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آموزش؛  سنگ بنای گردشگری
در صنایع خدماتى که ارتباط بین نیروى انســانى و مشــتریان به صورت رودررو و مســتقیم است، 
اهمیت منابع انسانى کارامد بیش از سایر بخش ها نمایان مى شود. در این میان هیچ شاخه اى به اندازه 
گردشگرى و کسب وکارهاى وابسته به آن، به نیروى انسانى متکى نیست؛ از همین رو گردشگرى را 
انسان محورترین صنعت خدماتى دانسته اند. با رشد صنعت گردشگرى، بنگاه هاى گردشگرى به جذب 
نیروى انسانى بیشتر براى پاسخگویى به نیازهاى گردشگران و مشــتریان روى آوردند؛ اما پرواضح 
است که تنها فراوانى نیروى انسانى نمى تواند ضامن عملکرد خوب براى دستیابى به اهداف این بخش 
باشد؛ بلکه عالوه بر تعداد، میزان دانش نظرى و آشنایى خدمات دهندگان با مهارت هاى حرفه اى نیز 
تعیین کننده است؛ چراکه در گردشــگرى، این کارمندان متخصص، تحصیل کرده، باتجربه و کارامد 
هســتند که منابع و محصوالت را به تجاربى تبدیل مى کنند که توســط بازدیدکنندگان به مصرف 

مى رسد و موجب برآوردن رضایت آنان مى شود.
درواقع نیروى انسانى براى ارائه خدمات گردشــگرى، یک عامل حیاتى است و انسان ها به عنوان یک 
بعد حساس و مهم در راه اندازى و اداره کسب وکار در گردشگرى مطرح هستند. در این صنعت کیفیت 
خدمات رسانى، منوط به شایستگى و انگیزش کارکنان اســت و شایستگى منابع انسانى نیز به عامل 
یادگیرى آنان وابسته است؛ بنابراین تدوین و اجراى استراتژى توسعۀ منابع انسانى صنعت گردشگرى 

از اهمیت ویژه اى برخوردار است و آموزش مهم ترین نقش را در این راستا ایفا مى کند.
 فراموش نکنیم که براي دستیابی به یک نظام آموزش گردشــگري پویا جهت تأمین نیروي انسانی 
در مرحله اول باید زیرســاخت ها و بنیان هاى اجتماعی آن را بنا نهیم و براین اساس فرهنگ توسعه 
گردشگري را در میان عموم افراد جامعه ارتقاء دهیم. اگرچه در سال هاى اخیر به صورت کمى شاهد 
افزایش تعداد دانشــجویان گردشــگرى و بهبود این وضعیت بوده ایم، اما اگر یک برنامه منســجم و 
سیستماتیک براى پیوند بیشتر بین حوزه علم و عمل گردشگرى تدوین نشود، این تالش ها نافرجام 
خواهند ماند و هیچ تغییرى ایجاد نخواهند کرد. به عبارت دیگر، گردشگرى به عنوان یک علم آکادمیک و 
یک هنر اجرایى، در کشورمان بیشتر تئوریک دیده شده و از بعد عملیاتى آن غفلت شده است و متأسفانه 
فارغ التحصیالن این رشته براى جذب و شروع به کار در این حوزه با مشکل «فقدان تجربه در محیط 

کارى» روبه رو هستند و از توان به کارگیرى دانش خود در بعضى شرایط ناتوان اند.
درنهایت باید گفت هم آموزش و هم تعلیم هر دو در گردشگرى موردنیاز هستند و بایستى به طور مداوم 

و با توجه به نیاز آینده و نه دیروز صورت پذیرند.
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 رسانه ها مى توانند با تبلیغ هنر، ذائقه مردم را تغییر دهند

ح�یت از صنایع دستی
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جناب مالکى لطفًا در ابتدا بفرمایید هنر گوهرتراشى به چه هنرى 
گفته مى شود؟

در کشور ما ســنگ هاى گران قیمت مانند سنگ عقیق پیش از این به صورت 
خام صادر مى شد و پس ازاینکه تبدیل به نگین هاى مختلف مى شد به کشور 
برمى گشت؛ اما در این چند سال که بحث اشتغال زایى داغ است و صحبت از 
خروج سرمایه و ارز کمتر از کشور مى شود، این کار در کشور انجام مى شود و 
سنگ هاى قیمتى تبدیل به نگین هاى زینتى مثل گوشواره، انگشتر و گردن بند 
و کارهاى مختلف مى شود که نتیجه اش هم اشتغال زایى و هم خروج سرمایه 

کمتر از کشور بوده است.
مواد اولیه کار شما چیست؟

 سنگ خام یا راف، دستگاه براى تراش و میز کوچک.
 آیا این هنر به عنوان یک صنعت دست ازنظر سازمان صنایع دستى 

پذیرفته شده است؟
بله؛ زیرا ما زیر نظر میراث فرهنگى و سازمان فنى و حرفه اى هستیم.

 افرادى که وارد این هنر مى شوند باید چه مشخصاتى داشته باشند؟
ابتدا باید باالى پانزده ســال داشــته و عالقه مند به این هنر و کار با دستگاه 
سنگ تراشى باشند تا درنهایت بسته به مهارت و توانایى و استعدادشان بتوانند 
در این هنر موفق شوند. ذکر این نکته نیز داراى اهمیت است که لزوماً نیازى 
نیست افرادى که وارد این هنر مى شوند، انسان هاى بسیار صبور و باحوصله اى 

باشند. تقریباً افراد در همه طیف ها مى توانند در این هنر موفق شوند.
 مدیران و سیاست گذاران چگونه مى توانند به شما کمک کنند؟

در هر هنر یا مهارتى شرط اصلى براى پیشرفت و ترقى معرفى صحیح آن هنر 
یا صنعت به مردم و استفاده کنندگان است. به نظر مى رسد در جامعه ما نیاز 
است که مسئوالن با تبلیغات صحیح این هنر و معرفى هر چه بیشتر آن به مردم 
زمینه را براى آشناترشــدن آنان با این هنر فراهم کنند. در گام بعدى با دادن 
وام به هنرجویان مى توانند گام هاى مهمى در تبلیغ و معرفى این هنر بردارند.

بعد از چند ماه یک هنرجو مى تواند این هنر را به طور کامل یاد بگیرد 
و مستقل شود؟

این هنر و صنعت، زیاد پیچید ه  نیســت و به راحتى با گذراندن پانزده جلسه 
سه ساعته هنر گوهرتراشى را مى توان یاد گرفت و مستقل شد.

درآمد و سود اقتصادى در این هنر چه طور است؟
در هنر گوهرتراشى میزان درآمد بسته به مهارت شخص و نوع تراش، نوع کار و 
نوع سنگ بسیار مى تواند متفاوت باشد. در این هنر پیداکردن بازار فروش یکى 
از اصلى ترین مشکالت هنرجویان است؛ اما چند نکته را باید هنرجویان در رابطه 
با این هنر در نظر داشته باشند. به جرأت مى توانم بگویم اگر هنرجویى در این 
هنر کار خوب و باکیفیت و مهارت هاى بازاریابى داشته باشد به راحتى مى تواند 
وارد بازار کسب وکار شود. هنرجویان باید این نکته مهم را در نظر داشته باشند 
که با امکانات و سرمایۀ بسیار کم مى توانند در این شغل به درآمدزایى برسند. 
فقط و فقط با تهیه یک دستگاه کوچک و یک میز که آن را هم مى توانند در خانه 

استفاده کنند، یک فعالیت اقتصادى براى خود ایجاد کنند.
آیا ورود نگین هاى چینى به کار شما آسیب  زده است؟

بله. متأسفانه ورود اجناس چینى، هندى و تایلندى به کار ما آسیب وارد کرده 
است؛ اما مردم ما اگر کمى اطالعات خود را دراین باره افزایش دهند به راحتى 

مى توانند اجناس بى کیفیت را شناسایى کنند.
و اما کالم پایانى؟

مردم ما باید یاد بگیرند که از هنــر و آثار هنرى بیش ازپیش لذت ببرند؛ براى 
مثال، در هنر گوهرتراشى ببینند که یک سنگ به چه زیبایى روى بدن آنان 
مى تواند به زیبایى بدرخشــد. در این راه نقش رسانه ها بر هیچ کس پوشیده 
نیست. رسانه ها با معرفى و تبلیغ صنایع دستى مى توانند ذائقه مردم را تغییر 
دهند تا به این ترتیب اســتفاده از کاالهاى باکیفیت هنرى و صنایع دستى در 
برنامه اقتصادى مردم قرار بگیرد. از طرفى دیگر مســئولین هم با حمایت ها 
و هزینه هاى بســیار کم مى توانند هم از فعاالن صنایع دستى حمایت کنند و 
هم در زمینه اشتغال زایى که یکى از اصلى ترین دغدغه هاى جامعه است، گام 

مهمى بردارند.

در نگاه اول فقط یک جســم بى جان ســرد و 
بى خاصیت است؛ اما با کمى تأمل و برخورداربودن 
از ذوق هنــرى به راحتــى مى تــوان به عمق 
زیبایى هایش پى بــرد، زیبایى هایى که نتیجه 
هنر و تخصص اســت و باید ساعت ها نشست 
و فقط نگاهش کرد. هنر گوهرتراشــى ازجمله 
هنرهایى است که در جامعه ما ناشناخته است و 
جایگاه واقعى خود را پیدا نکرده. در همین راستا 
مصاحبه اى داشتیم با هنرمند نمونه آقاى حسین 

مالکى، مربى آموزشگاه گوهرتراشى آینده.
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مهر است و مشهد قالی 
با مهر تو را می خواند

تحقیق و تدوین: رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردى

مشهداردهال روستایى در 42 کیلومترى غرب کاشان است. این روستا 
در میان افراد محلى به مشــهد قالى نیز مشهور اســت. مشهداردهال، 
در همسایگى دامنه شرقى قله اردهال کاشــان (از بلندترین ارتفاعات 
ناحیه اردهال کاشــان) قرارگرفته اســت. در این مکان، مدفن امام زاده 
ســلطان على بن محمدباقر فرزند بالفصل امام محمدباقــر(ع) و برادر 
امام جعفرصادق(ع) قرار دارد که قدمت آن به سده ششم هجرى مى رسد. 
گفته مى شود مردم فین کاشان در سال 113 هجرى قمرى قاصدى را به 
مدینه نزد امام محمد باقر(ع) فرستادند و از او درخواست پیشوا و مرشد 
کردند. امام محمدباقر(ع) فرزند خود، على، برادر امام جعفرصادق را رهسپار 
ایران و شهر کاشان کرد. سلطان على پس ازاینکه به کاشان رسید، در محله 
فین ساکن شد و تابستان ها به دلیل گرمى هوا به منطقه اردهال مى رفت. 
چند سالى اوضاع بدین صورت بود تا اینکه امام زاده سلطان على از نفوذ 
زیادى در بین مردم برخوردار و این باعث ترس حاکم اردهال شــد. وى 
سپاهى را براى قتل سلطان على به منطقه  فرستاد و آن حضرت سرانجام 
در یک جنگ نابرابر که  سه روز طول کشــید، همراه یارانش در منطقه 
ییالقى اردهال کشته  شد. پس ازآن سر مبارکش را از تن جدا و براى حاکم 
جور وقت در شهر قزوین ارسال کردند و بدن مطهرش را در مشهد اردهال 

به خاك سپردند.
مردم فین پس از شنیدن خبر سراسیمه به طرف اردهال حرکت مى کنند؛ 
ولى زمانى مى رسند که وى کشته شده اســت. آنان حضرت را در قالى 
مى پیچند و در نهر آبى که در آن نزدیکى اســت، شست وشو مى دهند و 
دفن مى کنند. از آن زمان تاکنون همه ساله در دومین جمعه مهرماه که 
به هفته پایان برداشت محصوالت کشاورزى معروف است، این مراسم با 
حضور ده ها هزار نفر از مردم فین، کاشان و سایر شهرهاى کشور برگزار 
مى شود. فلسفه چوب هایى که افراد در زمان شست وشوى قالى به دست 
مى گیرند دو مسئله است: اول، به نشانه خون خواهى امام زاده و دوم، براى 

شستن قالى امام زاده.
در خصوص مقام واالى آن حضرت روایت هاى متعددى نقل شده است که 
ازجمله آن مى توان به حدیث حضرت امام صادق(ع) اشاره کرد که فرموده 
است: «هرکس برادرم حضرت على بن باقر(ع) را در اردهال زیارت کند، 
مانند کسى است که قبر جدم حسین(ع) را در کربال زیارت کرده باشد.» 
همچنین حضرت امام رضا(ع) فرموده اند: «نعم الموضع االردهال فلزم و 
تمسک به»؛  « چه خوب مکانى است اردهال؛ پس به آن التزام و تمسک 

پیدا کنید.»
بعد از ورود به ایوان اصلى، ســمت راست پله ها سردابه اى وجود دارد که 
تقریباً به طول و عرض 6*3 و داراى عمق 3/5 متر است. درباره این سردابه 
و تابوت هاى داخل آن سخنان زیادى گفته اند؛ ازجمله نقل مى کنندکه در 
سال 1313 اعتضادالدوله، حکمران قم به مشهداردهال مى آید و فرمان 
مى دهد روى سردابه را بشکافند و شــخصاً داخل سردابه مى شود. وى 
حدود یک صد تابوت را در آنجا مى بیند که در هر یک جسدى سالم و از هم 
متالشى نشده درحالى که لباس به تن داشتند، وجود داشته است. حضرت 
آیت اهللا العظمى مرعشى نجفى در بازدید خود در سال 1341 از این مکان، 
از نپوسیدن تابوت ها و سالم ماندن اجساد اظهار تعجب کرده و شهدا را از 

یاران حضرت على بن باقر(ع) قلمداد کرده اند.
مدفن مرحوم سهراب سپهرى، شاعر معاصر شعر نو نیز در محوطه این 

زیارتگاه است.
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 در بازار اصفهان به ورای
 زمان سفر کنید

نویسنده و عکاس: 
على فتحى|  راهنماى تور

در پدیدة شهرگردى همیشــه قدم زدن در بازارهاى قدیمى 
حس عجیب و فوق العاده اى را به همراه دارد. همین که وارد بازار 
مى شوى حسى عجیب به آدم دست مى دهد؛ انگار دیگر در این 
روزگاران و جو  مدرنیته نیستى. گویى درجایى به دوراز همهمه 
و تنش زندگى شهرى قدم مى زنى. جایى هستى که روح زندگى 
جریان دارد. جایى که گذر زمان لذت بخش تر مى شود. قدم زدن 
در بازار اصفهان با تاق هاى آجرین و آجرکارى هاى ســاده و 
بى پیرانه و نورگیرهاى جانبى و سقفى که هنگام پرتوافشانى 
نور خورشید فضایى رؤیایى را ایجاد مى کند؛ همچنین آمدوشد 
مردم حال وهوایى را تداعى مى کند کــه هیچ جاى دیگر این 
حال وهوا مشهود نیســت. حال وهوایى اســت مانند سفر به 
وراى زمان، سفر به چند سال قبل، سفرى که طى آن از شهر و 
تنش هاى آن دور مى شویم و به صمیمیت هاى خالص گذشته 

بازمى گردیم.
یکى از پدیده هاى شــهرگردى همین بازارهاى سرپوشیده 
قدیمى هستند. چیزى که گردشگران را به سمت وسوى این 
بازارها مى کشاند نه فروشــگاه هاى پرزرق وبرق هستند و نه 
اجناس برند؛ همین حس وحال هاى خوشایند است که در این 

مکان ها روح آدمى را دربر مى گیرد.
بازار اصفهان از قدیمى ترین بازارهاى خاورمیانه و از همان دیرباز 
همیشه پررونق بوده است. ژان شاردن فرانسوى در سفرنامه 
خود مى نویســد: «بازار قیصریه و بازار بزرگ اصفهان با سردر 
عالى و تزئینات آجرهاى چینى و سکوهاى وسیع از سنگ یشم 
و سماق که جواهرفروشــان و زرگران انواع و اقسام زیورآالت 
و جواهرآالت و ســکه هاى کمیاب را به فروش مى رساندند.» 
بازار اصفهان داراى بیش از 350 اثر تاریخى است. محور بازار 
در اواخر صفویه از خیابان مجلســى فعلى تا پل خواجو بوده و 
طولى حدود 24 کیلومتر داشــته، اما اکنون فقط یک چهارم 
آن باقى مانده است که از همان مجلسى شروع و تا دروازه بازار 
حسن آباد امتداد مى یابد و طول فعلى آن حدود شش کیلومتر 
است. هسته اولیه بازار به دوران پیش از اسالم و زمان اشکانیان 
و ساســانیان برمى گردد که اصفهان در آن زمان پایتخت دوم 
و پایتخت ولیعهدنشــین بوده است و طبق الگوهاى فرهنگى 
که همیشه بناى مذهبى و اقتصادى در کنار یکدیگر بوده اند، 
هســته اولیه بازار در کنار آتشــکده یا به گفته برخى دیگر از 
مورخین کنیسه اى بوده که اکنون مسجد جامع اصفهان روى 
آن بناشده است؛ اما بیشترین توسعه هاى بازار در زمان دیلمیان، 
سلجوقیان و به خصوص صفویه بوده است که اصفهان پایتخت 
اول کشور بود. یکى از دالیلى که مى توان به کهن بودن زیربناى 
بازار اشاره کرد، پیچ وخم هاى آن است. بازار اصفهان برخالف 
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دیگر بازارهاى شهرهاى دیگر مانند تبریز و کاشان بسیار تودرتو 
است و بیشتر بازارها در یک راستا نیستند و همین امر اثباتى بر 

کهن بودن و رونق دائمى آن است.
بازار داراى بناهاى متعددى است که هم ازنظر تاریخى و هم 
ازنظر سبک معمارى حائز اهمیت هستند و بازتاب گویایى از 
سبک هاى معمارى و هنر تزئینى اصفهان در دوران گوناگون 
بوده اند، از شمال آغاز شده و همیشــه رو به نیمروز (جنوب) 
داشــته اند. ازآنجایى که در مجال این مقاله نمى گنجد فقط 
تعدادى از آثار دیدنى این بازار را معرفى مى کنیم. سفر خود 

را از شمال بازار و از خیابان عالمه مجلسى شروع مى کنیم:
اولین جایى که وارد مى شــویم بازار عالمه مجلسى است که 
از خیابان مجلسى قابل دسترس است و بخشى از بازار بزرگ 
نظامیه دوران ســلجوقیان (قرن هاى پنجم و ششم هجرى 
قمرى) بوده که در روزگار خود در پشت قیصریۀ میدان عتیق 
واقع شده بود؛ اما اکنون این بازار به طورکامل مرمت شده است.

پس از گذر از بازار مجلسى و مغازه هاى لبنیاتى، آجیل فروشى 
و بقالى هاى آن بــه فضاى روبازى مى رســیم که پیش از هر 

چیزى گنبد خاکى (گنبد تاج الملک) چشم هر بیننده اى را 
به خود خیره مى دارد. پس ازاین بازار به فضاى روبازى از بازار و 
مغازه هاى پارچه فروشى مى رسیم. همین فضاى روباز در کنار 
مسجد جامع و دو سردر خاورى مسجد به همراه آمدوشد مردم 
هم خوانى و هماهنگى شیوایى را پدید آورده است؛ سپس وارد 
ورودى بازار انقالب (نظامیه) مى شویم که سقف هاى گنبدى 
بلند و تاق و تاق نماهاى زیبایى دارد. این بازار را بازار مســجد 

جامع نیز مى گویند.
پس ازاین بازار به فضاى باز دیگرى مى رسیم که همان سردر 
ورودى مسجد جامع از دوران قاجار اســت؛ سپس وارد بازار 
نظامیه (نیمروزى) مى شویم. در این بازار پس از مسجد جامع 
به مدرسه نوریه (1064 ه.ق) مى رسیم، مدرسه اى به یادگار 
از زمان زمامدارى شــاه عباس دوم. حیاط مدرسه هشت پهلو 

و دو ایوانى است.
با ادامه مسیر در بازار نظامیه، بازار ریسمان از سوى خاور نمایان 
مى شود. این بازار در زمان زمامدارى شاه عباس اول در جبهه 
شمالى میدان عتیق ساخته شده است و مدرسه کاسه گران در 

این بازار قرار دارد. سقف این بازار در دوران معاصر به سبک و 
سیاق نخستین با گنبدهاى بلند بازسازى شده است. سردر این 
مدرسه ازنظر معمارى داراى طرح هاى کاشى کارى و خطوط 

بنایى نفیس است.
جالب است بدانیم که در روزگاران قدیم هر راسته بازار مرتبط 
با حرفه اى بوده که نام همان صنف را بر بازار مى گذاشتند. پس 
از بازار نظامیه به بازار شیره پزها و مسجد شیره پزها مى رسیم، 
مسجدى از زمان قاجار، دو ایوانى با بهارخواب ها یا مهتابى هاى 
زیبا؛سپس با گذراندن بازارچه هارونیه در سوى خاورى بازار 
که به امام زاده هارونیه و مســجد و منار على مى رسد، مسجد 
باغچه عباسى در سوى باختر، ســراى حاج مصطفى (از دوره 
قاجار)، ســراى آقا (از دوران صفویه) و سراى خاکیا (به سال 
1305 خورشیدى) را هم مى گذرانیم و به مکان بعدى سراى 
پادرخت و مسجد پادرخت سوخته مى رسیم. طرح این سرا و 
بیشتر سراها و تیمچه هاى بازار اصفهان با استفاده از پخى هایى 
در گوشه صحن مســتطیلى شکل به هشــت ضلعى تبدیل

 شده اند. 
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این دو یادگار زمان صفویه روبه روى یکدیگر در بازار قرارگرفته اند. 
سرا یک آشکوبه بنا شده و حیاط آن هفده حجره به صورت هشت 
پهلو ساخته شده است. مسجد نیز داراى ســردر کوچک زیبا و 
باشکوهى است که نیاز به بهسازى و توجه بیشتر دارد.به راه خود 
در پیچ وخم هاى بازار ادامه مى دهیم و بعد از پشت سر گذاشتن 
مسجد خیاط ها به ســراى شــماعى ها که انتهاى بازار انقالب 
(نظامیه) است، مى رسیم. بازار بعدى بازار تاالر (طاالر) است که در 
آغاز آن سراى میراسماعیل (بنایى از دوران قاجار) قرار دارد؛ سپس 
به سراى سفید و پس ازآن در سوى خاورى بازار به سراى دالون 
دراز مى رسیم. هر سرا داراى داالنى ورودى است و به علت طوالنى 

بودن داالن این ســرا نام «داالن دراز» را بــر آن نهاده اند. داالن 
ورودى این سرا را مى توان در زمره زیباترین بخش این بنا در نظر 
آورد. متأسفانه این سرا اکنون نیمه مخروبه است؛ اما گردشگران 
زیادى به خاطر معمــارى متمایز آن ازاینجــا بازدید مى کنند. 
طرح هاى چلیپایى ملموسى در معمارى آن وجود دارد. این سرا 
دو  اشکوبه است: اشکوب اول براى کسب وکار و اشکوب دوم تنها 
اقامتى بوده است. دیگر ساختار متمایز این سرا وجود دو بادگیر 
در سوى نیمروز این سراست که به آن نمایى دیدنى داده است. 
بادگیرهاى اصفهان همانند بادگیرهاى معمول در نواحى کویرى 

نیستند و ارتفاعى به نسبت کوتاه تر از بادگیرهاى معمول دارند.
Sepahan tourism
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پس از ســراى دالــون دراز و گذراندن ســراى 
مرواریدفروش ها و سراى میرزا کوچک به سراى 
بزرگ تاالر (طاالر) که یــادگار دوران صفویه-

قاجار است، مى رسیم. این ســرا دو ایوانى و دو 
اشکوبه با حیاط هشت پهلو بنا شده است. سردر 
این سرا به طور کامل مرمت شده و زیبایى خاصى 
دارد. پس ازاین سرا، سراى ارم و تیمچه سعادت 

قرار دارند.
یکى دیگر از بناهاى دیدنى بازار تاالر، سراى حاج 
کریم است که پالن خود سرا داراى طرح چلیپایى 
کامل در ساختار با چهار ایوان و چهار داالن است. 
داالن ورودى این بازار دو اشــکوبه است و داالن 
خاورى آن داراى ســقف گنبدى با کاشى هاى 

معقلى ساده قرمزرنگ است.

در انتهاى بازار تاالر به یک سه راهى مى رسیم که در گوشه شمالى بازار 
نیماورد (نیم آورد) و در گوشه نیمروزى بازار در باغ قرارگرفته اند. در بازار 
نیماورد سراى حاج کریم پوستى و مدرسه نیماورد وجود دارند. مدرسه 
نیماورد یکى از پرافتخارترین مدرســه هاى اصفهان قدیم بوده است که 
دانشمندان و بزرگان زیادى در آن درس خوانده اند. تزئینات معمارى این 
مدرسه نیز براى دوستداران رشته معمارى حائز اهمیت و داراى طرح هاى 

زیبا و هنرمندانه است.

در ابتداى بازار در باغ مســجد کوچک نیماورد قرار 
دارد؛ سپس ســراى خوانســارى ها با داالن زیباى 
هشت ضلعى و هشت حجره، همچنین حیاط کوچک 

هشت پهلو دو اشکوبه با 32 حجره قرارگرفته است.
پس ازاین سرا به بازارچه مسجد نو مى رسیم که سقف 
آن بخشى به شــیوه تاق چشــمه اى و بخشى دیگر 
صاف و چوبین بنا شده اســت. این بازارچه روبه روى 
سراى حاج کریم قرارگرفته اســت و در انتهاى آن 
مسجد نو قرار دارد. مســجد نو، مسجدى به سبک 
مساجد قاجارى و چهارایوانى است. دو ایوان شمالى و 
نیمروز آن در اندازه پهناى بزرگ ترى ساخته  شده اند. 
تزئینات این مسجد کاشى کارى هاى خشتى یا زمینه 
الجوردى است و بر فراز ایوان شمالى آن گلدسته اى 
بنا  شده است. این مسجد داراى دو ورودى است که 
یکى انتهاى بازارچه و دیگرى در بازار دباغ قرار دارد. 
این مســجد هم از دیدگاه معمارى و هم تاریخى از 

بناهاى متمایز بازار به شمار مى رود.
پایانه بازار در باغ به بازار قلندرها و بازار جارچى باشى 
منتهى مى شــود. در بازار قلندرها ســراى شیشه، 
مسجد شیشه، خانه ســماعى (هتل سنتى)، حمام 
جارچى باشــى، ســردر جورجیر و مســجد حکیم 
واقع شده اند. با بازگشــت به محور بازار، بازار گلشن 
(جارچى باشى) با پوشش سقف گنبدى زیبا از دوره 
صفویه قرار دارد که در ابتداى آن سراى جارچى باشى 
پدیدار مى شــود. پس ازآن به مسجد جارچى باشى 
مى رسیم که مسجدى کوچک، اما بسیار زیبا از دوران 
صفویه است. سردر ورودى این مسجد به مقرنس هاى 
زیباى گچى و کاشى کارى معرق نفیس در لچکى ها 
آراسته است. سنگ نوشته سردر این مسجد از جنس 
سنگ مرمر است که در آن نام شــاه عباس بزرگ و 
ملک سلطان جارچى باشى و سال 1019 ه.ق آورده 
شده اســت. وجود این مســجد کوچک با آن سردر 
هنرمندانه که کامًال در بازار قرار دارد، نمایى زیبا به 

بازار بخشیده است.
پس از سرا و مســجد جارچى باشى، به سراى زیباى 
گلشن مى رسیم که داراى چهار داالن ورودى است. در 
این سرا داالن ها در پخى ها قرار دارند و داراى پوشش 
تاق چشمه اى هستند و راه به سوى راسته هاى بازار 
دارند و طرح ساختمانى ســرا را به شکل و سیماى 
چلیپایى نمایان مى ســازند. در فضاى داخلى سرا و 
جلوى هــر داالن ورودى حوض آبى هشــت ضلعى 
طراحى شــده اســت که هم زیبایى خاصى به سرا 
داده و هم در روزگاران قدیــم از ورود چهارپایان به 
داخل سرا جلوگیرى مى شده است. این سرا یکى از 
مهم ترین سراهاى بازار اصفهان است که ساخت آن 
به دوران قاجار بازمى گردد. بیشتر فروشگاه هاى این 
سرا پارچه فروش هســتند. در این سرا درختان کاج 
بلندقامت، باغچه گل رز و آب نماى وســط فضایى 
دل چسب و دنج را ایجاد کرده اند. بادگیرى ساده نیز 

در سوى باخترى این سرا قرار دارد.
در ادامه مسیر بازار تیمچه ارباب، سراى فخر، تیمچه 
زیباى حاج کریم، تیمچه عتیقه فروش ها، مدرســه 
صدر، بازار دارالشــفا، بازار هندوها، بازار رنگرزان و 
سراى سنگ تراش ها را پشت سر مى گذاریم و سرانجام 
به بازار مخلص (بازار بزرگ) مى رسیم. فروشگاه هاى 
این بازار بیشتر پارچه فروش هستند. نخست به سراى 
بزرگ حاج محمدصادق مى رسیم که داراى دو داالن 

کوچک است. 
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داالن اصلى، بیننده را به صحن مستطیلى شکل رهنمون مى کند. در میان صحن حوض سنگى بزرگ ساخته شده که در دو سوى آن فضایى بوستان مانند 
با درختان کاج بلندقامت زیبایى سرا را کامل مى کند. سرا دو اشکوبه با ستون هاى چوبى آراسته به گچ برى هاى زیباست. این سرا از یادگارهاى دوران 
قاجار-پهلوى است.در ادامه مسیر، عمود بر بازار در سوى خاورى، بازار منجم باشى است که از همان بدو ورود الیه اى از گردوغبار که نشان از دیرینگى 
این بازار دارد چشم هر بیننده اى را جذب مى کند. از آثار این بازار مدرسه جده کوچک، سراى منجم و سراى نو هستند. این بازار دقیقاً پشت بازار قیصرى 
واقع شده و هزینه آن را منجم دربار شاه عباس بزرگ، میرزا محمدطاهر یزدى پرداخته است. سراى منجم دو اشکوبه است و فروشگاه هاى آن بیشتر به 
فروشگاه هاى طال و زیورآالت اختصاص یافته اند. در انتهاى بازار منجم باشى، ورودى سراى منجم نو با آجرکارى برجسته با طرح هاى لوزى و چلیپایى 
قرار دارد. داالن اصلى این سرا در زمره یادگارهاى هنرى ارزشمند بازار به شمار مى رود. این سرا دو اشکوبه است و صحن آن به لطف آب نما و بوستانى با 

درختان کاج، فضایى بسیار دل نشین دارد.

