترغیب و آمــاده مى کند. اگر 
تا پیش از این، بیشتر کارآفرینى گردشــگرى را با راه اندازى 
هتل یا بوم خانه هاى روســتایى و درگیرکردن جامعه محلى 
مى شناختیم، هم اکنون در حوزه گردشگرى شهرى، ورزشى، 
مجازى، گردشــگرى غــذا، کودك، ســالمت، زمین گردى، 
تحقیقات وآموزش گردشگرى نیز افراد بسیارى قدم به عرصه 
کارآفرینى گذاشته اند که نشــان دهندة جنبشى پویا و فعال 

است.
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 امروزه مشــارکت و حمایت هاى مالى  و غیرمالى ارگان هایى 
همچون شهردارى ها، سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى، اتاق بازرگانى، شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان، 
دانشگاه ها، صندوق هاى کارآفرینى اعطاى تسهیالت، مراکز 
رشــد تخصصى و شــتاب دهنده ها، از موضــوع کارآفرینى 
گردشگرى مشهود و بســیارى اوقات، قابل تحسین است؛ اما 
نگرانى هایى از این دســت وجود دارد که آیا این جهت دهى 
همگانى و یک باره، در نهایت نتیجه مفیدى خواهد داشت یا 
خیر؟ بیشتر اوقات، جهت دهى به نحوى است که افراد، خود را 
در قالب یک کارآفرین گردشگرى مى بینند و ترغیب مى شوند 
تا کســب وکارى راه بیندازند که همگام با ورود هرچه بیشتر 
گردشگران به کشــورمان، زمینه ارائه خدمت و کسب درآمد 
آنان نیز مهیا شود؛ غافل از اینکه در هیاهوى تمایل به مدیریت، 

چند نکته مهم از یاد مى رود:
1. همه افراد نمى توانند کارآفرین باشند؛ چراکه کارآفرینى، 
ویژگى هاى خاص روانــى، اجتماعــى و فرهنگى مى طلبد. 
هرکسى توانایى کارآفرین شدن و مدیریت کسب وکار را ندارد 

و شکست بسیارى از کسب وکارها، ناشى از آن است که افراد 
بدون داشتن دیدگاه مناسب نســبت به توانایى هاى خود و 

شناخت بازار، اقدام به راه اندازى کسب وکار مى کنند.
2. کارآفرینى و خلق کســب وکار، فعالیتى بسیار مشکل تر از 
مدیریت یک کسب وکار است. ریسک ها و مخاطره هاى مالى و 
غیرمالى مخصوص به خود را دارد و براى افرادى که نیاز فورى 

به کسب درآمد دارند، گزینه مناسبى نخواهد بود.
3. در صنعت گردشگرى به بســیارى از نیروها، نه در جایگاه 
مدیر و کارآفرین، بلکه در زمره کارکنانى با سطح توانایى هاى 
متفاوت نیاز است. رشد گردشگرى به تربیت نیروهاى ماهر و 
آموزش دیده اى که قادر باشند در محیط هاى کارى گوناگون 
فعالیت کنند و با گردشگران، تعامل داشته باشند وابسته است؛ 
لذا مى بایست سهم مناسبى از برنامه هاى ترویج کسب وکارهاى 
گردشگرى به جذب و ساماندهى افرادى تخصیص پیداکند که 
نه به عنوان «کارآفرین» بلکه در «کنــار کارآفرینان» قادر به 

کار هستند.
یکى از خصوصیات کسب وکارهاى گردشگرى، قابلیت ایجاد 

کسب وکار در آن ها با سرمایه اى کمتر از سرمایه مورد نیاز براى 
ورود به دیگر صنایع است. این امر سبب مى شود بسیارى از افراد 
بدون تخصص کافى و با سهل الوصول پنداشتن نحوه راه اندازى 
و مدیریِت این گونه کسب وکارها به اشتباه سرمایه و زمان خود 
را در مسیرى که از ابتدا نادرست تعریف کرده اند هدر بدهند... 
همچنین برخالف استانداردهاى کیفى الزم االجرا در بسیارى 
از کشورهاى گردشگرپذیر به  نظر مى رسد در کشور ما پایش 
دایمى این گونه استانداردها، به خصوص در حوزه نیروى کار 
گردشگرى با نقص جدى روبه روست. این مسئله در بسیارى 
از رســتوران ها، هتل ها و اماکن گردشگرى به هنگام مواجهه 
با رفتار، پوشش، طرز صحبت و آداب حرفه اى کارکنان آنان 

مشهود است و به قول معروف، توى ذوق مى زند.
آرزو مى کنیم جنبش کارآفرینى گردشگرى در استان اصفهان، 
تب تند چندساله و همراه با شکست هاى پیاپى ناشى از فقدان 
برنامه ریزى نباشد و ســرانجام، رؤیاى شیرین توسعه یافتگى 
در آیندة گردشگرى اصفهان، با رونق کسب وکارهایى که به 
استانداردهاى کیفى وکمى متعهد هستند به حقیقت بپیوندد.



پل هاى تاریخى فالورجان یا همان (ورگان) و پل 
بابا محمود، دو پل تاریخى شهرستان فالورجان 
هســتند که همه ســاله، میزبان گردشــگران 
داخلى مى شوند. پل فالورجان تنها پل تاریخى 
دوقوسى ساخته شــده بر رودخانه زاینده رود 

به شمار مى رود.
هرگاه ســخن از پل هــاى قدیمــى و تاریخى 
ساخته شــده بر زاینــده رود به میــان مى آید، 
همگان سى وســه پل، پل خواجو و پل هایى از 
این دست را که معمارى شاخصى دارند به ذهن 

خاطرنشان مى شوند.
اما ذهن مردمان ایران زمیــن، کمتر با نام «پل 
فالورجان» یــا همان «پل ورگان» دوســتى و 
رفاقــت دارد و آن را به یاد مــى آورد، پلى که 
معمارى خاص آن، مى تواند میعادگاه متفاوت 
و جذابــى براى حضــور گردشــگران، به ویژه 

گردشگران تخصصى به شمار آید.

پل تاریخــى فالورجــان، تنها پل دوقوســى 
ساخته شــده بر رودخانه زاینده رود است که در 
شــهر فالورجان با نام قدیمى «ورگان» احداث 
شده است. نام قدیمى «پل ورگان» از نام شهر 
گرفته شــده و به معناى کنارگاه است. درکنار 
زاینده رود، روســتاى کوچکى ســاخته شد و 
آرام آرام زندگى بر لــب رود، جریان و نامش را 
از پل گرفت و ورگان خوانده شــد. درگذر زمان 
و طى شدن ســالیان، ورگان کوچک، تبدیل به 
شهر شد و پِل ورگان به فالورجان تغییر نام داد.

 این پــل، تنها پل یادگار دوران صفویه اســت 
که بر خالف پل هایى همچون سى وســه پل و 
خواجو ، به جاى اینکه راه مســتقیم را در پیش 
گیرد و راست قامتى را برگزیند، در برابر پیچش 
آب هاى خروشان زاینده رود، خم شده و با قوس 
و انحنایى که دارد، همانند سدى براى هدایت 
آب هاى پرتالطم زاینــده رود، قد علم مى کند. 

این پل، عالوه بر انحنایى که در طول خود دارد 
در عرض نیز داراى انحناست و ارتفاع وسط پل، 
بیشــتر از ابتدا و انتهاى آن است. این موضوع، 
نماى ویژه اى به پل تاریخى فالورجان بخشیده 

است.
پل فالورجان با طــول نزدیک بــه 150 متر، 
یکى از طوالنى ترین پل هاى ســاخته شده بر 
زاینده رود محســوب مى شــود و داراى هجده 
دهانه بزرگ و کوچک اســت. گفته مى شــود 
کتیبه مرمرینى بــر دیواره هاى ایــن پل قرار 
داشته که قدمت آن را به بیش از 400 سال پیش 
مى رساند. متأسفانه این کتیبه در سال 1386 
هجرى شمســى به سرقت رفته اســت؛ البته 
کارشناسان، وجود این سنگ نوشــته را تائید 
نکرده اند. مصالح این بنا، شامل سنگ در پایه ها 
و موج شکن، آجر در بدنه و مالت گچ و ساروج در

 طاق هاست.
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فائزه قنبرى
کارشناس جهانگردى
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و   
د  و ان   ا  م

ا م    
نویسنده و عکاس: 
على فتحى، راهنماى تور

علم کوه با ارتفاع 4850 متر از ســطح دریا، پس 
از دماوند، دومین کوه مرتفع سرزمین مان ایران 
است. این کوه، در منطقه تخت سلیمان کالردشت 
استان مازندران واقع شــده است. شهرت این 
قله، به خاطر دیواره صخره اى است که در دامنۀ 
شمالى آن واقع شده و مرتفع ترین و فنى ترین 
دیواره صخره نوردى در ایران است. این دیواره 
در ســرزمین مان جایگاهى ماننــد دیواره قله 
«کى 2»رشته کوه هیمالیا را داراســت. ارتفاع دیواره علم کوه 550 متر است و با 

احتساب یخچال آن به 800 متر مى رسد و از سنگ گرانیت تشکیل شده است.

2
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*



Sepahan tourism magazineرسزمین محبوب

25
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*

منطقه تخت سلیمان (علم کوه) در مرکز رشته کوه 
البرز و رشــته کوه هاى تخت سلیمان قرار گرفته و 
قســمت بزرگى از آن، تحت عنوان البرز غربى محسوب 
مى شود. این ناحیه بزرگ کوهســتانى، با داشتن حدود 
تقریبى 200 قله باالى 4000 متر از شــمال به سواحل 
دریاى مازندران و از غرب به دره رودخانه کرج چالوس، از 
شــرق به منطقه الموت و ســه هزار و از جنوب به منطقه 
طالقان محدود مى شود. یخچال ها، برف چال ها و دیواره هاى 
این منطقه، ازجمله مشهورترین ارتفاعات ایران و آشنا براى 
کوه نوردان خارجى است. این منطقه، از شمال به شهرهاى 
چالوس، سلمان شــهر، تنکابن و مناطق جنگلى؛ از جناح 
شــرقى، محاط به دره رودخانه چالوس و از جناح غربى، 
محدود به دره بزرگ سه هزار و باالخره از جنوب و جنوب 

غربى به دره هاى طالقان و الموت منتهى مى شود.
مسیرهاى صعود به علم کوه متعدد هستند: مسیر دیواره 
صخره شمالى، مسیر سرچال به علم چال، گرده آلمان ها، 
برف چال و حصارچال که مناسب ترین و ساده ترین مسیر 
صعود است. دشت حصارچال که در ارتفاع 3750 مترى 
از سطح دریا قرار گرفته است، یکى از زیباترین و بکرترین 
دشت هاى کوهســتانى ایران اســت که دورتادور آن را 
قلل شرقى علم کوه فراگرفته اســت. این منطقه در پاییز 
و زمستان، با برف بسیار ســنگین، طوفان، بوران و ریزش 
متوالى بهمن هاى ســنگین همراه اســت. این وضعیت، 
در بهار نیز ادامــه دارد؛ اما از اوایل تا اواخر تابســتان، هوا 
معتدل تر است و این منطقه بسیار سرسبز و پر از چشمه 
اســت؛ به گونه اى که انگار گوشه اى از بهشــت است. باد 
غالب منطقه هم از جناح غربى و منطقه سه هزار مى وزد. 
براى رســیدن به حصارچال، از مرزن آبــاد جاده چالوس 
به کالردشت بخش حسن کیف و آبادى رودبارك بروید. 
در روستاى رودبارك، هیئت کوه نوردى استان مازندران 
استراحتگاهى براى کوه نوردان ساخته است که قبل یا پس 
از صعودشان، مى توانند جهت استراحت و آماده سازى  به 
آن جا بروند. این قرارگاه که بیشتر شبیه به سوییت است، 
اتاق هایى  جهت شب مانى دارد. از قرارگاه مى توان با ماشین 
کمک دار به ونداربن و از آن جا تا گلوگاه پیش رفت. از گلوگاه 
تا خود حصارچال، حدود دو ســاعت کوه پیمایى سبک 

دارد که حتى مى توان کوله ها را از طریق چارپایانى مانند 
قاطر به منطقه برد. دشــت حصارچال، مکانى فوق العاده 
مناسب جهت کمپینگ است. در این دشت، هیچ خبرى از 
تکنولوژى و سازه هاى بشر نمى بینید؛ فقط طبیعت است 
و کوهستان. این دشــت، حتى براى افرادى که کوه نورد 
نیستند، ولى دوست دارند مدت زمانى را در جایى دنج و 
بکر در دل طبیعت بگذرانند، بسیار مناسب است. کافى ست 
کوله بار خود را جمع کنید و با حدود دو ساعت کوه پیمایى 
سبک، وارد این قسمت از بهشــت شوید. جایى دنج کنار 
چشمه سارى در مراتع سرسبز، کمپ بزنید و در دل گرماى 
تابستان از آب و هوایى خنک و دل چسب در منطقه اى بکر 
لذت ببرید. در این دشت سرســبز مى توانید قدم زده و از 
نجواى پرندگان و آب چشمه سارها و هواى پاك کوهستان 
لذت ببرید. اگر هم خواهان کوه نوردى باشید، از این دشت 
از یال شرقى علم کوه موســوم به مرجیکش، بین چهار تا 
پنج ساعت مى توانید به قله علم کوه صعود کنید که صعود 
مستلزم توانایى کوه نوردى و داشتن ابزار الزم جهت صعود 
اســت. منطقه علم کوه و حصارچال، مانند سبالن داراى 
یخچال هاى بزرگ دائمى است که از هر ســو آن را در بر 
گرفته اند و نماى ویژه اى به دشت و کوهستان بخشیده اند. 
شاید پس از دیواره علم کوه، وجود همین یخچال ها و مراتع 
باشد که آن را به آلپ ایران مشهور کرده است؛ با این حال، 
مراقب باشــید که این یخچال ها براى برف بازى و اسکى، 

اصالً مناسب نیستند.
اطراف دشت قله هاى باالى 4000 مترى وجود دارند. قله 
تخت سلیمان با ارتفاع 4770 متر یکى دیگر از جذابیت هاى 
صعود به این منطقه اســت. این کوه اساطیرى که تا چند 
ســال قبل آثار «چوب و الوار» برفراز آن قابل رویت بود، 
گویا جایگاه نــزول پیامبرانى چون نوح و ســلیمان بوده 
اســت. به دلیل اهمیت این موضوع، قلــل این منطقه را 
«تخت سلیمان» مى نامند. کوه نوردانى که در دهه هاى 50 
و 60 به قله تخت سلیمان صعود کرده اند، همگى آثار الوار 
را روى قله هاى آن دیده اند. این نکته حائز اهمیت اســت 
که بدانیم از ارتفاع حدود 4200 مترى به بعد دیگر هیچ 
پوشش گیاهى رشد نمى کند و وجود این الوار، خود مى تواند 

داستان جالبى باشد.
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گردشگری عشایری؛
 دیدار از دنیای سنتی در عرص مدرن

همــواره در مقابــل زندگى 
شهرى، زندگى روستایى در 
نظر گرفته شده است. زندگى 
عشایرى نیز به عنوان گونه اى 
از زندگى روستایى شناخته 
مى شــود. اســاس اقتصاد 
روستایى برپایه زمین، آب و 
کشاورزى است؛ درحالى که 
اقتصاد عشایرى بر پایه دام و 
مرتع است. جلوه هاى طبیعى و انسانى موجود در محیط زندگى 
عشایر، این گروه را به عنوان یکى از جاذبه هاى خاص و چشمگیر 
گردشگرى مطرح کرده اســت. با توجه به سبک زندگى امروز و 
پیشرفت صنعت و تکنولوژى زندگى در دامان طبیعت مى تواند 
براى بسیارى از مردم جالب و دیدنى باشد. کوچ عشایر را مى توان 
یک تعامل با طبیعت دانست که انسان در طول سال ها آسیبى به 

طبیعت وارد نکرده است.
عشــایر و نوع زندگى آنان، زبان، موسیقى، غذاهاى محلى، پوشاك، 
ترانه، صنایع دستى، رقص و لباس هاى محلى به همراه آیین هایى مانند 
جشن هاى محلى و عروســى در دنیاى مدرن امروز براى گردشگران 
داخلى و خارجى جذابیت هاى بســیارى دارد. کوچ سنتى گله هاى 
عشایرى از ییالق به قشالق و بالعکس، مناظر طبیعى زیباى مسیر کوچ 
از جمله آبشارها، تنگه ها، جنگل ها و مراتع سرسبز و رودخانه ها از دیگر 

جاذبه هاى گردشگرى مناطق عشایرى است.

سمیرا یزدانى
کارشناس گردشگرى
عکاس:
بهمن مردانلو
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عشایر در گذر قرن ها زندگى دسته جمعى خود، در حفظ ساختار فرهنگى 
و اجتماعى قبیله اى خویش به شیوه اى زیبا و باورنکردنى تالش کرده اند 
و جزئى افتخارآمیز از تمدن ایران زمین هستند و تجربیات چند هزار ساله 
زندگى شان در سفر  بى شک براى طرفداران سفر شگفت انگیز خواهد بود. 
گردشگران بسیارى در سراسر جهان تمایل دارند از نزدیک سبک زندگى 
این مردمان زحمتکش را مشاهده کنند و چندروزى را در کنار آنان نظاره گر 
فعالیت هاى شان باشند، فعالیت هایى چون دوشیدن شیر، تهیه ماست، 
کره گیرى، روغن گیرى، پشم چینى، قالى بافى و بسیارى کارهاى دیگر. 
موسیقى شان براى خود دنیایى است و عقایدشان در هر سخنى که بر زبان 
مى رانند، نمایان است. آنان شاهنامه مى خوانند، مهمان نوازند و سنت ها 
را گرامى مى دارند. زندگى عشــایرى دنیایى هیجان انگیز و درعین حال 
پرمشقت است، از آن نوع زندگى هایى که وقتى مى بینیم شان، مى گوییم 
خوش به حال شان و با این حال بیش از چند روز را نمى توانیم با نوع زندگى 

آنان سر کنیم.
یکى از ویژگى هاى برجسته و ممتاز فرهنگ عشایرى عالقه آنان به شاهنامه 
و شاهنامه خوانى است. کودکان آنان از سنین بسیار کم و از طریق مادران 
خود با اشعار فردوسى آشنا مى شوند. این عالقه ریشه در سادگى و روانى 
شاهنامه، عالقه عشایر به رزم، شرایط کوچ و همانندى آن با خوان هاى 

شاهنامه و شباهت هاى فرهنگى بین آن دو دارد.
عشایر تقریباً در تمامى کشور پراکنده اند؛ ولى تعداد آنان در برخى استان ها 

بیشتر است.
حوزه شمال غرب: شامل استان هاى آذربایجان غربى، آذربایجان شرقى، 
اردبیل و زنجان است که از مهم ترین ایالت آن ایل شاهسون و جاللى است.
حوزه غرب: شامل استان هاى همدان، ایالم، کرمانشاه، لرستان و شمال 

خوزستان است که مهم ترین ایالت ان ذلکى و ممیوند است.
حــوزه جنــوب و جنوب غــرب: در محــدوده  اســتان هاى 
چهارمحال وبختیارى، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و 

خوزستان قرار دارد و از مهم ترین ایالت آن بختیارى و قشقایى است.
حوزه جنوب شرق: در محدوده  استان هاى کرمان، سیستان و بلوچستان 

و هرمزگان قرار دارند و از مهم ترین ایالت آن افشار و جبال بارزى است.
حوزه شمال شرق: در محدوده  استان هاى گلستان، خراسان شمالى و 

سمنان بوده و از مهم ترین ایالت آن سنگسرى و ترکمن است.
حوزه جنوب البرز و حواشى دشت کویر: شامل استان هاى تهران، قم 

و مرکزى است که ایالت آن سنگسرى و هداوند هستند.
آنچه در این شاخه از گردشگرى اهمیت بسیارى دارد، تنوع و گوناگونى 
فرهنگ میان عشــایر است که زمینه بسیار مناســبى را براى استقبال 
گردشگران فراهم مى کند. براى نمونه گردشــگرى که براى یک بار به 
مناطق عشایرى استان بوشهر یا خوزستان سفر کرده در سفر دوم عالقه مند 
به تجربه و حضور در میان عشایر آذربایجان یا اردبیل یا مکان هاى دیگر 

خواهد بود.
2
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زنان و گردشگرى عشایرى  
زنان عشایر زنان قدرتمندى هستند که بخش عمده اى 
از مســئولیت هاى زندگى کوچ نشــینى بر دوش آنان اســت، 
مسئولیت هایى که هر کدام در ذهن گردشگران چون یک جاذبه 
از سبک خاصى از زندگى تجلى پیدا مى کند. تربیت کودکان، 
قالى بافى، جاجیم بافى، شیردوشى، ماســت زنى، کره گیرى و 

بسیارى فعالیت هاى دیگر در ایل را زنان انجام مى دهند.
تصور همراه شدن با انسان هایى که ساده و سبک بار سفر مى کنند 
و هر روز با طى مسیرى چند فرسخى سیاه  چادر خود را در دشت 
و صحرا برپا مى کنند، براى بسیارى از گردشگران هیجان انگیز 
است و آنان را عالقه مند تجربه کردن این سبک زندگى مى کند، 

اقامتگاهى که با هتل هاى امروزى تفاوت هاى بسیارى دارد.
با توجه به اینکه فارس یکى از اســتان هاى چهار فصل کشــور 
محسوب مى شود و شــاهد کوچ عشــایر از مناطق این استان 
هستیم، گردشگرى عشــایر مى تواند در فارس رونق بیشترى 
داشته باشد. درحال حاضر تعداد کمى از دفاتر خدمات مسافرتى 
و جهانگردى در حوزه گردشگرى عشایرى فعالیت مى کنند؛ اما با 
توجه به پتانسیل هاى موجود در صورت شناسایى بازارهاى هدف 
و تبلیغات مؤثر امکان توسعه این نوع گردشگرى در استان وجود 
دارد. اجراى تورهاى گردشــگرى عشایر در فصل کوچ، معرفى 

