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آثار تاریخی 
پاسبانان فرهنگ 
این مرز و بوم هستند
بنای تاریخی بنایی اســت که به ما احساس شــگفتی می دهد و بر آن می دارد تا در خصوص مردم و 
فرهنگی که آن را خلق کرده اند بیشــتر بدانیم. یک بنا دارای ارزش های معمارانه، زیبایی شناســانه، 
تاریخی، باستان شناسی و اقتصادی است و حتی ارزش سیاســی و معنوی یا نمادین دارد؛ ولی اولین 
تأثیر همواره احساسی است؛ چراکه نمادی از هویت و تداوم فرهنگی و بخشی از میراث ما است. یک 
بنای تاریخی قبل از آنکه معرف ویژگی های فنی - ساختمانی باشــد دربرگیرنده سلسله روش های 
تفکر و کردار اســت که راه و رســم زندگی مردمان عصر خود را بازگو می کند. مرمت ساختمان های 
قدیمی به دالیل مختلف و بر اساس مبانی نظری مدون یا سیاست های رایج در مدیریت متمرکز این 
بناها، دوره زمانی نسبتاً درازی را به خود اختصاص داده است؛ اما قطعاً نمی توان بناها را جدا از محیط 
دربرگیرنده آن ها و بدون درنظرگرفتن نیازهای روز، باززنده سازی کرد. باززنده سازی و تغییر کاربری 
بناهای تاریخی یکی از روش ها جهت برقراری رابطه معنادار بین گردشگری، حفظ بناهای تاریخی و 

توسعۀ پایدار است.
بافت تاریخی شهرها به عنوان مکانی واجد ارزش های میراث فرهنگی، با در برگرفتن دوره های مختلف 
تاریخی، دارای ویژگی هایی متشکل از ساختاری فضایی - کالبدی است که ارزش های منسوب به آن 
و تعیین میزان اهمیت و درجه بندی آن ها، می تواند نقش مهمی در جهت حفاظت و سرمایه گذاری در 
قالب گردشگری فرهنگی داشته باشد. در این میان پتانسیل های تاریخی، فرهنگی و گردشگری به ویژه 
در مناطق تاریخی و مرکزی شــهرها به عنوان کانون های جاذب، توانایی و امکان پویایی و سرزندگی 
بافت های شــهری را دارا بوده و می تواند زمینه جذب گردشگر و توسعۀ الگوهای فضایی گردشگری، 
بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ســاکنان و توسعه و ترویج فرهنگ و هویت بومی را در 
قالب گردشگری فرهنگی فراهم آورد. گردشگری می تواند موجب حفاظت از میراث فرهنگی شود و 
محرک احیای ارزش های محلی و الگوهای فرهنگی ای باشد که در حال نابودی است. برقرار نگه داشتن 
و حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی محیط، منطقه یا کشــور، به عنوان یکی از عناصر کلیدی برای 

پایداری گردشگری مطرح می شود.
تولیدات میراثی، مرمت، حفاظت و احیاء سه مقوله مهم در زمره فعالیت های میراث فرهنگی محسوب 

می شود که توجه به آن ها به نوعی توجه به پاسداشت گردشگری است.
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ارمنستان مقصد دوم ایرانی ها 

برای سفرهای خارجی در 

نوروز ۹۶

به گزارش ایسنا، ارمنستان در سال جاری در حالی 
به رتبۀ دوم مقصد گردشگران ایرانی تبدیل شد که در 
سال های اخیر میزبان بسیاری از ایرانیان بوده و در این میان 
تسهیالت ویزا، ارزانی سفر به این کشــور و همچنین امکان 
سفر با وسیله نقلیه شخصی باعث شده تا در تعطیالت نوروز 
تعداد زیادی از ایرانی ها ارمنستان را برای سفر انتخاب کنند.

در ایام نوروز بسیاری از مسافران با رفتن به نقطه مرزی جلفا و 
گرفتن ویزا در مرز به ارمنستان سفر کردند که هدف اصلی این 
مسافران شهر ایروان بود؛ البته تعدادی از مسافراِن ارمنستان 

از طریق تورهای هوایی یا زمینی به این کشور می روند.
به طورمعمول تورهای نوروزی ارمنستان قیمت هایی پایین تر 
از دیگر کشورها دارد و مبلغ آن بین 700 هزار تومان تا کمی 

بیش از یک میلیون تومان متفاوت است.
پس از ارمنســتان کشور گرجســتان در رتبۀ بعدی مقاصد 
گردشگران ایرانی قرارگرفته اســت. این کشور هم به دلیل 
نزدیکی و قابلیت سفر زمینی برای بســیاری از گردشگران 
داخلی جذابیت دارد، کشوری که با تدارک برنامه های ویژه 
جذب گردشــگر و کاهش قیمت اقامت و آب وهوای مناسب 
توانسته ایرانیان بســیاری را در تعطیالت نوروز به این کشور 

بکشاند.

ارمنستان مقصد دوم ایرانی

برای سفرهای خارجی در 

نوروز 

به گزارش ایسنا، ارمنستان در سال جاری در حالی 
به رتبۀ دوم مقصد گردشگران ایرانی تبدیل شد که در 
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رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

استفاده از حداکثر ظرفیت اقامتگاه های بوم گردی در 

نوروز ۹۶

به گزارش ایلنا، زهرا احمدی پور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: »پس از میزبانی ایران از 
کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که سال گذشته اتفاق افتاد، شاهد 
رشد باالی 120 درصدی در رزرو هتل های ایران توسط گردشگران اروپایی 
در شش ماهۀ اول سال جاری بوده ایم.« وی افزود: »به گردشگری داخلی نیز 
باید توجه کرد. برگزاری تورهای آشنا سازی و معرفی ظرفیت های استان های 
مختلف برای جذب گردشگران داخلی ازجمله مواردی است که باید بر آن 
تمرکز کرد؛ ضمن اینکه توسعۀ گردشگری داخلی چرخه ای ایجاد می کند 
که ظرفیت های موجود شناسایی می شود و نشاط اجتماعی پدید می آید و 
اقتصاد جوامع محلی توسعه می یابد و تورهای داخلی می توانند برای مردمان 

شهرهای مجاور برگزار شوند.«
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: »راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی یکی 
از اقدامات مهمی است که در این دولت موردتوجه قرار گرفته و می توان از این 
امکان در بافت تاریخی بوشهر به عنوان فرصتی طالیی بهره برد؛ چراکه امروز 
گردشگران بسیاری عالقه دارند به جای اقامت در هتل ها، در اقامتگاه های 
بوم گردی اسکان یابند؛ به طوری که در ایام نوروز امسال هیچ یک از اقامتگاه های 
بوم گردی کشور، حتی یک شب، ظرفیت خالی نداشتند.« وی یادآور شد: 
»ایجاد اقامتگاه های بوم گردی اقتصاد محلــی را توانمند می کند و فرصت 
اشتغال پایدار را به وجود می آورد.« احمدی پور افزود: »مجموعه اقداماتی که 
در سه حوزه فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام 
می شود می تواند به توسعۀ استان بوشهر کمک و این استان را به عنوان مقصد 

گردشگری معرفی کند.«

 قرارداد خرید ۶۰ فروند هواپیمای 

مسافری ۷۳۷ مکس بین شرکت 

هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ 

در تهران

به گزارش خبرگزاری ایرنا، این قرارداد پس از یک سال مذاکره بین شرکت هواپیمایی 
آسمان و شرکت بوئینگ با حضور نمایندگان این شــرکت در تهران به امضا رسید. 
طبق قراردادی که منعقدشــده قرار است این هواپیماها از ســال 2019 به تدریج به 
شرکت هواپیمایی آسمان تحویل شود و در سال یادشــده، پنج تا ده فروند بوئینگ 
737 تحویل شرکت آسمان خواهد شد. روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان اعالم 
کرده در قراردادی که بین شرکت آسمان و بوئینگ منعقدشده تمام مسائل مربوط به 
پشتیبانی های فنی و آموزشی آن پیش بینی شده تا پس از طی مراحل قانونی تحویل این 
هواپیماها به این شرکت آغاز شود. هواپیمای بوئینگ 737 یک هواپیمای مسافری 130 
نفره است و یکی از مناسب ترین هواپیماها برای پروازهای داخلی و منطقه ای محسوب 
می شود که می تواند بیش از 4500 کیلومتر پرواز کند. با ورود این هواپیماها به ناوگان 
هوایی آسمان ظرفیت صندلی این شرکت به بیش از هشت هزار صندلی افزایش می یابد.

تأکید رئیس جمهور بر کمک دستگاه ها به توسعۀ گردشگری

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی معاون رئیس جمهوری، سازمان 
متبوعش را نزدیک ترین سازمان به مفاهیم نهفته در شعار سال گذشته و 
شعار امسال دانست و گفت: »باید در سال جدید کمک کنیم سازمان 
میراث فرهنگی به اهداف خود و دولت برسد تا بتوانیم اهداف مدنظر 
در شعار امسال را محقق کنیم. سازمان میراث فرهنگی بیشترین 
ظرفیت را برای کمک به سامان دهی تولید و اشتغال در کشور دارد.« 
وی با اشاره به پیام نوروزی رئیس جمهوری کشور و صحبت هایش در دیدار 
نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاه ها، تصریح کرد: »بر اساس 
تأکید رئیس جمهوری دستگاه های مختلف باید با هر رویکرد، سیاست و اصولی که 
دارند به رونق گرفتن گردشگری و تبدیل صنایع دستی به قطب اصلی تولید در کشور 
کمک کنند.« احمدی پور افزود: »تکلیف ما امسال ســخت تر است؛ چراکه باید در دو 
حوزۀ گردشگری و صنایع دستی اجرایی تر و عملی تر ورود کنیم.« این عضو دولت تدبیر 
و امید با اشاره به اینکه عالوه بر تفاهم نامه های مختلف، وظایف سایر دستگاه ها در قالب 
دستورالعمل های موجود خود به سازمان کمک می کند، گفت: »به عنوان مثال،در قالب 
دستورالعملی که برای امنیت گردشگری در کشور داریم، برای چهارده تا پانزده دستگاه 
تکلیف شده که به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تحقق اهداف 
این حوزه کمک کنند؛ بااین حال، باوجوداینکه ما متولی گردشگری در کشور هستیم و 
تمام تالش خود را می کنیم که این صنعت رونق پیدا کند، گاهی از تکالیفی که ســایر 
دستگاه ها در قبال ما دارند غفلت کرده ایم.« به گفتۀ وی، بخشی از این تکالیف احصا شده 
و باید به دستگاه های مختلف یادآوری شوند؛ همچنین تا آخر همین ماه شورای عالی 
میراث فرهنگی تشکیل و امســال به صورت جدی تر از ظرفیت کانون ملی گردشگری 

استفاده خواهد شد.

 افزایش گردشگران سوئیسی در ایران

ای یافت و  یر اف ای ا ران در سال  وری و  س روا ی 
ده  ان د ر شده   یس دو را ای سو اری شر  سرمای گ
یر  ا س ا جولیو  ایر ار  سی ا در ایران اس  گ تا
ستان  و رستان شو در استان  ر  ش ی در جریان س سو
ما  ستی و در ای را  اری ا ایران  م تار  واس ما  ود  اف
ی داد وی ا  وا ا  ا ا اری  م ای  ود را رای اف  
ی  ور سو ت ایران در  ا مسافر م د  اشاره  وجود 
ری ای  را ای ده  د اف ده شا ی ار م رود در  سال  ت ا گ 
ایران ی  ی ادام داد  یر سو ی اشی س ا در سو شر 
اده  ا است سی  تا ا اس و اید  درست ا ای  ی  دن  م
ار  یس در مد  شمار گردشگران سو رد  ان  ر ا رد وی 
د  ای داشت اس و شا ر اف ار  ده  ا ر   ار  سال ا  
ستی  ور  و گردشگری ی دو  و در  رف سیار  ی
می  ر شو در ر فرد ش ای م ی  ویژگ  م وی 
وان  ار سال    ول  در  رد  ری  گردشگری اشاره و 
ر شو  ون س ار  ش ا و داشت ا  ی در ایران س یر سو س
رستان شو دارای  ش ی در ادام گ  یر سو رده ا س ر س
و  ی اس  اید ا د ای گردشگری ا رفی  ا و  سی  تا
ای  رفی  ا ا  ردن ای شر  ا  ش یس و  ای سو ا شر 
رد وی یان  ای گردشگر را فرا  یر و اف ای  می  شو 
ای  اری اس  دارای جا  ر استا و  شو ی ش رد 

ی ج ج گردشگر اس ای ا سی  تا گردشگری و 

 افزایش گردشگران سوئیسی در ایران

01
TOP
News

رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

استفاده از حداکثر ظرفیت اقامتگاه

نوروز 

به گزارش ایلنا، زهرا احمدی
میراثفرهنگی، صنایع

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که سال گذشته اتفاق افتاد، شاهد 
رشد باالی 
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 فروند هواپیمای 

هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ 
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جمهوری و رئیس سازمان 
دستی و گردشگری گفت: »پس از میزبانی ایران از 
کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که سال گذشته اتفاق افتاد، شاهد 
های ایران توسط گردشگران اروپایی 
ایم.« وی افزود: »به گردشگری داخلی نیز 
های 
مختلف برای جذب گردشگران داخلی ازجمله مواردی است که باید بر آن 
کند 
آید و 
توانند برای مردمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی معاون رئیس
متبوعش را نزدیک

شعار امسال دانست و گفت: »باید در سال جدید کمک کنیم سازمان 
میراث فرهنگی به اهداف خود و دولت برسد تا بتوانیم اهداف مدنظر 
در شعار امسال را محقق کنیم. سازمان میراث فرهنگی بیشترین 

ظرفیت را برای کمک به سامان
وی با اشاره به پیام نوروزی رئیس

نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاه
تأکید رئیسجمهوری دستگاه
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ساعت شمس العماره دوباره کار می کند 

ساعت شمس العماره همان ساعتی اســت که زمانی در بلندترین 
ساختمان تهران نصب شد، اما 90 سال ساعت 6:10 دقیقه را 

به مردم نشان می داد.
به گزارش خبرنگار مهر، نگه داری از ساعت شمس العماره، ساعت 
اهدایی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه چندان کم دردسر نبوده 
است. زمانی که این ساعت در بلندترین ساختمان تهران نصب شد آن قدر 
صدای زیادی داشته که موجب آزار و اذیت مردم و درباریان می شده تا اینکه 
درخواست شد صدای آن را کم کنند؛ اما کم کردن صدا همان و ازکارافتادنش همان. 
این ساعت چیزی حدود 90 سال تعمیر نشد و سال ها ساعت 6 و 10 دقیقه را نشان می داد؛ اما 
در سال 89 تصمیم بر این شد که محمد ساعتچی همدانی از متخصصان ساعت سازی آن را 
تعمیر کند. باالخره در سال 91 صدای این ساعت در شهر تهران پیچید؛ اما طولی نکشید که بعد 
از ده ماه از کار افتاد؛ چون نگه داری از آن هزینۀ زیادی می خواست و سازمان میراث فرهنگی 
نمی توانست این هزینه را تأمین کند؛ اما اکنون آن طور که مسعود نصرتی، رئیس کاخ گلستان 
می گوید دوباره این ساعت شروع به کارکرده است و با آقای ساعتچی قرارداد یک ساله بسته شد 
تا نگه داری از این ساعت را به عهده بگیرد. او می گوید: »هرسال در نظر داریم تا این قرارداد را 
تمدید کنیم. منتها این ساعت به صورت الکترونیکی کار می کند و امکان تبدیل آن به حالت قبل 
و به صورت مکانیکی وجود ندارد؛ البته همین مسئله هم موجب شد تا سال ها از کار بیفتد. یکی 
از عالقه های ناصرالدین شاه ساعت بود. اگر بتوان تنها ساعت های ناصرالدین شاه را به نمایش 

گذاشت، گنجینۀ ارزشمندی را در معرض دید عموم قرار داده ایم.«

مشاور اجرایی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

مستند فعالیت های ستاد 

اجرایی خدمات سفر استان 

اصفهان تدوین می شود
گ  اور اجرای مدیر میرا فر ان م ال در سید 
گ  ر اداره  میرا فر استان در جم مدیران ستاد اجرای س
ای ستاد اجرای  الی  د جام ف ت دوی مس ان ا  استان ا

ر داد ان  ر استان ا دما س
ان  تان ا گ اس موم اداره  میرا فر ار روا   گ
د در  ود ای مست ب اف ا ا ای م ان  ال در سید 
ر  دما س تاد اجرای  ای س الی  م جام ا ف ی فی قالب 
گ  ای رویداد فر الی  دی جام در قالب ف ی مست م استان 

دوی اس ال  ان در  گاه استان ا ورو
ژو ای اداره   ده  ی ا و  ال رد دفتر م ید  ی  م وی 
ال  ر اداره  در اقدام دیگر در  ای ستاد س اری سایر ا م ا 
ای  الی  ویری ا ف تو و  ور م ارش جام   ی گ
دوی  ی  م تان و  ر اس دما س تاد اجرای  ا س یر د
جم  دما ویژه ا ای  ه  و ای ای اداره  در  الی  ارش ا ف گ
ای دست  و  دما در  و گردشگری  دما در  گاه  ورو
او در راستای  ار ورو مت ا ش گ  و میرا فر دما در  و 

دی اس رو و ش ور   م
ان در قالب  ر استان ا دما س ر اس ستاد اجرای  شایان 
د   اری  اس ر یروی اجرای ا  اری   م میت و ا   
دما رسا  گردشگران  د فروردی  اقدا   ای  ل

رده اس ارج  دا و 

امنیت؛ مسئله ای دست نیافتنی؟!