به مسیر بازمى گردیم و در ادامه به بازار زرگرها مى رسیم 
.در انتهاى این بازار سردر مدرسه جده بزرگ قرار دارد. این 
بازار عمود بر بازار مخلص است. پس از سردر مدرسه و در 
بازار مخلص (بازار بــزرگ) به تیمچه ملک یا ملک التجار 
مى رسیم که زیباترین بناى قاجارى بازار بزرگ اصفهان 
است. این تیمچه داراى سه فضاى مجزا شامل سرپوشیده، 
روباز و بهاربند (بارانداز) است. معمارى و کاشى کارى این 
تیمچه بسیار زیبا و چشمگیر  و براى دوستداران معمارى 
و تاریخ بسیار ارزشمند اســت؛ زیرا بنایى کامل از سبک 
معمارى دوران قاجار را داراســت؛ همچنین سه فضاى 
مجزاى آن بسیار دل نشین و بیشتر فروشگاه هاى این بازار 

طال و زیورآالت هستند.
در ادامه به بازار تفنگ ســازها، ســراى مخلص، سراى 
سرپوشــیده عصارخانه، عصارخانه شــاهى و سرانجام 
میدان زیباى نقش جهان مى رســیم. خود میدان داراى 
بازارهاى متعدد و بسیار زیباست که بیشتر فروشگاه هاى 
آن، کفاش ها، سماورســازها، چیت ســازها و کارگاه ها 
و فروشــگاه هاى صنایع دستى و گز هســتند. ادامه بازار 
اصفهان از گوشه نیمروز خاورى میدان و به سمت دروازه 
حسن آباد است. در آن قسمت از بازار نیز بناهاى زیبایى 
همانند امام زاده احمد، آرامگاه دختر و همسر امیرکبیر، 
آرامگاه خانوادگى آقا نجفى، خانه مشــروطه و مســجد 

ساروتقى قرار دارند.

همان طور که پیش تر گفتیم، هر بخش 
از بازار اصفهان طى دورانى ساخته شده 
و همین باعث تودرتوبودن بازار است. در 
زمان صفویه این بازار پل ارتباطى بین 
محله هاى قدیمــى و محله هاى جدید 
آن دوران بوده اســت؛ فقط در همین 
بازارهاســت که هیچ کس از شــلوغى 
متنفر نمى شود و شلوغى خودش عامل 
جنب وجــوش و رضایت مى شــود. در 
همین بازارهاســت که شلوغى تعریفى 
تازه پیدا مى کند. شــلوغى و آمدوشد 
پى درپى مردم اســت که به این بازارها 
روح مى بخشد. قدم زدن در بازار اصفهان 
که بازارى با قدمتى کهن و آثارى از ادوار 
مختلف است، ما را مسافر زمان مى کند 
و لذتى وصف ناپذیــر برایمان به ارمغان 

مى آورد.
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کاروان سراى مرنجاب؛
فهیمه عبدى نیان میزبانى براى دوست داران تاریخ و طبیعت

کارشناس ارشد جهانگردى

کاروان سراى مرنجاب با قدمت بیش از 300 سال در نزدیکى دریاچه نمک و در دل کویرى به همین نام از گذشته هاى دور پناهگاهى امن براى مسافران و آب 
شیرین آن (از معجزه هاى فاش نشده این قلعه) نداى امیدبخشى براى کاروانیان در حال عبور در این منطقه کویرى بوده است. این کاروان سرا در مسیر راه 
ابریشم قرارگرفته است. کاروان سراى مرنجاب امروزه میزبانى براى دوست داران تاریخ و طبیعت شده است و هرساله گردشگران داخلى و خارجى زیادى را 
به سمت خود مى کشد تا در سکوتى وصف ناشدنى به گردش در کویر مرنجاب بپردازند؛ همچنین به یکى از رصدگاه هاى ایران تبدیل شده است که هرساله 

عاشقان آسمان را از نقاط مختلف به سمت خود جذب مى کند تا بتوانند زیبایى آسمان را در سکوتى حیرت انگیز رصد کنند.

16
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موقعیت جغرافیایى
کاروان ســراى مرنجاب در 50 کیلومترى شمال شرقى 
شهرســتان آران وبیدگل، در ارتفاع 810 مترى از سطح دریاى 
آزاد و در حاشیه جنوبى دریاچه قم واقع شده است. این منطقه از 
شرق به دشت کویر و از جنوب شرقى به دو کوه یخاب و کوه لطیف 

منتهى مى شود.
تاریخ کاروان سرا

بعد از حملۀ افغان ها و ازبکان به خاك ایران از طریق دریاچه 
نمک و پیش روى آنان تا نزدیکى پایتخت آن زمان، شاه عباس را 
به فکر ســاختن قلعه دفاعى در آن حوالى انداخت. تا قبل از آن 
شاه عباس کاروان ســرا و قلعه هاى زیادى سرتاسر کشور ساخته 
بود؛ ولى به دلیل وجود دریاچه نمک و کویر آن منطقه و اینکه تا 
آن زمان از این سو به پایتخت هجوم نشده بود تأسیسات دفاعى در 
این منطقه تعبیه نکرده بود؛ ولى این حمالت براى او زنگ خطرى 

بود که باعث شد در سال 1012 شاه عباس به صرافت افتاد و سریع 
یک پایگاه نظامى در این منطقه ایجــاد کرد تا جلوى تهدیدها را 
بگیرد. باالى این کاروان سرا را به شکل سنگرهاى دیده بانى قرار 
داد که همیشه 500 پاسدار مسلح در قلعه حضورداشته باشند. این 
کاروان سرا همچنین باعث ایجاد امنیت عبور کاال از چین به اروپا و 

برعکس در این منطقه شد.
معمارى کاروان سرا

این کاروان سرا با ســه  هزار و 500 متر زیربنا از 29 اتاق و 
شاه نشین تشکیل شده است. نقشه آن مربعى شکل است و اگر از 
باال به آن نگاه کنید مى توانید مربعى بودن آن را تشخیص دهید. 
عالوه بر اتاق این کاروان سرا داراى اصطبل هاى متعدد و شش قلعه 
اســت. در ضلع جنوبى آن مى توانید استخر آبى را مشاهده کنید 
که از چشمه اى که در زیر خود آن وجود دارد پر مى شود. درواقع 
آب مصرفى کاروان سرا از همین چشمه بوده است. وجود چنین 

چشمه پر آب و زاللى به همراه چندین درخت بلند در میان کویرى 
خشک، شگفت انگیز است و موجب حیرت و تعجب مسافران این 

کاروان سرا مى شود.
نکات ایمنى

اگر قصد سفر به این کاروان سرا و لذت بردن از شن هاى روان 
مرنجاب را دارید به چند نکته توجه کنید: اول اینکه، در طى مسیر 
به این کاروان سرا هیچ روستا و آبادى نیست و در طول راه چندین 
دوراهى وجود دارد که ممکن است اشتباه مسیر را انتخاب کنید؛ 
پس حتماً از راهنماهاى محلى کمک بگیرید. دوم، هنگام رانندگى 
مراقب شترها باشید. ممکن است گه گاهى به جاده وارد شوند و در 
آخر مراقب حیوانات موذى همچون عقــرب، رتیل و گاهى مارها 
باشید؛ البته بعد از سم پاشى که توسط مسئوالن کاروان سرا شده 
جاى نگرانى نیست؛ اما توصیه مى شود گروه هایى که شب را در این 

بنا به سر مى برند در بام کاروان سرا استراحت نکنند.
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میالد کوچکیان
(DBA) دکتراى حرفه اى کسب وکار

 مراکز خرید و گردشگرى ما
 به برندسازى نیاز دارند

با یک نگاه ساده و ابتدایى به شهر اصفهان، خواهیم دید که براى برندسازى و معرفى شهر، مکان هاى گردشگرى و پتانسیل هاى 
مراکز خرید آن، اقدام ویژه اى انجام نشده است. چرا بهترین مکان هاى خرید شهر ما باید خالى از کسبه، گردشگر و ساکنین شهر 
باشد؟ چرا استراتژیک ترین نقاط گردشگرى شهرمان امروز به جایى رسیده که حتى چند مغازه هم در آنجا دیگر باز نیست؟ مگر 
اشتغال زایى چگونه اتفاق مى افتد؟ مگر نه این است که باید براى اشتغال زایى جوانان شهر، زیرساخت الزم فراهم شود. جاى بسى 
تأسف است که زیرساخت فراهم است، اما نگاه مدیران ما به موضوع برندسازى و بازاریابى این زیرساخت ها غنى نیست. چند پاساژ، 
مرکز خرید و عمارت هاى مختلف در این چند سال ساخته شده و بدون بهره بردارى مناسب رهاشده است؟ مدیران کجا هستند؟ 
سه شنبه هاى بدون خودرو گذاشته شد، در چهارباغ مدیران ما پیاده روى کردند؛ اما خواسته یا ناخواسته ندیدند که بهترین مراکز خریدى که خودشان 
ساخته اند خالى است. امروز باید به فکر برندسازى و بازاریابى این مکان ها بود تا بازار رونق بگیرد. رونق را چه کسى قرار است ایجاد کند؟ اشتغال بسته 
خاصى نمى خواهد؛ بلکه کمى تغییر رویکرد مى خواهد. باید از سمت تنها، ساختن مکان هاى گردشگرى و مراکز خرید به سمت برندسازى، تبلیغات و 

بازاریابى آن ها حرکت کنیم.
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 همان گونه که یک محصول یا خدمت برند مى شــود و فرایند 
برندســازى را طى مى کند تا در ذهن و قلب مشترى قرار بگیرد 
و ســهمى از ذهن و فکر او را به خود اختصاص دهد، مکان هاى 
گردشگرى هم از این قاعده مستثنى نیســتند. یک شهر، یک 
مکان گردشگرى و یک مرکز خرید هم فرایند برندسازى دارد، 
مشترى را وفادار به خود مى کند و ارزش ویژه برند خلق مى کند. 
اینکه گردشگر چگونه به مکان گردشگرى شما نگاه مى کند، چه 
حسى با شنیدن این اسم به او دست مى دهد و مهم تر از همه اینکه 
چه برچسبى به مکان گردشگرى شما مى چسباند این ها همه از 
برندى که شما ساخته اید نشأت مى گیرد. به زبان ساده برندسازى 
مکان گردشگرى مجموعه فعالیت هایى است که مى بایست براى 
تغییر و بهبود تصویر ذهنى گردشــگر و سایر ذى نفعان از مکان 
گردشگرى انجام شود؛ لذا داشتن رویکرد استراتژیک به برندسازى 
مکان هاى گردشگرى و مراکز خرید مهم ترین عامل موفقیت در 
موضوع برندسازى است. برندسازى یک شبه اتفاق نمى افتد، آن هم 
برندسازى مکان هاى گردشگرى! اگر مکانى برند شده است نتیجه 
یک نگاه کامالً استراتژیک، متمایز و با برنامه ریزى دقیق است؛ پس 
در اولین قدم، رهبرى که قرار است یک مکان را برند کند مى بایست 
یک چشم انداز برند، ترسیم و استراتژى هاى مناسب براى تحقق 
چشم انداز را تدوین و اجرایى کند. رهبر به مثابه یک رهبر ارکستر 
عمل مى کند که ارکستر را به سمت اجراى عالى و متمایز قطعه 
موسیقى هدایت مى کند. عدم وجود رویکرد استراتژیک در رهبرى 
که مسئول برندسازى مکان گردشــگرى است، شکست برند را 
حتمى خواهد کرد. اگر کشورهاى اروپایى در موضوع برندسازى 
مکان هاى گردشگرى و وفادارسازى گردشگران خود به خصوص 
در سال هاى اخیر موفق بوده اند دلیلش نگاه استراتژیک و آرمانى 

به موضوع برندســازى بوده اســت و این موضوع درباره 
برندسازى مجدد و تحول هاى بنیادین در برند هم 

پررنگ تر است، زمانى که یک مکان گردشگرى 
مى بایست با نگاه جدیدى بازپرورى شود و 

جایگاه متفاوتى را در ذهن گردشــگر و 
ذى نفعان خلق کند.

اما مهم ترین موضوع در برندسازى 
مکان، سفیران برند هستند. 

ســفیران برنــد، 
و  ســاکنین 

مشارکت کنندگان اصلى و کلیدى در خلق برند و نگه دارى 
آن براى یک شهر یا یک مکان هستند. متأسفانه خیلى وقت ها 
نقش پررنگ ساکنین و شهروندان به عنوان حامیان وفادار 
برند در نظر گرفته نمى شود که بزرگ ترین ضربه را به برند 
خواهد زد. تا زمانى که ساکنین یک مکان گردشگرى  یا یک 
شهر رضایت کافى را نداشته باشند برندسازى اتفاق نخواهد 
افتاد؛ پس اولین و مهم ترین هدف یک مدیر باید رضایتمندى 
ساکنین باشد که براى محقق کردن این هدف مى بایست 
ساکنین در فرایند برندسازى مشارکت داده شوند، از آنان 
نظرخواهى شود و در تصمیم گیرى ها وارد شوند تا به عنوان 
ذى نفع محسوب شوند. این ذى نفعان در موضوع برندسازى 

مکان یا شهر عبارت اند از:
1. صاحبان کسب وکار؛

2. سرمایه گذاران؛
3. دانشجویان؛

4. ساکنین؛
5. گردشگران.

بنابراین باید برنامه ریزى ویژه اى براى ورود این گروه ها در 
امر تصمیم گیرى و تدوین و اجراى اســتراتژى هاى حوزه 
شهرى انجام شود تا آنان هم به عنوان سفیران برند، هم برند را 
بسازند و هم در معرفى و حفظ آن تالش کنند که اولین گام 
آن مشارکت دادن این ذى نفعان در تدوین چشم انداز و آینده 

مطلوب مکان گردشگرى است.
در فرایند برندسازى مکان هاى گردشگرى هم طبق مدل آکر، 
مکان گردشگرى و مرکز خرید مى بایست چهار عنصر اصلى 
برند را در مشترى یا به عبارتى گردشگر 
خلق کند: آگاهى گردشگردرباره برند، 
تداعى برند مکان در ذهن گردشگر، 
ارزش ادراك شــده توسط گردشگر 
و درنهایت وفادارســازى گردشــگر 
به مکان. پس یک صاحــب برند مکان 
گردشگرى مى بایست رویکرد صرفاً مالى 
خود را با رویکرد برندســازى جایگزین کند 
تا سرآخرمشــتریان وفادار داشته 

قدم اول در باشــد. 
برندسازى 
این است 

کــه 
شگر  د گر
بــه برند 
هــى  گا آ
شــته  ا د
باشد، مکان را بشناسد؛ سپس تداعى 
درستى دربارة آن داشته باشد و ارزش 
کسب شده توسط مشــترى از برند 
به گونه اى باشد که گردشگر به سمت مکان 
روانه شود و در مرحلۀ آخر به مکان گردشگرى وفادار شود و 
این مکان را به دیگران توصیه کند. این نهایت برندسازى براى 
یک مکان گردشگرى یا مرکز خرید است؛ به طور مثال، اگر در 
شهر اصفهان که ازلحاظ رفتار مصرف کننده به گونه اى است 
که اطرافیان فرد مهم ترین منبع تائید او براى انتخاب یک برند 
مکان براى تفریح یا خرید هستند، یک مکان توصیه شود. این 
بدان معنى است که فرایند برندسازى به طور کامل اجراشده 

است و این موفقیت برند را به همراه خواهد داشت.
براى پیمودن این چهار گام در برندســازى مکان همانند 
برندســازى محصوالت و خدمات در ســایر کسب وکارها، 

ابزارهاى متفاوتى استفاده مى شود. در ابتدا براى برندشدن 
باید یک تمایز ایجاد شود. این بدان معنى است که در نگاه 
مشــترى مکان گردشــگرى ما باید ارزش ویژه خلق کند، 
منفعت بیشتر و متفاوتى براى گردشگر داشته باشد و این 
یعنى برنامه ریزى و تدوین یک جایگاه متمایز و منحصربه فرد 
که همین جایگاه ویــژه مهم ترین عنصر تداعى کننده برند 
مکان است. به زبان ساده زمانى که گردشگر نام برند شما را 
مى شنود به راحتى نوع تمایز شما را نسبت به رقباى تان درك 
کند. آنجاست که براى کسب ارزش به سمت شما مى آید و 
مکان تان را ویزیت خواهد کرد. بازار X فقط بازار صنایع دستى 
است، مرکز خرید Y اختصاص به اجناس با قیمت پایین دارد، 
رستوران و مرکز تفریح Z سنتى است و با آداب ورسوم خاصى 
از مشترى پذیرایى مى کند، این ها یعنى تمایز، این ها یعنى 

عناصر تداعى کننده برند در ذهن گردشگر!
در قــدم دوم مى بایســت این جایــگاه متمایــز از طریق 
بصرى ســازى برند، تعیین اســم برند، لوگو، شخصیت یا 
کاراکتر برند، رنگ آمیزى و یکپارچگى عناصر برند به مخاطب 
نمایش داده شود که به طورمعمول در ایران این گام بسیار 
ضعیف انجام مى شود. این ابزارها به خصوص نام و یکپارچگى 
رنگ بسیار در ارتباط برند شما با مخاطب ارزشمند و حیاتى 
و فرصتى اســت که متأسفانه صاحبان کســب وکارهاى 

گردشگرى از آن غافل هستند.
اعالم و انتقال جایگاه متمایز مکان گردشگرى به مشتریان 
از طریق پیــام انجام مى شــود. طراحى اســتراتژى پیام 
یکى از مهم ترین فعالیت هاى برندســازى اســت که این 
پیام به طورمعمول از طریق یک شــعار تبلیغاتى جذاب به 
مخاطب اعالم مى شود. این پیام مى بایست بر اساس رفتار 
مصرف کننده مخاطب شما و گردشــگرانى که هدف شما 
هستند به سبک مناسب روایت شود. یک مکان گردشگرى که 
به طور مثال یک رستوران در خارج از شهر است شاید از سبک 
روایت طنز در انتقال پیامش به بازار اســتفاده کند، سبک 
روایت مقایسه با دیگر مکان ها و... که هرکدام در شرایط خود 

مى تواند مناسب برند شما باشد.
پس ازاین مرحله این پیام باید از طریــق یک ابزار ارتباطى 
مناسب به مخاطب انتقال پیدا کند، تبلیغات، روابط عمومى 
مثل برگزارى جشن ها و همایش ها، نمایشگاه ها، سخنرانى 
شخصیت هاى محبوب و تأثیرگذار در موضوع گردشگرى، 
همچنین حامى گرى ها ابزارهاى بســیار مناســبى براى 
برندسازى مکان هاى گردشگرى هستند که درنهایت باید 
از طریق یک رسانه مناسب و اثربخش به مخاطب ارائه شود. 
رسانه هاى جمعى مانند بیلبورد، رســانه هاى چاپى مانند 
روزنامه و مجالت تخصصى، رسانه هاى تعاملى مانند اینترنت 
و شبکه هاى اجتماعى مى توانند  رسانه هایى مناسب براى 

ارتباط با شما باشند.
حال شما تصور کنید که ما چقدر مکان هاى گردشگرى و 
خرید در شهر اصفهان داریم که در موضوع برندسازى بسیار 
ضعیف عمل کرده اند. نگاه شان فقط نگاه مالى و کسب درآمد 
بیشتر است. پیام شان واضح نیست؛ چون جایگاه متمایزى 
خلق نکرده اند، رسانه خوبى براى ارتباط با مخاطب انتخاب 
نکرده اند و این موضوع رفته رفته نه تنها تداعى برند را کم رنگ 
و کم رنگ تر مى کند حتى آگاهى مردم شــهر را درباره آن 
برند مکان پایین مى آورد و برند رفته رفته خاموش مى شود؛ 
چه برسد به وفادارسازى و ویزیت مجدد مکان! سخن آخر 
اینکه مکان هاى گردشگرى طى این چند سال برنده شدند و 
شعارشان تنها یک چیز بود: « به فکر تنها درآمد نباید بود، اگر 

برند شوید درآمد خودش خواهد آمد».
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طبیعت گردى، تفریحى مناسب و لذت بخش براى بســیارى از انسان هاست؛ چه 
آن هایى که در دودودم شهر به ســر مى برند و چه روستانشین هایى که در آرامش 
محل زندگى خود هستند. هر دو گروه به نوعى با طبیعت ارتباط برقرار مى کنند. اغلِب 
اوقات، افراد براى تماشا و شناخت جانوران به مراکز تفریحى و نگه دارى آن ها مراجعه 
مى کنند؛ اما عالوه بر بازدید از این اماکن، مسیر متفاوت ترى هم وجود دارد. شما 
مى توانید با سفرى یک روزه به مکان هاى امن اطراف شهر خود در دل طبیعت قدم 
بزنید و از جانورانى با ابعاد کوچک (همانند بسیارى از بندپایان، خزندگان و...) هم دیدن 

فرمایید و حتى مانند یک کاراگاه به جست وجوى آن ها بپردازید.

 جاذبه های جانوری
سفر را از زاویه اى جدید تجربه کنیم

متن و عکس: پریسا معتمدى 
کارشناس زیست شناسى
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مســیرهایى را بررسى کنید که به ســادگى از کنار آن ها 
عبور مى کنیــم؛ به عنوان مثال، در ایــن مقاله جاده هاى 
اطراف شهر نطنز، دررسیدن به روستاى بیدهند را بررسى 
کرده ایم. اطراف جاده، منطقــه اى بوته اى و علفزار وجود 
دارد که به نوعى زیســت بومى متنوع براى جانوران است. 
براى بهتر مشاهده کردن جانوران این گونه زیست بوم ها، 
استفاده از تور حشره گیرى مناسب است؛ زیرا با جانورانى 
کوچک اندام و بسیار فرز مواجه مى شوید. در بین بوته ها، 
خارها و همچنین روى زمینى کــه راه مى روید، به دقت 
نگاه کنید. در این محیط، جانوران بسیار هم رنگ محیط 

زندگى شان هستند.
حتى در آسمان آبى آن، پروانه هایى هم پرواز مى کنند که 
مى توانید به وسیلۀ تور حشره گیرى آن ها را در تور بیندازید؛ 
البته این کار نیازمند چابک بودن شماست؛ زیرا مى بایست 
به دنبال آن ها بدوید و در زمان مناسب شکارشان کنید؛ 
اما بسیار مراقب باشید که هنگام شــکار به آن ها آسیبى 
وارد نشود و پس از تماشــا، آن ها را به محیط بازگردانید. 
پروانه ها یا بیدهایى با رنگ ها و طرح هاى مختلف نیز در این 
منطقه وجود دارند که دویــدن به دنبال آن ها و از نزدیک 
دیدن شان، سرشار از لذت و تماشاى خلقت خداوند است.

زمانى که قدم برمى دارید، مراقب زیر پاى خود باشــید. 
مبادا پاى تان را روى النۀ موریانه هــا بگذارید، النه هایى 
تقریباً هرمى شــکل روى زمین که به رنــگ خاکى دیده 
مى شوند و شاید در نگاه اول متوجه آن ها نشوید. عالوه بر 
آن احتمال برخورد با چند نوع مارمولک هم وجود دارد که 
بسیار هم رنگ محیط هستند و تشخیص آن ها روى زمین 
سخت است. آن ها خزندگانى هستند که کمى درشت تر 
از مارمولک هاى خانگى اند و نام آن ها آگاماســت. آگاماها 

بسیار سریع حرکت مى کنند و شاید گرفتن آن ها براى تان 
آسان نباشــد؛ اما اصًال نگران نباشــید؛ چون آن ها سمى 

نیستند و خطرى براى انسان ندارند.
از بررســى موجودات بین بوته ها هم به آســانى نگذرید. 
جانوران متنوعى، میان گیاهــان آن منطقه النه کرده اند. 
کرم هــاى ابریشــم، انــواع عنکبوت ها، سوســک هاى 
خرطومى و... ازجمله موجوداتى هستند که مى توانید به 
جست وجوى آن ها بپردازید. به همراه داشتن چند شیشه 
خالى، جهت نگه دارى بندپاها درون شیشه و تماشاى آن ها 
ایده خوبى است؛ اما بااحتیاط رفتار کنید که به موجودات 

آسیبى وارد نشود.
مسیر خود را ادامه دهید و به روســتاى بیدهند برسید. 
در دل روســتا، امام زاده اى باصفا به نام امام زاده سلیمان 
با فضایى مناسب براى چنددقیقه اى عبادت و استراحت 
براى شما مهیاست، امام زاده اى بســیار زیبا که با آرامش 
خود فضایى عرفانى ایجاد کرده اســت. روستاى بیدهند 
رودخانه اى دارد که با کمى پیاده روى به آن خواهید رسید. 
در مسیر رسیدن به رودخانه، مســیرى سرباالیى را باید 
طى کنید. شاید براى رفع خســتگى خود تخته سنگى را 
جهت نشستن و اســتراحت انتخاب کنید؛ اما حواس تان 
باشــد قبل از آن ســنگ را کنار بزنیــد. به احتمال زیاد، 
زیر آن پــر از هزارپاهــاى گیاه خوار اســت، هزارپاهایى 
تیره رنگ با بدنى حلقه حلقه که زیر تخته سنگ ها زندگى 

مى کنند.
در طى مسیر بوته ها را هم بررســى کنید، عنکبوت هاى 
متنوعى در بین آن هاست که دیدن شــان خالى از لطف 
نیست. شاید شانس دیدن بیرون آمدن بچه عنکبوت ها از 
تخم هاى شان را داشته باشید. عنکبوت ها داخل تارى که 

مانند پیله اســت تخم مى گذارند. همین طور با فروبردن 
تور حشــره گیرى به داخل جوى هاى اطراف رودخانه و 
بیرون آوردنش ممکن اســت چند عنکبوت نصیب شما 
بشود. مى توانید عنکبوت ها را داخل شیشه هاى جداگانه 
نگه دارید و به یک کارشــناس جانورشناسى نشان دهید. 
کارشناِس متخصص، نام دقیق و علمى آن گونه  جانورى را 
به شما خواهد گفت. اگر گونه اى باشد که تابه حال کشف 
نشده، تبریک مى گوییم! شــما یک نمونه جدید را کشف 
کرده اید و مى توانید براى گونــۀ جدیدى که یافته اید، هر 
نامى که خواســتید بگذارید و حتى نام خــود را روى آن 

قرار دهید.

نکات قابل توجه:
اغلب بندپایان بى خطرند؛ اما بــراى رعایت نکات ایمنى 
استفاده از دســتکش هاى ضخیم و پوشیدن شلوارهایى 
که گشاد نباشند، توصیه مى شود تا درصورت سمى بودن 
جانور (عنکبوت یا سایر حشرات) به شما آسیبى وارد نشود 

و همین طور از تماس مستقیم با آن ها خوددارى کنید.
براى آســیب نزدن به زیســت بوم، لطفاً پس از تماشاى 

جانوران، آن ها را به محیط بازگردانید.
اگر با عنکبوت بیوه سیاه مواجه شدید، آن را از دور تماشا 
کنید. نیش عنکبوت بیوه ســیاه، سمى و خطرناك است. 
همین طور عنکبوت منزوى قهوه اى و عقرب هم خطرناك 

هستند.
توصیه مى شود مسیر را با یک متخصص یا یک راهنماى 

محلى طى کنید.
بهترین فصل براى ســفر به این منطقه، فصل بهار و پاییز 

است.
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خواهرخواندگی؛ 
�اد گفت وگوی �دن ها

پیمان خواهرخواندگى، 
رابطــه اى دوســتانه و 
هدفمند است که به منظور 
تبادل تجربه ها و توسعۀ  
مناسبت هاى فرهنگى، 
اجتماعــى، اقتصادى، 
شهرى، فنى و سیاسى 
میان جامعه  شــهرى با 
جامعه  شــهرى مشابه 
خارجى برقرار مى شود.در اروپا این پیوند را «شهرهاى دوقلو» و 
در آمریکا آن را «خواهرخواندگى» مى نامند. در شوروى سابق هم 
به این پیوند «برادرخواندگى» مى گفتند.خواهرخواندگى، پیمان 
همکارى بلندمدت و رسمى دو شهر است که بین شهرداران آن 
شهرها، براى ایجاد هم بستگى و اتحاد بیشتر انسانى و فرهنگى 

منعقد مى شود.