مناطق ییالقى و قشالقى، برگزارى جشــنواره هاى عشایرى و 
استفاده از پتانسیل هاى موجود این نوع گردشگرى تأثیر بسزایى 
در رونق گردشــگرى فارس دارد؛ چرا که گردشگران خارجى و 

داخلى همواره به دنبال مسیرها و جاذبه هاى جدید هستند.
در این زمینه بزرگ مرد قشقایى، بهمن مردانلو پیش قدم شده 
و سیاه چادرشان را به محلى براى پذیرایى از گردشگران تبدیل 
کرده است. مردانلو مى گوید: «من و پدر و مادرم هر روز منتظر 
مهمانانى هستیم که براى سپرى کردن چند روز زندگى ساده و 
به دور از هیاهو به اینجا مى آیند.» او که سى و یک سال سن دارد 
و کارشناس گردشگرى نیز هست، حاال به عنوان یک راهنماى 
عشایر و طبیعت گردى و مدیر اقامتگاه کوچ بوم در استان فارس 
در حال گذراندن روزهاى پرمشغله است. از همه قشرى میهمان 
دارند و گردشگران خارجى همراه با فرزندان شان روزها و شب ها 
را در سیاه چادرشان ســپرى مى کنند. شیر مى دوشند، هیزم 
جمع آورى مى کنند، قالى مى بافند و غرق در روح عشایر مى شوند. 
پدر و مادر آقاى مردانلو هم بسیار خوشحال و راضى هستند از 
اینکه حبیبان خدا مهمان شان مى شوند و مى توانند به آنان درسى 

از زندگانى شان بیاموزند.
عشایر پشــتوانه محکمى براى این مرز و بوم هستند و خدمات 
آنان در طول تاریخ بر کسى پوشــیده نیست و بى شک زندگى 
ساده و منحصربه فرد این قوم جاذبه بى بدیلى براى اهل تحقیق، 

پژوهشگران و گردشگران است.
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ا  ام
ا د د  ا  ام

فهیمه عبدى نیان
کارشناس ارشد گردشگرى

ابرکـوه، برکـوه یـا ابرقـو، یکـى از قدیمى ترین شـهرهاى ایران اسـت که در 
جنوب غربى شهرسـتان تفت اسـتان یزد قرار گرفته و از آنجایى که در پاى 
کـوه سـاخته شـده به ایـن نام شـهرت یافته اسـت. این شـهر در میان مثلث سـه 
شـهر تاریخـى ایـران، یعنى یـزد، اصفهان و شـیراز قرار گرفتـه و از آنجایـى که در 

نزدیکى جاده ابریشم بوده است مى توان در متون گذشته نام آن را یافت. 
دربـاره قدمـت این شـهر اطالعات دقیقى در دسـت نیسـت؛ ولى با توجه بـه آثار و 
متـون به جامانـده قدمت آن بیشـتر از یزد اسـت؛ درنتیجه آثار تاریخى و باسـتانى 

زیـادى در ایـن منطقه وجود دارد که از روزگاران گذشـته به جا مانده اسـت. ابرکوه 
طبـق اعالم اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى به خاطر داشـتن 
آثار طبیعى و باسـتانى شـاخص جزو چهارده شـهر نمونه گردشـگرى ایران اسـت. 
ازجملـه آثـار ایـن منطقـه، خانه هـاى تاریخـى، بادگیرهـا، یخچال هـاى خشـتى، 
قلعه هـاى قدیمـى، خنـدق و از همـه شـگفت انگیزتر درختـى به نام سـرو کهن با 
قدمتـى 4000سـاله اسـت که همه وهمـه باعث شـده این منطقه محلى مناسـب 

بـراى گردشـگران داخلـى و خارجى و دوسـتداران تاریخ و فرهنگ شـود.
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وجود این تعداد آثار تاریخى و گردشگر در این منطقه باعث ایجاد 
جرقـه اى در ذهـن دو جـوان ابرکوهـى به نام هاى سـعید رضائیان 
و ابوالفضـل امیدوارپناهـى شـد کـه هر کـدام تا چهار سـال پیش 
بـه کسـب وکار خود مشـغول بودند. آقـاى رضائیان که رسـتورانى 
در ابرکـوه داشـت و از همـان کودکـى راه ورسـم مشـترى مدارى را 
نـزد پـدرش یـاد گرفته بـود و آقـاى امیدوارپنـاه نیز بـه کار بنایى 
مشـغول بـود و هر روز فقـط نظاره گر حضور گردشـگران در ابرکوه 
بـود، پـس از دیـدن موقعیـت این منطقـه و وجود گردشـگران به 
فکـر تأسـیس اقامتگاهـى در دل ابرکوه افتادنـد و پس از تحقیق و 
مشـورت و گرفتن مجوز از سـازمان میراث فرهنگى و گردشـگرى 
در سـال 1394 بـا خریـد چنـد خانه باغ متـروك به متـراژ 1200 
متـر و مرمـت و بازسـازى آن که به مدت پنج ماه طول کشـید کار 
خـود را آغـاز و نام سـرو کهن را براى اقامتـگاه خود انتخاب کردند.
این اقامتگاه در منطقه تاریخى و طبیعى ابرکوه در پشـت آسـیاب 
عزیزآبـاد، نزدیـک سـرو کهـن قـرار دارد. اتاق هـاى ایـن اقامتـگاه 
کامالً به صورت سـنتى و بومى و متناسـب با فرهنگ بومى منطقه 
طراحـى شـده اسـت. اتاق هـا به صـورت کاهگلـى و سـقف آن هـا 
به صورت هاللى و چوبى سـاخته شـده اسـت. وسـایل گرمایشـى 
و سرمایشـى نیـز کامالً به صورت سـنتى اسـت. ایـن دو کارآفرین 
تمـام تالش خـود را انجام داده اند تا تمام پذیرایى و سـرویس دهى 
مسـافران نیز به صورت سـنتى باشـد و با غذاهاى محلى ابرکوهى 
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و پخـت آش و نـان محلـى از مسـافران پذیرایـى مى کننـد؛ همچنیـن بـا اجـراى فعالیت هایـى مثـل 
روسـتاگردى، مزرعه گـردى، اسب سـوارى، نگین تراشـى و پخـت نـان و غـذاى محلـى و رصـد سـتاره ها 
بـراى گردشـگران، حـس نـاب روسـتایى را به آنـان منتقل مى کنند. یکـى دیگر از ویژگى هـاى مهم این 
اقامتگاه برپایى نمایشـگاه هایى اسـت که هرچند کوچک اسـت، اما گردشـگران را با ابزار قدیم و فرهنگ 

مـردم ابرکوه آشـنا مى کند.
ایـن دو جـوان ابرکوهى عالوه بر ایجاد اشـتغال براى خود به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم سـى نفر دیگر 
را نیـز مشـغول بـه کار کرده انـد. عالوه براین وجود این اقامتگاه باعث شـده گردشـگران داخلـى و خارجى 
بیشـترى به این منطقه عزیمت کنند؛ درنتیجه محصوالت و تولیدات روسـتائیان ازجمله صنایع  دسـتى 
بیشـترى بـه فـروش برسـد که ایـن خود باعـث احیاى بافت تاریخى پشـت آسـیاب و پویایـى منطقه و 

ایجـاد حـس غرور در بین جوانان منطقه شـده اسـت.
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ی ن م ما شبنم اربابیانحی

عکاس:
نیما شفیعى ی ن م ما یحی ن م ما شبنم اربابیانحی

حیران، نام روستایى ییالقى و زیباست که درفاصله 30 کیلومترى آستارا قرار دارد. 
حیران از سه روستاى حیران سفلى، حیران وسطى و حیران علیا تشکیل شده است. 
روستاى حیران از شمال به کشور آذربایجان، از جنوب به کوه هاى تالش، از شرق به 
شهر آستارا و از غرب به استان اردبیل متصل است. اهالى حیران آذرى هستند و به 
زبان ترکى سخن مى گویند. وجه تسمیه «حیران» به علت زیبایى هاى خاص منطقه 

بوده که به «دره بهشت» نیز معروف است.
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 از مهم ترین جاذبه هاى گردشــگرى این روستا  گردنه اى اســت که در مسیر راه ارتباطى 
آستارا- اردبیل قرار دارد. این گردنه که به همراه روستاى ونه بین، حاجى امیرباال و حاجى 
امیر پایین از مناطق حفاظتى سیاسى و جغرافیایى استان گیالن است، از یک طرف مشرف 
به کوه هایى است که پوشیده از جنگل هاى انبوه است و از سویى مشرف به دره اى نه چندان 
عمیق که از میان آن آستاراچاى عبور مى کند. این رود تعیین کننده مرز استان گیالن ایران 

و جمهورى آذربایجان است. 
این گردنه در بیشــتر زمان ها در زیر پوششــى از مه قــرار دارد و از نظــر طبیعى دره ها و 
کوهپایه هاى آن، پوشیده از گل ها و گیاهان جنگلى و مرتعى است؛ بااین وجود این گردنه 
چندان مرتفع نیست و ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب هاى آزاد تنها حدود 1500 متر 
است. درواقع علت اصلى مه دائمى گردنه حیران را به خاطر رطوبت دریاى خزر مى دانند: 
نه ارتفاع زیاد این گردنه. این روستا به دلیل زیبایى طبیعى آن، به عنوان یکى از منطقه هاى 
نمونه گردشگرى در ایران به شــمار مى رود. اگر به این منطقه سفرى داشته باشید متوجه 
خواهید شــد که چرا این نام را براى این منطقه انتخاب کرده انــد. زیبایى بیش ازحد این 
طبیعت هر تماشاگرى را حیران مى کند، جاده اى که مثل یک مار تنومند به یک کوه بزرگ 
پیچیده شده و تا ارتفاع بسیار زیادى باالرفته است و ماشین هایى که سوار بر این مار دراز در 
آن ارتفاع  بلند در حرکت هستند. وقتى این مسیر زیبا طى مى شود هر چند دقیقه با پیچ 
تندى روبه رو مى شوید که باید آن را دور زد. وقتى باالتر مى روید در طول مسیر رستوران ها 
و سالن هاى غذاخورى و پذیرایى زیادى را مى بینید. حتماً اگر بساط بالل در جاده دیدید، 
توقف کنید و ازخوردن بالل هاى آن منطقه لذت ببرید. اینجا تا چشــم کار مى کند سبزى 

و زیبایى آدمى را احاطه کرده است. کوهپایه ها و دره ها پوشیده از گیاهان جنگلى و گل ها 
هستند. از کندوهاى عسل گرفته تا گاوهایى که براى چرا به مراتع و دامنه هاى سرسبز پناه 
آورده اند، چشم اندازهایى وصف نشدنى هستندکه در مسیر مى بینید. گردنۀ سرسبز حیران، 
چشم انداز بى نظیرى از طبیعت را به نمایش مى گذارد که مى توان گفت در ایران بى رقیب 
است. درسفر به گردنه حیران، حتماً به منطقه نمونه گردشگرى حیران که مجموعۀ تفریحى 
و توریستى بسیار زیبایى است، بروید. اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى استان گیالن در 
این منطقه امکانات تفریحى و گردشگرى متعددى را ایجاد کرده و در سال 1390 با راه اندازى 
تله کابین حیران موجب توسعه و افزایش بیش ازپیش صنعت گردشگرى در استان گیالن و 
شهرستان مرزى بندرآستارا شده  است. این تله کابین در غرب روستاى ونه بین و حاجى امیر 
آستارا با سرمایه گذارى بخش خصوصى، توسط احمدعلی رستمی با دوازده میلیارد تومان 
هزینه در مدت شش سال احداث شده و در هر ساعت با 30 کابین پیشرفته شش نفره مى تواند 
یک هزار نفر از گردشگران را با سرعت شش متربر ثانیه از انتهایى ترین نقطه حیران آستارا 
در استان گیالن، با طى کردن یک مسیر سرســبز 1500 مترى به شرقى ترین نقطه پارك 
جنگلى فندقلو نمین در استان اردبیل متصل کند. ارتفاع ایستگاه باالدست این تله کابین در 
منطقه فندقلو حدود 1730 متر از سطح دریاست. موقعیت جغرافیایى تله کابین طورى است 
که از شمال به قله باستانى شیندان و جمهورى آذربایجان، از غرب به پارك جنگلى فندقلو، 
از شرق به روستاى ونه بین و جاده اصلى آســتارا به اردبیل و از جنوب به دهستان حیران و 
گردنه زیباى آن اشــراف دارد. این تله کابین عالوه بر ایجاد اشتغال براى 50 نفر دو منطقه 
ویژه گردشگرى فندقلو و گردنه حیران را به یکدیگر وصل کرده و زمینه تفریح و بهره مندى 
گردشگران بسیارى را در این مناطق فراهم آورده اســت. وقتى سوار تله کابین مى شوید، 
سرسبزى زیر انبوهى از مه پنهان مى شــود. پس از گذراندن دقایقى به ایستگاه مى رسید. 
صداى دلنواز آهنگ آذرى به شوق تان مى آورد. در یکى از کافه ها پیرمردى با لباس محلى 
براى مردم ساز مى زند و مى خواند. هوا این باال سرد است؛ اما گرماى ساز و آواز پیرمرد گرمایى 
خاص به گردشگران مى دهد. در این مجموعه گردشگرى، سورتمه و پیست کارتینگ نیز 
دیده مى شود. حتماً سوار سورتمه شوید. به دل جنگل بروید و از سکوت و سرسبزى و تنهایى 

در انبوهى از درختان لذت ببرید.
با ایجاد این مجموعه گردشگرى تعداد زیادى از افراد محلى مشغول به کار شده اند. درحقیقت 
بخش خصوصى با سرمایه گذارى خود باعث کارآفرینى و اشتغال افراد بومى آن منطقه شده 
است که مى توان با جذب سرمایه گذار بیشتر در جهت ایجاد و گسترش بخش هاى دیگرى 
همچون هتل، شهربازى و... بیش ازپیش به سوى توسعه گردشگرى گام برداشت و جامعه 

محلى را منتفع ساخت.
www.gardeshnama.com
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کارآفرین ¥ونه صنعت 
گردشگری شدن؛ تنها پاداش 
̈ یک نیت خیر!  داش

بعضى حرف ها هیچ وقت تکرارى نمى شوند. بعضى کلمات هیچ وقت 
رنگ کلیشه به خود نمى گیرند و مرور بعضى خاطره ها همیشه زیبا و 
دوست داشتنى است. شاید عباس برزگر بارها ماجراى حدود شانزده سال 
پیش اش را با خود مرور کرده باشد و شاید بارها خود را براى برخورد خوب 

و شایسته اى که از خود نشان داده، تحسین کرده باشد.
حدود شانزده سال پیش دو نفر توریست آلمانى در یک شب بارانى در 
روستاى بزم شهرستان بوانات از توابع استان فارس، راه و مقصد خود را 
گم مى کنند و مستأصل و درمانده مى مانند که چه کنند. در این میان 
عباس برزگر تنها کسى است که منجى شان مى شــود و آنان را براى 
اقامت به منزل خویش دعوت مى کنــد و از آنان با دمپختک گوجه اى 
که همسرش براى خودشــان تدارك دیده بوده، پذیرایى مى کند و آن 
شب براى آن دو توریست خارجى هیچ چیز از آداب مهماندارى فروگذار 
نمى کند. میهمانان خارجى برزگر که از پذیرایى ساده و بى ریاى او لذت 
فراوان برده اند، به کشورشــان برمى گردند و ماجرا را براى دوستانشان 
بازگو مى کنند. این بار عباس برزگر با پنج توریست خارجى که تقاضاى 
بهره مندى از تجربه زیباى زندگى روستایى را داشتند، مواجه مى شود. این 
دفعه نیز عباس تمام سعى و تالش خود را براى لذت بردن هر چه بیشتر 
میهمانانش مى کند و این بار موقع رفتن، توریست ها 200هزار تومان به 
عباس مى دهند،200 هزار تومانى که براى عباس در آن زمان حکم یک 
معجزه را داشت. اکنون از آن معجزه حدود شانزده سال مى گذرد و خانۀ 
محقر و کوچک چند مترى او به چندین و چند هکتار افزایش پیدا کرده 

فرزانه شفیعى
کارشناس ارشد جهانگردى

3
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*



Sepahan tourism
 m

agazine

است. خانۀ او اکنون به دهکده گردشگرى خانواده عباس برزگر شهرت دارد و داراى 
اتاق هاى متعدد، مزرعه، باغ میوه، محوطه روباز، چایخانه، موزه و... است. این دهکده 
گردشگرى تا به حال پذیراى هزاران گردشگر خارجى بوده که همگى در طول مدت 
اقامت از محصوالت ارگانیکى که ساخته و پرداخته دستان برزگر و خانواده اش 
هستند، استفاده مى کنند. توریست ها مى توانند در طول مدت اقامت خود در این 
اقامتگاه مراحل کاشت و آبیارى یا دروى تمام محصوالت را از نزدیک ببینند (بسته 

به زمان هر کدام از این فعالیت ها در سال).
عباس برزگر اما نه تنها به توسعۀ گردشگرى روستایى پرداخته، بلکه در کنار آن به 
گسترش گردشگرى عشایرى نیز اهتمام ورزیده است. با هماهنگى هایى که برزگر 
انجام داده است گردشگران براى بازدید از زندگى عشایر به اقامتگاه هاى آنان اعزام 
مى شوند  و در آن جا با زندگى روزمره عشایر، لباس هاى محلى، غذاها و نحوه پخت 
نان توسط عشایر و طبیعت زیبایى که عشایر در تابستان در آن جا زندگى مى کنند، 
آشنا مى شوند. بین ماه هاى اردیبهشت تا شهریور زمان اعزام گردشگران به این 
اقامتگاه هاست.عباس برزگر اکنون باعث رونق اقتصادى بى نظیرى در بوانات شده 
است، رونقى که دامنگیر همه سفره هاى مردم روستاى بزم شده. او اتوبوس مهمانان 
خارجى خود را یک روز درب یک مغازه نگه مى دارد و فردا در مقابل یک مغازة دیگر. 
وسایل مورد نیازش را از چندین جا تهیه مى کند. توریست ها را یک روز به این روستا 
مى برد و یک روز به روستاى کنارى و کالً سعى کرده است منابع درآمدى را به نحوى 
تقسیم کند تا همه از آن منتفع شوند و از سفره اى که پهن شده، نان بخورند. اکنون 
عباس برزگر صاحب بزرگ ترین تور عشایرى دنیاست که به گفته خودش نتیجه 

یک حسن نیت بیش نیست... .
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این روزها با شــنیدن نام ارومیه، دریاچه ارومیه در ذهن ها تداعى مى شود؛ 
درحالى که در این اســتان زیبا دریاچه دیگرى آرام گرفته که از نگاه بیشتر 
گردشگران پنهان مانده است. دریاچۀ مارمیشو در 45 کیلومترى غرب ارومیه 
و در دره اى نزدیک مرز ایران و ترکیه، زیستگاه بسیارى از گیاهان وجانوران 
ارزشمند است. این دریاچۀ نیلى رنگ در مسیر رودخانه نازلوچاى قرار گرفته 
که از کوه هاى مرزى ایران و ترکیه سرچشمه مى گیرد و سرانجام به دریاچۀ 
ارومیه مى پیوندد. علت پیدایش دریاچــه را ناآرامى هاى زمین مى دانند؛ 
به طورى که بر اثر زلزله و ریزش کوه، مسیر رودخانه نازلوچاى مسدود و این 
دریاچۀ پنج هکتارى ایجاد شده است. به روایتى نام دریاچه برگرفته از نام رهبر 
مسیحیان منطقه، بنیامین مارشیمون بوده که به عنوان رئیس-روحانى جیلوها 
حدود 200 سال پیش در این منطقه زندگى مى کرده است. پوشش گیاهى منطقه 
بسیار غنى است؛ به طورى که درختان بلوط، بنه (پسته کوهى)، بادام، صنوبر، 
گالبى و انواع گیاهان دارویى مانند ریواس، خارشتر، کنگر، خشخاش، کاسنى، 

بومادران و درختچه هاى دیگر در مارمیشو وجود دارد. 

مراقب باشیم حال خوب 
مارمیشو بیش از این بد نشود!

