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اصفهان ، خیابان سپه ، خیابان حکیم ، کوچه هفتم   یا   کوچه باغ قلندرها، مجموعه تاریخی ملک سلطان جارچی باشی
info@jarchibashi.ir:پست الکترونیک  WWW.Jarchibashi.ir  031- 32207418  : تلفن

ساعات کار: هرروزه ناهار از ساعت 12:00 تا 16:00       هرروزه شام از ساعت 19:30 تا 23

سفره خاهن ملک سلطان جارچی باشی
مکانی که کیفیت و آرامش توام با هم است

به همراه موسیقی سنتی زنده
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ور ای  و ی ستی و  و  جرا 

ا  مری م ا  ور و جم ی جرا  وش دارای 

گاه م دانش ی  و  یار و  دانش

ا مری ران و  تی ای س ان  م جرا و ان

ور ش و تی ی  س جرا 

ابتدای چهارباغ باال، مجتمع کوثر، فاز دوم، طبقه 4، 
واحد617   

36204040-36205050    
Email:abdali@med.mui.ac.ir

ASSOCIATE  PROFESSOR OF 
PLASTIC

 & RECONSTRUCTIVE  SURGERY

HosseinHosseinAbdaliAbdali  Abdali  Abdali MM..M.MM.M DD

دکتر حسین ابدالی
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سفره خاهن عتیق

آدرس: خ حافظ،روبروی بانک تجارت.        شماره تلفن:۳۲۲۳۹۸۳۱.   

  شماره همراه:   ۰۹۱۳۲۶۸۱۵۶۵ آقای محمدی                     ۰۹۱۳۸۱۷۸۸۴۰ آقای نریمانی
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سخنرسدبیرسخنرسدبیررسدبیررسدبیر
هر روزتان نوروز

نوروزتان پیروز

عید نوروز یکی از مهم ترین و اصلی ترین جشن های ایرانیان است که از دیرباز نسل به نسل منتقل شده و همچنان 
در میان همگان از محبوبیت خاصی برخوردار است. نوروز در میان اقوام ایرانی، در تمام شهرها و روستاها با هر 
طبقه اجتماعی برگزار می شود. ایرانی ها، نوروز را آغاز سال و گردش طبیعت می دانند و معتقدند که سال دیگر 
گذشته و بایستی کهنگی ها را به سال کهنه واگذار کرد. این آئین از زمان هخامنشیان و ساسانیان به عنوان جشنی 

فراگیر و باشکوه در دربار شاهان و در خانه های مردم عامه )نه فقط زرتشتیان( اجرا می شده است.
پشت هر رسم و ســنتی که به مناسبت این جشن باســتانی انجام می شود فلســفه های عمیقی نهفته است؛ 
به عنوان مثال، در رابطه با فلســفه خانه تکانی که به مناســبت فرارســیدن نوروز در خانه های ایرانی شــکل 
می گیرد گفته می شود: »فروهرها ســالی یک بار در طلیعه ماه فروردین به زمین بازمی گردند و هر یک به خانه 
خود فرود می آیند. آنان از دیدن پاکیزگی و درخشــندگی خانه دل خوش می شــوند و بر شــادکامی خانواده 
و برکت خانه دعا می کنند و اگر خانه را آشــفته و درهم، پاک نشــده و ناآراســته ببینند، غمگین می شوند و 
دعا نکرده و برکت نخواســته خانه را تــرک می کنند.« ازاین رو ایرانیان به مناســبت آغاز ســال نو همه جای 
 خانه را تمیز و پاکیزه می کنند تا فروهرهای درگذشــتگان به خانۀ آنان بیایند و بــرای خانواده برکت بیاورند.
نوروز باستان عالوه بر گردشــگران داخلی برای گردشگران خارجی نیز بســیار جذاب است و فرصت ویژه ای 
برای رونق گردشگری محسوب می شــود؛ اما باید توجه کنیم که نوروز عالوه بر اینکه یک فرصت مناسب برای 
گردشگری است می تواند تهدیدی برای آثار تاریخی ارزشمندمان نیز باشد. نوروز، مصداق بارز بروز گردشگری 
انبوه در شهرهایی همچون اصفهان و شیراز است؛ البته حفاظت و صیانت از آثار و بناهای تاریخی جزو وظایف 
میراث فرهنگی محسوب می شود؛ اما باید اذعان داشــت که بزرگ ترین پشتوانه میراث فرهنگی، حمایت های 
دوستداران این میراث است. حفاظت و نگه داری از آثار تاریخی فرهنگی به عنوان دارایی های عمومی و شناسنامه 

هویتی مردم، یک وظیفه همگانی است. بیایید عید امسال همه باهم پاسبان هویت خود باشیم.

سخنرسدبیرسخنرسدبیرسخن
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مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

شاهد افزایش دوبرابری ظرفیت اقامت 

گردشگری استان اصفهان در دولت یازدهم 

هستیم
الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: با تحرک 
ویژه در سرمایه گذاری گردشگری شــاهد رشد دوبرابری 
ظرفیت اقامت در اســتان اصفهان تا پایان دولت یازدهم 
هستیم. وی افزود: امروزه با توجه به اینکه گردشگری یکی 
از اصلی ترین محورهای توسعه اســتان به شمار می رود، با 
حمایت دولت و با مشارکت ارزنده بخش خصوصی شاهد 
تحرک ویژه ای در توسعه زیرساخت های گردشگری استان 
هستیم. فریدون الهیاری در همین راستا تأکید کرد: در حوزه 
ساخت واحدهای اقامتی و به ویژه مناطق نمونه گردشگری 
طرح های بزرگی در استان اصفهان آغازشده که امیدواریم 
تا پنج سال آینده به بهره برداری برسند و جهش بزرگی در 

صنعت گردشگری استان اصفهان ایجاد کنند.
الهیاری در این راستا اظهار داشت: با توجه به رشد روزافزون 
ورود گردشــگر به ویژه خارجی به اســتان اصفهان و لزوم 
افزایش ظرفیت اقامت استان در راستای پاسخ گویی به نیاز 
گردشگران جدیدالورود، با تالش های به عمل آمده، می توانیم 
ظرفیت اقامت گردشگران را در پهنه استان اصفهان تا پایان 
دولت یازدهم به دو برابر میزان آن طی چهار سال گذشته 
افزایش دهیم. گفتنی است، پیش بینی ها نشان می دهد که 
این طرح طی هفت سال و با سرمایه ای بالغ بر 1984 میلیارد 
تومان و با ظرفیت اشــتغال مســتقیم 600 نفر و اشتغال 

غیرمستقیم 1500 نفر به بهره برداری خواهد رسید.

                     برگزاری اولین دوره

 راهنمایان گردشگری 

دوچرخه سواران در کوهستان 
ر سواران  مایان گردشگری دو اولی دوره را
و گر و در  د ا دو سال م ستان  در کو
ای  ور ت مدیر  ت  گ ار م شود ال دماه رگ اس
ر  ا ال  ا در ی گردی و ماجراجویان ای دوره 
ر  ا ال  ار م شود و در ا رای مردان رگ
ادر نشده اس  نان  اری ای دوره رای  و رگ م
ری  مدی  س م ر م اری م رگ ار   گ
اری ای  و رگ ی  کردی م ا دو سال  کرد 
گ  ما ای ا  ش را گیری درن مو ای  دوره 
ر سواری  دراسیون دو گ و  ر مان میرا  سا
ا در رو دو نمایشگاه ی الم  و ای دوره  ا م
ش  م ی کمیت گردشگری و ور ا گردشگری در 
رنشان کرد  ا مان میرا رونمای شد وی  و سا
ال  ت گردشگری در  ای م اک رشت  ن ا
ا  ار م شود  ا رگ  شدن اس ای دوره 
مای مت داشت  د را ر سواران توان دو
ای  ستان  کو کید کرد  ی گرد  د ای  اش
ور  اری  تانسی رگ ن  ا  ایران و دیگر م
د  وان ی گرد م  راد  ر سواری را دارند و ا دو

د ا شرک ک در ای دوره 

                     برگزاری اولین دوره

 راهنمایان گردشگری 
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TOPNEWSاخبارگردشگری
به دنبال اجرای سیاست تمرکززدایی 

در اداره کل میراث فرهنگی استان 

اصفهان هستیم
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در آئین افتتاح اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان اصفهان تأکید 
کرد: با تأسیس دوازده اداره میراث فرهنگی در شهرستان های استان اصفهان 
به دنبال اجرای سیاست تمرکززدایی در اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 

هستیم.
الهیاری با اعالم این مطلب افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان از ظرفیت های 
عظیمی در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوردار است، 
لزوم نگاه ویژه جهت ارتقاء ساختار سازمانی این اداره کل در سطح استان پهناور 

اصفهان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.
الهیاری با اشاره به گستردگی شهرســتان اصفهان تأکید کرد: مجوز تأسیس 
اداره میراث فرهنگی در دوازده شهرســتان اســتان در همین راستا اخذشده 
است. دورترین نقطه شهرستان اصفهان تا مرکز شهرستان یعنی شهر تاریخی 
اصفهان بیش از 180 کیلومتر فاصله دارد و این درحالی است که شرق اصفهان 
با توجه به  قرارداشتن در محور جاده ابریشم از توسعه فراوانی به ویژه در سده های 
پنجم و ششــم هجری قمری برخوردار بوده اســت؛ بنابراین با تأسیس اداره 
میراث فرهنگی اصفهان به دنبال پرداختن به آثار تاریخی شهرســتان اصفهان 
به ویژه در محور تاریخی شرق این شهرستان و همچنین ترویج صنایع دستی در 

راستای توسعه گردشگری هستیم.
ان جسار ویژه ای را  رستان ا گ ش ر ی اداره میرا  ش

ا رسید ب م کرد ک  ان
در ادامه این نشست فرماندار اصفهان نیز بابیان ســخنانی تأکید کرد: امروزه 
توسعه گردشگری در تمامی نقاط جهان نقش مهمی در انتقال فرهنگ و هویت 

جوامع به ســایر مردمان جهان ایفا می کند؛ لذا با توجه به عظمت جاذبه های 
تاریخی و طبیعی شهرستان اصفهان باید به دنبال راه کارهای مناسبی باشیم تا 

این میراث هویتی را به بهترین وجه ممکن به جهانیان معرفی کنیم.
فضل اهلل کفیل ضمن ابراز حمایت کامل خود از تأسیس اداره میراث فرهنگی 
شهرســتان اصفهان تأکید کرد: تأســیس اداره میراث فرهنگی بــا توجه به 
گستردگی فعالیت های این اداره، جســارتی ویژه را طلب می کرد که باالخره 
با تدبیر مدیرکل میراث فرهنگی اســتان شــاهد افتتاح اداره میراث فرهنگی 
به ویژه جهت حفاظت از آثار تاریخی منطقه شرق اصفهان با بیش از 200 هزار 

جمعیت هستیم.
در پایان این مراســم سیدروح اهلل سیدالعســگری به عنوان رئیس جدید اداره 
میراث فرهنگی شهرســتان اصفهان با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان، 

رئیس شوراهای اسالمی استان و فرماندار اصفهان منصوب شد.

* فروردین 1396/ شماره هشتم *
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گامی دیگر در جهت 

بالندگی صنایع دستی 

اصفهان
هنرسرای صدر با مالکیت رضا صدرارحامی در واپسین 

روزهــای بهمن ماه توســط مدیــرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افتتاح شد.

در ایــن گالری هنرمنــدان زبردســت آثار خــود را در 
حوزه هایی همچون مینــاکاری، قلمــکاری، نگارگری، 

قلم زنی و طراحی به نمایش و فروش گذاشته اند.
این گالری که در خیابان اســتانداری جنب کافه سبیل 
واقع شده مفتخر است کلیه استانداردهای الزم برای یک 
کافه هنر همچون نورپردازی و اختصــاص فضای کافی 
و مناسب را رعایت کرده اســت. بر همین اساس معاونت 
صنایع دستی، میراث فرهنگی، جعفر جعفرصالحی گواهی 
مربوطه را به دو زبان فارسی و انگلیســی به این هنرسرا 

اهدا کرد.
عالقه مندان می تواننــد در این گالری پروســه تولیدات 
پروژه ها را به طور کامل مشــاهده کننــد؛ به طور مثال، 
ریشــه تابی، شست وشــو و بخار، پاتیل و تثبیت رنگ و 
درنهایت چاپ کــه همه و همه مرتبط بــا هنر قلمکاری 

هستند در این گالری قابل مشاهده است.

دستی 

هنرسرای صدر با مالکیت رضا صدرارحامی در واپسین 
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همگردی ارزان ترین مقاصد سفر در ۲۰۱۷ را معرفی کرد
ری  ا ی ار ا کشور اس  ر   ای مسا ور ی انوا  ری قیم ا د  ا ارج ا لیس م ای  ر مده  س ی  م یان ای ی ا د اولی ش گردشگری در ایران 

ر کرد 2 را م ی در سال  د رون مر ا ری م ان  و ار
وون  Ljubljana اس

این شهر به عنوان زیباترین شهر اروپای شرقی شناخته می شود و هرساله توسط جمعیت قابل توجهی از گردشگران مورد بازدید قرار می گیرد؛ اما به واسطه حال وهوای رمانتیکش بهترین انتخاب برای سفرهای دونفره 
است. می توانید در خیابان های سنگ فرش قدم بزنید و از معماری زیبای کالسیک آن لذت ببرید. آب وهوای مطبوع این شهر به شما این امکان را خواهد داد که در فصل های بهار و تابستان حداکثر لذت را از فضای 

شهر ببرید، تور طبیعت گردی به اطراف شهر داشته باشید و از کافه ها، موزه ها و گالری های هنری دیدن کنید.
ا  Hanoi ویت

به طورکلی می توان تور مسافرتی ویتنام را جزو تورهای ارزان قیمت آسیایی تقسیم بندی کرد. این شهر زیبا که تحت تأثیر فرهنگ های آسیایی و فرانسوی است این امکان را در اختیار شما قرار می دهد 
که حداکثر لذت را از تور مسافرتی خود ببرید. می توانید برای مدیریت بهتر هزینه ها به جای کرایۀ اتاق از هتل های شهر در هاستل ها اقامت داشته باشید و با پرداخت شبی پنج دالر هزینۀ سفر خود 

را کاهش دهید. از دیوار 1000 ساله بازدید کنید یا تور یک روزه ای به طبیعت اطراف داشته باشید و از سفر خود لذت ببرید.
ارستان  Sofia

این شهر فوق العاده زیبا و دیدنی ارزان ترین تور مسافرتی در قارۀ اروپا را در اختیارتان خواهد گذاشت. فضای کالسیک شهری، ترافیک روان، کافه های دنج، رستوران های فوق العادۀ محلی، 
گالری های هنری، همه وهمه می توانند جزوی از مقاصد دیدنی در طول تور مسافرتی شما به سوفیا محسوب شوند. از دیگر عواملی که سفر به این شهر را آسان کرده است، تسلط بیشتر ساکنین 
سوفیا به زبان انگلیسی است. در این صورت گردشگران تور مسافرتی دیگر نگرانی از بابت زبان و مکالمه نخواهند داشت. انتخاب با شماست. می توانید از فضای کالسیک شهری یا به همراه یک تور 

طبیعت گردی از طبیعت فوق العاده زیبای این شهر لذت ببرید.
Riga لتون

این شهر ناشناخته در سال 2014 به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا لقب گرفت و از آن زمان به عنوان یکی از پرترددترین مقاصد گردشگری مورد بازدید گردشگران قرار گرفته است. جدا از فضای کالسیک شهر و معماری 
خیره کنندۀ آن سفر به ریگا بسیار ارزان است؛ به همین خاطر این شهر جزو محبوب ترین مقاصد گردشگری شناخته می شود و انتخابی فوق العاده برای تور مسافرتی آیندۀ شما خواهد بود.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی 

کارآفرینی گردشگری استان اصفهان 

در شهرستان خوروبیابانک

به گفتــه دکتر فریــدون الهیــاری طرح پژوهشــی کاربردی 
کارآفرینی گردشــگری در قالب یک دوره آموزشــی مصوب 
برای نخســتین بار در کشور در شهرســتان هدف گردشگری 
خوروبیابانک برگزار شد و هدف آن ســنجش نگرش فعاالن و 
عالقه مندان کسب وکارهای گردشگری قبل و پس از اتمام این 
دوره آموزشی بود.فریده مکاری، کارشناس ارشد گردشگری و 
پژوهشگر این دوره آموزشی اعالم کرد: سرفصل های پیشنهادی 

کارگاه آموزش کارآفرینی گردشــگری با درنظرگرفتن شرایط 
ویژه شهرستان هدف گردشگری خوروبیابانک تدوین  شده بود. 
در این طرح بیش از 80 نفر از کارآفرینان، فعاالن و عالقه مندان 
به راه اندازی کسب وکارهای نوپای گردشگری عالقه مندی خود 
برای شرکت در این دوره را اعالم کردند که در دو گروه 40 نفره و 
طی یک ماه نزدیک به 30 ساعت دوره آموزشی جداگانه برای هر 
گروه برگزار شد.در این دورۀ  آموزشی بومی سازی شده مواردی 
همچون فراگیری برخی مفاهیم اصلی در صنعت گردشگری، 
آشنایی با ماهیت بوم گردی باألخص گردشگری پایدار روستایی، 
مرور خصوصیات نمونه های پایــدار بوم گردی در قالب تصویر، 
فیلــم و تحلیل محتوا، عوامــل مؤثر در پایــداری و ناپایداری 
گردشگری منطقه، نقد و بررسی گروهی در رابطه با معضالت 
گردشگری شهرستان، ایده پردازی و ارائه راهکار برای مدیریت 

شهر ببرید، تور طبیعت
ا Hanoi ویت

بهطورکلی می
که حداکثر لذت را از

گالری
سوفیا به زبان انگلیسی است. در این صورت گردشگران تور مسافرتی دیگر نگرانی از بابت زبان و مکالمه نخواهند داشت. انتخاب با شماست. می

طبیعتگردی از طبیعت فوق

05
TOP
News

TOPNEWS اخبارگردشگری

LjubljanaHanoiSofiaRiga

* فروردین 1396/ شماره هشتم *

16

www.sepahantourism.ir



اولین هتل ایران دوباره اقامتگاه 

می شود
مدیرعامل صنــدوق احیــا و بهره بــرداری از اماکن 
فرهنگی تاریخی از بهره برداری مجــدد از اولین هتل 
ایران یعنی گراندهتل قزوین خبر داد. به گزارش خبرنگار 

ایلنا، »گراندهتل قزوین« اولین هتل به ســبک اروپایی در 
ایران است که در سال های پایانی دوره قاجار ساخته  شده است و 

در بافت تاریخی شهر قزوین قرار دارد. این بنای تاریخی در سال های 
گذشــته با مشــکل برای مرمت روبه رو بوده و چندین بار نیز برای بهره برداری از 
سوی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن فرهنگی تاریخی به مزایده گذاشته شده 
است؛ اما به دلیل نیاز به حجم گسترده ای از سرمایه گذاری مزایده و واگذاری این 
بنا محقق نشده است. محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از 
اماکن فرهنگی تاریخی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا بابیان اینکه به زودی گراندهتل 
قزوین به یک سرمایه گذار  واگذار می شود، گفت: شرکت سمگا در مزایده این بنای 
تاریخی برنده  شده است. این شرکت که زیرمجموعه بانک گردشگری است، اکنون 

در مرحله دادن ضمانت نامه است تا پس ازآن طرح مرمتی بنا تهیه شود.
وی ادامه داد: این بهره بردار قرار است حدود دو سال این بنای تاریخی را مرمت و 
پس ازآن به مدت بیست سال از آن بهره برداری کند. کاربری آن نیز همچنان هتل 

خواهد بود و به عنوان یک هتل سنتی از آن بهره برداری خواهد شد.

 «تم پارک آبی اوشن» آماده 

بهره برداری است
یره  ا در ج ار  اوش ک ا سوی گروه  ه   رو
موم  رداری اس مدیر روا  ره  ماده  ده  دا ش کی ا
رنگار  ا در گ وگو ا  تمان  ا ار س رمای گ شرک س
ره کی ی ا  ی ج ب گ  ا ا ای م اد  دنیای اقت
داد  م سال  ت و گردشگری ایران اس ک  وریس ای  جا 
ری  ر  ه اولی و  رو د ای  ود ج م ک وریس   یادی 

رک ن ا ش ا  ی ما  ور اس و  ا کش ار  رو    
ده کانادای  ولیدک ری شرک  ر ت  White Water West ک م
تار  می  مسا    ریداری شده و در  می اس  در ای 
در  ود  ی ا دنان م رداری رسیده اس  ره  ت شده و   سا
ا  ای م د در رو نان و  مردان توان د ای اس ک   ار  ای  
و را  تا دل انگی ج اده ا  و  ان دسترس و است ول ام  س
ار رو را   ت ا  ستی  ور در   می م د   داشت اش
ار رای  ما در ای   ری کرد  ی وی در ادام  ا د ت انوان ا
دار دیده ای ک  ری گوناگون را  دما  ای مشتریان  ب ر ج
ای  ر مو دو  و است ی مت ده سرسره و ا وان  نو جم م  ا
روشگاه  ی  و ن و نوجوانان ج ا ر س ر  ی کودکان است ا
ی  ار  اشاره کرد م ای ای  ا و رستوران  ر کا شا 
دی  ی ن ی ه  رو ی ای  ه نی یان کرد  رو ی ای  اره  در
تتا رسم  د ا ودی شا ومان اس ک امیدواری   یارد  2 می  
ا  تمان  ار سا موم شرک سرمای گ ن اشی مدیر روا 
و   مای ا   ور  رنشان کرد ک در ا ی  م
د  و اساس را  گردشگر دا و  د  گردشگر شا

د یا وا ود  ارج نی  ب گردشگر  د ود و ج وا رو ار 

گردشگران تفریحی و انبوه، آشنایی با اجزای بوم کسب وکار، کشف مزیت های رقابتی 
و ارائه راه حل های متمایز برای بقای کســب وکارهای گردشــگری، معرفی و ارائه 
ایده های نو به فراگیران به منظور رونق بخشیدن و احیای دیگر محصوالت و خدمات 
بومی همچون غذاهای محلی و صنایع دستی و معرفی آن به بازارهای بزرگ تر، مروری 
بر رویدادهای قابل تجاری سازی گردشگری در منطقه و نحوه تعریف و کاربری رویدادهای 
جدید و دیگر موارد ضــروری به منظور راه اندازی کســب وکارهای پایدار گردشــگری بیان 
شد.همچنین فراگیران با برگزاری برنامه بازدیدهای عملی به تحلیل نقاط ضعف و قوت روستاهای 
گردشگرپذیر پرداختند. مدرس و پژوهشگر این دوره می گوید: نتایج حاصل شده از این پژوهش 
نه تنها در راستای برآوردن اهداف توانمندسازی بومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری بوده است، بلکه به عنوان خروجی علمی رساله کارشناسی ارشد و تحقیقات بازار هسته 
رشد روستاگرد وابسته به مرکز رشد مشترک دانشگاه هنر و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نیز 

مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

گردشگران تفریحی و انبوه، آشنایی با اجزای بوم کسب

بومی همچون غذاهای محلی و صنایع
بر رویدادهای قابل تجاری

جدید و دیگر موارد ضــروری به
شد.همچنین فراگیران با برگزاری برنامه بازدیدهای عملی به تحلیل نقاط ضعف و قوت روستاهای 
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ســبک اروپایی در 
شده است و 

در بافت تاریخی شهر قزوین قرار دارد. این بنای تاریخی در سالهای 
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صنایع دستی