زهرا اصغرى پوده
دانشجوى کارشناسى ارشد محیط زیست-ارزیابى 
و آمایش سرزمین

تاریخچه  خواهرخواندگى
سابقۀ این پیوند، به پایان جنگ جهانى دوم در سال 1945 مى رسد که آن زمان براى نخستین بار، بین شهرهاى 
کشورهاى اروپایى برقرار شد. مدتى بعد در سال 1956، آیزنهاور آمریکایى در معرفى طرح خود مبنى بر ارتباط «مردم با 
مردم» در شکل گیرى پیمان هاى خواهرخواندگى بین شهرهاى آمریکا با دیگر شهرهاى جهان تأکید کرد و بدین ترتیب، 

حرکت جهانى براى گسترش این پیوندها آغاز شد.
هدف وى از گسترش طرح پیمان خواهرخواندگى شهرها به تالش واداشــتن افراد و سازماندهى گروه هاى مختلف 
جامعه، براى کاهش درگیرى ها در جهان بود؛ زیرا در تصور جهانى، ارتباط عاطفى دو خواهر حتى در شرایط اختالف و 

درگیرى هاى خانوادگى نیز هم چنان تداوم یافته و موجب آشتى طرفین مى شود.
امروزه شهرهاى خواهرخوانده یا خواهرشهرها، شــبکه غیرانتفاعى و غیردولتى گسترده اى از شهروندان و همکاران 
بین المللى را تشکیل مى دهند و بیش از 2400 رابطه خواهرخواندگى رسمى بین شهرهاى جهان وجود دارد. در اروپا 
به این شهرها، شهرهاى دوقلو یا شهرهاى دوستى نیز مى گویند. مى توان گفت، پیمان خواهرخواندگى موجب رشد و 

توسعۀ پایدار شهرها و تعامل فرهنگى دو شهر مى شود.
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اهداف خواهرخواندگى:
1. حرکت در مسیر دو رخداد مهم جهانى: «شهرى شدن جهان» و 

«ظهور شهرهاى جهانى»؛
2. تکیه  بر مشارکت آگاهانه شــهروندان، به ویژه تشکل هاى غیردولتى و 

داوطلب؛
3. حرکت در مسیر تحقق سیاســت تمرکززدایى و ایجاد دموکراسى در 

مدیریت واحد شهرى؛
4. آموزش مستمر و جریان دانایى و به هنگام بودن پیکر مدیریت شهرى به 

دانش و درك جدید و به کارگیرى دستاوردهاى نوین جهان؛
5.  ایجاد فرصت هاى سرمایه گذارى براى سرمایه گذاران داخلى و بهره گیرى 

از ظرفیت هاى سرمایه  گذاران خارجى در راستاى رشد و شکوفایى شهر؛
6.  ایجاد فرصت هاى گردشــگرى و تعامل فرهنگى در راســتاى معرفى 

همه جانبه  شهر در عرصه بین المللى.

فرایند خواهرخواندگى:
1. وجود تشــابه هاى فرهنگى، اقتصادى، تاریخى، جغرافیایى، زبانى، 

دینى و... بین دو شهر؛
2. ایجاد تعامل فرهنگى، ورزشى، هنرى، ادبى، اقتصادى و اجراى رویدادهاى 

مشترك در راستاى شناخت هرچه بهتر طرفین؛
3. حمایت و مشارکت دپارتمان هاى مختلف شهرى، ازجمله شوراهاى شهر، 

بنگاه هاى اقتصادى، فنى، امنیتى،NGO ها و تشکیل کمیته هاى ویژه؛
4. تبادل هیئت هاى رسمى؛

5. گذر از مجارى قانونى طرفین، جهت اخذ مجوزهاى الزم؛
6. تبادل تفاهم نامه و تحقق پیمان خواهرخواندگى با حضور شهرداران دو شهر.

چرا خواهرخوانده مى شویم؟
هر شهر «جهان اولى» در دل خود یک شهر «جهان سومى» دارد که با مشکل هاى آلودگى محیط زیست، بیکارى، ازدحام جمعیت، 

گرسنگى، سوءتغذیه، بیمارى و مرگ ومیر کودکان دست به گریبان است.
کالن شهرها براى کسب جایگاه خود در فرایند جهانى شدن و زنده ماندن در برابر تحوالت پرشتاب قرن 21 راهى جز تکیه  بر مشارکت آگاهانه 
شهروندان، به ویژه تشکل هاى غیردولتى و داوطلب ندارند، فرایندى که در آن شهروندان با سهیم شدن در تصمیم هاى اثرگذار بر زندگى خود 
و جامعه شهرى و با درك حقوق شهروندى و شناخت و فهم مسئولیت پذیرى اجتماعى و گروهى، هزینه هاى اداره شهر را کاهش مى دهند و 
بر توانایى هاى مدیریت کالن شهر خواهند افزود. این بدان معناست که مدیریت کالن شهرها بر محور سیاست تمرکززدایى و ایجاد دموکراسى 

در مدیریت امکان پذیر است.
تمرکززدایى و معطوف شدن به انرژى پایان ناپذیر شهروندان و پذیرش سازمان هاى غیردولتى به عنوان شریک، نه رقیب، از جمله آگاهى هاى 
ضرورى و انکارناپذیر براى مدیریت شهرى در آینده است. جایگاه آموزش مستمر و جریان دانایى، به هنگام بودن پیکر مدیریت شهرى به دانش 
و درك جدید و به کارگیرى دستاوردهاى نوین جهان، ضرورتى حیاتى و اجتناب ناپذیر است که خواهرخواندگى، یکى از مهم ترین ابزارهاى 

نیل به این هدف به شمار مى رود.
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 شهر بارسلون در اسپانیاشهر ایروان در ارمنستان

 شهر فلورانس در ایتالیا

  شهر شیان در چین

 شهر یاش در رومانى

  شهر هاوانا در کوبا

 شهر کواالالمپور در مالزى

 شهر فرایبورگ در آلمان

  شهر الهور در پاکستان

 شهر سن پترزبورگ در روسیه

شهر داکار در سنگال

  شهر کویت در کشور کویت

 شهر بعلبک در لبنان

شهر اصفهان با توجه به پیشینه فرهنگى و جاذبه هاى 
گردشــگرى،  با شــهرهاى تاریخى جهان نظیر 
فرایبورگ، بارسلون، فلورانس، سن پترزبورگ و... 

قرارداد خواهرخواندگى منعقد کرده است. 
یکی از عوامل گسترش ارتباط خواهرخواندگی، گاه 
به شهر خواهرخوانده و تمایل یا توان و ظرفیت او 
براي ارتباط بستگی دارد؛ به عنوان مثال، فرایبورگ، 
ازجمله شهرهایی است که تمایل بسیار به ارتباط با 

خواهرخوانده هایش دارد. 
مسئوالن این شهر، هرساله حضوري مستمر و فعال 
در نمایشگاه بین المللى خدمات شهري (مبلمان 
شهري) اصفهان دارند و گاه گروه هاى توریستی به 

اصفهان اعزام مى کنند. 
با ایجاد انجمن دوستی اصفهان و فرایبورگ، زمینه 
ارتباط و همکاري علمی در رشــته هاى ریاضی و 
ستاره شناسى میان نهادها و سازمان هاى مربوط 
فراهم شده است. در این راستا، شهردارى اصفهان و 
شهردارى فرایبورگ به عنوان دو شهر خواهرخوانده 

چندین پروژه زیست محیطى را به اجرا رسانده اند: 
1. طراحى و اجراى ساختمان خورشیدى در شهر 

اصفهان با مشارکت موسسه فرانهوفر؛ 
2. طراحى و اجراى پارك خورشیدى در اصفهان؛ 

3. احداث باغ اصفهان در فرایبورگ و باغ فرایبورگ 
در اصفهان؛ 

4. برگــزارى کارگاه هایى با موضوع اســتفاده از 
انرژى هاى تجدیدپذیر با حضور استادان دانشگاه 

صنعتى اصفهان و موسسه فرانهوفر.
امیــد اســت بــا انعقــاد بیشــتر قراردادهاى 
خواهرخواندگى، شــاهد نزدیکى بیشتر شهرها و 
مردم جهان فارغ از بسیارى از نزاع هایى باشیم که 
بیشــتر در اثر غرور، خودخواهى و جهان خوارگى 

سردمداران قدرت پرست به وجود مى آید.

شهر اصفهان نیز مانند بسیارى از شهرهاى سراسر جهان، داراى سیزده خواهرخوانده است که در زیر به آن ها اشاره مى شود:

منابع:
www.honarnews.com .1

www.isfahan.ir .2
www.baladiye.com .3
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«خفر»؛ پنجره ای به سوی 
زیبایی و شکوه پادنا

مرجان موالیى
کارشناس ارشد جهانگردى

عکس: 
عبدالرضا فرهادى

عمده درآمد مردم روســتا از باغدارى اســت؛ ولى دام پرورى 
و کندودارى نیز در آنجا رواج دارد و ایــن روزها به یُمن ورود 
فعالیت هاى مرتبط با گردشگرى در حیطه کسب وکار، زنان 
روستایى نیز مى توانند در این حوزه مؤثر و مفید باشند؛ به همین 
دلیل، در این روستا و خانه هاى محلى آن، سفارش غذاى محلى 
و خرید انواع ســبزى هاى محلى تازه و خشک و محصوالت 

خانگى مقدور است.
کسى که یک بار به خفر رفته باشد، بى شک دوباره و چندباره به 

آنجا بازمى گردد.
اوایل تابستان براى نخستین بار به این روستا رفتیم، با همراهى 
پزشک عاشقى که سال ها قبل براى اولین بار به آنجا رفته بود، 
دکتر شهاب موالیى که سال ها پیش دوره طرحش را در سمیرم 
گذرانده و خاطرات خوب و بخشى از قلبش را در باغ هاى سرسبز 
پادنا جاگذاشته بود. او هرسال دوستان و خویشان را به دیدن 

خاطرات خوبش دعوت مى کند.
قبل از تاریکى به روستا رسیدیم و در خنکاى غروب به قدم زدن 

در آن پرداختیم.
کوچه هاى شیب دار و خاکى روســتا، آمدورفت ساکنین که 
دوستانه سالم مى دادند، مغازه هاى قدیمى و اجناسى که امکان 
ندارد در شهر به راحتى آن ها را پیدا کنى، سُبکى هوا و صداى 

بى وقفه رودخانه از همان ابتدا دل ما را برد.
مسیرمان را به سمت چراغ هاى روشــن مسجد تغییر دادیم 
و در صفه مقابل آن، چراغ هاى رنگارنگ روســتا بود و صداى 

از اصفهان که به سمت جنوب بروید، پس از گذشتن از شهرضا و سمیرم به حّنا (Hanna) مى رسید و از همان جاست 
که زیبایى هاى پادنا رخ مى گشایند و مسحورتان مى کنند و مى برندتان تا عروس دنا را نشان تان دهند: روستاى 

خفر.
روستاى مرتفع و پرآب و درختى که همه زیبایى هایى را که چشم شهرنشینان خسته طالب آن باشد، در خود 

جاى داده است.
خانه ها چوبى و چشم اندازها دل انگیزند و به بام خانه که بروید باغ هاى زردآلو، سیب و گردو و آلو را مى بینید که با 
وزش نسیم صداى برگ هایشان با صداى رودخانه هاى پر آب و پرندگان، زیباترین موسیقى دل نواز را مى سازند.

خفر در هر چهارفصل خدا زیباست، هرچه اردیبهشت بهشتى اش روح نواز است، زمستان سپیدپوشش هم 
بى نظیر و دل رباست.
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رودخانه اى که حاال دیگر نمى دیدیمش.
شب را در منزل خانم نسرین موسوى گذراندیم، خانه بسیار زیبا و 
آراسته اى که از تمیزى برق مى زد و حیاط و تنور و باغچه و گلدان و 

تاب آویخته بر تیرك چوبى اش ما را به دنیاى کودکى برد.
هواى شب، خنک و مطبوع بود. با اجازه میزبان، آتشى در حیاط 
افروختیم و چاى آتشى اى درســت کردیم که طعم بى نظیرش 
براى مان بسیار لذت بخش و دل چسب بود. خانم موسوى و پسرش 
به دعوت ما، به جمع مان پیوستند و پاسى از شب را در کنار هم به 

صحبت گذراندیم.
صبح روز بعد به سمت آبشار روانه شدیم که در مسیرش باغ هاى 

میوه و رودخانه پر آب و کوه بود و نور.
 پس از حدود دو ساعت پیاده روى مالیم به آبشار رسیدیم که در 
محدوده اى به نام «قاش مستان» قرارگرفته بود و ارتفاعش به 30 

متر مى رسید.
وزش نسیم قطرات آب خنک را به اطراف مى پاشید و مانند تمام 
آبشارهاى دیگر، حوضچه ایجادشده در زیر آبشار مثل یک برکه 
کوچک، پر از آب پرکف برف  بود و رود سپید و کوچک زیبایى که 

خروشان و غّران تا پایین دره مى رفت.
البته که خفر دیدنى هاى دیگرى نیز در خود جاى داده بود؛ مثل 
غار یخى در ارتفاع 3850 مترى از سطح دریا، غار کیخسرو، یخچال 
زندان، تنگه دنا آسا و چشمه سید محمد که مى توان فعالیت هایى 
همچون دیواره نوردى، پرنده نگرى و رصد حیوانات وحشى را در 

این جاذبه ها تجربه کرد.
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مى شود  در مسیر بازگشت به سمت روستا، در جایى کنار 
رودخانه اطراق کرد و ناهار پخت و به صداى طبیعت گوش 
کرد و ابرها را نگاه کرد و سکوت کرد و غرق شد در این همه 

زیبایى و انرژى و مهر و عشق.
خاطرات خوب این ســفر، ماه پیش بار دیگر مارا به آنجا 
کشاند؛ اما دریغ که گاهى بى مهرى بعضى از رهگذران و 
مهمانان، داغ غم به دل مى گذارد و شادى و سبکى را به 

کام اهالى تلخ مى کند.
در ســفر بعدى مان به خفر و در غروب اولین روز اقامت، 
همچنان که در خنکاى شــامگاهى روى بــام منزل به 
تماشاى باغ هاى میوه و چشم انداز زیباى آسمان مشغول 
بودیم، متوجه بى قرارى و آمدوشدهاى ساکنین روستا 
شــدیم. دریغ و درد که باغ هاى میوه توسط گردشگران 
نابخرد طعمه آتش شده بود. تا مردم به خود آمدند حریق 
گسترده تر شد و درخت هاى خشــک را در کام کشید و 

پیش رفت و با خود زیبایى و برکت و آرامش را سوزاند.
و این آه حسرت بود که دل هاى ما و اهالى را مى سوزاند و 
فرصت کم بود براى نجات باغ ها و محصوالتى که یک سال 
عمر و هزینه و زحمت براى آن ها صرف شده بود. آنجا بود 
که با گوشت و پوست به آموزه هاى استادان خود ایمان 
آوردم که آموزش و فرهنگ سازى گردشگرى از مهم ترین 
و اصولى ترین و ابتدایى ترین گام هایى اســت که باید در 

توسعه این صنعت به آن پرداخت.
سرانجام آتش با هم یارى و هم دلى مردم روستا مهار شد؛ 
اما آنچه بخشى از باغ ها و درختان را براى همیشه از بین 
برد، آتش جهل و ناآگاهى برخى از گردشگرانى است که نه 
عامدانه و مغرضانه، بلکه ناآگاهانه و ناخواسته ردپاى زیان 

و حسرت از خود برجاى مى گذارند.
هرچند این اتفاق برایمان بسیار ناگوار و دردناك و به نوعى 
خجالت آور بود، اما زیبایى و دل انگیزى ســفر و مهربانى 
میزبان و رفتار دوستانه اهالى روستا  ما را دلگرم کرد به 
بازگشت دوباره ... شاید روزى ما هم براى سرزدن به دل 
خود، با کسانى همراه شدیم و آنان را دعوت کردیم به خفر، 

عروس پادنا و دوباره آتشى افروختیم از مهر و از عشق.
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از گذشـته تـا بـه امـروز، هم زمـان بـا پیشـرفت و توسـعه جوامـع 
بشـرى و شـکل گیرى صنایع، هنرهـا و حرفه هاى جدید، نیـاز به امر 
آموزش نیز به طور روزافزون ا حسـاس مى شـده اسـت. بدیهى اسـت 
که هـر حرفه اى بـراى آنکه بتواند به طـور فراگیر در جامعه مشـاهده 
شـود نیازمنـد آمـوزش علمـى و عملـى اسـت. جوامـع پیشـرفته 
امروزى، توسـعه خـود را مدیون حرفـه اى بـودن و مهارت هاى نیروى 
کار متخصـص و تالشـگر خود هسـتند. در این جوامـع به طورمعمول 
هر شـخص به تناسـب مهارت و حرفـه تخصصى خود بـه ایفاى نقش 
مى پـردازد و آنچـه مسـلم اسـت اینکـه تربیـت ایـن نیـروى کار به 
عهـده سیسـتم آموزشـى آن جامعه اسـت؛ البتـه این آمـوزش تنها 
در مراکـز دانشـگاهى یا دوره هاى ضمـن خدمت کارکنان سـازمان ها 
شـکل نمى گیـرد، بلکـه زمانـى اثرگذارتر خواهـد بود کـه از مدارس 
آغـاز و بـا تحصیـالت آکادمیـک و دوره هـاى فنـى مربوطـه تکمیل 
شـود. در ایـن میـان گردشـگرى نیـز ماننـد هـر حرفه دیگـرى در 
بخـش خدمـات و حتى صنعـت و کشـاورزى، بـراى توسـعه یافتن و 
رسـیدن به پایـدارى به طورجدى به نیـروى فعال و متخصـص در این 
عرصـه نیاز دارد؛ اگرچه مسـئله اى که در اینجا مطرح کـردن آن حائز 
اهمیت اسـت این اسـت کـه کمیت ایـن نیـروى کار به تنهایى مدنظر 
نیسـت و چه بسـا کیفیـت آن مهم تـر اسـت و بایـد در ابتـدا بـر آن 

تمرکزکرد.
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توسـعه جوامـع از گذشـته تـا بـه امـروز، هم زمـان بـا پیشـرفت و توسـعه جوامـع از گذشـته تـا بـه امـروز، هم زمـان بـا پیشـرفت و توسـعه جوامـع 
هاى جدید، نیـاز به امر بشـرى و شـکل گیرى صنایع، هنرهـا و حرفه هاى جدید، نیـاز به امر بشـرى و شـکل گیرى صنایع، هنرهـا و حرفه هاى جدید، نیـاز به امر 
ا حسـاس مى شـده اسـت. بدیهى اسـت آموزش نیز به طور روزافزون ا حسـاس مى شـده اسـت. بدیهى اسـت آموزش نیز به طور روزافزون ا حسـاس مى شـده اسـت. بدیهى اسـت 
بـراى آنکه بتواند به طـور فراگیر در جامعه مشـاهده که هـر حرفه اى بـراى آنکه بتواند به طـور فراگیر در جامعه مشـاهده که هـر حرفه اى بـراى آنکه بتواند به طـور فراگیر در جامعه مشـاهده 
نیازمنـد آمـوزش علمـى و عملـى اسـت. جوامـع پیشـرفته شـود نیازمنـد آمـوزش علمـى و عملـى اسـت. جوامـع پیشـرفته شـود نیازمنـد آمـوزش علمـى و عملـى اسـت. جوامـع پیشـرفته 
نیروى توسـعه خـود را مدیون حرفـه اى بـودن و مهارت هاى نیروى توسـعه خـود را مدیون حرفـه اى بـودن و مهارت هاى نیروى  توسـعه خـود را مدیون حرفـه اى بـودن و مهارت هاى امروزى، توسـعه خـود را مدیون حرفـه اى بـودن و مهارت هاى امروزى، 
کار متخصـص و تالشـگر خود هسـتند. در این جوامـع به طورمعمول 
بـه ایفاى نقش هر شـخص به تناسـب مهارت و حرفـه تخصصى خود بـه ایفاى نقش هر شـخص به تناسـب مهارت و حرفـه تخصصى خود بـه ایفاى نقش 
کـه تربیـت ایـن نیـروى کار به مى پـردازد و آنچـه مسـلم اسـت اینکـه تربیـت ایـن نیـروى کار به مى پـردازد و آنچـه مسـلم اسـت اینکـه تربیـت ایـن نیـروى کار به 
آن جامعه اسـت؛ البتـه این آمـوزش تنها عهـده سیسـتم آموزشـى آن جامعه اسـت؛ البتـه این آمـوزش تنها عهـده سیسـتم آموزشـى آن جامعه اسـت؛ البتـه این آمـوزش تنها 
دانشـگاهى یا دوره هاى ضمـن خدمت کارکنان سـازمان ها در مراکـز دانشـگاهى یا دوره هاى ضمـن خدمت کارکنان سـازمان ها در مراکـز دانشـگاهى یا دوره هاى ضمـن خدمت کارکنان سـازمان ها 
نمى گیـرد، بلکـه زمانـى اثرگذارتر خواهـد بود کـه از مدارس شـکل نمى گیـرد، بلکـه زمانـى اثرگذارتر خواهـد بود کـه از مدارس شـکل نمى گیـرد، بلکـه زمانـى اثرگذارتر خواهـد بود کـه از مدارس 
مربوطـه تکمیل آغـاز و بـا تحصیـالت آکادمیـک و دوره هـاى فنـى مربوطـه تکمیل آغـاز و بـا تحصیـالت آکادمیـک و دوره هـاى فنـى مربوطـه تکمیل 
حرفه دیگـرى در شـود. در ایـن میـان گردشـگرى نیـز ماننـد هـر حرفه دیگـرى در شـود. در ایـن میـان گردشـگرى نیـز ماننـد هـر حرفه دیگـرى در 
بـراى توسـعه یافتن و بخـش خدمـات و حتى صنعـت و کشـاورزى، بـراى توسـعه یافتن و بخـش خدمـات و حتى صنعـت و کشـاورزى، بـراى توسـعه یافتن و 
نیـروى فعال و متخصـص در این رسـیدن به پایـدارى به طورجدى به نیـروى فعال و متخصـص در این رسـیدن به پایـدارى به طورجدى به نیـروى فعال و متخصـص در این 
مسـئله اى که در اینجا مطرح کـردن آن حائز عرصـه نیاز دارد؛ اگرچه مسـئله اى که در اینجا مطرح کـردن آن حائز عرصـه نیاز دارد؛ اگرچه مسـئله اى که در اینجا مطرح کـردن آن حائز 
تنهایى مدنظر  این اسـت کـه کمیت ایـن نیـروى کار به تنهایى مدنظر  این اسـت کـه کمیت ایـن نیـروى کار به تنهایى مدنظر  اهمیت اسـت
نیسـت و چه بسـا کیفیـت آن مهم تـر اسـت و بایـد در ابتـدا بـر آن 

تمرکزکرد.

سنگ آموزش، پاى لنگ گردشگرى
پریسا یگانه
کارشناس ارشد اکوتوریسم
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در ایـران نیـز ماننـد هـر نقطه دیگر دنیـا، تربیت ایـن نیروى 
کار بـه عهـده مـدارس و دانشـگاه ها اسـت؛ امـا متأسـفانه 
به علـت جوان بودن رشـتۀ گردشـگرى در کشـورمان و اینکه 
مى تـوان گفـت دولـت و آموزش وپـرورش هنوز این رشـته را 
مانند دیگر رشـته ها به رسـمیت نشـناخته اند، بودجه زیادى 
بـه آن تعلـق نمى گیرد؛ درنتیجه این رشـته به ویژه در سـطح 
مـدارس مورد کم لطفى قرارگرفته اسـت؛ بنابرایـن گردآوردن 
مجموعه اى از متخصصان این رشـته با مشـکل مواجه خواهد 
شـد. دانش آمـوزان هنرسـتانى به دلیل آیندة شـغلى مبهمى 
کـه بـراى ایـن رشـته در برابرشـان مى بینند کمتر به سـراغ 
آن مى رونـد؛ ولـى حتى درصورت انتخاب آن نیز با مشـکالت 
زیـادى دسـت وپنجه نـرم خواهنـد کـرد کـه مهم تریـن آن 
فقدان کتاب هاى درسـى مدون و معتبر منتشرشـده توسـط 
آموزش وپـرورش اسـت. اغلـب مـواد درسـى ایـن رشـته یـا 
منبـع مشـترکى ندارنـد یـا داراى جـزوه هسـتند کـه تهیـه 
آن نیـز به عهـده مـدرس مربوطـه اسـت. این مسـئله به واقع 
ناراحت کننـده اسـت کـه چگونـه وزارت خانـه بزرگـى چـون 
آموزش وپـرورش بـدون برنامـه از پیـش تعیین شـده و تنهـا 
بـراى عقب نمانـدن از قافلـه رشـد جهانـى که توجـه ویژه اى 
بـه گردشـگرى دارد، ایـن رشـته را وارد عرصه آمـوزش کرده 

اسـت. این گونه معلـم و مدرس نیز سـردرگم خواهد بود که 
بـا نبود منبع درسـى موثق تـا چه میـزان مى تواند اطالعات 
در اختیـار دانش آمـوز قـرار دهد؛ به خصوص اگـر معلم خود 
در ایـن رشـته و زمینـه به صـورت آکادمیـک تحصیل نکرده 
و سـواد تخصصـى کافـى نداشـته باشـد؛ چراکـه از دیگـر 
مشـکالتى که گردشگرى در سـطح متوسطه و حتى گاهى 
در سـطح دانشـگاهى نیز با آن روبه روسـت، نبـود معلمان و 
اسـتادان خبـره و آموزش دیده در عرصه گردشـگرى اسـت. 
بـوده اسـت مـواردى که از معلمـى با تخصصـى دیگر مانند 
ادبیـات، معارف اسـالمى و غیـره خواسته شـده در دوره هاى 
آموزشـى کوتاه مـدت گردشـگرى شـرکت کنـد؛ سـپس به 
تدریـس دروس گردشـگرى بپـردازد. برخـالف اینکـه ایـن 
رشـته سـاده بـه نظـر مى رسـد، امـا همان گونه کـه ذکر آن 
پیش تـر رفت، هر حرفه اى براى توسـعه نیازمنـد نیروى کار 
متخصص اسـت؛ پـس چرا در این زمینـه از فارغ التحصیالن 
گردشـگرى کمک گرفته نشـود تا آموزش صحیح نسل کار 
جدیـد از پایه آغاز شـود و در دانشـگاه بـه اوج و تکامل خود 
برسـد؛ این گونه به یقین نسـلى بـا دانش و مهـارت کافى در 
پسـت هاى مربوط به حـوزه کارى خود قـرار خواهند گرفت 
کـه صدالبتـه ثمـره چنیـن رویـدادى رسـیدن بـه توسـعۀ 

پایـدار گردشـگرى و ربـودن گوى سـبقت از 
دیگر کشـورهاى محبوب توریسـتى خواهد بود؛ 

اگرچـه تـا حـدودى باعث آسـودگى خاطر اسـت که 
وضعیت دانشـجویان رشته هاى گردشـگرى ازنظر داشتن 

منابع درسـى تدوین شـده و معتبر بسیار بهتر اسـت و در این 
سـطح کمبود اردوهاى عملى که براى سـرفصل هاى درسـى 
رشـته گردشـگرى مقررشـده اند یکـى از مشـکالت موجـود 
اسـت؛ چراکـه یادگیـرى فنـون کار در زمینـه توریسـم تنها 
به صـورت نظـرى و در خـأل روى نمى دهـد و بایـد به صـورت 
عملى نیز تجربه شـود و مانند مشـکلى که در سـطح مدارس 
نیـز وجود داشـت، نبـود اسـتادان متخصص در این رشـته از 
معضـالت سـطح دانشـگاهى اسـت. مـواردى بوده اسـت که 
اسـتاد، خـود اذعان داشـته که هیچ مهارتـى در درس محوله 
بـراى تدریس ندارد؛ چراکه رشـته تخصصى اش گردشـگرى 
نیسـت؛ اما به علت صرفه جویى در بودجه دانشـگاه و نیز عدم 
توجه کافى به این رشـته سـبب شـده که از استاد متخصص 

بـراى تدریس دعـوت به همکارى نشـود.
مـوارد ذکرشـده فقـط گوشـه اى از مشـکالت موجود بر سـر 
راه رشـته مهجـور امـا دوست داشـتنى، پرانـرژى و آینـده دار 
گردشـگرى اسـت و امیـد آن مـى رود کـه وزارت محتـرم 
سـازمان هاى  و  مسـئوالن  تمامـى  و  آموزش وپـرورش 
مربـوط، بـراى رفـع ایـن مسـائل گام بردارنـد و گردشـگرى 
را کـه در حـال تبدیل شـدن بـه صنعت پرسـود شـماره یک 
دنیاسـت، جدى تـر بگیرنـد و بـه وظیفـه خـود کـه تربیت و 
پـرورش نیـروى کار ماهـر و تعلیم دیـده بـراى ایفـاى نقـش 
در زمینه هـاى شـغلى مربـوط اسـت، کمک شـایانى کنند تا 
گردشـگرى در ایران باآن همه ظرفیت و جاذبه موفقیت را در

 آغوش بگیرد.
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سمیرا یزدانى
کارشناس گردشگرى

در سرزمین چهارفصلى چون ایران، جاذبه ها تمام نشدنى است. 
آن قدر جاذبه دارد که شما هرروز و هر فصل را مى توانید در سفر 
باشید. گمان نکنید با تمام شدن تابســتان پایان فصل سفر فرا 
رسیده است؛ برعکس پاییز بهترین زمان براى رفتن به نقاط طالیى 
کشور است. کویرها و بیابان ها ازجمله جاذبه هاى طالیى  هستند 
که بهترین زمان براى بازدید از این ســرزمین هاى زرین، فصل 
پاییز است. در این میان کویر شهداد زیباترین و ناب ترین منطقۀ 

کویرنوردى کشور است.
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شهداد؛ سرزمینى
 زرین و رمزآلود
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کویر شهداد بخشى از حاشیه غربى کویر لوت اســت که با 24 هزار کیلومترمربع 
وسعت در جنوب شرقى ایران و شمال شرقى کرمان، یکى از بزرگ ترین بخش هاى 
کشور و باستانى ترین بخش استان کرمان محسوب مى شود. در گوشه گوشه کویر 
شــهداد، آثار باســتانى از هزاره چهارم قبل از میالد تا دوره هاى اسالمى و معاصر 
همچون گورستان ها، قلعه ها، کاروانسراها و... را مى توان مشاهده کرد. جاذبه هاى 
طبیعى و تاریخى این منطقه بسیارند. ازجمله جاذبه هاى طبیعى و شگفت انگیزى 
که در شمال شرقى این منطقه قرار دارد، کلوت شهداد نامیده مى شود. این کلوت ها 
ازلحاظ شکل و شرایط پیدایش در دنیا بى نظیر هستند. کلوت به برجستگى هاى 
U شــکل در مناطق بیابانى مى گویند که از دو کلمه کل و لوت تشکیل شده است. 
لوت همان کویر معروف و کل نیز به معناى آبادى و شهر است. باد و آب مهم ترین 
عامل شکل گیرى این سازه هاى طبیعى هستند. مهم ترین بادها، بادهاى 120 روزه 
سیستان است که دیواره هاى کلوت را فرسایش مى دهد و عامل مهم دیگر رود شور 
است. رود شور تنها رودى است که به صورت دائمى در دل کویر لوت در تمام طول 
سال جریان دارد. سرچشمه رود شور از کوه هاى شمال غرب بیرجند است و مسیر 
پرپیچ وخم 200 کیلومترى را در دل کویر مى پیماید و مسیرش درنهایت به معدن 