نویسنده و عکاس : امید چپریان
کارشناس گردشگرى
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از نظر گونه هاى جانورى امروزه خرس، روباه، گرگ و خرگوش در مارمیشو یافت 
مى شود؛ درحالى که در گذشته گراز، بز کوهى، پلنگ و سمور هم وجود داشتند 
که متأسفانه به دلیل شکار و کشــتار بى رویه دیگر اثرى از آن ها نیست. دریاچه 
مارمیشو به قدرى زیبا و بکر است که بعضى از لحظاتش خیال انگیز به نظر مى رسد؛ 
مثل پرش ماهى ها به بیرون آب! حصارى سبزرنگ از درختان انبوه اطراف دریاچه 
را فراگرفته است. گاهى آواز قورباغه ها و پرندگان سکوت دریاچه را مى شکند 
و حرکت ماهى ها از زیر آب زالل دریاچه پیداســت. قزل آالى بومى دریاچه در 
بین مردم منطقه شهرت دارد و بسیارى از ماهى گیران را به مارمیشو مى کشاند. 
زیبایى هاى مسیر دریاچه کمتر از خود آن نیست. یکى از جالب ترین مناظرى که 
در مسیر خواهید دید چادرهاى ایالت و عشایر است که اصالتاً کرد بوده و به قدرى 
مهمان نواز هستند که مى توانید یک چایى ذغالى مهمان باشید و ساعاتى با آنان 
زندگى کنید. این منطقه به دلیل برخوردارى از پوشش گیاهى متنوع، براى پرورش 
زنبور عسل نیز بسیار مناسب است. عسل مارمیشو عطرى از گل هاى وحشى در 
خود دارد و به عنوان یکى از مرغوب ترین عسل هاى ایران شناخته شده است. اگر 
کمى خوش شانس باشید و در راه، گذرتان به زنبورداران بخورد، مى توانید طعم 
واقعى عسل را چاشنى سفرتان کنید. در این مسیر یک آبشار فصلى نیز وجود 
دارد که در فصل بارندگى از میان صخره ها به نازلوچاى مى پیوندد. خصوصیات کم 
نظیر این منطقه باعث شده تا مورد توجه تورگردان ها و طبیعت گردان ها قرار گیرد؛ 
اما از تمام زیبایى هاى مارمیشو که بگذریم، به نظر مى رسد امروزه مارمیشو حال و 
روز خوبى ندارد. چند سال پیش مارمیشو در لیست روستاهاى هدف گردشگرى 
کشور قرار گرفت و طبق گفته مدیرکل طبیعت گردى سازمان میراث فرهنگى و 

گردشگرى قرار شد این روستاها در اولویت قرار گرفته و زیرساخت هاى الزم براى 
توسعۀ گردشگرى آن ها فراهم شــود؛ اما امروزه به جز تابلوى میراث فرهنگى و 
گردشگرى ارومیه و جادة آسفالته اى که سیل ویرانش کرده، خبر دیگرى از امکانات 
و توسعه نیست! فروردین امســال بود که بر اثر سیل، سد طبیعى مقابل دریاچه 
تخریب و بیشتر آب مارمیشو تخلیه شد؛ به طورى که عمق 60 مترى دریاچه به 
کمتر از ده متر کاهش یافت. مسئولین ابراز امیدوارى کرده اند و مى گویند دریاچه 
را به شکل اولیه خود بازمى گردانند؛ اما این پایان شوربختى هاى مارمیشو نبود و 
در مرداد امسال 100 هکتار از جنگل هاى این منطقه در آتش بى احتیاطى سوخت 
تا درس عبرتى براى متولیان گردشــگرى شود که در رویه هاى خود تجدیدنظر 
کنند. مارمیشو ظرفیت هاى زیادى در زمینۀ بوم گردى دارد و با مدیریت صحیح 
مسئولین و توجه کارآفرینان مى تواند نقش بسزایى در توسعۀ گردشگرى کشور 

داشته باشد.
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: ان بررسی ش ا ر س ردش له  رد  ی در 

پیچ مشکالت کارآفرینی
 در گردشگری

عکس:
محمدشریف

بهاره بستام رخ

در دنیاى کنونى گردشگران به دنبال تجربیات نو و جدیدى هستند که مفهومى تازه برایشان به وجود آورد. 
تجربه، قلب صنعت گردشگرى است؛ به همین دلیل نیز، کسب وکارها در صنعت گردشگرى، به دنبال ایجاد 
راه هایى هستند که بتوانند تجربیات نابى را براى گردشگران فراهم آورند. از طرفى افزایش جمعیت و کمبود کار 
مناسب در کشورهاى درحال توسعه سبب شده تا مسئوالن این کشورها به دنبال راهکارهایى مانند کارآفرینى 
باشند تا بخش اقتصادى کشــورها را به حرکت درآورد. یکى از ویژگى گردشگرى این است که مى تواند با 
سرمایه اى بسیار کمتر نسبت به دیگر صنایع اشتغال سریع و درآمد زیاد ایجاد کند، صنعتى که ظرفیت و 
پتانسیل آن به وفور در ایران یافت مى شود، اما هنوز آن طور که باید از این فرصت ها براى رشد اقتصادى کشور 
استفاده  نشده است. کارآفرینى پروسه به وجودآوردن یک چیز جدید از راه تالش و با درنظرگرفتن ریسک 
است که براى تأمین تقاضاها و نیازهاى سریع التغییر مشتریان گردشگرى امرى حیاتى است و شاید تنها راه برآوردن این نیازها آوردن محصوالت 
جدید به بازار باشد تا بتوانند چشم مشترى مشکل پسند را بگیرند و دوام و بقاى کسب وکارهاى گردشگرى را تأمین کنند. گرچه کارآفرینى در 
تمام زمینه ها زیاد شنیده مى شود، اما مقوله اى نسبتاً جدید است و مشکالت خاص خودش را دارد؛ لذا بر آن شدیم تا در میزگردى با حضور آقایان 
محمدتقى طغرایى دکتراى کارآفرینى سازمانى از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمى دانشگاه هنر اصفهان، کوروش خسروى دبیر جشنواره ملى 
کارآفرینى شیخ بهایى و نماینده شوراى شهر اصفهان، حسین مقصودى دانشجوى دکترى گردشگرى از دانشگاه عالمه طباطبایى تهران و خانم 

محبوبه رحیمى کارشناس برنامه ریزى روستایى و کارآفرین برتر در استان به گفت وگو بپردازیم.
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تا رخ  اره ب د ب ین  ی    ی به ر ی   را ی  ت رو      رو خ   ک

بستام رخ :    شاید تنها راه برآوردن نیازهاى 

گردشــگران آوردن محصوالت جدید 
به بازار باشــد تا بتوانند چشم مشترى 
مشکل پســند را بگیرند و دوام و بقاى 
کسب وکارهاى گردشگرى را تأمین کنند.

مقصودی:    باید بپذیریم که استانداردهاى 

ما در بخش هاى آموزش گردشگرى فاقد 
کیفیت الزم است و بازنگرى آن ها از طریق 
نیرو هاى متخصص ایــن بخش یکى از 

مهم ترین اقدامات پیش روست.

رحیمی:   حمایت هاى مالى امر مهمى 

محسوب مى شود. وام هایى که قول آن 
داده، ولى به موقع پرداخت نمى شــود، 
دردى را از کارآفریــن درمان نخواهد 

کرد.

طغرایی :    زنجیره ارزش گردشگرى در 

ایران باید مهندسى مجدد شود و هتل ها 
و آژانس ها مبتنى بر بازار گردشگرى در 
دنیا به روز شوند. باید متخصصان و کسانى 
که دانش دارند در زمینۀ گردشگرى به کار 

گرفته شوند.

خسروی:  براى کارآفرینى باید اکوسیستم 

ایجــاد و تعریــف شــود؛ درنتیجه 
ســازمان هاى مردم نهاد یــا ngo ها، 
سرمایه گذاران و دولت و بخش خصوصى 

همگى باید حضور داشته باشند.
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این روزها واژۀ کارآفرینی بسیار پرکاربرد و نقل محافل 

مرتبط با کسب وکارهای نوپا شده است. بسیاری اما 

هنوز راه اندازی کسب وکار و اشتغال زایی را به جای آن 

به کار می برند و آن ها را هم معنی می دانند. به راستی این 

لغات باهم تفاوت معنایی ندارند؟

طغرایى: قبل از اینکــه کارآفرینى را تعریف 
کنیم باید چند مالك براى آن درنظر بگیریم. 
کارآفرینى یک فرایند اســت. در تعریف جامع 
کارآفرینى مى توان گفت ما با تشخیص ارزیابى 
بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینانه که منجر 
به چهارچوب هدف و خلق ثــروت و ارزش در 
جامعه مى شود روبه رو هستیم؛ اما در کسب وکار 
با هرگونه فعالیت تجارى بازرگانى و تعاونى که به 
جنبه سود و انتفاع برسیم روبه رو هستیم. اولین 
وجه تمایز نوآورى است، یعنى هر نوع کسب وکار 
و اشتغال زایى کارآفرینى نیست و حتماً باید جنبه 
نوآورانه هم داشته باشد. راه اندازى کسب وکار 
جدید ریســک پذیرى هم دارد؛ اما کارآفرینى 
مبتنى بر تشخیص فرصت هاى جدید است که 
هم کشفى است و هم خلقى. کشف فرصت از 
دیدگاه نئوکالسیک فرصت هاى نوآورانه اى است 
که وجود دارد. افراد کارآفرین داراى هوشیارى 
هســتند که این فرصت ها را کسب مى کنند 
و باعث سودآورى مى شــوند. از دیدگاه دیگر 
کارآفرینى یعنى خلق فرصت و کارآفرینان بر 
مبناى خالقیت ایده هاى نوآورانه خلق مى کنند.

مقصودى: کارآفرینى یــک فرایند هدفمند، 
آگاهانه و علمى در مسیر توسعه یک کسب وکار 
است و مهم ترین ویژگى کارآفرینى و کارآفرین، 
آگاهى از ریســک هاى احتمالــى و پذیرش 
آن هاســت. به طبع یک کارآفریــن با پذیرش 
ریسک، تمام توان خود را در قالب ساختارهاى 
ســخت افزارى و نرم افزارى به کار مى گیرد تا 
در مســیر کاهش آن ها گام بردارد. به نظر بنده 
مهم ترین تفاوت کارآفرینى و اشتغال زایى در 

همین نکته خالصه مى شود.
رحیمى: اگر بخواهیم به طور خالصه بیان کنیم 
کارآفرینى ایجاد فرصت شغلى با ایده جدید و 
خالقانه است؛ اما کسب وکار اشتغالى است که 

قبالً وجود داشته و خالقیتى در آن نیست.
خسروى: درست است. در کارآفرینى نوآورى 

نهفته است و در نوع محصول و شرایط تولید و نحوه بازاریابى 
خالقیت و نوآورى وجود دارد؛ اما در کسب وکار معمولى الزاماً 

نوآورى وجود ندارد.
حال به این مسئله بپردازیم که واقعاً مشکل گردشگری امروز ما نبود 

کارآفرینی در آن است؟ یعنی اگر کارآفرینی در گردشگری رونق پیدا کند 

شاهد توسعۀ گردشگری خواهیم بود؟

خسروى: در بحث گردشگرى، هم جاى ســرمایه گذارى و 
هم جاى اشتغال زایى خالى است. تورهاى عالقه مندى اکنون 
وجود دارند که مى توانند گردشگران را جذب کنند؛ اما مشکل 
اینجاســت که ما اکنون با کمبود اقامتگاه ها روبه رو هستیم 
و بســیارى از این تورها به همین دلیل لغو مى شوند. ما هنوز 
زیرساخت هاى مناسبى مثل هتل در فصل پیک مسافر نداریم؛ 
بنابراین کارآفرینان مى توانند با ایده هــاى جدید و برگزارى 
تورهایى در فصل کم مسافر جذابیت هایى ایجاد کنند که در 
این فصل ها نیز ما شاهد گردشگرانى باشیم که به ایران مى آیند. 
به  نظر من با ایجاد جذابیت و ایده هاى جدید مى توان به جذب 
بیشتر گردشگر کمک کرد. در زمینه هایى مثل پرنده نگرى، 
گردشــگرى طبیعت، گردشگرى در حوزه ســالمت و غیره 
حلقه هاى مفقوده زیــادى وجود دارد کــه مى تواند به جذب 

گردشگر کمک کند.
رحیمى: در منطقــه ما بحث آموزش بســیار مهــم و این 
درحالى اســت که با توجه به اینکه خور فاصله زیادى تا استان 
دارد اقامتگاه هاى بســیارى در این منطقه توسعه یافته اند؛ اما 
همان طور که گفتم آموزش از اهمیت ویژه اى برخوردار است. 
بنده جزو اولین کسانى بودم که برخالف دیگران که جذب ایجاد 
اقامتگاه در منطقه شدند براى صنایع دستى محلى ارزش گذارى 
کردم و متوجه شدم که مى تواند ازلحاظ ظرفیت و توان اقتصادى 
نقش مهمى در این منطقه داشــته باشــد. با ارزش گذارى به 
داشته هاى بومى و محلى شهرستان که خود یک توان و ظرفیت 
اقتصادى هم هست، هم مى توان حس خوب به گردشگر اهدا 
کرد، هم اشتغال زایى و درآمدزایى براى مردم محلى فراهم کرد 
و هم ریشه و هویت فرهنگى مردم منطقه را به گردشگر داخلى و 
خارجى نشان داد. متأسفانه چیزى که االن در شهرستان دنبال 
مى شود آماده سازى شهرستان براى گردشگرى انبوه است که 
اصالً مناسب منطقه نیست و مسیرى است که در آینده باید از 
آن برگردیم؛ پس بهتر است این راه را ادامه ندهیم و آسیبى به 
محیط زیست و فرهنگ وارد نکنیم و به سمت کیفى سازى که 

معناى واقعى بوم گردى است، تغییر مسیر بدهیم.
طغرایى: به عقیده بنده کارآفرینى در توســعۀ گردشــگرى 
صددرصد مؤثر است. ما امروز کارآفرینى را به عنوان بازار داغى 
در نظر مى گیریم که مزیت رقابتــى دارد؛ به عنوان مثال، بازار 

خودرو یا مسکن مزیت رقابتى ندارند؛ اما در بحث گردشگرى 
پتانسیل هاى زیادى وجود دارد که متأســفانه هنوز به آن ها 
پرداخته نشده اســت. فرصت هاى کارآفرینى در رشته هاى 
گردشگرى بسیار زیاد است و جاى کار زیادى دارد؛ به عنوان مثال، 
طراحى مباحث سرگرم کننده براى گردشگران و غیره مى تواند 
باعث جذب بیشتر آنان شود. باعث تأسف است که در سال هاى 
گذشته بسیارى از گردشگران ما باالى 50 سال سن داشتند و 
ما کمتر گردشگر جوان مى دیدیم. این مسئله به این خاطر است 
که ما بخش هاى مختلف بازار گردشگرى را تعریف نکرده ایم؛ 
درحالى که مى توانیم در عرصه هاى مختلف مثل گردشگرى 
مذهبى، هنرى، سالمت، عشایرى، طبیعى و غیره کارآفرینى 

داشته باشیم.
مقصودى: توسعۀ گردشگرى بدون توسعۀ تمام جنبه هاى آن 
امرى غیرممکن است. کارآفرینى تنها یکى از جنبه هاى صنعت 
گردشگرى اســت. اگر دولت در طراحى سیاست هاى کالن 
اقتصادى به صنعت گردشگرى بى توجه باشد رونق کارآفرینى 
کمکى به توسعۀ گردشگرى نخواهد کرد. صنعت گردشگرى 
یکى از محرك هاى مهم اقتصادى در دنیاى امروز اســت؛ اما 
استفاده از ظرفیت هاى بالقوه گردشگرى نیازمند توجه به  تمامى 

جنبه هاى آن است.
در راستای صحبت های پیشین و با توجه به اینکه در اذهان بیشتر 

عالقه مندان این طور تلقی می شود که کارآفرینی در گردشگری محدود به 

احداث اقامتگاه های بوم گردی است، درصورتی که گردشگری فرصت های 

بسیاری در تمام بخش های خود دارد، به نظر شما راه حل ازبین بردن این 

طرز تلقی چیست؟

طغرایى: اولین جنبۀ آن سپردن بازار گردشگرى به متخصصان 
و موضوع دیگر آگاهى رسانى الزم است. مسئله اول این است 
که ما در بازار گردشگرى نیازمند افراد متخصص هستیم که 
دانش و تخصص کافى دارند. متأسفانه بسیارى از افرادى که در 
این بخش سیاست گذار و تصمیم گیرنده هستند گاهى به دلیل 
ناآگاهى حتى آسیب رسان هم هستند. به نظر من فرصت هاى 
داغ گردشگرى نیازمند حمایت از کارآفرینان و تغییر دیدگاه هاى 
سنتى است. ما باید دیدگاه ها را تغییر دهیم تا گردشگرى معمول 
هم تغییر یابد و کارآفرینان حوزه گردشگرى هم باید فرصت هاى 
نوآورانه را طراحى کنند تا دیدها هم به این موضوع متفاوت شود. 
اما در رابطه با آگاهى رسانى، حتى اگر گردشگرى داخلى را در 
نظر بگیریم آیا مى توانیم بگوییم که در همه جهات آگاهى رسانى 
داشته ایم؟ خیر این طور نیست. بسیارى از آثار تاریخى هست 
که حتى مردم خود آن شــهر هم از آن بى خبرند، چه برسد به 

گردشگر خارجى.
مقصودى: یکى از مهم ترین جنبه هاى توسعه در هر صنعتى 



توجه به آموزش و پژوهش است. متأسفانه نگاه جدى به مقولۀ 
آموزش و پژوهش در کشور وجود ندارد. صنعت گردشگرى 
هم به تبعیت از دیگر صنایع از همین نقطه در معرض آسیب 
است. الزم به ذکر است، همان گونه که اشاره کردم کارآفرینى 
یک فرایند آگاهانه است. هرچه میزان آگاهى یک کارآفرین از 
نیاز جامعه بیشتر باشد امید به موفقیت افزایش مى یابد؛ ازاین رو 
توجه به آموزش و پژوهش مهم ترین اقدام در راستاى افزایش 

آگاهى  بخش خصوصى در مسیر کارآفرینى است.
رحیمى: البته اطالعات دقیقى ندارم؛ ولى بر اساس آنچه در 
منطقۀ خود دیده ام مى گویم که درست است و چرا در میراث 
فرهنگى با توجه به وجود اقامتگاه هاى بسیارى که داریم بازهم 
تمام تسهیالت به سمت ایجاد اقامتگاه ها مى رود؛ درحالى که ما 
در بخش حمل ونقل و صنایع دستى هم نیازمند سرمایه گذارى 
و حمایت هستیم و فقط نباید درزمینۀ اقامتگاه ها قوى برخورد 
کنیم. به نظر من ایده هاى قوى در زمینۀ گردشگرى وجود دارد 
و ما نیازمند آموزش بیشتر هستیم. باید ضرروزیانى را که ایجاد 
مى شود کاهش دهیم و افسارگسیخته به سمت جلو نرویم تا 

به گردشگرى ضربه نزنیم.
و اما برسیم به اصل کار! چه کار باید کرد تا تب تند کارآفرینی که امروز 

شاهد آن هستیم در وهله اول نتیجه بخش و در وهله دوم مستمر و 

پایدار باشد؟

مقصودى: نگاه سیستمى به فرایند کارآفرینى مى تواند درك 
بهترى از این حوزه فراهم کند. اگر کارآفرینى را یک فرایند 
در نظر بگیریم باید انتظار داشته باشیم ورودى مناسبى به 
سیستم تزریق شــود تا خروجى آن نتیجه بخش، مستمر و 
پایدار باشد. آنچه به عنوان ورودى انتظار داریم برخالف انتظار 
منابع مالى نیست؛ بلکه دانش و آگاهى است، دانشى که تنها 
از طریق توسعۀ فرصت ها و همچنین ارتقاى استانداردهاى 
آموزشى حاصل مى شود. باید بپذیریم که استانداردهاى ما 
در بخش هاى آموزش گردشگرى فاقد کیفیت الزم است و 
بازنگرى آن ها از طریق نیرو هاى متخصص این بخش یکى از 

مهم ترین اقدامات پیش روست.
طغرایى: سال گذشــته 28 نهاد دولتى در ایران را که دم از 
کارآفرینى مى زدند موردبررســى قرار دادیم و دریافتیم که 
متأسفانه بسیارى از آن ها اگرچه در این حوزه قدم برمى دارند، 
اما فعالیت هایشان شعارگونه اســت و در حوزة عملیاتى و 
اثربخشى کار خاصى انجام نمى دهند و طراحى خاصى هم 
ندارند. اولین محور کارآفرینى توسعۀ کسب وکارى است که 
در آن خالقیت باشد؛ ولى تصمیم گیرندگان این حوزه اعم از 
وزارت کار و آموزش وپرورش و غیره هیچ سیاست درستى در 
این رابطه نداشته و تخصص الزم را هم ندارند و تمام کارهایى 
که انجام مى دهند حالت شعارگونه داشته و در حد گزارش هاى 
سطحى ارائه مى شود. این درحالى است که براى این موضوع 
هزینه هاى سرسام آورى فراهم مى شود. راهکار این است که 
جامعۀ نخبگان و افرادى که در حوزة کارآفرینى دانش دارند 
تصمیم گیرنده شــوند و اقدام به شبکه سازى کنند. درواقع 
سه موضوع تجربه قبلى، تحصیالت و شبکه سازى باید منابع 
اصلى باشد. متأسفانه ما کارآفرینان موفقى داشته ایم که عمر 
شهرت شان تنها یک سال بوده و سال بعد فراموش  شده اند و 
شکست  خورده اند؛ درحالى که اگر بتوانیم از افراد متخصص 
استفاده کنیم و سرمایه گذاران را به سمت تولیدکننده سوق 

دهیم مى توانیم به توسعۀ کارآفرینى نیز امیدوار باشیم.
خسروى: مشکالتى اعم از مشکالت فرهنگى، کمبود منابع 
مالى، دسترسى سخت به بازارهاى جهانى به خصوص در بخش 
گردشگرى و نبود زیرســاخت هایى اعم از هتل و اقامتگاه ها 
ازجمله مسائلى است که جلوى توسعۀ گردشگرى را مى گیرد.