ان ی وردن  ر

مد شری م

م   ای نا ک ر  م
ا   اق مو  م
ت م شود ک  ردی گ
اس  ی روان ش در 
اده ا  ود را ا است ار  ا
ر  ار رسان ای  م ا
ارد در  نمای م گ
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ار ن  ی ا یا 
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Sepahan tourism
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گفت وگو با محسن غالمی، مینیاتوریست برجسته اصفهانی: 

  گردشگر؛ عامل 
پیرشفت فرهنگی 

کشور
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م  س  و گ وگوی ا م در را ا ای مو
ان داشتی  وان در ا ای است ده ج  ولیدک
گونگ  ا  ورد  می و جایگاه گردشگر در ر ک  ا

ای دست در ایران اشاره کرد ت مسا  مر سا

پس از بیست سال
محســن غالمی که بیش از ده سال اســت به تولید جعبه های 
استخوانی در اصفهان می پردازد، چنین صنعتی را ازجمله صنایع 
ســنتی  بومی اصفهان دانســت و گفت: حضور گردشگر در هر 
منطقه ای به طور ناخواسته باعث پیشرفت اقتصادی و فرهنگی 
آن جامعه خواهد شد. به همان نسبت کمبود گردشگر در مناطق 
حاصلخیز گردشگری می تواند باعث زوال فرهنگ و خشک شدن 
ریشه های اقتصادی آن شود. با توجه به میل شخصی، تولید چنین 
جعبه هایی را آغاز کردم و همواره سعی می کنم تولیداتم در حد 
عالی با استفاده از استخوان های شتر مرغوب انجام پذیرد؛ از همین 
رو پس از بیست سال سابقه کار در رشته مینیاتور به تولید چنین 
جعبه هایی گرایش پیدا کردم و توانستم در این زمینه کارآفرینی 

اندکی نیز داشته باشم.
گردشگری؛ بنیاد فرهنگی جامعه

اگر بخواهیم سطح فرهنگی یک جامعه را موردمطالعه قرار دهیم 
به همان اندازه که در درک آن ناتوانیم می توانیم تحقیق و پژوهش 
کنیم. برای این کار نیاز به مطالعات روان شناسی  فرهنگی نیست؛ 
بلکه می توان با چند پرسش ســاده از گردشگرانی که به منظور 
سیاحت به کشورمان سفر می کنند عوامل فرهنگ ساز در کشور 
را شناسایی و به باور اجتماعی نزدیک کنیم. برای اینکه یک عامل 
فرهنگی تبدیل به یک باور اجتماعی شود در ابتدا باید جامعیت 
پیدا کند و تنها راه آن ایجاد تعامل میان سنت و مدرنیته است که 
گردشگری می تواند ابزار مناسبی برای مرتفع ساختن این چاله 
فرهنگی در کشور باشد؛ از همین رو نظر محسن غالمی در باره 
استقبال گردشگران از جعبه های استخوانی و میزان رضایت آن ها 
از سفر به کشــورمان را جویا شدیم: فکر می کنم عامل موفقیت 
هنرهای سنتی در هر کشوری میزان گردشگران خارجی موجود 
در آن کشور باشد. اگر می بینیم که در موزه های غربی آثار باستانی 
ایرانی به نمایش درمی آید و برای خود ایرانیان جای تعجب دارد 
باید به این باور نزدیک شویم که خود ایران به مراتب باشکوه تر از 
موزه های حاضر در کشورهای غربی است؛ از همین رو به عنوان 
یک تولیدکننده ایرانی همواره رضایت گردشگران خارجی را جویا 
شده ام که خوشبختانه تقریباً همگی با رضایت صحبت  کرده اند؛ 
البته اندکی هــم از نحوه برخورد نارضایتی هایی داشــته اند که 
می توان با یک آموزش ســاده در این زمینه این مشکالت اندک 

را مرتفع کرد.
در حقیقت این جامعه ای که به سرعت آرمان های خود را تغییر 
می دهد نیاز به همسان سازی فرهنگی دارد که به راحتی می توان با 
اندیشه هایی این چنینی به نسل فرداهایی بهتر اندیشید و مطمئن 
بود، از روزهایی که گردشگران با لبخندهای ملیح و حیرت انگیز از 

شکوه و عظمت ایران بازدید می کنند.
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 آتشگاهی به یادگار
از آخرین فرمانروایان 

پیش از اسالم 

ای  ا شگاه ا  ان یا کوه  گاه ا ش
ان  ر ا ومتری  ش کی اری  در 
ان در  ارج ری ا م ومت ا دوکی  
ای ایران استان  اد و ا یادگار مسیر ن 
ی نا داشت و در دوران  ر ا ک م اس ای 
ش گوش  ت شده اس  ساسان سا
ره رو  یرون دارد در  رگوش ی  و 
د را  ش  م ر دان  شت مو گ
وان  اری ا شده اس   ه ای  ا قرار م دادند ک امرو درون ای ا
ری  ی م و  ی  دلی موق م د و  ای  م ی ا جایگاه 
ر  ره  شدان دارای   وج گردشگران قرار گیرد ای  مواره مورد 

ا قا دیدن وده اس مام ج ن ا  قدی و ی در ورودی اس ک  درون 
 ارتفاع ورودی آن به اندازه چند پله از ســطوح اطراف اســت و به طور کامل بر تمامی 
مجموعه و کوه وقوف دارد. در داخل آن، در باالی در و تمامی پنجره ها طاقچه هایی قرار 
دارد. این مجموعه دارای اتاق ها و ســاختمان هایی در چهار جهت تپه بوده است که تا 
زیر اتاقک آتشگاه ادامه می یافته اند. متاســفانه در بافت ساختمان های بنا سوراخ های 

متعددی دیده می شود که به دست گنج یابان ایجاد شده  است.

ان ا گردشگری س

ا  
مد شری م

* فروردین 1396/ شماره هشتم *
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کافه رادیو؛ سمفونی 
رنگ و عطر

مد شری ویم ا ر

ان ا ما س ان رو روی سی ا اس کو س ا  ار ان  یا ان  ا
یک کافه دنج و آرام که بوی قهــوه و فضای دنجش به یادماندنی ترین لحظات را برایتان 
به ارمغان می آورد، کافه ای که مدعی اســت با دیگر کافه های شــهر تفاوت دارد. »بیا تا 
لحظه ها را با هم بنوشیم« جمله زیبایی است که باالی در ورودی کافه نوشته شده و این 
جمله تنها با موسیقی دلنشینی که گوش ها را نوازش می کند محقق می شود. تلفیق آهنگ 
و دکوراسیون منحصربه فرد کافه حس آرامش عجیبی را در فضا می گستراند. این که چرا 
اسم این کافه، کافه رادیو است داستان جالبی دارد. یکی از صاحبان کافه عالقه زیادی به 
رادیو دارد و آن را همراه همیشگی خود می داند. او معتقد است در ابتدا این رادیو بوده که به 
ماهیت کافه شکل داده است. مردم درکافه ها جمع می شدند تا از رادیو اخبار را گوش کنند یا ترانه بشنوند؛ برای همین رادیو از کافه 
مهم تر بوده است. بااین که فضای کافه کوچک است، اما صمیمیت کافه من ها چنان شما را غرق صفا می کند که در نظرتان وسعت 
دلشان بر وسعت کافه چیره می شود. میز کوچک دو نفره کنار پنجره با صندلی های لهستانی اطراف آن نگاه تان را به خود خیره 
می کند. اگر میزتان را انتخاب کردید منتظر منو نباشید؛ منویی در کار نیست! همه چیز آن گوشه روی تخته سیاه نوشته شده است. 
ببینید و انتخاب کنید تا طعم کافه رادیو را هیچ گاه از یاد نبرید. کافه رادیو نسبتاً یک کافه کتاب است و این باعث می شود حتی اگر 
تنها به آنجا بروید کمتر احساس تنهایی کنید. دورتادور کافه رادیو، کتاب هایی در قفسه ها چیده شده که به راحتی می توانید آن ها را 
مطالعه یا حتی قرض بگیرید؛ اما حواستان باشد اگر به این کافه می روید اجازه ندارید میز و صندلی ها را جابه جا کنید. صحبت کردن 
با تلفن همراه هم قدغن است؛ پس بهتر است گوشی تان را روی حالت بی صدا قرار دهید و با خیال راحت، سفارش تان را نوش جان 

کنید. اگر در یک صبح بهاری، هوس صبحانه ای مفصل در یک مکان دنج و آرام را کردید کافه رادیو پیشنهاد ویژه ما است.
* فروردین 1396/ شماره هشتم *
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ان ر و  ر

ا اگر  در م ارم 
و  ر  ن   قد 
س  رام گیرد  را 
ک گویا ارام  سال 
ای  ار ی ا کول 
ورده اند  ا  ود  ای
یشتر ک گردی 
ا  شد  ی  م 
ایران ارم اس ی 
ر  تگ  می نماد ار 
ای  د می گ دو سر
یسای وان  ایران ک
د  ار گ اس ک در ک
و  ارم ناقو جا 
کرده و یانگر ای 
واست   نشی نا
ال م ا ایرانیان  ا

اس
ر ایران  ای سال  سال 
ود را ا  در ای م 
ماری  ما نشان  ری م
ا  م داد اما ای رو
اس  جای دن م ش
ر ک ای  ه  وا ک 
می  می را در  سر
م  گو م رساند 

Sepahan tourism
 m

agazine

ان قریش ر

موزه گردی
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موزه موسیقی اصفهان؛

جایی که چهره هایی 
با لبخندهای بزرگ 

انتظارتان را می کشند...

از در که وارد می شــوی یک حیاط کوچک با یک حوض آبی و باغچه های قشنگ 
به تو گوشــزد می کنند که به فضایی هنری و پر از حس آرامش های زمان کودکی 
وارد شده ای. باید دغدغه ها را کنار بگذاری و خودت را رها کنی تا انرژی های خوب 

وجودت را پر کنند.

رداد سا م شوی کا  مان م دی یا  ید ق ان ش یا ید ک وارد  و ان  یا ا 
ن  وی ساده ک روی  ا ود را نگاه ک ی  و روی و سم راس  اس کم ج

ان ه موسی ا نوشت مو
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به فضای اصلی موزه که وارد می شــوی چهره هایی با 
لبخندهای بزرگ به استقبال تو می آیند: از کارکنان 
صمیمی اینجا گرفته تا مدیــران و مالکان. اینجا یک 
موزه خصوصی اســت و چیزی که آن هــا را گرد هم 
جمع کرده نه روابط کسل کننده اداری است نه شوق 
چک حقوق آخر ماه. پای صحبت هایشان که بنشینی 
می بینی مهربانی، دوســتی و عشــق به گنجینه هنر 
ایرانی پدیدآورنــده اصلی این موزه و اســاس روابط 

انسانی حاکم در آن است.
یادت می آید که هزاران سال قبل نیاکانت با هنر به این 
خاک تیره  رنگ ورو داده اند، درست هم رنگ گل هایی 
که در گلدان های کوچک حیاط مــوزه دیدی و تو با 

همین هنر در خونت به دنیا آمده ای.

حاال وقت آن اســت که در حوض موســیقی )به تعبیر 
ســهراب(، خودت را غرق کنی. میزبانانت تو را به اتاقی 
هدایت می کنند تا با نوای موســیقی خودت را سیراب 
کنی. اینجا همه هنرمندند و سازشــان را برایت آن قدر 
خوب می زنند که دلــت می خواهد همیشــه بنوازند و 
فراموش کنی پشت آن حیاط کوچک هیاهوی یک شهر 

انتظارت را می کشد.
دقایقی برایت می نوازند و به تو آرامشی هدیه می دهند تا 
تجربه هنری امروزت را کامل کنی و از این موزه با کوله بار 
آرامش و احســاس خوب، به زندگی شــلوغی که پشت 

درهای موزه است، برگردی.
نوروز همیشــه با خود خاطراتی مــی آورد که به ندرت 
 فراموش می شــود، نوروز، روز نو، ســال نو، خاطره نو... .

 می توانــی موزه موســیقی را به فهرســت زیبایی های 
نصف جهانت اضافه کنی تا سال نو ورقی جدید به کتاب 

خاطراتت اضافه شود.
به همت دو هنرمند بزرگ نصف جهان، آقای شــکرانی 
و آقای جیحونی که اســمش )مهرداد( با خیابان مجاور 
هم خوانی جالبی دارد! ســازهایی از سراسر ایران زمین 
گردآوری شده که در دو سالن ســازهای ملی و سازهای 
محلی به نمایش درآمده اســت. پشــت هرکدام از آن ها 
تاریخ و تمدنی کهن نهفته است که دختران هنرمند این 
موزه، آتوسا وآنا برایت داستان هرکدام را باحوصله تعریف 
می کنند. روایتگری که به پایان برسد لبریز از حس غرور 
می شوی. یک بار دیگر یادت می آید که سرزمینت، خشت 

و آجرهای امروز و دیروز نیست. 

Sepahan tourism
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موزه گردی
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یاد ایام ؛

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی ...
آن عید که برف آمد

منوچهر آذری

در دوران کودکی خرید یک دســت کت وشلوار نو 
از واجبات بود؛ بدین منظور پــدر خدابیامرزم ما را 
به باب همایون می برد؛ چراکــه خوش دوخت بود و 
ارزان. یک سال که با خرید کت وشــلوار نو سر از پا 
نمی شناختم و بی صبرانه منتظر لحظه عیددیدنی 
بودم، بارش سنگین برف ما را خانه نشین کرد تا روز 
هشتم فروردین که دیگر پوشــیدن لباس نو لطف 
روزهای اولیه را نداشت. 
به خاطــر دارم آن زمان 
مادر خدابیامرزم سفره 
هفت ســین را به شکل 
 کامل آمــاده می کرد. 
سفره هفت ســین آن 
سال ها پرمالت بود؛ اما 
امروز هفت سین نمادین 
و ســمبلیک شده و به 
شکل کوچک، محدود 
بسته بندی شــده  و 
ارائه می شــود. ذوق 
عیدی گرفتــن و عیددیدنی 
جای خود را بــه مســافرت هایی بــرای از زیر بار 
دیدوبازدید فرارکردن داده اســت. دیگ بزرگ پلو 

غذاهای آماده کشمش و پلومرغ سیزده تبدیل به 
.و کم حجم شــده است و... 

خرید کفش عید از بازار ارسی  دوزها  

داریوش اسدزاده

آن ســال ها پدرم برای خریــد عید، ما را همــراه خود می کــرد و طبق برنامه 
هرساله، به بازار کفاش ها و ارسی دوزها می رفت. خرید به نام ما بود و به انتخاب 
آن ها. به خاطر دارم که همیشــه پدر به ســراغ کفش های چــرم کفه ضخیم 
می رفت و همین که قصد خرید کفش می کرد، نق زدن های من شــروع می شد 
)۷0 ســال پیش ما حق اظهارنظر و اعتراض نداشــتیم. اختیار تام به دســت 
 پــدر و مادرها بود و مثــل امروز کودک ســاالری در خانواده هــا حاکم نبود(.
اصرار من برای خریــد کفش های پنجــه باریک بی فایده بــود؛ چراکه حرف 
پدر یکی بود: »آن کفش ها مال قرتی   هاســت و دوام ندارد.« اما من بازهم زیر 
بار خرید کفش کفــه ضخیم نمی رفتم و بــا قهر اعتراضم را نشــان می دادم. 
پدر هم دســتم را می گرفت و بــدون خرید کفــش به خانه بازمی گشــتیم. 
یادش به خیر همیشــه اولین عیدی را از پدر و مادر می گرفتیم. یادم هســت 
آن ســال ها یک اســکناس ســبز دو تومانی از عمو عیدی گرفتــم که در آن 
 زمان ارزش زیادی داشــت و یکی از به یادماندنی تریــن عیدی هایم را رقم زد.

قصه عمو نوروز و آن پیرزن تنها  

 حسن فتحی

یازده سالی بیش نداشتم و نوروز نزدیک بود. در همسایگی ما پیرزنی متین 
و مهربان به نام بی بی گل می زیست که کسی را نداشت جز دختر میان سالی 
که سالی به دوازده ماه، یکی دوباری به دیدن مادر می آمد.  پیرزن که با بچه 
پرشیطنت و شلوغی چون من نیز مهربانی ها داشت، یکی از شب های سرد 
اسفندی که مادرم به واسطه جرم و خالفی کودکانه، حکم کرده بود دو، 
سه ســاعتی بیرون خانه و در کوچه بمانم، تاب نیاورد و مرا به اتاق محقر 
و کوچک خود برد و در خالل پند و نصیحت، افسانه ای را برایم نقل کرد؛ 
افسانه زنی را که هزاران سال است در انتظار آمدن مرد محبوب خویش در 
روزهای پایانی هر زمستان شروع به گرد و غبارروبی خانه خود می کند؛ 
اما درست در شب »سال تحویل« خسته از تروتمیز کردن خانه، برای لحظاتی به خواب می رود و درست 
در همین دقایق سروکله مرد محبوب زندگی اش پیدا می شود. مرد چندین و چند بار دق الباب می کند؛ 
اما زن خسته و خواب رفته، متوجه نمی شــود و مرد نومید از مالقات با بانوی باستانی خویش، راه خود 
می گیرد و می رود، به امید اینکه شاید و در آخرین شب زمستان بعدی به مالقات زن نائل شود. نام این 
مرد، عمو نوروز است. زن که بیدار می شود، دیگر خبری از عمو نوروز نیست: نه صدایی، نه ندایی، نه قیقاش 

دری، نه دق البابی. زن بر سر سفره هفت سین می نشیند به نیت اینکه زمستان بعدی عمو نوروز بیاید... . 
بی بی گل مهربان پی گفتن این افسانه، دست مرا گرفت و به خانه مان برد و واسطه آشتی و بخشش من از 
جانب مادرم شد. دو هفته بعد در روزهایی که شکوفه های سفید و صورتی کوچه باغ های اطراف خانه ما را لبریز 
از وجود خودکرده بودند، پیرزن مرد. هنگام مرگ، همسایه ها هیچ رد و اثری از یگانه فرزندش نداشتند تا خبرش 
کنند. چندنفری از اهالی محله جمع شدند و ترتیب مراسم غسل و کفن ودفن او را دادند. چند ماه بعد سروکله دختر 

پیدا شد؛ اما دیر رسیده بود. مادرش، بی بی گل پی عمو نوروز رفته بود.

 نمادین 
و ســمبلیک شده و به 
شکل کوچک، محدود 
شــده 
شــود. ذوق 
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.و کمحجم شــده است و... 

مرد، عمو نوروز است. زن که بیدار می
دری، نه دق

بی
جانب مادرم شد. دو هفته بعد در روزهایی که شکوفه

از وجود خودکرده بودند، پیرزن مرد. هنگام مرگ، همسایه
کنند. چندنفری از اهالی محله جمع شدند و ترتیب مراسم غسل و کفن

پیدا شد؛ اما دیر رسیده بود. مادرش، بی
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عید همان عید است؛ اما...

بیوک میرزایی

یاد آن ایام چه خوش بود. بهار و عید زیبا بود. دل و چهره چه شادان و چه بشاش بود. آخر زمستان، ماه اسفند هم 
برای ما بهاری بود. شور و حال سال نو، سبزی، تولد، شــادبودن باب همایون، خرید عید و لباس گشاد برای سال 
بعد. عمدتاً عید ما در بازار و باب همایون خالصه می شــد. نامزدی ها، عقد کردن هــا، دیدن اقوام، بزرگان، حفظ 
حرمت ها، واجب بودن دیدن ها. غم نان، در آن زمان ها در هیچ منزلی در عید پیدا نبود. بســاط میوه فروش ها و 
شــیرینی فروش ها و تنقالت از صبح چراغانی بود. آن موقع ها به اســتقبال عید، آدم ها »دلی« می رفتند. شاد و 

سرخوش بهار را احساس می کردند. رادیو هرسال وصف الحال بهار را با پخش آواز گل اومد، بهار اومد، می رم به صحرا، چه خوش 
بیان می کرد. عید همان عید است؛ اما دیگر آن شادابی وجود ندارد. آن زمان هم شرایط دشوار بود؛ اما غم و نگرانی در چهره مادرها دیده نمی شد. ما بچه ها فارغ از مسائل مادی نبودیم؛ 
بلکه هرسال انتظار می کشــیدیم بهار برســد و پنج تومانی ها، دو تومانی ها و ده تومانی ها را عیدی بگیریم. منتظر بودیم هر بزرگی که به خانه مان می آید با عیدی دادن محبتش را 
باور کنیم.االن خانواده ها با نگرانی به استقبال عید و به اجبار سراغ آیین ها می روند؛  گویا هیچ چیز دلی نیست و اجباری پشت آن است. آرزو می کنم عید بهانه ای باشد برای دیدارها 

و شادشدن؛ چراکه شادبودن هنر است و شادکردن هنری واالتر. این همان تز من در بازیگری است و به عنوان یک بازیگر، رسالت هنر را در این مقطع شاد کردن مخاطب می دانم.

اسکناس های نو الی قرآن  

 احترام برومند 

مادرم، در یک مجمر کوچک مســی، قرآنی می گذاشــت و 
آینه ای که روی آن تخم مرغی رنگــی قرارگرفته بود. ظرف 
سبزه ای به نشــانه برکت و پیاله ای بلور پر از نقل های سفید 
آغشته به بوی بیدمشک به نشانه حالوت یک سال زندگی. ما 
خواهر و برادرها با لباس های نو و قلب های لرزان پنداری اتفاق 
عجیبی در شرف وقوع باشد، به دور آن سینی می نشستیم 
و گوش به رادیو... چشــم به پدر و مادر و اســکناس های 
نوی الی قرآن... صــدای توپ تحویل ســال و بعد دعای 
زیبای »یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا 
 محول الحول و االحوال، حول حالنا الی احســن الحال«.

پدر و مادر، ما را می بوسیدند و اسکناس های نو پنج ریالی 
را به دستمان می دادند و بعدازآن دیگر می رفتیم تو حال 
و هوای عیددیدنی، عمو، عمه، خاله، دیدن دخترعموها، 
دخترخاله ها و پســرعمه ها و خوشــحالی... برای دیدن 
فیلم های نورمن وینردم و جری لوئیس که هرسال عید روی پرده سینماها بود. بهار در ذهن من این 
بود، به همین سادگی، با همین آرامش؛ اما حاال در آستانه 60 سالگی به بهار، به نوروز، به اسکناس های 
نو، به سینما و فیلم های نوروز جور دیگری می اندیشم... گرچه بهار همیشه بهار است و نوروز، هزاران 

سال دیگر نوروز. عیدتان مبارک، نوروزتان پیروز.

مشق شب عیدی که تا روز سیزده ماند  

 محسن قاضی مرادی 

عید دوران کودکی سرشار بود از شیطنت و شادی و 
در آخر دغدغه مشق های ناتمام. در مدرسه کیهان 
امیریه تحصیل می کردم و مشــق های عید نوروز تا 
 آخرین روز تعطیالت دســت نخورده باقی می ماند.