نمک شهداد پایان مى گیرد.
از دوردست که به کلوت ها نگاه مى کنیم، شهرى بزرگ با آسمان خراش هاى فراوان 
را تداعى مى کند. اینجا، آسمان و زمین رنگ و بوى دیگرى دارند. باید براى یک بار 
هم که شده طلوع یا غروب خورشید را در کلوت شهداد ببینید تا زیبایى بى حدوحصر 
کلوت را با عمق جان درك کنید. آرامش اینجا وسوسه ات مى کند که روى زمین دراز 
بکشى و از ته دل آرزو کنى. گویا آسمان، کویر را بیشتر از جاهاى دیگر دوست دارد 
و لبخند صبحگاهى اش را زودتر از هرجا تقدیم کویر مى کند. آسمان الجوردى و 
پرستاره کویر، نمى گذارد که به راحتى ازاینجا گذر کنى. باید شبى را زیر این آسمان 

بمانى و غرق در آرامش شوى.
اگر هنگام طلوع آفتاب در میان کلوت ها باشید، محال است چیزى جز تحسین این 
شگفتى به ذهن تان خطور کند. آفتاب که رو به غروب مى گذارد، آن قدر آسمان صاف 
و یکدست مى شود که انگار قدمى بیش بین زمین و آسمان فاصله نیست و خیلى 

ساده مى توان در آسمان شهر کلوت ها غرق شد و دسته دسته ستاره چید.
اگر مى خواهید به این منطقه بروید باید راهنمایى آشنا به منطقه را با خود به همراه 
داشته باشــید؛ چراکه به دلیل موقعیت منطقه و وزش باد و گاهى هم بارش باران 

ممکن است شکل کلوت ها تغییر کند و شما دچار گمراهى شوید.
در بیست کیلومترى شــهداد و در البه الى تپه ها، کمپى به صورت شمالى  جنوبى، 
مناسب براى گردشــگران ساخته شده اســت. در این کمپ حدود 40 آالچیق با 
مصالح طبیعى همراه با آب، برق، سرویس بهداشتى، حمام و... وجود دارد که شبى 
خوش و پرخاطره را براى میهمانان رقم مى زند. براى رسیدن به این کمپ از شهداد 
27 کیلومتر به سمت کلوت ها بروید. بعد از گذر از روستاهاى دولت آباد، امیرآباد و 
شفیع آباد، کمپ کویرى شهداد را خواهید دید. عالقه گردشگران داخلى و خارجى 
سبب شــده تا تفریح هاى بسیارى در این منطقه برگزار شــود که شامل سافارى، 

شترسوارى، گشت وگذار در میان کلوت ها و تماشاى آسمان پرستاره کویر است.
لوازم ضرورى براى سفر به کلوت شهداد

کویر شب هاى سرد دارد و روزهاى گرم و سوزان. پس در این سفر حتماً بطرى 
آب، کاله لبه دار، ضد آفتاب، عینک آفتابى، چادر مسافرتى، کیسه خواب و لباس گرم، 
چراغ قوه و دیگر لوازم شخصى و از همه مهم تر دوربین عکاسى براى ثبت این همه 

زیبایى به همراه داشته باشید.
سخن آخر

کویر شهداد به سه منطقه سبز، نارنجى و قرمز مرزبندى شده است. منطقه 
سبز براى گردشگران قابل تردد است؛ اما ورود آنان به منطقه نارنجى و قرمز بدون 
همراه داشتن راهنما امکان پذیر نیست؛ چراکه به دلیل سختى در تشخیص مسیر، 
احتمال گم شدن گردشگران وجود دارد. این دو منطقه بالفاصله بعد از منطقه سبز 
آغاز مى شوند. سعى کنید با یک راهنماى راه بلد ســفر خود را آغاز کنید تا سفرى 

مفید و مطمئن داشته باشید.
کویر، این سرزمین رمزآلود که با آرامش و سکوتش همه را مجذوب خود مى کند، 

ارزش بارها دیدن را دارد.
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 سفر و آموزش در اردوهاى دانش آموزى
متن و عکس : رضا یاران
مدیرفنى گردشگرى

مهر است و سال تحصیلى جدید آغازشده. یکى از اتفاقات جالب و دوست داشتنى براى بیشتر دانش آموزان رفتن به اردوهایى است که مدارس در طول سال تحصیلى 
برگزار مى کنند. بى شک هدف اصلى گردش هاى علمى، تورهاى دانش آموزى یا اردوهاى تفریحى نوعى یادگیرى اجتماعى زیستن یا آموزش فعالیت هاى گروهى است 
که در قالب سفر یک یا چندروزه و با شرایط خاص، ویژه گروه مخاطبین صورت مى پذیرد.در این اردوها سعى مى شود با برنامه ریزى شوراى آموزشگاه و با مشورت 
اعضاى انجمن اولیا و مربیان، دانش آموزان طبق شرایط و ضوابطى که در دستورالعمل هاى اردویى آموزش وپرورش بخش نامه مى شود براى مدت یک یا چند روز به 
مکان هاى مذهبى، تاریخى، تفریحى و ... اعزام و براى مدتى و به دوراز خانواده و اجتماع مدرسه با افراد هم کالسى و غیر هم کالسى، با زندگى جدید آشنا مى شوند. این 
فعالیت ها یکى از ماندگارترین برنامه هایى است که به مدت طوالنى در اذهان دانش آموزان نقش بسته و هرازگاهى به بیان خاطرات مرتبط با آن مى پردازند؛چنان که 
اولین اردوى دانش آموزى ام در سال سوم ابتدایى را خوب و موبه مو بعد از گذشت 37 سال به خاطر دارم و خوب یادم هست که ناهار به ما نان و پنیر دادند و اتوبوس مان 

در طول مسیر از روى سى وسه پل رد شد... .
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در ادامه به صورت تیتروار به چند نمونه از اهداف و  سفر و آموزش در اردوهاى دانش آموزى
اهمیت برگزارى این اردوها در یادگیرى و آموزش 

اشاره مى شود:
آشنایى دانش آموز با زندگى بزرگان و الگوهاى  1

دینى و مذهبى و جامعۀ خود؛
2 شناخت پیشینۀ تاریخى کشور، شهر یا محل   

خود با بازدید از آثار تاریخى پیرامونش؛
3 احترام و اهمیت دادن به فرهنگ و ادبیات با 
آمــوزش و بازدیــد از محــل زندگى بــزرگان و 

دانشمندان بالد خود؛
ارج نهادن به آثار تاریخى و باستانى به خاطر  4

نماد فرهنگ و تمدن پیشینیان و نیاکان خود؛
5 روحیه شادى و نشاط حاکم در بازدید و اردو 
باعث ترشــح آدرنالین در خون و مسرت در آینده 

دانش آموز مى شود؛
6 آموزش اجتماعى زیستن در قالب انجام امور 

مربوط به نیازهاى فردى دانش آموز؛
7 آموزش فعالیت هاى گروهى در قالب بازى و 

همکارى، تعاون و هم زیستى مسالمت آمیز؛
آشــنایى دانش آموز با موقعیت جغرافیایى و  8
پراکندگى پوشــش گیاهى و جانورى کشورمان 

ایران؛
آشــنایى با نژاد، اقوام، قبایــل و گروه هاى  9
مختلفى که در کشورمان به صورت مسالمت آمیز 

زندگى مى کنند؛
آشنایى با پیشرفت هاى علمى و پژوهشى که  10
طى سنوات مختلف در کشــورمان به وجود آمده 

است؛
11 یادگیرى و انگیزه بیشــتر براى فعالیت هاى 
ورزشــى گوناگون که با هم نشینى با هم ساالن به 

وجود مى آید؛
تبادل اطالعاتى که گاها در خانواده و مدرسه  12  
نمى شــود به آموزش آن ها پرداخــت و به صورت 
صحیح یا غلط یادگیرى آن ها در اردو واقع مى شود؛
کاستى ها و ســختى هاى اردو باعث مى شود  13
دانش آموزان به اهمیت والدیــن خود پى ببرند و 

امنیت خود در خانواده را قدر بشناسند؛
با دادن مسئولیت هاى سبک به دانش آموزان  14  
در اردو حس مسئولیت پذیرى را مى توان در آنان 

بارور کرد؛
آموزش کمک هاى اولیه را بــه بهترین نحو  15
مى توان در فعالیت هاى گروهى و در اوقات خاص 

فراغت تجربه کرد؛
آموزش احترام به طبیعت و خدمات متقابل  16
انسان و طبیعت در اردوها و بازدیدها به نحو احسن 

قابل شهود است؛
17 کارکردن و آموزش انواع گره هاى پرکاربرد در 
گردشگرى وامداد در سفر همچون گره خرگوشى، 
گره مربع، گره بشــکه کش و... جهت آشــنایى 
دانش آموزان با محل اســتفاده آن هــا از اهداف 

تعریف شده اردوهاى سازمانى است؛
18 آموزش سرودهاى ملى و مذهبى، اشعار ناب   
و ترانه هاى محلى با هم خوانــى و زمزمه گروهى 

بسیار در اردو کاربرد دارد.
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 باغ فردوس 
شبنم اربابیانموزه سینماى ایران

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

عکس:
نیما شفیعى

درحوالـى میـدان تجریـش یکـى از معروف تریـن و بلندترین خیابان هـا، خیابان 
ولیعصـر اسـت، خیابانى پرازهیاهو و شـلوغى با درختان سـر به فلک کشـیده اى 
کـه شاخه هاى شـان همدیگـر را در آغـوش کشـیده اند و دو طـرف خیابـان را 
پوشـانده اند. مغازه هـا و رسـتوران هاى لوکـس و الکچـرى در دو طـرف خیابـان 
دیـده مى شـوند؛ امـا در بیـن انبـوه مغازه هـا و رسـتوران ها، باغى بسـیار دیدنى 
بـا عمارتـى سـپید و گچ برى هاى خـاص و حوضى کـه در امتـداد باغ ادامـه دارد 
بـا کاشـى هاى آبى رنـگ و فواره هـا دیده هـا را جـذب خـود مى کنـد. باغـى که 

بـاغ فـردوس نامیـده مى شـود، امـروز مـوزه سـینماى ایـران اسـت و فضایـى 
دوست داشـتنى و دل نشـین را بـراى همـه سـنین فراهم کـرده اسـت، جایى که 
بدون شـک، لذت و آرامشـى بـدون وصف را براى شـما بـه ارمغان خواهـد آورد. 
اگـر اهـل سـینما و آشـنایى با تاریخچـه و هنرمنـدان سـینما و... هسـتید، با ما 
همـراه باشـید تا بـه بـاغ و عمارتى دنج، زیبـا و دوست داشـتنى از دوره قاجاریه 
در شـمال تهران برویم و با دسـتاوردهاى سـینماى ایران، تاریخچـه و هنرمندان 

نامى آن بیشـتر آشـنا شویم. 34
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 باغ فردوس 
موزه سینماى ایران

قاجـار  محمدشـاه  زمـان  در  فـردوس  بـاغ  بـاغ فـردوس:  پیشـینه 
ساخته شـده اسـت. عمـارت کاله فرنگـى و محوطـه فعلـى باغ فـردوس در 
سـال 1316 شمسـى به دسـتور على اصغر حکمت، وزیر معارف براى ایجاد 
مدرسـه شـاپور خریدارى و بازسـازى شـد. در سـال 1336 باغ فردوس بین 
وزارت آموزش وپـرورش و شـهردارى تقسـیم شـد. بعد مدتـى مرمت باغ به 
سـازمان رادیـو و تلویزیون ایران سـپرده و در ایـن دوران، مرکز فعالیت هاى 
هنرى شـد و پس از انقالب نیز در سـال 1358 زیرپوشـش وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى قـرار گرفـت و به عنـوان مرکز آمـوزش فیلم سـازى از آن 
اسـتفاده شـد. موزه سـینماى ایران با هدف گردآورى، حفظ، ثبت و عرضه 
مناسـب میراث سینماى ایران در شـهریورماه 1373 با تدبیرشرکت توسعه 
فضاهـاى فرهنگـى وابسـته به شـهردارى بـراى ایجـاد موزه سـینما همت 
گماشـت. با حمایت و پشـتیبانى بسـیارى از بزرگان هنر این مرزوبوم چون 
عباس کیارسـتمى و عـزت اهللا انتظامى و تالش هاى ارزشـمند افرادى چون 
غالمرضـا جمـال امیدى، امیر اثباتـى، بهزاد رحیمیان و عزیزاهللا سـاعتى به 
ایـن آرزوى دیرینـه تحقـق بخشـیده شـد و سـاختمان اولیه موزه سـینما 
در اللـه زار در خـرداد 1377 شمسـى آغـاز بـه کار کـرد. در سـال 1380 با 
درخواسـت هیئت امنا و موافقت وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى عمارت باغ 
فـردوس در اختیـار مـوزه سـینماى ایران قرار گرفـت و پس از آماده سـازى 
عمـارت، انتقـال و بازچینى گنجینه ها، موزه سـینما در شـهریور 1381 در 
محل فعلى بازگشـایى شـد. عمارت واقع در آن هزار مترمربع مساحت دارد 
و داراى سـه ونیم طبقه اسـت کـه به خاطر شـیب تند زمین کـف طبقه اول 
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بنا با قسـمت جنوبى باغ و سـقف آن با قسـمت شـمالى باغ هم سـطح اسـت. این عمارت اعیانى از ابتدا داراى تزئینات 
شـاخص و گچ برى هـاى زیبایـى بوده اسـت کـه امروز نیـز در تمام اتاق هـا و سـالن ها گچ برى هاى بسـیار زیبایى دیده 
مى شـود. پنجره هایـى گـرد و قوسى شـکل بـا شیشـه هاى رنگـى و مقرنس کارى هاى گل و شـاخ و برگ بسـیار زیباى 
آن ها فضاى موزه را بسـیار تماشـایى و جالب توجه کرده اسـت. عظمت و معمارى عمارت آدمى را محو خود مى سـازد. 

پله هایـى کـه از دو سـو متصـل بـه ایوان شـده با سـتون هاى گچ برى شـده تـو را به سـوى داخل هدایـت مى کنند.
بخش هاى مختلف موزه عبارت اند از:

تاالر آبى: در این تاالر با پیشـینه باغ فردوس، موزه سـینما، پیدایش سـینماى جهان و ایران آشـنا مى شـویم؛ 
همچنیـن تصاویـرى از تصویربردارى تاریخ سـینما توسـط میرزا ابراهیم خان عکاس باشـى، نخسـتین آگهى هاى فیلم 
در سـینماها و تصاویر اولین سـینماها و سـینماداران ایران در این تاالر قرار دارد. معرفى و تصاویر پیشـگامان سـینماى 

ایران به همراه نخسـتین تجهیزات فیلم سـازى در ایران و دانشـگاه سـیراکیوز از قسمت هاى 
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دیدنى تاالر آبى است.
تـاالر میانى (معاصران): در این تاالر با تصاویر پرتره بیـش از 700 کارگردان، 
بازیگـر، فیلم بردار، صدابردار، آهنگ سـاز، دوبلور و... روبه رو مى شـویم؛ همچنین 
نمونه هایـى از طراحى صحنه و لباس سـینماى ایـران در معرض دید قرارگرفته 
اسـت. دیدن غرفه هاى اختصاصى سـاموئل خاکچیان، فاطمه معتمدآریا، ملکه 
رنجبر، سـهراب شـهید ثالث، کیومـرث پوراحمد، رسـول صدرعاملـى و... قطعاً 

براى شـما جذاب و دیدنى اسـت.
تـاالر جشـنواره و حضـور بین الملـل: تـاالر بین الملل بـه جوایـز جهانى 
سـینماى ایـران (همچـون نخـل طـالى کـن، شـیر ونیـز، خـرس برلیـن و...) 
مى پـردازد؛ همچنیـن آشـنایى بـا جشـنواره هاى سـینماى ایـران با مشـاهدة 
تندیس هایـى از جوایـز جشـنواره ها بـه همـراه غرفه هـاى اختصاصـى عبـاس 

کیارسـتمى، ابوالفضـل جلیلـى و... نیـز در ایـن قسـمت دایر اسـت.
نمایشـگاه دفـاع مقدس: از پله هـاى چوبى و مارپیـچ پایین مى آییـم و وارد 
تـاالر دفـاع مقدس مى شـویم. در این قسـمت با تندیسـى از رزمنـده اى جنگى 
فضایـى از جنـگ را بـراى شـما تداعـى کرده انـد. در جهـات مختلـف دیگر نیز 
عکس هـا و تصاویـرى از فیلم ها و همچنین ارائه و نمایش تصاویـر کارگردانان و 

هنرمنـدان و... سـینماى دفاع مقـدس را مى بینید.
تماشـاخانه (سالن سـینما): این قسـمت تماشـاخانه، بازسازى شـده سالن 
سـینماهاى دهـه 30 و 40 اسـت. در تماشـاخانه مى توانیـد قسـمت هایى از 
فیلم هـاى تاریخ سـینماى ایران را ببینیـد و با اولین هـا و پرفروش ترین فیلم ها 

و اولین سـینماداران ایرانى آشـنا شـوید.
و  بازیگـران  تصاویـر  قسـمت  ایـن  در  نوجـوان:  و  کـودك  نمایشـگاه 
فیلم هایـى  عروسـک هاى  نوجـوان،  و  کـودك  سـینماى  دسـت اندرکاران 
چـون کاله قرمـزى و پسـرخاله، شـهر موش هـا، گلنـار و... مشـاهده مى شـود؛ 
همچنیـن طراحى هـاى دسـتى و لوازم شـخصى اولیـن انیمیشن سـازان ایران 

اسـفندیاراحمدیه و نورالدیـن زرین کلـک در ایـن قسـمت قـرار دارد.
شاه نشـین عمـارت (نمایشـگاه على حاتمـى): نمایشـگاه علـى حاتمى 
در بخـش شاه نشـین یادگارهایـى از ایـن هنرمنـد و مجسـمه هایى از عـزت اهللا 
انتظامـى و علـى حاتمـى در حال تماشـاى فیلم حاجـى واشـنگتن و... را براى 

شـما نمایـش مى دهد.
نمایشـگاه صـدا و دوبله: نمایشـگاه صـدا و دوبله بـراى عالقه منـدان به این 
هنـر، تجهیـزات و ابزارهاى قدیمى صدابردارى و برخى از نخسـتین صفحه هاى 
تولیـدى موسـیقى فیلم ها، غرفه على کسـمایى پـدر دوبله ایـران و... به نمایش 
درآمـده اسـت؛ همچنیـن لحظاتـى از اولیـن فیلم هـاى دوبله شـده کالسـیک 

جهـان در این قسـمت امکان پذیر اسـت.
خانـه فرهـاد: محلى براى آشـنایى بـا فرهـاد مهـرداد، خواننده و آهنگ سـاز 
ایرانـى اسـت. در ایـن قسـمت مى توانید وسـایل شـخصى، سـازهایش و... را 

مشـاهده کنیـد و از شـنیدن صدایـش لـذت ببرید.
 نمایشـگاه زیرگـذر تاریـخ: زیرگـذر تاریـخ بخشـى جالب توجـه بـراى 
عالقه منـدان به تاریخ پیدایش خلق اولین تصاویر متحـرك و ابزار ابتدایى خلق 
تصویـر متحرك اسـت؛ همچنیـن در این بخش با برخى از نخسـتین نگاره هاى 
ایرانـى بـراى روایـت شـاهنامه و تئاتر سـایه در چیـن و هند نیز آشـنا خواهید 

. شد
 نمایشـگاه نـام آوران: در ایـن نمایشـگاه مى توانیـد تصاویـرى از بـزرگان 
سـینماى ایـران در زمینه هـاى گوناگون را بـه همراه نور و صدا مشـاهده کنید.
 نمایشـگاه ارامنه: بخش نمایشـگاه ارامنه به معرفى نقش ارامنه در گسترش 
هنـر و صنعـت ایران پرداخته اسـت. بسـیارى از نخسـتین فیلم هاى سـیاحتى 
ایران توسـط ارامنه فیلم بردارى شـده اسـت. درنهایت از آثار ارزشـمند این موزه 
مى تـوان بـه 40 هـزار عکس از سـینماى ایـران و هنرمندان، بیـش از پنج هزار 
جلد نشـریه سـینمایى و سـه هزار قطعه اسـناد تاریخى و مکاتبات و قرارداد ها 
و حـدود 350 دسـتگاه ابـزار و ادوات، 2500 اعـالن سـینمایى و چهـار هـزار 
فیلم نامـه اشـاره کـرد. مـوزه سـینما داراى دو سـالن اکـران فیلم اسـت. در این 
مجموعه امکانات رفاهى مناسـبى براى گردشـگران در نظر گرفته شـده اسـت. 
در ابتـداى ورودى بـاغ فروشـگاه عرضه محصـوالت فرهنگـى (کتـاب، پوسـتر، 
لـوح فشـرده و...) قـرار دارد؛ همچنیـن غرفه هـاى متعـددى از صنایع دسـتى و 
زیـورآالت در محوطـه بـاغ دیـده مى شـود. فضـاى بـاغ و مـوزه سـینما آن قدر 
تماشـایى و جـذاب اسـت که همه سـنین از بازدیـد آن لذت خواهنـد برد. بعد 
از یـک گشـت در مـوزه و دنیاى سـینما مى توانید بـه یکى از کافه هایـى که در 
محوطه باغ هسـتند، بروید و سـاعاتى را در هواى خوب و فضاى دل نشـین باغ 
فـردوس بگذرانیـد. یکـى از کافه ها، کافه سینماسـت با المان هایى از سـینما و 

دیگـرى کافـه ویونا که پذیراى هنردوسـتان و هنرمندان هسـتند.
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در میزگرد مجله گردشگرى سپاهان بررسى شد:

آموزش؛ فرزند صیغه ای 
گردشگری!

عکس:
محمدشریف

بهاره بستام رخ

در سال هاى اخیر رشد گردشگران ورودى شتاب بیشترى گرفته است. در محیط بین الملل صنعت گردشگرى و در موازنه با مسائلى 
چون امنیت و ایمنى که این صنعت را بسیار شکننده کرده است، موفقیت نهایى و جهانى آن وابسته به حرفه اى گرى نیروى کار آن 
است. در این شرایط الزم است از دبیرستان ها تا دانشگاه ها درباره توسعۀ برنامه هاى آموزشى اقدام شود. در صنعت گردشگرى و 
مؤلفه هاى آن، براى برطرف کردن نیازهاى نیروى انسانى باید در سطوح مختلف آموزش هاى الزم ارائه شود. در کشورهایى که صنعت 
گردشگرى آن ها به سن بلوغ نزدیک مى شود نقش منابع انسانى پررنگ تر مى شود. سال هاى متمادى مشاغل گردشگرى و هتلدارى 
توسط افراد غیرمتخصص اداره مى شد، اما امروزه رشد برنامه هاى آموزشى و تعلیمى و برآورده کردن نیازهاى شغلى این صنعت 
ازلحاظ کیفى، در حال تغییر این روند است. با توجه به آغاز سال تحصیلى جدید و نقش حیاتى آموزش در گردشگرى بر آن شدیم تا 
در میزگردى با حضور آقایان حمیدرضا محققیان کارشناس اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، محسن شفیعى 
مدیرعامل موسسه آموزشى سفیران آواى زنده رود، على یوسفى دانش آموخته مدیریت گردشگرى و مدرس دانشگاه، رضا حسینى دانش آموخته گردشگرى و مدرس 
دوره هاى مرتبط با گردشگرى در سازمان فنى و حرفه اى و خانم ها دکتر فریبا یوسفى دانش آموخته مدیریت گردشگرى و مدیر گروه جهانگردى در دانشگاه علمى کاربردى 

نقش جهان و هاجر امین الرعایا دانش آموخته باستان شناسى و مدرس رشته گردشگرى در هنرستان حول این مهم به بحث و گفت وگو بپردازیم.
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آموزش از دیروز تا امروز

محققیان: بحث آموزش در کشور ما فراز و نشیب هاى بسیارى 
داشته و دارد. بعد از انقالب تا سال 70 فقط یک دوره آموزشى 
در سیستم دولتى تحت عنوان راهنمایان گردشگرى برگزار شد. 
از آن سال به بعد به صورت محدود دوره هایى توسط اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار مى شد که خود سازمان فقط 
مسئولش بود و دانشگاه ها و مؤسســات آموزشى هیچ نقشى 
در برگزارى آن نداشتند. داستان ادامه پیدا کرد تا به مرورزمان 
مؤسسات آموزشــى ورود پیدا کردند و آموزش فراگیرتر شد. 
مشــاهده روند گذشته نشــان دهنده آن اســت که آموزش 

به مرورزمان جایگاه خودش را پیداکرده است.
على یوسفى: ســال 73 که قرار بود دانشگاه عالمه در حوزه 

گردشگرى شروع به فعالیت کند با مشکالت بسیارى مواجه بود. 
گردشگرى که از سال 57 تا 73 جایگاهى در آموزش نداشت و 
بسیارى از مدرسانش دیگر وجود نداشتند دوباره مى خواست از 
صفر شروع به کار کند. بعد از عالمه در سال 84 دانشگاه شیخ 
بهایى شروع به پذیرش دانشجو در حوزه گردشگرى کرد؛ سپس 
از سال 85 موج افزایش دانشگاه هاى پیام نورى که رشته مدیریت 

گردشگرى را نیز ارائه مى دادند به راه افتاد.
سردرگمی آموزش در ماز توسعۀ گردشگری

محققیان: اینکه از هیچ به نقطه اى رســیده ایم که تقریباً هر 
دانشگاهى جرأت آن را پیداکرده که درباره گردشگرى در مقاطع 
مختلف دوره هاى آموزشى برگزار کند از دو جنبه قابل بررسى 
است: جنبه خوب آن نشان دهنده اهمیت آموزش در گردشگرى 

است؛ اما جنبه بد آن این است که اســتادان مدرس، منابع و 
سرفصل ها کامًال مرتبط و متناسب با نیازهاى روز نیستند و از 

این لحاظ دچار ضعف هستیم.
على یوسفى: دقیقاً همین طور است. پیام نور سبک و سیاق 
خودش را دارد و تعداد جلساتش از شانزده هفته به شش هفته 
تقلیل پیداکرده و کارآموزى حذف شده است؛ درضمن دو سال 
اول هیچ درس مرتبط با گردشــگرى آموزش داده نمى شود و 
تعدادى از دروس تخصصى تغییر کرده اند و حتى حذف شده اند. 
از طرف دیگر استاد نیز در دانشگاه پیام نور نقش آن چنانى ندارد؛ 
به عنوان مثال، نه مى تواند ســؤال طرح کند، نه برگه تصحیح 
کند؛ فقط به نوعى نقش ناظر را بازى مى کند. اصطالحى تحت 
عنوان میان رشته اى بودن به کمک این قبیل دانشگاه ها آمد؛ اما 
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هاجر امین الرعایا محسن شفیعى فریبا یوسفى على یوسفىرضا حسینىحمیدرضا محققیانبهاره بستام رخ 

 امین الرعایــا :    بیشتر خانواده ها با این 
رشته آشنایى ندارند و فقط به این 
دلیل که نسبت به دیگر رشته ها هزینه 
کمترى دارد فرزندشان را در این رشته 
ثبت نام مى کنند.  عدم شناخت کافى 
مدرسه از این رشته و ناتوانى در ارائه 
مشاوره به خانواده ها و فرزندان علت 

اصلى چنین مشکالتى است.

بستام رخ :    در کشورهایى که صنعت 

گردشــگرى آن ها به سن بلوغ 
نزدیک مى شود نقش منابع انسانى 
پررنگ تر مى شود و موفقیت نهایى 
در عرصه بین الملل وابســته به 
حرفه اى گرى نیروى کار شاغل در 

این صنعت مى شود.

محققیــان:   ضوابط، منابع درسى 

و مدرسان ما باید به طورجدى 
موردبازنگرى قــرار گیرند؛ به 
صورتى که مدرسین بیشترین 
ارتباط را هم به صورت علمى و 
هم به صورت تجربى با این حوزه 

داشته باشند.

حسینی :    اگر آموزش را از کودکى 

در فرزندان این سرزمین به صورت 
بومى سازى شــده و همسان با 
شرایط سنى شان نهادینه کنیم 
و به مربیانى که مسئول آموزش 
هستند نیز درست آموزش دهیم 
پایه در این حوزه به درستى شکل 

مى گیرد.

یوســفی:    میان رشته اى بودن در 

گردشگرى تا یک جایى مى تواند 
کمک کند و از یک زمانى به بعد 
دیگر نمى شود از تاریخ و جغرافیا 
گفت. وقت آن رســیده که در 
آموزش به فارغ التحصیالن این 

رشته اعتماد کنیم.

یوســفی:   دردآورتر این است که 

استادان قدیمى ما جوان ترها را 
قبول ندارند و اگر اسم ما را دربرد 
ببینند به هر درى مى زنند تا ترم 
بعدى اسمى از ما وجود نداشته 

باشد.