کوه صفه تبدیل به یک کشتارگاه خاموش در اصفهان شده و این خبر برای دسته ای از ورزشکاران 
که به صورت تخصصی به ورزش کوه نوردی می پردازند دردناک است؛ البته به خودی خود کوه نورد 

یک گردشگر عام شناخته می شود و با فتح قله های متعدد عالوه بر این که برای خود دستاوردی را رقم 
می زند برای کشور هم افتخارآفرینی می کند؛ اما تمام ما اصفهانی ها کوه صفه را خوب می شناسیم و باید بگوییم 

که این کوه به میعادگاه گردشگری داخلی اصفهان تبدیل شده است ،جایی که جوانان و نوجوانان با خیال راحت 
به شادی و بازی در آن می پردازند.

اما آنچه این کوه را خطرناک می کند در ابتدا گول زنک بودن ظاهر آن است که ظاهری آرام و شاداب دارد؛ ولی در 
باطن هرگز این گونه نبوده و هر هفته حداقل جان یک نفر را می گیرد؛ ازاین رو این خبر دردناک ترین خبر برای 

محفل های گردشگری است که کوه صفه در عین زیبایی در آفرینش، بی رحم و سنگ دل است.

ای از ورزشکاران 
نورد 

که برای خود دستاوردی را رقم 
شناسیم و باید بگوییم 

شده است ،جایی که جوانان و نوجوانان با خیال راحت 
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اخبارگردشگری

ساعت شمس

ساعت شمس

اهدایی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین
است. زمانی که این ساعت در بلندترین ساختمان تهران نصب شد آن

صدای زیادی داشته که موجب آزار و اذیت مردم و درباریان می
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متفاوت ترین نوروزگاه کشور در اصفهان رقم خورد
سیدعلی صالح درخشان، مشاور اجرایی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از برپایی متفاوت ترین رویداد فرهنگی نوروزی کشور در پیوند اقوام ایرانی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، مشاور اجرایی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: در نوروز 1396 و در راستای تحقق شعار نوروز متفاوت با رویکرد 
حقوق شهروندی تالش کردیم تا در شانزده شهرستان استان اصفهان به ویژه شهر تاریخی اصفهان این رویداد برگزار شود. وی در همین راستا افزود: رویداد نوروزگاه در اصفهان از صبح روز 
سی ام اسفند با اجرای برنامۀ زنده تلویزیونی به مدت هشت ساعت تا سه ساعت پس از تحویل سال با حضور هزاران گردشگر در مجموعۀ جهانی کاخ چهلستون برگزار شد؛ به گونه ای که به 

اذعان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، این برنامه بزرگ ترین برنامه تحویل سال تلویزیون در سرتاسر کشور بود.
درخشان افزود: نوروزگاه شهر اصفهان با شعار جلب مشارکت تشکل ها و اقوام استان و تالش در راســتای پیوند فرهنگی اقوام استان در سه نقطه اصفهان ازجمله، مجموعۀ جهانی 

میدان امام، مجموعۀ جهانی کاخ چهلســتون و مجموعۀ تاریخی کوه آتشگاه برگزار شد. وی همچنین اظهار داشــت: در رویداد فرهنگی نوروزگاه استان، با برپایی 440 غرفه 
صنایع دستی استان، شاهنامه خوانی، حافظ خوانی، چیدمان سفره های هفت سین با صنایع دستی، ارائه غرفه پوشاک سنتی، اجرای آئین ها و بازی های فراموش شده مناطق 

مختلف استان و همچنین اجرای آئین ها و سنت های عشایر استان در دستور کار قرار گرفت.

کاهش ۵۲درصدی واردات صنایع دستی خارجی در سال ۹۵
اد برگزاری دو نمایشگاه صنایع دستی در یک سال و ثبت دو شهر مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی  یای اقت د
و اللجین به عنوان شهر جهانی سفال در فهرست یونسکو، ازجمله شاخص ترین اتفاقات رخ داده در حوزۀ صنایع دستی کشور در سال 95 بود، 
اتفاقاتی که سبب شدند، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، توصیف سال خوب را برای صنایع دستی 
کشور به کار بندد. مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی کشور دربارۀ دستاوردهای این معاونت در سال گذشته به »دنیای اقتصاد« 
می گوید: »سال 95، سالی خوب برای صنایع دستی کشور در حوزۀ برگزاری نمایشگاه های داخلی و شرکت در نمایشگاه ها و رویدادهای جهانی 
بود.« پویا محمودیان می افزاید: »این هنر صنعت همچنین شاهد رشد 16درصدی در فروش داخلی بود.« به گفتۀ وی صادرات صنایع دستی 
نیز در ادامه رشد سه ساله اخیر، در هشت ماهه سال 95 رشدی 8درصدی را تجربه کرد و در راستای حضور در بازارهای بین المللی نخستین 
مرکز فروش صنایع دستی ایران در قلب اروپا و در هلند افتتاح شد؛ این در حالی است که واردات صنایع دستی خارجی به کشور در سالی که 

گذشت، با کاهشی 52درصدی روبه رو شد. وی افزود: »در ماه های پایانی منتهی به سال 96 و بنا بر سیاست اتخاذی در معاونت صنایع دستی، 
واردات این حوزه منوط به اخذ مجوز از این معاونت شد. به این ترتیب هم اکنون بر نوع، میزان و کشورهای صادرکننده صنایع دستی 

نظارت می شود و از ورود کاالهایی که به صنایع داخلی آسیب بزند و تنظیم بازار را مختل کند، جلوگیری می شود. این محدودیت 
عالوه بر اینکه کاالهای مشابه و کپی شده داخلی را در بر می گیرد، صنایعی را هم که کارکرد مشابه صنایع دستی داخلی 

داشته باشند، شامل می شود.«

نقطه اصفهان ازجمله، مجموعۀ جهانی 
440 غرفه 

09شده مناطق 
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 و بنا بر سیاست اتخاذی در معاونت صنایعدستی، 
اکنون بر نوع، میزان و کشورهای صادرکننده صنایعدستی 

شود. این محدودیت 
10دستی داخلی 
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معابر نیز با آب نماها و فواره هایی 
که در آن ها تعبیه شــده اند روح 
زندگــی را در بــاغ می دمنــد. 
زمانی که صدای شرشــر آب ها 
از یک ســو و بوی خوش گل ها 
و رقص پروانه ها از ســوی دیگر 
روح و روانت را تلطیف می کنند، 
قهقهــه بچه هایــی که پشــت 
پرچین ها و کلبــه کاه گلی و چاه 
آبش قایم باشک می کنند حس 
کودکی را درونت زنده می کنند؛ 
اما شاید مثل من تنها به لبخندی 
اکتفا کنی و از کنارشان بگذری. 
بگــذری و افســوس بخــوری! 

افسوس از این محوطه زیبا!
آمفی تئاتــر بــاغ را می گویــم. 
آمفی تئاتری که سقفش آسمان 
اســت و می تواند 250 نفر را به 
مهربانی گرد هم آورد. می تواند 
میزبان خوبی برای جشــن ها و 
جشنواره های بســیار باشد؛ اما 
تاکنون با کم مهری روبه  رو شده 

است.

مد شری رم ی شا مر

 به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی؛ 

 بهشت اصفهان؛ باغ گل ها

وا م رفت  ن   یای شیری  ور ر ای ا  رای م گ و م ا  وا داستان  ا موق  و  ود مادر شب 
می جاس ی  گوش ای ا   ی ی م  دای  ا  ای  ی مان را  سوی  ما  راست اگر 

د ود م گرد و  ان  دور م ای  گوی رق روا  گار ا  ای ر گ  ر ا اس ا  ان ا گ    ا
ده م  ود ا را  را  ا ما  ار م شو و  س  سوی ا ر

باجه بلیت فروشی! یادش به خیر. هنوز همان جاست: سمت راست ورودی.
زمین اینجا هنوز عشق را در خود می پروراند و از ریشه گل ها جانی دوباره بر گلبرگ ها 
می دمد تا ثابت کند همچنان عاشق است و پر از عطر بودن و تازگی. به راستی که گل ها 

سمبل لطافت و زیبایی اند.
باجه بلیت فروشی را رد می کنم و آبشارباغ را می بینم. آبشاری که در ساخت آن از انواع 

سنگ های رودخانه ای استفاده شده تا جلوه ای طبیعی را به دیدگان ما هدیه دهد.
چرخی می زنم و برکه ای را می بینم که به گفته باغبان 3500 مترمربع وسعت دارد. کاش 
جای مرغابی های درون برکه بودم و می توانستم از هم نوازی آب و آفتاب سرمست شوم.

داخل برکه پر اســت از نیلوفرهای آبی که با برگ های پهنشــان فضای بازی و جهش 
قورباغه ها را مهیا کرده اند. ســمت راســت برکه باغچه ای پر از گل های زنبق است که 
بی اختیار ما را به سوی خود می کشاند؛ البته گوشه گوشه این باغ بزرگ و زیبا پر است از 
باغچه های متعدد که با تزئینات خاصی جلوه نمایی می کنند. سوزنی برگان، پیازی ها، 
کاکتوس ها، گونه های زنبق و داوودی همه و همه در این باغ جمع شــده اند تا بار دیگر 

هنر هنرمند جان را به رخ بکشند.
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صنایع دستی

ا  رفی ورد

مد شری م

ر  ای دست 
گ  رر م  
ود  در گردشگری و 
ادی جام  ا اقت او
د  ا م  م ای
ان  ا گردشگری س
دد اس ا  در
ای  ت  رشت  ردا
ای دست  ت  م
ی  م ان و  ا
دا  رم رف  م
ور  اید  ن   
د  ده ا ت  ا ش
وج  ب  ا ج موج
ان و  ی تر  ای  ی
ورد رشان را فرا 

ای  الگری ری  س
سان را   ادی ا ت ا
د و ای  ا رم گردا
ا  تسب   ر م
سان  د ایمان ا وا م 
ادی  ت ای ا را  اور
د دی 

Sepahan tourism
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گفت وگو با غالمعلی داستان پور، پیشکسوت سفالگری:

مسئولین ح�یت 
کنید لطفاً !
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 درحقیقت سفالگری بستر مناسب برای خلق آفرینش هنر را آماده 
می کند که در هیچ کجای دیگر نمی توان آن را پیدا کرد . از این رو باید 
به این نکته اشاره کرد که سفالگر نه تنها یک هنرمند مردمی است بلکه 
هنر ویژه سفالگری در دست های سفالگر به شکل تلفیقی با روح انسان 
بازی می کند. سؤالی که اینجا برای هر خواننده ای به وجود می آید این 
است که ســفالگری چه تفاوت هایی با دیگر هنرها دارد که این گونه 
روحانی خوانده می شــود؟ در پاسخ باید گفت سفالگری تنها هنری 
است که انسان در هنگام آفرینش آن از نزول شخصیتی مبرا می شود. 
در این زمینه گفت وگویی داشتیم با غالمعلی داستان پور، پیشکسوت 
عرصه سفالگری در اصفهان که از زندگی نامه خود و دغدغه های این 

شغل گفت:

از هشت سالگی سفالگری می کردم
من از هشت سالگی تابه حال در این شغل مشــغول به کار بوده ام و 
تمام زیروبم آن را مورد ارزیابی قرار داده ام. حدود 55 ســال اســت 
که در خیابان شاهد اصفهان در حوزه سفالگری و سرامیک فعالیت 
می کنم و یکی از افتخاراتم در این چندین سال این بوده که در ایران 
مانده ام و برای هنر این مرزوبوم از جان و مال خود گذشته ام. متأسفانه 
خیلی از هم رشته ای های من هنگامی که انقالب شد از ایران رفتند و 
نفهمیدند چه جواهری را ازدست دادند. ماندم و مقاومت کردم. در این 
کارخانه ای که پس از رنج و دردهای فراوان راه اندازی کرده ام عالوه بر 
فرزندانم تعدادی نیرو مشغول به کار هستند که در نوع خود گونه ای از 
کارآفرینی محسوب می شود. خیلی از محصوالت تولیدی این کارخانه 
به خارج از کشور صادر می شود و تمام محصوالت ما از کیفیت باالیی 
برخوردار هستند. عالوه بر تمام این فعالیت ها باید بگویم در کارخانه 
ما تعداد زیادی خانم مشغول به کار هستند که بخش لعاب دادن را بر 
عهده دارند و خیلی های دیگر به صورت دورکار در منزل وظیفۀ خود 

را انجام می دهند.

مشکل اساسی ما
اساســی ترین مشــکلی که در این زمینه وجود دارد، واسطه میان 
تولیدکننده و مصرف کننده است. واسطه هایی که در این زمینه فعالیت 
می کنند تقریباً تمام سود را می بلعند؛ درصورتی که عرق از پیشانی ما 
می چکد و تمامی زحمت و دلســوزی روی دوش ما است. مهم ترین 
مشکلی که من به عنوان کارآفرین و کارخانه دار با آن روبه رو هستم 
کمبود و نبود حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. باکمال تأسف 
باید بگویم هیچ گونه حمایتی ازنظر مادی و معنوی به ما نمی شود. 
امیدواریم این رسانه تریبونی باشد برای رساندن صدای ما به گوش 
مسئولین مربوطه. اگرچه غالمعلی داستان پور در عرصه هنر سفالگری 
پیشرو بوده است اما فراموش نکنیم این بزرگ مرد شاید تنها بازمانده 
سفالگری در اصفهان باشد که این هنر را به صورت سنتی با تلفیقی 
از مدرنیته به جامعه ارائه می کند. در حقیقت پردازش در زمینه هنر 
می تواند اندوهگین و تأسف بار باشد، وقتی به هنرمندان ایرانی این گونه 
کم توجهی و در بســیاری از موارد بی توجهی می شــود. امیدواریم 
گردشگری سپاهان بتواند تریبونی برای اشاعه این گونه پیام های مهم 

به مسئولین باشد.
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گفت وگو با حسین جعفری، رئیس هیئت چوگان اصفهان:

به دنبال اشاعه بازی های بومی 
در کشور هستیم

ی  ور  م دا مان 
ر ای  وه  ان  ا
اری  ای  ا دارای 
دد اس دارای  مت
توا  گ و  سا فر
رگ  ودالیت  دی ف ا
ای شا  ای  ن را ی ا  وان  اس  م 
د  ان را م ای رو اید ا س ا الگوی ایرا دا
د  ت ما ای س ی  ی و ا ای وم ی دا ی  ا
اری و اشا داده  ای گ ان  وگان اید ا ا

ی  م ا  ی  وی دیگر ای ا د ا س شو
ای گردشگری  وان رویداد د   وا م 
ود ج  یادی را  سوی  گردشگران 
می راستا گ وگوی داشتی  د در 
ی  ی  ری ر سی ج دس  ا م
دا و  ان  ا  ا وگان ا

وگان در  اری مراس  دا رگ ا
اری اما  ایا ورو در میدان 

رد  

مد شری م

اف  رفی

بازی های بومی
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اصفهان از دیرباز مهد چوگان بوده است
جعفری دربارۀ چرایی برگزاری این مسابقات در میدان امام توضیح داد: 
همان طور که می دانیم اصفهان مهد بازی چوگان است و میدان تاریخی 
امام نیز قبل از اینکه یک میدان تاریخی باشد و تفکر گردشگری در آن 
نهادینه شود فضایی برای برگزاری بازی های چوگان بوده و جالب است 
بدانید که این بازی اولین بازی گروهی در سطح جهان به شمار می رود 
و وسعت زمین بازی آن حدود دو برابر زمین فوتبال است. دلیل اینکه 
میدان امام را در ایام نوروز برای برگزاری این مسابقات انتخاب کردیم 
درواقع رهنمودهای مقــام معظم رهبری در این راســتا بود؛ چراکه 
ایشان تأکید داشتند به بازی های سنتی و بومی بیشتر پرداخته شود 
و برای اشــاعۀ آن  همه همت خود را به کار ببریم. انتخاب میدان امام 
برای برگزاری این مسابقات از سوی تمام ارگان های مربوطه ازجمله 
هیئت چوگان اصفهان با همکاری شهرداری و دیگر مراکز، یک انتخاب 
هوشــمندانه و درعین حال اقتصادی، اجتماعی بود؛ زیرا گردشگران 
داخلی و خارجی در این ایام تعدادشان بیشــتر می شود و می توان از 
این فرصت برای اشــاعۀ بازی های بومی که دارای جذابیت خاص و 

منحصربه فردی نیز هستند، استفاده کرد.