شــیرینی خرید لباس عید هم با چاشــنی 
کج خلقی گشادی لباس ها همراه بود. کت ها 
همیشه تا دم زانو بود، کفش ها از پا درمی آمد 
و دست ها به کمر تا وانمود کنیم شلوار راسته 
تنمان خریده شــده. هر وقت که ضرورت 
گشــاد بودن لباس را جویا می شدم، پاسخ 
می شنیدم که »مادر جان بزرگ می شوی، 
اندازه ات می شــود.« اما هیچ وقت بزرگ 
نشدیم و ســال های بعد نیز لباس هایی 
گشادتر به تن کردیم. یادش به خیر چقدر 
انتظار عید دیدنی خانواده دایی مادرم را 
می کشیدم؛ انتظار شکالت های راه راه سبز 
چمنی که مخصوص منطقه آن ها بود. یک 
سال سوت مثلثی شکل آکاردئونی عیدی 
گرفتم که همرنگ همان شکالت ها بود 
و این همرنگی آن قدر برایم خوشــایند 
بود که آن را مبدل به دل چســب ترین 

ی   دوران کودکی ام کرد. عید

بوی خوش سبزی پلو  

 بیژن بیرنگ

در خانواده ما مراســم عید نوروز به 
شکل کامل اجرا می شد. مادرم عالقه 

بسیاری به مراســم نوروز داشت. 
شــب عیــد، شــب 

چهارشنبه سوری و... بوی 
غذای خوش عطر مختص 

همه هرطور شده خود را مادر در خانه  می پیچید. 
به خانه می رساندند تا دور سفره ای که مادر پهن کرده بود غذای 
شب عید را نوش جان کنند. کوکوی گوشت، قیمه چرخ شده 

با لپه و زرشک، ماهی دودی، باقالی پلو، سبزی پلو و... . 
یادش به خیر مادر هنوز در بین ما حضور دارد، اما آلزایمر و ناتوانی جســمانی توان 

فراهم کردن تجربه خاطرات خوش کودکی را گرفته است. خاصیت عید به دورهم 
جمع شدن و دیدوبازدید و... است؛ خاطرات خوشی که تکرار نمی شود. چند سالی 

است که عید ما سوت وکور است.
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سال سوت مثلثیشکل آکاردئونی عیدی 
گرفتم که همرنگ همان شکالتها بود 
و این همرنگی آنقدر برایم خوشــایند 
بود که آن را مبدل به دلچســبترین 

ی  دوران کودکیام کرد. عید

بوی خوش سبزیپلو

در خانواده ما مراســم عید نوروز به 
شکل کامل اجرا میشد. مادرم عالقه 

بسیاری به مراســم نوروز داشت. 
شــب عیــد، شــب 

سوری و... بوی 
غذای خوش عطر مختص 
همه هرطور شده خود را 

ای که مادر پهن کرده بود غذای 

یادش به خیر مادر هنوز در بین ما حضور دارد، اما آلزایمر و ناتوانی جســمانی توان 
کردن تجربه خاطرات خوش کودکی را گرفته است. خاصیت عید به دورهم 
جمع شدن و دیدوبازدید و... است؛ خاطرات خوشی که تکرار نمیشود. چند سالی 
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وردار وده اس و یشتر  ا ر د ایرانیان ا ار و جایگاه   در ن
ای  دی ا  داشت و دارند ی دست ا جش  یوند ن ا  یی  ا و  جش 
ارش سوری  ای  اس ک جش سده و جش  ریای جش  اقوا 
در  ریورگان  ر و جش ش در رو ن  رگان  ر یشتری دارند جش  ش

رامو شده اند ای  وده  ک  ریور نی ا جش  ار ش رو 
ارش سوری  سر اس یا  سور در ا  م  جش سوری 
ار م شود ی ا  دا ویژه ای رگ ر سال ا مراس و  ارش  ک در شب 
ن  ل ر  د د ر وده اس شوا ا وه و سرشار ا مراس و ش رش ای  جش 
مول  اوی دیگر ا سده  د م رده و س ا  راموش س ری  دس  ت  دارد ک ای جش ا اوای قرن 

رده شده اس اد قدی نا  وان  ارش سوری ا  دادی ا متون ک ا  شده اس در 

ایرانیان  ارش سوری م نویسد  اره  ای ایران استان در اش ر در کتا گاه شماری و جش 
ا  مگان ر ی  رو ت دیری ود ا  ا اد و س ر سال جش سوری را ک  د شب  در ی ا 

ای  ت انا  ار  ود ک ماه را   ای ن ن  شماری ر  نان در رو سی  ون اسا  م کردند اما 
جر در ی  را  ایران ا شد  ون  ا ورود ا شماری ک رو د  ا  ک ون رو ک

تمال دارد رو ک ای جش را اولی  ار م شد ا ی جش رگ ر سال  ای  ا شب 
ارش شده اشد اد ا شب  اشده م ار  ش گسترده ر

چهارشنبه سوری؛ 
شانسور چهارشنبه ا در دوی ر ی و 

انگردی ا ارشد مدیری ج کارش

ای  ود رو ارش سوری را  دلی ن ر جش 
مداد  ت ق ا تان جش نوس ت در ایران اس
د ک ا  ر ی نیس  ال ک ای  د در م ک
دان  گا  ارش سوری  گ  ی و دیری د
اره وجود نا   ددی در د مت در دس نیس اما شوا
جم  ت در ایران استان در دس اس ا ای  رو
ت و    ای  ردوس   نا رو ام  در شا

ارش اشاره شده اس ش در  رو  جش 
ی وج  ا   دار ریدن ا روی  ر ر 
ترام   نیس  ای کار  گون ای   ا
ا و  ما دی  ا کردن  اندن و  و رای س نمادی 
ا و  ا م شود سرود ا ان ا و کدور   ت  نادرس
ت  وری نی  ای ن ارش س رو  ای م ران 
ت   رو اد ا ت ا ا اور ر  ا اشاره دارند 
ان و  ا  ا  ر رو مای اس را  در شب سال نو را
دا و رو  ورام ر ال ا رو د  یدا ک ود را  کاشان 
اه  رگون گ ا و  دورا  شتگان اس ک  ال درگ

ید اس و 

میراث کهن
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آتش افروزی بر فراز خانه هــا و بلندی ها، خانه تکانی پیش 
از چهارشنبه سوری، خریدن آیینه و کوزه نو، خرید اسپند 
و اســپنددانه، چراغانی، تهیه و خوردن آجیل هفت مغز، 
کوزه شکستن، فال گوش ایستادن، فال کوزه، ریختن آب 
قلیا و آب دباغ خانه به گوشــه و کنار خانه، به صحرارفتن 
در روز چهارشنبه سوری، تخم مرغ شکستن، شال اندازی، 
قاشق زنی، گره گشــایی از بخت دختران با بستن قفل به 
گردن یا گوشه ای از چادر، نشستن روی چرخ کوزه گری، 
شکســتن گردو، گفتن آرزوها بــه آب روان، فریادزدن 
خواسته ها در چاه قدیمی، کمک خواستن از »چهارشنبه 
خاتون«، رنگ کردن خانه با ِگل هایی به رنگ آبی و زرد و 

پختن آش ویژه چهارشنبه سوری مرسوم بوده است.
مراسم قاشــق زنی که تقریباً در تمام سرزمین های ایرانی 
برگزار می شود، بدین گونه است که مردم و بعضاً کودکان 
کاســه و قاشــق را به هم کوبیده و در پشــت در پنهان 
می شــوند و صاحب خانه نیز تخم مرغ یــا تنقالتی داخل 
کاسه می گذارد. قاشق زنان چه مرد، چه زن اغلب خود را 

با چادر می پوشانند.
یکی از مراســم قابل توجه در شــب چهارشنبه ســوری، 
فراهم آوردن آجیل مشکل گشاســت. این آجیل شــامل 
هفت مغز: پســته، بادام، سنجد، کشــمش، گردو، انجیر 
و خرماســت که گاهی در البه الی ایــن آجیل تکه های 
کوچک نبــات و نارگیل هم دیده می شــود. از این آجیل 
 تمام اعضای خانواده برای شگون و تندرستی می خورند.
این جشــن با »آب« نیز در پیوند اســت و در برخی نقاط 
پریدن از روی نهر یا آوردن آب از چشمه توسط دختران و 
شکستن کوزه های آب  دیده شده است. از یک سو مي توان 
گفت که در تمام جشــن هاي ایرانــي آب وآتش در کنار 
یکدیگر و مکمل هم هســتند و از ســوي دیگر، ازآنجاکه 
چهارشنبه ســوری با پاکیزگي پایان سال در پیوند است، 
حضور آب جنبه کاربردي هم دارد. شکستن کوزه هاي آب 
عالوه بر نماد سال پرباران و حاصلخیز، کارکردي بهداشتي 
نیز دارد. مي دانیم که جنس سفال کوزه آب با سفال هاي 
دیگر متفاوت اســت. ســفالگران، کوزه آب را به گونه ای 
متخلخل مي ساخته اند که موجب نفوذ اندکي آب به رویه 
بیروني شده و تبخیر آن موجب خنکي آب درون کوزه شود. 
روزنه هاي کوزه در گذر سال انباشته از ذراتي مي شده است 
که آن را براي سالمتي مفید نمي دانسته اند؛ درنتیجه آن را 
مي شکسته و از کوزه تازه دیگري بهره مي برده اند. در زمان 
ساسانیان به جای آب سکه هایی را درون کوزه می انداختند 

و آن را از پشــت بام 
بــه زمیــن پرتاب 
می کردنــد؛ به منزله 
اینکه روزی و برکت 

برای آنان نازل شود.
 اما دربــارۀ آوردن آب 
توســط دختران باید 
گفت که این کار منحصر 
بــه چهارشنبه ســوری 
نبوده اســت و عموماً بر 
این باور بوده اند که مظهر 
چشمه، خاستگاه آناهید 
یا الهــه آب اســت و تنها 
دختران اجازه نزدیک شدن 
به آن را دارند. این باور هنوز 
هم در بسیاري از روستاهاي 

ایران رواج دارد.
در بســیاری از روســتاهای 
استان مرکزی ایران، جوانانی 
که نامزد دارند از روی بام خانه 
دختر، شــال خــود را پایین 
می فرستند و دختران در گوشه 
آن شــال، شــیرینی و تخمه 

 می پیچند. این رسم را »شال اندازی« می گویند.
در کرمانشــاه زنــان آبســتن بــا آوردن هیــزم 

بــرای آتــش چهارشنبه ســوری، بــاور دارند که 
هــر چوبــی کــه در آتــش می گذارنــد پلیدی ها 
 و وقایــع ناگــوار را از فرزندشــان دور می کنــد.
در تهران، زنــان با حبوباتــی که از راه قاشــق زنی 
گــردآوری می کرده اند، آشــی می پخته انــد به نام 
»ابودرد« و باور داشــته اند که ایــن آش عالج تمام 
بیماری ها اســت؛ همچنین در این شــب دختران 
گوشه روســری یا چادر خود را گره می زده اند و در 
بیرون خانه به نخستین کسی که می رسیده اند از 
او می خواسته اند که این گره را بگشاید تا گره های 

سال آینده باز شود.
نقاشــی جشــن چهارشنبه ســوری در عمارت 
چهل ســتون اصفهان گویاي اهمیت و اهتمام 
شاه عباس در گرامیداشــت نوروز و جشن های 

ویژه آن است.

مراسم چهارشنبه سوری در ساير كشورها
د و مردان  ا  م مرد شس وشو م ک وری  ارش س ر س در شب  د و ش ارا و سمرق ستان در  ستان و ا اجی در 

ود را   رشت  تران موی سر  انستان نی د شان و شمال ا ا ا ما  در د و دام  ا ا  روی  د  رند و م گوی ان م  رو ود ا روی و   راشیدن موی سر 
د  ریدن ا روی  م گوی گا  دیگر قرار گیرند و  ار ی یب در ک ر ما  رشت   ا  دند  ری م  رک  ا  ای رشت مو د و در انت ا ن را م  د و  سی م ک

ردی مرا گیر و سر ا را ده ارک گرد   روی م
ر  ن را یادگار  را در ک سال ک  ی مرد در ا ر  ای  ر د در ش ای کو م ک د و  ا امداد نورو رگرد  م نشی شان ا شب  ا د در  ا د

اندی شاندی و سو متمان را ا یان و  د  ند و م گوی رو د  م ا ا را مر ایران م دان ن یراندا و 
ان  ب  ا د  ان م ک وی ره  دا  ان یا  ن س  دند و ا رو ن م  د و ریسمان   اوه درس م ک ای رنگی  ش ک ای کو ا کا ان ج  ای ر در 

د ا م ری اوه  ماده کرده درون ای ک ی  ای را ک ا  وراک  نی شیری و 
انده م شود ا سو ر ت  نا  ش در ا  ار و شا  رو نورو رگ ستان و  ای مراس در قرقی
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جزیره گردی
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ار نگار 

قشم  گردی؛

اینجا جزیره 
عجایب 
است!
ا   یره قش  ج
ا  مترمر مس
یره  ری ج ر 
ار اس  ی 
ی  ن   ک سا 
ا اس م رسد 
قش  دلی داشت 
ر  سوا وسی و 
ا و  ار ش و دریای  ان و جانوران  انوا نادر گیا
یب  ای  سان ای کوه  ای ا ای استان دره  اه 
ایر  ری ج اور ی ا شگ انگی ای ش گ  و ج
اری  گ و  ر ت  وریس ای اکو ایران ا جا 
یر  ایب  ن را ا  ای  گ  ود ج سو م ش م
د ا سوی دیگر  ست اور  ن ش تان مانگرو در  قش در
وا در سوا  ا  ه  و ای  ش  ی    ری
یر  ا در ان ال  ر ا ق  تاره  مرجان دره س
ر  م م  ور و ا  ا  ورده ا ی  ای  د و کوه  ا م
م  ی مرد م  ر ا وش و  ی  مان نوا می

د ا قش را شگ انگی ک دس  دس  داده اند 
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 جزیره ای با استقبال دلفین ها
لذت سفر به جزیره هنگام واقع بر کرانه های جنوبی جزیره قشم از مسیر دریایی هیجان انگیزش شــروع می شود؛ مسیری که عبور از آن با 
بازیگوشی های هنرمندانه دلفین ها در اوایل صبح یکی از به یادماندنی ترین تجربه های طبیعت گردان می شود. این جزیره با داشتن شفاف ترین 
و نیلی ترین سواحل با ساختار صخره ای، مرجانی و ماسه ای، امکان قایق سواری، شنا و غواصی برای تماشای ماهی های رنگین و متنوع، آهوهای 
بومی و نخلستان های زیبایش خاطرات منحصربه فردی را برای شــما رقم می زند. اگر به این جزیره زیبا سفر کردید حتماً دورتادور آن را که 
حدود 33 کیلومترمربع است با قایق های بومی بگردید و از مردم محلی بخواهید تا خودشان زیبایی های منطقه را به شما نشان دهند. با کمی 
گشت وگذار در جزیره بانوان نقاب داری را می بینید که با عشق درحال درست کردن صنایع دستی با صدف ها و ستاره های دریایی یا با حنا مشغول 
کشیدن نقش هایی بی بدیل روی دست و پای مسافران هستند. حواستان باشد که بازدید از مزرعه پرورش کروکودیل ها و تماشای صید کوسه 

از نزدیک را در هنگام از دست ندهید.

نازدارترین جزیره
در نزدیکی سواحل شرقی قشم دو جزیره وجود دارند که با فاصله حدود یک کیلومتر از قشم با نام جزایر ناز شناخته می شوند. جزر و مد دریا باعث 
می شود این دو جزیره گاهی به قشم بپیوندند و گاهی در دریا فرورفته و از آن جدا شوند؛ به همین دلیل محلی ها می گویند این جزایر در پیوستن 
به قشم ناز دارند. اگر به هنگام جزر راهی جزیره ناز شوید می توانید با تجربه یک پیاده روی شگفت انگیز به طول یک کیلومتر در دریا آن هم روی 
ماسه های نرمی که تنها چند ساعت پیش در عمق آب بوده اند خودتان را به صخره هایی با ارتفاع پنج تا ده متر رسانده، از آن ها باال بروید و پهنه 
دریا را به همراه تنگه هرمز و جزیره الرک به تماشا بنشینید. به حق که ساحل ناز با انبوه صدف های سفیدش همچو عروسی با لباس عروس ناز 

را بر خود تمام کرده است.
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سفره محلی

و ایران  ای ج ر ش
 واس  جواری ا سوا 
میش  ی  گون  نی
ا و  اده ا ما  ار و است
ای  و  ه ا  ا میگوی 
وردارند  گسترده ای ر
ای  ر ر سیاری ا ش
ی ک یشتر گوش  مرک
اده  د است گاو و گوس
و  ویژه  د مرد ج م ک
ایشان ا  ره  ا س ری  وش
و  ما رنگی م شود 
ای  ر ای موجود در ش
وان جا  و گا   ج
گردشگری گردشگران 
ود ج  سیاری را  سوی 
ت نماند ک  ت ناگ د ال م ک
ونگرم  میمی و  ا و 
اش  اس ک  و  ج
ه شان  وشم ای  ا
ا را  م شود و  
د ی م ک دان ل دو
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سفره رنگین 
بوشهر

ان ا گردشگری س
ا  گروه 

قاجری   ندا 
instagram neda gh ashpazi
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قلیه ماهی
شاید بتوان قلیه ماهی را مشهورترین و پرطرفدارترین غذای بوشهر نامید؛ البته 
این غذا در شمال کشور هم به شیوه های متفاوتی طبخ می شود. بدیهی است 
که دستور پخت بوشــهری این غذا طعمی متفاوت نسبت به روش های دیگر 
دارد. این غذا در بوشهر قلیه خوانده می شود و اگر روزی مهمان مردم محلی این 
استان شدید، به احتمال زیاد یکی از غذاهایی است که بر سر سفره حاضر خواهد 
بود. محتویات اصلی این غذا شامل ماهی، سبزی قلیه )گشنیز و شنبلیله(، تمر 
هندی، پیاز، ادویه جات )نمک، زردچوبه و فلفل( و آرد گندم می شود. بهترین نوع 
ماهی برای پخت این غذا سنگسر، هامور، شیر و سرخو است. یکی از نکته های 
مهم در طبخ قلیه ماهی بوشهری مخلوط کردن آرد و تمر هندی باهم است. در 
جنوب به طورمعمول این غذا را که آماده کردن آن زمان کمی می برد، به همراه 
للک یا شکرپلو میل می کنند که البته طعم تند و ترش آن در کنار پلوهای شیرین 
ترکیبی مناسب می سازد؛ اما شما می توانید از پلوی ساده یا زعفرانی هم استفاده 
کنید. یادتان باشد مانند اغلب غذاهای بوشهری، این غذا هم باید تندی زیادی 

داشته باشد.

لخ لخ
این غذای لذیذ به دو صورت درست می شود: یکی با لیموعمانی و دیگری 
با تمر هندی. مواد اصلی تشــکیل دهنده این غذا ماهی، سبزی ماهی، 
برنج، تمر هندی و سیر است  پیاز و ســیر را ریز خرد می کنیم و همراه 
نمک و فلفل و زردچوبه تفت می دهیم؛ سپس، سبزی ها را با مواد تفت 
می دهیم تا خوب سرخ شود. با آب گرم تمر هندی را شیره گرفته و پس 
از عبور دادن از صافی آب تمر را به سبزی ها اضافه می کنیم و می گذاریم 
تا به جوش بیاید. درادامــه ماهی ها را که از قبل پــاک و تمیز کرده و 
نمک زده ایم شســته و به مواد در حال جوش خوردن اضافه می کنیم و 
می گذاریم تا ماهی ها خوب بپزند. حاال ماهی های پخته شده را از ظرف 
غذا بیرون می آوریم و کناری می گذاریم. برنج را به دیگ آب تمر و سبزی 
اضافه کرده و منتظر می مانیم تا آب برنج گرفته شود. شعلهٔ زیر برنج را 
کم کرده و ماهی ها را روی برنج چیده و دم کش را می گذاریم و منتظر 

می مانیم تا برنج دم بکشد.

یتیمک
یتیمک نیز از غذاهای بوشهری است که شاید به نوعی معادل یتیمچه 
معروفی باشد که در تمام نقاط کشــور پخته می شود. این غذا گوشت 
ندارد و ســرخ کرده نیســت؛ به همین دلیل می توان آن را در دســته 
غذاهای ســالم و رژیمی جا داد؛ ضمن این که یتیمک به دلیل داشتن 
لوبیا، پروتئین خوبی دارد و استفاده از بادمجان در ترکیبش، آن را لذیذ 
و خوش طعم کرده اســت. یتیمک از بادمجان، پیاز، لوبیا چشم بلبلی و 
آب تمر هندی تشکیل شده است. لوبیا چشم بلبلی را بپزید. حاال در یک 
تابه، پیاز را خردکرده و حرارت دهید تا وقتی که سبک شود. در این زمان 
بادمجان ها را پوست کنده و در آب نمک بگذارید تا تلخی آن از بین برود؛ 
سپس آن ها را شسته و به صورت مکعبی خرد کنید. بادمجان را به پیازداغ 
اضافه کنید و به آن نمک، فلفل و زردچوبه بزنید. اجازه دهید بادمجان ها 
کمی در روغن تفت بخورند. درادامه یک لیوان آب به مواد اضافه کرده و 
به مدت نیم ساعت حرارت دهید تا بادمجان ها نرم شوند. نصف یک بسته 
کوچک تمر هندی را در نصف لیوان آب خیس کنید و بعد از نیم ساعت 
از صافی رد کنید. لوبیا چشم بلبلی را روی بادمجان ها ریخته و آب تمر 
هندی را هم اضافه کنید. ترجیحاً نمک را در آخر پخت اضافه کنید. اگر 
ذائقه تان می پذیرد، غذا را تند کنید. این غذا در اصل باید تند و پر ادویه 
باشد. بعداز آن که تمر هندی به خورد مواد رفت و آب غذا کشیده شد، 

آن را در ظرف ریخته و با سبزیجات تازه تزئین کنید.
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میگوپلو
میگوپلو را نیز می توان از غذاهای فراگیر سنتی 

و محلی بوشهری ها دانست.
برنج، پیاز سرخ شــده، میگو تازه پاک شــده، 
گشنیز باکمی شنبلیله و جعفری از مواد اصلی 

تشکیل دهنده آن است.
برنج را پخته و صاف می کنیم و کنار می گذاریم. 
پیاز را در روغن ســرخ می کنیم و زردچوبه را 

داخل پیاز سرخ شده می ریزیم.
میگو را پس از پاک کردن و شستن در مقداری 
نمک و زردچوبه کمی ســرخ می کنیم و کنار 
می گذاریم. سبزیجات را شســته و خرد و در 
روغن قــدری ســرخ می کنیم. تمــام مواد را 
مخلوط کرده و با فلفل ســیاه یا قرمز خوب به 

هم می زنیم.
برنج را در قابلمه ریختــه و البه الی آن از مواد 
سرخ و مخلوط شده می ریزیم و مقداری آب و 

روغن روی آن داده و دم می گذاریم.
به این نکته توجه داشته باشید که شنبلیله باید 

نصف بقیه سبزیجات باشد.

 رنگینک
رنگینک معروف ترین پیش غذای بوشهری ها است. هسته و کالهک هر 
دانه خرما را درآورید و به جای آن یک تکه مغز گردو بگذارید؛ آنگاه دانه های 
خرما را در بشقاب تخت کنار هم بنشانید؛ به طوری که جای کالهک آن رو 
به باال باشد. به این ترتیب تمام بشقاب را با خرما بپوشانید و حاشیه بشقاب را 
به اندازه یک بند انگشت برای سرریز آرد و روغن باز بگذارید. آرد و روغن را 
در تابه بریزید و روی آتش مالیم هم بزنید تا آرد به رنگ قهوه ای باز درآید؛ 
سپس کره را اضافه کنید، هم بزنید و بردارید )آرد و روغن باید شل باشد. 
اگر سفت درآمد اندکی روغن اضافه کنید و کمی تفت بدهید(. آرد و روغن 
داغ را روی خرما بریزید و با پشت قاشق صاف کنید تا روی خرما و اطراف 
آن را بپوشاند؛ سپس گرد قند را روی آرد بپاشید. روی رنگینک را با گرد 

دارچین تزئین کنید و بگذارید خنک شود.