رحیمى: شاید باید تمام زوایا را بسنجیم. از سال 89 به این 
وادى وارد شدم و تمام زوایا را سنجیدم. کارآفرین باید تمام 

زوایا را بسنجد که البته این کار به مهارت و تبحر خاصى نیاز 
دارد. باید واقع بین بود و البته کمى خوش بین. از سوى دیگر 
سمت وسوى اداره میراث باید به ســمت کارآفرینى برود و 
کارشناسان امر باید نیازســنجى کنند و تمام زوایا را در نظر 

داشته باشند.
در این میان برای ایجاد و گسترش کارآفرینی باید بیشتر از دولت انتظار 

داشته باشیم یا بخش خصوصی؟

مقصودى: به طبع دولت نقش مهم ترى در توسعۀ کارآفرینى 
خواهد داشت. وجود ساختارهاى موازى، عدم شفاف سازى در 
قوانین و فقدان قوانین مدون موردنیاز در فضاى کارآفرینى، 
مهم ترین ضعف هاى دولت در این مسیر است. به بیانى دیگر 
باید اشاره کرد که براى انگیزش بخش خصوصى نیاز به بستر 
مناســب ترى وجود دارد و تا زمانى که بستر مناسب در این 
بخش وجود نداشته باشد بخش خصوصى از انگیزه هاى کافى 
براى ورود به بازار کارآفرینى برخوردار نخواهد بود. همان طور 
که اشاره شد مهم ترین چالش پیش روى کارآفرینان مواجهه با 
ریسک است که ابعاد وسیعى دارد. حمایت هاى بخش دولتى در 
قالب کاهش دستگاه هاى موازى و تدوین و شفاف سازى قوانین 

دولتى مهم ترین اقدام دولت در رونق بازار کارآفرینى است.
طغرایى: اما به نظر بنده دولت اگر در بخش کارآفرینى وارد 
نشود، بهتر است. دولت باید فقط زمینه هاى تسهیل کنندگى 
داشته باشد و شرایط الزم را براى رقابت سالم ایجاد کند. هرچه 
دولت بیشتر دخالت کند و در مسیر رقابت درست قرار نگیرد 
رانت ایجاد مى شود و شــرایط رقابت خوب به وجود نخواهد 
آمد. به  نظر من دولت باید تعرفه هاى هوشــمندانه اى براى 
محصوالت و خدمات در نظر بگیرد تا بحث رقابت شکل بگیرد.

رحیمى: البته نقش دولت را نمى شود نادیده گرفت و انکار 
کرد؛ چون بخش خصوصى هم به تنهایى نمى تواند با توجه به 
شرایط اقتصادى که وجود دارد موفق باشد. جوانى که بخواهد 
از صفر تا صد یک کار را انجام بدهد نیاز به کمک هایى از سوى 
دولت دارد؛ لذا فقط ایده کافى نیست و سرمایه الزم هم باید 

وجود داشته باشد.
خسروى: براى کارآفرینى باید اکوسیستم ایجاد و تعریف 
شود؛ درنتیجه سازمان هاى مردم نهاد یا ngo ها، سرمایه گذاران 

و دولت و بخش خصوصى همگى باید حضور داشته باشند.
شاهد آن بوده ایم که کارآفرینان، بسیاری از قوانین و مقررات دولتی و 

بوروکراسی اداری موجود در بین ادارات مختلفی را که در طول کارشان با 

آن ها سروکار دارند، آفت اساسی کارآفرینی برشمردند. آیا واقعاً این طور 

است یا مشکل از جای دیگری است و بخش خصوصی انگیزه کافی ندارد؟

رحیمى: هر دو صحت دارد. دست وپاگیربودن قوانین دولتى 
انگیزه را مى گیرد. براى درك مشکالت باید وارد این کار شد و 
تا وقتى فردى شرایط موجود را تجربه نکند نمى تواند مشکالت 
واقعى را بشناسد. سروکله زدن با ارگان هاى دولتى مشکالت 
خاص خودش را دارد؛ به هرحال حمایت از کارآفرین و تسهیل 
شرایط وقتى  که یک نفر پیگیر اســت و دنبالش را مى گیرد 
موضوعى است که مى تواند به کارآفرین امید بدهد. خود من 

اگر پس انداز کافى نداشتم، نمى توانستم موفق شوم.
طغرایى: برخى از قوانین دولتى هم تسهیل کننده هستند و 
هم محدودکننده؛ به عنوان مثال، اگر در توسعۀ پارك هاى علم 
و فناورى دولت قوى وارد شود توسعۀ کسب وکار را به دنبال 
دارد. مشکلى که قانون کار دارد این است که جنبۀ کارفرما را 
کمتر در نظر گرفته و تمام موارد به نفع کارگر است؛ البته این 
بدان معنى نیست که کارگر نباید از قوانین کار منتفع شود؛ ولى 
اگر در کنار این موضوع دولت از کارفرما و کارآفرین هم حمایت 
کند و او در شرایط سوددهى مناســبى باشد مى تواند افراد 
بیشترى را به کار گیرد. به نظر من حمایت از کارآفرینان مسلماً 
نرخ کارآفرینانه را رو به رشد مى برد. دولت باید کارگروه هاى 
تخصصى شــکل دهد تا آن ها با برنامه ریــزى درزمینۀ نرخ 

برگشت پذیرى سرمایه برنامه ریزى کنند. سیاست هاى دولت 
باید هوشمندانه باشد. متأسفانه دید دولت در برخى مواقع 
درزمینۀ کارآفرینى کوتاه مدت است و این موضوع مشکالت 

زیادى را ایجاد مى کند.
خسروى: اما به عقیده بنده نباید بــه کارآفرین وام داد؛ چون 
کارآفرین کار نویى را انجام مى دهد و ممکن اســت با شکست 
مواجه شود و بانک ها خطرپذیر نیستند. در دنیا اگر یک کارآفرین 
شکســت بخورد صندوق هاى خطرپذیر این شکست را قبول 
مى کنند و اگر موفقیتى هم باشد دو طرف سود مى برند. در اینجا 
بى انگیزگى وجود ندارد؛ اما موضوعى که هست امکانات مناسب 
نیست و مشکالتى وجود دارد. اتفاقاً ما در امر کارآفرینى با ایده هاى 
جدید و گروه هاى فعال و اخبار خوبى روبه رو هستیم و این طور 
نیست که آن ها بى انگیزه باشــند. درواقع ما باید اکوسیستم و 
محیط و بستر مناسب را ایجاد و آن را به این سمت وسو هدایت 

کنیم تا شاهد توسعۀ هر چه  بهتر کارآفرینى باشیم.
مقصودى: همان طور که پیش ازاین اشاره کردم متأسفانه 
مسیر کارآفرینى در کشور هموار نیست. مشکالت و موانع 
موجود، انگیزه کافى براى بخش خصوصى فراهم نمى کند 
و تا زمانى که بخش دولتى به عنوان یک ساختار پشتیبان از 
بخش خصوصى حمایت  نکند نمى توان به آینده کارآفرینى در 
کشور خوش بین بود. هرچند در سال هاى اخیر سیاست هاى 
مؤثرى طراحى شده است اما به دلیل عدم پیوستگى در اجرا 

هنوز نتوانسته چرخ کارآفرینى را به خوبى به حرکت درآورد.
 به عنوان کالم پایانی اگر بخواهیم به طور خالصه مشکالت و چالش های 

موجود در کارآفرینی را برشماریم به چه مواردی باید اشاره کنیم؟

طغرایى: دولت باید یک سرى تسهیالت حمایتى را به بخش 
خصوصى واگذار کند تا آن ها بتوانند ایده هاى کارآفرینانه را 
عملى کنند. زنجیره ارزش گردشگرى در ایران باید مهندسى 
مجدد شود و هتل ها و آژانس ها مبتنى بر بازار گردشگرى در 
دنیا به روز شــوند. باید متخصصان و کسانى که دانش دارند 
در زمینۀ گردشگرى به کار گرفته شوند و اکنون ما با چالش 
بزرگى در این رابطه روبه رو هستیم. باید به بحث مارکتینگ در 
گردشگرى توجه ویژه بشود. محدودیت در سرمایه اجتماعى 
مرتفع شود. نبود اعتماد در گردشگرى ما را با کمبود سرمایه 
اجتماعى روبه رو کرده است و به همین خاطر این اعتمادسازى 

باید تعریف شود.
مقصودى: مشکالت متعددى در بخش کارآفرینى گردشگرى 
وجود دارد: از دریافت مجوزهاى الزم از دستگاه هاى موازى تا 
عدم وجود قوانین مدون موردنیاز که عمده مشکالت را براى 
کارآفرینان گردشگرى ایجاد کرده است؛ همچنین با آگاهى از 
فصلى بودن گردشگرى در بسیارى از مقاصد، سهم حمایت هاى 
دولتى براى کارآفرینان این صنعت همچون بسته هاى حمایتى 
دولت که مى تواند بر حوزه هایى چون مالیات و بیمه متمرکز 

باشد بیش ازپیش ضرورى به نظر مى رسد.
رحیمى: به عنوان فردى که عمالً در یک شهرســتان با این 
مشکالت مواجه بوده، مى توانم بگویم قوانین دست وپاگیر 
بزرگ ترین چالش و مشــکل اســت. در شــهرهاى دیگر 
متقاضیانى براى آموزش هایى که من در خور داشتم، وجود 
داشــتند؛ اما وقتى  به موقع به داد کارآفرین نمى رسند، او با 
مشکالت زیادى روبه رو مى شــود و ترجیح مى دهد  کارش 
محدود به منطقه خودش باشد. از سوى دیگر برخالف آقاى 
خسروى به عقیده من حمایت هاى مالى امر مهمى محسوب 
مى شــود. وام هایى که قول آن داده، ولــى به موقع پرداخت 
نمى شود دردى را از کارآفرین درمان نخواهد کرد؛ البته این 
را بگویم که چون ما در منطقه محروم (خور و بیابانک) به سر 
مى بریم وضعیت وام ها کمى بهتر اســت؛ اما بازهم به موقع 
پرداخت نمى شود و این مسئله باعث مشکالت زیادى در این 

زمینه خواهد شد. 2
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با همکارى سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان
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شهر اصفهان از ادوار گذشــته، مرکز بســیارى از حکومت ها بوده است و به 
این واســطه حدود و قلمرو آن دردوره هاى مختلف متغیر و برحســب عادت و 
احتیاج، در این شهر قبرســتان هاى متعددى وجود داشته است. به طورمعمول 
هر محله از محالت شــهر اصفهان، در بیرون درواز ه محلــه و خارج از فضاى 
مسکونى خود قبرستانى داشته و ساکنان محل، مردگان خود را در آن قبرستان 
دفن مى کردند. گذشته از آن بســیارى از علما و روحانیون و متنفذین، مقبره 
خصوصى براى خود داشته اند یا پس از مرگ در محل زندگى خود به خاك سپرده 

مى شده اند.
درواقع قبرستان هاى اصفهان قبل از دوران صفویه محدود به قبرستان هاى محلى بودند، اما از دوره صفویه و بعد 
از آن، قبرستان تخت فوالد مهم ترین قبرستان شهر اصفهان محسوب مى شد و بیشتر متوفیان شهر اصفهان در 

این قبرستان مدفون مى شدند.
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قبرستان تخت  فوالد
تخت  فــوالد با قدمتــی دیرین، 
پــس از قبرســتان  بقیــع در مدینه و 
وادي السالم در نجف  اشرف، شریف ترین و 
شکوه مندترین مزار جهان تشیع به شمار 
مى آید. این مکان به نام هاى لسان االرض 

و بابارکن الدین نیز نامیده مى شود.
وجه تسمیه

لســان االرض: به  معناي زبان 
زمین.

تخت فوالد: به معناي تختگاه بابافوالد 
حلوایی، عارف قرن دهم هجري یا تخت 

سنگ پوالد دیلمی.
مزار بابارکن الدین: به خاطر وجود قبر 
بابارکن الدین، عارف نامی قرن هشــتم 

هجري.
قدمت این قبرستان به قرن چهارم هجرى 
بازمى گــردد؛ البته زمــان پیدایش آن 
چندان روشن نیست، اما آثار موجود در 
این قبرستان قدمت آن را به دوران قبل از 
اسالم مى رساند. این قبرستان با مساحت 
تقریبــى 75 هکتار در حاشــیه جنوبى 
رودخانه زاینده  رود اصفهان و در انتهاى 
یکى از محورهاى تاریخى شمالى- جنوبى 
شهر واقع شده است. این قبرستان تاریخى 
به دلیل وسعت، کثرت مشاهیر مدفون در 

آن و وجود ابنیه ارزشمند تاریخى، یکى از 
مهم ترین محوطه هاى تاریخى و فرهنگى 

ایران محسوب مى شود.
براساس روایت شاردن، در دوره دیلمیان 
یکى از سرداران نظامى به نام «پوالد بازو» 
در این محل قصر کوچکى داشته  است که 
تخته سنگى سکومانند را براى نشستن و 
تماشاى رقابت کشتى گیران ساخته بود؛ 
همچنین سنگ قبرى از عارف قرن پنجم 
به نام «بابافوالدحلوایى» در این قبرستان 

قرار دارد.
«نصف جهــان  کتــاب  در 
فى تعریف االصفهــان» آمده اســت: در 
لســان االرض قبرى موجود است که به 
قبر «یوشع نبى» شــهرت دارد. درواقع 
وجود این قبر نیز در ناحیه لسان االرض 
قدمت این منطقه را به  پیش از اســالم 

بازمى گرداند.
تا پیــش از صفویان، ایــن مکان محلى 
براى تجمــع دراویش بــوده و خانقاهى 
هم در آن احداث کــرده بودند که به نام 
آرامگاه بابارکن الدین شناخته مى شود. 
زمان صفویــه در کنار این قبرســتان، 
کاروان ســرایى احداث شــد که آخرین 
منزلگاه کاروان هایى بود که از جنوب وارد 
اصفهان مى شدند. از این کاروان سرا هنوز 

هم آثارى وجــود دارد. در دوران صفویه، 
این قبرســتان یک قبرستان اختصاصى 
تلقى مى شد و تنها بزرگان مملکتى در آن 

به خاك سپرده مى شدند.
در زمان شاه ســلیمان صفوى، محدوده 
قبرستان تخت فوالد به حداکثر وسعت 
خود رســید؛ به طورى که  400 تکیه و 
خانقــاه وجود داشــته اســت. از اواخر 
دوره صفــوى، به خصــوص زمان شــاه 
سلطان حســین، تخریب تکایاى تخت 
فوالد آغاز شد. مال محمدباقر مجلسى از 
علماى بزرگ اواخر عهد شــاه  سلیمان و 
اوایل سلطنت شاه  سلطان حسین، حکم 
اخراج اهل تصــوف از اصفهان و تخریب 

تکایاى آنان را در تخت فوالد صادر کرد.
این قبرستان پس از این دوره به قبرستان 
همگانى شهر تبدیل شد. در عصر قاجار 
و به رغم توجه ویژه فتحعلى  شــاه به این 
محل و ساخت تکیه مادر شــاهزاده در 
آن، باز هم تخریب شد. اوج این تخریب ها 
در عهــد حکومت ظل الســطان، فرزند 
ناصرالدین شــاه، بر اصفهان رخ داد. وى 
بسیارى از بناهاى صفوى تخت فوالد را 

به عمد تخریب کرد.
در ســال 1363 دفــن امــوات، به غیر 
از شــهداى جنگ ایران و عراق، در این 

قبرستان متوقف و به قبرستان جدید شــهر به نام باغ رضوان 
منتقل شد.

این اثر به طــور یک جا و اجــزاى آن به صــورت جداگانه در 
فهرســت آثار ملى ایران ثبت شده اســت. در میان هر یک از 
قطعه هاى تخت فــوالد، آرامگاه یک یا چند تن از مشــاهیر 
نامدار قرار دارد و آن قطعه به  عنوان تکیه و به نام آن فرد نامیده 
مى شــود. از مهم ترین مکان هاى این قبرســتان، مى توان از 
تکیه میرفندرســکى، ســنگ قبر بابا فوالد حلوایى، آرامگاه 
بابا رکن الدیــن، تکیه آغاباشــى، تکیــه بروجردى ها، تکیه 
تویســرکانى ها، تکیه خاتون آبادى، تکیــه جویباره اى، تکیه 
سیدالعراقین، تکیه ریزى ها، تکیه شهشــهانى، تکیه فیض، 
تکیه لسان االرض، تکیه مادر شاهزاده، تکیه میرزا رفیعا، تکیه 
واله، تکیه چهارســوقى، تکیه کازرونى و آرامگاه بیدآبادى نام

 برد.
دوران صفویه

1. احــداث چهارباغ گبرآبــاد از محوطه جنوب پل 
خواجو تــا دروازه تخت فوالد در زمان شــاه  عبــاس  دوم و 
قرار گرفتن محوطه تخت فوالد در انتهاي یکی از محورهاي 

اصلی شهر صفوي؛
2. گســترش محدوده تخت فوالد و احداث بناهاي متعدد 
مانند تکیه، خانقاه، بقعه، کاروانسرا، باغ، مهمانسرا، مسجد، 
مصلی، آب انبار، یخچال و ... که تعداد تکایا و خانقاه ها به 400 

عدد مى رسد.
پس از دوران صفویه (افشاریه و زندیه)

1. تخریب قسمت عمده تکایاي عهد صفوي در زمان 
هجوم افغان ها؛

2. ایجاد تکیه آقا محمد بید آبادي و مالاسماعیل خواجویی.
دوره قاجاریه

1. تعمیــر و احیاى آثــار صفوي در زمــان صدارت 
محمدحســین خان صدراصفهانی و فرزندش عبداهللا خان 

امین الدوله و احیا و مرمت چهارباغ امین الدوله؛
2. تخریب بسیاري از بناهاي صفوي به دست ظل السلطان؛

3. احداث ابنیه جدید توســط ســلیمان خان رکن الملک 
شــیرازي شــامل تکیه حاج محمدجعفر آباده اى و مسجد 

رکن الملک؛
4. ایجاد تکایاي مادرشاهزاده و ریزي و جهانگیرخان قشقایی 

و صاحب روضات.

* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*



5
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*

تکیه واله اصفهانى (قدیم)

دوره معاصر
- تخریب و نابه سامانی در محدوده تخت 

فوالد و ایجاد بعضی مقابر خصوصی
1. گسترش شــهر به ســمت جنوب و احداث 
محله هاى مسکونی روي زمین هاي کشاورزي 

و بقایاي باغ ها و عمارات عصرصفوي؛
2. احداث خیابــان فیض بر بقایــاي چهارباغ 

امین الدوله و احداث خیابان سعادت آباد؛
3. ثبــت تعــدادي از ابنیه تاریخــی محدوده 
تخت فوالد در فهرست آثار ملی از سال 1333ه. 

ش؛
4. تبدیــل برخی قســمت هاي تخت فوالد به 
مدرســه، مرکز اداري و ایجاد برخی تکایا مثل 

تکیه ملک؛
5. ممنوعیت تدفین در گورستان تخت فوالد از 

سال 1363 ه. ش؛
6. ثبت محــدوده تخت فوالد در ســال 1373 

به عنوان آثار ملی ایران؛
7. تأسیس مجموعه تاریخی، فرهنگی، مذهبی 

تخت فوالد در سال 1373 ه. ش.
عناصر معمارى تخت فوالد

از عناصر معمارى وابسته به تخت فوالد 
مانند مسجدها، کاروان ســراها و آب  انبارها جز 

تعداد اندکى چیزى باقى نمانده است. دو مصلى 
در بخش جنوب غربى تخت فوالد وجود داشته 
است که از آثار دوره صفوى بوده اند و یکى از آن ها 
در سال 1300 قمرى به دستور حاج محمدتقى 
نقشــینه مرمت شــده بود؛ اما هر دو مصلى در 
ســال هاى اخیر تخریب و به جاى آن ها مصلى 
بزرگ شهر اصفهان احداث شده است. جز مسجد 
رکن الملک مساجد دیگرى هم در این قبرستان 
وجود داشته اند که در ســى سال اخیر، همگى 
تخریب شده اند؛ ازجمله مسجد تکیه خوانسارى 
از دوره صفوى و مســجد تکیه آقــا مجلس از 
آثار دوره قاجار؛ همچنیــن آب انبارهاى تکیه 
کازرونى، آقامجلس، بابارکن الدین، چهارسوقى و 
شهشهانى از جمله آب  انبارهاى ویران شده این 

مجموعه به حساب مى آیند.
تخت فــوالد گنجینه اى اســت از آثار مختلف 
هنرى، از جمله معمارى، گچ برى، کاشى کارى، 
خوشنویسى، حجارى، شعر، نگارگرى، طراحى 
و نقاشى از دوره هاى مختلف در اصفهان، ازجمله 
آثار هنرى در رشته معمارى و کاشى کارى بقعه 
آقاحسین خوانسارى، آرامگاه محمدکاظم واله، 
مدرســه رکن الدین و تکایاى بابا رکن الدین و 
میرفندرسکى درخور ذکر است. در خوشنویسى 

سنگ مزار واله، شــاعر و  خطاط به خط تعلیق 
خودش، سنگ نوشــته قبر مادر شــاهزاده به 
خط محمدباقر اصفهانى، کتیبه خط میرعماد 
حسنى در تکیه میرفندرسکى را مى توان نام برد. 
اشعار شــعرایى نظیر واله، محمدظلعا اصفهانى 
و مالمحمدحســین ضیاءاصفهانى ازجمله آثار 
هنرى موجود در تخت فوالد است. ازجمله آثار 
نقاشى قدیمى در این قبرستان تصویرى از شیخ 
بهایى و میرفندرسکى اثر سیدحسین، در حجره 
آرامگاه سران بختیارى و دو تصویر از رکن الملک 
بر کاشى مجاور آرامگاه وى در مسجد رکن الملک 
اســت. از نمونه هاى کم نظیر هنر سنگ تراشى 
در تخت فوالد، سنگ قبر آقامحمد بیدآبادى از 
استاد محمدعلى و سنگ قبر شیخ محمدتقى 
نجفى اصفهانى، از استاد محمدرضا، پسر استاد 
محمدعلى و سنگ قبر حسین قلى  خان ایلخان 
بختیارى در تکیه میر و کتیبه حجارى شــده 
سردرِ مسجد مصلى تخت فوالد است. نگارگرى، 
طراحى و نقش اندازى قبور بزرگان و دیگر قبور 
قبرستان  که برخى نشــان دهنده شغل متوفى 
است و نیز خطوط نوشــته شده بر صدها سنگ 
قبر، از آثار ارزشمند این قبرستان در دوره هاى 

مختلف است.