چشم انداز فدراسیون چوگان اصفهان
جعفری درباره اهداف و چشم انداز فدراسیون چوگان اصفهان نیز گفت: 
فدراسیون چوگان اصفهان با همکاری برنامه نوروزگاه، اهدافی را تدارک 
دیده است که می توان به آینده این مسابقات خوش بین بود. ازجمله این 
اهداف باید به اشاعه این مسابقات در سطح ملی و بین المللی اشاره کرد؛ 
زیرا برگزاری این مسابقات در این ایام می تواند به بهتر دیده شدن این 
بازی بومی کمک کند و از سوی دیگر پلی باشد برای ابراز هویت ملی. 
ازاین جهت فدراسیون چوگان در نظر دارد تا این بازی ها را به طور ماهانه 
و ســاالنه در کنار میدان نقش جهان اصفهان برگزار کند  و با توجه به 
استقبال خوبی که در ایام نوروز از این بازی ها به عمل آمده پیش بینی 
می شود شاهد چنین استقبالی در دیگر ایام سال نیز باشیم. یکی دیگر 
از اهداف این فدراسیون افتتاح موزه دائمی چوگان در سال جاری در 
اصفهان است که امیدواریم با همت و پشتیبانی دیگر ارگان ها به این 

هدف واال نیز دسترسی پیدا کنیم.
بازی های بومی؛ انتقال دهنده فرهنگ ها

رئیس هیئت چوگان اصفهان اضافه کرد: عالقــۀ مردم به بازی های 
بومی برای گسترش این بازی ها در سطح ملی به اندازه ای است که همه 
مسئولین را برای ادامه این کار دلگرم می کند. اگر بخواهیم بیشتر به 
چگونگی انتقال این فرهنگ از طریق سینه به سینه اشاره کنیم می توانیم 
به استفاده این بازی در بیش از ده هزار بیت شاهنامه فردوسی و دیگر 

اشعار شاعران پارسی تأکید کنیم و این موضوع را به فال نیک بگیریم.
بازی چوگان و دیگر بازی های ســنتی در حال نابــودی که اتفاقاً در 
کشورهای غربی مورد استقبال زیادی قرار می گیرند ریشه های فرهنگی 
این مرزوبوم هستند؛ پس باید در حفظ و نشر این آداب و سنن کوشا 
باشیم و یادمان نرود که ما قبل از هر چیزی یک ایرانی هستیم و باید 

برای نسل فردا از خود تاریخی شایسته  برجا بگذاریم.
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خونه گردی

بافت های تاریخی را به چرخۀ زندگی بازگردانیم 

نظام االسالم؛ خانه ای متعلق به قجری ها
ریا ریارا  را 

اقا  یم ا ای اق ی  مان شرای و موق ش  ر گ ر و در ا ا  و د سیار ا م ما ر  ا ش ا ا و ف ر ش
سا و وسا  وج   د  ود شده ا رد  م د و در ر موارد  ال ودگ در  و فرس اگون دس  واد گو و 
ای   ر اری و ش ای  ر مواره ی ا مسا اساس ش اف قدی  ال در  ور د ر و   اری ش ای  اف 

د اس ا وده ا ی  وی و رو دارا 
اف  سا و وسا  اس  در ج  ان سال  ر ا ولی امور در ش ر و مس اسان مسا ش ارش ی  مت

ا وده اس ار می را ا  ان ا ی ف اف  ا د  و رده ا ای ی ارا  ار قدی  و را
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ازآنجایی که اصلی ترین هدف اقدامات مداخله ای برای بهســازی و 
نوسازی بافت تاریخی و طراحی آن، بازگرداندن بافت به چرخۀ زندگی 
است، بافت باید همســو با جریان فعالیت های شهر گام برداشته و با 
مشارکت در آن فعالیت ها، در پدیدآوردن زندگی شهری سهیم باشد. 
با اعتقاد به این مطلب و توجه به وجود پتانســیل کالبدی، فرهنگی 
و گردشــگری الزم برای جذب گردشگر و توریســت در محورهای 
تاریخی شهر، شــرکت اتحاد میراث ایرانیان ســعی کرد با رویکرد 
توریســم محوری و توجه به الگوهای باغ ایرانی و بــا بهره گیری از 
مشاوران باتجربه و اســتادکاران زبردست در احیاء الگوهای سنتی، 
به بازآفرینی و طراحی پروژه شماره یک از طرح غنی سازی محدوده 

جنوب میدان نقش جهان بپردازد.
خانه  نظام االسالم، با قدمت 150ســاله متعلق به اواخر دوره قاجار 
است. این خانه تاریخی در محله پشت مطبخ و در محدوده  دولت خانه 
صفوی قرارگرفته و ازآنجایی که در کمترین فاصله نسبت به مسجد 
جامع عباســی و در کنار دیگر خانه های تاریخی واقع شــده دارای 

موقعیت ویژه ای نسبت به سایر بناهای اطراف است.
این بنا، یک خانه قاجاری با ویژگی های معماری و آرایه های مربوط به 
زمان خود است و جهت گیری خانه به طور دقیق با جهت گیری میدان 

نقش جهان هم راستاست.
فضای شاه نشــین خانه، تاالری بزرگ در ســمت شــمال است که 
به صورت پنج دری در زمستان بیشترین بهره را از تابش آفتاب می برده 
و تاالر پذیرایي بوده است. دو اتاق سه دری، دو سوی اتاق شاه نشین 
جای داشته که دارای بازشو رو به فضای شاه نشین بوده اند و از عناصر 

رایج معماری قاجار در اصفهان است.
این بنا، خانه چندان بزرگي نیست و تنها دارای یک میان سراست و 
به گونه ای نبوده که هم میان سرای اندروني و هم بیروني داشته باشد 
و این امر با توجه به قدمت خانه های کناری و همچنین گذر قدیمي 
که از شــمال خانه می گذرد می توان گفت از نخست فضای دیگری 

برای بزرگ تربودن نداشته است.
تزئینات به کار رفته در شاه نشین، شامل خطوط شیر و شکری است 
که در زمان قاجار رایج بوده. آرایه های اروپایي مانند شــومینه ها و 
سرســتون هایی با تزئینات برگ و گل، از ویژگی هــای اواخر دوره 

قاجار است.
حوض خانه بنا در قســمت شــمال غربي آن قرار دارد که در طبقۀ 
همکف دارای یک حوض کوچک و یک غالم گردش یک متری و در 
طبقه اول نیز دارای غالم گردشی به همان عرض است. این قسمت 
از بنا سرپوشــیده نیســت. وجود حوض و پرش آب از فواره در کنار 
پنجره های رو به آفتاب با شیشه های رنگي که نور را به داخل هدایت 

می کند، تلفیق زیبایي از رنگ و نور و آب را به نمایش می گذارد.
فضاهای خانه و اتاق ها روی کرسي ساخته شــده اند که بلندای آن 
حدود 60 سانتی متر است. این کرســي تااندازه ای نقش شالوده را 
نیز در زیر جرزها برعهده دارد و بار جرزها را به زمین منتقل می کند 
و باعث می شــود بنا از نفوذ رطوبت و همچنین برف و باران در امان 

بماند.
این خانه تاریخی هم اکنون با مجوز مجموعه پذیرایی  گردشگری در 

حال ارائه خدمات به عالقه مندان میراث است.

21

* اردیبهشت 1396/ شماره نهم *

www.sepahantourism.ir



باغ گردی
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اردیبهشت را با گل و 
گالب هم نشین

 باشید

ت  ت اردی ر  امتون رای ی  ر
دی  ا ری    تما میگید  ی 
اشان  ره ما  و گ مون  اش و  
ر  ی و ی س اد م  ی تون  رو 

ی  ون رق م  د رو را  یادمو

کاشان میان کوه های کرکس و در کویر مرکزی ایران 
قرار دارد و دارای آب و هوایی گرم، بیابانی و خشک 
است. عجیب است که زیباترین گل ها و خوشبوترین گالب های کشورمان از دل کویری چنین 
خشک برمی آید. شهر قمصر در اردیبهشت ماه، ماه گل های بهشتی پر از باغ های گل محمدی 
و جویبارهای زاللی است که لطف شهر را برای کسانی که پس از طی کویر به شهر رسیده اند 
دوچندان می کند. پس سفرمان را با قمصر شروع می کنیم. کاشت گل محمدی در ایران قدمتی 
حدود هفت هزار سال دارد و مراسم گالب گیری آیینی نیز 1000 سال است که برگزار می شود. 
گالب قمصر ازنظر مرغوبیت بهترین گالب جهان به شمار می رود و ازنظر مذهبی نیز دارای 
ارج وقرب است؛ به طوری که هرساله در تاریخ نهم ذی الحجه خانه خدا توسط این گالب ناب 

شسته می شود.

دا سمیرا ی
اس گردشگری ارش

ا  
مد شری ت م ید  م
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قمصر در فاصلۀ 30 کیلومتری از جنوب کاشــان قرار 
دارد. بهترین زمان برای حضور در مراسم گالب گیری 
قمصر، اردیبهشــت ماه و ســاعات اولیه روز اســت. 
گل هایی که در ســاعات پیش از طلوع چیده شده اند 
تازه ترنــد و به طبــع گالب بهتری از آن ها به دســت 
می آید. در این شهر امکان دیدن مراسم گالب گیری 
برای گردشــگران به خوبی مهیاست. مردم قمصر نیز 
مردمانی مهمان دوست و خونگرم و باحوصله هستند 
و به گونه ای فرایند تهیه گالب را توضیح می دهند که 
گویی از تکرار این توضیحات خودشان لذت بیشتری 

می برند تا مخاطب.
چند ســالی می شــود که اواخر اردیبهشــت و اوایل 
خردادماه، شــهر قمصر حال و هوایــی دیگر به خود 
می گیرد و ســیل گردشــگرانی را به خــود می بیند 
که آمده اند تــا از طبیعــت زیبای قمصر و مراســم 
گالب گیری بهره مند شــوند. خب پس چرا شما یکی 
از آن گردشگران خوش ذوق نباشید؟! زیبایي گل های 
محمدي و استشمام رایحه خوش و دل انگیز آن قبل از 
جداشدن از شاخسار، جاذبه هاي گلستان ها و مشاهده 
گل چینی و نیز رؤیت نحوه استحصال گالب از نزدیک، 
پاي صدها هزار گردشگر داخلي و خارجي را به کاشان 
و مراکز گالب گیری باز مي کند و باعث توسعۀ صنعت 
گردشگري می شود. وســایل گالب گیری عبارت اند 
از: دیگ، پــارچ )قرابه(، نی، درپوش دیگ و شیشــه. 
قمصری ها خانه های خود را تبدیل به انبار گل یا گالب 
می کنند و آن ها را برای فروش ارائه می دهند. پس از 
تماشای مراحل دل چسب گالب گیری می توانید گالب 
تازۀ خود را دریافت کنید و از استشمام بوی خوشش 

مست شوید.

حاال وقت اون رسیده که سری به شهره شهر کاشان بزنیم.

فین؛ بدنام ترین باغ تاریخ!
کمتر کسی پیدا می شــود که حداقل برای یک بار هم که 
شده باغ فین کاشان را از نزدیک ندیده باشد؛ پس حاال که 
تا قمصرآمدیم چرا سری به باغ فین نزنیم! فین خاطرات 
بســیاری در دل دارد، خاطراتی تلخ و شــاید شیرین. از 
بد زمانه با تمام زیبایی و صفایش هــر بار نام آن می آید، 
ماجرای قتل ناجوانمردانه امیرکبیــر و حمام خون او در 
ذهن تداعی می شود؛ ازاین رو شاید بتوان آن را بدنام ترین 

باغ تاریخ نامید.
باغ فین کاشان در حدود نه کیلومتری مرکز شهر کاشان 
و در انتهای خیابان امیرکبیر فعلی و روستای فین قدیم 
قرار دارد و از باارزش ترین آثار تاریخی کاشــان به شمار 
می آید. اهل فن از این باغ به عنوان نمونه کامل باغ سازی 

ایرانی یاد می کنند.
وسعت باغ فین بالغ بر 23 هزار مترمربع است و در مقایسه 

با باغ های ایرانی مشابه، آب قابل توجهی در آن خودنمایی 
می کند؛ به طوری که آب در طراحی این باغ، اساسی ترین 
عنصر بوده اســت. آب در باغ فین به صورت های راکد در 
استخر و حوض خانه، روان در جوی ها، فورانی در فواره ها و 

جوششی در حفره های کف حوض وجود دارد.
باغ فین در تاریخ پانزده آذر 1314 با شــماره ثبت 238 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده اســت؛ 
همچنین در زمســتان 1389 مرحله اول ثبت این اثر در 
فهرست میراث جهانی یونســکو به انجام رسید. میراث 
فرهنگی ایران طراح باغ را غیاث الدین جمشــید کاشانی 
می داند؛ اما منابع دانشــگاهی شــیخ بهایــی را معرفی 

می کنند.
و اما معرفی برخی قسمت های باغ:

اس کوشک  وی شاه  ترگ ش وی  وش 
مرکزی باغ قصر کوچکی است که در دوره شاه عباس اول 
به منظور تفرج و برگزاری مراسم در دوطبقه ساخته شده 

است.
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ا الدول در ســال 1242 ه.ق نظام الدوله، داماد فتحعلی شاه به حاکمیت کاشان منصوب  و 
شد و در باغ فین خلوت نظام الدوله را به عنوان اندرونی خود احداث کرد. امروزه موزه ملی کاشان روی 

بخشی از مخروبه های این بنا قرارگرفته است.
خوشبختانه با تالش و پشتکار بسیار نهاد مربوط، مرمت حمام تاریخی فین در سال 94 به پایان رسیده 

است.
خسته شدید و می خواهید کمی استراحت کنید؟ پیشنهاد ما برای اقامت، دهکده گردشگری و تفریحی 

رایان است.
دهکده رایان در منطقه نمونه گردشگری واقع در 30 کیلومتری شهرستان نطنز و 100 کیلومتری مرکز 

اســتان اصفهان در ارتفاع 2500 متری 
از ســطح دریا در دامنه کوه های کرکس 
قرارگرفته که چشــم اندازهای بی بدیل 
روستای تاریخی کشه و طرق رود مناظر 
طبیعی و جذاب این نقطــه را به یکی از 
زیباترین مکان های استان تبدیل کرده 
است. این منطقه به عنوان یکی از مناطق 
نمونه گردشگری استان اصفهان در تاریخ 
22 شــهریورماه 86 بــه تصویب هیئت 

دولت رسیده است.
دهکده گردشگری رایان نطنز با توجه به 
پتانسیل های موجود و در راستای توسعۀ 
پایدار گردشــگری طبیعی و روســتایی 
منطقه در سال 1388 در قالب طرح جامع 
منطقه و در فضایی حــدود 100 هکتار 
در سه فاز به شــرح زیر شروع به تأسیس 

کرده است:
1. فاز یک مشتمل بر 30 واحد ویالهای 
اقامتــی، رســتوران ســنتی، چایخانه، 
فست فود، مجموعه تفریحی سقوط آزاد 
به طول 3 کیلومترZIPLINE و دریاچه 
مصنوعی، اسب سواری و دوچرخه سواری.

2. فاز دو متشــکل از تله کابین و پیست 
اسکی.

3. فاز ســوم هتلی پنج ستاره خواهد بود 
که در آینده تأسیس خواهد شد.

شــب را در رایــان اقامت کنید و ســفر 
خاطره انگیزتان را خاطره انگیزتر به پایان 

برسانید.

ار باغ را به صورت باغ قلعه درآورده اســت و عالوه بر اســتحکام و ایمنی، جالل  ا  ر و اروی 
شاهانه را به نمایش می گذارد.

ا مجموعه ای متشکل از خلوت و چند بنای دیگر و مشتمل بر حیاطی کوچک و چند  ری  و 
اتاق تودرتو است که به دستور کریم خان زند ساخته شد.

وی قاجاری این بنا شامل صفه شاه نشــین، حوض خانه، خلوت ها و اتاق های مجاور آن است. از  شترگ
جذابیت های این بنا نقاشی های آن است.

ی به منظور پذیرایی از مهمانان ساخته شده که به واسطۀ داشتن پنج در و پنجره مشرف به  ا شاه  ا
حیاط به پنج دری نیز معروف است.

ا در ضلع شرقی باغ دو حمام کوچک و بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند که به حمام های صفوی  ما 
و قاجاری معروف اند. از حمام کوچک به عنوان حمام خون هم یاد می شود؛ جایی که امیرکبیر، صدراعظم 

ناصرالدین شاه قاجار در بیست دی 1230 هجری خورشیدی به قتل رسید.
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گنجینه ای از رنگ و نور
مد شری م

اشان اس  در م  اری  ای  ا ری  ا ی ا ی ا  ای  ا ا 
ر  ار  ان واق شده اس ای شا اش اف قدی  مد در  ان امیر ا س
ن  رو فر  ار م ای ا  ا ر  و سید ج ماری قدی  وسی مر م
ون  م ا  ای  ا ا  ت شده اس  ری قمری سا مان در سال  
ال  وه ا ا م و اش ی وردار ا  مان ر ن  اری  ای  ا دیگر 

ا م اس ی  اسب ا فر و اق را مت ماری و  م
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از سفر به زیبایی ها نهراسید! 
این رسزمین امن است
اری فریده م

ی مرجان مو
اس ارشد گردشگری  ارش

گ  مان میرا فر ا مای  س ور شر در  ال   م دماه س اس
ور و  مایان  تان رای را س و گری استان سیستان و  ای دست و گردش
ی گردشگری  اس در  ارش یب داده ود ا دوستان  ر ی گردشگری  مت
دان  ا ار   د و ا ق وس  ی و دان شدی ا ا ا ان را  اس ا ا و استان ش
وا  ریب  ان و  ر رد مرد م ب  مان را ج وج ت ای  در دو ورود  رسیدی اولی 
د  ری ق ری   ستی  رشان  د مسافر ش ا متوج م شد د   ر ود ش

د ا داشت ر م و م

اگرچه استان سیستان و بلوچستان دوره ای از ناامنی را تجربه کرده است اما اکنون در امنیت کامل روزگار می گذراند و برادران 
اهل تسنن و تشــیع در کنار هم در آرامش و صلح به کسب معیشت و 

زندگی مشغول اند.
بازار خاص و زیبــای زاهدان ازجمله دیدنی های این شــهر اســت، 
مغازه هایی که پارچه های دســت دوز، ادویه و روسری های مخصوص 
می فروشند. لباس زنان شهر بسیار زیبا و رنگین است که اکثراً توسط 
ار نام دارد  خودشان دوخته و تزئین می شود. ادویه مخصوصشان 
که برای هر غذایی مخصوص به خودش است و طعم و مزه متفاوتی به 
آن می دهد. شب اول اقامت را به توصیه دوستان زاهدانی به مجتمع 
پذیرایی »براسان« رفتیم که در گویش محلی به معنی »برادران« است 
و انواع کباب ها به خصوص دنده کباب طبخ شده در آنجا با همین ادویه 

موسوم به آچار تهیه می شود و بسیار لذیذ است.
روز دوم اقامت در زاهدان به سمت شمال و شهر سوخته و کوه خواجه 

رهسپار شدیم. 