شــفیعی:    فقدان جایگاه حقوقى 

مناســب و درخــور یکى از 
مشکالتى است که فشار زیادى 
را بر موسســات وارد مى سازد. 
مؤسسات آموزشى نه در زمره 
تأسیسات گردشگرى محسوب 
مى شوند، نه پروانه بهره بردارى 

دارند.
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به عنوان مثال، خود من هیچ وقت به خودم اجازه نمى دهم دروس هتلدارى 
را تدریس کنم؛ فقط درس هایى همچون باستان شناسى، فرهنگ و هنر 

یا موزه را قبول مى کنم.
على یوسفى: اى کاش همه مثل شما بودند و در حوزه هایى که اشراف 
کامل نداشتند، وارد نمى شــدند؛ به عنوان مثال، در هتلدارى ده حوزه 
وجود دارد و بعضى دوستان در هر ده حوزه مشغول به تدریس مى شوند. 
چقدر خوب مى شد که گاهى صادقانه مى گفتیم این درس را بلد نیستیم 

و نمى توانیم به دانشجویان آموزش دهیم.
محققیان: بسیار است مشکالتى که ما با آن ها در سازمان مواجهیم و 
وقتى ریشه یابى مى کنیم، درمى یابیم که مشکل از آموزش بوده است؛ 
به عنوان مثال، موردى وجود داشــته که براثر درست آموزش ندیدن 
راهنماى تور جان یکى از مسافران ازدست رفته و خاطره اى ناگوار به جا 
مانده است؛ لذا درس کمک هاى اولیه جزو دروس حیاتى است که هر 
راهنما باید به خوبى آن را فرابگیرد. ضوابط، منابع درسى و مدرسان ما 
باید به طورجدى موردبازنگرى قرار گیرند. باید طورى باشد که مدرسین 
بیشترین ارتباط را هم به صورت علمى و هم به صورت تجربى با این حوزه 

داشته باشند.
حسینى: با آقاى یوســفى موافق هســتم. به جرأت مى توانم بگویم 
که بالغ بر 90 درصد از دانشــگاه هاى ما امروزه بــه مراکز چاپ مدرك 
تبدیل شده اند. باید دســت آن معلم یزدى را بوســید که وقتى دید 
شاگردانش درس را یاد نگرفته اند ترکه را به آنان داد و گفت مرا با این ترکه 
تنبیه کنید؛ چون این من بودم که به شما درست آموزش ندادم. بیاییم به 
خودمان سر بزنیم و ببینیم کجاى کارمان مشکل داشته است که مسافر 
در تور دچار حادثه مى شود و براثر پریدن غذا به گلویش و ناتوان بودن 

راهنما در نجات او جانش را از دست مى دهد.
نامرتبط بودن سرفصل های آموزشی با ذات عملیاتی این صنعت؛ آفت اساسی 

در آموزش

فریبا یوسفى: من در دانشگاه نسبتاً دولتى شیخ بهایى درس خواندم 
و از دانشگاه و استادانم بسیار راضى ام؛ اما کدام یک از درس هاى ما درباره 
کمک هاى اولیه بود؟ در کدام درس ها مطلبى خوانده ایم که در عمل به 
کار ما بیاید؟ در دانشگاه علمى کاربردى حداقل واحدهاى کاربردى ترى 
آموزش داده مى شود؛ اما آنجا هم یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن این 
است که دانشگاه یک خانه یا یک مدرسه کوچک است و فضاى کافى و 
حداقل امکانات الزم براى آموزش را ندارد. دردآورتر آن است که استادان 
قدیمى ما جوان ترها را قبول ندارند و اگر اسممان را دربرد ببینند به هر 
درى مى زنند تا ترم بعدى اسمى از ما وجود نداشته باشد. توجیهشان هم 
این است که این خانم یا این آقا تجربه کافى ندارد و نمى تواند این درس 
را آموزش بدهد. یکى نیست به آنان بگوید پس این درس هاى مرتبطى 
که ما شش سال و بعضاً بیشتر در دانشگاه خوانده ایم و خود شماها به ما 

آموزش داده اید به چه دردى مى خورد؟
رضا حسینى: به عقیده بنده معضلى که در آموزش وجود دارد این است 

که آموزش هاى مان مهارتى نیست؛ یعنى خروجى دانشگاه ها کاربردى 
نیست. در تمام دانشگاه ها اگر نگاه بکنید حتى دانشجوى فارغ التحصیل 
شده در مقطع ارشد مهارت الزم براى ورود به بازار کار را ندارد. متأسفانه 
نه در دانشگاه ها، نه در فنى حرفه اى و نه سازمان میراث که متولى اصلى 
آموزش در حوزه گردشگرى است هیچ کس به صورت کاربردى به این 
مسئله نگاه نمى کند؛ حتى بعضاً دیده مى شــود که راهنمایى که در 
مؤسسات آموزشى دوره دیده است توانایى اجراى یک تور را ندارد. درست 
که فنى حرفه اى به تکنیکال بودن معروف است، اما تجهیزات در آنجا هم 

بسیار کم است و این توان ما براى آموزش را پایین مى آورد.
مؤسسات آموزشی را دریابیم!

شفیعى: آموزش در گردشگرى به عنوان یکى از مهم ترین بخش هاى 
این صنعت و متأسفانه درعین حال یکى از مظلوم ترین و کم درآمدترین 
بخش هاى این صنعت است. مؤسسات خصوصى نیز تحت فشار بسیارى 
هستند و به سختى به فعالیت خود ادامه مى دهند. نبود حمایت هاى 
مادى و معنوى و بروکراســى ادارى زمان برى که ما براى برگزارى هر 
دوره در جهت گرفتن مجوز با آن روبه رو هســتیم بسیار دست وپا گیر 
است و زمان و انرژى مفیدى را از ما مى گیرد و اوج درد زمانى است که  
به عنوان مثال، درهاى سیزن مى خواهیم دوره اى متناسب  برگزار کنیم؛ 
اما وقتى نامه نگارى ها و رفت وآمدهاى ادارى آن تمام مى شــود دیگر

هاى سیزن هم تمام شده و دوره عمالً به درد نمى خورد.
فقدان جایگاه حقوقى مناســب و درخور براى مؤسســات نیز یکى از 
مشکالتى است که فشار زیادى را بر ما وارد مى سازد. مؤسسات آموزشى 
نه در زمره تأسیسات گردشگرى محسوب مى شوند، نه پروانه بهره بردارى 
دارند. ما حتى نمى توانیم از جایى وامى بگیریم. راهنماها، دفاتر مسافرتى و 
هتلداران، انجمن دارند؛ ولى مؤسسات آموزشى حتى یک انجمن هم براى 
خود ندارند. اگر واقعاً آموزش زیربناست پس چرا بیشترین کم وکاستى ها 
در این حوزه است؟ کاش مقرر مى شد جلسات ماهانه اى بین مدیران 
مؤسسات آموزشى و مسئولین میراثى برگزار و درد دل ها و مشکالت 

شنیده و در جهت رفع آن ها کوشش شود.
مشکل دیگر ناهم خوانى سرفصل هاى تدوین شده با منابع موجود است؛ 
به عنوان مثال، براى یک کتاب 300 صفحه اى، هجده ساعت آموزش در 
نظر مى گیرند. باید بر اساس بازار و تقاضا سرفصل هاى جدیدى بر مبناى 
مهارت آموزى تعریف کنیم و نیازهاى بازار را پوشش دهیم. از طرف دیگر 
سرفصل ها باید به  طورکامل  به روز باشند. سرفصل هاى ده سال پیش که 
90درصد آن ها از یک انتشارات و کپى پیست هستند دیگر جواب گوى 

نیازهاى گردشگران امروز ما نیستند.
امین الرعایا: به عقیده من حتى الزم اســت سالى یک بار سرفصل ها 

بازنگرى و به روز شوند.
فریبا یوسفى: بله. سرفصل ها در دانشگاه هاى مختلف بسیار متفاوت 
است و یک کارشناس ارشد گردشگرى فارغ التحصیل از دانشگاه سراسرى 

ممکن است براى آموزش در دانشگاه علمى کاربردى با کتاب ها 

این میان رشته اى بودن تا یک جایى مى تواند کمک 
کنــد و از یک زمان به بعد دیگر نمى شــود از تاریخ و 
جغرافیا گفت. وقت آن رسیده که به فارغ التحصیالن 
این رشته اعتماد کنیم. شاید تا به امروز حدود 500 
فارغ التحصیل کارشناســى ارشد گردشگرى داشته 
باشیم. در دوره دکترى هم دانشگاه علم و فرهنگ سال 
گذشته اولین فارغ التحصیالنش را به جامعه تحویل داد 
و گمان مى کنم که عالمه هم سال آینده دانشجویان 
دکترى اش را بدرقه کند. باعث تأسف است که بگویم 
تعدادى از هم میهنانمان به خارج از کشور رفتند و در 
دوره دکترى این رشته به تحصیل پرداختند؛ اما وقتى 
بازگشتند دانشگاه تهران آنان را نپذیرفتند و در دانشگاه 

مازندران هیئت علمى شدند.
فریبا یوسفى: چند شب پیش به رغم میل شخصى ام 
براى پرکردن فــرم جذب هیئت علمى به ســایت 
دانشگاهى مراجعه کردم و با چیزى مواجه شدم که 
خیلى برایم عجیب و تأســف بار بود؛ حتى یک سؤال 
هم در رابطه باسابقه اجرایى پرسیده نشده بود و مالك 
اصلى براى جذب تعداد مقاالت علمى پژوهشى مدرس 
بود. مسلم است وقتى مالك مقاالتى باشد که نوشتن 
آن ها نهایتاً چند ماه زمان مى برد شاهد آن مى شویم 
که مکانیک یا اقتصاد خوانده در گروه گردشــگرى 
هیئت علمى مى شوند؛ لذا باید به گردشگرى خوانده ها 

کمک کرد و فرصت داد تا وارد آموزش شوند.
دانشگاه یا مرکز چاپ مدرک؟!

على یوسفى: مســئله دیگر انواع دانشگاه هاست: 
دانشگاه هاى سراسرى، دانشگاه پیام نور و دانشگاه هاى 
علمى کاربردى. وضعیت دانشــگاه هاى پیــام نور را 
که پیش ازاین عرض کردم؛ اما متأســفانه در برخى 
دانشگاه هاى علمى کاربردى دیده ام که استاد حتى 
حق ندارد نمره حقیقى دانشجو را به او بدهد و متأسفانه 
کار به جایى مى رسد که دانشگاه هاى ما به مراکز چاپ 
مدرك تبدیل مى شوند! در حوزه هتلدارى وضعیت 
وخیم تر است و شــنیده ام که مدرسى با فوق دیپلم 
مکانیک یا سطح تحصیالت زیر دیپلم در مؤسسات 
آموزشــى دروس هتلدارى تدریس مى کند. اینکه 
آموزش را به تجربه داران بى علم واگذار کنیم شکستى 

سریع الوقوع در امر آموزش است
امین الرعایا: البته مدرسان غیر مرتبطى هم هستند 
که خالصانه کار مى کنند و اتفاقاً فقط در حوزه هایى 
که تخصص کافى دارند مشغول به تدریس مى شوند؛ 



و سرفصل هایى مواجه شود که در ابتدا الزم است خودش به صورت 
خودآموز آن ها را فراگیرد و به دانشجویان آموزش دهد.

شفیعى: دوره هاى توانمندسازى و بازآموزى نیز باید به صورت سالیانه 
تشکیل شوند تا مطمئن باشیم راهنمایى که سال 70 کارت گرفته هنوز 

هم توانایى کافى براى اجراى تور و کارهاى مرتبط با آن را دارد یا خیر.
نیاز به آموزش گردشگری از سنین پایین

حسینى: مشکل دیگر این است که ما به صورت پایه اى روى آموزش 
کار نمى کنیم. اگر بیاییم و آموزش را از کودکى در فرزندان این سرزمین 
به صورت بومى سازى شده و هم سان با شرایط سنى شان نهادینه کنیم و 
از سمت دیگر به مربیانى که مسئول آموزش هستند نیز آموزش دهیم، 

پایه در این حوزه به درستى شکل مى گیرد.
امین الرعایا: یکــى از کارهاى خوبى که حدود ده ســال اســت 
آموزش وپرورش انجام داده، قراردادن رشــته گردشگرى و هتلدارى 
در هنرستان هاست که جزو عملیاتى ترین رشته ها محسوب مى شود؛ 
اما متأسفانه ضعف هایى در آن وجود دارد. یادم مى آید که براى درس 
کارگاه اکوتوریسم، کالســى حدود ده متر بدون هیچ تجهیزاتى به 
من دادند و گفتند به بچه ها آموزش بده؛ حتى یک چادر مسافرتى یا 
چند متر طناب یا یک قطب نما در مدرسه وجود نداشت تا من بتوانم 
به صورت عملیاتى به بچه ها آموزش دهم. معتقد نیستم که کم کارى 
مى کردند و نمى خواستند تجهیزات در اختیار بگذارند؛ زیرا واقعاً این 
رشته را نمى شناختند؛ چون افرادى که قبل از من در آن هنرستان 
گردشگرى تدریس کرده بودند هیچ کدام تحصیالت مرتبط نداشتند 
و مسلماً آموزش خوبى را هم ارائه نداده بودند؛ به عنوان مثال، معلمى 
که کاردانى بهداشت خانواده داشته تنها و تنها به این دلیل که کارمند 
رسمى آموزش وپرورش بوده و نیروى مازاد محسوب و باید در پست هاى 

موجود به کار گرفته مى شده، گردشگرى تدریس کرده است.
 فریبا یوسفى: این دست معلمان به خاطر اینکه شناخت و انگیزه 
کافى در این حوزه ندارند با شکست روبه رو مى شــوند و بیچاره آن 
دانش آموزى که سه ســال از حیاتى ترین سال هاى عمرش را به این 

شکل باید سپرى کند.
امین الرعایا: مشکل دیگر این است که به این بچه ها دقیقاً جزوه اى 
آموزش داده مى شود که در فنى حرفه اى تهیه شده و براى آنان سنگین 
است؛ البته در هنرستان دست مدرس را تا حدودى باز مى گذاشتند و 
مى توانستیم از حجم مطالب بکاهیم؛ اما چه فایده وقتى که دانش آموز 
درسش را مى افتد به او مى گویند به آموزشــگاه آزاد برو، این درس را 
دوباره بخوان و در فنى حرفه اى امتحان بده! دانش آموزى که امتحان 
جزوه مختصر شده را نتوانسته به خوبى بگذراند چطور مى تواند از پس 
جزوه سنگین فنى حرفه اى با آزمون آنالین بربیاید؟! متأسفانه بارها 
دراین باره با آموزش وپرورش مکاتبه کرده ام ولى تا به امروز به نتیجه 
خوبى نرسیده ام. مشکل دیگرى که ما با آن در هنرستان مواجهیم این 
است که خانواده ها با این رشته آشنایى کافى ندارند و فقط به این دلیل 
که نسبت به دیگر رشته هاى هنرستان هزینه کمترى دارد فرزندشان 
را در این رشته ثبت نام مى کنند که به عقیده من این مشکل به عدم 
شناخت کافى که مدرسه از گردشگرى داشته و نتوانسته به درستى به 
خانواده ها و فرزندان آنان مشاوره دهد، برمى گردد. درباره کارگاه هاى 
آموزشى مان یا همان اردوها نیز باید بگویم در ابتدا مسئولین مدرسه به 
دلیل آنکه رزومه شان را قوى مى کرد از برگزارى این بازدیدها استقبال 
کردند؛ ولى زمان زیادى نگذشــت که مدرســه گفت از پس تأمین 
مخارجش برنمى آید و والدین هم حاضر به کمک کردن نبودند. از طرف 
دیگر هیچ ارگانى حاضر نشد تورهاى دانش آموزى ما را بیمه کند و این 

مسئله بسیار حساس بود.
حســینى: متأســفانه خود آموزش وپرورش برخالف سیســتم 

آموزش وپرورش عمل مى کند!
آموزش ، نیازمند سیستمی یکپارچه

على یوسفى: از زاویه اى دیگر بحث را ادامه مى دهم. سند چشم اندازى 
که در همه دولت ها سعى بر نوشتن آن شد در دوره خانم احمدى پور نیز 
در 44 گروه تدوین شد که یکى از این گروه ها آموزش بود. کاش در این 
گروه نقش سازمان هاى مختلف را تعریف مى کردند که به عنوان مثال، 

سازمان میراث فالن نقش را دارد و فنى حرفه اى فالن نقش دیگر را. اگر 
سیاست گذارى به درستى انجام شود و سیستم یکپارچه آموزش در 
گردشگرى، سیستمى که در آن  تمام اجزاء یکدیگر را قبول داشته باشند 
و جلوى پاى هم سنگ اندازى نکنند شکل بگیرد و به سمت تعالى پیش 
برود، مى شود امیدوار بود که دیگر فالن دانشگاه ضعیف یا فالن فردى 

که بهداشت خانواده خوانده را در خانواده گردشگرى نداشته باشیم.
شــفیعى: کار موازى آفت اساســى در این حوزه اســت. میراث، 
فنى حرفه اى، دانشگاه ها و مؤسسات هرکدام کار خودشان را مى کنند 
و سرفصل هاى آن ها متفاوت است؛ درصورتى که اگر این بخش هاى 
مختلف باهم هم افزایى کنند شــاهد انقالب آموزش در گردشگرى 

مى شویم.
محققیان: بله، این یک واقعیت است که باید آن را بپذیریم و اگر فقط 
بتوانیم در همین یک مورد باهم هم کالم شویم گام مؤثرى در آموزش 
برداشته ایم. گردشگرى مثل یک گروه ارکستر است که تمام دستگاه ها 
باید در آن هم نوازى کنند و اگر قرار باشد هرکسى ساز خودش را بزند از 

هدف اصلى دور مى مانیم.
فریبا یوسفى: آقاى یوسفى به درستى واژه یکپارچگى در سیستم 
آموزشى را به کار بردند. اســمش اتحادیه یا انجمن یا هر چیز دیگر 
مى خواهد باشــد. بیاییم زیر یک چتر قرار بگیریم و واقعاً هر فرد یا 
نهادى هر کارى که از دســتش برمى آید، انجام دهد: نه اینکه یکى 
بگوید من فالنى هستم و سر میزى که فالنى نشسته باشد، نمى نشینم. 
یکى دیگر بگوید من ده سال پیش که شما چیزى بلد نبودید استاد 
این رشته بودم یا هر چیز دیگرى. عقد تفاهم نامه یا خواهرخواندگى 
بین دانشــگاه ها مى تواند کمک بســیارى به حل این معضل بکند؛ 
حتى اگر تفاهم نامه هم امضا نمى کنند جلوى پاى هم سنگ اندازى 
نکنند. آینده مملکت واقعاً با این وضع در حال خراب شدن است. من 
درحال حاضر در سه دانشگاه نقش جهان، هالل احمر و سیتى سنتر 
درس مى دهم و با عرض تأسف باید بگویم که این سه دانشگاه انگار از 

سه کره مختلف هستند.
حسینى: میراث فرهنگى، وزارت علوم، فنى حرفه اى و شهردارى همه 
و همه درگیر آموزش هستند و به نوعى خود را متولى این امر مى دانند؛ 
البته اشکالى وجود ندارد و این نشان دهنده اهمیت این موضوع است؛ 
ولى اى کاش سیستم مشــترکى دراین بین وجود داشت؛ البته فنى 
حرفه اى در اصل مکمل کار دانشگاه ها و مؤسسات است و هیچ گونه 

تقابلى با آن ها ندارد.
امین الرعایا: از ابتدا ارتقاى دانش وظیفه دانشگاه بوده است و ارتقاى 
مهارت وظیفه فنى حرفه اى؛ لذا این دو باید در کنار هم باشند و باهم 
همکارى نزدیک داشته باشند. رایگان بودن دوره هاى فنى حرفه اى بسیار 
خوب است و به افراد با هر سطح توانایى مالى اجازه شرکت در دوره هاى 

مختلف را مى دهد و خالقیت و ایده پردازى آنان را شکوفا مى سازد.
 لزوم به کارگیری دانش آموختگان گردشگری

محققیان: یکى از اتفاقات خوبى که اخیراً رخ داده است اینکه ما در 
ارزیابى و امتیازدهى به تأسیســات گردشگرى، جذب و به کارگیرى 
دانش آموختگان رشته گردشگرى را در اولویت قرارداده ایم و براى آن 
امتیاز ویژه اى قائل شده ایم؛ حتى حدود پنج سال پیش طرحى مصوب 
شد که اگر مدیران تأسیسات گردشگرى از فارغ التحصیالن این رشته 
براى تأمین پرســنل خود بهره ببرند حق بیمه اى را که کارفرما باید 
پرداخت کند، دولت مى پردازد و این کار انجام هم شد و بسیار اثرات 

خوبى را به دنبال داشت.
به نظرم باید در ارزشیابى هاى  خود الزام بکنیم که به عنوان مثال،هر 
هتلى باید یک پرونده آموزشــى براى پرسنلش داشــته باشد و اگر 
داشت در افزایش ستاره هایش تأثیر دارد و اگر نداشت امتیاز منفى 

تلقى مى شود.
شفیعى: بله. میراث این قدرت را دارد و مى تواند به تأسیسات بخشنامه 
کند که حتى المقدور از فارغ التحصیالن این دوره ها استفاده کنند یا 
آنان را ملزم کنند که حتماً باید این دوره ها  را بگذرانند، سپس مشغول 

به کار شوند.
على یوسفى: البته الزام کمى سخت است؛ چون نمى شود به طرف 

گفت پسرخاله ات را استخدام نکن و از بچه هاى تحصیل کرده در این 
حوزه استفاده کن.

کارورزی، واقعی یا اسمی؟

فریبا یوسفى: خوشبختانه یک هفته اى است که سامانه اى تحت 
عنوان سامانه ملى کارآموزى که دانشــگاه اجبار کرده استادانى که 
کارورزى درس مى دهند در ســامانه به صورت شــخصیت حقیقى 
خودشان را ثبت کنند دانشگاه هم به صورت شخصیت حقوقى ثبت 
مى شــود و بعد عنوان مى کنند با کدام هتل ها و آژانس ها همکارى 
کرده اند و در چه حد و این خیلى خوب است که هرازگاهى از هتلى 
که این ریســک را مى پذیرد و کارورز را به صحنه مى فرستد به نوعى 

تشکر کرد.
شفیعى: در سرفصل هاى جدید دوره راهنماى گردشگرى، کارورزى 
هم عنوان شده، ولى هیچ جا گفته نشده است که این کارورزى چطور 
باید انجام شود. چیزى تحت عنوان دســتیار راهنما وجود ندارد تا 
راهنمایان تازه کار بتوانند در کنار راهنمایان باسابقه و حرفه اى تجربه 

اجراى تور را در فرمت هاى مختلف کسب کنند.
على یوسفى: مشکالت، ریشــه اى اســت؛ تا جایى کــه حتى در 
کارورزى تبعیض جنسیتى وجود دارد. سال 88 که در دوره کارشناسى 
فارغ التحصیل شدم هیچ آقایى را در هیچ آژانسى قبول نمى کردند؛ فقط 
دختران را،آن هم براى انجام فکس و امور ادارى جذب مى کردند؛ حتى 
یک جا به من نگفتند که یک پرینت از ریزنمراتت بیاور تا ببینیم شما 

شایسته هستى یا نه.
حسینى: اى کاش مشکالت در همین جا خاتمه مى یافت. دانشجویى 
را دیدم که خودش مى گفت فالن مبلغ پول دادم و امضاى کارورزى ام را 
از مدیر شرکت گرفتم. کاش فردى یا نهادى بود که پس از کارورزى از 
دانشجویان آزمونى مى گرفت تا مطمئن مى شدیم فرد به صورت واقعى 

فراگرفته یا فقط یک کارورزى اسمى انجام داده است؟
محققیان: بارها شاهد گله گذارى دانشجویانى بوده ایم که در برخى 
از تأسیسات به عنوان کارورزى از آنان بیگارى مى کشیده اند و فردى 

که باید صدور بلیت را تمرین مى کرده به ارسال فکس وا مى داشته اند.
حسینى: فنى حرفه اى طرحى را با عنوان کارآموزى در محیط کار 
واقعى عنوان کرد: فردى که از فنى حرفه اى فارغ التحصیل مى شود 
دریکى از تأسیسات گردشگرى از قبیل رستوران یا آژانس مشغول 
به کار شود؛ ولى متأســفانه طرح اجرایى نشد؛ به خاطر اینکه مراکز 

خصوصى در این زمینه حاضر به همکارى نبودند.
امین الرعایا: خوشبختانه کارورزى براى هنرستان تعریف شده است 
و بچه ها تا دوره کارورزى شان را نگذرانند دیپلم نمى گیرند. یک خوبى 
دیگرى که این کارورزى ها دارد این است که بچه ها دفترچه هایى دارند 
که هرروز در آن گزارش کار مى نویسند؛ حتى اگر در آن روز فقط فکس 
ارسال کرده باشــند. خوبى دیگر این است که بازرسى به طور سرزده 

به محل کارورزى دانش آموزان مى رود و بر کار آنان نظارت مى کند.
یک مشــکل بدى که در کارورزى مدارس وجود دارد این است که 
دانش آموز را ملزم مى کنند فقط در ناحیه اى که مدرسه در آن حضور 
دارد به کارورزى برود و دانش آموزان من مجبور مى شــدند فقط به 
آژانس ها مراجعه کنند؛ چون هیچ جاى دیگرى در ناحیه ســه براى 
کارورزى آنان وجود نداشت و متأسفانه این موضوع فقط به آن دلیل 
است که بازرسى که مى خواهد بر کار بچه ها بازرسى کند حاضر نیست 

به دلیل هزینه ایاب و ذهاب در ناحیه دیگرى به این کار بپردازد.
و بازهم رسانه؛ کارآمد یا ....؟

فریبا یوسفى: آرزوى من این است که روزى باالخره صداوسیماى 
اصفهــان و ایران از خواب بیدار شــوند و بســتر علمــى عمومى و 
فرهنگ سازى درباره گردشگرى را با ساختن فیلم یا مستند محقق 

کنند.
حسینى: به راحتى مى شود در قالب برنامه هاى کوتاه مدت رادیویى 
درباره موضوعات مختلف گردشــگرى آموزش هاى غیررسمى ملى 

خوبى داد.
شفیعى: جزو برنامه آینده شرکت ما نیز تهیه پادکست هاى آموزشى 

است که در وب سایت مان ارائه مى شود. 40
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ایـن محـور از ضلـع جنوبـی میـدان عتیـق هارونیـه و 
مسـجد علـی شـروع و بـا عبـور از جلوخـان حیدرمیرزا 
بـه مقبـره امام زاده جعفـر و از آن جـا به مقبره امـام زاده 
اسـماعیل و مسـجد خـان و مقبـره خواجـه نظام الملک 
مى رسـد و ازیک طـرف بـه امـام زاده ابراهیـم و مرکـز 
از مقبـره خواجـه  محلـه دارالبطیـخ و طرفـى دیگـر 
نظام الملـک بـه مسـجد پاچنـار، چهارسـوق بلنـد و در 

نهایـت بـه خیابـان ولى عصـر ختـم مى شـود.
در محلـه دارالبطیـخ کـه امروز محلـه احمدآباد اسـت، 
آرامـگاه خواجـه نظام الملـک طوسـی،  مرد بـزرگ علم، 
ادب و سیاسـت ایران در سـال هاى 465 و 485 هجري 
قمـري واقع شـده اسـت. آرامـگاه خواجه در کنـار قبور 
چنـد تـن از شـاهان سـلجوقی قرارگرفتـه و بـه نظـر 
بسـیاري از محققـان و کارشناسـان، در گذشـته بنـاي 

مناسـبی نیـز بـر این قبـور وجود داشـته اسـت.
در ایـن محل، هشـت قبر به چشـم مى خـورد که اغلب 
داراي سـنگ مرمـر نفیـس هسـتند. بر مدفـن خواجه، 
سـنگ مرمریـن زیبایى نصب شـده کـه در اطـراف آن، 
کتیبـه اى شـامل آیه الکرسـى و کلمـات دیگـر نوشـته 
 شـده اسـت.مزار ملکشـاه سـلجوقی نیز در همین محل 
قـرار دارد. تـرکان خاتون، همسـر ملکشـاه سـلجوقی و 
فرزنـدان او نیـز در ایـن محـل مدفون هسـتند. خواجه 
نظام الملـک توسـى، سـه هدیـه جاودانـه بـراى ایرانیان 
بـه  یـادگار گذاشـت؛ نخسـت، دسـتور داد سال شـمار 
خورشـیدى فراهـم و سال شـمار قمـرى کنـار گذاشـته 
شـود. دوم، دسـتور داد هـزاران بـار کتـاب شـاهنامه 
فردوسـى بازنویسـى شـود تـا زبـان ایرانیان نجـات یابد 
و سـوم، برافراشـتن دانشـگاه هاى نظامیه بود که ریشـه 
و پایـه دانشـگاه هاى امروزى اسـت. در مـدارس نظامیه، 
هـر دانشـجویى اتاقى مخصـوص خود داشـت و مقررى 
ماهیانـه مى گرفـت. خـوراك و خوابـگاه نیـز بـر عهـده 

بود. دانشـگاه 

محـور تاریخى فرهنگـى جمالـه، به طول هـزار و 52 متر 
در منطقـه سـه و در شـمال و شمال شـرقى شـهر  واقـع 

شـده است.
ایـن محـور، حدفاصـل پـارك جمالـه تـا بـازار بـزرگ، 
در فاصلـه پانصدمتـرى جنـوب  غربـى مسـجد جامـع 
اصفهـان و شـمال خیابـان جمال الدیـن عبدالـرزاق  قرار 
دارد کـه قدمـت آن بـه دوره قبـل از صفویـه می رسـد. 
محلـه جمالـه، زیرمجموعـه اى از محلـه دردشـت بزرگ 
بازارچـه  سـه  خـود  کـه  مى آیـد  به حسـاب  اصفهـان 
حاج محمدجعفـر آبـاده اى، بازارچـه وزیـر و بازارچـه در 
زنجیـر را به عنـوان مراکز محلـه اى در بـر دارد. این محور 
از بازارچـه حاج محمدجعفـر شـروع و بـا عبـور از حمـام 
وزیـر و مقبـره امام زاده درب امام در سـمت غرب به قصر 
جمیـالن، بازارچـه و گذر تل عاشـقان مى رسـد و با عبور 
از معابـر داخل محله در سـمت شـرق به حمام شـاه علی 

و درنهایـت بـه میـدان امـام على (ع) مى رسـد.
این محلـه، داراى ارزش هاى ویژه اى از نمادهاى معمارى، 
شهرسـازى، ابنیـه عمومـى، بافـت مسـکونى، راسـته ها 
و گذرهـاى ارتباطـى، بازارچه هـا، فضاهـاى عمومـى و 
خصوصـى اسـت. در کمتـر محلـه اى این همـه امـکان 
شـهرى را  یک جا مى تـوان دید. عصارخانـه جماله، یکى 

از بناهـاى به یادگارمانـده در ایـن محلـه اسـت.