مسقطی 
مسقطی بوشهری از دسرهای خوشمزه خطه جنوب محسوب می شود. 
برای تهیه آن ابتدا گالب و شکر را اضافه کرده و باحوصله به طور مداوم هم 
می زنیم تا زمانی که حسابی غلیظ شود. حاال کره را اضافه می کنیم و آنقدر 
هم می زنیم تا مسقطی به روغن بیفتد که البته زمان زیادی می برد. باید 
حسابی غلیظ و کش دار شود و به جایی بین مرز سوختن و نسوختن برسد. 
درادامه باید ظرف را از روی حرارت برداریم و اگر دوست داریم درون آن 
مغز پسته بریزیم. درباره پختن مسقطی باید این نکته را فراموش نکنیم که 
رمز موفقیت ما در صبوری ما است؛ یعنی باید سر پا بایستیم و هم بزنیم. اگر 
کم حرارت ببیند یا کم هم زده شود نهایتاً معجون غلیظ و سفت و کش دار 
موردنظر را نخواهیم داشت. قالب موردنظرمان را خوب چرب می کنیم و 
مسقطی را درون آن می ریزیم و می گذاریم تا کمی خنک شود؛ سپس آن 
را درون یخچال می گذاریم تا حسابی سفت شود. مسقطی هر چه بیشتر 

درون یخچال بماند خوشمزه تر می شود.

سفره محلی
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سمنو آی سمنو ...

ر ی شا مر

خدا رحمت کند مادربزرگم را. هرسال دو سه هفته ای قبل 
از عید دست به کار پختن سمنو می شد. تمام کارهایش را 
عقب می انداخت و تنها کار و فکرش می شد پختن سمنو؛ 
البته یک زرنگ بازی هم درمی آورد و با یک تیر دو نشان 
می زد: هم نذر هرساله اش برای حضرت فاطمه)س( را 
ادا می کرد و هم برای ســفره هفت سینش سمنو آماده 
می ســاخت. وقتی از او راجع به این همه جدیت درباره 
پخت ســمنو می پرســیدم، می گفت: »ننه، سین اول 
هفت سین، سمنو هستش و اگه نباشه سفره هفت سین معنی نمی ده.« از اونجایی که ما فامیل 
شلوغی بودیم مادر بزرگم همیشه یک گونی گندم می خرید که سمنو به همه برسد و کم نیاید. یادم 
هست گندم ها را داخل یک سینی بزرگ مسی می ریخت و چند روز می گذاشت تا جوانه بزنند؛ 
بعد صبر می کرد تا این جوانه ها خشک بشوند و وقتی خشک می شدند آن ها را به پدربزرگم می داد 
تا پیش »مش تقی« ببرد و آســیاب کند. هنگامی که پدربزرگم گونی گندم های آسیاب شده را 
می آورد تازه  کار مادربزرگم شروع می شد. یک دیگ بزرگ مسی را روی چوب هایی که با شعله آتش 
برافروخته شده و دورتادورش را آجر چیده بود می گذاشت و آردها را با مقدار معینی آب که از قبل 
داخل دیگ ریخته بود مخلوط می کرد و خوب آن ها را با یک مالقه بزرگ و گود مسی مرتب و به مدت 
چند ساعت به هم می زد تا رنگشان قهوه ای متمایل به قرمز شود. مقداری بادام و گردو با پوست و 
بدون پوست هم داخل دیگ می انداخت؛ سپس در دیگ را می بست و روی آن را با چوب هایی که 
از قبل زیر دیگ آتش گرفته بود می پوشاند. یادم هست می گفتند هر کس در کاسه اش گردو و بادام 
باشد یعنی حاجتش روا شده است؛ به خاطر همین بین ما بچه ها سر اینکه در کاسه چه کسی بادام 
بیفتد دعوا می شد. خالصه که سمنوها با همین حالت و با شعله مالیم باید تا دو روز می پخت و در تمام 
طول این مدت افراد  هردو ساعت یک بار این مواد را به هم می زدند و دوباره در دیگ را می گذاشتند. 
یادش به خیر. خاله هایم می گفتند: »تو هم بیا هم بزن.« ولی وقتی می دیدم دست های کوچکم 
قدرت بلندکردن آن مالقه بزرگ مسی را ندارند ناراحت می شدم و می گفتم: »من که نمی تونم.«  
اما مادرم می گفت: »چرا، دخترم قویه.« و مالقه را با دست من با هم می گرفت و هم می زد تا من هم 
دلم خوش باشد که سمنوها را هم زده ام. در آن لحظه فقط از خدا می خواستم که هرسال مادر بزرگم 
سمنو بپزد تا ما بچه ها دورهم جمع بشویم و بتوانیم در حیاط بازی کنیم؛ اما این رسم قشنگ فقط 
تا زمانی که مادربزرگم زنده بود در آن حیاط باصفا برقرار بود و من هیچ وقت مجال آن را پیدا نکردم 

تا به مادربزرگم بگویم:
 »ننه جون ارث به اوالد بده       سمنو رو تو به من یاد بده«
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رسآقا سید ؛ 
ماسوله زاگرس

ادی ر ا  دالر
ی مرجان مو

ا ارشد گردشگری  کارش

رن اس  تیاری در م کو ال و  ارم ای  ی ای  تا قا سید ا روس سر
رو کرده اس و  دلی  اگر م ول  ن  ماس ای  ان  ان  تار  ک سا
قا سید نامیده شده اس  یس در ای روستا  نا سر اده سید  قرارداشت امام
ا  ی ای  ی   ش اندا ا   ره  م  ان دیگری اس و  ان س  ر یا 
ار و  وشیده شده اما  ول سرد سال روستا ا ر  ر ا م شود در  ت  ی ا 

شار  رنده و  ر ا  و در و  ش اس سر س و  ستان دارد ک  ا

راهی روستا شدیم و مهمان اسفندیار . بســیار مهربان بود، مثل بقیه اهالی روستا که یک به یک 
می آمدند و با صمیمیت و مهر به ما خوشامد می گفتند و لختی در کنارمان ، زیر سیاه چادری که در حیاط اسفندیار و روی سقف یک مهربان 
دیگر برایمان برپا شده بود می نشستند و از سماور برایمان چای می ریختند. شاممان آشی محلی و بسیار خوشمزه بود  که با نوعی قارچ 
سیاه رنگ پخته شده بود .  شب را در زیر ستارگان پرنور خوابیدیم و با اولین پرتوهای نور خورشید و با بوی نان تازه بیدار شدیم. خانواده صمیمی 
و بی ریای اسفندیار اجازه دادند مراسم نان پختن را ببینیم و چند تایی هم نان بپزیم. پس از صبحانه، اسفندیار پسرش حسین را در نقش 
راهنما همراهمان کرد که دیدنی های روستا را نشانمان بدهد و به سمت رودخانه هدایتمان کند. حسین، پسرک سیزده چهارده ساله چابک 
و خوش اخالقی بود که زیباترین مسیر ممکن را برای عبور انتخاب می کرد و  با مهربانی جای جای روستا را نشانمان می داد و همین طور که 
پیشاپیش گروه حرکت می کرد، با سبکبالی و چاالکی از سنگ ها و صخره ها باال می رفت و برایمان شاتوت و پسته کوهی می چید. گاهی هم 
به نفس زدن هایمان می خندید و لوازم و اسباب دست و پاگیرمان را می گرفت و با چاالکی و قدرت یک بختیاری حملشان می کرد. بچه های 
روستا با صدای خنده هایشان همراهمان شده بودند و در راه با هم مسابقه می گذاشتند.کاش به فکرمان رسیده بود و کمی خوردنی خوشمزه 
برایشان سوغات برده بودیم . از روستا که خارج شدیم ایستادند و با لبخند و چشم های مهربانشان بدرقه مان کردند و دوباره با هیاهو و بازی 
مسیر را برگشتند. ابتدای مسیرمان سرباالیی تندی بود که در نهایت به تعداد زیادی پلکان سنگی منتهی شد و به سمت دره ای می بردمان که 
صدای آب و آبشارش از دور به گوش می رسید .  کمی که جلوتر رفتیم آبشارهای زیبایی نمایان شدند که لبریز از آب برف بودند و زیبایی شان 
خستگی را از تن می زدود. تا چشم کار می کرد زیبایی بود و آرامش و نغمه آب و پرنده و اصالت بی نظیر طبیعت که زمان را برایمان ساکن کرد 
و اجازه داد دمی بی دغدغه بیاساییم. مسیر برگشتمان از کنار امامزاده بود که گنبد سبزش را از باال دیده بودیم وحاال سر را که باال می آوردیم 
تمام منظره روستا را یکجا می دیدیم. دم غروب بود و همه اهالی بر سر بام ها به استراحت و تماشای غروب زیبای خورشید نشسته بودند. حیف 
که زمان پرواز کرد و مارا به لحظه بازگشت رساند. از همان لحظه دلمان برای حسین و مهربانی اش تنگ شد؛ برای اسفندیار که مثل ما بغض 
داشت و برای همه اهالی روستا.  سرآقا سید و مردم مهربانش بخشی از دلمان را برای همیشه به گرو بردند تا هروقت به فکرشان می افتیم 

لبخند بزنیم و دوباره دلمان برایشان تنگ شود.
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عیدانه

د  ا و م ر شیرا ج راد ش رای یشتر ا
ت  ی م ت د ی س ک ال ر نورو س
ود دارند شیرا  واس  ا  ش انت
وای  یای ا ا  و را ی ج موق
وردار  س در نورو ر و و دل  م
ای  ا ار و  ی وجود  م اس 
ام قوی در ج  یار   اری س
اید  ت ن سو م شود  ال گردشگران م

ا شد ا  ی  میم شیرا وی گر و  مان  و ام یا  ری  ا م 
ی  م  ا د ت ود را  شیرا ا یدان  تی  می گر را  اما 
را ا  دی  جمشید شاه  ی س ا ا  یدن نا شیرا  ش
ر  ان و شاید ی دو جا دیگر در  اک ن ار کری  ه قر ار دروا
ددی دارد ک کمتر  ای مت ر جا  ور ک ای ش دا م شود در ما 
ی رای  تانسی سیار ا ای ک  اسد جا  ا را م ش ن  مام  کس 
ای  ر جا  می  م یدان  ج گردشگر دارند ای گون شد ک در 

تی ر شیرا گر ت شده ش ا کمتر ش

مسجد نصیرالملک؛ میعادگاه نور و رنگ
مسجد نصیرالملک شاهکار بی بدیل شیراز است که با جشنواره رنگ هایش به خوبی از میهمانان 
خود چشم نوازی می کند. این مسجد در جنوب خیابان لطفعلی خان زند و در نزدیکی شاه چراغ 
واقع شده است، مسجدی که میعادگاه نور و رنگ است، رنگ هایی که در لحظه دیدار به شوق 
آمده و می رقصند تا جلوه ای تماشایی را خلق کنند و میهمان خانه خدا را در آرامشی بی مثال 
و زیبا غرق کنند. این مسجد یکی از زیباترین مساجد ایران ازلحاظ کاشی کاری و مقرنس 
است که یکی از بزرگان سلسله قاجار به نام میرزا حسین علی معروف به نصیرالملک دستور 
ساخت آن را داد و پروسه آن دوازده سال به طول انجامید. شیشه های رنگی، طاق های بلند 
و کاشــی کاری های فوق العاده آن را باید از نزدیک دید تا زیبایی بی مانند آن را درک کرد. 

سنگتراشی و تزئین این شبستان الهام گرفته شده از مسجد وکیل شیراز است.

عیدانه گردشگری سپاهان؛

خوشا شیراز 
و...

ان ی ا مر
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باغ جهان نما
باغ جهان نما یکــی از کهن ترین باغ های 
شــیراز است که در شــمال شرقی شهر 
شیراز و ضلع شرقی خیابان حافظ )دروازه 
قرآن( و باالتر از میدان حافظیه قرار دارد. 
این باغ همانند سه باغ ارم، دلگشا و تخت 
قراچه از باغ های مشهور شیراز است که در 
منطقه ویژه ای از شیراز )خیابان حافظ( و 
در میان آرامگاه حافظ، هفت تنان، دروازه 
قرآن، خواجوی کرمانــی، باباکوهی، باغ 
ملی، گهواره دید، کتابخانه ملی اسناد و... 
جای دارد. در داخل باغ جهان نما عمارتی 
به شکل هشت ضلعی دیده می شود که 
دارای چهار شاه نشــین در چهارگوشه 
بنا است و میان شاه نشــین ها، اتاق های 

دوطبقه قرار دارند.

عمارت شاپوری
باغ و عمــارت شــاپوری از دیگر بناهای 
قدیمی شیراز است که در محله قدیمی 
انوری که 100 ســال قدمت دارد و هنوز 
هم جذاب و دیدنی است، واقع شده. این 
خانه متعلق به عبدالصاحب شــاپوری 
از تاجران بزرگ شــیراز بوده که در سال 
13۷9 به ثبت ملی رسیده است. پس از 
بازسازی های اساســی، این بنا به صورت 
مــوزه ای تاریخی میزبــان عالقه مندان 
به معمــاری قدیــم ایــران به خصوص 
شــیوه معماری و تزئینات شیراز است. 
اضافه کردن بالکن به بنا که در معماری 
ایرانی جایگاهی نداشــته، از مشخصات 
منحصربه فرد معماری این عمارت است. 
بازدید عموم از این اثر آزاد و در آن رستوران 
و کافی شاپ و نمایشــگاه آثار فرهنگی و 

هنری استان فارس نیز دایر است.

Sepahan tourism
 m

agazine
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عمارت کاله فرنگی شیراز
عمارت کاله فرنگی )آرامــگاه وکیل( در میان باغ 
زیبایی در خیابان زند بنا شــده اســت. در زمان 
حکومت زندیه، این عمارت باشکوه محل پذیرایی 
میهمانان و ســفیران خارجی و مراسم رسمی و 
اعیاد مختلف بوده اســت. بنابه وصیت کریم خان 
زند )وکیل الرعایا(، جســد وی را در شاه نشــین 
شــرقی عمارت دفن کردند و آن را آرامگاه وکیل 
نامیدند. این عمارت به صورت هشــت ضلعی بوده 
و به وسیله ازاره های ســنگی یکپارچه و تزئینات 
کاشی کاری با نقوش اسلیمی، گل و مرغ، مناظر 
شــکارگاه و صحنه های الهام گرفتــه از قصه ها و 
داســتان های قدیمی تزئین  شده است. داخل بنا 
شامل یک تاالر، مرکزی گنبددار و چهار شاه نشین 
جانبی اســت که در حدفاصل آن ها یک اتاق قرار 
دارد. عمارت کاله فرنگی از 1315 شمسی به موزه 
تبدیل و عنوان موزه پارس بر آن نهاده شده است.

سرای مشیر
سرای مشیر یا سرای گلشن از بازارهای قدیمی 
شیراز است که در دوره قاجاریه ساخته  شده است. 
این بازار زیبا و دیدنی در جنوب شرقی بازار وکیل 
جنوبی و در مجاورت در خروجی آن قرارگرفته و 
معماری آن کم وبیش مانند بازار وکیل است. این 
محل هم اکنون یکی از مهم ترین مراکز عرضه 

صنایع دستی در کالن شهر شیراز است.
ســرای مشــیر به دلیل واقع بــودن در یکی از 
مکان های مهم گردشگری شــیراز که درواقع 
محور شاه چراغ به سمت بازار وکیل است و به دلیل 
ساختمان زیبای بنا و حیاط بزرگ و دلگشایی 
که در میــان این بنا واقع شــده از دیرباز مقصد 
مهمی برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی 

بوده است.

Sepahan tourism
 m

agazine

خانه زینت الملوک (موزه مادام توسو)
خانه زینت الملک یا زینت الملوک یکی از آثار تاریخی و معماری شهر شیراز و متعلق به دوره قاجار است که ساخت آن حدود دوازده سال به طول 
انجامیده. این خانه در خیابان لطفعلی خان زند در ضلع غربی نارنجستان قوام واقع شده است. سقف بیشتر اتاق های این خانه چوبی است و با تصاویر 
گوناگونی از حیوانات، پرندگان و گل وبوته تزئین شده است. ساخت این خانه قدیمی حدود سال 1290 قمری توسط علی محمد خان قوام الملک 

دوم آغاز و در سال 1302 قمری به پایان رسیده است.
این ساختمان در سه ضلع دارای زیرزمین بسیار وسیع و گسترده ای است که امروزه از آن به عنوان موزه استفاده می شود. در این موزه تمامی 

شخصیت های برجسته شیراز به صورت مجسمه برای بازدید مردم به نمایش گذاشته شده اند.

نارنجستان قوام
نارنجستان قوام نیز در خیابان لطفعلی خان زند واقع شده و متعلق به خاندان 
قوام الملک بوده اســت. عمارت نارنجســتان با صنعت آیینه کاری، نقاشی، 
کاشی کاری، گچ بری و منبت کاری تزئین  شده است و یکی از شاهکارهای دوره 
قاجاریه است. نارنجستان قوام که به باغ قوام مشهور است، بین سال های 125۷ 
تا 126۷ هجری شمسی، مقارن با حکومت ناصرالدین شاه قاجار و به دستور 
علی محمدخان )قوام الملک دوم( و پسرش محمدرضاخان )قوام الملک سوم( 
در شیراز ساخته و تکمیل  شده است. طرح بنای اصلی این عمارت برگرفته از 
معماری دوره زندیه است. دیواره ها و سقف تمام اتاق ها گچ بری و نقاشی شده 

است. این بنا در 1345 به دانشگاه شیراز واگذار شد.

عیدانه
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ازایــن رو بــا درنظرگرفتن رشــد روزافزون 
گردشگری و نزدیکی به ایام نوروز و سفرهای 
نوروزی و مشکالت موجود در این حوزه بر آن 
شدیم تا در میزگردی با حضور آقایان محسن 
یارمحمدیان معاونت گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، امین 
حاتمیان دبیر کمیته توسعه گردشگری استان و 
دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری و کریم 
داودی عضو کمیسیون گردشگری شورای شهر 
به صحبت پیرامون سفرهای نوروزی بپردازیم.

زیرساخت های گردشگری زیر بار 

گردشگری انبوه نوروزی کمر خم می کنند 
به نظر می رسد در ابتدا باید به زیرساخت های 
گردشــگری با توجــه به ســفرهای نوروزی 
بپردازیم. متأسفانه زیرساخت های گردشگری 
به خصوص در بخش اقامت کافی و مناســب 
نیستند؛ درصورتی که در شرایط کنونی وضعیت 
زیرساخت ها مبهم نیست و می توان با مدیریت 
صحیح و توزیع مناسب سفر از امکانات موجود 
بهره جســت و فرصتی برای رفــع کمبودها 

به وجود آورد.
مدیان یک اشــکال عمده در رابطه  یارم
با گردشــگرانی که به اصفهان سفر می کنند 
وجــود دارد و آن این اســت که همــه افراد 
بالاستثناء عالقه مندند از شهر اصفهان بازدید 
کنند و تمایلی به گشــت و گذار در اســتان 

ر اس  رای مسا اس  ر سیار م ن نورو  و ی 
ادان و  ولی مرد  ود و ن کار و مس ن در و مدرس مان م ش
د  ی ک ه ای را رنام ری درو ای  ر د س وان ود م  تیار  ا ا
د رای  ا کشور  در ای وق سال جان م د ی ا ن وای   و

ر   راندن اوقا  گ
رسال نس  سال ق رو  رشد اس  ی  ای نورو ر ا  س مار ر اسا 

ای  ر راد رای س ا یشتر ا ای انت ی  دی اس ک در گ ا ان ی ا م در ای میان استان ا
ی  ی نورو دم رسان در  ا ق رای  ت ا ماه  ای م اد ا و ن ی وجود دارد ارگان  نورو
ریان  مش ی  م گران و  د مش رای گردش و  شا ان  س سی م شوند اما مت

ستی  ان مان  ا

در میزگرد مجله گردشگری سپاهان بررسی شد:

سفرهای نوروزی؛ 
فرصت یا تهدید؟!