اهل تسنن و تشــیع در کنار هم در آرامش و صلح به کسب معیشت و 

های این شــهر اســت، 
های مخصوص 
 توسط 
 نام دارد 
که برای هر غذایی مخصوص به خودش است و طعم و مزه متفاوتی به 
دهد. شب اول اقامت را به توصیه دوستان زاهدانی به مجتمع 
پذیرایی »براسان« رفتیم که در گویش محلی به معنی »برادران« است 
خصوص دنده کباب طبخ شده در آنجا با همین ادویه 
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جمعیــت هندی های مقیم زاهدان اندک اســت 
و به سی نفر نمی رســد؛ ولی با اعتقاد و عالقه ای 
که در آن هاست مراسم مذهبی شان هرروز انجام 

می شود.
معبد آرام و تمیز بود و همگی با جامه های آراسته 
ســرودی را زمزمه می کردند و دعا می خواندند. 
شرط شرکت در مراســم برای ما، نگرفتن فیلم و 

عکس بود که با کمال میل اطاعت کردیم.
پس ازآن به ســمت مسیر جنوبی شــهر زاهدان 

حرکت کردیم تا به روستای تمین برسیم. 

هرچند شهر سوخته به واسطه پیداشدن آثار 
دوده و خاکستر در الیه هایی از آن به این نام 
شهرت یافته است ولی طبق گفته کارشناسانی 
که در محل کاوش حضور داشــتند، این آثار 
ناشی از زندگی و پخت وپز در آن دوران بوده و 

این شهر هرگز آتش نگرفته است.
بازدید بعدی ما از کــوه خواجه بود که کوهی 
است ذوزنقه ای شــکل در میان دشت و روی 
آن از دوران تاریخی مختلف، بناهایی وجود 
دارد که زیباترین و مهم ترین آن ها آتشکده ای 
است متعلق به قرن اول پس از میالد و هنوز 
می توان داالن ها و تاالر مرکــزی آن را که به 
شکل چهارطاقی ساخته شــده، در میان کل 

بنا تشخیص داد. 
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در میان راه برای رسیدن به شهر سوخته و کوه خواجه از کنار کوهی به نام »ملک ســیاه کوه« گذر کردیم که نقطه صفر مرزی 
میان ایران، افغانستان و پاکستان بود.

 شهر سوخته وسعتی به اندازه 157 هکتار را به خود اختصاص داده و تا امروز فقط حدود 3درصد از آن مورد کاوش باستان شناسان 
قرارگرفته و با همین مقدار کاوش و حفاری در چند مورد، لقب شــهر اولین ها را به خودش اختصاص داده اســت: اولین چشم 
مصنوعی که با قیر و چربی حیوانی ساخته  و با رگه هایی از طال به جای مویرگ های چشم، تزئین شده است، اولین جراحی مغز، 
قدیمی ترین تخته نرد جهان که به همراه 60 مهره اش یافت شده و قدمت آن را بیش از تخته نرد کشف شده در گورستان سلطنتی 
»آور« در بین النهرین تخمین زده اند و جالب تر از همه اولین پویانمایی سفالی جهان که تصویر حرکت یک بز به سمت یک درخت 

و تغذیه از برگ های آن را روی یک جام سفالی نشان می دهد.

محلی به نام گالری در این بنا وجود دارد کــه روزگاری تصاویری از 
چهره پادشاهان و بزرگان و داستان های مذهبی را به همراه قاب های 
مخصوص در خود جای داده بود و امروزه هم اگر با دقت به آن نگریسته 

شود بقایایی از این تصاویر را می توان تشخیص داد.
روز بعدی اقامت در زاهدان با بازدیــد از معبد هندوها در محله ای به 
همین نام آغاز شد. مراســم هرروز رأس ساعت هفت ونیم صبح آغاز 

می شود و یک ساعت بعد پایان می یابد. 
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بچه های روستا بســیار مؤدب و 
مهربان اند؛ با دیدن مهمان سالم 
می گویند و لبخند می زنند. زنان 
ســخت کوش و مهربان روســتا 
ا و آینه کاری های  ی  ن دو سو
خود را برای فروش به معبر منتهی 
به چشمه می آوردند و درباره هنر 

خود با ما صحبت می کردند.
یکی دیگــر از دیدنی های روســتای 
تمین، حفره های دست کندی بود که 
سال ها برای مقاصد مختلفی مثل انبار 
یا زندگی مورداستفاده قرار می گرفته 
اســت و هنوز در بخش هایی از روستا 
دیده می شود. سقف های این فضاها 
گنبدی است و شــباهت بسیاری به 
بناهای مشابهش در کندوان یا میمند 

دارد.
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آب وهــوای خنــک تمیــن 
در تابســتان موجــب جذب 
مســافران زیادی در این فصل 

گرم می شود.
سفر ما روز بعد به پایان رسید؛ 
ولی به مردم خوب سیســتان 
و بلوچستان و به دلمان وعده 
دادیم که بازگردیــم و این بار 
بیشتر بمانیم و با مردم مهربان 
و اصیــل این دیار دوســت تر 
شــویم و دیدنی های بیشتری 
ببینیم و از این مردم پاک نهاد و 

صبور بیاموزیم.

تمین روستایی است با آسیاب های بادی موسوم به »آسباد« و تپه های باستانی و چشمه های چشــم نواز که یکی از زیباترین آن ها چشمه 
آب معدنی حضرت موسی نام داشت و در انتهای مسیرمان پس از گذشتن از روستا به آن رسیدیم.

وجه تسمیه آن به خاطر داستانی است که مردم درباره فرودآمدن عصای حضرت موسی در این مکان سینه به سینه نقل می کنند. 

31

* اردیبهشت 1396/ شماره نهم *

www.sepahantourism.ir



ای  ور ا جاده  یده و  ای سر  ف  وه  اشت   ا  سر گ
ردستان  ای استان  ا سیروان ی ا روستا ار رود ر ا  ی و و گ ر
و  ورامان اس  در ج ا   ن روستای اوراما د و  مای م  ود
ورامان ا دو  ه اورامان یا  ردستان قرار دارد وا ر مریوان در استان  شرق ش
ی  می  ا جایگاه و سر مان  م  ورا و  ورا  م ا  
ورای و جایگاه  می ا ر س می دلی اورامان  م  شده  اس و  

داس  ورام ا

آئین سنتی پیر شالیار
»هور« در اوستا به معنی خورشید نیز آمده است و هورامان 
»جایگاه خورشید«  نیز معنی می دهد. این روستا را به خاطر 
شباهت معماری خانه هایش با معماری خانه های ماسوله، 
هزار ماسوله نیز می نامند. حیاط هر خانه بام خانه ای دیگر 
است. معماری خانه های سنگی که به صورت پلکانی روی هم 
قرارگرفته با طبیعت بکر، سرســبز و کوه های سر به فلک 
کشیده آدمی را مســحور خود می کند. روستای اورامان با 
معماری ویژه و طبیعت بکر و زیبایش به عنوان یکی از مناطق 

گردشگری کشور مطرح است.

جشن ازدواجی به قدمت تاریخ؛

یان ا ش ار

میراث کهن
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بزرگ رقص هم لفظ جاللــه اهلل را زمزمه 
می کنند. در این سه روز مردم اورامان تخت 
تمام کارهای خــود را تعطیل می کنند و 
فقط وقت خود را در این جشــن باستانی 
صرف می کنند. غذای مراسم )آش جو یا 
»هولوشینه تشــی«( همان غذایی است 
که در مراسم پیر شالیارپخت شده است. 
بعد از خوردن غذا مردم به خانه های خود 
می رونــد و غذایی را که اضافی اســت به 
خانه ها می برند تا ســایر اعضای خانواده 
به عنوان تبرک از آن بخورند. در روز آخر 
برخــالف دو روز پیش از آن کــه تا عصر 
مراسم برپاســت مردم تا شــب به رقص 
می پردازند و ساعاتی از شب را نیز در خانه 
پیرشالیار می گذرانند که به این شب،شب 
نشست »شه وونیشتی« گفته می شود. در 
این شب سخنرانان به ســخنرانی درباره 
پیر شــالیار و بحث های مذهبی و عرفانی 
می پردازند. بعدازآن سرودی یا قصیده ای 
خوانده و پایان جلسه با دعا ختم می شود. 
در هر مراسم عروســي پیرشالیار، حدود 
چهارصد نفر در حلقۀ نیایش می نشینند و 
حدود 200 نفر کف می زنند. از روستاهاي 
اطراف هم همه براي تماشاي این مراسم به 
اورامان تخت می آیند و فراز پشت بام ها به 
نظاره می نشینند. مراسم دعا و نیایش در 
مقبره پیرشالیار برگزار می شود. پس ازآن 
مردم به داخل قبرستان می روند و با میله 
آهني به ســنگ بزرگي که در قبرستان 
است، می زنند و تکه ای از آن را می شکنند 
و خرده های ســنگ را بین مردم تقسیم 
می کنند. مردم معتقدند سنگ می روید و 
تا عروسي دیگر »پیرشالیار« جاي سنگ 

کنده شده پر می شود.

این مراسم شامگاه سه شنبه با تقسیم گردوهای باغ پیر شالیار بین 
اهالی روستا آغاز می شود و به ترتیب با مراسم »کالو روچنه« 
قربانی کردن گاو و گوســفند و بز، پخت غذاهای مخصوص، 
دف نوازی، سماع، پخش نذورات بین اهالی، نماز و ذکر و دعا و 
همچنین برپایی مراسم شب نشینی و دست به دست گرداندن 
کفش چرمی  پیر شــالیار و تبرک آن و پخت نان مخصوصی 
به نام »کلیره مژگه« که از خمیر آرد، گردو خردشــده و پیاز 
درست می شود، ســه روز متوالی ادامه می یابد. در افسانه های 
مردم منطقه اورامانات پیری اســطوره ای به نام »پیر شالیار« 
هست که می گویند صاحب کرامات بوده است؛ ازجمله کرامات 
عجیبی که درباره او روایت می کنند ماجرای شفایافتن »شاه بهار 
خاتون« دختر شاه بخارا است که پیر شالیار او را شفا می دهد. 
ماجرا ازاین قرار بوده که »شاه بهار خاتون« کر و الل است و تمام 
طبیبان از مداوای او عاجز می مانند تا اینکه آوازه »پیر شالیار 
اورامی« به بخارا می رسد. پادشــاه بخارا هم قول داده هرکس 
دخترش را شفا دهد او را به عقد وی درمی آورد. دختر را به نزد 
پیر شــالیار می برند. وقتی  نزدیک روستا می رسند گوش های 
دختر به طور آنی شنوا می شــوند و وقتی هم به نزدیکی های 
خانه پیر شالیار می رسند صدای نعره دیوی توجه آن ها را جلب 
می کند و سریع دیو از تنوره ای که هم اکنون اهالی به آن تنوره 
دیوها می گویند و نزدیک خانه پیر شالیار است، بر زمین می افتد 
و کشته می شــود. در این حین زبان »شاه بهار خاتون« هم باز 
می شود و شروع به صحبت کردن می کند. پادشاه دخترش را به 
عقد وی درمی آورد و مردم جشن عروسی بزرگی برای پیرشالیار 
و بهار خاتون برپا می کنند و مراسمی که امروزه برگزار می شود 
سالگرد همان روز اســت. از همان صبح روز اول دامدارانی که 
دام های خود را برای قربانی در این مراسم نذر کرده اند، آن ها را 
مقابل در خانه پیرشالیار می آورند تا به دست متولیان مراسم ذبح 
شوند. پس از ذبح قسمتی از گوشت ها را به عنوان تبرک در بین 
مردم پخش می کنند و بعضی از آن را هم برای غذای مراسم به 
داخل خانه پیر انتقال می دهند. نوجوانان، جوانان و پیران دست 
در دست هم زنجیره ای بزرگ تشکیل می دهند و همبستگی 
همیشــگی خود را به نمایش می گذارنــد. در حین این رقص 
شادی که به نوعی رقص عرفانی هم هست، عده ای دف می نوازند 
و عده ای قصیده هایی در مدح پیامبر)ص( و... می خوانند و گروه 
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 وضعیت خاص روســتا ازنظر معماری، موقعیت چشــمه های 
پرآب، مردمان اصیــل، آداب ورســوم و برنامه های خاص این 
منطقه ازجمله مراسم آیینی پیر شالیار، این خطه را شهره آفاق 
کرده است. در ادامه به توضیح مراسم »پیر شالیار« که یکی از 
قدیمی ترین مراسم  این منطقه است، می پردازیم. آیین باستانی 
پیر شالیار با قدمتی چندهزارســاله، در روستای اورامان تخت 
)هورامان( کردستان، هرسال دو بار در نیمه زمستان و نیمه بهار 
در اردیبهشت ماه با شکوه خاصی برگزار می شود. این مراسم نماد 
عینی مشارکت  فعال مردم در مناسبت های مختلف اجتماعی و 
فرهنگی است. هرچند نام مراسم عروسی پیر شالیار است، ولی در 
اصل پیر شالیار یک مراسم آیینی و سنتی است که در آن قربانی 
می کنند و به ذکر و راز و نیاز با خدا می پردازند. عروســی )پیر 
شالیار( در سه روز جشــن گرفته می شود. مقبره پیر شالیار که 
از موبدان عبدالقادر گیالنی بوده است در انتهای جاده آسفالته 

اورامان قرار دارد. 

ی یما ش
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خانه ها و کاروانسراهای قدیمی 
این سبک از اقامتگاه ها ابتدا در کشور ایتالیا تحت 
عنوان پارادور موردتوجه و اســتفاده قرارگرفتند. 
مبتکــران این طرح و ســبک از قلعه های قدیمی 
و صومعه های متروکه و خرابه اســتفاده و ضمن 
بازسازی و زیباســازی آن توانستند عدۀ زیادی از 
گردشــگران را به این مکان ها جــذب و از این راه 
درآمد زیادی را هم کسب کنند. در ایران نیز صنعت 
گردشگری با این ایده و با کمک بخش خصوصی 
توانسته بسیاری از کاروانسراها و خانه های ویالیی 
قدیمی را بازسازی و مسافران خاص این مکان ها را 
جذب خود کند. نمونه های زیادی در استان های 
اصفهان، کرمان، تبریز و به خصوص در شــهر یزد 
بازسازی و زیباسازی شده و به عنوان محل اسکان 

برای گردشگران استفاده می شوند.

 سیاه چادرها
 ســیاه چادر نوعی مســقف مخصوص اســکان 
دامداران اســت و ویژگی های بسیار خوبی دارد 
که می تواند در هــر آب وهوایی خاصیت گرمایی 
و ســرمایی خود را حفظ کنــد. ازآنجایی که این 
چادرها دســت بافت خود عشــایر و جنس آن ها 
از موی بز اســت به راحتی در دسترس هستند و 

حمل ونقل آسانی در ییالق و قشالق دارند.
این نوع چادرها نیز خاطرخواهــان زیادی دارند 
و در سال های اخیر توانســته اند جای خود را در 
صنعت گردشگری، باز و طبیعت دوستان زیادی 
را در نواحی کهگیلویــه و بویراحمد و چهارمحال 
و بختیاری به ســوی خود جذب کنند. به راستی 
لذت بخش اســت که صبح را با صدای بزغاله ای 

سحرخیز و یک لیوان شیر تازه آغاز کنی... .

ا یاران ر
مدیر ف گردشگری

 بیل بریسون:  باارزش ترین دستاورد سفر کسب تجربه های جدید است 

آینده ای روشن در انتظار اقامتگاه های سنتی

ر  ای س می گیری  ارامتری  در  ری  را اولی و م  س  ر دا وان ر اساس س اقامتگاه را م 
ا  ای استوار اس گا اش د ود ر  می  تگاه اس ای  ر قرار م گیرد م یتو و استرا مد
راری و م  ای  د  ا م  ست د اما افرادی دیگر  ا م  ت ر اشد ا ال  ف  م استرا 
د و ل  ود رق  ره ای و رای  ا ا  د در  ا توا د  ست او  ا مت ال م د و  د ری سیر شده ا ش
تاقان  ر م یر  ای ا ن   در سال  ت  و س س ای ایرا   وا اقامتگاه  د در ادام  شر ا ر

ی رده اشاره م  ب  ود را ج ا 
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خانه های صخره ای 
بزرگ ترین و تنها روستای بزرگ با سبک خانه های صخره ای در جهان، روستای میمند شهر 
بابک کرمان است که هم ازنظر زیبایی و منظر چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند و هم 
ازنظر اقامت مکانی منحصربه فرد و فوق العاده زیبا در دل کوه محسوب می شود. نمونه ای دیگر 
از این نوع کنده کاری در دل کوه که از دور همانند کندوهای زنبورعسل نمایان هستند و به 
همین اسم هم شهرت دارند روستای کندوان در اسکو استان تبریز است. خانه های این روستا 
که از دور مانند کله قندهای بسیار بزرگ نمایان است در دل خود سوراخ هایی را جای داده که 

همان محل اقامت مردمان این دیار بوده است.