محور تاریخی جماله
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 آموزش نوعى سرمایه گذارى مفید و یک عامل کلیدى در توسعه 
محسوب مى شود و چنانچه به درستى و شایستگى برنامه ریزى و 
اجرا شــود، مى تواند بازده اقتصادى قابل مالحظه اى داشته باشد. 
ارائه آموزش اثربخش در یک سازمان مدرن، مستلزم تفکر جدید، 
مدل هاى جدید، رویکرد جدید و ابزار و سازوکارهاى جدید است. 
در سال هاى آغازین آموزش گردشگرى، نخست دوره هاى آموزشى 
کوتاه مدت و بلندمدت حرفه اى صنعت گردشگرى و سپس دوره هاى 
آموزشى در ســطح تحصیالت دانشــگاهى در مقاطع مختلف و 

رشته هاى متعدد مرتبط با این صنعت شکل گرفت.
بى تردید ادبیات بسیار غنى و چشمگیر درباره نقش و اهمیت آموزش 
عالى در صنعت گردشگرى در کشورهاى توسعه یافته، خاصه کانادا، 
ایاالت متحده و اروپاى غربى و شمالى، از دالیل عمده توسعه علمى 
گردشگرى محسوب مى شود. از سال 1951 که اولین رساله دکترى 
در زمینه گردشگرى تکمیل شده، مطالعات گوناگونى در این زمینه 
انجام شده است که شمار رساله هاى دکترى در ایاالت متحده و کانادا 
تا سال 2001 به عدد 377 مى رسد. از دهه 1970 مطالعات مربوط 
به صنعت گردشــگرى به مفهوم امروزى خود، جایگاه خاصى در 
میان سایر علوم دانشگاهى به دست آورده است و تاکنون این توسعه 
به نحوى بوده که امروز به عنوان یک رشته دانشگاهى بسیار مهم 

مطرح شده است.
موضوع گردشگرى همواره از دیدگاه علوم مختلف دانشگاهى بررسى 

مى شود که اغلب به صورت یک دانش میان رشته اى مطرح شده است. 
تا اواخر دهه 1970، بیشترین رساله هاى دکترى به ترتیب به علوم 
اقتصادى، مردم شناسى، جغرافیا، تفرج و بازرگانى و از این دهه تا اواخر 
1990 به ترتیب به زمینه هاى تفرج، مردم شناسى، جغرافیا، آموزش 
و بازرگانى اختصاص داشته است؛ بنابراین مى توان نتیجه گرفت که 

حوزه علوم انسانى، زمینه غالب در مطالعات گردشگرى بوده است.
در سال هاى اخیر در این حوزه و در ایران نیز، شاهد رشد و توسعه 
چشمگیر صنعت گردشگرى، چه در زمینه هاى تجارى، صنفى و چه 
زمینه هاى علمى، دانشگاهى بوده ایم.بى شک اگر بخواهیم در عرصه 
افق چشم انداز ایران 1404 شمسى در بخش گردشگرى دگرگونى 
اساسى رخ دهد، بایستى سرمایه گذارى در سیستم آموزش عالى 
مدنظر قرار گیرد. در مرحله اول بایستى به اصالح ساختار آموزشى 
در بخش گردشــگرى و ضرورت پویایى آن اهمیت داده و در این 
خصوص تصمیم هاى صحیحى اتخاذ شود؛ بدین معنى که با توجه 
به پویایى و بنیان کاربردى بخش گردشگرى، براى اینکه بتوانیم 
الگوهاى نوین مطالعاتى و پایه اى را در دوره هاى آموزشى گردشگرى 
بسط دهیم، باید دانش آموختگان مجرب پرورش داد؛ همچنین 
بر مدلى که ترکیبى از علم و تخصص گرایى اســت، تأکید شود. 
تصمیم گیرى صحیح در رابطه با نوع آموزش در مؤسسات آموزش 
عالى اهمیت ویژه اى دارد؛ چراکه یکى از اصول ضرورى در توسعه 
آموزش گردشگرى، گرایش به سمت افزایش منافع اقتصادى حاصل 

از گردشگرى است.
موارد زیر به عنوان برخى پیشنهادها، براى بسط آموزش عالى 

گردشگرى در ایران ارائه مى شود:
1.تدوین برنامه هاى راهبردى و افق نگر براى آموزش عالى گردشگرى 
بر پایه چارچوب هاى معتبر بین المللى آموزش گردشگرى و تعدیل 
آن ها با مفاهیم بومى، بازتعریف مجدد برنامه هاى درسى و پایش کمى 

و کیفى مؤسسات آموزشى گردشگرى؛
2. بســط مفهومى گردشــگرى به عنــوان یک پدیــده متعالى 
اجتماعى،اقتصادى با هدف آشناسازى جوامع بومى با منافع مختلف 
اقتصادى و اجتماعى گردشگرى در بلندمدت از طریق رسانه هاى 

جمعى؛
3.تأسیس دانشکده ها و گروه هاى تخصصى گردشگرى از طریق 
جذب دانش آموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلى دانشکده هاى 
گردشگرى، توسعه آموزش زبان هاى خارجى، به روزرسانى کتب 
درسى، برگزارى کارگاه هاى تخصصى و دوره هاى عملیاتى به ویژه 

در رشته هتلدارى؛
4. برگزارى همایش هــاى تخصصى در حوزه هــاى خانه دارى، 

تورگردانى، آشپزى، بازاریابى گردشگرى و هتلدارى؛
5.تدوین برنامه راهبردى توسعه تحصیالت عالى گردشگرى بر اساس 
نگرش کاربردى در راستاى نیازهاى درون و برون  بخشى گردشگرى.

فرزانه شفیعى
کارشناس ارشد جهانگردى

آموزش در گردشگری
 گرایش به سمت افزایش منافع اقتصادی
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کوراکوبنتو ژاپنی
روژینا خدارحمى روزبهانى
پروفسور محمد فضیلتى

برگرفته از کتاب اثر غذاهاى 
عملگرا بر بیمارى ها

استفاده از سبزیجات، ماهى، سس سویا، زنجبیل و 
غذاهاى مدیترانه اى از عالیق خاص مردم ژاپن است. 
راز سالمتى و طول عمر باالى آنان هم مدیون غذاهاى 
سالمى است که در هر وعده غذایى خود سرو مى کنند. 

و اما در ژاپن ماه اکتبر ماهى است که مصادف با 
کوراکو یا زمانى در فصل پاییز است که مردم زیاد 
بیرون مى روند. این فصل مناسبى است براى 
پیاده روى و کوه پیمایى و لذت بردن از تماشاى 
برگ هاى پاییزى و همچنین زمانى است که 
بسیارى از مدارس جشنواره هاى ورزشى خود 
را برگزار مى کنند و مردم از کوراکو بنتو یا بسته 
غذاى خانگى لذت مى برند. در این شماره طرز 
تهیه کوراکو بنتویى لذیذ در فصل پاییز را به 

مخاطبان عزیز مجله آموزش مى دهیم.
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Sepahan tourism magazineراهن�ی سفر

 تاتسوتا-آگه؛ یک غذاى سرخ کردنى خاص در 
ژاپن

مواد الزم براى چهار نفر (با مرغ):
مرغ: 400 گرم؛
زنجبیل: پانزده گرم؛

سس سویا: دو قاشق غذاخورى؛
آرد نشاسته: به میزان الزم؛

روغن: به میزان الزم.
طرز تهیه: سس ســویا را به زنجبیل رنده شده اضافه 

 کنید و آن را هم بزنید تا خوب مخلوط بشود.
مرغ را به قطعات حدود سه سانتى مترى ببرید و در مایه 
سس سویا و زنجبیل به مدت پانزده دقیقه بخوابانید. 

مرغ را در آرد نشاسته بغلتانید.
تکه هاى مرغ را یکى یکى در داخل روغن قرار بدهید. 
پس ازاینکه مرغ ها را به مدت دو دقیقه ســرخ کردید 
آن ها را پشت ورو کنید و بگذارید که سمت دیگرشان 
 هم یک تا دو دقیقه سرخ بشود. وقتى مرغ ها به سطح 

تابه آمد آن ها را از روغن دربیاورید.
در تهیه این غــذا مواد اولیه را قبل از ســرخ کردن در 
سس سویا مى خوابانند؛ سپس آن ها را در آرد نشاسته 
مى غلتانند. این از خصوصیت ویژه این غذاست که پس 
از سرخ کردن سطح آن به رنگ سفید پودرى درمى آید. 
ما این غذاى تاتســوتا-آگه را با مــرغ و ماهى ماکرل 
درســت مى کنیم. چندین فرضیه در این رابطه وجود 
دارد؛ اما معروف ترین آن این است که این نام از رودخانه 
تاتسوتا در استان نارا در غرب ژاپن آمده است. رودخانه 
تاتســوتا به خاطر درختان افراى قرمز در فصل پاییز از 
زمان هاى باستان بسیار معروف بوده و در اشعارى که 
قدمت آن ها به بیش از یک هزار ســال مى رسد از این 
رودخانه یادشده است. گفته مى شود برگ هاى پاییزى 
افرا که داخل این رودخانه مى افتند و با جریان آب به 
حرکت درمى آیند، به رنگ پوست برشته مرغ سرخ شده 
تاتسوتا-آگه تشبیه مى شــوند. رنگ این غذا به خاطر 
سس ســویا قرمز قهوه اى است و قســمت هاى سفید 
پودرى آن نیز به خاطر غلتاندن گوشــت در نشاسته 

ایجاد مى شود.

Sepahan tourism
 m

agazine

مواد الزم براى چهار نفر (با ماهى ماکرل):
آرد نشاسته: به میزان الزم؛

روغن: به میزان الزم؛
ماهى ماکرل: یک عدد به وزن حدود 600 گرم؛

زنجبیل: پانزده گرم؛
سس سویا: دو قاشق غذاخورى (درصورت نداشتن آرد 

نشاسته از آرد ذرت یا آرد گندم استفاده کنید).
مواد الزم براى تزئین این غذا:

لیمو: یک عدد؛
سبزیجات تازه نظیر کاهو: چند برگ.

طرز تهیه: ســس ســویا و زنجبیل رنده شده را خوب 
با هم مخلوط مى کنیــم تا مایه اى که ماهــى را در آن 
مى خوابانیم، تهیه کنیم. ســر ماهى ماکرل را مى بریم. 
دل وروده آن را خالى مى کنیم و داخل شکمش را با آب 

خوب مى شوییم و بعد آن را خشک مى کنیم. فیله هاى 
ماکرل را با اســتفاده از چاقو از اســتخوان پشت آن و 
اســتخوان هاى بزرگ فیله را هم با چاقو جدا مى کنیم. 
فیله ها را با کــج کردن چاقو و ایجــاد زاویه به تکه هاى 
دو ســانتى مترى مى بریم. تکه هاى بریده شــده ماهى 
را در مایه اى که آماده کرده ایم به مــدت پانزده دقیقه 
مى خوابانیم. پس از پانزده دقیقــه تکه هاى ماهى را در 
آرد نشاســته قرار مى دهیم. ماهى هــا را در روغنى که 
به دماى 160 درجه ســانتى گراد رســیده است، سرخ 
مى کنیم. ازآنجایى که ماهى ســریع ســرخ مى شــود، 
این مرحلــه دو دقیقــه وقــت مى بــرد. پس ازاینکه 
ماهى یک دقیقه سرخ شــد آن را پشــت ورو مى کنیم 
و یک دقیقه مى گذاریم که ســرخ شــود؛ ســپس آن 
را با یــک قاچ لیمو و چند برگ تازه ســبزیجات ســرو

 مى کنیم.
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کوفته برنجى با سیب زمینى شیرین
مواد الزم براى چهار نفر:

برنج:300 گرم؛
فلفل دلمه اى: 50 گرم؛

هویج: 50 گرم؛
نمک: 1/2 قاشق غذاخورى؛

سبزیجات شور: به میزان الزم؛
سرکه: 100 میلى لیتر؛

آب: 150 میلى لیتر؛
شکر: سه قاشق غذاخورى؛

نمک: یک قاشق چاى خورى.
طرز تهیه: ابتدا برنج را در یک آبکش بشــویید و بگذارید 
تا آبش برود؛ ســپس آن را در قابلمــه اى دردار بریزید و 
آب را به آن اضافه کنید و بــراى 30 دقیقه بگذارید بماند. 
سیب زمینى شیرین را بشــویید و به اندازه مربع هاى یک 
ســانتى مترى ببرید و در آب بریزید. به برنج نمک اضافه 
کنید و بعد سیب زمینى شــیرین را هم روى برنج بریزید. 
در قابلمه را بگذارید تا با شــعله متوســط بپزد. وقتى آب 
جوش آمد بگذارید که 30 ثانیه هم ُقل بخورد؛ بعد درجه 
حرارت شعله را کم کنید و به مدت دوازده دقیقه بگذارید 
که بپزد. وقتى پلو پخته شد شــعله را خاموش کنید و در 
قابلمه را به مــدت ده دقیقه دیگر برنداریــد تا برنج خوب 
بخارپز شود. بعد خوب آن را به هم بزنید و کوفته برنجى هاى 
یک لقمه اى را با آن درســت کنید. آب، شکر و نمک را در 
یک قابلمه بریزید و  روى شــعله بگذارید تا شــکر و نمک 
حل شــود. هنگامى که این محلول به جوش آمد شعله را 
خاموش و ســرکه را اضافه کنید. درادامه سبزیجات را به 
اندازه هاى یک لقمه اى و فلفل دلمه اى را به اندازه مربع هاى 
دو سانتى مترى و ریشه ها را به شکل ربع دایره ببرید. کدو 
را به شــکل نیم دایره، قاچ و تربچه را هم از وســط نصف 
کنید. ســبزیجات را در آب جوش فروببرید و بعد در یک 
آبکش بریزید تا آبش برود. آن هــا را در یک ظرف بریزید 
و بر رویشان محلول شورى را که درست کرده اید، بریزید 
و  چیزى را به عنوان وزنه به مدت یک ساعت روى آن قرار

 دهید.

املت رلى ژاپنى
مواد الزم براى چهار نفر:

 تخم مرغ: چهار عدد؛
 شکر: دو قاشق غذاخورى؛

سس سویا:یک قاشق چاى خورى؛ 
 آب: دو قاشق غذاخورى؛

روغن: به میزان الزم؛
نمک:1/6 قاشق چاى خورى.

طرز تهیه: همه مواد چاشنى تخم مرغ را در یک کاسه 
بریزید و خوب هم بزنید. در یک کاسه دیگر تخم مرغ ها 
را بشــکنید و خوب هــم بزنید تا ســفیده و زرده باهم 
مخلوط شــود؛ ســپس درحالى که تخم مرغ هــا را هم 
مى زنید، چاشنى را به تدریج اضافه کنید. یک  تابه را روى 
شعله قرار دهید و وقتى  سطح آن گرم شد نصف قاشق 
چاى خورى روغن اضافه کنید. ابتدا یک سوم از مخلوط 
تخم مرغ را در  تابه بریزید، وقتى تخم مرغ نیمه پخته شد 
شعله را خاموش کنید و تخم مرغ را به سمت خودتان رل 

کنید و روى هم بیاورید. ایــن کار را دو بار انجام دهید. 
تخم مرغى را که رل کردید در داخل  تابه به سمت دیگر 
آ ن ببرید و شعله را روشن کنید. نصف قاشق چاى خورى 
دیگر روغن اضافه کنید و نصف دیگر مخلوط تخم مرغ 
را در  تابه بریزید. وقتى  مى خواهید نصف دیگر تخم مرغ 
را بریزید باید تخم مرغ تاشــده اى را کــه در داخل  تابه 
اســت کمى بلند کنید تا مایه تخم مرغى کــه در  تابه 
مى ریزید بــه زیــر آن بــرود و در تمام قســمت  تابه 
پخش شــود. بار دیگر تخم مرغ را به ســمت خودتان 
تا کنید. بقیه مایه تخم مرغ را در  تابــه بریزید و دوباره 
رل کردن تخم مــرغ را انجام دهید و بــا درجه حرارت 
کم بپزید تا کمى طالیى رنگ شــود. املــت تخم مرغ 
را در یک ورقه ســلوفان قرار دهیــد و آن را بپیچید و 
سعى کنید تا آن را به شــکل یک مستطیل دربیاورید. 
وقتى املت سرد شــد، ورقه پالســتیکى را از آن جدا 
کنیــد و آن را به اندازه مربع هاى  ســه ســانتى مترى

 ببرید.
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 بیمارستان خوشمزه!

«بیمارستان»کلمه اى ست که چندان موضوعات دل چسب و مطلوبى را در ذهن مان تداعى 
نمى کند؛ چراکه به ندرت پیش مى آید فردى سالم به چنین مکانى مراجعه کند. درد ناشى از 
بیمارى، بوى الکل، آمپول، خون، خستگى و چهره هاى ناراحت تنها بخشى از این تصاویر 
تداعى شده هستند؛ اما براى همه چنین نیست. کمتر کسى است که به سنگاپور سفر کرده و 

در رستوران درمانگاه بسترى نشده باشد!

بله. درست خواندید. بســترى شــدن در غذاخورى« The Clinic». درواقع اینجا 
رستورانى است که به شکل درمانگاه ساخته شده است. شما مى توانید در فضاى باز 
مقابل این غذاخورى، پشت میزى بنشینید که صندلى هایش صندلى چرخ دار هستند 
یا روى تخت هاى بیمارستانى غذاى تان را میل کنید و باالى سرتان چراغ هاى اتاق 
عمل روشن باشد. حریم خصوصى خود را با میز کنارى به وسیلۀ پرده هاى بیمارستانى 
حفظ کنید یا روى تخت بیمارستان هنگام غذاخوردن لم بدهید! اما فقط این نیست. 
حتى غذا و شیوه اى که براى شما طبخ مى شود متفاوت است. تمامى پیش خدمت ها 
و کارکنان این رستوران، لباس پزشکان و پرستاران را به تن دارند! درست مانند یک 
درمانگاه واقعى. شما مى توانید با سرم، نوشیدنى خونى رنگ  بنوشید و با سرنگ به 

سیب زمینى سرخ کردة خود سس بزنید!
این روزها کشــورهاى مختلــف در رقابت هســتند تا جاذبه هاى گردشــگرى 
جدیدى به سرزمین شــان بیفزایند یــا تغییراتى انجام دهند تا همیشــه جایى 
جدید براى بازدید مسافران داشته باشند. ازآنجاکه غذاخوردن یکى از مهم ترین 
فعالیت هاى حیاتى اســت که در طول ســفر انجام مى شــود و حتى بســیارى 
باهدف تجربۀ غذا و رســتوران متفاوت به ســفر مى روند، بنابراین توجه زیادى 
به این بخش مى شــود. طرح «غذاخــورى در کلینیک» یکى از ایــن ایده هاى 
خالقانه اســت که عالوه بر ایجاد تجربــۀ جدید و برانگیختــن حس کنجکاوى 
در مســافر، دیدگاه منفى و تصورات رایج دربــارة بیمارســتان را برهم مى زند. 
عالوه بــر ســنگاپور، غذاخورى مشــابهى در کشــور اندونزى نیز وجــود دارد.

www.kojaro.com
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همه ما با شــنیدن نام سفر به یاد 
حمل کننده هاى باوفــاى لباس و 
وسایل شخصى مان مى افتیم، سریع 
به ســراغ آن ها مى رویم و جویاى 
احوال شان مى شــویم تا مبادا گرد 
مدتى انبارنشینى بر آن ها نشسته 
یا آسیبى دیده باشند و به این ترتیب 
از همراهــى ما در ســفر محروم 
شــوند؛ زیرا در صورت بروز چنین 
اتفاقى ناچاریم قید حمل آســان و 
امن وسایل ســفر را بزنیم یا براى 
خرید یک نمونه جدید اقدام کنیم. 
اینجاست که اهمیت این کاال برایمان 

مشخص مى شود.
در این شــماره مى خواهیم درباره 
چمدان به عنــوان یکى از کاالهاى 
ضرورى براى مسافرت صحبت کنیم.

50
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چمدان؛ 
صندوقچه باوفا

اصفهان من
Sepahan tourism magazine

درگذشته هاى دور بسته هاى پارچه اى به عنوان توشه 
راه مسافران بوده و بسیارى با استفاده از ابزارى بومى 
توشــه راه خود را همراه مى بردند؛ اما اگر کمى جلوتر 
بیاییم به وجود جعبه هایى چوبى یا چرمى در زندگى 
مردم به خصوص مسافران برخورد خواهیم داشت که 
مى توان آن هــا را نمونه هاى اولیــه و ابتدایى چمدان 
درنظر گرفت. امروزه اســاس کار همان است و شکل 
ظاهرى جعبه هاى چوبى یا چرمى قدیمى زیاد متفاوت 
نشده، اما استفاده از لوازم و مواد تازه در ساخت آن ها 
باعث رونق دوچندان در کسب وکار سازندگانش شده 

است.
  امــروزه کــدام چمدان ها براى ســفر 

مناسب ترند؟
بنا به مسافرتى که مى روید و تیپ هایى که هم سفران 
شما دارند انتخاب یک چمدان مناسب براى تان ضرورى 
اســت. براى اینکه یک انتخاب خوب داشته باشید در 
هنگام خرید به نکاتى که در زیر عنوان شــده اســت، 

توجه کنید:
 اندازه و وزن: وزن یکى از مهم ترین ویژگى ها در 
یک چمدان است؛ درنتیجه اول ازهمه از وزن چمدان در 
هنگام خالى بودن اطمینان حاصل کنید. چمدان هاى 
ســبک به تازگى در فروشگاه ها رایج شــده اند؛ اما به 
ظاهرشــان اطمینان نکنید و حتماً وزن واقعى شان را 

اندازه بگیرید.
 درنظرگرفتن چرخ ها: به چرخ هاى چمدان توجه 

کنید و ببینید چمدانى که مى خواهید خریدارى کنید 
دوچرخ یا چهارچرخ یا اصًال بدون چرخ است.

براى چمدان هاى بزرگ تر داشــتن چهارچرخ امکان 
حرکت را راحت تر مى کند. بهتر است از چمدان هایى 
که چرخ هاى شان در داخل تعبیه شده اند استفاده کنیم 

تا چرخ ها آسیب نبینند.
چمدان هــاى دوچرخ بــراى ســهولت در چرخش 
مناسب تر است. شما هم پس از امتحان آن به این باور 

خواهید رسید.
 قسمت هاى حساس و شکننده چمدان: قبل 
از خرید چمدان مثل خرید ماشــین باید اجزاى آن را 
به طور دقیق بررســى کنید؛ به ویژه موارد پراستفاده 
که احتمال آســیب پذیرى بیشــترى دارند: چرخ ها، 
دستگیره و زیپ، بررسى درزها، دوخت و قسمت هاى 

سخت.
 ساختار و دوام: یکى از دغدغه هاى هر مسافرى 
خرید یک چمدان بادوام و راحت است. سه نکته کلى 
را باید همیشه مدنظر قرار دهید: قاب درونى، پارچه و 

ضدآب بودن چمدان.
 نماى ظاهرى: به چمدان هاى سیاه «نه» بگویید. 
طراحى چمدان ها به یک هنر پویا تبدیل شده و هرروز 
شــاهد طرح هاى باورنکردنى و زیبــا در این صنعت 
هســتیم؛ البته اگر از دسته اى هســتید که زیاد سفر 
مى کنید بهتر است از چمدان هاى تیره استفاده کنید؛ 

زیرا هنگام حمل ونقل کثیف و تیره مى شوند.
 توجه داشته باشید که بدنه محکم چمدان در مقایسه 
با بدنه نرم وزن بیشترى دارد؛ اما حفاظت بیشترى از 
وسایل شما در مقابل ضربه یا دزدى احتمالى مى کند؛ 
اما اگر ســاك کوچک و وســایل فــراوان دارید، بدنه 

قابل انعطاف وسایل بیشترى را در خود جاى مى دهد.
 به دســته چمدان توجه کنید: دسته ساك و 
چمدان بهتر اســت بلند باشد. دسته کوتاه حمل ونقل 
را دشــوارتر مى کند. بند باریک هم کار جابه جایى را 

سخت خواهد کرد.
  به نوع دســتگیره اهمیت دهید: دستگیره 
کشنده در چمدان ها به طورمعمول از دو جنس ساخته 

مى شود: 1. استیل؛ 2. آلومینیوم.
جنس استیل بهتر از آلومینیوم است؛ چراکه احتمال 
خم یا شکسته شدنش به مراتب کمتر است. توجه داشته 
باشید که براى افزایش کیفیت و ایمنى دسته کشنده 
اغلب باید در داخل چمدان کارشده باشد، نه بیرون آن؛ 

یعنى اگر شما درب چمدان را بازکردید، در کف چمدان 
دو ستون برآمده را لمس کنید. این کار باعث درنرفتن 
دسته هنگام کشیدن و تحمل کردن وزن هاى سنگین 
در دست اندازها است. همین طور دسته باید از کمترین 
برآمدگى برخوردار باشد؛ چراکه هنگام جاسازى کردن 
و کشیده شدن و جابه جایى به سایر چمدان ها ساییده و 

از اطراف ضربه خواهد خورد.
  چمدان هاى ترمز و فرمــان دار را فراموش 
نکنید: البته این قابلیت ها در چمدان هاى سایز بزرگ 
مشاهده مى شــود. درباره این دو ویژگى باید بگوییم 
که چمدان هاى ترمــزدار داراى ترمزى در چرخ هاى 
جلویى هســتند که مانع از حرکت چمدان در زمانى 
که ایستاد ه اید، مى شود. درباره فرمان هاى چمدان هم 
باید بگوییم که این فرمان هاى کوچک نزدیک به دسته 
چمدان قرارگرفته و به این وسیله مى توان چمدان را به 
هر سو به راحتى هدایت کرد؛ ضمن اینکه چمدان هاى 
چرخ دار به طورمعمــول داراى فرمان هایى روى چرخ 

هستند که کاربرى سختى دارند.
  از خرید چمدان بــدون گارانتى خوددارى 
کنید: برخى از چمدان ها به دلیل اســتفاده نادرست 
یا استفاده از قطعاتى نظیر زیپ و دسته و... بى کیفیت 
به زودى دچار ایراد مى شوند؛ به همین دلیل بهتر است 
یک نمونه گارانتى دار خریدارى کنید تا خیال تان بابت 
تعمیر راحت باشد. عمر چمدان حدود ده سال است و 
پس ازاین مدت و به پایان رسیدن گارانتى آن، احتمال 
خرابى زیپ، چرخ و دسته آن مى رود؛ به همین دلیل 
بهتر اســت فکر خرید یک چمدان عمرى را ازسرتان 

خارج کنید.
  چمدان قفل دار بخریــد: در بعضى چمدان ها 
زیپى براى اضافه کردن فضــاى داخلى چمدان وجود 
دارد که با نام زیپ افزایش حجم در مکالمه شناخته شده 
است. به طورمعمول این زیپ ها به ارتفاع چمدان هفت 
الى پانزده ســانتى متر اضافه مى کنند. به شما توصیه 
مى کنیم اگر از افرادى هستید که اجناس ریزودرشت 
همراه خــود به ســفر مى برید از این نــوع چمدان ها 
اســتفاده کنید؛ درضمن فاکتــور و ضمانت نامه را از 

فروشنده دریافت و تا زمان پایان گارانتى نگه دارید.
 سفر خوبى داشته باشید.

www.mohajersara.org
www.bartarinha.ir
www.eligasht.com

عاطفه باغبانى
کارشناس ارشد جهانگردى
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آموزش از ارکان بسیار ابتدایى و حق مسلم و بدیهى تمام آحاد جامعه است. 
آموزش سطح دانایى و تفکر افراد را باال مى برد و باعث خوب اندیشیدن، به موقع 
اندیشــیدن، تصمیم گیرى در مواقع ضرورى و یافتن راه برون رفت از بحران 
و شرایط حساس مى شود. کســى که آگاهى ندارد، درحقیقت روش زندگى 
را نمى داند و به نامســاعدات زندگى درونى و بیرونى اجازة ورود و تحت تأثیر 
قراردادن را خواهد داد. فردى که آموزش کافــى و الزم را در ارتباط با زمینۀ 
قابل بررسى خود ندیده، تمام علم و دانایى او در سبد و صندوقچه اى نهفته و 
بالاستفاده خواهد ماند. به بیان ساده تر آموزش داشته هاى علمى، فراگیرنده را 

به سطح باالى زندگى وارد مى کند.