ا  
مد شری اره ستا رم

میزگرد
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ندارند. اصفهان، شــیراز و یزد دربســته سفر 
تمامی گردشگران وجود دارد و بسیاری از تور 
اپراتورها معتقدند اصفهان گردشگری فرهنگی 
کشــور را قفل کرده، چون با مشــکل کمبود 
زیرساخت های اقامتی روبه روست. قبول داریم 
که زیرساخت هایمان برای گردشگری انبوه کم 
است اما درحال توسعه است. 35 هتل در حال 
ساخت در اصفهان وجود دارد و در زمان بندی 
انجام شده دقیقاً مشخص شــده که هرکدام از 
آن ها چه زمانی افتتاح می شوند؛ لذا دور نمای 
اقامت در اصفهان خوب است و ما درنهایت یکی 

دو سال دیگر با مشکل مواجه هستیم.
داودی اما متأسفانه من این طور فکر نمی کنم. 
واقعاً کدام یک از هتل هایمان دارند پنج ستاره 
می شــوند: هتل سیتی ســنتر؟ هتل مرکز 
همایش؟ هتل شــهر رؤیاها یا هتل هما؟ زیاد 
دلمان را خوش نکنیم کــه در اصفهان تعداد 
زیادی هتل در حال ســاخت وجــود دارند. تا 
جایی که سراغ دارم بســیاری از این پروژه ها 
متوقف هستند و عمالً پیشرفتی ندارند و هنوز 

زیرساخت های ما تکانی نخورده اند.
میان این به خاطر این است که ساخت  ا
هتل پنج ستاره در شــهر اصفهان با وضعیت 

کنونی توجیه اقتصادی ندارد.
 این روزها موضوع فعالیت خانه های مســافر 
به عنوان مســئله ای بحث برانگیز در صنعت 
گردشگری کشورمان مطرح است. مخالفان، 

میان  ا امی 
و  وانی نورو را     شر م 

یون  ی ک ا س می مدیری ک
گردشگری ک وارد م شوند توانی 

ا و  ر م ش ان ا  در استان ا
یرای  د گردشگری  ای م روستا

ان ر ا ی ن  در ش ک

مدیان  س یارم م
ان نگران  ر دلی اگر جام می  
ی  ورود گردشگران اشد ق  ی
س  د ا ش ن م گردشگری در 

رو رو م شود

کری داودی  
رسال ی ماه مانده  داق  اید 
مو  ی و  ی ید رنام ای   
وسی  مرد جام در را ا 

ی ورد ا گردشگران  د وه ر ن

اره ستا ر 
 گردشگری اوجود گردشگر 

ای رو ای   د ا یدا م ک ا  م
ر گردشگر اس ک میان  ی 

ان  ت ی  ا اقام در ی  انت
ای  د ری ا وا اری یا  استی

تار اشد اقامت دیگر م

فعالیت خانه های مسافر را به نفع صنعت گردشگری کشور 
در بخش اقامت و پذیرایی نمی داننــد و معتقدند با فعالیت 
این اماکن، به ویژه در شهرهای گردشــگرپذیر که برخی از 
گردشگران ترجیح می دهند از اقامتگاه های استیجاری استفاده 
کنند، فعاالن و سرمایه گذاران صنعت هتلداری و اقامت متضرر 
خواهند شد؛ اما اگر بخواهیم نگاهی مثبت به فعالیت خانه های 
مسافر داشته باشــیم، باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم 
که صنعت گردشگری باوجود گردشگر معنا پیدا می کند و 
ازاین رو این حق طبیعی هر گردشگر است که میان انتخاب 
اقامت در یک هتل، یک خانه استیجاری یا هریک از واحدهای 
اقامتی دیگر مختار باشــد. عالوه بر ایــن، افزایش روزافزون 
تعداد خانه های مســافر حاکی از وجود تقاضا در این عرصه 
است؛ چراکه عرضه هر خدمتی در این صنعت از پی تقاضایی 
شکل گرفته و خواهد گرفت؛ برهمین اساس فعالیت این اماکن 
نیز غیرقابل انکار است و حذف آن ها از بازار گردشگری کشور 
به نوعی نادیده گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در 

چنین اماکنی به شمار می رود.
 اقامتگاه های بوم گردی و خانه های تاریخی یکی از ابزارهای 
اصلی ما برای توســعه گردشــگری هســتند. در تمام دنیا 
سیاست های تشویقی ویژه این قبیل مسائل اتخاذ می کنند. 
باید خانه های تاریخی را به بهره برداری برســانیم و از آن ها 
منفعت کســب کنیم. االن خانه های تاریخی کم کم برای ما 
تبدیل به یک معضل شده اند. چندهزار خانه تاریخی داریم 
که تکلیف آن ها نه برای مالک مشخص است، نه برای ما و نه 
برای مجاورینش و این گونه می شود که سقف این خانه ها یا به 
صورت سهوی یا عمدی فرو می ریزد و تبدیل به تلی از خاک 
می شود که تازه آواربرداری اش داستانی جدید دارد و در پی 
همه این ها نکته جالب این اســت که خاکروبه این خانه ها 
جمع می شود؛ ولی ستاره های این خانه ها هنوز در نقشه های 

شهرداری می ماند.
مدیان جایگزین های بســیاری برای هتل ها وجود  یارم
دارد. اقامتگاه های بوم گردی و خانه های مسافر می توانند در 
کنار هتل ها قرار گیرند و به اقامت تنوع ببخشــند. دوستان 
هتلدار مخالــف فعالیت این واحدها هســتند؛ ولی من هم 
معتقدم باید بپذیریم که گردشگر حق دارد مکان اقامتش را از 
بین گزینه های مختلف انتخاب کند؛ پس در اقامت باید تنوع 

وجود داشته باشد.
داودی  خانه هــای تاریخــی فرصت های بالقــوه ای برای 
اقامتگاه شدن دارند که متأسفانه تاکنون به آن ها آن طور که 
باید توجه نشده است و این دقیقاً عاملی است که در یزد باعث 
جذب گردشگران بسیاری می شود. مشکل برمی گردد به جایی 
که دولت حاضر است برای مسکن مهر وام با بهره هفت درصد 
بدهد؛ ولی بهره وام ساخت هتل را هجده درصد وضع کرده اند. 
مســلم اســت که توجیه اقتصادی ندارد و بخش خصوصی 
برای ساخت هتل رغبت چندانی نشــان نمی دهد. در تمام 
دنیا هتل ها سیزده الی چهارده درصد بازده اقتصادی دارند. 
حال اگر قرار باشد بخش خصوصی سیزده درصد سود کند و 
هجده درصد بهره دهد مسلم است که این کار برایش توجیه 
اقتصادی ندارد. وقتی در عرض پنج سال 500 هتل در دبی 
ساخته می شود دلیلی ندارد جز آن که وام هایی با بهره دو یا سه 

درصد به متقاضیان اختصاص داده اند.
میان در همه جای دنیا معمول است که اخذ مجوزهای  ا
پروژه های ساخت وسازی سه تا شش ماه انجام شود؛ در صورتی 
که در ایران این پروسه گاها سه تا پنج سال به طول می انجامد. 
معلوم است که فرد سرمایه گذار و کارآفرین با این همه سختی 
که تحمل می کند دیگر برایش انگیزه ای بــرای ادامه کار و 

بهره برداری باقی نمی ماند.
مدیان  البته بازهم هرچه به سمت جلو پیش می رویم  یارم
مشارکت بخش خصوصی رو به افزایش و بسیار امیدوارکننده 

است. باید منافع بخش خصوصی را درنظر بگیریم و از طرفی 
دیگر هم به فکر اقشار کم درآمد عالقه مند به سفر در ایام پیک 
سفر باشیم. اسکان در باغ فدک و باغ غدیر ایده آل ما نیست؛ 
اما وقتی در ایام شلوغی سفر با مشکل مواجهیم ناچاریم آن ها 
را بپذیریم. تنوع از سر ناچاری نیست و الزم و همیشگی است؛ 

ولی کمپ ها از سر ناچاری و اضطرار ایجاد می شوند.
میان بایستی سبد ارائه خدمات گردشگری ما به اندازه  ا
تمام سالیق گردشگران باشــد. چه بخواهیم و چه نخواهیم 
عده ای هستند که عالقه دارند چادر بزنند و بعضا هم ربطی به 
وضعیت مالی شان ندارد  و تنها تمایل طبیعت گردی ایشان 

به این صورت است.
داودی وقتی امکانات اقامتــی ارزان قیمتی نظیر باغ فدک 
ایجاد می کنیم مسلم است که گردشگر آنجا را به هتل ترجیح 
می دهد. باید کاری کرد که پــس از هتل ها و مهمان پذیرها 
بخش های خصوصی مثــاًل مدارس غیرانتفاعــی بیایند و 
اتاق هایی را  با یک سری امکانات مشــخص و استاندارد به 
گردشــگران عرضه کنند؛ اما در رابطه با بــاغ فدک هم باید 
چاره ای بیندیشیم که الاقل اسکان در آن مکان از جنبه های 
دیگری به صرفه شود؛ به عنوان مثال، در قسمتی از باغ، بازارچه 
صنایع دستی راه بیندازیم تا به اقتصاد گردشگری کمک کند.

توزیع زمان تعطیالت و مقاصد هدف 

گردشگری؛ راهکار مدیریت جریان سفر
مدیان راه حل این مشکل در تمام دنیا مشخص است.  یارم
تعطیالت آخر هفته باید دو روز باشد. اگر چنین شود سفر هم 
ازلحاظ زمانی و هم مکانی، توزیع و بسیاری از مشکالت حل 

می شود.
میان درست اســت. باید برای توزیع تعطیالت فکری  ا
اساسی کرد . تعطیالت آخر هفته در تمام دنیا و البته درتهران 
نیز متداول، اما در شهرستان هایمان این اتفاق نیفتاده است. 
توزیع تعطیالت به توزیع سفر کمک می کند. اقتصاد را رونق 

می دهد و اثرات خوبی بر سبک زندگی مردم نیز می گذارد.
مدیان طبق آماری که از خور و مرنجاب در دســت  یارم
داریم به وضوح می توان دریافت ایامی که یک روز به تعطیلی 
جمعه اضافه می شود آمار گردشگران ورودی به آن مکان ها سه 

تا چهاربرابر می شود.
میان می توانیم نوروز را به خوبی مدیریت کنیم؛ به شرطی  ا
که از این سه میلیون گردشگری که وارد می شوند بتوانیم در 
استان اصفهان با همه شهرها و روستاهای مقصد گردشگری 

پذیرایی کنیم: نه فقط در شهر اصفهان.
 اگر دو اتفاق )توزیع زمانی و توزیع مکانی سفر( در سیستم ما 
ساماندهی نشود راهی که داریم می رویم راه درست و پایداری 
نیست. االن دیگر حرف از گردشــگری پایدار است و منافع 
گردشگری باید بر مضراتش غلبه پیدا کند. در نوروز تمام بدنه 
دولت از ماه ها قبل با هم همکاری می کنند و البته هزینه های 

بسیاری به این منظور صرف می شود. 
چرا به تب سفر در تعطیالت نوروز دامن می زنیم؟ واقعا دیگر 
زمان آن رسیده که با توزیع تعطیالت این مسئله را مدیریت 
کنیم. خیلی از همشهری های ما خبر ندارند که چه جاذبه های 
ویژه ای گوشه گوشه استان داریم.کاشان، فریدونشهر، بویین و 
میاندشت، سمیرم و کویر خارا  همه وهمه در فاصله هایی حدود 
یک الی سه ساعتی شهر اصفهان واقع شده اند و جاذبه های 
منحصربه فردی را به دیده های گردشگران هدیه می دهند. این 
ویکندها )تعطیالت آخر هفته( کمک می کنند که فرصتی برای 
بازدید از این جاذبه ها فراهم شود. از طرفی با توزیعی که رخ 
می دهد شهروندان فرصت شب خواب در سفرهای خود را پیدا 
می کنند. آن وقت ایجاد هتل و مراکز اقامتی در شهرستان ها 
نیز توجیه پذیر می شود و اقتصاد مردم محلی شهرستان ها نیز 
رونق می گیرد. توزیع ایام سفر و توزیع مقاصد سفر تا صورت 
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داودی   بایــد ببینیم بــرای اصفهان چــه هدفی را 
دیده ایم. ما اصفهان را در اهداف بلندمدت یک شــهر 
فرهنگی تعریــف کرده ایم. این مهمانــان می توانند 
خوب باشــند و ما را به اهداف کلی مان نزدیک  کنند؛ 
ولی نه تنها با این ســبک و حجم تبلیغات. رســانه ها 
اعالم می کنند گردشــگران از چهــار میلیون به پنج 
میلیون رسیده اند. واقعاً چه هدفی با این نوع تبلیغات 
دنبال می شــود؟ این ها فقط هجمه شعاری هستند. 
باید ببینیم چقدر توانســته ایم و چقــدر می توانیم از 
این وقایع به عنوان فرصت اســتفاده کنیم و ظرفیت 
و زیرســاخت هایمان را ارتقــاء دهیم. مــا باید برای 
اهداف گردشــگری مان طوری برنامه ریزی کنیم که 
گردشگران داخلی در ایام لو سیزن به اصفهان بیایند 
تا مقداری از ظرفیت هتل هایمان پر شــوند و توجیه 

اقتصادی پیدا کنند.
میان اگر مدیریت سفرهای نوروزی درست انجام  ا
نشود لطمات آن بر بدنه اجرایی و مردم ماندگار خواهد 
شد. دردآور است که ما این جا نگران حجم باالی ورود 
گردشگر به شهر باشیم و آن سوی استان مسئولین یکی 
از شهرستان ها  خدا خدا بکند که گردشگر بیاید و رونق 
اقتصادی حاصل شود . باعث اندوه است که در اصفهان 
ترافیک قفل شود؛  ولی در شهر دیگری خیابان ها خالی 
از گردشگر باشــد. این طرف مردم اصفهان در نوروز از 
شلوغی و ترافیک سنگین مرکز شهر به استیصال در امور 
روزمره بیفتند و آن طرف روستاییان عزیز ما در بهترین 
روستاهای هدف گردشگری چشم انتظار حضور پر رونق 

گردشگر باشند.
داودی نوروز رخداد بسیار خوبی است؛ ولی برنامه ریزی ما 
تا به امروز طوری نبوده که بتوانیم از این فرصت بهره کافی 
را ببریم. هنوز مشکالت اساســی ما در فرودگاه اصفهان 
حل نشده. گردشگر برای انجام یک کار بانکی کوچک باید 
دو ساعت منتظر بماند که ساعت هفت ونیم صبح شود و 
بانک آغاز به کار کند. از طرفی دیگر یک ساعت ونیم طول 
می کشد تا بارها را از هواپیما خارج کنند. موقع خروج از 
پارکینگ فرودگاه هم که باید یک صف نیم ساعته را تحمل 
کند تا بتواند خارج شود. کدام هتل ما در منوی رستورانش 
غذاهای دلخواه گردشگران را به خوبی سرو می کند؟ کدام 
هتل برای شب گردشــگران برنامه های ویژه ای تدارک 
دیده؟ گردشگران ما از هشت تا دوازده شب در اتاق هایشان 
محبوس هستند. به راحتی می توان با ترکیبی از موسیقی 
سنتی و نمایش ورزشکاران باستانی خاطره ای تحت عنوان 
شب اصفهان را برای گردشــگران رقم زد. از سوی دیگر 
اصفهان حتی یک محور پیاده زنده ندارد که گردشــگر 
بتواند شــب با خیال راحت در آن قدم بزند و لذت ببرد. 
متأسفانه همه فقط حرف می زنیم و از عمل خبری نیست.
مدیان چنانچه موانع را برطرف کنیم می توانیم  یارم
با سرعتی بیش از پیش به سمت توسعه حرکت کنیم.
به طورکلی آینده را خوب می بینم. باید ســعی کنیم تا 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و نهایت اســتفاده را 
ببریم. دســتگاه ها و نهادهای مربوطه باید گردشگری 
را به صورت یک پروژه در نظر بگیرند تا مشــخص شود 
هرکسی باید چه کاری انجام دهد. خوشبختانه در برنامه 
ششم این گونه بیان شده که تمام بخش ها باید پیوست 
گردشگری داشته باشــند. به طورکلی تا ایده آل هایمان 
خیلی فاصله داریم؛ بنابراین ســرعت حرکتمان را باید 
افزایش دهیم. هرسال نسبت به سال قبل توزیع سفر یا 
همان تمرکززدایی بیشتر صورت می گیرد و اگر بتوانیم 
این کار را کامل انجام بدهیم قطعاً تهدیدهایمان به فرصت 

تبدیل می شود.

مسائل اقتصادی ببیند به احتمال زیاد ممکن است 
از مشکالت فرهنگی اجتماعی که رخ می دهد 
چشم پوشــی کند؛ اما اگر فقط متحمل هزینه 
شود به قطع با آن مخالفت می کند. کارهایی در 
آموزش انجام داده ایم؛ اما مسئولیت آموزش آحاد 
مردم با ما نیست. مسئولیت آموزش تأسیسات از 
قبیل آژانس های مسافرتی، هتل ها، تورلیدرها، 
رستوران ها و... با ما است؛ البته منعی نشده ایم 
که بقیه را آموزش بدهیم؛ اما مســلماً نیازمند 
برنامه ای جامع و قوی اســت؛ بــه عنوان مثال، 
راهنماهای ما هر هفته جلســه آموزش دارند. 
اتحادیه ها و اصناف موظف اند برای فعاالنشان در 
حیطه کاری خود کالس های آموزشی بگذارند؛ 
به عنوان مثال،اتحادیه تاکسیرانی موظف است 
به تمام رانندگان رفتار شایسته را آموزش دهد. 
در بحث عموم افراد جامعه این طور که منطقی به 
نظر می رسد این است که شهرداری مسئولیت 
را بر عهده گیرد. شــهرداری باید مردم شهرش 
را در ابعاد مختلف آموزش دهد. رسانه هایی را که 
شهرداری در اختیار دارد نظیرش را کسی ندارد 
که می تواند با همان ها به طور گسترده به مردم 
آموزش دهد؛ البته الزم اســت بگویم  مهم تر از 
آموزش این است که مردم حس کنند گردشگری 

منافعی را برایشان به همراه دارد.
داودی به نظــر من حداقل هرســال یک ماه 
مانده به عید برنامه ای بچینیم و آموزش وسیعی 
به مردم جامعــه در رابطه با نحــوه برخورد با 

گردشگران بدهیم.
مردم فرهنگشان بیســت ســال پیش ازاین خیلی بهتر بود؛ اما االن شاهد 
برخوردهای بدی با گردشگران هستیم. شهرداری نهادی قدرتمند در حیطه 
رسانه است که باید از فرصت هایی که از طریق رسانه ها در اختیار دارد استفاده 
کند و به مردم شهرش آموزش بدهد. هر گردشگری اگر یک برخورد خوب از 
ما ببیند در زمان برگشت خود به کشورش می تواند با تبلیغی که از ما می کند 
ده گردشگر را مشتاق بازدید از ایران کند؛ همین طور اگر رفتار بدی از ما ببیند 
علیه ما به شدت تبلیغ بد می کند. هیچ کدام از ما هنوز اصول درست میزبانی 

را یاد نگرفته ایم.
چه اقداماتی تاکنون در جهت توزیع مکانی صورت گرفته 

است؟ آیا جاذبه هایی که به تازگی ایجادشده اند به گونه ای معرفی 

می شوند که گردشگران به خوبی از وجود آن ها آگاه شوند؟
مدیان تمام بروشورها امسال به روز شده اند و جاذبه هایی را که طی  یارم
امسال و سال های گذشته در شهر و استان اصفهان ایجادشده اند  در آن ها به طور 
کامل مشخص و معرفی کرده ایم؛ به طوری که گردشگر هنگام ورود به شهر 
اصفهان عالوه بر جاذبه های درون شهری، متوجه می شود که به عنوان مثال، 

گلپایگان با چه مسافتی، چه جاذبه ای برای ارائه دارد.
میان ترویج محله گردی ها کمک زیادی هم به گردشــگران و هم خود  ا
شهروندان می کند و باعث می شود اقتصاد خرد گردشگری در محله ها رونق 
پیدا کند. خدا را شکر احداث جاذبه های گردشگری در شهر اصفهان همچون 
آکواریوم ، شهر رویاها و... توسط شهرداری که در سال های اخیر به جاذبه های 

اصفهان  اضافه شد کمک ویژه ای به تمرکز زدایی گردشگری کرد. 

درنهایت نوروز و سفرهای نوروزی را برای اصفهان 

فرصت می بینید یا تهدید؟
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نگیرد لطمات و هزینه های سفر خیلی بیشتر از منافع است.
مدیان البته گردشگری که صبح برود و عصر بازگردد خیلی عایدی اقتصادی برای مردم محلی ندارد و اقامت شبانه است که اصل عایدی  یارم

را حاصل می کند.
آموزش جامعه محلی؛ عاملی تأثیرگذار بر تعدیل درک اثرات گردشگری

یکی از مسائل مهمی که طی سال ها در امر گردشگری و مسافرت به دست فراموشی سپرده شده و در دنیا به خصوص کشورهای موفق در امر 
گردشگری موردتوجه قرارگرفته آموزش به مردم میزبان است.

مدیان به هر دلیلی اگر جامعه میزبان نگران ورود گردشگران باشد قطع به یقین گردشگری در آن مقصد با شکست روبه رو می شود.  یارم
جامعه میزبان باید اثرات مثبت حضور گردشگر را ببیند. منفی ها را خیلی راحت می بیند و اگر حس کند محاسنی وجود ندارد دلیلی هم برای 
مشارکت نمی بیند؛ البته باید بگویم که متأسفانه در مواردی گروه هایی به جای جامعه محلی راجع به گردشگری تصمیم می گیرند. اگر جامعه 
میزبان ناراضی باشد باید از توسعه آن جلوگیری شود؛ اما به شرطی که واقعاً خواست مردم محلی باشد. اگر جامعه محلی بازتاب گردشگری را در 

میزگرد

46

* فروردین 1396/ شماره هشتم *

www.sepahantourism.ir



* فروردین 1396/ شماره هشتم *

47

میدان امام علی

فصل چهارم

Sepahan 
tourism 

magazine

مو میدان اما    م

ار   د و م تی  مس د    مس
ارونی ان  ارونی  اده  امام

مد شری |   م د جام مس

In ISFAHAN

ان رداری ا ی ش سا ی و  مان نوسا اری سا م ا 
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میدان مرکزی شهر با مساحتی بالغ بر 5۷000 مترمربع 
ایجاد شده و آثار متعدد تاریخی دیگر همچون بازارهای 
تاریخی دورتادور میدان، مسجد جامع عتیق، مسجد علی، 
امام زاده هارونیه، مدرسه کاسه گران، کاروانسرای خیار و 
بازار ریسمان در قسمت شمالی همگی محدوده میدان را 

احاطه کرده اند.
در زمان قاجار با ساخت وســازهای بی رویه در محدوده 

میدان، اساساً شــکل میدان از بین رفت و فقط بازارهای 
اطراف باقی ماند و در دوران پهلوی اول و دوم نیز با توسعه 
شهرنشــینی و اجرای خیابان های جدیــد ضمن اجرای 
چهار خیابان اصلی شــهر و میدان ترافیکی محل تقاطع 
آن در محدوده میدان، در چندین نقطه بازارهای اطراف 
نیز مورد تخریب قرار گرفت. تمام این اتفاقات بیش از 50 
سال پیش حادث شد و مدیریت شهری حال حاضر را بر آن 

داشت تا آنچه را که گذشتگان توجه نکرده اند متناسب با 
ارزش های بسیار باالی آن درک کند و با مشارکت مردم به 
احیاء و بازسازی فضای تاریخی میدان و اطراف آن اقدام 
کند. از سال 1383 شــهرداری اصفهان به خاطر اهمیت 
بسیار باالی موضوع به طورمستقیم وارد میدان عمل شد 
و با تکمیل طرح ها و تهیه نقشه های اجرایی در نیمه اول 

سال 1388 اقدام به آغاز عملیات کرد.