غارنشینی به سبک مدرن
این نوع سبک جذب توریست نیز در شهر بافق استان  یزد در کوهستان های این شهرستان به 
چشم می خورد که با بازسازی و زیباسازی این غارها و نشیمن گاه های اولیه انسان و تجهیز آن 
به امکانات حال حاضر به یکی از جاذبه ها و محل های سکونتی و اقامتی گردشگران تبدیل شده 

و ماندن کوتاه مدت در آن بسیار لذت بخش و مفرح است.

کپرها 
فرهنگ این نوع محل اقامت به زمان های بسیار 
قبل و به شهرهای جنوبی و محل های کشت 
خرما برمی گردد. کپرها با قراردادن چند تنه 
درخت به خصوص درخت نخل و با پوشش های 
خاص چون برگ های سوزنی شــکل درخت 
خرما، نی نیســتان ها و در بعضی از مکان ها از 
همان پارچه های مویی و پشمی از موی شتر و 
گوسفند و بز مسقف می شدند که در نوع خود 
ازنظر اقامت بی نظیر هستند و به خصوص برای 
اروپائیان و مردم کشورهایی که تمدن نوپایی 
دارند، نوعی جذابیت خــاص دارند که چگونه 
مردم قدیــم در این مکان هــا زندگی خود را 
می گذرانیده اند. این نوع اقامتگاه ها بیشتر در 
استان های کرمان و سیستان و بلوچستان در 
بین کشــاورزان و دامداران به چشم می خورد 
که امروزه با قرارگرفتن در گروه اقامتگاه های 

سنتی از جلوه ویژه ای برخوردار شده اند.
های 

ای برخوردار شدهاند.
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وا رو  سوی گر شدن 
ا  ر وم ش اس و 
ا  د ل وا م 
س را رای ما   دل 
د ان یاور ارم

یدا شماره ق  در 
ای  شما را ا جا 
ت شده  ا متر ش
ا  ش ر شیرا  ش
ای   ردی اما ا
ا  ل استان فارس ا
ی ا  ای  جا 
وردار  ی ر ای ا
متر  ا  س اس و مت
مام ای  س 
اسد  ا را م ش جا 
می  در ای و 
ای  ای  ی گرفتی 
ای استان را ار دیگر 
دان   ق م رای 
رف  ی گردی م

ی
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عیدانه گردشگری سپاهان؛

خوشا شیراز و...

جاذبه های درون استانی فارس:
تنگ بستانک (بهشت گمشده)

بهشت گمشده یا تنگ بستانک یکی از جاذبه های شگفت انگیز طبیعی ایران است 
که در منطقه کامفیروز و در فاصله 120 کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد. تنگ 
بستانک یا همان بهشت گمشده دره زیبایي است که جهت امتداد آن شرقي غربي 

است و صخره هاي عمودي و مرتفعی دو طرف آن را در برگرفته است.

وجود روستاهای زیبای جنوب تنگ بستانک مانند ساران و کهکرون با چشمه های 
زیبا و سابقه ای هزاران ساله از جاذبه های این منطقه است. موقعیت جغرافیایی اثر 
طبیعی تنگ بستانک در مجموعه شبکه گردشگری محور شمال و شمال غرب استان 
و امکان ارتباط جاده ای با یادمان های تاریخی تخت  جمشید، نقش رستم و پاسارگاد 
ازیک طرف و چشم اندازهای طبیعی آبشارمارگون و تنگ براق از طرف دیگر، امتیاز 

ویژه ای را برای این بهشت گمشده حاصل کرده است.

ا ی ا مر
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سد درودزن
ســد مخزنی درودزن که در زمان قدیــم آن را با نام 
سد داریوش می شناختند در استان فارس، در پنجاه 
کیلومتری شــمال غــرب مرودشــت و روی رود کر 

ساخته شده  است.
حدود 2400 سال پیش نیاز به آب برای آبیاری مزارع 
این منطقه، هخامنشــیان را وادار به ساخت سدی در 
حوالی روســتای درودزن کرد. نگرش وسیع داریوش 
هخامنشــی و به خدمت گرفتــن مهندســی و همت 
ایرانیان باعث ساخت یکی از بدیع ترین سازه های آبی 
در این محل شد. این سد که با توجه به زمان ساختش 
یکی از شــاهکارهای مهندسی جهان به شمار می رود 
در بهترین نقطه از مســیر رود کر ساخته شده است و 
چشــم انداز زیبایی را به دیده های بازدیدکنندگانش 

هدیه می دهد.

کلیسای تجلیل مسیح قالت
روستای قالت در پانزده کیلومتری شمال غرب شیراز 
واقع شده است. قالت به ظاهر یک روستا و در حقیقت 
تکه ای از بهشت است که روی زمین جامانده. بسیاری 
از گردشــگران تور شــیراز حتماً از این روستا دیدن 

می کنند.
عالوه بر طبیعت بکر، در روستای قالت بناهای تاریخی 
ازجمله کلیســای  تجلیل مســیح وجود دارد که از 
دیدنی های آن منطقه به شمار می رود. این کلیسا بین 
دو جنگ جهانی اول و دوم ساخته شده است. کلیسای 
تجلیل مسیح مربوط به دوره پهلوی اول است که در 
1382 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
و در کنــار چناری مقــدس به نام چنــار حاجی مرد 

واقع شده است.

آبشار تنگ ابولی
آبشــار تنگ ابولی در شهرستان ســپیدان در فاصله ای 
حدود 70 کیلومتری شمال غرب شیراز - یاسوج واقع شده 
است. سپیدان در زمســتان به خاطر ورزش های زمستانی 
و در تابســتان به دلیل وجود آبشارها و رودخانه های مفرح 
موردتوجه اهالی جنوب کشور به خصوص مردم شیراز قرار 
می گیرد. آبشار در سه کیلومتری شــمال غربی روستای 
هرایجان و در میان تنگه ای به همین نام واقع شــده است. 
وجود پوشش گیاهی انبوه در پایین دست آبشار و جنگل های 
بلوط، این منطقه را از چشم انداز طبیعی منحصربه فردی 
بهره مند ساخته است. دسترسی به این آبشار از طریق جاده 
ارتباطی شیراز به اردکان، سه راهی هرایجان، پس از روستای 

هرایجان در سمت شمال جاده امکان پذیر است.

Sepahan tourism
 m

agazine

تنگ تیزاب
تنگ تیزاب نیز در 29 کیلومتری شمال غرب شهر اردکان، مرکز شهرستان سپیدان در 90 کیلومتری شهر شیراز قرار دارد. در این تنگ 

رودخانه ای جاری است که آب آن از کوه های سپیدان سرچشمه می گیرد.
این رودخانه آبی شیرین و دائمی دارد که مورداستفاده شرب و کشاورزی است.

طبیعت کوهپایه ای توأم با پوشش جنگلی و رودخانه دائمی، منظره ای زیبا را در دل تنگ تیزاب به وجود آورده و جاذبه های این گردشگاه 
را فزونی بخشیده است. به طورمعمول در فصل های مساعد به ویژه در بهار، در ورودی این تنگ کمپ هایی دایر و چادرهایی برای اقامت 

نصب می شود که مورداستفاده بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

ایرانگردی
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ای میرا  ا واجد ار  وان م ا   ر اری ش اف 
اری دارای  ت  ای م ا در ر گرفت دوره  گ  فر
د موجب  وا د گردشگری م  ست ر فردی  ای م ار 
ای م  یای ار  ر ا گ و م ا ا میرا فر
را  ودی اس  ال ا د  در  گ ای اش ای فر و الگو
ی  ر موجب رو و ا ییرا  د  ری و رو وس ش د  فرای
یری را   ا ران  ما ج ی شده و ل ای امرو ر و در ش ام
ای  یای ار  ت اس ا ا وارد سا ر ت در ش ای  ار 
ا  ام  ان ا اجرای ر وس یافت ج ای  ور وج وده و  ا مورد ری ا دیر ماری و ش میرا م
م گماشت و در  رای  ود  گ  و  رو میرا فر ای مت م  ا و دستورال سیاس 
ره  ی ای  وان ی ا اج ا اار میرا   د م ست ود  شت  گ گ اری فر وی  یای  ا
گ  گ ما در قالب گردشگری فر ای فر ا و ویژگ  رفی  ده  گو د ا وا گ جوام م  فر
ماری و مدیر سا  اس ارشد م ارش ر  ت مد م قایان ا ور  ا ا  ن شدی  ای رو ر  د ا اش

گ و گردشگری  مان میرا فر سا
تری  یان د ریار اس ان ش استان ا
ر  گاه  م دا ی  و  مرم و 
اس  ارش اقی  ان و ایمان د ا
گردی در دفتر م  ارشد مرم در می
ان   و گ وگو  ا گردشگری س

ی ردا اری  ای  ا ول مرم 
مرمت و بازسازی دو واژه ای هستند که 

گاهی به جای یکدیگر و مترادف هم تعریف 

می شوند. آیا این کار درست است و این دو لغت 

از ُبعد تکنیکی باهم تفاوتی ندارند؟
ر نوسازی اصوالً معماری است، معماری  ت م
سازه و ســاختمان که برای توسعه شهری از 
آن استفاده می کنند؛ ولی مرمت وقتی اتفاق 
می افتد که یک بنایی هم تاریخ دارد و زمانی 
از عمر آن گذشته و هم آسیب دیده است؛ البته 
این تاریخ تعریف دارد و هر بنایی را نمی شود 
تاریخی تعریف کرد. در هر کشــوری تعریف 
تاریخ بنا متفاوت است. منشور جهانی بنایی 
را که 25 سال از عمرش گذشته باشد تاریخی 
تعریف می کند؛ ولی در ایران مالک این است 
که بنا مربوط به دو دوره قبل سیاسی باشد؛ لذا 
ازآنجایی که پهلوی اول و دوم ازلحاظ معماری 
باهم متفاوت بوده اند آن ها را دو دوره جداگانه 
حساب می کنیم. هرچه ارزش تاریخی باالتر 
می رود نیاز به مرمت بیشتر احساس می شود. 
در ایران از 700 تا 1000 سال را دوره تاریخی 
می نامیم؛ ولی از آن جلوتر دوره باستانی است 
که دیگر به مرمت نیاز ندارد و باید نگه داری و 

حفاظت شود.
یان مرمت در لغت و واژه به تعمیر تعبیر  اس
می شــود؛ اما وقتی خیلی دقیق و تکنیکال 
بخواهیم به آن نگاه کنیم بار ارزشی هم پیدا 
می کند؛ درنتیجه مرمت فقط تعمیر صورت و 
سیمای یک بنا نیست. سیرت و معنا و ذهنیت 

همه و همه در مرمت درنظر گرفته می شوند.
ر درنتیجه نوسازی در کنار مرمت قرار  ت م
نمی گیرد و بهتر است به جای مرمت و نوسازی 
بگوییم حفاظت و مرمــت. حفاظت مقدم بر 
مرمت اســت؛ درســت مثل زمانی که برای 
انسان ها می گوییم پیشگیری مقدم بر درمان 
است. اگر از بنا حفاظت کنیم و نگذاریم آسیب 

ببیند نیاز به مرمت هم کاهش می یابد.
مرمت و حفاظت؛ شهرداری یا میراث؟!

ر حوزه اختیارات ســازمان نوسازی و  ت م
بهسازی شهرداری محدود است و فقط می تواند 
در محدوده شهری فعالیت کند؛به عنوان مثال، 
اجازه ندارد مســجد جامع اردستان را مرمت 
کند؛ ولی ســازمان میــراث فرهنگی حوزه 
عملیاتی اش گســترده تر و در سطح استان 
مجاز به فعالیت است؛ ازاین رو نمی توان آن ها 
را با هم مقایسه کرد. متأسفانه خط و خطوط 
فکری این دو نهاد باهم متفاوت اســت و در 
خیلی موارد باعث کندشدن روند مرمت یک 
بنا می شود. از سوی دیگر مسکن و شهرسازی 
نیز با ایجاد سازمان عمران و بهسازی در حوزه 
مرمــت و حفاظت فعالیت می کنــد. میراث 
فرهنگی از وجود کارشناسان متبحر در این 

در میزگرد مجله گردشگری سپاهان بررسی شد:

 رکن اساسی گردشگری فرهنگی؛ 

بناهایی که سال هاست اسیر 

داربست های فلزی اند!

مدشری م

اره ستا ر
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حوزه برخوردار اســت؛ ولی متأسفانه بودجه 
کافی ندارد؛ اما دو ســازمان دیگر توان مالی 
خوبی دارند و در عوض از کارشناسان متخصص 
بهره اندک برده اند. جالب اســت و البته باعث 
تأسف که شعار هر ســه نهاد یکی است؛ ولی 
سیاست گذاری هایشان متفاوت است. از طرفی 
مدیرانی که برای فعالیت در این ســازمان ها 
انتخاب می شوند باید به طورکامل مرتبط و از 
صالحیت کافی برخوردار باشند؛ درصورتی که 
در برخی سازمان ها اصالً چنین چیزی مشاهده 

نمی شود.
طرز فکر برخی سازمان ها این است که از کار 
مرمت درآمد داشته باشند؛ درحالی که مرمت 
یک کار ارزشی است. کشورهایی که برای آثار 
تاریخی و میراث فرهنگی خود هزینه کرده اند 
با رونق گردشــگری چند برابر آن را برداشت 
کرده اند؛ اما متأسفانه اینجا هیچ چیز یک کاسه 
نیست؛ حتی میراث فرهنگی و گردشگری هم 
باهم یک کاسه نیستند و هرکدام عایدی شان 

مال خودشان است.
آیا میزان اعتباری که به مرمت و بازسازی 

تخصیص می دهند کافی است؟ آیا زمان تخصیص 

اعتبار درست است یا به اصطالح نوش داروی پس 

از مرگ سهراب است؟
ر اصوالً ســال مالی، آخر سال است و  ت م
مدیرانی که آن قدر دست و دل بازی ندارند که 
از همان ابتدای سال اعتبارات را پرداخت کنند، 
پرداخت این گونه هزینه ها را به فصل آخر سال 
موکول می کنند؛ ازاین رو بیشتر کارهای مرمتی 
در زمستان انجام می شود که بسیار بد است؛ 
چون رطوبت با کار مخلوط می شود و درنهایت 

مرمت از کیفیت پایینی برخوردار می شود.
یان مشکل اصلی در اکثر سازمان ها و  اس
نهادهای کشور مشکل مالی است که شاخص 
اصلی برای کارکردن اســت. در حوزه میراث 
هم همین طور است؛ ولی خوشبختانه خیلی 
مشکل کارشناســی و تکنیکی در این حوزه 
نداریم؛ لذا اگر اعتبارات به میزان درست و در 
زمان درست تخصیص یابد و پرداخت شود، 

دلسوزانی هستند که به کار مرمت بپردازند.
مرمت با کار پیمانی جور درنمی آید!