 مقدمه ای بر آموزش 
در گردشگری

بحث خالصه اى که پیش رو داریــم، در رابطه با آموزش و 
فراگیرى در حوزة گردشگرى است. ابتدا بهترین تعریف و 
جامع ترین آن را که تاکنون با آن مواجه شدم، بیان مى کنم:

گردشگرى برگرفته از ذات آدمى است، براى دیدن جایى 
دیگر. به واسطۀ گسترش علم گردشگرى در سالیان اخیر و 
همه گیرشدن آن و به قولى، نهادینه شدنش در اذهان عموم، 
برخى تعاریف و برخى دانســته هاى اولیه در این صنعت 
دستخوش تغییراتى شده است؛ اما به همین سادگى نباید 
پا در مسیر گذاشت و بى دلیل و آگاهى نباید کوله بار سفر 

بست. آموزش شرط اولیه  این صنعت است.
البته شاید نام آموزش و یادگیرى کمى فرارى دهنده باشد 
و متولیان و استفاده کنندگان از پروسه  جذاب سفر را دچار 
نگرانى کند؛ اما حتى خواندن یک کتاب ســاده، مطالعه 
و بررسى پیش از سفر، بررســى آب وهواى مقصد و حتى 
دردست گرفتن و مسیریابى از طریق نقشه، خود آموزش 
تلقى مى شود. بسیار براى ما پیش آمده که سفرى کوتاه و 
بى مقدمه و ناگهانى را تجربه کنیم. در آن زمان ساده ترین 
کارى که انجام مى دهیم یافتن یک مکان اقامتى، اطالع از 
ترافیک و وضعیت آب وهواى مسیر و حتى پرسیدن آدرس 
مقصد سفر از طریق تلفن و وب گاه هاى مرتبط است؛ اما 

 على یارمهدى
کارشناس گردشگرى
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دقت کنیم که تمام این موارد جزو آموزش هاى خودى و 
بدون دخالت فرد دیگرى بوده است. نقشۀ راه، پرسیدن 
وضعیت ترافیک، نام و نشان محل اقامت از طریق مرکز 
اطالعات تلفن و حتى رزرو میز ناهار و شام در رستوران 
شهر یا منطقۀ مقصد، از مواردى است که دقیقاً خود فرد 

یا همراهان وى درگیر آن هستند.
این در مواقعى اســت که فــرد خودخواســته اقدام به 
مســافرت مى کند و ســعى در حل موارد پیش آمده یا 
جواب دادن به پرســش هایى دارد که شاید در ابتدا، در 
طول گردش یا حتى پایان ســفر برایش اتفاق افتاده یا 
به ذهن او خطور مى کند؛ اما گردشگرى و سفر به قدرى 
جوانب و حواشى و اتفاقات خوش و ناخوش دارد که شاید 
شایسته باشد بسیار دقیق و درونى و عمیق به چیستى 

سفر بیندیشیم.
همان طور که در باال گفتیم، دیگر سفر تنهارفتن از یک 
نقطه به جاى دیگر نیســت و موارد متعددى بر آن تأثیر 
مى گــذارد. در انواع مختلف گردشــگرى، هدف، مکان 
و زمان ســفر متفاوت اســت و هر یک آمادگى خاص 
خود را مى طلبد. اینجاســت که شــاید دیگر دانسته ها 
و اندوخته هــاى تجربى مســافر کافى نباشــد و حتى 

به واسطۀ تنوع اماکن ســفر، الزم باشد بازبینى 
یــا به روزشــدگى در اطالعات اولیه داشــته

 باشیم.
یک ســرى از آموزش ها کلى است و با دانستن 
کلیات و جوانب آن مى توان با کمى درایت، سفر 
را به راحتى مدیریت کرد، دانسته هایى از قبیل 
چگونگى حفظ محیط زیست، مقابله، مدیریت 
و بقا در شرایط بحرانى سفر و هدایت هم سفران 
و بحران به حاشیۀ امن، لزومات سفر به گونه اى 
که لذت از سفر یا هدف از ســفر را به باالترین 
حد ممکن برســاند، اســتفاده و بهره مندى از 
تجربه هاى مفید و سازنده  دیگران و نحوة مقابله 
با جوامــع محلى و تقابل و تعامــل با میزبان یا 
میزبانان. این دانسته ها و آموزش ها بیشتر قبل 
از سفر یا حتى در خالل سفر به واسطۀ مجارى 
مجازى و حضورى یا غیرحضورى یا نقل قول ها 
قابل دسترسى اســت. همان طور که ذکر شد، 
دنیاى ارتباطات ما به قدرى پیشــرفت داشته 
که مى توان به آســانى در منزل یا محل کار به 
تهیه  بلیت هواپیما یا هر نوع وسیله  نقلیه  دیگر، 
محل اقامت و ... اقدام کرد. گذشته از تهیه  بستۀ 
خودگردشى (بستۀ گردشــى که کامًال توسط 
خود شخص و بدون واسطۀ دفاتر یا کارگزاران 
خدمات مســافرتى ارائه مى شــود) بسیارى از 
منابع و درگاه هاى مرتبط با صنعت توریســم 
قابلیت دراختیارگذارى اطالعات اولیه از مقصد 
را دارند؛ اما بایســتى قبل از بررســى و اعتماد 
به این مبادى، صحت وســقم خبر به درســتى 
ســنجیده شــود تا کمترین خطا و نامالیمات 
در خالل ســفر به وقوع بپیونــدد. درحقیقت 
استفاده از این مجارى و استناد به دست نوشته 
و شــنیدارهاى مســافرین دیگرى که باهدف 
مشــابه ســفرکرده اند، نوعى آموزش در زمان 

سفر تلقى مى شود.
در رابطه بــا آموزش گردشــگرى دو مخاطب 

مدنظر است: مخاطبى سفر مى کند و درخواست 
اطالعات اولیه  ازجمله آنچه در باال گفته شــد، 
دارد و نیز آموزش کسى که حرفۀ گردشگرى را 
در پیش گرفته و خواهان کسب درآمد از این راه 
به واسطۀ فروش بسته هاى گردشى، بلیت هاى 
وســایل ارتباطى مختلف ازجملــه هواپیما، 
قطار، اتوبوس و حتى ماشــین هاى شخصى و 
همچنین خدمات روادید و اقامتى به مسافرین 
اســت. هر یک از این موارد آموزش مخصوص 
و مختص به خــود و جوانــب و الیه هاى اولیه

 و ثانویه را دارد.
اما مهم ترین و شاید اساسى ترین بخش آموزش 
در گردشگرى، مربوط به مسافرینى است که باید 
آگاه شوند دانستن چیستى سفرشان، حق مسلم 
و الینفک سفرشان است. متأسفانه خوش بینى 
و تفکر ناشــى از اعتماد بیش ازحد مســافر به 
دفاتر خدمات مســافرتى، باعث کم رنگ شدن 
و عدم پیگیرى حقوق ســفر از ســوى مسافر 
شده اســت. نمونۀ بارز آن امضاى قراردادهاى 
ســفر بدون مطالعه (که البته پس از پیگیرى 
در مجامــع قضایى و شــوراهاى حل اختالف 
مربوطه به روشنى مشخص مى شود که قرارداد 

بى مطالعه تائیدشده) است.
دراین بین لزوم وجود یک منبع بسیار مطمئن 
و در دســترس که حتــى به صــورت تلفنى، 
گویندة زنده و مجازى حقوق اولیه  مســافر را 
به وى گوشــزد و  او  را از کلیۀ حقوقش مطلع 
کند، مبرهن مى نماید. منشــور حقوق مسافر 
که بیش از یک ســال اســت تدوین شده و در 
اختیار دفاتر خدمات مســافرتى قرارگرفته تا 
در محل مناســب و در معرض دید مســافرین 
نصب شــود، نمونۀ بارزى از اطالع رسانى است 
که البته الزام آژانس ها به نصــب این مرام نامه 
و حقــوق اولیــه مســافر در ابهــام فرورفته 

است.
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کاالش ها «کافران سیاه پوش» ســاکن منطقه  قبایلى شمال غرب پاکستان، 
قرن هاست که با سرسختى از پذیرش اســالم خوددارى کرده اند و سرزمین 
کوچک شــان را با قوانین مخصوص بــه خود اداره مى کننــد. این جماعت 
باوجوداینکه در قلمرو پاکستان زندگى مى کنند، اما خود را پاکستانى نمى دانند. 
کاالش ها با پوستى روشن، موهایى بلوند و چشمانى آبى بر این باورند که از نسل 

اسکندر مقدونى و لشکریان او هستند.

قوم کاالش؛ بازماندگان
 اسکندر مقدونی در پاکستان

   تاکنون تاریخ نوشــته اى یا پیوند محققى که این ادعا را 
اثبات کند به دست نیامده اســت؛ اما بیشتر آنان بر اساس 
تاریخ شــفاهى که از یک نسل به نســل دیگر روایت شده 
اســت خود را از بازماندگان لشــکر جهان گشــاى غربى، 
اســکندر کبیر، مى دانند که در 377 قبل از میالد مسیح 
در این منطقه سکونت داشتند. شــمارى از تاریخ نگاران 
براین باورند که بین کاالش ها و نورستانى هاى افغانستان 
شــباهت هاى زیادى ازلحاظ فرهنگ، پوست و رنگ مو با 

اروپایى ها وجود دارد.
مردمان کاالش درحقیقت در سه دره زندگى مى کنند. در 
این دره ها آب هایى که حاصل از آب شدن برف کوه هاست 
جاریست. تمامى آب این سه رود درنهایت به رودخانه کنر 
مى ریزد. این رود در بیست کیلومترى جنوب منطقۀ چترال 

واقع شده است.
وجود جریان آب در این منطقه ســبب حاصلخیز شــدن 
خاك روستا شده اســت. کاالش داراى جنگل انبوه بلوط 
است؛همچنین خاك منطقه براى کاشــت ذرت، گندم، 
انگور، سیب و... بسیار مناسب و آب وهواى این منطقه در 
تابستان معتدل و دلپذیر است. وجود خاك حاصلخیز، هواى 
مناسب و آب هاى خروشان و به طورکلى موقعیت جغرافیایى 

مرضیه باغبانى
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خاص منطقه دلیل بر ماندن مردمان کاالش در این روستا 
شده است.

آیین
اعتقادات کاالش ها از ارزش هاى غنى برخوردار 
اســت. پروردگار متعال آنان «خدایى» نــام دارد؛ ولى 
خدایان دیگرى را نیز که حافظ جنبه هاى مختلف زندگى 
است، ستایش مى کنند. طبیعت نقش معنوى مهمى در 
زندگى روزمره کاالش ها دارد و آنان براى شکرگزارى از 
منابع سرشار دره هاى سرسبز خود مراسم گوناگون جشن 
و قربانى برگزار مى کنند. خدایان کاالش ها زیارتگاه هاى 
مخصوص به خود دارند که در سراسر این سه دره پراکنده 
اســت. آنان همواره براى خدایان خود گوسفند قربانى 
مى کنند. این جماعت مردگان خــود را دفن نمى کنند؛ 
بلکه اجسادشان را در تابوت هاى  چوبى قرار مى دهند و 
در فضاى آزاد مى گذارند و بر این باور هســتند که روح 
آدمى زاد با خوشحالى از کالبدش جدا مى شود و به دیگر 
ارواح مى پیوندد. این باور ســبب شده است کاالش ها در 
مراسم تشییع مردگان خود به جاى اینکه بگریند، رقص 

و شادى  کنند.
اما حال که راه هاى ارتباط جمعى و حمل ونقل به انزواى 

این جامعۀ دورافتاده کوهســتانى پایان داده است 
کاالش ها براى دوام آیین زندگى خود با چالش هاى 
تازه اى روبه رو هستند؛ ازجمله توسعۀ جهانگردى و 
طرح هاى عمرانى که فرهنگ آسیب پذیر آنان را به 

خطر انداخته است.
زبان

کاالشــى ها به زبــان کاالشه/کاالشــمون 
صحبت مى کنند که شــاخه اى از زبان هاى هند - 
آریایى شناخته مى شــود. این زبان کهن تا اکنون 
ساختار نوشتارى مناسبى نداشته، اما تالش هایى 
براى احیــاى این زبان کهن صورت گرفته اســت. 
هم زمان با کم شــدن شــمار کاالش ها، ســازمان 
آموزشــى، علمى و فرهنگى ســازمان ملل متحد 
(یونسکو)، کاالشــه را از زبان هاى در معرض خطر 
خوانده و درباره ازبین رفتــن آن ابراز نگرانى کرده 

است.
فرهنگ

پاکســتان، کشورى اســت که هنجارهاى 
اجتماعى آن به طور کامل تغییر کرده و نگرش هاى 
تند و افراطى از اســالم در حال گسترش است؛ اما 
کاالش ها برخالف همسایگان مسلمان خود، روابط 
اجتماعى بسیار آزاد دارند و نوشیدن شراب و رقص 

و پایکوبى زنان و مردان را نیک مى شمارند.
فرار زنان به قصد ازدواج از رواج هاى عمده این قوم 
است و این قاعده شامل زنان شوهردار نیز مى شود. 
هر مرد براى ازدواج با زن موردعالقه اش باید مبلغى 

پول به خانواده همســرش بپردازد و چنانچه یک 
زن شوهردار خواســت از شــوهرش جدا شود به 
مرد موردنظرش پیام مى دهد و ایــن مرد نیز باید 
دست کم دو برابر پولى را که همسر اولى زن پرداخته 

بود، بپردازد تا او را به همسرى بگیرد.
زنــان کاالشــى رداى ســیاه بلند تزئین شــده با 
صدف هاى رنگى مى پوشند. گردنبند و مهره هاى 
رنگارنگ را به گردنشان مى آویزند. کالهى بافته شده 
با پرهاى رنگى بر ســر مى کنند؛ امــا مردان آنان 
به طورمعمول شبیه مردان مسلمان همسایه خود 
پیراهن و شلوارى گشاد و جلیقه مى پوشند و کالهى 

پشمى بر سرمى کنند.
این قــوم به طورمعمــول از طریق دام پــرورى و 
کشاورزى امرارمعاش مى کنند. هرچند گردشگران 
زیادى از اقصا نقاط پاکســتان و کشــورهاى دیگر 
به ویژه اروپایى براى دیدن آنان به این دره ها مى آیند 
و دولت نیز مبلغــى را براى ورود بــه دره دریافت 
مى کند، اما این وضعیت سود چندانى براى بومیان 
این سرزمین نداشته اســت و آنان با ابتدایى ترین 

امکانات زندگى مى کنند.
ساختار خانه کاالش ها نیز بسیار کهن اما زیباست. 
آنان خانه هاى خود را با استفاده از تنه هاى درختان 
و سنگ به صورت چرخشى بر فراز یکدیگر در دامن 
تپه ها مى ســازند. محل زیســت کاالش ها بیشتر 
همانند کندوهاى عسل طراحى شده است تا میزان 

دسترسى آنان به یکدیگر آسان باشد.
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سنت
کاالش ها جــدا از روابــط آزاد اجتماعى 
جشن هایى نیز بر پایه آیین و سنت هاى به جامانده 
خود برگزار مى کنند. جشن «جوشى» نخستین 
جشن بزرگى است که به مناسبت فرارسیدن بهار 
برگزار مى شــود و همه به ویژه زنان و دختران با 
پوشــیدن لباس هاى رنگارنگ و تزئین خود در 
این جشن شــرکت مى کنند. زنان در این روز با 
سروسامان دادن به خانه  هاى خود، شیر تازه گاو 
را براى پذیرایى از مهمانان آماده مى کنند و حتى 
نوزادان یک ساله و مادران شان را نیز در این جشن 
در مراسمى تشــریفاتى شست وشو مى دهند تا 
مطابق با باورشان پاك شــوند و دختران جوان 
نیز بیرون از خانه مى روند تا با رقص و آوازخوانى 
در طبیعت شاد باشند و خوشــى کنند. یکى از 
اساسى ترین عناصر در جشن جوشى شیر است. 
در این مراســم کاالشى ها شــیر مى نوشند و با 
ریختن گل هاى رنگارنگ بر ســر یکدیگر به هم 

تبریک شروع بهار را مى دهند.
جشن «اچاو» در پاییز و هنگامى که محصوالت 
زراعتى برداشت مى شود و جشن «چویموس» که 
مهم ترین جشن کاالشى هاست، در میانه زمستان 
برگزار مى شــود. رقص و پایکوبى و قربانى کردن 
گوسفندان براى خدایان ازجمله کارهاى عمده 

کاالش ها در این جشن است.
جشــن «چاموس» مخصوص چلۀ زمســتان و 
سردترین و بلندترین روز ســال است. مردمان 
کاالش در این روز گرد هم مى آیند و مى رقصند 
و آواز مى خوانند و با پاى کوبى و شــادى شکرانۀ 
سالمتى حیوانات  خود را به جا مى آورند. به دلیل 
شرایط آب و هوایى سخت در این منطقه نگه دارى 

از حیوانات و زنبورعســل بسیار دشــوار است و 
مردمان روستا با تالش و تحمل سختى هاى بسیار 
از دام هایشــان مراقبت مى کنند؛ به همین دلیل 
این جشن مراسمى مهم محسوب مى شود. یکى 
از مواردى که این جشن را متمایز از دیگر مراسم 
کاالشى ها مى کند نقش آتش در آن است. در این 
مراسم پشته هاى آتش مى سازند و زنان و کودکان 
شــجاع در اطراف آن مى گردند و به رقص و آواز 
مى پردازند و از روى آن مى پرند. در مراسم آتش 
افرادى که ازنظر قبیله گناه کار و نجس شناخته 

مى شوند حق شرکت ندارند.
زوال کاالش ها

کاالش ها براى زنده نگه داشتن هویت خود 
تالش هاى زیادى کرده اند؛ اما چندان مؤثر نبوده 
است. آنان با اعمال مقرراتى سخت گیرانه افرادى 
را که به اسالم مى گروند از جامعۀ خود مى رانند؛ 
اما دیده مى شــود که شــمار زیادى از ساکنان 
دره رامبار و بمبــرت با گرایش به اســالم براى 
همیشه از هویت کاالشى جدا شده اند و مناره هاى 
مساجد نیز یکى پس ازدیگرى در مناطق محل 
زیست آنان سربلند مى کنند. طالبان همچنان به 
کاالش ها و هتل هایى که در این منطقه مشروبات 
الکلى را براى گردشــگران رزرو مى کنند هشدار 
داده اند چنانچه به این عمل غیر اســالمى خود 

پایان ندهند به جهنم فرستاده خواهند شد.
منابع محلى برآورد کرده اند کــه درحال حاضر 
درمجموع بین سه تا چهار هزار کاالشى که بیشتر 
آنان در دره بیریر زندگــى مى کنند، باقى مانده 

باشند.
  منابع:

www.karnaval.ir
www.persian.aawsat.com
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نکات برجسته گردشگری
 گزارش 2017 سازمان جهانى گردشگرى

اینفوگـرافیک

انتخاب و ترجمه مطالب  : فریده مکارى
 کارشناس ارشد گردشگرى

طراحى اینفوگرافیک:
سید مهدى رضوى

درآمد حاصله 2016  (به میلیارد دالر)

درآمد حاصله 2016 (به میلیون دالر)

برترین مقاصد گردشگرى جهان
 از نظر  درآمدحاصل از گردشگر ورودى

چشم اندازهاى آینده صنعت گردشگرى

سهم بازار کشورهاى درحال توسعه 
از گردشگرى چه قدر است؟

 2030 20161980

برترین مقاصد گردشگرى خاورمیانه  و آسیاى 
جنوبى از نظر  درآمدحاصل از گردشگر ورودى

نکته : با اینکه در تقسیم بندى هاى سیاسى بین المللى ایران جزو 
منطقه خاورمیانه به حساب مى آید، در تقسیم بندى سازمان جهانى 
گردشگرى ایران در حوزه کشورهاى آسیاى جنوبى لحاظ شده است؛ 

لذا براى سهولت مقایسه آمار هر دو گروه در کنار هم ارائه مى شود؛ 
همچنین آمارقطعى ایران در این زمینه کماکان در دسترس نیست.

آمریکا

هند 
امارات متحده عربى

عربستان سعودى
لبنان 

قطر
اردن

سریالنکا
مالدیو 

مصر
عراق

اسپانیا
تایلند

چین
فرانسه

ایتالیا
انگلیس

آلمان
هنگ کنگ(چین)

استرالیا

205/9

22/427
19/496
11/096
6/824
5/411
4/044
3/518
2/730
2/645
2/423

60/3
49/9
44/4
42,5
40/2
39/6
37/4
32/9
32/4

30% 45% 57%

نکات برجسته گردشگری
 سازمان جهانى گردشگرى

انتخاب و ترجمه مطالب  : فریده مکارى
 کارشناس ارشد گردشگرى

 از نظر  درآمدحاصل از گردشگر ورودى

چشم اندازهاى آینده صنعت گردشگرى

22/427
هند

205/9
آمریکا
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اینفوگرافیک
Sepahan tourism magazine

طراحى اینفوگرافیک:
سید مهدى رضوى

برترین مقاصد گردشگرى جهان 
از نظر  تعداد گردشگر ورودى

تعداد گردشگر ورودى 2016  (به میلیون نفر)

تعداد گردشگر ورودى 2016   (بر حسب 1000 نفر)

برترین مقاصد گردشگرى خاورمیانه  و
 آسیاى جنوبى از نظر  تعداد گردشگر ورودى

کدام کشورها بیشترین پول را در سایر نقاط جهان 
صرف گردشگرى کرده اند؟

نکته : با اینکه در تقسیم بندى هاى 
سیاسى بین المللى ایران جزو 
منطقه خاورمیانه به حساب مى آید، 
در تقسیم بندى سازمان جهانى 
گردشگرى ایران در حوزه کشورهاى 
آسیاى جنوبى لحاظ شده است؛ لذا 
براى سهولت مقایسه آمار هر دو گروه 
در کنار هم ارائه مى شود.

فرانسه

عربستان سعودى

آمریکا

امارات متحده عربى

اسپانیا

هند

چین

مصر

ایتالیا

ایران

انگلیس

اردن

آلمان

قطر

مکزیک

سریالنکا

تایلند

لبنان

ترکیه

مالدیو

82/6

18/049

75/6

14/910

75/6

14/569

5/258

4,942

3/858
2/906

2/051
1/688

1/286

59/3

52/4

35/8
35/6

35/0

32/6
آمار قطعى نیست

کانادا
ایاالت متحده آمریکا

چین
کره

آلمان ایتالیا
انگلیس استرالیا
فرانسه هنگ کنگ (چین)

261/1 29/1
123/6 26/6
79/8 25/0
63/6 24/9
40/5 24/2

82/6
فرانسه

18/049
سعودىعربستان 

چین261/1
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غاری با در آهنی!

گردش در غاری که ۱۳۵ میلیون سال سن 

دارد
به گزارش خبرنگار مهر، سـال 87 چوپانى از روسـتاى ده شـیخ شهرستان 
پاتـاوه در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـا گلـه خـود از منطقـه اى در دو کیلومترى 
روسـتا مى گذشـت کـه ناگهـان و به صـورت کامًال اتفاقى سـگ گلـه درون حفـره اى از کوه 
رفـت. چوپـان بـه  دنبـال سـگ گشـت و او را در غـارى پیـدا کـرد که اکنـون روسـتائیان به 
آن غارعلیصـدر دوم مى گوینـد. چوپـان جـوان تصـور کـرد مکانـى کـه او پیدا کـرده اگرچه 
بـزرگ اسـت امـا حتمـاً گنجـى در آن نهفتـه؛ اما چون بسـیار ترسـناك و تاریک بـود به دو 
دوسـت خبـر داد و قـرار گذاشـتند تـا هـر آنچـه پیـدا کردند بین خـود نصف کنند؛ اما سـه 
سـال از کاوش آنـان در ایـن حفره گذشـت و هـر بار ناامیدتر شـدند و در آخـر، از پیداکردن 
چیـزى بـه نـام گنـج گذشـتند و همیـن شـد کـه دیگـران را از وجود چنیـن غـارى باخبر 
کردند. کم کم رفت وآمد کارشناسـان و غارشناسـان به این غار زیاد شـد و درنهایت سـازمان 

میراث فرهنگـى نیـز آن را بـه نـام روسـتایى کـه در نزدیکـى غار اسـت ثبت ملـى کرد.
دهانـه غـار امـا عجیـب به نظـر مى رسـد: درى آهنـى و نقره اى رنگ بـا قفلى بـزرگ روى آن 
کـه بـه گفتـه راهنما براى امنیت داخل غار تعبیه شـده و اگر در وجود نداشـته باشـد ممکن 
اسـت کفتـار یـا گراز بـه داخل بـرود، آن وقت بیرون کـردن این حیوانـات از داخـل غارى که 
راه هـاى مخفـى زیـادى دارد کار مشـکلى اسـت. این غار مربـوط به دوره دوم زمین شناسـى 
یعنـى 135 میلیون سـال پیش اسـت. کارشناسـان زمین شناسـى کـه به این غـار آمده اند از 
روى قندیل هـاى موجـود ایـن دوره را بـراى غار تخمین زده اند. درست شـدن هر یک سـانت 

قندیـل، یک میلیون سـال طول مى کشـد.

غاری با در آهنی!

گردش در غاری که 

دارد
به گزارش خبرنگار مهر، سـال 

پاتـاوه در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـا گلـه خـود از منطقـه اى در دو کیلومترى 
روسـتا مى گذشـت کـه ناگهـان و به صـورت کامًال اتفاقى سـگ گلـه درون حفـره اى از کوه 
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جزیره اسپایک ایرلند، عنوان برترین 

جاذبه گردشگری اروپا را در جوایز 

جهانی سفر از آن خود کرد
به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، 

بیست وچهارمین دوره جوایز ساالنه و جهانى سفر 
که از آن با عنوان اسکار صنعت گردشگرى یاد مى شود، 
برندگان خود را در مناطق گوناگون اعالم کرد و در قاره اروپا 

جایزه برترین جاذبه گردشگرى به جزیره اسپایک رسید.
جزیـره «اسـپایک» در اصـل یـک سـکونت گاه مذهبـى بـوده و 
مهم تریـن شـاخصه آن وجـود قلعه و اسـتحکامات مربـوط به قرن 
هجدهـم میـالدى اسـت. موقعیـت اسـتراتژیک آن به عنـوان یک 
جزیـره موجـب شـده در طـول سـالیان گذشـته بـه مکانـى براى 
دفـاع و همچنیـن به عنـوان یـک زنـدان کاربرد داشـته باشـد. این 
جزیـره از اوایـل قرن 21 میـالدى به عنوان یک جاذبه گردشـگرى 
توسـعه یافته اسـت و هرسـاله میزبان شـمار زیادى از گردشـگران 

اسـت. بین المللى 
ایـن جزیـره در رقابت بـا آکروپلیس یونان، کاخ باکینـگام در لندن 
و بـرج ایفل پاریس توانسـته جایزه برترین جاذبه گردشـگرى اروپا 
را از آن خـود کنـد تـا پـس از انبـار گینـس (2015) و تایتانیـک 
بلفاسـت (2016) سـومین جاذبـه گردشـگرى ایرلنـد باشـد کـه 

به صـورت پیاپـى ایـن جایـزه مهـم را دریافـت مى کند.
در سـایر بخش هـاى ایـن جوایـز، سـن پترزبورگ به عنـوان برترین 
شـهر گردشـگرى اروپـا در سـال 2017 و ونیـز به عنـوان برتریـن 

مقصـد تفریحـى و دریایى انتخاب شـد.
در بخـش آسـیا، جایـزه برترین جاذبه گردشـگرى به دیـوار بزرگ 
چیـن رسـید و جایـزه برتریـن جاذبـه گردشـگرى ماجراجویانـه 
در قـاره اقیانوسـیه نیـز بـه نیوزلنـد اعطـا شـد. جزیـره دلفین هـا 
(جامائیـکا) در منطقـه کارائیـب، الس وگاس در آمریـکاى شـمالى 
و شـیلى در آمریـکاى جنوبـى نیـز عناویـن برتریـن جاذبه هـاى 
گردشـگرى را در جوایـز جهانـى سـفر 2017 بـه خـود اختصاص 

دادند.

جزیره اسپایک ایرلند، عنوان برترین 

جاذبه گردشگری اروپا را در جوایز 

جهانی سفر از آن خود کرد
به گزارش ایسنا

بیستوچهارمین دوره جوایز ساالنه و جهانى سفر 
که از آن با عنوان اسکار صنعت گردشگرى یاد مى شود، 
برندگان خود را در مناطق گوناگون اعالم کرد و در قاره اروپا 
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با تغییر نام سازمان میراث فرهنگی 

مشکالت کم نمی شود
بـه گـزارش خبرنگار مهر، نشسـت و تبادل نظـر درباره 
بـا  میراث فرهنگـى  سـازمان  وزارت خانه شـدن  طـرح 
حضـور نماینـدگان مجلـس و فعـاالن گردشـگرى در هتـل 
باباطاهـر تهـران برگـزار شـد. در ایـن برنامـه، خـدادادى، رئیس 
کمیسـیون مشـترك طرح وزارت خانه شدن سـازمان میراث فرهنگى 
اظهـار داشـت: مـا به این اعتقـاد نداریم که با عوض شـدن اسـم این 
سـازمان مشـکالت هـم کاهـش مى یابـد؛ وقتـى طرحـى را بیش از 

صـد نفـر امضـا مى کنند، یعنـى خبرهایى اسـت.
وى تصریـح کـرد: گردشـگرى به انقالب نیـاز دارد. بایـد اول صنعت 
گردشـگرى را بپذیریـم و بـا دنیـا بـا جذب گردشـگر رقابـت کنیم. 
قـدم اول ایـن اسـت که بیـش از 100 نفـر آن طرح را امضـا کردند. 
ایـن یعنى خواسـته مـردم. ما اکنون جزئیـات را تصویـب کرده ایم و 
بایـد بیشـتر روى این طرح کار شـود. در ادامه این برنامـه، میرزایى، 
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس تأکید کـرد: متولیان تشـکیالت 
بایـد توجه داشـته باشـند که هدف ایـن طرح را مى بایسـت تعریف 
کنیـم. دولـت به معناى عـام و خاص بـزرگ، پرهزینه و تنبل شـده 
اسـت و بودجـه دولـت 90درصـد بودجـه جـارى و 10درصـد از آن 
بـراى عمران اسـت. پس با 10درصد نمى شـود کارى کرد. شـاید در 
سـال هاى آینده همیـن 10درصد بودجه عمرانى هم وجود نداشـته 
باشـد؛ پـس باید با بخش خصوصى همـکارى کرد و اگـر جایگاه آن 
بـه معناى واقعى مشـخص شـود آن موقـع مى توانیـم بگوییم که به 

گردشـگرى توجـه کرده ایم.

با تغییر نام سازمان میراث فرهنگی 

مشکالت کم نمی شود
بـه گـزارش خبرنگار مهر، نشسـت و تبادل نظـر درباره 
بـا  میراث فرهنگـى  سـازمان  وزارت خانه شـدن  طـرح 
حضـور نماینـدگان مجلـس و فعـاالن گردشـگرى در هتـل 
باباطاهـر تهـران برگـزار شـد. در ایـن برنامـه، خـدادادى، رئیس 
کمیسـیون مشـترك طرح وزارت خانه شدن سـازمان میراث فرهنگى 
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دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی بر احترام به طبیعت، فرهنگ 

و میزبان در هنگام سفر تأکید کرد
مراسم گرامیداشت روز جهانى گردشگرى چهارم مهرماه در سالن اجالس سران کشورهاى اسالمى با 

حضور فعاالن صنعت گردشگرى و سفراى کشورهاى خارجى برگزار شد.
در این مراسم طالب ریفاعى، دبیرکل سازمان جهانى جهانگردى طى پیامى اعالم کرد: امسال شعار روز 
جهانى گردشگرى «جهانگردى پایدار ابزارى براى توسعه» است. امروز هر زمان که سفر مى کنید و به 
هرکجا که مى روید به یاد داشته باشید که به طبیعت، فرهنگ و میزبان احترام بگذارید. شما مى توانید 
همان تغییرى باشید که جهان به دنبال آن است؛ همچنین مى توانید سفیرى براى آینده بهتر باشید؛ پس 

سفر کنید، لذت ببرید و احترام بگذارید.
رسول زرگر پور،  استاندار اصفهان نیز در آئین تجلیل از فعاالن گردشگرى استان با ایراد سخنانى تأکید کرد: 
هم اکنون همه ما در این محفل متعهد مى شویم تا همدالنه به سوى توسعۀ گردشگرى اصفهان حرکت کنیم.