مجموعه میدان امام علی
ارجریب در دام کوه  ا  ا و  ا تی  د جام  ور اما  ا م میدان ک و مس م
مان میدان اما  اس  ور میدان ک یا  ا ای م ری ن ت م شود ا م   م
دی د  یادی ک   ییرا  ش ی ا  سال ا قدم میدان و  ر ا گ ا ال  ک در
ان  ر ا ری  ا ش اری  ود را در مرک  دد قام  یا شده و م اد شده ا ن ای یر در  ا
مان  یده شد و در دومی دوره در  ت ایران رگ ایت ان در س دوره   ر ا راشت اس ش را
ر ای  دا میدان ا ش ا ا ید و  ت رگ ایت ان را   وق ا وقیان م شاه س س
ددی   ای مت مان نا  ا ای  شید ک  ا  وم رون  وان مرک  ر را   م ا ش
ال  ر  دن ا ال  ه میدان و در تی س جم میدان قدی میدان ک میدان  ود داشت ا

ی شده اس ی  م م ار امیرالم ل  میدان  نا م وه و ج گش ش ا

میدان امام علی
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مسجد   عتیق
تی نی  د جام  ان ک  مس د جم ا مس
س  م م ان  یا ر دارد در میدان قیا  ش
ان  یان دیگر در  قدیم ا ان و   ا
ر  ار  ا ای  ا و انت ان  یا تری   ا
ه ک میدان  مان اندا ورک   واق شده اس  
ور  ن یاد را  اری ا مارا  ان و  ن ج
د جم و  وی اس مس ر دوران  ماری و  م
وقیان  د س ندگ در  سان  ن ا یرامون  م 

د ن را یان م ک ی ا  گار  و رو
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ان د جم ا اری مس
ماری  ار م ری  ان ی ا رجست  د جم ا د جام یا مس مس
ای گوناگون  ن در دوره  ت  ای م اک   ن ان اس و ا ایران و ج
یم  ه  ون مو م ر  ا مو  ت شده م ردا ت و اری سا
ی ا  ت  م و  ماری ایران در دوره اس ام م ول و  ر روند  م
تما  ن دارد ک ا اس نشان ا  ای استان ش راک کاو  ن اس 
ر وده  ر مرک م م ش را ر ای ش س ا ی ا  د  ای مس
ری داشت اس کش  ان کار ر ا ای ش ده  ش ور ی ا  و  
د وجود  ا دوره ساسانیان در م شمال مس ی ا ستون ا  ی 
و  ییر و  اری  اره  د در ید م ک ا ای ق ا اس را 
د  ید سا مس ر م  ای وجود دارد ول  ن ر ت ن د ا مس
اسیان وده ک در قرن  مان  ری و در  و  قرون اولی  جام مر
ن ا شده اس سیمای  ریب و ج ق  ن  را  ری م سو 
میرا  وق اس اما  و  اقداما دوره س د یشتر مر  مس

و م شود ویان مر ر  و  د   ای  ن  دوره  اقا  و ال

مسجد دارای ورودی های متعدد است که هر یک فضای مسجد 
را به بخش هایی از بافت پیرامون آن مربــوط می کند. گذرها و 
معابر گرداگرد مسجد بیانگر ارتباط گسترده ای است که مسجد 
با بافت قدیم شهر دارد. چهار ایوان اطراف میدان شاخصه شیوه 
مسجدسازی ایرانیان است که پس از احداث آن در سایر مساجد 
نیز رواج یافته اســت. این ایوان ها که به نام های صفه صاحب در 
جنوب، صفه درویش در شمال، صفه استاد در مغرب و صفه شاگرد 
در مشرق نامیده می شوند با تزئینات مقرنس سازی و کاربندی 
یکی از فنون بسیار جالب معماری ایران را بیان می کنند. نمای 
داخلی صحن مسجد و کاشی کاری های آن مربوط به قرن نهم 
هجری است که احتماالً مناره ها نیز مربوط به همین زمان هستند. 
به طورکلی بنای کنونی مسجد جامع اصفهان شامل بخش های زیر 
است: شبستان مسجد، گنبد جنوبی، گنبد شمالی، ایوان درویش، 
ایوان صاحب، ایوان استاد، ایوان شاگرد، ایوان عمر، مسجد الجایتو، 
شبستان زمستانی )بیت الشتاء(، کتابخانه خواجه نظام الملک، 

سنگاب ایوان، درویش و سنگاب ایوان صاحب.
ارزش های معماری مسجد جامع

مسجد جامع اصفهان، تجربیات معماری هزارساله مسجدسازی 
به ویژه خلق طرح مســجد ایرانی را در بردارد و به همین لحاظ 
می توان بسیاری از سبک های تاریخ معماری ایران و کشورهای 
همســایه را در آن شناســایی کرد. ایجاد انواع جرزهای آجری 
تزئین شده با نقوش هندسی، ستون های آجری با مقاطع مختلف 
ازجمله فرم های دوبخشی و سه بخشی و چهاربخشی که از ترکیب 
دایره ها به دست می آید، طاق و چشــمه های پوششی در انواع 
روش های اجرایی، ایوان های چهارگانــه با تزئینات متفاوت در 
هرکدام، گنبدهای عظیم با روش های ابداعی به صورت دوپوسته 
پیوسته، نماهای موزون و تزئین شده در اطراف حیاط و سردرهای 
ده گانه که هرکدام به معبری در اطراف مسجد گشوده می شود، 
همه این آثار در ترکیب نهایی مجموعه بی نظیری را تشــکیل 

می دهد که می توان به آن تاریخ پیوسته و دایره المعارف معماری 
ایران و برخی دیگر نقاط به ویژه آســیای میانه اطالق کرد. از آن 
گذشته با تحوالتی که در قرن پنجم هجری )یازدهم میالدی( 
در آن به وجود آمد مسجد شبستانی قبلی به مسجد چهار ایوانی 
تبدیل شد و این شیوه جدید نام طرح مسجد ایرانی را در مقایسه 
با طرح شبستانی )معطوف به فرهنگ عربی( اتخاذ کرد و از آن 
دوره بیشتر مساجد جامع شهرهای بزرگ ایران با همین سبک 
چهار ایوانی ساخته شــدند و حتی در بعضی از مساجد موجود 
از قبل نیز تغییراتی ایجاد کردند تا به مسجد چهار ایوانه تبدیل 
شود. این الگو به سرزمین های مسلمان نشین خارج از ایران نیز 
تسری پیدا کرد؛ بنابراین عمده ترین ارزش معماری مسجد جامع 
اصفهان آن است که نقش الگوی پیش آهنگ را در تاریخ معماری 
مشرق زمین ایفا کرده است. این طرح به عنوان طرح مسجد ایرانی 
خلق منحصربه فردی در میان مساجد جامع جهانی است که بعداً 

الگوی ایجاد مساجد دیگر در ایران و آسیای میانه  شد.

معماری مســجد جمعه 

اصفهان
ان ا  د جام ا مس
اشده  ار ایوان  ش  ن
ری  ا  دا اک ا ن و ا
ده قرن  ان ماری  و م
ود  م را در  دوران اس
ورده اس ی ا  گرد
اری  شمار  تری 
م رود ک در دنیای امرو 
وج   ر دارد ا  ش
ت ای  ا و م م م
ت مش م شود  ن
ول  د جام در  ک مس
ی  ب  سو مان  س
دد  ای مت و ج 
ای دوران  رام  و نا
راوان  سیب  ت  م
ی و  سا اره ا دیده و دو
مرم شده اس 

مد شری م
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یادگاری از دوران سلجوقی؛ 

مسجد و منار علی
ب  ش ر م ای  ان  یا ا در ی ا  ای 
د جام و  دی مس ا در ن ان  یا ا 
ر  ا ی واق شده و   ارون و ره  اور م م
ا ا مساجد م  ی ماری و  ای م ویژگ 
وج  وجود  ان اس ا  وج ا ور  و در
ی ک در  وق و ای  اره ای ا دوره س م

د  د  نا مس وی ا ای مس گار  رو
وان  رده شده اس م  ری نا  س
ت شده  وق در ای م سا دی در دوره س یدا کرد ک مس ی  ی

ا شاه  ی اول میر مان شاه اسما 2 ه   د ا ویران در سال  وده ک 
ر  ا ال  ن کرده اس در ی  ون را جایگ د ک یر مس سی و
ای دوره  ری ا  ی ا ت  د  قرارگر اره ک در  مس یرا م  

ود نیس وق مش س
ان وده اند ای  دی در ا وال و شاردن ک در سال  و  می یترود
ش  د ا ن ون مس ای ک سو داشت اند  ی م ارون و ره  اره را  م م
ستان  ان و ش د  ت شده و دارای سردر  ایوان گ ار ایوان سا
رن کاری و  ر م ای کاش م ی ا  ی مستان اس ک ا  ستان و  ا
تری  د در  ا ی شده اند سر در ورودی مس اری م ای  کتی 
ور   اری اس کتی م ی و کتی  ر ن ن دارای کاش کاری م
ادشاه وق و ان  م نا  می  مت ید ر  ر س   ا کاش م
ن و  2 ه  اس ردی اول ای کتی قر ن  ما  تمان و سال ا سا

ای رن اس     

مد شری م

ی  ی و نماسا ای  و  و سر در ا کاش کاری م و  ی س
و و در  ی و در وس دارای ی  د مر مست شده اس  مس
ر و در  ا وسی  و ا دیگر ایوان  ار ایوان اس ک ایوان ج ار  
د  د ا ساق  د ای مس ت اس گ ددار قرار گر ستان گ ن ش ش 
ای گ اس  رن  ت و ا درون دارای م وش یا ا یرون ا کاش کاری 
ی  ور دو نماسا ای   ا  ا و  ان ا درگاه  د  و دا گ س
دی کرده اند  یرا  ور مر را  ک ای  ا  ا  شده ک 
م  اسری مت د کتی ای سر اکار گ ت اس در  ن قرارگر د ر  و گ
ان  د  یر گ 2 ه  کاش کاری شده اس در  اری  ن و  یا قر
د  ر ا س مس ایی  د کم  مستان مس ستان  و ش و ایوان ج
ان ک س  تدای شرو  ن جالب اس در ا تمان  اشده و س سا
د و ر  د در  شمال مس یری مت م ک تان  س د را  ش مس
وق  اره س ب شده اس م تری ایوان لو ا س مرمر ن جر ا
ری  ی  ت و ا ش د قرارگر ار گ ا  متر در ک د   ار مس
دد  ای مت جرکاری و کتی  ا  ی وق اس ک ا  ای دوره س اره  م
ا  ت اس در ار د قرارگر اره در درون مس ی شده اس مد ای م م
ر  ن  کو  دا ده و  ا یرون  ور  ی    متری قرنی
ن نی قرنی دیگری قرار دارد در دا  ای  ت اس ک در انت ار قرارگر م
ر ا م گردد  ن   ور  ول م ان  ی قرار دارد ک  اره ستون مرک م
و  قرن شش و  ر م رسد ک مر اره  ن ماری م ای م وج  ویژگ  ا 

ری اشد ت  ر قرن  تمال ک   ا
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این نوع تزئین که تقریباً در سرتاسر سطوح فضای بقعه دیده می شود یا بر روی تزئینات گچ بری شده، نقش بسته است یا بر سطوح تخت گچی 
دیوارها. در بیشتر بخش های نقاشی شده، رنگ الجوردی، اخرایی و ســبز حاکمیت دارد که یا به صورت حاشیه های تزئینی با نقوش گیاهی در اطراف 
کتیبه ها و قاب بندی های بخش های مختلف اجراشده اند یا به صورت قاب هایی الجوردی با حاشیه های اخرایی رنگ در فضایی نزدیک به گنبد. از زیباترین 
بخش های نقاشــی دیواری این فضا می توان به کتیبه هایی که در بخش میانی چهار ضلع بقعه اجراشده است، اشاره کرد. این نقوش زیبا که احساسی 
همچون تذهیب یا نقش فرش را در خود دارند، بر زمینه ای کرمی رنگ اجرا شده اند. هماهنگ با این کتیبه ها، دورتادور بقعه کتیبه ای با آیاتی از قرآن 
مزین شده است. در البه الی این خطوط، نقوشی زیبا، ظریف و دل نشین از اسلیمی و گل های ختایی نقش بسته است. اگرچه ازنظر نقش این کتیبه ها 
یکی نیستند اما ازلحاظ کلی به یک سبک کارشده اند. در کتیبه شرقی عالوه بر این ها، نقوش حیوانی نیز وجود دارد. عالوه بر تزئینات معرق کاشی، در 
بقعه امامزاده از تزئینات گچی نیم برجسته و کشته بری نیز استفاده شده است. در دو طرف سر در باشکوه امامزاده هارون والیت دو سکو در دو طرف پله ها 
قرار دارد که نمای روبه روی آن با نقوش زیبایی از اسلیمی ها و ترنج ها و سرترنج ها حجاری شده است. دو ستون کوچک نیز زینت بخش گوشه های این 

دو سکو است، این ستون ها که در خود سکوها تعبیه شده اند، دارای پایه ای گلدانی و سرستونی پرکار هستند.

بنای تاریخی هارون والیت که بقعه و سر در کاشی کاری آن از آثار دوره سلطنت 
شاه اسماعیل اول و مورخ به سال 918 ه.ق اســت، دارای بقعه، ضریح، رواق و 
یک گنبد کاشی کاری و دو صحن در شمال و مغرب بقعه است. این بنای قدیمی 
که قسمت اصلی آن به عهد صفوی مربوط است در نزدیکی مسجد جامع قدیم 
و جنب مســجد علی در محله ای به همین نام قرار دارد. بقعه هارون والیت، از 
سمت مغرب به وسیله دری به حســینیه کوچکی باز می شود که در اطراف آن، 
حجراتی اســت و جرزها و پشــت بغل های اطراف آن با تزئینات معقلی نفیس 

تزئین شده است. 
این محل به وسیله سردر مجللی به صحن شمالی هارون والیت مرتبط می شود. 
سر در زیبای امامزاده هارون والیت که با کاشی کاری های معرق زیبا و ظریفی 
با نقوش اسلیمی و ختایی مزین شده است، از زیباترین سردرهای امامزادگان 
محسوب می شود. روبه روی سر در مسجد علی شــامل یک ایوان با ستون های 
ســنگی و ایوان های کوچکی در اطراف آن است و به وســیله پنجره مشبکی با 
بقعه ارتباط دارد. سقف سر در شــرقی بقعه در این ایوان با مقرنس های معرق 
کاشی کاری تزئین شده که قسمتی از آن ها پس از خرابی تجدید ساختمان شده 
است. نقاشی های دیواری در بقعه امامزاده به نظر می رسد حاصل کار هنرمندان 

دوره صفوی است. 

امامزاده هارونیه
د و  م اماک م ای اس می  ر ما س در 
د  مواره جایگا رای رش ترا مرد  موردا
مان  دان و نوا مس رم داد  ت ای اس و و ش
رک و  ا مت ون  م وده اس مراک دی 
ای  وه  دی ا ج ای   ی  ادگان  گ امام
م  ر دوره اس اری  دی شده اند  م  ر اس
دید  ای  ای  ی شت  د ک نوا گ نشان م د
اره  وجود نیامده اس  رگ دو ورده اند ک 
ی ای  ان اس گ ر ا ادگان ش ری امام ا ی ی نی ک ی ا  ارون و اده  امام
اده در دوره  تمان ای امام ر م رسد سا شت  ن دان و نوا گ رم ر  اس ا 
دی  ای  ا شده و نی در ای دوره و دوره  ن ال ای   ا و در دوره قاجار   وی 

ت اس ور گر ن  میرا در 
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خانه هارونیه
دی ا  د مست ارونی واق شده اس س ان  یا میدان ک در  تی  و میدان  ارونی در  ج اری  ان 
ا  ی ن و  وه سا  ت شده در ن ای   کار گر وج  شیوه  ا در دس نیس ولی ا  اری سا ای 
ون  رد مس م سو کرد ک ا  ای دوره قاجاری م ا ن را ی ا  وان  ای دا م  ا ت در نما و   کار ر

ت اس ش گر
مساحت بنا ۷23 متر و در دوطبقه )بدون زیرزمین( به صورت سازه دیوار باربر و فضاهایش با طاق و قوس پوشش داده  و سطح زیربنای 
آن حدود 600 مترمربع و با یک حیاط روبه شرق بنا شده است که ظاهراً فضاهای وابسته جانبی را نیز داشته و همگی تخریب شده اند. 
ساختمان دارای یک قسمت اصلی در وسط )شاه نشین( و چهار بخش فرعی در دوطبقه در طرفین فضای اصلی است. قسمت های فرعی 
درگذشته تخریب شده و اینک در حال بازسازی است. تمام بدنه ساختمان از کاه گل پوشیده شده و تزئینات بدنه شرقی این بنا شامل 
یک ریتم از کادربندی روی نما به صورت قوس های پنج و هفت و مربع های در باال  است. آنچه نمای جنبی را چشم نواز می کند مقرنس های تراس شرقی نما و یک نمای کاه گلی 
است. فضای اصلی ساختمان دارای تزئیناتی از قبیل نقاشی ها و گچ بری ها در طاقچه ها، دیوارها و سقف است که با رنگ های طالیی، سرمه ای، کرم و سبز خودنمایی می کنند. 
شاه نشین دارای یک شومینه است که در دوره های معاصر تغییراتی در آن شده و گچ بری ها و نقاشی های اطراف این شومینه به آن جلوه ای خاص بخشیده است. طاقچه های 
قسمت اصلی همگی دارای مقرنس ها و نقاشی هایی در اطراف خود هستند. این ساختمان فاقد هرگونه در و پنجره قدیمی و تنها یک جفت پنجره زیبا در طبقه اول در فضای غالم 
گردها موجود است که یکی از آن ها در اثر آتش سوزی از بین رفته است. سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان از تاریخ ۷9/9/15 به مرمت و احیاء این خانه تاریخی پرداخت 

که در اردیبهشت ماه 1384 عملیات مرمتی فاز اول خاتمه یافت و این بنا در حال حاضر با کاربری اداری مورداستفاده قرارگرفته است.
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ن ا اقیانو ا  و اس ک سا  ری ر  مراک کشوری در شمال 
ر  ایت مراک ش ار و دریای مدیتران م رسد  دارد و ا شمال  ج ال
د  د وا ر س م گوی ان  مان اند و   ن مس ا اس یشتر مرد  ر
گ  ر مواره ا  ود  اری  د  رای ول مراک نی در اس ای کشور  در 
ستگ  ای میرا  م وا ن نی  ر ن  وردار وده و  و ر تا  و مت نس

ود را دارا وده اس ا  ای  گ ویژگ  ر
اری  ه  واس رگ ر مراک ک امرو ن ی ش ایت ک  نا مراک ا نا 
و  مان یونس مای سا ا   و م ر دارد و ج ی مراک ش واره  جش
ای   ری ری کشور  دی  دا  اس مراک ن می  ای » سر ر  م ه ای ر ت شده ک وا   رسیده رگر

ومتر اس ده کی ان ا  انیا  ا میان مراک و اس ن جدا م شود  ار ا  گ ج ال اس ک  وسی  ارو

مراکش؛ رسزمین 
فرهنگ ها و زیبایی ها

به دلیل ساحلی بودن به طورکلی مراکش دارای آب و هوایی 
معتدل و بارانی است. کازابالنکا از مهم ترین بندرهای مراکش 
است و یکی از شهرهای بسیار زیبا و دیدنی این سرزمین 
محسوب می شود. مسجد حسن دوم که گنجایش 80000 
نمازگزار را دارد در این شهر قرار دارد. دوسوم این مسجد روی 
آب قرار دارد! آثار عمده تاریخی این کشور که عبارت اند از 
مساجد، آرامگاه های سالطین و کاخ ها در سه شهر تاریخی 
فاس، مکناس و شهر مراکش واقع هستند؛ البته در شهرهای 
کازابالنکا، رباط و طنجه نیز آثار تاریخی و سیاحتی بسیاری 

وجود دارد. 

ان ا ا
ا ارشد گردشگری کارش

دوردنیا
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دارید وقتی به خانه برگشتید مراکش را 
به آشــپزخانه خود ببرید تاگین بخرید. 
غذاهای آب دار و روغن دار در آن ها بهتر 

پخته می شوند.

یراد قوری های کالســیک مراکشــی 
محسوب می شوند.

اه چادرهای کالســیک مراکشی  دج
با روبنده  هســتند که اغلب طرح هایی با 
بافت ظریف دارند و بعضی از آن ها مناسب 
هوای گــرم و بقیه طرح هایــی که بافت 
ضخیم تری دارند مناســب هوای ســرد 

هستند.

 اگر دلیل این کار را از آن ها بپرســید، بــا دو جواب مواجه 
می شوید: برخی در پاســخ می گویند که رنگ آبی شیوه ای 
برای دور کردن پشه ها اســت و برخی دیگر آن را نمادی از 

بهشت می دانند.
این روســتا اکنون بــه «مرواریــد آبی« شــهرت یافته 
اســت و ســنت در این مکان هیچ گاه فراموش نمی شود؛ 
به همیــن دلیل هرســاله رنگ تمــام خانه ها بازســازی 
می شــود. گردشــگران می توانند با اتوبوس یا ماشــین و 
 تحمل شــش ســاعت زمان از کازابالنکا به این مکان سفر

 کنند.
دیوارهای آبی، آسمان آبی، پلکان آبی و گلدان های آبی همه 

و همه ایجادشده اند تا شما را مجذوب خود کنند.
در خیابان های شفشاون، فروشنده ها و هنرمندان اجناس 
مختلفی ازجملــه فــرش و پتوهای دســت بافت، قوری 
و ســفال های رنگارنگ می فروشــند. بهترین قســمتش 
این اســت که شــما در این مکان اجنــاس باکیفیت تری 
 را نســبت بــه شــهرهای بزرگ تــر مانند مراکــش پیدا 

می کنید.
هنگامی که در کوچه های این شهر قدم می زنید، کیسه های 
حناهای رنگی را که در گوشــه ای چیده شده اند، مشاهده 
می کنید. این رنگ ها برای تزئین دســت وپا در برنامه هایی 

مانند عروسی کاربرد دارند.   

   سوغاتی های مراکش
این شــهر یک مقصد خوب برای خریدکردن اســت؛ زیرا 

صنایع دستی بومی بسیاری برای فروش عرضه می شود.
رم مراکش به طور چشمگیری کاالی چرمی  ا  اج
تولید می کند؛ اما حواستان باشــد که بعضی از بازارها پر از 

نمونه های بی کیفیت و تقلبی هستند.

رگان محصوالتی که از روغن آرگان گرفته می شود  رو 
مثل صابون و لوازم آرایشی بازار عرضه گرمی دارد.

اگی ظرف های سفالی کالسیک مخصوص طبخ غذای 
مراکشی هستند که از خاک رس ساخته می شوند. اگر قصد 
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   شفشاون
اما اگر قصد سفر به مراکش را دارید، یکی از مقاصدی 
که باید حتماً در لیســت دیدنی های شما باشد، شهر 
شفشاون اســت. شفشاون یا شاون شــهری تاریخی و 
زیباست که بر کرانه ساحل مدیترانه و در جنوب تنگه 
جبل الطارق واقع شــده و ســاالنه پذیرای گردشگران 
بسیاری از سراسر دنیاســت؛ درضمن شهرت خود را 
مدیون رنگ آمیــزی آبی خانه ها و ســاختمان هایش 
است. این شــهر 600 ســاله دیدنی های زیادی را در 
خود جای داده که عمیق ترین غــار آفریقا جزو یکی از 
جاذبه های گردشــگری آن اســت. در شفشاون بیش 
از صد هتل برای پذیرایی از گردشــگران وجود دارد.  
شفشاون مکانی زیبا، آرام و ســاده برای کشف کردن 
اســت. یهودیان اروپایی که در طول دهه 1930 در آن 

زندگی کرده اند، آن را به رنگ آبی درآورده اند.
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قال قالی های دست بافت بربری را 
می توانید مستقیماً از استادکارانی 
که آن ها را بافته انــد بخرید. اگر به 
روستاهای کوچک بروید می توانید 
بافنده هــا را ببینید و کارشــان را 
تماشا کنید. آن ها با چای ولبخند از 
شما پذیرایی می کنند و کارهایشان 

را به شما نشان می دهند.

ادوی خارج از شــهرهای قدیمی 
می توانیــد ادویــه را ارزان و در 
شهرهای خشــک و گرم باکیفیت 

عالی بخرید.

شکم گردی در مراکش
ســبک و ســیاق آشــپزی در مراکش ترکیبی از آفریقا، 
خاورمیانه، هند، چین و مالزی است؛ البته در این میان کمی 
تأثیرپذیری از اســپانیا، پرتغال و فرانسه نیز مشهود است. 
در هر ســرزمینی عقاید مذهبی هم بر شــیوه غذا خوردن 
ســاکنان تأثیر می گذارد. در مراکش اســتفاده از قاشق و 
چنگال مرسوم اما در مناطق روستایی خوردن غذا با دست 
بیشتر طرفدار دارد. به یاد داشته باشید که آن ها در خوردن 

غذا با »دست راست« تأکید فراوان دارند. 
غذاهای مراکشــی با پرس های زیاد و تنوعــی برگرفته از 
تأثیرات عربی و مستعمره ای، اغلب به بهترین غذاها در دنیا 
شهرت دارند. تقریباً هیچ غذایی بدون نان در مراکش خورده 

نمی شود و نان را خیلی دوست دارند.
  با توجه به اینکه مراکشی ها غذاهای محلی خود را در خانه هایشان 
می خورند اکثر رستوران ها غذاهای خارجی برای مراکشی ها سرو 
می کنند. به جز در شــهرهای اصلی، مراکشی ها به طورمعمول 
در رســتوران ها غذا نمی خورند؛ بنابراین انتخاب غذا بیشتربه 
غذاهای بین المللی مثل غذاهای چینی، هندی و فرانسوی محدود 
می شود؛ درنتیجه طعم اصلی غذاهای مراکشی را در رستوران ها 
نمی توان فهمید. یا باید مهمان خانه های مراکشی شوید یا غذاهای 

خیابانی را امتحان کنید.