ســازمان نوســازي و بهســازي شــهرداري 
اصفهان، با درنظرداشــتن ارزش هاي وجودي 
و ویژگى هاى معماري و هنري این قبرســتان 
تاریخی در جهت مرمت و حفظ آثار و ساماندهی 
محورهــاي این مجموعه عملیات کف ســازي 
معابر و محوطه هاى عمومی و تکیه ها و بازسازي 
برخی از بناهاي تاریخی موجــود را انجام داده

 است.
پروژه هــاى اجرا شــده در محور 
تاریخی، فرهنگی، گردشگري تخت 

فوالد
مرمت تکیه فاضل ســراب، مرمت تکیه ریزي و 
بروجردي، مرمت تکیه بید آبادي، مرمت تکیه 
کازرونی، مرمت تکیه میر، مرمت تکیه درویش 
عبدالمجید، مرمت تکیه بختیاري ها، مرمت تکیه 
صاحب روضات، مرمت تکیه آغاباشــی، مرمت 
تکیه خوانســاري، مرمت تکیــه خاتون آبادي، 
مرمــت تکیه شــیخ لطیــف، مرمــت تکیه 
ســید العراقین، مرمت آب انبار کازرونی، مرمت 
تکیه زنجانی ها، مرمت ســقاخانه میرزاطاهر، 
مرمــت تکیه آبــاده اى، ســاماندهی گذرهاي 
کازرونی، خلیلیان، والــه، بابارکن الدین، مرمت 

تکیه مادر شاهزاده .
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 تکیه صاحب روضات
این تکیه پس از فوت آقاسیدمحمدباقر چهارسوقی در جنوب مصلی ایجاد 
شد. بقعه از آثار دوره قاجاریه است که در وسط تکیه به صورت هشت ضلعی آجري 
بنا شده اســت؛ اما چون اجداد این عالم بزرگوار که از علماي دوره صفوي بوده اند 
نیز در این تکیه مدفون هستند، مى توان قدمت این تکیه را به دوره صفوي رسانید.

تکیه بختیاري ها
در جنوب شــرقی تکیه میر در پایان قرن ســیزده ه. ق حجره هایى اضافه شد که به تکیه 
بختیاري ها معروف است؛ به طوري که بیش از یکصد قبر از این خاندان در این تکیه وجود دارد و هر 
یک از آن ها سنگ مرمرهاي نفیس و خطوط عالی و بی نظیر دارد. این مجموعه آرامگاهی از سال 
1299 ه. ق براي حسینقلی خان ایلخانی که به نیرنگ ظل السلطان به قتل رسید، بنا شده و پس 
از آن فرزندان و خاندانش در آن مدفون شدند. این تکیه خود حیاط جداگانه اى دارد و اتاق اصلی 
تکیه، به شکل چلیایی و سقف گنبدي و ارسی با شیشه هاى رنگارنگ است. در همین اتاق مى توان 
سنگ قبرهاي نفیس با حجاري کم نظیر را مشاهده کرد. روبه روي همین اتاق یک اتاق پنج دري با 

گچ بري و آیینه کارى هاى ظریف، اختصاص به قبور زنان بختیاري دارد.

تکیه ریزي
تکیــه  ایــن 
مربعی شکل که در وسط 
آن بقعه اى هشت ضلعی 
بر سکویی بنا شده است، 
در دوره قاجــار پــس از 
فوت عالمه شیخ مرتضی 
ریــزي توســط مرحوم 
حســین  ج محمد حا
کازرونی بر مزار آن عالم 

بزرگوار ایجاد شد.

تکیه آغاباشی
خواجه ســرایان  از  آغاباشــی 
ظل الســلطان بود که به صوفیــان خاندان 
نعمت اللهی خاتون آبادي اظهار ارادت مى کرد 
و این تکیه را جهت عرفاي این سلسله بنا کرد. 
تکیه از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل 
شده است. در قسمت شــمالى، صوفیان و 
دراویش خاندان نعمت اللهی و وابســتگان 
این خاندان مدفون هســتند. وســط تکیه 
سردابی اســت که آرامگاه صوفیان سلسله 
نعمت اللهی به شــمار مى آید. ســاختمان 
وسط تکیه و ســرداب و باالخانه آن توسط 
میرزاعبدالحســین میرپنجه جرقویه اي از 
فرماندهان قشون ظل السلطان ساخته شد و 
خودش نیز در سرداب این ساختمان مدفون 
است. قبر آغاباشی در یکی از اتاق هاى صحن 
شمالی قرار دارد. معماري ساختمان وسط 
تکیه آغاباشی از بناهاي چهارگوش آرامگاهی 

بدون گنبد است.

تکیه میرفندرسکی
این تکیه متعلق به عصر صفوي است. میرزاابوالقاسم فندرسکی استرآبادي (متوفی 
1050 ه. ق) از فیلسوفان و عرفاي قرن یازدهم جهان اسالم و یکی از بنیان گذاران حوزه 
فلسفی اصفهان، پس از وفات در این تکیه دفن شــد. قبر میر بدون هیچ گونه بنایی در 
صحن تکیه قرار دارد. قبر او روي سکوي بزرگی قرار دارد و در ضلع غربی این سکو، متن 
سنگ نوشته وي به خط ثلث بسیار عالی نصب شــده است. قدمت تکیه به چندین علت 
به  دوران قبل از این فیلسوف بزرگوار مى رســد: اول آنکه، گروهی عقیده دارند این تکیه 
ســال ها قبل از وفات آن عالم محل اجتماع عرفا، علما و درویشان بوده است. دوم اینکه، 
وجود درخت کاج قدیمی در ضلع شرقی تکیه که حکایت از قدمت چهارصد، پانصد ساله 
تکیه دارد و دلیل آخر، وجود اتاقی در باالي سر قبر میرفندرسکی است که با خط زیباي 
میرعماد نوشته شده و قدمت تکیه را به مدت ها قبل از دفن میرفندرسکی مى رساند؛ زیرا 
تاریخ فوت میرعماد 1025 ه. ق است؛ درحالی که تاریخ فوت میرفندرسکی 1050 ه. ق 
است. اطراف صحن تکیه حجره هایى وجود دارد که از آن جمله حجره اى است که خط 
میرعماد در آن گچ بري شده است. در ضلع جنوبی تکیه سقاخانه کاشی کاري شده زیبایی 

قرار دارد. در صحن تکیه نیز سنگاب مکعبی شکل از عهد صفویه وجود دارد.
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 مالدیو را خیلى ها بهشت زمین مى دانند. با داشتن آب هاى آبى رنگ درخشان، 
ســواحل شــنى فوق العاده و از همه مهم تر مهمان نوازى و صمیمیت مردم 
محلى، به راســتى که مالدیو به انتخاب برخى از تازه عروس ها براى گذراندن 
ماه عسل، غواص ها و حتى عالقه مندان به آفتاب تبدیل شده است. تمام آن 
چیزى که از یک مقصد گردشگرى انتظار دارید، در هتل هاى لوکس، سواحل 
آرام، طبیعت، آب هاى زالل و جانوران زیباى دریایى جزایر مالدیو مى توانید

 بیابید.

مالدیو؛ تکه ای از بهشت

براى رهایى از زندگى عادى و مشــغله هاى روزانه و تجربۀ 
جاذبه هاى متنوع و جدید بهترین انتخاب مى تواند جزایر 
مالدیو باشد. زندگى در محله  هاى مدرن و لوکس و ترکیب 
متناسب آن با بافت سنتى شهرها و روستاها، پیاده روى در 
طبیعت رنگارنگ و تماشاى جانوران متنوع دریایى را تنها 
در جزایر زیباى این کشور مى توان تجربه  کرد، جزیره هایى 
کوچک که با فاصله هاى کمى از هم این کشور را مى سازند. 
شاید بتوان این کشور را آرام ترین جاى کره زمین نامید. با 
وجود شور و هیجانى که در ساحل بعضى از این جزیره ها 
برپاســت، باز هم آرامش آبى اقیانوس بر تمام این ها چیره 

مى شود.
مجمع الجزایــر مالدیــو را 1200 جزیــره مرجانى روى 
اقیانوس هند تشــکیل مى دهند که به شــکل یک پرنده 
در حال پــرواز دیده مى شــوند و البته از میــان این همه 
جزیره، تنها 202 جزیره از آن ها مســکونى است. مالدیو 
هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک ترین کشور قاره 
آسیاســت و به طور میانگین 1/5 متر از سطح دریا ارتفاع 
دارند؛ بنابراین کم ارتفاع ترین کشــور جهان نیز به شمار 

مى آید.
ســواحل زیباى مرجانى بــا ماهى هــاى رنگارنگ آن و 

مرضیه باغبانى
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مرداب هاى صــاف و زالل و درختــان نارگیل، محیط 
مناسبى براى تجربه یک مکان جدید است. برخى از جزایر 
مالدیو ویژه گردشگرى اختصاص یافته اند و در 88 جزیره 
این کشور هتل هایى براى اقامت گردشگران ساخته شده 
است. گردشگران مستقیم از فرودگاه بین المللى ماله به 
این جزایر مى آیند و مردم عادى مالدیو، ارتباط چندانى 
با گردشگران خارجى ندارند. گردشگران با سوارشدن بر 
قایق هاى تندرو میان جزایر زمــان زیادى را براى دیدن 
ماهى هایى مى گذرانند که از ســطح آب پیدا هســتند؛ 
به همین دلیل جزایر مالدیــو از مکان هاى جذاب براى 
غواصان است و ایستگاه هاى غواصى زیادى در این جزایر 
وجود دارد. غواصى در این کشور به اندازه اى مهم است که 
نخست وزیر مالدیو به هیئت دولت دستور داد تا غواصى 
یاد بگیرند! البتــه فقط یکى از جنبه هــاى این حرکت 
بحث گردشگرى و جذب توریســت بود؛ چراکه در اصل 
غرق شــدن مالدیو در آب هاى اقیانوس بر اثر گرم شدن 
زمین واقعیتى اســت که به حقیقت خواهد پیوســت. 
به دلیل ارتفاع کم این مجمع الجزایــر، پدیده باال آمدن 
سطح آب اقیانوس ها و گرم شدن زمین آن را غرق خواهد

 کرد.

آنچــه امــروزه به عنــوان فرهنگ مــردم مالدیو 
مى شناسیم، حدود قرن سوم پیش از میالد شکل 
گرفته است؛ البته یک دورة 1400ساله حاکمیت 
بودا بر این جزایر تأثیر بســزایى در فرهنگ مردم 
داشته اســت. زبان رســمی مالدیو، زبان دیوهی 
است که زبانی از خانواده هندوآریایی بوده و با زبان 
سینهالی (زبان رسمی سریالنکا) هم خانواده  است. 
موقعیت اســتراتژیک این جزایر، مردم خاورمیانه 
را در حدود قرن دهم میالدى به مالدیو کشــاند و 
کم کم دین اسالم به این منطقه نفوذ کرد. مسجد 
الســلطان بزرگ ترین مسجد کشــور مالدیو است 
که در پایتخت آن بنا شــده. این مسجد شامل یک 
مرکز اسالمى بزرگ نیز هست و نزدیک 5000 نفر 
مى توانند در آن هم زمان نماز بخوانند. گل دسته هاى 
طالیى و زیباى این مســجد بر زیبایى هاى شــهر 
ماله افزوده اســت. بســیارى از قهرمانــان و افراد 
معروف و شــخصیت هاى تاثیرگذار مالدیو در این

 مسجد دفن شده اند.
یکى از مهم ترین مقاصد گردشگرى مالدیو موزه ملى 
آن است. این موزه در پارك سلطان واقع شده است. 
موزه، مجموعه اى ارزشمند از اشیاى قیمتى و عتیقه 
اســت که در آن تاریخ و فرهنگ این کشور نمایان 
اســت. تاریخ گشــایش این موزه، نوزدهم نوامبر 
1952 است. هنگام افتتاح دو هدف را براى این کار 
بیان کردند: حفظ و نگه دارى از فرهنگ ملى و بومى 

 و همچنین برانگیختن حس ملى و میهنى.

رســتوران هاى ســرباز همراه با اجــراى موزیک 
بین المللــى به صورت زنده و غذاهــاى بین المللى 
و محلــى دریایــى کــه بــه وفــور در آن یافت 
مى شــود، یکى از زیبایى هاى این منطقه اســت. 
بشــقاب هاى غذایى مرسوم مالدیو شــامل برنج 
محلى با طعمى لذت بخش اســت که در معجونى 
از مرغوب ترین گوشت هاى حیوانات و سبزیجات 
تفت داده مى شــود یا با ماهى و گوشــت حیوانات 
دریایى دیگر ســرو مى شود. شــب پرواز مالدیو از 
ســبد مرکباتى غنــى، کامــل و باکیفیــت بهره 
مى برد؛ به خصــوص نارگیل، انبه و موز که شــما 
آن ها را بیشتر در لیست مرکبات مناطق صحرایى

 مى بینید. 
محوریت غذا در مالدیو ماهى (به خصوص ماهى تن) 
است و متأثر از ذائقه غذایى سریالنکا و هند جنوبى 
قرار دارد. خوراك ها بیشتر گرم، تند و با ادویه هاى 
مختلف به خصوص نارگیل و نوع سنتى آن شامل 
برنج، ماهى پاك کرده، لیموترش، چیلى و پیاز است. 
یکى از لذت بخش ترین تجربه هاى ســفر به مالدیو 
استفاده از غذاهاى متنوع این منطقه است؛ به نحوى 
که بســیارى از جمعیت گردشــگر در این کشور 
ســراغ غذاهاى بومى مى روند و همین موضوع نیز 
موجب ایجاد رستوران هاى متعدد در سطح جزایر

 شده است.بین جزایر را به طورمعمول با قایق هاى 
پرسرعت مى پیمایند که خود نیز یکى از جاذبه هاى 

مالدیو است. 
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 در این مسیر مى توانید شــناى ماهى هاى پرنده و دلفین ها را ازنزدیک ببینید. مســافت هاى طوالنى تر را مى توان با 
هواپیماهاى دریایى طى کرد و از مناظر شگفت انگیز و حیرت آور اقیانوس هند لذت برد.

مالدیو، جزیره اى است که تنها فرودگاه آن به تنهایى مى تواند دلیلى براى سفر شــما به این جزیره رؤیایى باشد؛ زیرا 
به دلیل کمبود خشکى، دو جزیره را به هم متصل کرده اند و باند فرودگاه را روى آب ساخته اند که نظیر آن را در هیچ 
کجا نخواهید دید. مالدیو جزیره اى است افسانه اى و انتخابى مناسب براى داشــتن ماه عسلى رمانتیک که عشق در 
لحظه لحظه آن جاى دارد و خوردن غذاهاى پرزرق و برق و تماشــاى آب هاى زالل و شفافش هوش را از سر مى برد. 
هتل هاى مالدیو نیز از این قاعده مستثنى نبوده و هر کدام از آن ها یک غافلگیرى همچون اتاق هاى شیشه اى که مى توان 
ماهى ها و مرجان هاى دریایى را تماشا کرد، براى شــما دارند. در مالدیو مى توان به دنیاى زیر آب سفر کرد و به دلیل 
عمق کم آب و نزدیکى جزایر به یکدیگر، از جزیره اى به جزیره دیگر شــنا کرد. جزیره مالدیو قرار اســت در سال هاى 

آینده به زیر آب برود و فقط خاطرات شیرینش 
را براى بازدیدکنندگانش به یــادگار بگذارد؛ 
پس فرصت رفتن به مالدیو را از دست ندهید 
و خاطره اى فراموش نشدنى در ذهن خود حک 

کنید.

www.beytoote.com
lastsecond.ir
www.kojaro.com
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در قالب بسته سفر،  
سفری خوش وراحت را 
تجربه کنیم

رضا یاران
مدیرفنى گردشگرى

 از قدیم االیام، هم مسـافر وجود داشـته اسـت، هم سـفر و هم تدارك وسـایل 
مـورد نیـاز سـفر؛ ولـى بـه مـرور زمـان، مسـافرت و تـدارکات مربـوط بـه آن، 
دسـتخوش تغییرهـاى بسـیار زیـادى شـده که غیرقابـل قیاس با مـدل جدید 

آن در دنیـاى کنونى گردشـگرى اسـت.
آن روزهـا بـراى رفتن به یک مسـافرت کوچـک و چندروزه، ماه هـا برنامه ریزى 
مى شـد و تهیه  اسـباب و وسـایل الزم براى سـفر، پروسـه زمان برى به حسـاب 
 مى آمـد و تمـام اعضـاى خانـواده بـه نوعـى درگیـر انجـام آن مى شـدند و در 
نهایـت، کلـى اسباب واساسـیه بـا خـود حمـل مى کردنـد و به سـفر مى رفتند. 
به خوبـى به خاطـر دارم کـه خانواده هـا بـراى زیـارت مشـهد مقدس، شـیراز یا 
شـهر قـم، به جز مـواد خوراکـى الزم بـراى پخت وپز، حتى لحاف و تشـک هم 
بـا خـود مى بردند تاجایى کـه روى باربند اتوبـوس، به اندازه پنج برابر مسـافران، 
باروبندیـل وجـود داشـت. احتمـاالً تعریف گذشـته، براى نسـل امـروز فقط به 

طنز شـبیه اسـت تا واقعیت!
امـروز، بـا کم تریـن وقت ممکـن و تصمیم گیـرى فـورى و مراجعـه بـه دفاتـر 
مسـافرتى و گردشـگرى، برنامـه جامع وکاملـى بـه شـما تقدیـم مى  شـود کـه 
شـامل مـدت اقامـت، نوع وسـیله  نقلیه سـفر، نوع غذا، محل اسـکان و... اسـت 
کـه بسـته  سـفر نـام دارد. بسـته  سـفر بـراى اولیـن بـار، توسـط توماس کوك 
انگلیسـى در سـال 1841 پیشـنهاد شـد کـه به سـبک امـروز، کامـل و جامع 
نبـود؛ ولـى بـه  نوبه خـود، بدعتى تـازه در گردشـگرى به شـمار مى آمـد که به 
مـرور زمـان، مورد اسـتقبال قـرار گرفت. تـا االن تقریبـاً هیچ آژانس مسـافرتى 

نیسـت کـه بـه ارائه بسـته مسـافرتى به سـبک جدیـد، اقـدام نکند.
بعضـى از مزایایـى کـه باعـث اسـتفاده و اسـتقبال از بسـته  سفرشـده، عبارت 

اسـت از:

برنامه ریـزى صحیـح در اسـتفاده از برنامه هاى پیش بینى شـده و اعالم 1
سـاعات اسـتفاده از اجـزاى بسـته  سـفر و هماهنگـى بهتـر در اجـراى 

برنامه ها؛

تسـریع در حرکـت و عـدم اتـالف وقت بیشـتر، بـراى تدارك وسـایل و 2 
امکانات سفر؛

عدم مشـکالتى که در اسـتفاده از خودرو شـخصى، گریبان گیر شـخص 3 
مى شود؛ از قبیل پارکینگ، بنزین، روغن، پنچرى و غیره؛

همراهـى تورگـردان و جلوگیـرى از سـرگردانى؛ در نتیجـه عدم آگاهى 4
کامل از مقصد؛

تمهیـدات مقصد که شـخص را از امکانات رفاهى برخـوردار و از هرگونه 5 
دغدغه  و نگرانى دور مى کند؛

اسـتفاده بهینـه از وقـت در مدت زمـان تور و گردش و تفریح بیشـتر در 6
این مدت؛

جلوگیرى  از هرگونه نگرانى در اسـکان و بیتوته و مشـکل هاى پیرامون 7
آن؛

پرهیـز از مشـکل هایى کـه بـراى آشـپزى و پخت وپـز غـذا در سـفر، 8
گریبان گیر شخص بوده و بسیار وقت گیر است.