ر به نظر مهم ترین مشکل این است که  ت م
کار مرمت پیمان کاری انجام می شود. این که 
بیاییم عالی قاپو را به یک پیمانکار بسپاریم و 
بگوییم ظرف شش ماه طبق این قرارداد آن را 
مرمت کن، به هر الیه ای که بخواهد دست بزند 
الیه های دیگر تاریخ پشت آن پیدا می شود و 
پیمانکار برای اینکه باید ظرف مدت مشخصی 
کار را تحویل بدهد تا قراردادش دچار مشکل 
نشود روی کار را می پوشــاند و آن را مخفی 
می کند. مرمت به شدت علمی است و برای هر 
الیه نیاز به پژوهش بسیار دارد و این پژوهش 
زمان بر است. اصوالً نباید مرمت در زمان خاصی 
پایان یابد؛ چون یک کار مستمر است و ممکن 

است چند سال زمان ببرد.
آیا درست است که کاربری اماکن تاریخی را تغییر 

دهیم؟ از اینکه حمامی به موزه یا رستوران تبدیل 

می شود باید خوشحال باشیم؟ یا بهتراست بناها با 

همان کاربری قبلی شان بازسازی و مورداستفاده قرار بگیرند؟
یان  اینکه یک بنایی موردتوجه قرار گیرد و مرمت  اس
شود خیلی باید خوشحال بود، اما گاهی تغییر کاربری که 
در برخی بناها اتفاق می افتد کار اشتباهی است؛ به طور مثال 
حمامی در شهر وجود دارد که یک حمام به تمام معنا بوده 
و االن به رستوران تبدیل شده است. اگر حرفه ای به قضیه 
نگاه کنیم می بینیم که این حمام با این ویژگی ها و جایگاه 
و منزلتی که دارد مکان مناســبی برای سرو غذا نیست. 
فضای آنجا کیفیت الزم برای رســتوران بودن را ندارد. تم 
فضا یک زمانی با آب و آلودگی سروکار داشته؛ درصورتی که 
االن در آن غذا پخت و سرو می شود؛ لذا باید خیلی دقیق تر 
و کارشناسی تر به مکان هایمان و کاربری آن ها توجه کنیم. 
بهترین کاربری برای یک مکان تاریخی نزدیک ترین کاربری 
به عملکرد قبلی آن است؛ به عنوان مثال، بهترین کاربری 
برای یک حمام تاریخی قدیمی، تبدیل شدن آن به سونا یا 

سالن ماساژ است.
ر یک ویژگی اصلی برای رســتوران این است که از  ت م
چشــم انداز بیرونی خوبی برخوردار باشد. دقیقاً به همین 
دلیل است که رســتوران ها را در باالی برج ها می سازند؛ 
درصورتی که یــک حمام به هیچ صورت از چشــم اندازی 
برخوردار نیست. کشــوری که نه اعتقاد به بافت تاریخی 
الزم و نه بودجه الزم برای مرمــت دارد و فقط تک بناها را 
قبول دارد به چنین معضلی دچار می شود؛ ازاین رو تصمیم 
می گیرد کاربری یک تک بنا را تغییر دهــد و از آن درآمد 
کسب کند. این گونه است که حمام می شــود رستوران. 
ترکیه حمام هایش را باز زنده سازی کرده و از طریق آن ها 
گردشــگران بســیاری را به خود جذب کرده و در نتیجه 
منفعت مالی بسیاری هم برده است؛ اما ما نتوانستیم این 

کار را انجام دهیم.
بافت فرســوده یا بافت تاریخی؟ آیا این دو یکی 

هستند؟
ر متاسفانه در اصفهان معتقدند بافت تاریخی و بافت  ت م
فرسوده بر هم منطبق هستند؛ درصورتی که این اصالً درست 
نیست. بافت فرسوده کهنه و کلنگی است؛ ولی بافت تاریخی 
دارای ارزش است. چطور می شــود کنار خانه مارتاپیترز 
یا همان دانشگاه هنر ساختمان هشت طبقه می سازند؟! 
باکمال تأسف باید بگویم که مجوز ساخت این ساختمان 
با توجه به قوانین بافت فرسوده صادرشده است. باید شهر 

تاریخی را آرمانی دوست داشت.
یان تا نفهمیم و به این درک نرسیم که ارزش چیست  اس
و این طول عمر میراثی چقــدر ارزش دارد این خانه های 
تاریخی خراب می شوند. آیا پدربزرگمان را که پیر و ناتوان 

شده از فامیل کنار می گذاریم؟ مسلماً خیر. خانه های تاریخی 
هم برای شهر حکم پدربزرگ برای ما را دارند. همان طور که 
پدربزرگ مایه اعتبار و اصالت ما است بنای تاریخی هم به ما 
هویت و اعتمادبه نفس مکان می دهد. طول عمر میراثی یک 
ارزش است و این ارزش را باید حفظ کرد. بنا لزوماً نباید کاخ 
صفوی باشد تا ارزش داشته باشد. تک تک خانه های برخی 
روستاها هم دارای ارزش تاریخی واالیی هستند و این گونه 
است که یک ابیانه ای به اینکه در روستای ابیانه ساکن است 

افتخار می کند.
اقی دقیقاً همین طور اســت. وقتی یک خودکار که  د
متعلق به 50 سال پیش است برایمان عزیز است، این عمر 
50 ساله و خاطرات آن است که خودکار را برای ما باارزش 

می کند: نه خودکاربودن آن.
اگر به بناهای تاریخی بی توجهی کنیم به نیاکان خودمان 
پشــت کرده ایم و روزی متوجه می شــویم همه چیز را با 
کپی برداری ســاخته ایم؛ البته االن هم بــه میزان زیادی 
کپی کاری در کارهای ما رسوخ کرده است. به قول مهندس 
صیفی عزیز با تأسف داریم کپی کاری می کنیم و با تأسف 
بیشتر از کشوری مثل دبی! الاقل بیاییم از استانبول کپی 

کنیم.
 نیاکان ما طی سال های بسیار با آزمون وخطاهای بسیاری 
متوجه شــدند پنجره رو به جنوب نسبت به دیگر جهات 
بهتر است و این تبدیل به یک سنت شده تا دیگر افراد آن را 
امتحان نکنند؛ ازاین رو خانه های تاریخی انباشتی از دانش 

و تجربه هستند.
و اما از دیگر موانعی که در مســیر مرمت شــهری و ابنیه 
قرارگرفته است، می توان به فرسودگی تأسیسات زیربنایی 
و عدم هماهنگی ارگان های مربوطه جهت تعویض و تعمیر 
و نگه داری آن ها اشاره کرد که از تبعات همان عدم مدیریت 
یکپارچه است. لوله کشی نامناسب موجب ایجاد رطوبت 
در ابنیه می شود و به سرعت فرسودگی آن ها خواهد افزود. 
فاضالب ها بیشتر به دلیل شیب کم و مسطح بودن محدوده، 
با توجه به ساخت وسازهای جدید و عدم توان جواب گویی 
سیستم قدیمی با نحوۀ زندگی امروز، معضالت فراوانی به 

بار آورده است.
یان  درست است. بخش عمده مشکالت البته به جز  اس
مشکالت مالی، تأسیســات زیربنایی هستند. لوله کشی 
فاضالب، لوله کشی گاز، برق کشــی و... از مخربین بناهای 

تاریخی محسوب می شوند.
ر البته باید خاطرنشان کرد که تأسیسات دودسته  ت م
هستند: تأسیسات ساختمانی و تأسیسات شهری. تأسیسات 
شهری اگر درســت انجام نشــوند صدمات بیشتری وارد 
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می سازند. فاضالب جزو تأسیسات شهری محسوب می شود. 
انتخاب کردن لوله های سیمانی برای فاضالب اشتباه محض 
بود. لوله های فاضالب باید از جنس سفال باشند. اسیدی که در 
محتویات این لوله ها وجود دارد سفال را نمی خورد؛ ولی بتن را 
به مرورزمان ازبین می برد و این گونه می شود که فاضالب نشت 

می کند و به پایه های بناهای تاریخی آسیب می زند.
متأســفانه در ایران باوجوداینکه بیش از سی سال است که 
علم مرمت وجود دارد هنوز منشــور مدونی در رابطه با آن 
تهیه نشده است.یک سری قوانین کلی توسط آقایان حجت 
و شیرازی نوشته شده ولی آن طور که باید هنوز مرجع کامل و 
جامع بومی ایران وجود ندارد؛ البته تا وقتی یک سری اصول را 
می دانند و از آن پیروی نمی کنند بودن یا نبودن منشور مدون 

ایرانی چندان تفاوتی هم نمی کند.
بدیهی است، اولین مشکالت ایجادشده در راستای احیای ابنیه 

و درنتیجه بافت تاریخی شهر در مرحلۀ ثبت آثار و تعریف 

حریم های مربوطه به وجود می آید
ر  حریم های مختلفی در رابطه با یک بنا وجود دارد.  ت م
حریم بالفصل، متصل و چسبیده به بنا ست و حریم منظر هر 
عاملی را که بر خط آسمان یک اثر تأثیر بگذارد شامل می شود. 
فرض کنید کنار عالی قاپو ایستاده اید تا عکس بگیرید. اگر در 
عکس شما ساختمانی دیگر پیدا بود حریم منظر عالی قاپو 
رعایت نشده و حقی از گردشگر زایل شده است. اتفاقاً حریم 
مسئله ای اســت که می تواند در بحث نگهداری و حفاظت 
کمک کننده باشد؛ ولی متأســفانه تضادی که بین میراث 
فرهنگی و شهرداری وجود دارد باعث شده حریم ها نتوانند 

درست عمل کنند.
یکی از اهداف گردشگران داخلی و خارجی از سفر به اصفهان 

بازدید از بناهای تاریخی است و اگر این بناها در معرض تخریب 

و نابودی قرار گیرند، صنعت گردشگری این استان نیز از رونق 

خواهد افتاد
یان گردشگری به جهت یک صنعت بودن ارزشمند  اس
اســت و مردم دنیا به لحــاظ اقتصادی روی آن حســاب 
بازکرده اند؛ ولی جدای از گردشگری انبوه که به شدت باعث 
فرسایش و تخریب بناها می شود وقتی فردی به عنوان یک 
شخص غریبه که حس تعلقی به مکان ندارد به بافتی تاریخی 
ورود پیدا می کند باید با حساسیت بیشتری به موضوع نگاه 
کنیم. گردشگر خارجی عالوه بر محاسنش معایبی هم دارد 

که اگر کنترل نشود آسیب های جدی می تواند وارد کند. ایرانی ها 
به خاطر حس تعلقی که به مکان  دارند در هنگام بازدید از بناهای 

تاریخی محتاطانه تر برخورد می کنند.
ر االن ونیز ایتالیا ماهیت خود را ازدست داده و از زیادی  ت م
گردشــگر در عذاب اســت. در مرحلــۀ اول طبیعت اصفهان 
بود که گردشــگر را جذب می کرد؛ اما چند ســالی ا ست آن را 
ازدســت داده ایم. میراث فرهنگی در مرحلۀ دوم اســت که با 
بی توجهی آن را هم داریم ازدســت می دهیم. در مرحلۀ سوم، 
صنایع دستی است که آن هم رو به کاهش اســت و از 85 نوع 
صنایع دستی که داشتیم فقط 25 تای آن ها باقی مانده و شاهد 
صنایع دستی جعلی در بازارهایمان هستیم. به قول بزرگی این 
فاجعه است که شــاگردان مغازه حاج... در میدان نقش جهان، 
بلندبلند تبلیغ کنند و گز اصفهان را که به نوعی هم ســوغات 
اصفهان اســت و هم صنایع دســتی، جعبه ای 2500 تومان 
بفروشــند. قیمت پایین در ذهن مشــتری بی کیفیتی تلقی 

می شود.
اقی مسلماً یکی از پیش نیازهای گردشگری معماری است.  د
معماری باید باشد تا گردشگر بیاید. گردشگران و به خصوص 
گردشگران فرهنگی به خاطر دیدن آثار تاریخی و بناهای با قدمت 
و اصیل به اصفهان می آیند. اگر این ها را دستی دستی از بین ببریم 
و نابود کنیم دیگر نباید دنبال دلیلی برای ورود گردشگران هم 
باشیم. متأسفانه ما در اصفهان تک بناها را نگه داشته ایم و بافت 
را ازبین برده ایم. این گونه می شــود که میانگین مدت اقامت 

گردشگران در اصفهان به دو شب می رسد.

سرعت تخریب بناها سونامی وار است و سرعت 

مرمت آن ها الک پشتی!
ر متأســفانه میراث فرهنگی برای کارشناســانش  ت م
مصاحبه راجع بــه بناهای تاریخی را ممنــوع کرده؛ چون 
در خفا تخریب بســیاری وجود دارد که متناســب با آن ها 
مرمتی صورت نمی گیرد. بناهای تاریخی فقط شامل تک 
بناها نمی شوند؛ به عنوان مثال، عالی قاپو را تعمیر می کنیم 
و می گوییم خب کار ما تمام شــد؛ درصورتی که این بافت 
تاریخی است که مهم است. اگر دیدمان را از سمت تک بناها 
به سمت بافت تاریخی تغییر دهیم مشکالت شهر تاریخی 
هم حل می شــود. اگر قانون می گذاریم کــه دو دوره قبل 

تاریخی است این تاریخ باید دقیق شناسایی شود. اصفهان 
هیچ ســندی ندارد که دوره های تاریخی اش شناخته شود 
تا اگر کسی به شهرداری مراجعه کرد و گفت این ملک من 
است و می خواهم تخریبش کنم شــهرداری بداند این بنا 
تاریخی است یا نه و مالک تاریخی بودنش فقط ثبت بودنش 
نباشد. ممکن است بنایی ثبت نشده باشــد، ولی از ارزش 
تاریخی باالیی برخوردار باشد؛ طوری که یک  خانه سلجوقی 

که جزو نایابان دنیاست به همین سادگی تخریب شود.
یان یک موقع بنایی که می خواهیم آن را مرمت کنیم  اس
چســبیده و هم جوار یک بنای تاریخی دیگر است. موقعی 
دیگر بنا در یک بافت تاریخی قرارگرفته که بحث معماری 
میان افزا مطرح می شود و در حالت سوم بنا در شهر تاریخی 
قرار دارد. هرکدام از این سه حالت، استراتژی و خط قرمز و 
برخورد مخصوص به خود را دارند. احترام به الگوی شهر در 
کل وجود دارد؛ ولی در هر موقعیتی )مکان و زمان( شــیوه 

آن متفاوت است.
متأسفانه در بخش خصوصی بودجه و حرکت صحیح است؛ 
ولی آرمانی وجود ندارد؛ چون بخش خصوصی فقط دنبال 
سود است و اتفاقی که نباید بیفتد می افتد و حمام می شود 
رستوران؛ ازاین رو شاید خیلی صحیح نباشد که کار مرمت 

را به بخش خصوصی بسپاریم.
خوشبختانه با کمبود نیروی انســانی مرتبط با حفاظت و 
مرمت مواجه نیســتیم؛ ولی نیروی انســانی ماهر کمیاب 
است. دانشــگاه ارائه دهنده این رشته به تعداد کافی وجود 
ندارد. مدروزشــدن مرمت خیلی می تواند تأثیرگذار باشد. 
االن با وضعیتی مواجهیم که اگر بهترین معمار اصفهان وارد 
حوزه مرمت شــود، کار ندارد؛ ولی اگر به معماری بپردازد 
اوضاع کاری خوبی دارد. اگر معمار بــه کار مرمت بپردازد 
ارتقاء پیدا می کند؛ ولی متأسفانه آنان که باید، این ارتقاء را 

تشخیص نمی دهند.

مشکالت ریشه در تاریخ دارند!
ر اگر اصفهان را از ابتدا درست تعریف کرده بودیم و از  ت م
مسیر اصلی اش منحرف نمی شدیم االن یکی از بهترین نقاط 
گردشگری فرهنگی در دنیا بودیم. اصفهان نباید کالن شهر 
می شــد. جمعیت اصفهان باید روی همــان یک میلیون 
نفر نگه داشــته می شــد؛ در آن صورت بود که خودبه خود 
هویت و اصالت تاریخی اش حفظ می شد. از وقتی کارکرد 
شهر صنعتی بودن تعریف شــد و بافت آن تغییر پیدا کرد 
به طبع جمعیت روبه فزونی رفت و این گونه شد که تخریب 
خانه های تاریخــی ضروری به نظر رســید؛ وگرنه هیچ گاه 
شاهد چنین روزی نبودیم که مجبور باشیم به خاطر تراکم 
جمعیت، خانه تاریخی 300 متری را تخریب کنیم و به جای 

آن یک آپارتمان چهار واحدی بسازیم.
اقی دقیقاً مشــکل اصفهان این اســت که از خیلی  د
جهات توسعه پیداکرده است؛ درصورتی که کاربری اصفهان 
صنعتی نیست؛ ولی توسعه بســیاری در این زمینه در آن 
اتفاق افتاده و امروز همه شاهد آسیب های آن اعم از آلودگی 
هوا هستیم؛ البته توسعه گردشــگری هم باید کنترل شده 

باشد تا همیشه منفعت هایش بیشتر از مضراتش باشد.
ر البته مشــکل دیگری هم در اصفهان وجود دارد  ت م
که شــاید کمتر کســی به آن توجه کرده باشــد: این که 
مهمان های خارجی زیادی هرساله با میزبانی وزارت خانه ها 
به اصفهان می آیند؛ ولی حتی یک وزارت خانه مهمان سرای 
مخصوص به خودش را نــدارد. این همه خانه های تاریخی 
در اصفهــان وجود دارنــد کــه می توانند با ایــن منظور 
 مورداســتفاده قرار گیرند. این موضوع در گردشگری هم

 بسیار تأثیرگذار است.