دوردنیا
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اگر تصمیم سفر به یکی از کشــورهای خارجی را دارید، 
واضح است برای گشت و گذار در مقصدتان، نیاز به اطالعات 
کامل یا یک راهنما دارید تا بتوانید از زمانی که در دست 

دارید، بهترین استفاده را ببرید.
بسیاری از ما قبل از سفرمان شروع به گرفتن اطالعات از 
افرادی می کنیم که قباًل به آنجا رفته اند یا با جست وجو 
در گــوگل اطالعاتی به دســت می آوریم که درســت و 
غلط بودنــش را هم نمی دانیــم. باید بگوییــم تا وقتی 

کتاب های لونلی پلنت در دنیا وجود دارد این کارها فایده چندانی ندارد!
در سال 19۷2 تونی و مورن ویلر بعد از سفری چندماهه به اروپا و آسیا وقتی  به 
کشورشان، استرالیا بازگشتند شروع به نوشتن سفرنامه ای کردند که در همان 
هفته اول نشر 1500 نسخه از آن به فروش رفت. این گونه شد که شرکت لونلی 
پلنت را تأسیس کردند و درحال حاضر بیش از 600 کارمند در سه کشور مختلف 
دنیا دارند. لونلی پلنت )lonely Planet( یکی از مطرح ترین شــرکت های 
عرضه کتاب های مسافرتی اســت که بیش از 650 عنوان کتاب، مجله، کتاب 
الکترونیکی و فراورده های مختلف فرهنگی مربوط به سفر را درباره 118 کشور 
جهان منتشر کرده است و ساالنه میلیون ها نســخه از آن ها توسط گردشگران 

خریداری می شود.
چیزی که این کتاب ها را در مقایسه با سایر کتاب های مسافرتی متمایز کرده؛ 
کامل، دقیق و مورد اعتمادبودن آن ها است. در همین ایران خودمان بارها شده 
توریستی را دیده اید که ســر در کتابی مشغول جست وجوست. شک نکنید 
این کتاب همان لونلی پلنت معروف است. لونلی پلنت با صدها عنوان مختلف 
درباره بسیاری از کشورهای دنیا به چاپ رسیده است که با مطالعه آن تمام 
آنچه باید از مقصدتان بدانید، نصیبتان می شود؛ به عنوان مثال، تصور کنید 
قصد ســفر به مالزی را دارید. با خواندن کتاب لونلی پلنت کشور مالزی 
از فرهنگ، وضعیت اقتصادی، قوانین کشــور، محدودیت ها، نقشه ها و 
مسیرها، رستوران ها، هتل ها و اقامتگاه ها، سیستم حمل ونقل با کرایه ها، 
جاذبه های دیدنی و طبیعی شهرها همراه با زمان بندی و هزینه های ورودی 
و خروجی، شیوه زندگی مردم، آداب ورسوم و... مطلع می شوید که تمام این ها 

درباره کشورهای دیگر هم صدق می کند.
لونلــی پلنــت برنامــه  ســفر خوبــی در اختیــار شــما قــرار می دهــد و 
ازآنجایی کــه اقتصــادی به ســفر نــگاه می کنــد، می توانید بــا اطمینان، 
 خیــال جیبتــان را از گزینه هــای پیشــنهادی آن راحــت کنیــد.
کارشناسان مختلفی از طرف انتشارات لونلی پلنت به گوشه وکنار بیشتر کشورها 
سفر می کنند و از هتل ها، رستوران ها، جاذبه های تاریخی و طبیعی، مسیرها و... 
شــروع به گرفتن عکس و اطالعات می کنند و کیفیت آن ها را مورد ارزیابی قرار 
می دهند. این افراد با هم صحبتی و سروکله زدن با مردم شهری و روستایی با فرهنگ 

و شرایط روز جامعه مقصد آشنا می شوند و جزئیات خوبی را به دست می آورند.
ازآنجایی که این کتاب ها هرسال با نسخه جدید به چاپ می رسند و ممکن است 
با تغییراتی همراه باشند، پیشنهاد می کنیم آخرین نسخه چاپی آن را خریداری 

کنید.
کتاب راهنمای سفر به ایران  این موسسه گردشگری نیز با بخش های متنوع 
برنامه ریزی سفر، برای مخاطب و گردشگر خارجی نوشته شده است؛ اما یک ایرانی 
سفردوست را هم جذب و جلب می کند. شکل و نحوه چینش اطالعات چنان جذاب 
است که گویی خواننده دارد یک سرزمین ناشناخته را کشف می کند. اطالعاتی که 
در کتاب است هر پنج سال ویرایش و به روز می شود و تالش نویسندگان برای ارائه  
تصویری حقیقی از کشور واقعاً ستودنی است. اطالعات برای مصرف کننده با هر میزان 
توانایی مالی تدوین شده و سفر به عنوان یک کاالی لوکس و تجملی دیده نشده است.

ان ا گردشگری س

در سفر به کشورهای خارجی، دست لونلی پلنت را 
محکم بگیرید!

آسان سفر کنید!
اگر تصمیم سفر به یکی از کشــورهای خارجی را دارید، 
گذار در مقصدتان، نیاز به اطالعات وگذار در مقصدتان، نیاز به اطالعات وگذار در مقصدتان، نیاز به اطالعات  واضح است برای گشت
کامل یا یک راهنما دارید تا بتوانید از زمانی که در دست 

دارید، بهترین استفاده را ببرید.
بسیاری از ما قبل از سفرمان شروع به گرفتن اطالعات از 
افرادی میکنیم که قباًل به آنجا رفتهاند یا با جستوجو 
در گــوگل اطالعاتی بهدســت میآوریم که درســت و 
غلطبودنــش را هم نمیدانیــم. باید بگوییــم تا وقتی 

کتابهای لونلی پلنت در دنیا وجود دارد این کارها فایده چندانی ندارد!
2در سال 2در سال 19۷2 تونی و مورن ویلر بعد از سفری چندماهه به اروپا و آسیا وقتی به 
کشورشان، استرالیا بازگشتند شروع به نوشتن سفرنامهای کردند که در همان 
هفته اول نشر 1500 نسخه از آن به فروش رفت. اینگونه شد که شرکت لونلی 
600حاضر بیش از 600حاضر بیش از 600 کارمند در سه کشور مختلف  پلنت را تأسیس کردند و درحال
دنیا دارند. لونلی پلنت )lonelyPlanet( یکی از مطرحترین شــرکتهای 
عرضه کتابهای مسافرتی اســت که بیش از 650 عنوان کتاب، مجله، کتاب 
118های مختلف فرهنگی مربوط به سفر را درباره 118های مختلف فرهنگی مربوط به سفر را درباره 118 کشور  الکترونیکی و فراورده
جهان منتشر کرده است و ساالنه میلیونها نســخه از آنها توسط گردشگران 

خریداری میشود.
کرده؛  متمایز چیزی که این کتابها را در مقایسه با سایر کتابهای مسافرتی
کامل، دقیق و مورد اعتمادبودن آنها است. در همین ایران خودمان بارها شده 
توریستی را دیدهاید که ســر در کتابی مشغول جستوجوست. شک نکنید 
این کتاب همان لونلی پلنت معروف است. لونلی پلنت با صدها عنوان مختلف 
درباره بسیاری از کشورهای دنیا بهچاپ رسیده است که با مطالعه آن تمام 
آنچه باید از مقصدتان بدانید، نصیبتان میشود؛ بهعنوانمثال، تصور کنید 
قصد ســفر به مالزی را دارید. با خواندن کتاب لونلی پلنت کشور مالزی 
از فرهنگ، وضعیت اقتصادی، قوانین کشــور، محدودیتها، نقشهها و 
مسیرها، رستورانها، هتلها و اقامتگاهها، سیستم حملونقل با کرایهها، 
جاذبههای دیدنی و طبیعی شهرها همراه با زمانبندی و هزینههای ورودی 
و خروجی، شیوه زندگی مردم، آدابورسوم و... مطلع میشوید که تمام اینها 

درباره کشورهای دیگر هم صدق میکند.
لونلــی پلنــت برنامــه ســفر خوبــی در اختیــار شــما قــرار میدهــد و 
ازآنجاییکــه اقتصــادی به ســفر نــگاه میکنــد، میتوانید بــا اطمینان، 
خیــال جیبتــان را از گزینههــای پیشــنهادی آن راحــت کنیــد.

کارشناسان مختلفی از طرف انتشارات لونلی پلنت به گوشهوکنار بیشتر کشورها 
سفر میکنند و از هتلها، رستورانها، جاذبههای تاریخی و طبیعی، مسیرها و... 
شــروع به گرفتن عکس و اطالعات میکنند و کیفیت آنها را مورد ارزیابی قرار 
میدهند. این افراد با همصحبتی و سروکلهزدن با مردم شهری و روستایی با فرهنگ 

و شرایط روز جامعه مقصد آشنا میشوند و جزئیات خوبی را بهدست میآورند.
ازآنجاییکه این کتابها هرسال با نسخه جدید بهچاپ میرسند و ممکن است 
با تغییراتی همراه باشند، پیشنهاد میکنیم آخرین نسخه چاپی آن را خریداری 

کنید.
کتاب راهنمای سفر به ایران این موسسه گردشگری نیز با بخشهای متنوع 
برنامهریزی سفر، برای مخاطب و گردشگر خارجی نوشتهشده است؛ اما یک ایرانی 
سفردوست را هم جذب و جلب میکند. شکل و نحوه چینش اطالعات چنان جذاب 
است که گویی خواننده دارد یک سرزمین ناشناخته را کشف میکند. اطالعاتی که 
در کتاب است هر پنج سال ویرایش و بهروز میشود و تالش نویسندگان برای ارائه

ً ستودنی است. اطالعات برای مصرفکننده با هر میزان 
در کتاب است هر پنج سال ویرایش و به

ً
در کتاب است هر پنج سال ویرایش و به

تصویری حقیقی از کشور واقعا
توانایی مالی تدوینشده و سفر بهعنوان یک کاالی لوکس و تجملی دیده نشده است.

ان ا گردشگری س

در سفر به کشورهای خارجی، دست لونلی پلنت را  سفر به کشورهای خارجی، دست لونلی پلنت را  سفر به کشورهای خارجی، دست لونلی پلنت را 
بگیرید!محکم بگیرید!محکم بگیرید!

آسان سفر کنید!آسان سفر کنید!
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با دقت انتخاب کنید؛

پاوربانک 
مناسب سفر

جریان
اگــر به شــارژر گوشــی خــود نگاهی 
بیندازید، جریان خروجی آن را می بینید 
که به طورمعمول یک یا 1.5 آمپر است. 
پاوربانک مناسب مدلی است که چندین 
پورت خروجی بــا جریان های مختلف 
داشته باشد تا بتوان وسیله مورد نظر را 
به پورت با جریان یکسان خودش وصل 
کرد. توجه داشته باشید که اگر دستگاه 
خود را به پورتی متصل کنید که جریان 
آن کمتر از جریان مربوط به شارژر اصلی 
گوشی باشد، ســرعت شارژ بسیار پایین 

خواهد بود و درصورت اتصال به پورتی با 
جریان بزرگ تر، دستگاه شما به سرعت 
شارژ می شود؛ اما این کار در طوالنی مدت 

باعث کاهش کارایی باتری می شود.
پورت های خروجی

هر پاوربانک می تواند چند پورت داشته 
باشــد که پــورت USB عضــو ثابت 
پورت ها در هر پاوربانکی اســت. دو نوع 
پورت دیگــر مربوط به پــورت وای فای 
مخصوص دســتگاه هایی کــه قابلیت 
شارژ سریع دارند و پورت مخصوص اپل 
)Lightning( است که پاوربانک های 

دارای پورت های اضافه، قیمت باالتری 
نسبت به بقیه دارند؛ همچنین اینکه هر 
پورت چندجریان خروجــی دارد، مهم 
است؛ چراکه با دارابودن جریان خروجی 
بیش از دو آمپر، قادر به شــارژ تبلت نیز 

خواهد بود.
حفاظت در برابــر دماو اتصال 

کوتاه
هنگام خرید پاوربانک باید دقت کنیم که 
درمقابل دمای باال مقاوم باشــد. با شارژ 
کامل باتری، جریان الکتریسیته را قطع 

کند و در برابر اتصال کوتاه مقاوم باشد.
کیفیت و وزن

پاوربانک نیز مانند هر دســتگاه دیگری 
می تواند نوع تقلبی داشته باشد؛ بنابراین 
فریــب قیمت های بســیار پایین برخی 
اجناس را نخورید و از اصل بودن کاالیی 
که می خرید مطمئن شــوید. درضمن 
به ایــن نکته توجه کنید که قرار اســت 
پاوربانک را همراه خود داشــته باشید؛ 
بنابراین الزم اســت به ابعــاد و وزن آن 
نیز توجه کنید تا هنگام حمل آن اذیت 

نشوید.

ظرفیت
مسلماً ظرفیت پاوربانک یکی از 
مهم ترین پارامترهای انتخاب آن 
است. درواقع براساس ظرفیت 
پاوربانک است که می توان تشخیص 
داد آیا قابلیت شارژ کامل گوشی 
یا تبلت شما وجود دارد یا نه. اگر 
ظرفیت پاوربانک 2000 میلی آمپر 
بر ساعت باشد، با یک بار شارژشدن، 
قابلیت شارژ کامل یک دستگاه 
2000 میلی آمپر ساعتی را دارد. 
درنتیجه براساس ظرفیت باتری 
گوشی یا تبلت خود باید پاوربانکی 
خریداری کنید که ظرفیتی حداقل 
برابر با ظرفیت دستگاه شما داشته 
باشد و کمتر از آن نباشد. در نگاه 
کلی پاوربانک های با ظرفیت 5000 
میلی آمپر ساعت مناسب برای 
کارکردهای معمولی و اکثر کاربران 
هستند.

راهنمای سفر

یاد  ان را  اور ا نا  ای رو
ت ا  ای م ا مدل  وی و  م ش
ن رو رو م شوی شاید رای شما 
مده ک کدا  ی  ال   ای س
رید دارد ا  ان ار  اور
ورد و  ان   دردی م  اور
ا ی  ی ای  اس  ای ک  
ی  ریداری ک اسب را  ان م اور
و شما  ان  اور ای ی  اکتور ر  م م ا  مراه اشید  ا ما 

ی ا ک ش ار  ا ای  ان  اور تری  د مورد ا  را ا 
ا و  د   وشم ای  ای مو اده ا گوش  ون است ا ای رو ا ا
ت  مره مرد  را ای رو یتال سیاری ا نیا ای دی دیگر گ 
ان ا  ر جا و م ترن در  ال  ای ان ا وند و ام ر م ش ر
ای رده ا  اوران امرو اس اما ا وجود ویژگ  ای دنیای  ی  قا
مواره  دودشان  ی م ر ا و  ری  ی ا د امرو وشم ای  در گ 
مده اس ک  ی  تما رای شما   د  ست ران  م رای کار
ان داشت اید  د وشم رد دیگر گوش  ر کار ترن یا  وری  ای نیا 
رای  ا  ان  اور ا مش مواج شده اید  ری  ا ود  اما  دلی کم
د  ست ری  مده اند و درواق ی نو ا ی مش  وجود   
ن نیا دارید  گام ک   ا  ا و شدن  ر شار م شوند  ک 
ا  ای م انت اکتور ا  د در ادام شما را  دستگاه شما را شار ک

ی ا م ک ش اسب  ان م اور ی 
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از  یکــی   Energizer
معروف ترین برندهای تولیدکننده 
باتــری و پاوربانــک اســت کــه 
محصوالتــش ویژگی های خاصی 
دارند و به طورمعمول گران قیمت 
هســتند. در این محصول شاهد 
حضور یک باتــری لیتیوم یونی با 
ظرفیت 6600 میلی آمپر ساعت 
هســتیم. ابعــاد آن ۷8×۷۷×23 
میلی متــر و وزن آن 1۷1 گــرم 
اســت که به راحتی می توان آن را 
در جیب خود نگهــداری و با خود 
حمل کرد. این دســتگاه با داشتن 
دو خروجی USB امکان شــارژ 
همزمان دو دســتگاه را برای شما 
فراهم می کند؛ همچنین با داشتن 
جریان خروجی حداکثر 2.1 آمپر، 
می توان از این پاوربانک برای شارژ 
تبلت نیز استفاده کرد. ولتاژ ورودی 
و خروجــی UE6602، هــر دو 
پنج ولت است و جریان ورودی1.5 
آمپر دارد. مدت زمان شــارژ خود 
دستگاه، حدود 4تا5 ساعت است. 
نمایشــگرهای LED نیــز برای 
نشان دادن وضعیت شارژ دستگاه 
روی آن قرار دارند. از این پاوربانک 
همچنین می تــوان برای شــارژ 
انواع دوربیــن دیجیتال، پلیرهای 
موسیقی و دستگاه هایی که درگاه 
میکرو یو اس بی دارند اســتفاده 
کرد. این دستگاه با قیمتی حدود 
140هزار تومان در بازار به فروش 

می رسد.

 Samsung Battery«
Pack«: اگر می خواهید ظرفیت 
پاوربانک تان برای شارژ چندبار گوشی 
یا تبلت کافی باشــد، این پاوربانک 
سامســونگ گزینه مناسبی به نظر 
می رسد. باداشــتن ظرفیت8400 
میلی آمپر ساعت و جریان خروجی دو 
آمپر، این محصول قادر است گوشی 
موبایل، تبلــت، دوربین دیجیتال و 
پخش کننده موسیقی شما را شارژ 
کند؛ البته نسبت به مدل های قبلی 
بزرگ تر و سنگین تر اســت و ابعاد 
100×۷4.5×22.9 میلی متر و وزن 
210 گرمی دارد. مزیت این پاوربانک 
در کیفیت ساخت و همچنین وجود 
رنگ های مختلف آن برای کســانی 
اســت که زیبایی پاوربانک برایشان 
مهم اســت. شــاید تنها ایرادی که 
می توان به آن گرفت، داشتن تنها یک 
پورت خروجی است که امکان شارژ 
بیش از یک دستگاه به طور همزمان 
را نخواهد داشــت. این محصول با 
قیمتی حدود 140 هزار تومان، در 

بازار موجود است.

شــارژر  ایــن   :»Fuel«
بندانگشتی  با این هدف طراحی 
شــده که در مواقــع اضطراری 
20-30 دقیقه زمان اضافه برای 
مکالمه یا چند ساعت زمان بیشتر 
بــرای آماده به کاربودن تلفن تان 
فراهم کند. برای اســتفاده از آن 
کافی اســت دکمه power را 
بفشارید؛ سپس به تلفن وصلش 
کنید. ابعــاد آن 3.3 در 2.3 در 
1.2۷ سانتی متر است و به راحتی 
می شــود آن را در جیــب های 
کوچک گذاشت یا به دسته کلید 
 Fuel آویخت؛ البته قرار نیست
یک شارژر همه کاره باشد؛ بلکه 
نجات دهنده 220 میلی آمپری 
شــما در مواقع ضروری خواهد 
بود. این شارژر به خوبی می تواند 
شــارژ صورت گرفته را تا یک ماه 
بدون افت در خود نگه دارد؛ البته 
ســازندگانش این زمان را تا سه 
ماه محاسبه کرده اند؛ ولی برای 
اطمینان، یک ماه را همه جا ذکر 
می کنند؛ بنابراین نیازی نیست 
نگران از دست رفتن شارژ به مرور 

زمان باشید.

»Apaser«: ایــن پاوربانک 
هم دارای ظرفیت 6600 میلی آمپر 
ساعتی است و با داشتن دو درگاه 
خروجی، می توان دو دســتگاه را 
به صورت همزمان با آن شارژ کرد. 
ابعاد آن به صــورت 95×63×23 
میلی متر است و وزن 182 گرمی 
دارد که حمل آن را آسان می کند. 
ایــن پاوربانک برای کســانی که 
به ظاهر اهمیــت می دهند گزینه 
مناسبی است؛ چراکه دارای طراحی 
کوچک و زیبایی اســت و در رنگ 
سفید ارائه شــده است؛ همچنین 
از لحاظ امنیتــی دارای حفاظت 
چندگانه است و برای نمایش میزان 
شارژ، مجهز به چراغ LED است. 
این پاوربانک نســبت به دو مدل 
قبلی قیمت مناسب تری دارد و با 
قیمت 60 هزار تومان می توان آن 

را خریداری کرد.

»Zendure«:پاوربانکــی با 
ظرفیت 25600 میلی آمپر ساعت 
اســت که یک محصول حرفه ای 
محسوب می شود. کیفیت ساخت 
این محصول بســیار باالســت و 
باتری های لیتیوم یونی به کاررفته 
در آن، قابلیت نگهداری 95درصد 
خود را تا شش ماه دارا هستند. این 
پاوربانک طراحی ویژه ای دارد و با 
 ABS بدنه ای از جنس پالستیک
و پلی کربنات، مقاومت آن در برابر 
ضربات مختلف باال رفته اســت. 
 ،USB وجود چهار درگاه خروجی
از تمایزهای موجود بین این مدل با 
اکثر مدل های موجود دیگر است. 
می توان همزمان چهار دســتگاه، 
ازجمله تبلت ها را با این پاوربانک 
شارژ کرد. شــدت جریان ورودی 
1.5 آمپر و مجموع شدت جریان 
خروجی از این دستگاه به 3.1 آمپر 
می رســد. به عنوان تمایزی دیگر، 
این پاوربانک دارای یک نمایشگر 
LCD برای نمایش میزان شــارژ 
آن اســت. ابعاد 40×۷3.6×11.9 
برای چنین پاوربانکی زیاد به نظر 
نمی رســد؛ اما مســلماً وزن 482 
گرمی آن قابل پیش بینی است. این 
پاوربانک می تواند بهترین گزینه 
برای ســفرهای خاصی باشد که 
دسترســی به برق در طول آن ها 
محدود است. تنها ایراد این مدل را 
می توان عدم سازگاری اش با برخی 
گوشی ها و تبلت ها ازجمله آی پاد 
نانو، گوشی LG G2 و تبلت های 
Asus دانســت. این محصول را 
می توان با قیمتــی درحدود 380 
الی 400 هزار تومان خریداری کرد.
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یادداشت های یک راهنمای گردشگری؛

 نگاهی نو 
به هÖ و گردشگری
وی رای  رانس مراه ا ی گروه   
مان  تی یا  د جام  دید ا مس ا
د  د جم را شد ای مس مس
اری در ایران  ای م  ا ی ا 
ار  ی ا  راک  ید   شمار م 
ای  ال قدم دارد و در دوره  س
ه  ای رو  نو مو ا شده اس ا ن ا ای   ت قسم  م
ماری دوران  ام م یر  راک س ید  مار م  ماری ایران  ش م
ر  ماری ق ا اس دارد   ای اساس ا م تگ  می م ک  اس

ده اس  ن قا مشا ی در  شگ انگی
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ان ر ی  مر
ا ارشد گردشگری ور و کارش مای  را

مو اس  ر نو  ش جدانشدن ا  قی   ر م شود ا سوی  ادی شدن دان و  ر  ن ایی م ی  مو ا س م ما اور داری  ک 
م  اش در ای یادگار ا اری ک ن ان  ا رگ سی کرده و م ک ای  ن کودکان ود  اش  تر جوان  را ک مر ن قی د میش  ن رو و  ا 
یوند داد و  اشتیا  گردشگری و  ود  ارسال  ای ی ا  ا دور کرد  کودکان نس جدید را ا ریش  یش  ود را ا ک اری   ک در 

اد کرد ا ای ن  ر را در  ر و  ن ا  ت  می
ر و گردشگری نگا نو داشت اشی ر  ندگ   
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ان  ان رسیده و میرا ج و   ج ر یونس ا ا  ی ای  م
ید   شمار م 

ب  وج ا را ج تر جوان  ور د ی ک مراج کرد  ی  رای 
د  ا مادرانشان  مس مراه  دادی کود ک  دگ ا  کرد  نمای
گا ای گروه  را د  ا   ن ی م کرد ا ی  مده ودند داش 
ای  اره قسم  ان ساده و کودکان در تر جوان ا  مان د را دید ک 

ی م داد و ا رایشان  م   د  و  د در  ت مس م
ی  و ا الم را  د  دید ی گ ری م ا مول   م
اد داشت  د دقی وق  ا  یا رگشتی  مراه گرو   داد و 
او  مان کودکان رو رو شدی ای ار  نو مت اره ا  د دو اش
اش ودند  ول ن یا  کرده و مش ود را در  اش  سا ن
مده ودند  د  دید مس ارج  ک رای ا دادی ا گردشگران 
د ما   ت ا  م گر ن  ان ا  ی دورشان جم شده ودند و ا 

ا نشستی ن  ماشای کار  یوستی و دقای   شان   جم
دید  د موق ا ان را در مس مو ر یادی ا  ای  ق ا ای گروه 
ویان دانشگاه  رستان یا دانش دیده ود یشترشان نوجوانان ا 
مده ودند ول ای اولی ار ود  را  اش یا  ر ودند ک رای ن
مرا ک  ر رای گروه  ا ای گروه س رو رو م شد ا  ک 
ت  ا دان ش رم ر  ر و ش د  وان م اری در دنیا   رشان  ش
راک ایران  دان کو سیار جالب ود  رم ن  م شود نی دیدن 
او م دیدند  ر نی مت ا م ای ار ا دری  ی ما  را  ر 

د ود وشای ر رایشان  و ای 
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مسیب اقرلوجدول گردشگری شماره 2 ویژه استان کرمانشاه طراح

اس  ا ک ن ای د م  ا  جوا مس
شماره 

ر  ناری ق یا نارن ق ق ای استان در ش
ا درس در  ان اس ای  نایی در استان ا
ای  ر نایی و در ی م  اری ش مرک ا 
اد واق  وان و نو د ک ا المس قدیم ی 
ت  ا ای ش ری  شده اس ناری ق قدیم 
و   ر نایی و مر اری ش شده در ا 
اره کارکرد  یان یا ساسانیان اس در ار دوران 
ی در دس نیس اما گمان  ق ا 
را مرک  ای ا راه ا  م م رود ای ق 
ر وده اشد ام و  ا د ش  اداری و ن
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Where 
big smil-
ing faces 
awaiting 
you
If you have 
a walk in 
Armenian 
districts of 

Esfahan, you will become full of artistic 
senses; a sense that Armenian brought 
here 400 years with their luggage. You 
walk more, you will understand that the 
atmosphere is Iranian-Armenian. One 
of the prominent symbol of mixed arts 
of these two lands is Iranian domes of 
Vank Cathedral. Next to the dome there 
is an Armenian bell that represents 
the unwanted companionship with 
Iranians. 