 به هرحـال،  عـالوه بـر عمـوم، بسـیارى از ادارات، شـرکت ها و سـازمان ها نیـز 
درحال حاضـر بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه برخـالف گذشـته و مشـکالت 
عدیـده اى کـه بـراى اعـزام کارکنـان و کارمندان خود داشـتند، بـراى برنامه هاى 
خـود از همین بسـته هاى سـفر اسـتفاده و با تمامـى این مراحـل صرفه جویى در 
وقـت و هزینه را نصیب خود کنند. برهمین اسـاس، بسـته  سـفر نیـز به چند نوع 
مختلـف برمبنـاى گـروه هـدف و نیـاز آن ها به شـکل زیردسـته بندى مى شـود:

1. بسته  سفرگروهى؛
2. بسته سفر گروهى عمومى؛

3. بسته سفر مستقل؛
4. بسته سفر زمان بندى شده؛

5. بسته سفر سفارشى.
هرکـدام، جـاى بحـث بسـیار و توضیـح خـاص دارد کـه از حوصلـه ایـن مقاله 
خـارج و فقـط ذکر این نکته حائزاهمیت اسـت که چه اسـتفاده کننده از بسـته 
 سـفر و چـه ارائه دهنـده آن، مى توانند بر مبناى دسـته بندى اسـتفاده کنندگان 
بسـته سـفر و بندهاى این بسـته، بـه منافعى دسـت پیدا کنند که خـود بناى 

صنعت گردشـگرى است.
برگرفته از کتاب «برنامه ریزى و سرپرستى گشت ها» تالیف دکتر 
51رنجبران و دکتر زاهدى
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راتاتوی فرانسوی
روژینا خدارحمى روزبهانى
پروفسور محمد فضیلتى

کتا  رفته ا بر
را  ا ع  ا ر ا

ا ار  بربی

مى توان با کمى خالقیت، غذاهاى مغذى، سبک و 
کم کالرى خوشمزه اى را با گیاهان تهیه کرد. غذاى 
پیشنهادى این ماه گردشــگرى سپاهان سرشار 
از مواد و امالح مغذى است. بســیارى از خانم ها، 
وقتى فریزرشان از گوشت و مرغ خالى مى شود، نمى دانند چه غذایى 
بپزند. از نظر این افراد، شام و ناهار، وعده اى است که با انواع گوشت ها 
آماده مى شود؛ این در حالى است که مى توان با کمى خالقیت، غذاهاى 
مغذى، سبک و کم کالرى با گیاهان تهیه کرد. براى بسیارى از مادران، 

رسیدن همه امالح غذایى به بدن اعضاى خانواده، دغدغه 
بسیار مهمى اســت. راتاتوى (Ratatouille ) یک غذاى 
کم کالرى، پرخاصیت و بســیار مغّذى با یک دستورالعمل 
ساده اســت.راتاتوى یکى از غذاهاى محلى شهر نیس و 
ناحیه پرووانس کشور فرانسه است که تنها با استفاده از 
سبزیجات درست مى شود. راتاتوى سنتى، ترکیبى از کدو، 
بادمجان، گوجه فرنگى و پیاز است. راتاتوى همچنین عنوان 
انیمیشنى است که در سال 2007 توسط کمپانى پیکسار 
تولید شد و به خاطر آن جایزة اسکار بهترین انیمیشن سال 
را دریافت کرد. راتاتوى، داستان موشى است که به یکى 

از بهترین رستوران هاى پاریس مى رود تا سرآشپز شود.
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* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*



53
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*

  زمان آماده سازى: 30 تا45 دقیقه.
مواد الزم براى شش نفر:

بادمجان: 500 گرم؛
کدو: 500 گرم؛
روغن زیتون: چهار قاشق سوپ خورى؛
پیاز: 200 گرم؛
سیر: دو حبه؛
 گوجۀ محلى و رسیده:
500 گرم؛
نمک و فلفل : سه قاشق سوپ خورى؛

 سبزى معطر (نعناع، ترخان و جعفرى): یک 
دسته کوچک؛
زنجبیل تازه :یک تکه؛
 دارچین: درصورت تمایل.

یه:  ر ت  
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بادمجان هــا را بــه شــکل نوارهاى هفت تا هشــت 
ســانتى مترى خــرد کنید. کدوهــا را بــدون اینکه 
پوست شان را بگیرید به شکل حلقه اى خرد کنید. این 
مواد را در یک کاسه ریخته و تا سطح روى آن را با آب 
بپوشانید و به مدت 30 دقیقه به آن اجازة پخت دهید؛ 
سپس آب آن را بگیرید. بادمجان ها و کدوها را در یک 
 تابه، داخل روغن زیتون تفت دهید و هر طرف آن ها را 
تقریباً یک دقیقه سرخ کنید؛ سپس از  تابه خارج کنید. 
در همان  تابه، پیازها را با روغن زیتون به مدت ده دقیقه 
با شعله متوسط بپزید. سیر، نمک و فلفل را نیز به آن 
اضافه کنید. گوجه فرنگى ها را پوست کنید و به مدت 
30 ثانیه بجوشانید؛ ســپس آن ها را خرد کنید و روى 
پیازها قرار دهید. در تابه را بگذارید و به مدت پنج دقیقه 
اجازه دهید تا با شعلۀ مالیم پخته شوند؛ سپس در تابه 
را بردارید و اگر در کف ظرف آبى باقى مانده است، آن را 
بردارید و روى گوجه ها بریزید و شعله را به مدت چند 
دقیقه زیاد کنید تا آب آن کامًال تبخیر شود. یک سوم 
مخلوط گوجه و پیاز را داخل قابلمه بریزید و روى آن 
را با یک قاشق سوپ خورى جعفرى بپوشانید؛ سپس 
نیمى از مخلوط کدو و بادمجان را روى آن ریخته و نیمه 
دوم گوجه ها را مجدد روى مواد بریزید و  روى آن را با 
یک قاشق ســوپ خورى جعفرى بپوشانید. در نهایت، 
نیمه آخر مخلوط کدو و بادمجــان را ریخته و همانند 
مراحل قبل، روى آن گوجه فرنگى و جعفرى را بریزید. 
به مدت ده دقیقه در قابلمه را ببندید و اجازه دهید مواد 
جا بیفتد؛ سپس در آن را بردارید و به مدت پانزده دقیقه 
دیگر اجازه دهید تا بجوشد. طى این مدت، چند بار مواد 
را هم بزنید تا خوب با هم مخلوط شوند. در ادامه، شما 
را با خواص مواد اصلى تشــکیل دهنده این غذا بیشتر 

آشنا مى کنیم:
بادمجان

 از دسته سبزیجات گرم و خشک است که براى 
بیماران مبتال به قند، بسیار مفید است. درمان نقرس، 
یکى دیگر از خواص بادمجان اســت. عــالوه بر این، 
کسانى که از یبوست رنج مى برند، مى توانند از بادمجان 
در وعده هاى غذایى خود اســتفاده کنند. درمان فشار 
خون باال نیز بــا خوردن این میوه، امکان پذیر اســت. 
دالیل مفیدبودن بادمجان بســیار زیاد است. به نکات 

زیر توجه کنید:
1.بادمجان بازکنندة عروق است؛ درنتیجه، رنگ رخسار 
را باز می کند؛ اما کســانی کــه ناراحتی هاي کبدي یا 

یرقان دارند، از خوردن بادمجان خودداري کنند.
2. کسانی که می خواهند الغر شوند، بادمجان آب پز با 

گوجه فرنگی و ادویه میل کنند.
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3.کسانی که سوداوي مزاج هستند، بادمجان کمتر مصرف 
کنند.

 4.کسانی که گرم مزاج هستند، کمتر بادمجان بخورند.
 5.کســانی که تنگی نفــس دارند، از خــوراك بادمجان 

استفاده کنند.
6. کسانی که بیماري هاي پوســتی دارند، کمتر بادمجان 

بخورند.
 7.بادمجان، حالت قلیایی دارد؛ به خاطرهمین، گوشت را 

همراه بادمجان بخورید تا در بدن تعادل برقرار سازد.
8. ســعی کنید هنگام طبخ بادمجان، کمی سرکه سیب 

در آن بریزید.
 9.به طورکلی، خــوردن بادمجان عرق بدن را خوشــبو 

می کند.
10. بخار بادمجان، براي تقویت چشــم مناسب است؛ در 
نتیجه هنگامی که بادمجان می پزیم، خوب است بخار آن 

را استشمام کنیم.
 11.بادمجان در عین حالی که بازکننده معده است، گاهی 

اوقات باعث گرفتگی کبد و طحال می شود.
12. کسانی که دست هایشــان عرق می کند، پوست سیاه 
بادمجان را بجوشانند؛ سپس دست ها را براي مدتی در آن 

جوشانده بگذارند.
 13.کسانی که زخم معده دارند، از بادمجان آب پز استفاده 

کنند.
 14.براي ازبین بردن عرق کف دســت و پا، بادمجان را به 
ورق هاي نازك برش دهید و سپس نمک بپاشید. آب سیاه 

و زردي از آن خارج می شود، این آب را به دست ها بمالید.
15. به  خاطر وجود آهن در بادمجان، براي کسانی که کم 

خون هستند مفید است.
 16.اگر بادمجان آب پز با بخار پخته شود، هضم آن آسان تر 

است.
17. کسانی که ســنگ کلیه یا صفرا دارند، از خوردن 

بادمجان خودداري کنند.
کدوسبز

 یکى از بهترین غذاهایى است که به پیشگیرى از 
بیمارى اسکوربوت، کبودى و غیره که در نتیجه کمبود 
ویتامین C به وجود مى آید، کمک مى کند. همچنین 
از خطر ابتال به  ام. اس و سرطان کولون (روده بزرگ)، 
محافظت مى کند. کدوسبز، حاوى عناصر ضدسرطانى 
است. آب کدوسبز از نظر توانایى مقابله با جهش هاى 
ســلولى، همانند تره فرنگى، تربچه و کدوتنبل است. 
بیشتر مواد مغذى موجود در کدوسبز به پیشگیرى از 
آترواسکلروزیس (گرفتگى عروق) و بیمارى هاى قلبى 
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در دیابتى ها کمک مى کند و  خطر حمله قلبى و ســکته 
مغزى را به وسیله کاهش فشارخون باال، کاهش مى دهد. 
کدوسبز از اکسیداسیون کلسترول که یکى از دالیل اصلى 
تجمع کلسترول در دیوارة رگ هاى خونى ست، جلوگیرى 
مى کند. به این ترتیب، کدوســبز یکــى از بهترین غذاها 
براى مبارزه با بیمارى هاســت؛ چراکه حــاوى ترکیبات 

آنتى اکسیدانى و ضد التهابى است.
کاهش عالئم بیمارى

این باور وجود دارد که کدوسبز، آســم را درمان مى کند؛ 
زیرا حاوى ویتامیــن C باالیى اســت. دریافت منظم این 
سبزى، موجب کاهش سطوح باالى هموسیستئین خون 
مى شود. حتما مى دانید که سطوح باالى هموسیستئین، 
منجر به حمله قلبى و ســکته مغزى مى شود. مقدار باالى 
ویتامین C و لوتئین موجود در کدوسبز، به چشم هاى شما 
کمک مى کند تا بهتر ببینید و سالمت آن ها را بهتر حفظ 
کنید. فوالت، پتاســیم و ویتامین A با هم در جهت حفظ 
و بهبود سالمت عمومى مشــارکت مى کنند. تحقیق هاى 
اخیر نشان داده است که عصاره کدوسبز به تخفیف عالئم 
بزرگى خوش خیم پروســتات کمک مى کند. همان طور 
که مى دانیــد، بزرگــى خوش خیم پروســتات، منجر به 
مشکالتى در عملکرد دستگاه ادرارى و جنسى مى شود که 
فیتونوترینت هاى موجود در کدوسبز، عامل این تسکین 
هســتند. مس موجود در این ســبزى، بــه کاهش عالئم 

دردناك آرتریت روماتوئید کمک مى کند.
غنى از مواد مغذى

یک منبع خوب ویتامین C، ویتامین A (به دلیل داشــتن 
ســطوح باالى کاروتنوئیدها ماننــد بتاکاروتن)، منیزیم، 
پتاســیم، مس، فیبر، فوالت، فسفر و ریبوفالوین شناخته 
مى شود. کدوســبز همچنین یکى از بهترین منابع غذایى 
 B۱ منگنز نیز است. این گیاه، مقدار قابل توجهى از ویتامین

و B۶ مورد نیاز بدن را نیز تامین مى کند.
کاهش وزن

کدوســبز، حاوى بیــش از 95درصد آب اســت که آن را 
به عنوان یکى از بهترین غذاها براى افرادى که رژیم دارند، 
مطرح مى کند. کدوسبز همچنین حاوى کالرى کمى است؛ 
به  طورى که هر 100 گرم آن فقط حدود 25 کالرى دارد. 
عالوه بر این، مشخص شده است که کدو سبز، متابولیسم 

یا سوخت وساز بدن را باال مى برد.
سیر

سیر طبعى گرم و خشک دارد. 
1.اگر مى خواهید ظاهرى شاداب و زیبا داشته باشید، حتما 

از سیر استفاده کنید. 
2. براى درمان فشارخون شــریانى، خوردن سیر توصیه 

مى شود.
3.خوردن سیر همراه با غذا، باعث بازشدن اشتها مى شود. 

4.براى درمان ورم روده و تقویت معده حتماً سیر بخورید.
5.کسانی که بیماري آســم دارند، از سیر استفاده کنند یا 

یک حبه سیر را زیر زبان بگذارند.
6.براي درمان رماتیسم، سه هفته، هر صبح ناشتا یک حبه 

سیر میل کنید.
7. کسانی که سرگیجه دارند، یک حبه سیر بخورند.

8. مصرف زیاد سیر، ضعف دید به وجود می آورد.
9. مصرف زیاد سیر باعث می شود ید جذب نشود.

10. مصرف زیاد سیر، ایجاد کهیر می کند.
11. کوه پیمایان یا کســانی که می خواهند کاري سخت 

انجام دهند، خوب است قبل از آن ساالد سیر بخورند.

12. سیر از سکته مغزي جلوگیري می کند؛ زیرا چربی 
خون را منظــم و کار گلبول هاي قرمزرا که رســاندن 

اکسیژن است، آسان می کند.
 گوجه فرنگی

گوجه فرنگــى داراى لیکوپن، یکــى از قوى ترین 
انواع آنتى اکســیدان هاى طبیعى و چند نوع رنگ دانه 
از خانــوادة کاروتنوئیدهــا، ازجمله بتاکاروتن اســت. 
گوجه فرنگى به علت دارابودن ویتامین K، C، B، A و مواد 
معدنى مانند کلسیم، فسفر و آهن، در تأمین انرژى بدن 
نقش موثرى ایفا مى کند. گوجه فرنگى، یکى از مهم ترین 
منابع ویتامین A به شمار مى رود؛ لذا در تقویت بینایى، 
تقویت و سالمتى پوست و مخاط ها (دهان و بینى) و رشد 
و نمو استخوان ها ضرورى است. گوجه فرنگى، سرشار از 
ویتامین B۲ و B۱ است و از این جهت در تسکین دردهاى 
عصبى، رفع بى اشــتهایى، درمان یبوست، نقصان شیر 

مادران و تورم دهان تجویز مى شود و مفید است.
موارد منع مصرف

اگر ناراحتى مرى دارید: اگر ناراحتى گوارشى 
یا مرى دارید، به عنوان مثال، دچار بازگشت اسید معده 

هســتید، بهتر اســت در مصرف گوجه با احتیاط عمل 
کنید. مصرف این سبزى، مى تواند سبب بروز دردهاى 

شدید در معده و مرى شود.
 اگر ســندروم آلرژى دهانى دارید: افرادى که به 
گرده ها حساســیت دارند، با خــوردن گوجه فرنگى در 
بدن شــان عکس العمل ایمونولوژیک به وجود مى آید و 
این موضوع به دهان، لب ها و گلو محدود مى شود و حس 
گزگز و سوختگى به وجود مى آید و در عرض چند دقیقه، 
برطرف خواهد شد؛ بنابراین، خوردن گوجه فرنگى براى 
این افراد، ممنوع نیســت؛ اما در صورتى که با خوردن 
این ســبزى دچار این حاالت مى شــوید، بهتر است با 
متخصص مشــورت کنید تا دالیل آلرژى تان مشخص 
شود. ماده اى سمى در گوجه فرنگى سبز و نارس وجود 
دارد که خوردن آن موجب مسمومیت و دل پیچه، اسهال 
و باز شدن مردمک چشم مى شود. خوردن گوجه فرنگى 
به هرصورت، براى بیمارانى که دچار حساسیت یا آلرژى 
(خارش بدن، آســم، کهیر و غیره) هستند، مضر است. 
سرخ کردن زیاد گوجه فرنگى در روغن، باعث سنگینى 
هضم آن مى شود و کباب کردن آن روى آتش، مناسب تر

 است.
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کتاب راهنماى گردشگرى اصفهان توسط نشــر پارس بوك در 34 صفحه منتشر شده است. «اصفهان، با پهنه اى حدود 250 
کیلومترمربع، در دل فالت ایران قرار گرفته است. آب وهواى شهر اصفهان نیمه خشــک و معتدل است؛ به طورى که متوسط 
درجه حرارت ساالنه این شهر حدود شانزده درجه ســانتى گراد و متوسط بارندگى ســاالنه آن حدود سیزده میلى متر است. 
به طورکلى، اصفهان شهر کم آبى است؛ ولى به واســطه وجود رودخانه زاینده رود، کشاورزى در این استان توان رشد پیدا کرده 
است. اصفهان به لحاظ واقع شدن در مرکز جغرافیایى ایران و با داشتن آب وهوایى معتدل و خاکى حاصلخیز و آب  کافى زاینده رود 
(زنده رود)، از دیرباز به عنوان مکانى براى سکونت، موردتوجه بوده است.» با این مقدمه در این کتاب به بناها و یادمان هاى تاریخى 
همچون آرامگاه پیربکران، آرامگاه میرعماد، کاخ چهل ستون، عمارت عالى قاپو، تاالر اشرف، مدرسه شمس آباد، مناره دارالضیاء، 
مناره چهل دختر، پل شهرستان، پل مارنان و جاذبه هاى طبیعى همچون آبشــار کردعلیا و چشمه آب معدنى ورتون و اماکن 
زیارتى مذهبى چون مسجد جامع عباسى، مسجد و مناره برسیان، مســجد لنبان، کلیساى بیت اللحم و همچنین جغرافیاى 
تاریخى استان اشاره شده است. در ادامه اهم صنایع دستى استان نظیر قالى بافى و قلمکارسازى به  تفصیل معرفى و شرح داده 
شده اند. درنهایت نیز به بیان تاریخچه مختصرى از شهرستان هاى استان و معرفى جاذبه هاى گردشگرى آنان پرداخته  شده است.

کتاب راهن�ی 
گردشگری اصفهان
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بیشـتر  سرسـبد  گل  کارآفرینـى،  پرطمطـراق  واژة  روزهـا  ایـن 
کسـب وکارهاى نوپـا و محافـل و هم اندیشـى هاى مرتبـط بـا آن 
اسـت. هرازگاهـى جامعه  ایران با تـب واژه و مفهـوم جدیدى مواجه 
مى شـود؛ به طورى کـه بـر سـر زبان هـر سـخنرانى آن را مى شـنوید 
و پـس از چنـدى، ایـن مفهـوم بـه فراموشـى سـپرده مى شـود. در 
اشـتغال زایى  یـاد  بـه  را  واژه شـما  ایـن  اول ممکـن اسـت  نـگاه 
بینـدازد؛ ولـى حقیقـت چیـزى بیـش از ایـن اسـت. یکـى از اثرات 
کارآفرینـى، اشـتغال زایى اسـت. کارآفرینى درحقیقت واژه اى اسـت 
کـه بـه رأى و نظـر بسـیارى از اسـتادان و صاحب نظران، به درسـتى 
به فارسـى برگردانده نشـده اسـت. شـاید بتوان کارآفرینى را معادل 

ارزش آفرینـى، خلـق ارزش جدیـد یـا ارزش افـزوده دانسـت.
کارآفرینـى زمینـه و انـواع گوناگونـى دارد و محـدود بـه نوع خاصى 
از کسـب وکار نمى شـود. یکـى از عرصه هاى مسـتعد و پرپتانسـیل، 
فرهنـگ اسـت؛ امـا چگونه؟ فرهنـگ و هنر هـر جامعـه اى از موارد 
بـا خالقیـت، آداب ورسـوم و  پیونـد  به نوعـى  بنیـادى اسـت کـه 
هنجارهـاى جامعه دارد. این مسـئله منشـأ صنایع خـالق در جوامع 
بشـرى مى شـود. بـراى صنایـع خـالق طبقه بندى هـاى مختلفـى 
مطرح شـده اسـت که در تمام آن ها بالاسـتثنا از صنعت گردشگرى 
به عنـوان پیشـران و نیـروى محرکـه  سـایر ایـن صنایـع نـام بـرده 

مى شـود.