میزگرد
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ان در م  وی در  شرق میدان اما  ج ا  ور دول  ان  در م م ا ا یداری اس مان  ان یا  رو ا ا م
وا  مت  ماری   ر قاجار ا م ا ای اس مت   ود ی واق اس  م ارد  و  ا  ان  یا ر م واق در  ق
ان  وا ادی  ما  ان  ی در ای م د سال  ا وده اس ی  قا ورا  ا ا  رو ی  ر م ان در  ر سیاس ا  ر
د ر  ور و  ود م دا و امور مد  یرمست وم  ی و  رو ار م ا در د  مد ان گرد م  گ و مرد ا رجال سیاس  فر

ا  ا اس ا ده ا درو و یرو و ی دوا یا ا و دو  ی در ج شمال و ج وا دارای دو شاه  ا و   ی ماری  اری ا م ا  ای 
د  در  ت م شده قرارگرفت ا ن ارس گ گ در    ا روی  ل اری  اری اس ای شی  ر دارای شی  ا ا دو   دری ای 
اری  ره و شی  ا  ر ا ر دو  ی  دری ا ای ا   ورد شاه  ا  وجود م  ا را در ای ا ی ی سیار  فتا م ا ور  مان 

ی اس ر م ای شیر و ش اش  ری و  ا گ ی ر   ا ماران اس  ب فراوان م ا  ا یس ا اس ی ستو در ا اس و 
ر  و سیاس اجتما ایران و ا ش اری و  دان ا  ق م تر  ای ی ش ور  اس  م می م ان   ر ا ه ای اس در ش ان مو ی ا رو ا م  واق 
دگان قرارگرفت  دید مو ا ر دید  اری در م اد  اویر و اس ا ا  مو ای گران  شت م ی ا گ دو ر ا فری و  رور را  ا وری  رو و یاد ر م ان در  ا
اد و  ال اس ا و م اشت در ای  وان ا قد گ می دلی م  ورد   ور را   م  م ری و  مرد سا وم  ون گرای و  قا ی  ی در  رو اس ا م
ا و  اری ار  ده گ داشت  ی سم  ا در  ی و مرم ای  سا ا شد ا ش ان  دی  ا و ا ان و م ان ا وا رو   الی م ن ا ف اویر موجود در  مدار و 

د رده ا د   مان مست ا گان و  ود ا قید س یگا ادی  تب و  ل م رام است را مردم اس  رای  ا و  اری  فدا

نمادی از بیداری اسالمی؛ 

خانه مرشوطیت
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ای  ی  دگان و ش را و ویس ی متوفای  ه   ا ش مای شیرا ار  قا  م وه ر   مد  اده ا در جوار امام
ی و جم  مای شیرا د  33 فر ر متوفای  اس  وال ا ا ت س میر ر و ادیب  ار شا ری اس و ی م د  ور قرن سی م

ا قرار گرفت اس ی و  م دان و م م دیگر ا دا

قدیمیترین اثری که در این عمارت وجود دارد، سنگ سیاه رنگی به ارتفاع سه 
متر است که در آستانه امامزاده در پایین پنجره مشبک چوبی مشرف به جاده 
قرار دارد و مشهور است که قسمتی از سنگ »ســومنات« بوده و آن را سلطان 

محمود غزنوی از بت خانه هندوستان آورده است.
شهرت این امام زاده به کتیبه های تاریخی و زیبایی است که در خود جای داده؛ 
ازجمله کتیبه ســردر امامزاده به خط ثلث با کاشــی ســفید معرق بر زمینه 
الجوردی، کتیبه ایوان ورودی و کتیبه دورتادور آرامگاه که به خط ثلث طالیی 
بر زمینه الجوردی گچبری شده و مشــتمل بر آیات قرآنی است. در بزرگ رو 
به صحن بنا، با کاشی های زمان شاه سلطان حســین آذین شده است. به غیراز 
کتیبه های فوق، نوشــته های دیگری از دوره قاجاریه، مربــوط به تعمیرات و 
تزئینات در این امامزاده موجود اســت. ضریح چوبی امامزاده نیز به دســتور 
ظل السلطان ساخته شــده است. حجره آرامگاه همدم الســلطنه، دختر میرزا 
تقی خان امیرکبیر با تزئینات گچبری و آیینه کاری و نقاشــی، از قسمت های 

تماشایی این بنای تاریخی است.

امامزاده احمد
و  ان و در  اد ا س  مد در م  اده ا امام
اری  ار  اده ا  ای امام مد قرار دارد  اده ا امام
ن 3 ه  اری  ری  ان اس  قدیم ا
رل و  ن   ان ارس وم س مان  اد ا  م
مو  ل الدی قوا الدی اس م ار ج دوره و
تم ر ی  و دو ایوان  مد م اده ا ای امام
رامگاه  ر اس ا  ی در شمال و دیگری در 

ر اس د می  ار قد ا  ه  دا  ش مر  ا
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تابلوی کوچکی در گوشۀ صحن مسجد نصب شده که نشان می دهد مسجد ساروتقی به شماره 903 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. پس این بنای ساده باید چیزی در خود داشته 
باشد. گنج، در گنبد به ظاهر سادۀ  آن  نهفته است. گنبد آن در نوع خود از گنبدهای منحصربه فرد مساجد تاریخی اصفهان است؛ چراکه در داخل گنبد مانند سقف قصرهای زمان صفویه 
با نقاشی و گچ بری تزئین شده است و این نوع تزئینات، گنبد مســجد ساروتقی را از گنبدهای سایر مساجد اصفهان متمایز می سازد. این مســجد طرح مربعی شکل دارد. قرینه سازی در 
معماری آن مسجد در منحصر کردن مسجد نقش به سزایی دارد. از ساروتقی مسجد دیگری به نام مسجد کوچک ساروتقی که آرامگاه وی نیز در همین جاست، در بازار چهارسوق ساروتقی 

و کاروانسرای ساروتقی برجای مانده، ولی حمام ساروتقی واقع در عباس آباد از بین رفته است.

مسجد ساروتقی
ار  ا ی و  ود  ار م ا ی  ان در فا  اد ا س  ر سارو در م  د  مس

ان اس واق شده اری ا ا  ا مد  ی دیگر ا  اده ا اور اما  اد در م س 
مان  ام و  اس ود دارد  ش اری  ر  ا و م ی ردر  تی ای در س ر سارو  د  مس
ا اس  روش  ا امام ا مدر تی    م د  ان م د و  د را   سا مس
ور  سارو در  مد م ا م اس و  دس میر مان شاه  مار در  د  ای  یان م 
اش دارد و ف  ن  ر  ا د م شوی  ت شده اس وقت دا  مس سال 3 سا

ت شده اس جر و سیار ساده سا ن ی ا  د  ت گ ید  جر   م  ا  ر 

محله حسن آباد
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تکیه حاج آقا نجفی
اقر  مد د شی م قا  فر مد  شی م
ری  ر  ود و درواق  ر  ر  مای  ا 
م  ر  ود ا د  ان در قرن سی ال ا
ه ف  اس  و تا در  وان  د  ب ی  ا او 
دید  یر  ای ا ا در سال  تا  دی ا ای   

د ا شده ا

Sepahan tourism
 m
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اری  یرقا ا ر سیاس و اجتما ای ش   ا
ان  مران ا ان  دادی  الس ا روی است ا  در م
مواره در  اه  گاه مرد   ا وان م و  داش  
ی ی ا  رو د م ایستاد و در ا م ا مست ا  م
ی  رو ی م ار تدا   م مان ا یو ود  ا  ا رو

یوس
ای  یان  ر  گان  یگا ادی  س اقت د  و  مو
قا  ای  د  مان ی ا د گ جام مس ادی و فر اقت
ان  ا اول در ش مان ج ج ا در   ود او سرا

ان را درود گ  3 ج  33

دربارۀ نفوذ اجتماعی و تأثیری که مرگ او بر مردم شهر اصفهان بر جا گذاشت، نقل خبر روزنامه مربوط به همان زمان به جاست: »یک هفته تمامی دکاکین و بازارها 
بسته و اهالی عموماً قرین غم و اندوه بودند و در مسجد شاه به مراسم عزاداری اشتغال داشتند. ادارات دولتی، بانک ها و تجارت خانه های خارجه در حال تعطیل، دست 
از کار کشیده، شریک در مصیبت و تعزیت شدند. از صبح تا شام جمعیت و ازدحامی از دسته جات فراهم بود و غلغله و شوری مشهود که نظیر آن دیده نشد. از تمام 
محالت و از کافۀ اصناف و طبقات دسته جات مفصلی ترتیب داده با عالمت های مخصوص و تزئینات حزن انگیز وارد مسجد می شدند و هر دسته به انواع مختلفه برای 

سینه زدن و قمه زدن و نوحه خوانی کردن، مرثیه های مناسب سروده، مراسم تعزیه داری را انجام می دادند.«
مقبره ایشان در نزدیکی امام زاده احمد در روزهای پنجشنبه برای بازدید عموم مردم باز است.
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بازارچه حسن آباد
دا  اس گ شده ود  د جام  اف  و فرسوده  مس ی در  د سال  ا  اد  س  ار  ا
ر  ار م د در  وا ان م  یا دگان ا ای  ر رد گ مای  ود ار ی  تدای ای ا یده شد ا ان فرشادی  یا

وی   ما م گوید ا د  ی اد را  س  ار  ه و ا وی دروا ا ت   را
این بازارچه در روزهایی که هنوز اصفهان آن چنان گســترش نیافته بود و ابتدا و انتهای شهر را بازارهای مسقف به یکدیگر وصل 
می کردند، مسافری که از دروازه طوقچی وارد شهر می شد، چیزی حدود 2/5 کیلومتر را می پیمود تا سرانجام به دروازه حسن آباد 
برسد. این بازارچه امروز همان جوش وخروش ســابق را دارد و مانند بعضی بازارچه های قدیمی از تک و تا نیفتاده است. اگرچه 
چند مغازۀ آن هنوز ویران است و بالتکلیف رهاشده، اما ده ها مغازۀ صنایع دستی و افراد زیادی که با شوق زیاد مشغول خلق آثار 
هنری هستند، میناکاری های زیبا و الجوردی، ظروف مسی، قلم زنی و گاه خاتم نشان می دهند این بازارچه به پشتوانۀ نزدیکی 
به میدان امام )قلب صنایع دستی اصفهان( و با اتکا به خیل گردشگران مشتاق و هنردوست، هنوز پررونق است و آبادان، رونقی که پشت به صنعت سبز و پایان ناپذیر 

گردشگری دارد.

محله حسن آباد
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طبیعت گردی

یک چادر مسافرتی خوب
چه ویژگی هایی دارد؟

ای   ان  ار شوی و دلمان را  دو ف س را ر ا  سوی دش و  ستی  ت  ر فر ت مگ م سب اس و  وا دل 
ا  وش  ی و در   گیر  اف ا  وای  رس  ایمان را ا دو  ی ری  دی د راو  گ و  ا ایمان  ی    و  د

رده ای دم یارامی ا  ادری  ر در 
ادر  ا  ت ی ا دی ا ی ادر ای ای  و  ویژگ  د اما وقت  دا ا دار او  ای مسافر  ادر در گاه اول 
مان  مرا ی در ادام  اد م  ی رده اید  ان اقدا  ادر مسافر  رید  و رای  د اگر  یدا م  می  اسب رایمان ا م

اشید
میت دارد  ادر  ا ای ی  ره  داد  ن  اد  ر اس یا ا ادر م  ن  یا و ی  ا  ت ادر مسافر ا گو ی 
ان را درگیر  ا ا   ود س ادر مسافر  رید  گا  د مم اس  ای دار ای مسافر  ویژگ  ادر  تری 

رده ای ان لیس  ید رای  ر قرار د ادر مسافر اید مد رید  گا  ای را   تور  د در ای وشتار فا
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۱. راحتی
در مقابل چادرهای سفری کوله ای )چادرهایی که با کوله پشتی حمل می شوند و مخصوص سفرهای پیاده روی هستند(، 
مهم ترین برتری چادرهای مسافرتی ماشینی )چادرهایی که به در پشت ماشین قرارگرفته و به آن اضافه می شوند(، 
بزرگ بودن و دوام بیشتر است. بهترین چادر مسافرتی می بایست چیزی بیش از یک پناهگاه باشد؛ مانند خانه ای جنگلی 
که در آن احساس راحتی داشته باشید. از حشرات در امان باشید. به راحتی کتاب بخوانید. چرت بزنید یا حتی با دوستان تان 

در آن قرار بگذارید.
یکی از مهم ترین فاکتورهای راحتی، ارتفاع سقف چادر است. اینکه آیا افراد مختلف می توانند بایستند یا هر فرد در حین 
حرکت مجبور است خم شود، توجه داشته باشید که به طورمعمول چادر های کوتاه تر در مقابل باد های شدید پایدار تر 
و مناسب ترند؛ همچنین چادری که تهویه مناسب ندارد، گرمای هوای ظهرگاهی را برای شما نامطبوع می کند؛ بنابراین می بایست 
چادری با پنجره بزرگ داشته باشید. اگر می خواهید در هوای گرم  با  حشــرات فراوان اردو بزنید به دنبال چادری باشید که دارای 

توری های بیشتری باشد.
۲. مقاومت و جنس چادر

وقتی درباره تجربه اردوی ایده آل خود فکر می کنیم هوا آفتابی است. بعدازظهرهای خیلی گرمی ندارد و شب های خنک را در کنار آتش 
و زیر سقف ستاره دار آسمان سپری می کنیم؛ اما تمام آن رؤیاها به محض طوفانی شدن هوا در هم می شکنند. یک چادر ارزان قیمت 
شاید برای ترخیص از گمرک بسیار مناسب باشد، اما برای زمانی که شما در محیطی قرارگرفته اید که وزش باد شما را احاطه کرده است 
قطعاً مناسب نیست؛ بنابراین اجازه ندهید تا قیمت، تنها دلیل تان برای خرید یک چادر مناسب باشد؛ همچنین توجه داشته باشید که 
تمام چادرها می توانند در باران های سبک تاب بیاورند. تفاوت های آن ها مربوط به زمانی است که باران سنگین می شود و باد را به همراه 
دارد. یکی دیگر از گزینه ها برای انتخاب مناسب ترین چادر، جنس مواد اولیه تشکیل دهنده آن برای شماست؛ چون همان طور که 
می دانید اگرچه بیشتر این چادرها از نوعی پلیمر )مواد پالستیکی( تولیدشده اند، ولی میزان تراکم و کشش بین مولکولی این مواد 

متفاوت است که باعث تفاوت مورد مصرف این چادرها می شود.
۳. طرز کار و وسایل جانبی

اگر قرار باشد از چادر خود به مدت طوالنی استفاده کنید، دوام پذیری و طرز کار آن بسیار مهم است. همه افرادی که برنامه مسافرت خود 
را به پایان رسانده اند به چادرهای خوش ساخت و قدرتمند توجه داشته اند؛ اما درباره کیفیت کار و مواد ساخت نظرات متفاوت است. 
میله ها و لوازم جانبی چادرها نیز از اصلی ترین اجزای آن هستند؛ بنابراین استقامت این وسایل و طول عمر آن ها باعث بهبود کیفیت چادر 
می شود؛ پس هنگامی که برای خرید چادر سفری به فروشگاه می روید ابتدا به لوازم جانبی و خدمات پس از فروش این وسیله توجه کنید 
تا اگر یکی از این وسیله ها، میله ها و بست ها خسارت دید بتوانید به سادگی آن را تعویض یا تعمیر کنید. این امتیاز باعث می شود در صورت 
بروز خسارت برای این وسایل چادر خود را به انباری منزل تحویل ندهید و به دنبال پس اندازکردن جهت خرید چادری جدید نباشید.

۴. سهولت نصب
نصب یک چادر و جمع کردن آن می تواند یک وظیفه بسیار سنگین باشد که زمان زیادی را در مسافرت شما خواهد گرفت. یک چادر 

مسافرتی خوب باید خیلی راحت توسط یک نفر در هوای طوفانی نصب شود.
۵. اندازه و وزن چادر

چادرها همیشه وسایل جانبی زیادی دارند که باعث اضافه وزن آن می شوند. اگر چادر مسافرتی ماشینی مدنظر شماست شاید وزن، 
آن چنان معیار مهمی  نباشد؛ اما وزن زیاد چادر هنگام راهپیمایی های طوالنی تا رسیدن به محل کمپ برای شما واقعاً دردسرساز خواهد 
بود. به یاد داشته باشید که همیشه اتومبیل شما تا نزدیک کمپ نمی رسد؛ بنابراین الزم است عالوه بر کوله پشتی، دیگر وسایل چادر 
را نیز حمل کنید. با کمی دوراندیشی هنگام خرید چادر موردنیازتان به وزن خالص آن کاماًل توجه داشته باشید. به طورمعمول وزن 
خالص چادر روی بسته بندی آن چاپ شده که با توجه به آن می توانید از دردسر بزرگی در آینده جلوگیری کنید؛ چون گاهی وزن چادر 
باعث انصراف شما از ادامه سفر می شود. ابعاد و حجم نیز به اندازه وزن در انتخاب چادر مسافرتی مهم است.  در هنگام اردوزدن هرگز 
تصور نمی کنیم که »اندازه چادر در زمان جمع شدن« در مقایسه با راحتی فاکتور مهمی  باشد؛ اما در خرید می بایست به آن توجه کنیم.

۶. ظرفیت چادر
اگر قصد خرید چادری با ظرفیت پنج نفر را دارید حتماً چادری با ظرفیت شش نفر تهیه کنید؛ چون وسایل همراه شما یقیناً به اندازه یک 
نفر فضا نیاز دارند؛ البته اگر به موضوع مهمان در این گونه سفرها زیاد توجه نکنیم. این فضای اضافه هیچ وقت بالاستفاده نخواهد ماند. 
به یاد داشته باشید که ظرفیت هر چادر نسبت به فضای کف آن و برای خوابیدن هر نفر با کیسه خواب استاندارد درنظر گرفته  می شود 

و هرگز مثل اتاق خواب فضای اضافی نخواهید داشت.

ا ا ا
اس ارشد گردشگری ارش
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وی ا ر

برای آنان که به دلیل مواجهه با جو 
عجیب وغریب، از سفر به کشورهای 
خارجی دوری می کنند؛

ارمنستان؛ 
کشوری نه چندان 
خارجی!

تان ی ا  س ارم
مسای  ای  ور
در شمال ایران اس 
داد  ال  رس  
یان  ادی ا ایرا ی
ای  ری مر ا 
وای روا  می و 
د  ور م شو ای 
دان  ر   و ی س

د ر م  ارج را 
ای اس  در  ان ارم  ور در  ا وم ای 
ای  د فارس ستان  م سو ودن  ای میا ا اف سده 
ت  ور س ییر یاف ای ا   ایاستان  می   سر
ار افسا ای م ارم و تی  یان گ ای  ا  ا 
ان رسم ای  ان ارم  ر گرفت شده اس  یام و 

ن اس ول  د  ور و درا وا
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ارمنستان یک کشور تاریخی بسیار زیبا و مملو از کلیساهای گوناگون اســت. مناظر طبیعی این کشور شامل جنگل های سرسبز، 
دریاچه های دوست داشتنی و دشت های پهناور است؛ اما بهترین چیز درباره ارمنستان، خود مردم ارمنستان هستند. آن ها مردمانی 

بسیار خونگرم و مهمان نوازند. پایتخت این کشور ایروان است و جاذبه های بسیاری برای دیدن دارد.
به طورکلی ماه های آوریل تا اکتبر )حدوداً از اردیبهشت تا آبان خودمان( گرم ترین ماه های سال در ایروان به شمار می روند. در مقابل فصل 
زمستان و همچنین پاییز سردترین زمان های سال محسوب می شوند که قطعاً برای سفر در این ماه ها به لباس گرم نیاز خواهید داشت؛ 

ازاین رو ارمنستان به عنوان مقصدی با آب وهوای مطلوب پیشنهاد بهاری ماست.