Esfahan Music Museum
For many years Iranian arts showed 
itself in architectures of Armenian 
districts. Nowadays I know a very 
cozy place that brings to ear the 
famous sounds of Iranian arts. When 
you enter Shahid Ghandi (Mehrdad) 
Street from Tohid Street, just have 
a look ahead in your right: there is 
a very simple board with “Esfahan 
Music Museum” sign. 
When you enter from entrance door, 
the courtyard with its small pool and 
beautiful gardens tell you that you 
are entering in an artistic atmos-
phere full of sense of relaxation. You 
must put aside all concerns and give 
yourself up to become full of positive 
energies. 
A person with a big smile face come 
to welcome you as soon as you enter 
the main hall. From employees to 
managers and owners of the museum 
they all have a big smile on their faces. 
This is a private museum and what 
gathers all staff here together is not 
dull official relations or enthusiasm 
of payment check, but when you 
talk to them you understand that it 
is kindness, friendship, and love of 
Iranian art treasures are the main fac-
tors of creating this museum and the 
basis of personal relations inside it. 
By efforts of two great Esfanian Art-
ists, Mr. Shokrani and Mr. Jeihoni 
(whose name is Mehrdad and it has 

good compatibility with the name of adjacent street!), musical instru-
ments were gathered from every corner of Iran and they are displayed in 
two halls, hall of national musical instruments and hall of local musical 
instruments. Behind each of instrument lies a history and old civiliza-
tion, and artistic girls of the museum, Atosa and Anna, will tell you story 
behind each. As soon as narration finishes, you will become full of proud. 
You will remember that your homeland, Iran, is not just bricks and clays 
of today and yesterday. You will remember that thousands of years ago 
your ancestors painted this land with art, and you were born with such art 
in your blood. 
Now it is the time to drown yourself inside the pool of music (in words of 
Sohrab Sepehri, Iranian poet)! Hosts guide you to a room to feed yourself 
with tune of music. Here, all staffs are artists and they play their music 
in such a pleasant way that you forget behind that small courtyard the 
bustle of a city is awaiting you. 
They play for some minutes and give you such a peace in order to com-
plete your experience of art and you go back to the busy life behind the 
courtyard with a backpack full of peace and positive sense. 
Nowruz, always brings unforgettable memories; Nowruz, new day, new 
year, new memories…. You can add Music Museum to the beauties of 
Esfahan and in New Year add a new page to your diary. 
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Among 
Iranians, fire 
has a highly 
special value 
and position 
and most of 
the Iranian 
celebrations 
and rituals 

are closely bind fire. Among Aryans’ festivals 
of fire, Sadeh Festival and Charshanbeh Suri 
are every popular.  “Charshanbeh Suri” is 
celebrated at the eve of the last Wednesday 
of the Persian solar year. It is celebrated with 
special rituals and ceremonies, and it is one 
of the glorious festivals full of cultural rituals. 
Evidence indicates that form 13th century this 
festival was forgotten and in 16th century it 
became common again, but with other titles 
and names. In some ancient texts, Charshanbe 
Suri was named as “Old Habits”. 
In contrast with some believes, jumping over 

fire is not disrespecting fire, but this action is a 
symbol of clearing and burning all evils, misfor-
tunes, and impurities; all of the popular songs and 
hymns of Charshanbe Suri point this out. Based 
on religious beliefs, making fire at the eve of New 
Year guides Farvahars to find their new homes. 
Farvahar is the goddess of Ahuramazda (God of 
Zoroastrianism) and divine spirit of decedents 
and it is pure and away from any sin and evil dead.  
Firing at top of houses or any heights, houseclean-
ing before Charchanbe Suri, buying new mirror 
and jugs, buying peganum hermla, illuminating 
the home, preparing and eating nuts, breaking 
jugs, eavesdropping, jug horoscope, pouring lye 
water and a bowl of water brought from tannery 
around the house, go to the nature on Char-
shanbeh Suri, breaking egg, throwing shawls 
dawn, make single girls fortunate by put a lock on 
their chadors, siting on potter’s wheel, breaking 
walnuts, trick or treat, saying wishes to streaming 
water, yelling out the wishes in old wells, ask for 
help from “Charshanbeh Khatun”, painting the 
house with blue and yellow flowers, and prepare 
a kind of Ash particular to Charshanbeh Suri 
are ceremonies of this festival.  Trick and treat is 
held in all Persian lands in such way that people 
or children crush bowl and spoon together and 
hidden behind the door, and the landlord put egg 
or nuts in their bowls. In this ceremony both boy 
and girls hide themselves under a Chador that no 
one would recognize them.  One of the remarkable 
ceremonies at the eve of Charshanbe Suri is hand-
ing out nuts. These nuts consist of seven different 
nuts: pistachios, almonds, Elaeagnus Angustifolia 
(Persian olive), raisins, walnuts, figs, and dates. 
Sometimes pieces of candies and coconut are add 
to the mixture these nuts. All family members eat 

these mixture of nuts for their fortune and wellness.  This festival is also bound to “water”, in some 
regions jumping over water streams or bringing water in jugs from springs by young girls and then 
breaking jugs is common. On one hand, in all Iranian festivals and celebrations water and fire are 
next to each other; in the other hand, since Charshanbeh Suri is bound to the cleanness of end 
of the year, the presence of water has practical aspect. Breaking jugs full of water is the symbol of 
rainiest and fertile year and also has hygienic usages. We all know that the ceramic of water jugs 
is different from other jugs; potters were made water jugs porous which allows a little bit of water 
outside and by evaporation of it made the jug and the water inside very cool. During the year, these 
very small holes became full of particles that threaten people’s health; therefore, they break the 
jugs and use new ones. During Sassanid era (651-224), instead of water, people put coins inside the 
jugs and throw it down from the roof top to the ground so as richness and abundance came down 
to them from skies.  Bring water by young girls is not restricted to Charshanbeh Suri Festival. 
Generally people believed that the origin of springs and fountains is goddess Anahid, Goddess of 
Water, and just girls are allowed to go near. This belief is still common in many villages of Iran.  In 
many villages of Markazi province, boys who has a fiancée, send their shawls down from the roof 
top of their fiancée, and the fiancée put sweetie and seeds in it. This ceremony is called “Shawl 
Andazi”, or throwing don the Shawls.   Permanent women in Kermanshah city by bringing woods 
for the fire of Charshanbeh Suri, believe that every piece of wood they put in the fire takes evils and 
misfortunes away from their child.  In Tehran, women prepare Ash with the beans they gathered 
in trick or treat ceremony. This Ash is called “Abodard”, they believe that it is the treatment to all 
diseases.  In addition, in this night girls were put a knot on the corner of their chador or scarf and 
ask the very first person they saw to loosen this knot in order to have a fortunate year ahead. 
The painting of Charshanbeh Suri in Chehel Sotoun Palace of Isfahan represent the importance of 
this festival and efforts of Shah Abbas for celebrating Nowruz and festivals related to Nowruz.
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Chaharshanbe Suri,
the Wednesday of Fire
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Sar Aqa 
Seyyed 
is one of 
the most 
beautifull 
villages 
located in 
the Central 
District 

of Kuhrang County, Chaharmahal 
and Bakhtiari Province, Iran; due to its 
stairs-like structure of the houses- The 
yard of the building above is the roof of 
the building below- it is also known as 
Masouleh of Zagros Mountains. Due to 
the tomb of Seyed Eisa in the village it is 
called as Sar Aqa Seyyed Village. The yard 
of the house above is the roof of below 
house, and their window is open toward 
an extremely fascinating landscape of 
pure unique nature. 

Sar Aqa Seyyed Village
Masouleh of Zagros Mountains

During cold seasons the village covered 
by snow, but it has a heavenly spring and 
summer, everywhere is green and full 
of spring waters, beautiful trees, song of 
the birds, and so many waterfalls. 
We were heading toward the village, 
and we were the guests’ one of the villag-
er, called Esfandiar. He was very kind. 
Like other villagers who came to warly 
welcoming us and spend a time with us, 
under a Siah Chador (black tent) in the 
courtyard of Esfandiar’s home and on 
the roof of another kind villager, a party 
was held for us and villagers gathered 
there and they poured us tea from a 
samovar there.  Our dinner was a very 
delicious local Ash was prepared by 
kind of black colored mushroom.  We 
spent the night under the bright stars; 
we woke up by the first rays of sunrise 
and smell of fresh bread. The intimate 
household of Esfandiar let us to watch 
the baking rituals and bake some bread.  
After having breakfast, Esfndiar had his 
son Hosein to guid us and show the at-
tractions of the village and led us to the 
river. Hosein was an active, good tem-
pered thirteen or fourteen year old boy 
chose the most beautiful possible track 
and kindly showed us the attractions. 
He walked at the front of the group, sim-
ply and gaily climbed the rocks and cliffs 
and picked us pistachio mountains and 
cranberry. Sometimes he laughed at our 
panting and gasping; also, with strength 

and agility of a Bakhtiari, he helped us to carry our cumbersome accesso-
ries. Children of the village followed us with their laughter and they raced 
each other along the track. I wished that I was remembered to buy them 
some delicious souvenir for them. When we were out of the village they 
stood and farewell us with their sweet smile and kind eyes, then returned 
joyfully to their playing. 
The beginning of our track was a steep uphill that eventually led to um-
bers of stone stairs which directed to a valley, the sound of the streaming 
water from a distant waterfall was heard.
A little further beautiful waterfalls were emerged which were full of the 
water of melting snows from distant mountains; their beauty wiped out 
the boredom from the body.  There was full of beauty, tranquility, soft 
song of water and birds, and pure nature that gave us moments to carefree 
relaxing. 
Our return way was passed beside the holly tomb, whose green dome 
could be seen from above, and now whenever we head up we could see the 
picturesque landscape of village. It was sunset and all of the villagers were 
sitting on roofs and they were calmly watching the astonishing sunset. 
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Most people 
choose city of 
Shiraz for their 
Nowruz (Iranian 
New Year) vaca-
tions for many 
reasons. Due to 
its geographical 
location, Shiraz 
has a pleasant and 

favorable climate in Nowruz. In addition, existence 
of many historical monuments and sites are very 
powerful factors in attracting tourists. Of course, the 
friendly and welcoming mood of Shirazians is the 
most important one.  Well, why we decide to allocate 
our Iydanneh to Shiraz? As soon as you hear the name 
of Shiraz, immediately Hafezieh, Saadieh, Persepolis, 
Shah Cheragh Shrine, Eram Garden, Quran Gateway, 
Arge of Karim Khan (Karim Khan Citadel), or one or 
two other attractions come to your minds. However, 
Shiraz has several attractions that hardly anyone 
knows them all. Thus, we decide to introduce such less 
known attractions in our Iydaneh. 
Zinat Al-Moluk House (Madam Tussuads’ Museum)
Zinat Al-Melk or Zinat Al-Moluk House is one of the 

Happy Shiraz! ....
historical and architectural monument of Shiraz 
built during Qajar era and its construction lasted 
around 12 years. This house is currently located 
in Lotf Ali-Khan Zand Street, in west side of Nar-
enjestan Ghavam. Most rooms have wooden roof 
decorated with different images of animals, birds, 
flowers and plants. Ali Mohammad Khan Ghavam II 
started the construction of this house in 1873 and it is 
finished by 1885.
In three sides, the building has a large and spacious 
basement that is currently use as a museum. The 
museum presents the statue of prominent Shirazian 
characters. 
Nasir ol-Molk Mosque, the tryst of light and color
A unique masterpiece of Shiraz is Nasir ol-Molk 
Mosque, whose festival of colors welcoming visitors 
by their eye-catching dance. This mosque is located 
in south of Lotf Ali-Khan Zand street, near Shah 
Cheragh Shrine. 
The mosque is a tryst of light and color; colors which 
are excited and delightedly dancing to the eyes of 
visitors and create spectacular visual effects and 
dipping the guests of the house of God to a perfect 
incomparable peace. 
In terms of tilling and Mogharnas (stalactite work-
ing), it is the most beautiful mosque in Iran. One 
of the lords from Qajar dynasty, Mirza Hosein Ali, 
known as Nasir ol-Molk was the founder of this 
mosque. The process of construction lasted for 12 
years. 
In order to appreciate the unique beauty of the 
mosque, you have to see its colored glasses, tall 
arches, and its wonderful tilling. Masonry and 
ornamentation of its prayer hall were inspired from 
Vakil Mosque of Shiraz. 
Narenjestan Ghavam
Narenjestan Ghavam is also located in Lotf Ali-Khan 
Zand strret, and it was belong to Ghavam ol-Molk 
dynasty. Mansion of Narenjestan is decorated with 

mirror works, tilling, stucco, and inlaid pieces and it is one of the masterpieces from Qajar era. 
Narenjestan Ghavam, aslso known as Ghavam Garden was built in 1888-1878, coinciding with 
Naser Al-Din Shah Qajar reign. The founders of this mansion are Mohammad Ali Khan (Ghavam 
ol-Molk II) and his son Mohammadreza Khan (Ghavam ol-Molk III). The main plan of the build-
ing has rooted in architectures from Zandieh era.  Walls and all of the roofs are decorated with 
stucco and paintings. In 1966, the ownership of the building was transferred to Shiraz University. 
Kolah Farangi Mansion of Shiraz
Kolah Farangi Mansion (Vakil Tomb) is built in a very beautiful garden on Zand Street. This man-
sion during reign of Zandieh (1794-1750) was the reception house for important guests, foreign 
ambassadors, official ceremonies, and celebration of different Eves. According to will of Karim 
Khan Zand, his body was buried in east alcove and named it Valik Tomb (tomb of the lawyer of 
pesants).  This mansion is octagonal and decorated with monolithic stone plinth, decorative tile 
works with arabesque designs, flowers and birds’ designs, landscapes of hunting ground, and 
scenes from old stories. Interior space of the building consists of a hall, a dome house and four 
alcoves on four sides between each of which there is a room.  In 1936, this mansion was turned into 
a museum, and then named as Pars Museum. 
Shapouri Mansion
House and garden of Shapouri is another old mansion of Shiraz, located in Anvari neighborhood 
which is 100 years old and yet this neighborhood is still attractive and spectacular. This mansion 
was belonged to a great businessman of Shiraz, Abd Al-Saheb Shapouri, and in 2000 it was regis-
tered to National Heritage list of Iran. After major renovation the mansion turned into a historical 
museum for lovers of ancient Iranian architectures, especially Shiraz architectural style. 
One of the unique characters of the mansion is adding balcony to the plan, which had no place in 
Iranian architecture.  Currently, it is a public museum and there is a restaurant, coffee shop, and an 
exhibition of cultural and artistic works of Fars province in there. 
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This monu-
ment is 
located in 
one of the 
side streets 
of Hatef 
Street, 
near Jameh 
Mosque 

and in front of Harun-i Vilayat Mau-
soleum. Due to its architectural and 
embellishment features, Ali mosque 
and minaret is one of the important 
mosques of Isfahan which deserves 
more attention. Due to its minaret 
dating back to Seljuk era (12th century) 
and the fact that during Safavid era 
(1736-1501) it was called as Sanjarieh 
Mosque (Soltan Sanjar was the last 
king of Seljuk dynasty), it is certain that 
during Seljuk era a mosque was built 

Ali Mosque and Minaret
in this place which was reconstructed 
after destruction of 1522. The mosque 
was rebuilt by Mirza Shah Hosein 
Vazir by 1522. Currently, instead of 
the tall minaret located in the heart 
of the mosque, there is no other sign 
of Seljuk buildings and architectural 
features. 
Pietro Della Valle and Jean Chardin 
who visited Isfahan in 1619 and 1666, 
ascribe this minaret to the Harun-i 
Vilayat Mausoleum. The current 
building of the mosque has a four 
Portico plan and it has portal, court-
yard, Portico, dome house, summer 
and winter prayer hall which were 
decorated with beautiful mosaic tiles, 
Mogharnas works (stalactites), and 
historical inscriptions. West side 
of portal has magnificent mosaic 
tilling and a historical inscription. 
This inscription was written with 
Sols chirography on white tiles in 
blue background includes the name 
of the King (Shah Esmail I), founder 
of the building and the time when 
the construction of the new masque 
was finished (1522). Courtyard of the 
mosque has rectangular plan and has 
a pool in the middle, and in all four 
sides there is Portico. South Portico 
is the biggest and behind it there is a 
prayer hall with dome house. Dome 
of the mosque with its tall stem is 
covered with tile working from out-

side, and stucco Moghrnas from inside. Interior spaces of the dome 
house with portals and arches has a two-story façade, the second story 
arches turned the square base to a polygon and the dome is located 
on this polygon. At the bottom of the dome there is an inscription in-
cludes tilling of Quranic verses and the date of 1522. Winter prayer hall 
is located under the dome and the south portico and a lower than the 
main floor which has an interesting architectural style. There is a stair 
way which connect the prayer hall to the main floor of the courtyard. 
In north side of the mosque and on the wall of the west portico there 
is an alabaster tablet. The Seljuk minaret of Ali Mosque with height of 
47.85m is located next to the dome and it is one of the shapely beauti-
ful minarets from Seljuk era and it was embellished with numerous 
brickworks and inscriptions. At height of 40.35m, the minaret has a 
cornice protrude like a crown and in upper heights there is the slim 
part of the minaret which has another protruded cornice. Inside the 
minaret there is the central pillar around which stairs revolve upward. 
According to the architectural features of the minaret it seems that 
the minaret was built in 12th century. 
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Jameh Mosque 
of Isfahan, also 
known as Atiq 
Mosque lo-
cated in Ghiam 
Square, Al-
lameh Majlesi 
Street, Isfahan, 
Iran. Actually, 
the mosque is 

located in ancient texture of Isfahan city, in 
the west side of Hatef St, and at the end of 
Isfahan Grand Bazar. In general, as Naqsh-e 
Jahan Square and its surrounding buildings 
are a legacy from Safavid era, Jameh Mosque 
and its surrounding’s areas shows the life of 
before and during Seljuk era. 

History of Jameh Mosque of Isfahan
Jameh Mosque or Atiq Mosque of Isfahan 
is one of the most prominent architectural 
monuments of Iran and the world; and since 
its different parts were built in different 

Jameh Atiq Mosque of Isfahan

historical eras, the current collection, like a 
very big museum, represents the evolu-
tion and development of Persian archi-
tecture before and during Islamic period. 
Archeological excavations revealed that 
before Arabs dominance upon the city, 
this building was probably the important 
religious center and it was used as a fire 
temple. Discovering a base of a column 
with decorations from Sassanid era in 
north side of the Mosque, confirms that 
there was a building there before Islamic 
period. There are disagreements about the 
history of developments in the mosque, 
but it seems that the Mosque was built in 
7th century and during Abbasid era, and in 
9th century its Mehrab was destroyed and 
its Quibleh direction was altered. The cur-
rent appearance of the mosque is mostly 
related to Seljuk era, but its restoration 
and tiling was related to subsequent eras, 
especially Safavid era. 

Architecture of Jameh Mosque of Isfahan
 The mosque has a four porches plan, 
and since the artistic and architectural 
innovations of 15 centuries of Islamic era 
are gathered there, it is one of the most 
prominent historical monuments of the 
world. According to different sources, the 
mosque faced conflagration and different 
wars and unrests in different eras damaged 
a lot, therefore it was rebuilt and renovated 
many times. The mosque has multiple 
entrances that connect the mosque to 
its surrounding areas. Passageways and 
alleyways around the mosque extensively 

connect it to ancient context of the city. 

Architectural Values of Jameh Mosque
Jameh Mosque includes experiences of a thousand years of constructing the 
mosques and especially the creation of Persian mosques; hence, many architec-
tural styles of Persian architecture are identifiable in it. Structure of brick pillars 
with geometric motifs, brick columns with various sections, including two-part, 
three-part, and four-part forms obtained from combination of circles, arches 
with various brick ordering, quartet porches with different motifs and designs, 
huge domes, Proportioned and ornamented facades around the courtyard, and 
eleven entrances each of which open toward a passageway around the mosque. 
All of this in final combination forms a unique collection, which can be referred 
as history and encyclopedia of architecture of Iran and central Asia. Moreo-
ver, with development of the mosque in 11th century, the previous Shabestani 
mosque reformed to a four-porch mosque; then this style called as Persian 
Mosque and then after most of the mosques were built on such style; even 
changes applied to other old mosques to change their plan to the new four-porch 
plan. This model was extended to other Islamic territories. Therefore, the most 
prominent architectural value of Jameh Mosque is its model on architecture his-
tory of the east. This model as Persian Mosque model is unique in the world, and 
then after the construction of other mosques in east and central Asia followed 
this model. 
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تجربه ای نو در هتلی متفاوت
انتخاب و توصیه بازیگران و هنرمندان سینما و تلویزیون  )آرشیوی از 

عکسها و یادگاریهای بازیگران و هنرمندان ( خانواده ها مسافران داخلی 
و خارجی ورزشکاران لیگ شرکتهای دولتی و خصوصی
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