مسعود غالمى
کارشناس ارشد کارآفرینى فرهنگى

چرا نباید راه اندازی کسب وکار  را 
با کارآفرینی اشتباه گرفت؟
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بـه  اخیـر، صنعـت گردشـگرى  طـى چنـد دهـه 
یکـى از صنایـع بااهمیـت جهـان و محرکـى بـراى 
پیشـرفت اجتماعـى و  اقتصادى مبدل شـده اسـت. 
بین المللـى  گردشـگران  تعـداد  روبه رشـد  رونـد 
نیـز چشـم انداز روشـنى را بـراى ایـن صنعـت در 
هم زمـان  مى کشـد.  تصویـر  بـه  آینـده  سـال هاى 
بـا اهمیت یافتـن صنعـت گردشـگرى، پیامدهـاى 
زیسـت محیطى، اقتصـادى، سیاسـى، اجتماعـى و 
فرهنگـى آن نیـز، بیش ازپیش در کانـون توجه قرار 
گرفتـه اسـت. بـا وجـود پیامدهـاى مثبـت بسـیار، 
گردشـگرى اگـر به صـورت عقالنـى برنامه ریـزى و 
مدیریـت نشـود پیامدهـاى نامطلـوب بسـیارى نیز 
در پـى خواهـد داشـت. به منظـور به حداقل رسـاندن 
گردشـگرى  مفهـوم  احتمالـى،  منفـى  پیامدهـاى 
پایـدار مطـرح شـد که بـه معنـاى تعادل میان سـه 
بعد اقتصادى، زیسـت محیطى و اجتماعى-فرهنگى 

اسـت و منجـر بـه توسـعه گردشـگرى مى شـود.
صنعت گردشـگرى مانند بسـیارى دیگـر از صنایع، 
نیازمنـد زیرسـاخت هاى اولیـه اسـت؛ به خصـوص 
زمانى کـه صحبـت از پایـدارى مى شـود؛ امـا تحقق 
ایـن پایـدارى و رفـع محدودیت هـاى زیرسـاختى 
بـا اسـتفاده از علـوم مهندسـى، توسـط کسـب وکار 
شـاید  اسـت.  افتـاده  اتفـاق   «AirBnb» آنالیـن 
به جـرأت بتـوان ایـن کسـب وکار آنالیـن را نمونـۀ 
از کارآفرینـى فرهنگـى و گردشـگرى در  موفقـى 
بیـش از 191 کشـور دانسـت؛ درحالى کـه تـا حدى 
پایـدارى را هـم مدنظـر قرار داده اسـت، افـرادى که 
بـا اجـاره دادن تشـک بـادى بـراى خـواب بـه یـک 
شـرکت ده میلیـارددالرى تبدیـل شـدند. ایـدة این 
دو دوسـت سـاده و ابتدایـى بـود و البتـه مشـکل 
در تأمیـن اجاره بهـا، اجبـارى بـراى راه انـدازى ایـن 
اجـاره دادن  بـا   2007 سـال  در  شـد.  کسـب وکار 
تشـک بـادى به همـراه صبحانـه به صـورت آنالیـن، 
میزبـان مسـافران در سانفرانسیسـکو بودنـد. پس از 
چنـد سـال فرازونشـیب و البتـه تغییراتـى در روند 
سـرمایه گذاران  از  بهره گیـرى  و  خـود  کسـب وکار 
توانسـتند ایـن کسـب وکار را در عرصـۀ بین المللـى 
مطـرح کننـد. درحال حاضـر مـردم در بیـش از 65 
هـزار شـهر در سرتاسـر دنیـا بـا اسـتفاده از ایـن 
سـامانۀ آنالیـن، پذیراى گردشـگران هسـتند. بدون 
زیرسـاخت  وجـود چنیـن سـامانه اى، محدودیـت 
مثـل کمبـود فضـاى کافـى براى اسـکان مسـافران 
به صـورت  و همین طـور روال رزرواسـیون هتل هـا 
جـدى  موانـع  از  گردشـگران،  بـراى  بین المللـى 
گردشـگرى پایـدار به شـمار مى آمـد. درحال حاضـر 
فعالیت هـاى ایـن شـرکت محـدود بـه رزرواسـیون 
محـل اقامـت نمى شـود و بـا تزریق عناصـر کلیدى 
از فرهنـگ و هنـر بـه کسـب وکار خود، گردشـگرى 
تجربه محـور را رواج مى دهنـد و به نوعـى در کنـار 
کارآفرینـى  گردشـگرى،  عرصـه  در  کارآفرینـى 
فرهنگـى ایجـاد مى کننـد. شـاید بـا تعمـق در این 
نمونـه، بتـوان معنـا و مفهـوم واژة کارآفرینى را بهتر 
دریافـت: اینکـه چگونـه ضمـن توجه بـه معیارهاى 
پایـدارى، به منظـور رفـع و غلبه بـر محدودیت هاى 
زیرسـاختى و همین طور بهره بـردارى از فرصت هاى 
موجـود در جامعـه بـا توجـه بـه کاسـتى ها، بتـوان 

ارزش افـزوده اى درخـور ایجـاد کـرد.
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ا ن ا  را ادداش   

کیک تولدی که 
طعم غصه داشت!

مرضیه فرزانه
راهنماى تور، کارشناس ارشد گردشگرى

با تقدیم دو شاخه گل رز سرخ به نشانه یک خوش آمدگویى دوستانه، تورمان را شروع 
کردیم. یک زوج استرالیایى. همان وقتى که از دیدن گل ها چشمان شان برق زد و 

بیشتر از یک بار تشکر کردند، فهمیدم باید مهربان باشند.
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سفرمان را از تهران آغاز کردیم و به شیراز رفتیم. وقتى در آرامگاه حافظ 
از عرفان برایشان گفتم و نمادهاى عرفانى به کاررفته در معمارى بنا 
و شعرهاى حافظ، با دقت زیادى گوش مى دادند. از پرسش هایشان 
حدس زدم اطالعات خوبى در این زمینه دارند. توضیحاتم که تمام 
شد، «سالى» از من خواست تا کتاب فروشى همراهى اش کنم. عادت 
داشــت در هر بنا یک یادگارى مثل کارت پســتال بخرد؛ اما این بار 
به دنبال چیز دیگرى بود. چند آویز با کتیبه هاى قرآنى و بیت هایى از 
حافظ توجهش را جلب کرده بود. از من خواست برایش ترجمه کنم 
و در نهایت آن ها را خرید. براى هدیه تولد پسرش که حضور نداشت، 
مى خواست. گویا دانشجوى مطالعات اسالمى بود و به معمارى اسالمى 
و عرفان و خوشنویسى عالقه مند. اینجا بود که فهمیدم به همین دلیل 
اطالعات شان در این زمینه زیاد اســت تا جایى که بعضى کلمات و 
جمله هایى راکه در کتیبه هاى مساجد بود، مى دانستند و از بازى که 

هنرمند خوشنویس با پیچ وتاب قلمش کرده بود به وجد مى آمدند.
ســفرمان را به شــهرهاى دیگر ادامه دادیم. روزهاى پایانى بود که 
به اصفهان رســیدیم. در جلفا که قدم مى زدیم «ســالى» با دیدن 
شیرینى فروشى از من خواســت کمکش کنم تا براى فردا که تولد 
پسرش بود کیک تولد بخرد. به او قول دادم که روز بعد این کار را خواهم 
کرد تا به جاى یک کیک شب مانده، با یک کیک تازه تولد پسرش را 
جشن بگیرد. موقع ناهار «ســالى» از پسرش برایم گفت. چند سال 
پیش به ناگهان فهمیده بودند پسرشان بیمار است و ظرف یک هفته 

او را ازدست داده بودند!

 «سالى» پرستار بازنشسته و همسرش «فیلیپ» پزشک بازنشسته 
بود... حرف هاى سالى را مى شــنیدم؛ اما درك شان برایم دشوار بود. 
تاب آوردن این غم بزرگ خودش به اندازه کافى ســخت بود؛ اما اگر 
پزشک باشى و جان خیلى ها را نجات داده باشى ولى نتوانى به فرزند 

خودت کمک کنى واقعاً دشوار است.
یاد هدیه هایى که در آرامگاه حافظ براى پسرش خرید، افتادم: «برایش 
در خانه یک نیایشگاه درست کرده ام و چیزهایى را که دوست دارد آنجا 

برایش مى گذارم.»
واقعاً دردناك بود. اشکم سرازیر شد. اینجا بود که این زوج استثنایى 
مرا دلدارى دادند: «ناراحت نباش. ما هیچ وقت حس نمى کنیم او وجود 

ندارد. او همیشه کنار ماست.»
 دیگر حرفى براى گفتن نبود. نوع باور قلبى محکم آنان به زندگى پس از 
مرگ و جاودانگى، تبلور تمام شعارهایى بود که ما در مذهب مان فریاد 

مى زنیم؛ ولى شاید با تمام وجود باورشان نمى کنیم.
 روز بعد طبق قولى کــه داده بودم کیک را ســفارش دادم. در یک 
کافى شاپ نشســتیم. آنان شمع را به جاى پسرشــان فوت کردند: 

«تولدت مبارك ویلى.»
با لبخندى بر لب و بغضى در گلو به آنان تبریک گفتم و سعى کردم در 
این موقعیت عجیب که تابه حال در آن قرار نگرفته بودم همراهى شان 
کنم. هرچه باشــد من یک راهنما هستم و در هر ســفر درسى نو از 
زندگى مى گیرم. این بار درس من «پذیرفتن مشیت الهى» از زوجى 

نامسلمان بود.

Se
pa

ha
n 

to
ur

ism
 m

ag
az

in
e 

61
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*

Sepahan tourism magazine



62
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*

امکان صدور مجوز تجاری برای موزه های 

مشهد
گردشـگرى  و  صنایع دسـتى  میراث فرهنگـى،  اداره کل  سرپرسـت 
خراسـان رضوى گفت: «موزه دارى کارى ارزشـى اسـت و در شـهر مشـهد 
بـا توجـه به کمبـود مراکز فرهنگـى و تفریحـى، شـهردارى مى تواند براى 
مـوزه داران 10 تـا 20درصـد مجـوز تجـارى در نظـر بگیـرد.» به گـزارش میراث آریـا، 
محمدرحیـم رهنمـا افـزود: «میراث فرهنگى سـازمانى حامى و پشـتیبان اسـت و همیشـه 
سـعى کـرده از هنرمنـدان صنایع دسـتى و نمایشـگاه هاى داخلـى و خارجـى در حـوزه 
گردشـگرى و صنایع دسـتى حمایـت کنـد.» او خاطرنشـان کـرد: «بودجه هـاى طرح هـاى 
سـازمان میراث فرهنگـى در کارگـروه سـرمایه گذارى و اشـتغال در قالـب تسـهیالت ارائـه 
مى شـود و مى تـوان از ایـن طریـق بـه موزه هـا نیـز تسـهیالت ارائـه کـرد.» رهنمـا تصریـح 
کـرد: «موزه هـا به عنـوان یک پـروژه و طـرح در سـازمان میراث فرهنگى دیده شـده اند و این 
سـازمان در زمینـه فرهنگـى مـوزه مى تواند کمـک کند؛ اما شـهردارى مى توانـد چنددرصد 

مجـوز تجـارى نیـز بـراى مـوزه داران در نظـر بگیرد.»
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تجلیل از «مادر صنایع دستی» 

در نمایشگاه ملی صنایع دستی
در نمایشـگاه ملـى صنایع دسـتى از ماه نسـا شهسـوارپور، پیرتریـن 
بانـوى تولیدکننـده صنایع دسـتى، به پاس یک عمـر فعالیـت در این حوزه 
به عنوان «مادر صنایع دسـتى» تجلیل شـد. شهسـوارپور به گفته خودش 115 
سـال دارد و بیـش از 90 سـال فعالیت هایـى ازجمله گلیم بافى، خیاطـى، گلدوزى، 
جاجیم بافـى، پتـه دوزى و... داشـته اسـت. فرزنـد ایـن پیشکسـوت دربـاره فعالیت هـاى او 
توضیـح داد: «باوجوداینکـه مـادرم در چهارسـالگى به علـت حادثـه اى دسـت هایش دچـار 
سـوختگى شـدید شـد، امـا بـا همیـن دسـت ها در چندیـن حـوزه مختلف صنایع دسـتى 
سـال ها فعالیـت داشـت.» او ادامـه داد: «تقدیر از ماه نسـا شهسـوارپور تقدیر از هنر اسـت. 
امیـدوارم بـا تالش همه مسـئوالن فرهنگ و هنرمـان در وهله اول به مـردم خودمان و بعد 
مـردم دنیـا معرفـى شـود.»معاون صنایع دسـتى سـازمان میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى نیز ضمن تشـکر از فعالیت هاى چندسـاله «مادر صنایع دسـتى» با اهداى لوح 
و هدیه اى از او تقدیر کرد. وى ضمن تشـکر از فعالیت هاى چندسـاله «مادر صنایع دسـتى» 
گفـت: «اگر سـیرجان در شـوراى جهانى صنایع دسـتى ثبت شـود، بخش اعظمـى از آن را 

مدیـون فعالیت هـاى خانم شهسـوارپور و خدمات شـان به صنایع دسـتى هسـتیم.»

تجلیل از «مادر صنایع دستی» 

در نمایشگاه ملی صنایع دستی
در نمایشـگاه ملـى صنایع دسـتى از ماه نسـا شهسـوارپور، پیرتریـن 
بانـوى تولیدکننـده صنایع دسـتى، به پاس یک عمـر فعالیـت در این حوزه 

به عنوان «مادر صنایع دسـتى» تجلیل شـد. شهسـوارپور به گفته خودش 
سـال دارد و بیـش از 
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طوالنی ترین پل معلق جهان 

افتتاح شد
طوالنى تریـن پـل معلـق براى گـذر عابران 
در جهان افتتاح شـد. به گـزارش خبرگزارى 
تسـنیم، پل معلق 500 مترى در کوهسـتان هاى 
شـهر «زرمات» سوئیس افتتاح شـده که طوالنى ترین 
پـل در نوع خود اسـت و سـازندگان آن، نامـش را «پل 
ایـن   ،BBC گـزارش  اسـاس  بـر  گذاشـته اند.  اروپـا» 
پـل کـه بخـش معلـق آن دقیقـاً 494 متر طـول دارد 
در ارتفـاع 85 متـرى زمیـن قرارگرفتـه و بـه گفتـه 
سـازندگان، طوالنى تریـن پـل معلـق عابـران در جهان 
اسـت. پیش ازایـن لقـب طوالنى ترین پـل معلق جهان 
بـه پلـى در اتریـش بـا طـول 405 متـر تعلـق داشـت 
کـه تـاج آن در ارتفـاع 110 متـرى زمیـن قرارگرفته و 
کوه نـوردان و گردشـگران از روى آن عبـور مى کننـد. 
ایـن پـل جدیـد در منطقـه کوهسـتانى «زرمـات»، 
جایگزیـن پـل کهنـه دیگـرى شـده کـه براثـر ریزش 
کـوه آسـیب دیده بـود. ایـن پـل جدیـد کـه کابل هاى 
نگه دارنـده آن هشـت تـن وزن دارند به فنـاورى مجهز 

اسـت کـه از تاب خـوردن پـل جلوگیـرى مى کنـد.

طوالنی ترین پل معلق جهان 
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طوالنى تریـن پـل معلـق براى گـذر عابران 
در جهان افتتاح شـد. به گـزارش خبرگزارى 
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شـهر «زرمات» سوئیس افتتاح شـده که طوالنى ترین 
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صربستان ویزای توریستی برای 

اتباع ایران و هند را لغو کرد
به گزارش ایسنا از ریانووستى، دفتر مطبوعاتى دولت 
صربستان اعالم کرد، ازاین پس شهروندان ایران و هند 
نیازى به دریافت ویزا براى ســفر به صربستان ندارند. 
این تصمیم در نشست روز سه شنبه (31 مرداد) دولت 
جمهورى صربستان اتخاذ شد و علت آن توجه به منافع 
گردشگرى و جلب شــهروندان ایران و هند براى سفر 

توریستى به این کشور اروپایى اعالم شد.
 به گفتۀ دولت صربستان، ورود گردشگران ایران و هند 
و سرمایه گذاران بالقوه آن ها، فضاى اقتصادى مطلوبى را 
براى صربستان ایجاد خواهد کرد و باعث رشد مناسبات 
دو کشور خواهد شد. بر اســاس آمار موجود، مراودات 
اقتصادى ایران و صربستان حدود بیست میلیون دالر و 

هند و صربستان حدود 150 میلیون دالر است.
 جمهورى صربستان با جمعیت ده میلیون نفر در جنوب 
شرقى اروپاســت، پایتخت آن بلگراد است و از شمال 
با مجارستان، از شرق با رومانى و بلغارستان، از غرب با 
مونته نگرو، کرواسى و بوسنى و هرزگوین و از جنوب با 

آلبانى و مقدونیه همسایه است.

tourismtourismtourismmagazinemagazinetourismmagazinetourismtourismmagazinetourism
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از  اصفهـان  اسـتان  میراث فرهنگـى  مدیـرکل 
آغـاز مرمـت قلعـۀ روسـتاى قورتـان، به عنـوان 
بزرگ تریـن دژ تاریخى اسـتان اصفهان خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـى اداره کل میراث فرهنگى 
اعـالم  بـا  اله یـارى  فریـدون  اصفهـان،  اسـتان 
ایـن مطلـب افـزود: «بـا توجه بـه آغـاز عملیات 
گسـترده مرمـت آثـار تاریخـى در محـور شـرق 
شهرسـتان اصفهـان، عملیـات مرمـت دیواره هاى 
قلعـۀ تاریخـى قورتـان به عنـوان بزرگ تریـن دژ 
تاریخى اسـتان اصفهان، از اواسـط مردادماه سـال 
جـارى آغـاز شـده اسـت.» او تأکیـد کـرد: «این 
طـرح با اعتبـارى بالغ بـر دو میلیارد ریـال از محل 
اعتبارات عمرانـى توسـط اداره کل میراث فرهنگى 

اسـتان اصفهـان صـورت مى پذیـرد.»
در همیـن رابطه حمیـد محمدنژاد، ناظـر طرح هاى 
مرمت محور شـرق شهرسـتان اصفهـان نیز تأکید 
کـرد: «کار مرمـت ایـن قلعـۀ عظیـم تاریخـى که 
بیـش از 43 هـزار مترمربع وسـعت دارد به صورت 
متنـاوب از سـال 1390 آغـاز شـده اسـت؛ لکن با 
توجـه به تخریـب تدریجـى دیواره هـاى این قلعۀ 
عظیـم، کار مرمـت دیواره هـا و اسـتحکام هاى این 
قلعۀ تاریخـى ازجمله برج هاى قلعه از سـال 1395 

آغـاز و در نیمـه دوم سـال 1396 پـس از تخصیص 
اعتبـار ادامه یافته اسـت.» او افزود: «در سـال هاى 
گذشـته با تخصیص اعتبـار الزم توانسـتیم پس از 
تملک دو خانـه تاریخى در این قلعه، ابتدا مسـجد 
جامـع قلعـه را مرمـت و سـپس مرمـت برج هـاى 
خاطرنشـان  محمدنـژاد  کنیـم.»  آغـاز  را  قلعـه 
کـرد: «طـى دو سـال گذشـته مرمـت کنگره ها و 
برج هـاى قلعـه از محور شـمالى و شـمال شـرقى 
او همچنیـن گفـت:  دارد.»  ادامـه  و  آغـاز شـده 
«درحال حاضـر توانسـته ایم مرمت نزدیـک به 570 
مترمربـع از دیواره هـا، کنگره هـا و برج هـاى ایـن 
قلعـۀ عظیم تاریخـى را در جداره هـاى خارجى آن 
انجام دهیـم؛ لذا ادامۀ آن در سـال جـارى ازجمله 
پیوند و آزادسـازى و مرمت تمامـى دیوار خارجى و 
مرمـت و بازسـازى بخش هایـى از کنگره هاى باالى 

دیوارهـاى قلعـه ادامـه مى یابد.»
ارگ تاریخـى قورتـان در منطقـه شـرق اصفهان و 
نزدیـک شـهر ورزنـه و نزدیک منطقه اى باسـتانى 
به نـام «فارفـان» و در میانه روسـتاى قورتان واقع 
شـده اسـت. برخـى منابـع تاریخـى شـالوده این 
قلعـۀ تاریخـى را به دوران پیش از اسـالم نسـبت 
داده و برخـى دیگـر نیز تاریخ بنـاى آن را به دوران 

دیلمیـان در سـده چهـارم هجـرى قمرى نسـبت 
مى دهنـد. درحال حاضـر ایـن قلعـۀ تاریخـى بـا 
بیـش از چهار هکتـار، داراى مسـاحتى بیش از 43 
هـزار مترمربع و همچنیـن داراى بیـش از 50 خانه 
تاریخـى، سـه مسـجد، دو بازارچـه، یـک حمـام، 
خانقـاه، دو آسـیاب و حتى در دورانـى داراى چهار 

بـاغ بوده اسـت.
اسـتان  میراث فرهنگـى  اداره کل  درحال حاضـر 
پـس از ثبـت ملى این اثـر منحصربه فـرد تاریخى، 
در تـالش اسـت بـا حمایـت از بخـش خصوصى و 
حتـى حمایـت از مـردم روسـتاى قورتـان، حیات 
در ایـن قلعـۀ تاریخى را تـداوم بخشـد؛ به گونه اى 
کـه هم اینک پنـج خانـواده در این قلعه سـکونت 
دارنـد؛ همچنین در ایـام مختلف سـال به ویژه ایام 
محرم، مراسـم مختلف آئینـى در این قلعۀ تاریخى 
توسـط مـردم روسـتا صـورت مى پذیرد کـه از آن 
جملـه مى توان به آئیـن مذهبى «زارخاك» اشـاره 
کـرد که همه سـاله در عصر روز تاسـوعا در سـوگ 
شـهادت امام سـوم شـیعیان و یـاران باوفایش به 
صـورت آئینـى باشـکوه در حسـینیه و کوچه هاى 

این قلعـۀ تاریخـى برگزار مى شـود.

آغاز مرمت قلعه 
روستاى قورتان؛ 

بزرگ ترین دژ 
تاریخى استان 

اصفهان
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Abarkuh city, also known as Abarghoo, 
is one of the old cities of Iran located 
in south-west of Taft County, Yazd 

Province. Due to its location in foothills of a 
mountain it is called Abarkuh, which means 
a town or city in foothills. This city is located 
among the triangle of three historical cities of 
Iran, which are Yazd, Isfahan, and Shiraz; and 
since it was located near the Silk Road, it was 
mentioned in ancient texts. There is no detailed 
information about the history of the city, but ac-
cording to ancient monuments and texts it dates 
back more than Yazd city. Due to this, there 
are lots of historical monuments from ancient 
times in this city. According to Department of 
Historical Heritage reports, Abarkuh is one 
of the fourteen touristic cities of Iran due to 
its distinctive handicrafts and touristic areas. 
Historical monuments of this city includes 
historical houses, wind-catchers, adobe ice-
houses, ancient castles and trenches, and the 
most wonderful one is an ancient cedar tree 
known as Sarv-e Kohan with more than 4000 
years history, that all of them together creates 
a proper lace for domestic and foreign tourists 
and lovers of culture and history. 