وى گفت: امروزه همگان گردشگرى را به عنوان ابزارى براى توسعه مى خوانند؛ لذا مردم جهان با استقبال 
از مقوله گردشگرى و با انجام سفر به دنبال کسب تجارب و آشنایى با فرهنگ هاى سایر ملت ها هستند.

زرگرپور در بخش دیگرى از سخنانش به ظرفیت هاى گردشگرى استان اصفهان اشاره کرد و گفت: امروز 
اســتان اصفهان با ظرفیت هاى فراوان در حوزه هاى تاریخى، فرهنگى و حتى طبیعى در کنار مردمى 
خونگرم و میهمان نواز از بستر مناسبى در راستاى توســعۀ گردشگرى برخوردار است؛ لذا امیدواریم 
درحالى که هم اکنون بیش از 450 میلیون نفر از مجموع یک میلیارد و دویست میلیون نفر گردشگر جهانى 
به گردشگرى فرهنگى مى پردازند، بتوانیم درصد قابل توجهى از این گردشگران را به سمت استان اصفهان 
سوق دهیم.استاندار اصفهان در ادامه سخنانش ضمن اشاره به پیشرفت هاى گردشگرى استان اصفهان 
در حوزه گردشــگرى فرهنگى تصریح کرد: در حال حاضر اگرچه استان اصفهان در حوزه گردشگرى 
فرهنگى از رشد چشمگیرى برخوردار بوده، لکن معتقدیم این استان از ظرفیت هاى فراوانى جهت توسعه 
در حوزه هاى مختلف گردشگرى ازجمله گردشگرى طبیعى، سالمت و گردشگرى رویدادها برخوردار 
است؛ لذا در همین جا صراحتًا مى گویم که متعهد مى شویم همدالنه به سوى توسعۀ پایدار گردشگرى 

اصفهان حرکت کنیم.
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in the yard and prepare tea by this fire that its 
awesome taste was enjoyable and hearty. 
We invited Mrs. Mousavi and his son to our 
group and spent some hours of night talking 
together. Next morning we headed toward 
a waterfall; in our way there were fruit gar-
dens, a river, mountain, and light. 
After two hours of gentle walking we arrived 
to the waterfall, located in an area known as 
“Ghashemastan” and it has 30 meters height. 
Breeze bring cool water droplets around, 
and like other waterfalls a small pound was 
created under the waterfall and it was full of 
snow foam and a white beautiful river roar-
ing and groaning till bottom of the valley. 
Of course, Khafr has other attractions in 
its heart: an Ice Cave in altitude of 3850 
from sea level, Keykhosrow Cave, Zendan 
Glacier, Dena Asa Canyon, and Seyyed 
Mohammad Spring; it is possible to experi-
ence activities like climbing, bird watching, 
wildlife watching in such places.
It is possible to settle somewhere near the 
river and cook lunch and enjoy hearing the 
nature and watch clouds upon the sky and 
become silent and drown in all beauties and 
energy and kindness and love. 
Those memorable moments take me back 
there again last month; but it is a pity that 
sometimes unkindness of some passer-byes 
and guests hurt feelings of villagers and 
steals happiness and pureness from them. 
In our next trip to Khafr and the first day 
down we were enjoying watching fruit gar-
dens and beautiful landscapes of sky, then 
we noticed anxiety and agitation of villagers; 
and it was a great pity that fruit gardens were 
burning through flames; flames that were 
created by foolishness of some tourists; fire 
burnt fruit gardens and took away beauty, 
blessings, and peace. 
It was a very great regret that sat down on 
villagers and our hearts; there was a little op-
portunity to save gardens and products that 
a year of effort and expenses were spent on 
them. It was when that I believed by heart all 
lessons from my teachers and professors that 
tourism education and culture is one of the 
most important and basic steps that should 
be taken in the development of this industry.
Finally, the fire was suppressed by villag-
ers’ cooperation and sympathy, but fire 
took away some part of gardens and fruit 
trees forever. It was the fire of foolishness 
and ignorance of some tourists which was 

not deliberate, but it was out of foolishness 
and ignorance and it had a track of loss and 
regrets on our hearts. 
Although such happening was unpleasant 
and painful and somehow embarrassing, but 
the beauty and pleasure of our trip and kind 
and warm hospitality of our host encouraged 
us to come back again…maybe, some day in 
order to visit our heart we accompany some 
friends and invite them to Khafr, the bride 
of Padena, and again light a fire of Kindness 
and love.
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A Window To Beauty And  
Splendor Of Padena, “Khafr”
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Go from Isfahan to the south, after pass-
ing Shahreza you will arrive to Hanna 

Town, and it is where the beauties of padena 
district begins and mesmerizing you and 
revile you to the bride of Dena Mountains: 
“Khafr” Village.
Khafr is a village full of fruit trees and water 
springs located in high altitude, and it has all 
beauties that expels all exhaustions of urban 
people. 
Wooden houses and pleasing landscapes. 
From rooftops apricots, apples, walnuts, and 
plums gardens are visible that by a breeze the 
ear-catching sound of their leaves with sound 
of rivers and birds create the most pleasing 
song.
Khafr has its beauties in every four season. 
As far as it is like a paradise in May, its white 
winter is as enchanting and graceful as its 
pink spring. 

The main income of Khafr villagers is 
from gardening, but animal husbandry 
and bee breeding are also prevalent there. 
Nowadays, due to related business to tour-
ism, rural women can be effective in this 
area. Due to this, in this village and its local 
homes, it is possible to prepare local foods 
and purchase any fresh local vegetables and 
home-made products. 
If anyone had a trip to Khafr once, undoubt-
edly he/she is going there again and again. 
I went there for the first time in the begin-
ning of this summer, accompanying a 
lovely physician who went there for the 
first time many years ago; Dr. Shahab Mo-
laie who spent his practical medical course 
in Semirom County many years ago; he left 
some part of his heart among those green 
gardens of Padena and each year he invite 
his family and friends to visit his beautiful 
memories in there. 

We arrived to the village before down and 
enjoyed walking in cool evenings of the 
village. 
Sloping non-pavement alleys, coming and 
going of villagers who greeting us warmly, 
old shops with goods that no way you can 
find them easily in any town, pure air and 
continuous river sound all won our hearts 
from the very beginning of our arrive. 
We change our direction toward lights of a 
mosque; in its front platform we could see 
colorful lights of the village and the sound 
of the river and now it was out of our sight. 
We spent the night in Mrs. Nasrim Mousavi 
home. A beautiful and decorated home 
shining out of cleanness. Its yard, furnace, 
garden, flower pots, and a swing hung on 
a wooden bar all reminds me of my child-
hood world. 
At night the weather was cool and pleasant, 
by permission of our host we lighted a fire 

A Window To Beauty And  
Splendor Of Padena, “Khafr”
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Shahdad Desert is some part of western 
border of Dasht-e Lut, that with 24 thou-
sand square kilometers area in south-east 
of Iran and north-east of the city of Kerman 
is one of the greatest region of the country 
and the greatest historical region of Ker-
man Province. In every corner of Shahdad 
Desert there are ancient monuments such as 
graveyards, castles, caravanserais, and etc. 
from forth millennium BC to Islamic eras 
and even contemporary times. Natural and 
historical attractions of this region are many. 
One of the most fascinating and natural at-
tractions of this desert located in north-east 
of Shahdad town is known as Shahdad 
Kaluts. These Kaluts are unique in the world 
in terms of their shapes and genesis condi-
tions. Kaluts are U-shaped juts find in desert 
areas, it is consist of two words “Kal” and 
“Lut”. “Lut” refers to Lut desert and “Kal” 
means village and town. Wind and water 
are the most important elements consisting 
these structures; most important winds, 
known as 120-days-winds-of-Sistan erode 
walls of Kaluts, and the other important 
element is Rud-e Shoor River. Rud-e Shoor 
River is the only Permanent River streaming 
in Lut desert. Rud-e Shoor spring source is 
in North-west Mountains of Birjand, and it 
passes a 200km winding path at heart of the 
desert and finally it reaches to Salt Mind of 
Shahdad. 
Watching Kaluts from distance, it evokes a 
town with many skyscrapers. Here, sky and 
earth has another color and smell. Watching 
sunrises and sunsets of Shahdad Kaluts is a 
must, even for once, to deeply understand 
the great beauty of Kaluts. Here, tranquility 
attempts you to lay down on earth and make 
wishes from bottom of your heart; it seems 
that the sky loves desert the most and gives 
its morning smile to the desert earlier than 
anywhere else. Full of stars and azure sky of 
the desert do not let you pass here easily, you 
have to spend a night under this sky and deep 
down its tranquility. 
If at time of rising you are among Kaluts, 
you definitely admire such wonders. As sun 
goes down, the sky becomes so smooth and 
clear that it seems the distance between earth 

and sky is just a step, and you can easily deep 
down in town of Kaluts and pick up every 
and each bunch of stars. 
If you are planning to have a travel there, you 
need to accompany by a local guide familiar 
with this region, because the position of this 
region and wind blow and sometimes rain 
falls chage the shape of Kaluts and you may 
get lost. 
In 20km distance from Shahdad town and 
among hills, there is a camp base suitable 
for tourists. This camp base has about 40 al-
coves built by natural materials and supplied 
with drinking water, electricity, restroom, 
bathroom, etc. that all brings a happy and 
memorable night for its guests. 
To reach this camp base, from Shahdad go 
27km toward Kaluts and then after passing 
Dowlat-Abad Village, Amir-Abad village, 
and Shafii-Abad Village, you will see Shah-
dad Desert Camp Base. Interests of both do-
mestic and foreign tourists has led to many 
recreational activities in the area, including 
safari, camel rides, sightseeing tours among 
Kaluts, and star watching.
 

Equipment Needed For A Trip To 
Shahdad Kaluts

Desert has cold nights and scorchingly hot 
days; so, in your trip make sure to bring bot-
tled water, cap, sunscreen, tent, sunglasses, 
sleeping bag, warm clothes, flashlight, and 
other personal equipment and most impor-
tantly a camera to record all these beauties. 

Last Words
Shahdad desert divided into three 

zones: green, orange, and red. Green zone is 
accessible for tourists, but accessing orange 
and red zones are forbidden, unless tourists 
accompanied by a local guide familiar with 
the region, because of difficulty in recogniz-
ing the path, it is possible that tourists get 
lost. These two orange and red zones begins 
immediately after the green zone. Try to 
start your trip with a professional guide to 
have a useful and safe trip. 
Desert, this amazing land, with its tranquil 
silence attract everybody to itself, is worth 
to visit many times. 
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A Golden And 
Mysterious Land, 
Shahdad
In a four season land like Iran, attractions are never-ending. 

Iran has as much attractions that you can be in travel in 
every day of each season. Do not think that with end of sum-

mer, the trip season is over. In contrast, autumn is the best season 
to take a trip to golden places of our country. Deserts are those 
golden attractions that the best time to visit these wonderlands is 
autumn. Among all deserts of Iran, Shahdad Desert is the purest 
and the most beautiful desert tourism destination. 
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History of Ferdows Garden: Ferdows Garden 
built during reign of Mohammad Shah Qajar 
(1834-1848). The mansion and the current 
area of the garden in 1937 was bought by 
Aliasghar Hekmat, ministr of education, and 
renovated in order to build Shabpur School. 
In 1957, this garden was divided between 
Municipality and Ministry of Education. 
Then after some renovation, the garden was 
donated to the Iranian Radio and Television 
Organization. Ferdows Garden in this period 
became a center for artistic activities. After 
revolution of 1979, the garden became under 
the control of the Ministry of Islamic Culture 
And Guidance and it was used as a center for 
training film making. With purpose of col-
lecting, preserving, recording, and supplying 
Iranian cinema heritage, Cinema Museum 
of Iran was founded in September of 1994 by 
Municipality-based cultural development 
company. By supports of many pioneer artists 
of our homeland, Iran, like Abbas Kiarostami 
and Ezatallah Entezami, and valuable efforts 
of others like Gholamreza Jamal Omidi, Amir 
Esbati, Behzad Rahimian, and Azizallah Saati 
an old wish came true and the first building of 
the Cinema Museum founded in June 1998 
in Lalehzar Street, Tehran. In 2001, based 
on a request from Cinema Museum Boarder, 
and by following acceptance of Ministery 
of Islamic Culture and Guidance, Mansion 
of Ferdows Garden was assigned to Cinema 
Museum of Iran After preparing the mansion, 
transmitting and rearrangement its treasures, 
Cinema Museum of Iran was reopened in this 
new place, Ferdows Garden, by September 
2002. The mansion has 1000 square meters 
area and it has three and half floors. Due to 
the steep slope of the ground, the first floor is 
at same level with southern part of the garden 
and the roof of the first floor is at the same 
level with northern ground part of the garden. 
This aristocratic mansion had distinctive 
decoration and stucco workings from the 
very beginning, and even now you can see its 
beautiful stucco workings in every room and 
saloon. Rounded arched-shaped windows 
with colored glasses of the mansion, and its 
Mogharnas with their flowering designs 
creates a spectacular atmosphere. The mag-
nificent architecture of the mansion surprise 
anyone; there are two staircases in two sides 
of the mansion decorated with stucco pillars, 
lead you to the interior space. 

Different departments of the museum are: 
Blue Hall: In this hall visitors get familiar 
with the history of Ferdows Garden, Cinema 
Museum of Iran, advent of world of cinema, 
and advent of cinema in Iran, and also there are 
pictures taken for the history of cinema by Pho-
tographer Mirza Ibrahim Khan, the first movie 
advertisement in cinemas of Iran, and pictures 
of the first Iranian cinemas and film makers are 
in this hall. Introducing and pictures of Iranian 
cinema artists pioneers along with elementary 
film making equipment in Iran and Syracuse 
University are interesting and attractive sec-
tions of this Hall. 
Middle Hall (Contemporaries): In this hall the 
portrait images of more than 700 film direc-
tors, actors, actresses, cinematographer, voice 
recorder, composer, dubbler, etc. are exhibited. 
In addition, there are samples of designed 
scene and designed clothes of Iranian cinema 
has been exhibited for visitors. Certainly, it 
would be attractive and fascinating to visit per-
sonal booths of Samuel Khakchian, Fatemeh 
Moatamed Aria, Malakeh Ranjbar, Sohrab 
Shahidsales, Kiomars Pourahmad, Rasoul 
Sadrameli, etc. 
International Festival Hall: There are exhibited 
many world awards of Iran cinema such as 
Golden palm of Cannes, Venice lion, Berlin 
beer and etc., and also you become familiar 
with Iran film festivals by visiting the statues 
of festivals awards with the pavilions and in-
troduction of world honorable filmmakers of 
Iran cinema like Abbas Kiarostami, Abolfazl 
Jalili, and etc. 
Cinema Hall: in this exhibition, you will fa-
miliar with the cinema halls of 1950 and 1960 
decades, the first cinema halls and bestselling 
Iran movies. Also, you can find some parts of 

first movies in Iran cinema history.
Alcove of Building (Ali Hatami Pavilion): in 
this exhibition, you can see the memorials of 
Ali Hatami, statues of Ezatollah Entezami and 
Ali Hatami who are seeing HAJI WASHANG-
TON film, as well as the clothes has been used 
by actors before and after the Islamic revolu-
tion of Iran in 1979.
Sound And Dubbing Exhibition: In this ex-
hibition, you can see the old sound recording 
instruments and some of the first music film 
disks, the pavilion of Ali Kasmaie, most fa-
mous dubber in Iran and playback of first world 
classic dubbed movies.
History Underpass Exhibition: There is a dif-
ferent experience by understanding the human 
efforts in the east to record the movement by 
seeing the display device moulage and goat 
jumper cup (2000 BC) as well as their success 
in discovering the rules governing the display 
by seeing the dark room (12th century AD). 
In addition, in this exhibition you get familiar 
with some part of first Iranian scripts to tell 
shahnameh of Ferdowsi and Shadow Theater 
in China and India.
Armenians Room: Armenian has a promi-
nent role in art-industry from the advent of 
cinema in Iran. The first tourism films are 
filmed by Armenians. This room has been 
launched to remind the role of Armenians in 
Iran cinema. 
Eventually, 40 thousand pictures of Iran cin-
ema and artists, more than 5 thousand volumes 
of cinema magazines, and 3 thousand pieces 
of historical documents, correspondence, and 
contracts, and about 350 tools and instruments, 
2,500 cinema announcements, and 4 thousand 
scripts are from valuable artistic and historic 
works of Cinema Museum of Iran. 
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There is one of the most popular and 
longest street known as Valiasr 
Street, around Tajrish Square, a 

busy and crowded street with sky tall trees 
hug each other and covered both sides of the 
street. Deluxe and luxurious shops and res-
taurants are seen at both sides of the street. 
Among this many shops and restaurants, 

a beautiful garden with a white mansion 
decorated with special stucco-workings and 
a pond stretches by whole length of the gar-
den, decorated with blue tiles and fountains, 
attract any attention to itself. This garden is 
called Ferdows Garden (Garden of Para-
dise), nowadays is Cinema Museum of Iran 
and prepared a lovely and cozy atmosphere 

for all ages. Undoubtedly, this place brings 
you an indescribable pleasure and enjoy-
ment. If you are a fan of cinema and familiar 
with history of cinema and artists, follow 
us to go to a cozy, beautiful, and lovely 
Mansion in north of Tehran from Qajar era, 
and become familiar with achievements of 
Iranian cinema, history and artists.

Ferdows Garden,
Cinema Museum of Iran

Sepahan tourism magazine
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It is said that people of Fin Town in year of 
731 AD sent a messenger to Medina to Imam 
Mohammad Bagher and asked him for a 
leader. Imam Mohammad Bagher sent his 
son, Ali, to Iran and the city of Kashan. After 
he arrived to Kashan he dwelled in Fin town. 
Because of fin warm weather, every summer 
he went to Ardehal village. For some years the 
situation was in that way until he found a great 
influence among people, and this made fear 
and a threat for Ardehal Ruler. Ardehal Ruler 
sent a troop to kill Sultan Ali; then finally in an 
unequal war lasted 3 days, Sultan Ali and his 
followers were killed in Ardehal Area. After 
that, they separated his head from his body 
and sent to the ruler the city of Qazvin and 
then buried his body in Mashhad Ardehal. 
Fin people immediately went toward Arde-
hal after hearing war news, but they arrived 
when Sultan Ali was already killed. They 
wrapped his body in a carpet. They then 
washed his body in a nearby stream, before 
burying him. Since that time a ceremony has 
been held known as “The Carpet Washing 
(Ghali Shuyan) Ceremony” by presence of 
thousands from Fin, Kashan, and other cities; 
this ceremony is held every second Friday 
of Mehr Mounth (in Gregorian calendar it is 
sometimes coincides with end of September 
and sometimes early October); this second 
Friday is also the last week of harvesting 
agriculture products in that region. There are 
two philosophy behind the wood people took 
at time of carpet washing: first, it is a sign of 
revenge from the Imam Zadeh enemies; sec-
ond, they use it for washing the carpet. 
There are numerous narratives regarding 
the Imam Zadeh status; among these one can 
refer to hadith of Imam Sadegh (peace be 
upon him), who said: anyone who visits my 
brother tomb Ali Ibn Bagher in Ardeal is like 

the one who visite the grave of my forefather 
Hossein (peace be upon him) in Karbala; also 
Imam Reza (8th Shiite Imam-peace be upon 
him) said: what a blessed land is Ardehal, so 
go and stay there. 
After entering from the main porch, there 
is a crypt to the length and width of 3×6 at 
your right side in depth of 3/5m. There are 
many quotation about this crypt and its inside 
coffins; one of these quotation is that by 
year of 1895 Governer of the city of Qom, 
Etezad-al-Doleh, came to Mashhad Ardehal 

and commanded to break the door of this 
crypt and then he went inside personally, he 
saw about one hundred coffins there inside 
each was a whole well non-decayed and 
non-decomposed body while having their 
clothes on. Ayatollah Marashi Najafi visited 
this crypt in 1962 expressed his wonder of not 
decaying coffins and remaining bodies, and 
he consider these martyrs as fellowships of 
Ali Ibn Bagher (peace be upon him). 
The tomb of Sohrab Sepehri, contemporary 
poet of she’r-e now style, is also on this shrine. 

Mashhad Ardehal Calls You
 Ancient “Carpet Washing” Ceremony

Mashhad Ardehal is village in 42km west of the city of Kashan. Among locals, it is also known as Mashhad Ghali. Mashhad Ardehal is located in eastern 
domain of Ardehal Mountain (one of the highest regions of Ardehal rural district) in Kashan County. Here is the shrine of Imam Zadeh Sultan Ali Ibn 
Mohammad Bagher (peace be upon him), the immediate child of Imam Bagher (5th Shiite Imam) and brother of Imam Jafar Sadegh (6th Shiite Imam and 
founder of Shiite religion) and his tomb dates back to 11th century.
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Maranjab Caravanserai
 Host for Lovers of History And Nature
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Maranjab Caravanse-
rai with more than 300 
years history, near Nam-

ak Lake (Salt Lake) and at heart of a 
desert with the same name has been a 
safe shelter for travelers from distant 
past. Its fresh drinkable water, one 
of uncovered miracles of this castle, 
has been call of hop for passing cara-
vans in this desert. This caravanserai 
is located in Silk Road. Nowadays, 
Maranjab Caravanserai is a host 
for lovers of history and nature, and 
every year attract many domestic 
and foreign tourists to this area to 
touring Maranjab Desert inside an 
undefinable tranquil silence. Here, 
is also one of the observatory centers 
in Iran that attract lovers of sky from 
every corner of the country to enjoy 
the sky in a pleasurable silence. 
Geographical Position
Maranjab Caravanserai is located 
in 50km north-east of Aran-Va-
Bidgol County, Isfahan Province in 
south cost of Qom Lake in altitude 

of 810m from sea level. From east 
this region is leading to Kavir De-
sert, and from south-east leads to 
two mountains of Yakhab Moun-
tain and Latif Mountain.

History of this Caravanserai
After Afghan and Uzbek’s 

invasion (17th centurary) to Iran 
from Namak Lake (Salt Lake) and 
their advance to near the capital, 
Isfahan, made Shah Abbas to build 
a defensive fortress in that region. 
Before that Shah Abbas ordered 
to build many caravanserai and 
castles all over the country, but due 
to Namak Lake and its deserting 
area, and also till that moment there 
has been no attack to the capital (Is-
fahan) from that side, no defensive 
fortress was installed there. But 
such attacks were an alarm to the 
King and made him command to 
build a military base there in 1603 

to prevent threats from this region. 
On top of the caravanserai in the 
form of trenches, there are always 
500 armed guards in the castle. The 
caravanserai also secured the cross-
ing of goods from China to Europe 
and vice versa.

Caravanserai Architecture
This caravanserai composed 

of 29 rooms and one alcove in 3500 
meter square foundation. It has a 
square shape plan and if you look 
at it from above you can recognize 
its square shape plan. In addition 
to those rooms, it has various stalls 

and 6 castles. There is a pool on its 
south part of, which fill from spring 
sources beneath of this pool. In fact, 
these springs supply the consuming 
water of the caravanserai. The ex-
istence of such fresh water springs 
with many tall trees at heart of de-
sert is very surprising that wonders 
visitors of this caravanserai. 

Safety Tips
If you plan to take a trip to this 

caravanserai and enjoy Maranjab 
sand dunes, you need to pay attention 
to some safety tips. First, there is no 
village in the road of this caravan-
serai and there are many crossings 
that might make you lost in desert, 
so make sure you take a local guide. 
Second, watch out for camels while 
driving, they may come to the asphalt 
road. Finally, watch out for insidious 
animals such as scorpions, retitles, 
and snakes. Of course, after spraying 
off done by caravanserai officials 
there is no need to worry about such 
animals, but it is highly recommend-
ed to those groups who are going to 
stay there for a night not to sleep on 
rooftop of this caravanserai. 
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The tomb of the great Iranian man of knowl-
edge and science of Policy who died in 1092 
AD, Khajeh Nizam Al-Mulk, is located in 
Dar Al-Batikh Neighborhood, currently 
known as Ahmad-Abad Neighborhood. 
Khajeh Nizam Al-Mulk Tomb is located 
next to some other Kings of Seljuk Dynasty, 
and based on many researchers’ and schol-
ars’ opinions, in past there was a glorious 
building for these tombs. 
In this place there are 8 tombs that have 
exquisite marble stones. On tomb of Khajeh 
Nizam there is a very beautiful marble stone 
with an inscription including the verse of 
Al-Kursi and other words written around it.
Tomb of Malik Shah of Seljuk Dynasty is 
also in this graveyard. Turkan Khatun, the 
first wife and chief consort of Malik Shah, 
and one of Malik shah’s son are also buried 
here. Khajeh Nizam Al-Mulk Tusi (1018-
1092 AD) had devoted three eternal gifts to 
Iranian. First, he commanded to establish 
solar year calendar and discard Lunar year 
calendar in Persian Lands. Second, he com-
manded to transcribe thousands of times 
from Ferdowsi Shahnameh in order to save 
Persian Language and discard Arabic Lan-
guage from Persian Lands. And third, he 
established Nizamieh Universities which 
are the basis of current universities all over 
the world. In Nizamieh universities, every 
student had his personal room and received 
monthly salary, meals and dormitory were 
supplied by the university itself. 
Jamaleh Historical Axis
Jamaleh historical axis by length of 1052m 
located in District 3 and north and north-east 
of Isfahan City.
This axis is located between Jamaleh Park 
and the Great Market in a distance of 500 
meters south-west of Jameh Mosque of 
Isfahan and North of Abdul-Razagh Street. 
The history of this neighborhood dates 
back to even before Safavid Era (before 
16th century). Jamalah Neighborhood is 
considered as a subdistrict of great Dardasht 
Neighborhood of Isfahan, which includes 
three bazaars as its center: Haj Mohammad 
Ja’far Abade’i Bazaar, Vazir Bazaar, and 
Darb Zanjir Bazaar. This axis begins from 
Haj Mohammad Ja’far Abade’i Bazaar and 
by passing through Vazir Bathhouse and 
Imamzadeh Darb Imam, it reaches to Jami-
lan Palace from west, and finally ends on 
Bazaar and passage way of Taleh Asheghan 

(lovers hill passage way and Bazaar); from 
east it passes through Shah Bathhouse and 
ends on Atiq Square. 
This neighborhood has valuable archi-
tectural symbols of urbanization, public 
buildings, residential texture, communicat-

ing passageways, bazaars, and many other 
public and personal spaces. This much 
amenities all in one neighborhood make 
this one unique. Jamaleh Assar Khaneh 
building is one the heritage memento in this 
neighborhood. 
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Cultural-Religious 
Axis of Nizam Al-Mulk
This axis begins from south side of Atiq Square, Harunieh and Ali Mosaue, and by passing fore-

court of Heidarmirza it reaches to Imamzadeh Jaafar Tomb, then Imamzadeh Ismail Shrine, 
Khan Mosque and then to Khajeh Nizam Al-Mulk Tomb, and from one side it reaches to Imam-

zadeh Ibrahim and center of Dar Al-Batikh Neighborhood, and from other side it ends on Khajeh Nizam 
Al-Mulk Tomb and Pachenar Mosque, Chaharsogh Boland, and finally this axis ends on Vali-Asr Street. 71
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حدس می زنی
 اینجا کجاست؟
جواب خود را به شماره زیر ارسال کنید
 تا یکى از برندگان اشتراك یک ساله 
مجله گردشگرى سپاهان (کوله)  باشید.

3000483020
www.sepahantourism.ir

مســابقه  جواب 
مى زنى  حــدس 
اینجا کجاســت؟ 

(شماره 13)
جامع  مســجد 
اردســتان بنایى 
شهر  در  تاریخى 
اردستان واقع در شمال استان اصفهان است. معمار 
بنا استاد محمود اصفهانى است. این مسجد که پیش 
از این در دوره ساسانى آتشکده یا معبد بوده در مرکز 
محله محال اردستان واقع شده و از کهن ترین مساجد 
ایران است. درواقع نخستین مسجد دوطبقه تاریخ 
اسالم و دومین مسجد چهار ایوانى جهان اسالم است 
که در دوره سلجوقى ایجاد شده است. مسجد جامع 
اردستان در سال 1311 به شماره 180 در فهرست آثار 

ملى به ثبت رسیده است.

برندگان مجله شماره سیزدهم:   على ربیعى ، ریحانه 
حق شناس

بنایی تاریخی 
در شهرکرمان

نوعی میوهدیدنی ارتشنت بیمارناپاک
زدنی به سیگاررستاخیز بازاری در 

کرمان
شهری در 

ایالم
حمام معروف 
دعای صبح جمعهآسانیدر شهرکرمان

عنصر دستی
نام قدیم 

کرمان
آبشار گسترش

مرتفع این 
استان مخالف

خط ویژهدستمزد
روشن دالن شهری در 

این استان

درس 
زورکی

باغی زیبا در
شهر ماهان 

کرمان

ثروتمند
خطاب

بی ادبانه
حکمت ارسطو

خدای هنر 
و ادبیات نزد 

یونانیان
مسیرپادشاهنیکوکار

دور زدن از حروف 
یونانی

عدد منفی
نت چهارم

زمستاناندیشهاورنگ
گواهی

صفت تیغشن زاد سفر

میوه خوب
رودی در 

فرانسه
نام این 
تصویر

کاله فرنگیلغزنده
معدنی در 

جامه کرمان
درویشان بنایی تاریخی 

در شهر بم

مزه ای 
پرطرفدار

نمایان

مسیب اقرلوجدول گردشگری شماره 8 ویژه استان کرمان طراح