This number of historical monuments in 
this city create a brainstorm in minds of 
two Abarkohian young men name Saeed 
Rezaian and Abolfazl Omidvarpanahi. 
Previously, Mr. Rezaian had a restaurant 
in Abarkuh and learned ways of customer 
orientation from his father in his childhood 
and Mr. Omidvarpanahi was a construc-
tion worker and everyday he just watches 
tourists came to his city. These two young 
men by considering the touristic capabil-
ity of their home town were think about 
establishing a residency at heart of their 
own home town, Abarkuh. Then, after 
some researching and consulting and 
receiving related license from Cultural 
And Heritage Organization in 2015, they 
bought an abandoned garden house with 
an area of 1200m2 ; then after restoring 
and renovation works they started their 
new job 5 months after, and called their 
residency as Sarv-e Kohan, which means 
Ancient Cedar. 
This residency is located in historical region 
of Abarkuh, behind Aziz-Abad Mill and 
near the Ancient Cedar. This residency’s 
rooms are designed traditionally based on 
local culture of the region. Rooms are made 

of adobe with arch-shaped wooden roofs. 
In addition, heating and cooling equip-
ment were chosen based on local culture. 
These two young entrepreneur do their best 
to provide a traditional way for catering 
and servicing visitors. They prepare local 
Abarkuhian foods, Ash, and breads for visi-
tors. They also provide tours to visit villages, 
farms, and activities such as horse riding, 
doing jewelry masonry, and baking breads, 
and serving local foods, and also stellar ob-
servation to inspire pure feelings of being a 
villager to their visitors. Another distinctive 
feature of this residency is to setup exhibi-
tions, although small ones, to introduce 
ancient Abarkuhian equipment and culture 
to their visitors. 
In addition to job creation for themselves, 
these two Abarkuhian entrepreneurs, di-
rectly and indirectly, employed other thirty 
people. In addition, due to this residency 
more domestic and foreign visitors are go-
ing to Abarkuh. Consequently, villagers’ 
products such as handicrafts have found 
more marketing, that cause the renovation of 
ancient texture behind the Mill and more dy-
namics among the villagers, and it is inspired 
more proud for youngsters. 

A Rural Residency At
 Heart Of The City, Sarv-e Kohan
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Takht-E Foulad Cemetry
Takht-e Foulad Cemetery with an ancient 
history is the most noble and the most glori-
ous cemetery of Shiite’s world after Jannat 
al-Baqi Cemetery in Medina, Saudi Arabia 
and Vadi Al-Salam in Najaf, Iraq. This place 
is also known as Lesan Al-Arz and Baba 
Rokn-al-Din. 
This cemetery dates back to 10th century. Of 
course, the time of its initial foundation is not 
clear yet, but monuments exist in this cem-
etery proof that it dates back to pre-Islamic 
Era. With area of about 75 hectares, this cem-
etery is located in south part of Zayand-e Rud 
River and in one of historical north-south road 
axis of Isfahan City. Due to its great area, high 
number of buried celebrities, and existence of 
many valuable monuments, Takht-e Foulad 
Cemetry is considered as one of the important 
historical and cultural sites of Iran. 
According to Jean Chardin travelogue, during 
Buyid Era (934-1062) there was a military 
commander named “Poulad Bazu” (means a 
man with steel arm) had a small palace here, 
and he built a rock-like platform for himself 
to sit and watch wrestlers’ competition. 
Moreover, there is another tombstone belong 
to “Baba Foulad Halvaie” (11th century) in 
this cemetery. 
In an important historical book known as 

“Half of the World in describing Isfahan”, it 
is written that there is a tomb in Lesan Al-Arz 
that is famous as “Joshua the prophet” (one of 
the prophets of Jewish tribe). Actually, this 
tomb is another reason that this cemetery is 
dating back to pre-Islamic era. 
Up until before reign of Safavid Dynasty, this 
was a local place for Dervishes to gather, and 
they built a monastery here for themselves 
known as Tomb of Baba Rokn-al-Din. During 
Safavid era a caravanserai was built next to 
this cemetery, and it was the last resting place 
of Caravans which destined to Isfahan from 
south. The building of this caravanserai is still 
somehow safe. This cemetery was considered 
as a private cemetery during Safavid Era and 
just sholars and influential people were buried 
here. 
During reign of Shah Suleiman Safavi (ruled 
1666 to 1694), Takht-e Foulad Cemetry 
had its greatest area, in a way that it had 400 
Takaya and Monastery. During late Safavid 
Era, especially during reign of Shah Sultan 
Hossein, destruction of Takht-e Foulad’s Ta-
kaya were begin. Molla Mohammad Bagher 
Majlesi, a clergyman lived during late reign 
of Shah Suleiman and early Shah Sultan Hos-
sein, sentenced Sufis of Isfahan to banishment 
and destruct their Takaya in Takht-e Foulad 
Cemetery. 

Then after this incident, this cemetery became 
public. During Qajar Era, and especially dur-
ing reign of Fath-Ali Shah Qajar (ruled 1797-
1834), by construction of Madar Shahzadeh 
Takaya, there was destructions in that cem-
etery. At the ruling time of Mass’oud Mirza 
Zell-e Soltan, the governor of Isfahan (ruled 
1872-1907), the most destructions happened 
in Takht-e Foulad. He also destructed many 
other monuments and palaces of Safavid Era. 
In 1984, death burial had stooped in Takht-e 
Foulad, except of Martyrs of Iran-Iraq’s war, 
and since after death are buried in new a cem-
etery known Rezvan Garden. 
This historical monument as a whole and its 
Takayas and other buildings separately were 
registered in National Iranian Monuments 
List. In each Takaya of Takht-e Foulad there 
are tombs of famous scholars and artist, and 
that Takyeh is named after the most famous 
person buried there. Mir Fendereski Tekyeh, 
tombstone of Baba Foulad Halvaie, Baba 
Rokn-al-Din Tomb, Aqa Bashi Tekyeh, 
Borujerdiha Tekyeh, Toysekaniha Tekyeh, 
Khatun Abadi Tekyeh, Joybarehie Tekyeh, 
Seyyed Al-Araqain Tekyeh, Riziha Tekyeh, 
Shahshahani Tekyeh, Feiz Tekyeh, Lesan 
Al-Arz Tekyeh, Madar Shah-Zadeh Tekyeh, 
Kazeruni Tekyeh, and Bidabadi Tekyeh are 
important places of this cemetery. 

66
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*



6
* شهریور 1396/ شماره سیزدهم*

Sepahan tourism magazine

Takht - e  Foulad

Isfahan City has been the capital of many governments since ancient times, due to this 
its boarders and territories was various; and based upon cultural habits and needs 
there were many graveyards in this city. Usually, every neighborhood of the city had a 

graveyard outside of its entrance gate and residential space; so, residents of the neighbor-
hood buried their t dead in that graveyard. Besides, many of scholars, clergymen and in-
fluential people had private tombs for themselves, or they were buried at the place of their 
home. In fact, cemeteries in Isfahan before Safavid Era (1501-1736) were limited to local 
graveyards, but since Safavid Era Takht-e Foulad was considered as the most important 
cemetery of the city and most of the dead were buried in this cemetery. 6
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enue would be open for local people. Tourism always 
has fast employment and of course has high amount 
of income; therefore, tourism occupations are very 
appropriate for local people. Pigeon towers have the 
potentiality to be a unique place for museums. Setting 
up museums in these magical and wonderful towers 
would attract more visitors than new and modern 
buildings; whether it would be a museum of antiques 
or agricultural museum or guns or whatever else that 
past a history. But showing the history and usage of 
these towers in past can be very interesting! On the 
other hand, if it would be possible to prepare the inside 
space for a coffee shop or a traditional restaurant or 
a teahouse, visitors can have a small recreation after 
their visit. Just a little innovation and changes are 
required! 
Pigeon towers can also not be used merely for tourism 
purposes. Creating small businesses always faces less 
problems in entering service marketing; by proposing 
a new idea it would be possible to create job, even for 
few people, for surrounding residents of these towers. 
Following, few suggestions are going to be consider. 
Regarding that handicrafts are at the heart of tourism 
industry, selling handicraft products in these towers is 
a good employment suggestion. There are ladies who 
are head of their household and have to pay for their 

children, or fathers who do not have a way to provide 
their families or who have seasonal jobs, except by their 
own art, and creating occupational opportunities for 
these people to offer their artworks can benefit many 
families. As already mentioned, these towers are mostly 
located in suburb neighborhoods of Isfahan, in less 
developed neighborhoods, therefore these towers that 
someday were have been a comfort place for pigeons, 
currently can be use as a cozy library. Setting up a library 
and a study hall in these towers is a good opportunity for 
children and teenagers of those neighborhoods. Even, 
these towers can be use as training classrooms; classes 
there are rarely set up in those neighborhoods, or just set 
up in few schools and mosques. 
Regardless of entrepreneurship for residents, these 
towers can be use to set up art galleries, and other artistic 
activities. 
As already mentioned, these towers can have different 
uses that just requires small investment to revive and 
some innovative changes to create jobs, and this is what 
is meant by “kill two birds with one stone”: both revive 
these wonderful buildings and entrepreneurship that 
brings further flourishing and local development.
At the end, it is worth to note that pigeon towers have 
private ownership, except those which have been regis-
tered as national heritages; this is an obstacle to renovate 
and use them, but is there any owner who ignore the 
profit from the revival of these old useless buildings?!
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The name of Isfahan is always bound to 
wherever speaks of history, culture, 
and tourism; it is the leader of Iranian 

cities in historical monuments, and the glaring 
marble of Persian and Islamic art and archi-
tecture. Any Iranian or foreigner tourist who 
wants to visit Isfahan, at least heard the name 
of Naqshe Jahan Square, Khajo Bridge, Si-o-
se Bridge, and Aliqapou Palace. In addition to 
such historical monuments, Isfahan has an-
other attraction that routed in our ancient his-
tory, but remained unknown: Pigeon Towers. 
These ancient towers that can be find in every 
corner of the town once were used as agricul-
tural components in Isfahan Plain, but unless 
people who know them, others consider them 
as military fortresses and towers. Ancient 
manuscripts, such as Jean Chardin’s (1643-
1713) travelogue, mentioned that there were 
about 3000 pigeon towers in Isfahan Plain 
during Safavid era. These towers are also find 
in Khansar and Golpayegan Towns. There is 

still a pigeon tower remained in Meybod city, 
Yazd Province. Structure of these towers is 
mostly cylindrical shape and made up of raw 
adobe and clay and straw, and there is a brick 
structure inside which has thousands of the 
same shape and size nests for thousands of 
pigeons. In past, rejects of pigeons were gath-
ered from these towers and used as agricul-
tural fertilizer, and sometimes in industry of 
leathering, and even for making gunpowder. 
Currently, the highest number of these towers 
are in Gavart Region and the most famous 
one is located in Mardavij neighborhood of 
Isfahan. By passage of time and arrival of 
cheap chemical fertilizers, laborious work of 
gathering pigeons rejects was forgotten, and 
population increase caused the city widened 
and reach to these towers. Disregarding for 
maintenance of such wonderful and rare 
structure caused many of them to complete de-
struction, and if this neglecting continue, the 
few rest of them will be disappear very sooner 

than expected. The only way to maintain such 
towers is to revive their usage. Reviving their 
usage not by the way as past and production 
of fertilizers, but by defining a new usage that 
simultaneously preserve their historical sprit 
and provide positive use and even create job. 
Due to this year national motto as Resistive 
Economic, Production-Employment (every 
year the supreme leader of Iran choose a motto 
that all institutions should be diligent in its 
realization), by creating new occupational op-
portunities and by entrepreneur which needs 
creativity and innovation, this motto can be 
fulfilled. A question might be raised that how 
could we use from these towers? Undoubt-
edly, tourism is the first and the best solution to 
preserve these towers. Since tourism is always 
a strong solution for increasing revenue of cit-
ies and countries, and these towers are almost 
located in less developed areas of the city, by 
reviving pigeon towers and introducing them 
to tourism lovers, the path of business and rev-

Kill Two Birds with One Stone, 
Reviving Pigeon Towers
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About 16 years ago two German tourists in a rainy night lost their way in Bazm village, 
Fars Province, and remained helpless and disappointed to what to do! Meanwhile, Abbas 
Barzegar was their only savior, he invited them to his home and served them with a delicious 
Dampokhtak (kind of rice prepare with tomato and meat) for dinner which his 
wife prepared for their own family. Abbas and his wife do their best to 
host their foreign visitors. These two tourists who enjoyed Abbas and 
his wife sincere and simple hosting, went back to their 
country and recite this story for their friends. This time 
Abbas had five tourists who wanted to experience and 
enjoy countryside life. This time Abbas and his wife did 
their best to host their visitors, too, and their visitors gave 
him 200 dollars. In that time, 200 dollars was a miracle 
for Abbas. Now, it is 16 years past from that miracle and 
his humble and small home extended to a large house 
with many hectares area. Currently, his home is known 
as Abbas Barzegar Household, and it has many rooms, 
farms, fruit farms, outdoor area, teahouse, museum, 
etc. This touristic village has been the host of thousands 
of tourists that all were served with organic foods pro-
ducing by Abbas Barzegar and his family during their 
residency. During their residency, tourists can closely 
observe irrigation, planting, and harvesting of products, 
depend on the time of each step in the year. 
Abbas Barzegar not only helped to develop rural tour-
ism, but also helped in expanding nomadic tourism. By 
his coordination with nomads, he send tourists to some 
nomadic accommodations. In there, tourists are get 
familiar with nomadic daily life, local costumes, foods, 
how to bake bread, and the beautiful summertime nature 
where nomads live. April to August is the time to send 
tourists to nomadic accommodations.  Abbas Barzegar 
caused a great economic boom in Boanat region. It ben-
efits every villager from Bazm. One day he has stop his 
touristic bus in a store and another day in another store. 
He supplies his needs from many different places. He 
planned to have tourists visit every nearby villages and 
he tried to share fairly the benefit of tourism industry 
among all people. Currently, Abbaz Barzegar is the 
owner of the greatest nomadic tours in the world that he 
claimed it is just due to a good will…

Some quotes and sentences have never become repetitive. Some words never get the color of being a stereotype. Reviewing some memories 
is always pleasant and enjoyable. Abbas Barzegar may reviewed the event of 16 years ago and he might have been admired himself for his 
suitable and appropriate deed. 

Become A Top Entrepreneur In 
Tourism Industry, The Sole Reward 
Of A Good Will
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When The Only Two-Arched Bridge Of Zayandeh-Rud 
Stay Hidden From The Viewpoint Of Tourists

Falavarjan Bridge, anonymous among other bridges of Isfahan

Falavarjan Bridge (also known as 
Vargan in historical manuscripts) 
and Baba Mahmmud Bridge are 
two historical bridges in Falavar-
jan Twon, which host many do-
mestic tourists every year. Falavar-
jan Bridge is the only two-arched 
bridge built over Zayandeh-Rud 
River. 
Whenever speaks of old and histor-
ical bridges built over Zayandeh-
Rud River, all are reminded of Si-
o-se and Khaju bridges that have a 
distinguishable architecture.
Unfortunately, the name of “Fa-
lavarjan Bridge” or also Known 
“Vargan Bridge” is less heard by 
Iranian. This bridge has a special 
kind of architecture that its struc-
ture could be a different attrac-
tion for tourists, and especially 
for those who are lovers of archi-
tecture.
Falavarjan Bridge is the only 
two-arched bridge built over Zay-
andeh-Rud River that was built 
in Falavarjan town in 1607 AD 
with historical name of Vargan 

Bridge. The name of Vargan was 
taken from the historical name 
of the city and it means ‘in edge 
of something’. In ancient times, 
a small village was founded near 
Zayandeh-Rud River, then gradu-
ally life became prevalent by the 
river bank and it took its name from 
the bridge and called “Vargan”. By 
passage of time and over the years, 
the small village of Vargan became 
bigger and turned to a township; 
then, the name of the bridge was 
changed, too, and it was known as 
Falavarjan Bridge. 
This bridge is the only bridge with 
a distinctive architecture remained 
from Safavid Era. In contrast with 
Si-o-se and Khaju bridges that 
has a straight structure over the 
river, this bridge is twisted and 
bent against tumultuous water of 
Zayandeh-Rud River and with 
its ached and curves acts as a dam 
against tumultuous water. In addi-
tion to its curve in the length, there 
is another curve in the structure of 
its width, and due to this, the height 

of middle point of the bridge is 
more than its two ends. This gives 
a spectacular view to the bridge. 
 This bridge with length 
of more than 150m is one of the 
longest bridges over Zayandeh-
Rud River; it has 18 small and 
large arches. It is said that there 
was an inscription carved in an 
alabaster stone dated over 400 
years ago installed in a wall of the 

bridge. Unfortunately, this inscrip-
tion is stolen in 2007. Of course, 
scholars denied the existence of 
such inscription on this bridge. 
Material used in construction of 
this bridge are stones for base and 
foundation and also for wave-
breakers, bricks in the body, and 
paste mortar of plaster and Saroj 
(kind of plaster of lime and ashes or 
sand in arches). 
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Appellation of “Heyran”, which in Persian 
means ‘Wonder’, is due to the significant 
beauties of that region that also known as 
“Dar-e Behesht”, means Valley of Heaven. 
One of the important tourist attraction of this 
village is a defile in access road of Astara-
Ardabil. This defile and other three villages 
named Vaneh-Bin, Haji Amir Bala, and Haji 
Amir Paeen are under political and geograph-
ical protected areas of Gilan province; this 
area from one side has overlook to mountains 
covered with massive forests, and from the 
other side has overlook to not so deep valley 
that through which passes Astarachai River. 
This river is the border of Gilan Province with 
Azerbaijan Country. This defile, known as 
Heyran Defile, is mostly covered with fog 
and the nature of its valleys and foothills are 
covered with wild posture plants and grasses. 
However, this defile is not that much high, 
and its highest point has 1500 meters altitude. 
In fact, the main reason of the permanent fog 
is the moisture of Caspian Sea, not the alti-
tude of the defile. Due to its beautiful nature, 
Heyran village is one the tourist destination of 
Iran. If you have a trip to this region, you will 
understand that why it is named as “Heyran”, 
that in Persian means ‘Wonder’. Amazing 
nature of this region wonders any visitor. The 
defile is like a strong snake twisted around 
a huge mountain and it has risen to a great 

height, and cars are riding on this big snake 
on a high altitude. While driving in this defile 
in every some minute there is a severe spin 
on the road. When you go to upper altitude, 
there are many restaurants and motels; if 
you see any grilled maize counter, stop and 
enjoy having grilled maize of that region. 
There you would be surrounded by amazing 
greenlands. Foothills and valleys are covered 
with wild postures and flowers. Beehives and 
wild cows that roaming in wild postures are 
together crating an astonishing landscape 
that you see in this road. In this defile you 
expose by a unique landscape of nature that 
is unparalleled in Iran. In your trip to Heyran 
defile, it is suggested to visit Heyran village, 
too. Cultural Heritage And Tourism Admin-
istration of Gilan Province has created many 
recreational and touristic facilities and since 
2011 by setting up Heyran cable-car attracts 
more tourists to Gilan and Astara. This cable-
car is located in west of Vaneh-Bin Village by 
investment of Private sector by a person name 
Ahmad Ali Roastami was set up in 6 years. 
Per hour by 30 advanced 6-person cabins, 
this cable-car can move a thousand tourists at 
a speed of 6 m/s upon greenlands in altitude of 
1500m from Astara in Gilan Province to the 
easternmost point of Fandoghlu Namin For-
est Park in the Ardabil Province. The altitude 
of Fandoghlu station is 1730m from the sea 

level. Geographical position of the cable car 
is that it faces Sheiandan Peak and Azerbaijan 
Republic from north, to Fandoghlu Forest 
Park from west, to Vaneh-Bin village and 
main road of Astara-Ardabil from east, and 
to Heyran village and its beautiful defile 
from south. In addition to employment of 50 
people, this cable car connected two tourism 
destinations of Fandoghlu and Heyran Defile 
and provide a distinctive recreational place in 
these two regions. When you sit in the cable 
car, the beauty of the nature hide under a thick 
fog. After some minutes of reaching the sta-
tion, an ear-catching songs of Azari excites 
you. In one of the cafes an old man wearing 
local Azari costume play a musical instru-
ment and sing an Azari song for visitors. In 
that high altitude the weather is cold, but the 
sweet warm welcoming song of the old man, 
warms any visitor. In this tourism complex, 
there are sled and carting track, too. Try to 
ride the sled and go to heart of the jungle and 
enjoy the relaxing silence and being alone in 
the jungle. 
Due to this touristic complex many locals are 
employed. Actually, by investing on tourism 
purposes, private sector employed many lo-
cals. This complex still has investing potenti-
ality to create and develop other parts such as 
hotel, wonderland, playgrounds, etc. to have 
benefits for local people in tourism parts. 
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You Are Going 
To Wonder, In 
Heyran Defile

Heyran is one of the most famous tourist 
destinations in Iran, it is a summer-
quarter village located in 30km of Ast-

ara, Gilan Province. Heyran Village reaches 
to Azerbaijan country from north, to Talesh 
Mountains from south, to Astara from east, and 
to Ardabil Province from west. Heyran inhabit-
ants are originally Azari and speak Turkish. 
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حدس می زنی
 اینجا کجاست؟

ی ا  ا   ود    و 
ا  ان    ا     

ی ا و   ان  ا د  م 
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مســابقه  جواب 
مى زنى  حــدس 
اینجا کجاســت؟ 

(شماره 12)
زمان خان  پــل 
شهرســتان  در 
سامان در استان 
چهارمحال وبختیارى و در 27کیلومترى شــهرکرد 
واقع شده است. این پل به دستور زمان خان، یکى از 
سران ایل قشقایى در دوره ساسانیان احداث شد که 30  
متر طول و سیزده متر ارتفاع دارد. در گذشته پل هاى 
متعددى براى عبورومرور از رودخانه زاینده رود ساخته 
شده بود؛ اما در فصل زمستان با بارش باران و طغیان 
رودخانه  زاینده رود تمامى این  پل ها فرو مى ریختند؛ 
ولى این پل به دلیل داشتن پایه هاى سنگى مستحکم در 
مقابل طغیان ها مقاومت کرده است. تصمیم هوشمندانه 
زمان خان براى به کارگیرى صخــره به عنوان پایه و 
موج شکن و قراردادن دهانه هاى پل روى آن باعت شد 

مقاومت پل چندبرابر بیشتر شود.
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