ارمنستان؛ مقصدی کم هزینه
با پرداخت حدوداً 40 تا 200 هزار تومان برای هر شب اقامت می توانید در این شهر اتاقی مناسب با بودجه تان پیدا کنید.

غذا نیز در ارمنستان قیمتی شبیه به قیمت غذا در ایران دارد. می توانید پرسی به مبلغ ده تا 40 هزار تومان سفارش دهید؛ اما به طورکلی میانگین 
یک وعده غذا در رستوران های ارمنستان حدود 25 هزار تومان است. با ما همراه باشید تا جاذبه های ارمنستان را بیشتر بشناسیم.

صومعه خور ویراپ
این صومعه بر فراز کوه آراگات در ارتفاعی معادل 2300 متر از ســطح دریا قرارگرفته و ســاخت آن به قرن هفتم برمی گردد. 
امکانات این صومعه بسیار جالب توجه و شامل سیستم گرمایشــی و حمام است. در نزدیکی این ساختمان کلیسایی مربوط به 

قرن یازدهم قرار دارد.
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اپرا تئاتر ارمنستان
عالقه مندان به موســیقی 
نباید بازدیــد از خانه اوپرا 
را به هیچ وجــه از دســت 
بدهند. ســاختمان تئاتر 
و باله ارمنســتان در شهر 
ایروان و در ســال 1930 
توسط الکساندر تامانیان 
ساخته شده است. اپرا تئاتر 
ارمنستان محل شکوفایی 
اپرای ارمنستان بوده و جدا 
از زیبایــی تاریخی مکانی 
برای تماشای اپرا یا تئاتر 

بوده است.

صومعه سواناوانک
این صومعه که در کنار رودخانه و روی تپه ای نزدیک 
ســاحل قرارگرفته، یکی از مراکــز مذهبی مهم در 
ارمنستان است. دو کلیســا با ظاهر و سبکی مشابه 
در این صومعه وجود دارند که هر دو در اواســط قرن 

گذشته بازسازی شده اند.

شهر جرموک
طبیعت بی نهایــت زیبا، هوای تمیز و چشــمه آب 
گازدار از ویژگی های جرموک است. آب آشامیدنی 
جرموک دارای خواص درمانی است که آب درمانی آن 
از زمان قرون وسطی تاکنون ادامه دارد و متخصصان 
آب درمانی در این شهر و به خصوص در هتل ها فعالیت 
می کنند. یکی دیگر از ویژگی های این شــهر وجود 
چشمه های آب آشامیدنی در اقصی نقاط شهر است 

که دمای آن ها بین 30 تا 70 درجه است.

 معبد گارنی
گارنی مجموعه ای از چند معبد است که در نزدیکی ایروان قرارگرفته اند. این معبدها در قرن 
سوم بعد از میالد ساخته شده اند و همچنان استحکام خود را حفظ کرده اند. همه قسمت ها از 

سنگ ساخته شده اند.

درۀ گل ها
درۀ گل ها در دامنه کوه واقع شــده و از ویژگی های بارز این مکان طبیعت سرسبز کوهستانی 
آن است که در فصل تابستان غرق در گل و گیاهانی زیبا و در زمستان با انبوهی از برف از مراکز 
اصلی تفریحی در طول سال است که شامل مجموعه های ورزشی، رستوران ها، هتل ها و غیره 
است. مجموعه کلیساهای جامع را در این دره مشاهده می کنیم که ازچهار کلیسای بزرگ و دو 

کلیسای کوچک تشکیل شده است.

دور دنیا

Sepahan tourism
 m

agazine

54

* اردیبهشت 1396/ شماره نهم *

www.sepahantourism.ir



 صومعه گغارد
این صومعــه در قرن چهارم در کوهســتانی با طبیعتی بســیار زیبا 
ساخته شده و مجموعه ای از چندین کلیساست. قدیمی ترین کلیسا در 
حال حاضر در خارج از دیوارهای صومعه واقع شده است. نام این صومعه 
به معنای »نیزه خداوند« است؛ زیرا نیزه ای که حضرت مسیح با آن به 

شهادت رسید در اینجا نگه داری می شده است.

کاسکاد معروف به هزار پله
کاسکاد پایین ترین نقطه شهر را ازنظر ارتفاع )مرکز شهر( به باالترین 
نقطه )شمال شــهر وپارک پیروزی( متصل می کند. دارای 750 پله 
است و ازاین رو به 1000 پله معروف است. در طبقات مختلف کاسکاد 
شاهد مجسمه های بســیاری هســتید که از آثار هنرمندان معاصر 
محسوب می شود. اگر به بلندترین نقطه این مجموعه بروید می توانید 

چشم اندازی بی نظیر از شهر و کوه های آرارات را ببینید.

 هانرابدوتیان هراپاراگ 
نام قدیم این میدان لنین بوده اســت. این بنا 
ساختار پیچیده ای دارد. طرح میدان به صورت 
بیضی شکل بوده و در اطراف آن ساختمان های 
دولتی و فرهنگی قرارگرفته اســت. در فصل 
تابســتان به عنوان یکی از جذاب ترین مراکز 
تفریحی به شــمار می رود. در روبه روی موزه 
فواره های موزیکال قرارگرفته که با پخش آهنگ 
و نورپردازی خاص هماهنگ است؛ همچنین اگر 
به کنسرت های فضای باز و جشن های محلی 
عالقه مند هستید، مکانی بهتر از این میدان برای 

این امر پیدا نخواهید کرد.

صومعه تاتو
این صومعه که در قرن نهــم در دهکده ای در 
جنوب ارمنستان ساخته شد درواقع مجموعه ای 
از کلیساها و ساختمان های اداری بوده است. 
بخش عمده حیات سیاسی، معنوی و فرهنگی 
ارمنســتان در اینجا متمرکــز و درواقع مقر 

فرمانروایی بر چندین دهکده بوده است.
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 دریاچه سوان
دریاچه زیبای ســوان درســت در قلب 
ارمنســتان قرار دارد و با وســعت 940 
کیلومترمربع بزرگ ترین دریاچه این کشور 
محسوب می شود. این دریاچه با صومعه و 
کلیساهایی بی نظیر احاطه شده که قطعاً 
در این میان باشــکوه ترین آن ها صومعه 
ســواناوانک اســت. یکی از محبوب ترین 
تفریحات دریاچه ســوان موج ســواری 
اســت که پس از یک موج سواری بی نظیر 
می توانید در رســتوران های ساحلی این 

دریاچه به صرف غذای دریایی بپردازید.
ازآنجاکه ارمنســتان در کنار هیچ دریایی 
قرار ندارد، ســواحل دریاچه سوان بسیار 
محبوب و موردتوجه اند و بســیاری برای 
گرفتن حمام آفتاب به ســواحل دریاچه 
ســوان می آیند. زیبایی این دریاچه تنها 
به خــودش محدود نمی شــود و کوه ها و 
طبیعــت اطــراف آن نیز بــر جذابیتش 
می افزاید. دریاچه سوان در شمال پایتخت 

ارمنستان، شهر ایروان قرار دارد.
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هاختاناکی ایگی 

(مجسمه مادر ارمنستان)
مجسمه مادر در پارک هاختاناکی 
قرارگرفته که از اقصی نقاط شــهر 
قابل رؤیت اســت. این مجســمه 
نماد تنها زنی اســت کــه در زمان 
حمله وحشــیانه تــرکان عثمانی 
به ارمنســتان زنده مانــده بود و با 
تمــام وجود از کشــورش حمایت 
می کرد. در زیر این مجســمه موزه 
وزارت دفاع قرارگرفته که شــامل 
یادبودهای شــهدای جنگ جهانی 
دوم و سربازان کشته شده در دفاع 

از قره باغ است.

 بنای یادبود قتل عام ارامنه
این بنا از دو قســمت تشکیل شــده: یک بخش آن دو ستون به 
ارتفاع 44 متر به نشان از ارمنستان غربی و شرقی ونشانگر ابدیت 
و وحدت ارامنه و بخش دوم شامل دوازده ستون خمیده شکل 
و نشانگر دوازده ایالت ارمنســتان غربی است که قتل عام درآن 
صورت گرفته؛ همچنین در مرکز این بنا آتشــدانی قرارگرفته 
که در آن نماد جاودانگی حک شده و آتش همیشه به یاد شهدا 

روشن است.

موزه آثار خطی ماتناداران
ســاخت این موزه در ســال 1959 بوده و درحال حاضر بالغ بر 
17000 نســخه تاریخی در آن نگه داری می شود. بزرگ ترین 
کتاب در این موزه مربوط به قرن هشتم میالدی است که وزن آن 
28 کیلوگرم اســت. کوچک ترین کتاب مربوط به قرن پانزدهم 

میالدی است که وزن آن به 190 گرم می رسد.

 ساختمان اپرا
یکی از شــاهکارهای معماری شــهر ایروان و جــزو یکی از ده 
سالن اپرای برتر دنیاست. اساساً این ســاختمان از دو قسمت 
تشکیل شده که سالن غربی آن سالن فیل هارمونیک )ارکستر 
سمفونی( و سالن شرقی آن سالن اپرا و باله است. این مکان در 

سال های اخیر یکی از مراکز جذب توریست محسوب می شود.

دور دنیا
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وی  دی    3 ا ی گروه  رماه  م
د ایران را  مده ود ود  ار و دوس ایرا  م

د را شد ی
 به قول خودشــان معلم بودند و به شغلشان خیلی 
افتخار می کردند. کارشان تدریس زبان هلندی به غیر 
هلندی ها در یکی از آموزشگاه های معروف هلند بود. 
بعداً از مدیر آموزشــگاه شنیدم که آموزش گروهی 
از مهاجران جنگ ســوریه را نیز برعهده گرفته اند. 
این گروه از خیلی جهات با بقیه گروه هایم متفاوت 
بودند. در هرلحظه از سفر مرا شگفت زده می کردند. 
هیچ فرصتی را برای باهم صحبت کردن و خندیدن 
از دست نمی دادند تا جایی که اغلب زمان تعیین شده 
برای هر بازدید را فراموش می کردند و به محل قرارمان 
دیر می رسیدند. به شیراز که رسیدیم بعد از تحویل 
گرفتن اتاق ها برای بازدیــد از آرامگاه حافظ راهی 
شدیم. حافظیه همیشه شب ها حس خیلی بهتری 
دارد. اشتیاق و آرامش آنجا لبریزت می کند. برایشان 
از شاعری گفتم که عضو خانواده هر ایرانی است. وقتی 
نوروز می شود در مراسم ســال تحویل حضور دارد. 
آن قدر برایمان اهمیت دارد که پیشگویی هایش را 
باجان و دل می پذیریم، از زیبایی های آرامگاه، این که 
چطور به ویژگی های عارفانــه در معماری آن توجه 
شده و شعر معروف او که زینت بخش محل آرمیدن 

او شده است:
حجاب چهره جان می شود غبار تنم

خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
می دیدم که با تمام وجود مشــتاق شنیدن هستند 
و این اشــتیاق بی شــک از تأثیر حــس عارفانه و 

آرامش بخش حافظیه در شب بود. 
زیبایی این فضا وقتی به اوج خود رســید که یکی 
از بانوان گروه که ازقضا شــاعر هم بــود یک دیوان 
حافظ به زبان هلندی از کیف خود درآورد و شروع 
به حافظ خوانی کرد: بــا تمام وجــود و با تک تک 
سلول هایش! به قدری بااحساس خواند که اگر جای 
دیگری بودم و نمی دانســتم این بانو اشعار حافظ را 
می خواند حتماً فکر می کردم شــعرهای خودش یا 

یکی از شاعران هم وطنش را می خواند... .
بقیه دوستانش هم سراپا گوش بودند. وقتی سفرما 
در ایران تمام شــد به رسم همیشــه از آن ها درباره 
تأثیرگذارترین جایی که بازدید کردند پرسیدم و همه 
به اتفاق گفتند جای جای ایران برایشان خاطره انگیز 
بوده ولی جایی که بیشتر احساس آن ها را تحت تأثیر 

قرار داده آرامگاه حافظ بوده است.
از این گروه صمیمی بعدها بیشــتر برایتان خواهم 
نوشــت، مردمانی که وقتشــان را برای شادبودن و 

شادکردن دیگران از دست نمی دهند ... .
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مرضیه فرزانه
راهنمای تور و کارشناس ارشد گردشگریراهنمای تور و کارشناس ارشد گردشگری

یادداشت های راهن�ی گردشگری ؛ 

انسان هایی که شاد بودن را 
اخوب بلد بودند... ی فر مر

اس ارشد گردشگری ارش ور و  مای  را

ا ی فر مر
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There are 
few people 
who are 
not visited 
Fin Garden 
at least one 
time. Fin 
Garden 
has lots 

of memories in heart, bitter sweet 
memories. Unfortunately, whenever 
speak of the garden, with all of its 
beauty and coziness, it is associate 
with the cowardly murder of Amir 
Kabir. Therefore, it might be known as 
the most notorious of Persian gardens 
in history.
Fin Garden is located at the end of 
Amir Kabir Street in 9km from down-
town of Kashan city, Iran. It is the most 

Fin Garden, 
the Most Notorious of Persian Gardens

valuable historical monument of 
Kashan, and besides Naqsh-e Jahan 
Square and Chehel Sotoun Palace 
it is a most visited historical sites of 
Isfahan Province. Experts refer to 
this garden as the best example of 
Persian Gardens. Fin region due to 
Soleimaneih spring which is pass 
through the garden was in the at-
tentions of the Kings: “canals of Fin 
were constructed by command of 
Jamshid.”
Buyid Kings (1062-934) who were 
interested in constructing of royal 
buildings did some construction of 
the garden, but during Ilkhanate 
era (1353-1256) the old garden was 
renovated more effectively.
 After the earthquake of 1574, by 
command of Abbas King, a new 
garden was built; the gateway and 
vestibule, central pavilion, Safavid 
Bathhouse, and the forts of the 
garden were built during this era. 
Unfortunately, after afghans attack 
in 1736, the garden lost its prosper-
ity; but by command of Karim Khan 
Zand by constructing a mansion 
named Khalvat-e Karimkhani (the 
interior residence of Karim Khan 
of Zand) the garden again found its 
prosperity. 
The garden damaged again by 
earthquake of 1778, but after the 

Qajar dynasty gained the power, the garden renovated again, by com-
mand of Fath-Ali Shah. 
Fath-Ali Shah mansion, Hamam Bozorg (the great Bathhouse), Shah 
Neshin Hall, and the Windward mansion (the current liberary) were 
added to the garden at Qajar era. In 2008, the flooring works, garden-
ing and vegetation, water channels, the renovation of wooden door of 
the entrance, and roofing the Safavid pavilion  
were done. 
The garden covers over 23 thousands meters square and in comparison 
with other similar Persian gardens there is a considerable amount of 
water; such that the water is the significant element in its design. In 
this garden the water is stagnated in pools and pool houses, it streams 
in canals, fountains, and at the bottom of pools. 
In Dec. 1935 ,6, this monument is registered in National Heritage 
Index. In addition by winter of 2011 the first attempts were done to 
register the monument in UNESCO World Heritage List. 
Iran’s Cultural Heritage Organization introduce Ghiasth Al-Din 
Jamshid Kashani (1380) the designer of Fin Garden, but academic 
resources introduce Shaykh‐i Bahāāī as the designer. 
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By this time 
of year, the 
weather is 
getting warm 
and country-
side can give 
us jolly and 
pleasurable 
moments.  

We introduced you less known attractions 
of Shiraz in Iydaneh section of previous 
issue; since Fars Province is full of natural 
attractions and unfortunately few people 
know them all, in this issue we decided to in-
troduce the fascinating natural attractions 
of Fars Province to lovers of ecotourism. 
Tang-e Bostanak Canyon (Lost Para-
dise)
Lost Paradise canyon or Tang-e Bostanak is 
one of the incredible natural attractions of 
Iran located in Kamfirouz region in 120km 

distance from North West of Shiraz. This beau-
tiful canyon extended from east to west and 
surrounded with high vertical rocks. Villages 
like Saran and Kahkaroun village with their 
fascinating spring sources and thousands of 
year history located in south part of the canyon 
are other attractions of this region. Geographi-
cal location of this natural phenomenon is on 
north and North West axis of tourist attrac-
tions of Fars province. The road connections to 
historical monuments of Persepolis, Naqsh-e 
Rustam, and Pasargadae from one hand, and 
natural landscapes of Margun Waterfall, and 
Tang-e Boragh from the other hand, have 
earned special privilege for this lost paradise. 
Doroodzan Dam
Doroodzan storage dam, in ancient time 
known as Darius Dam, is located in 50km North 
West of Marvdasht on Kor River in Fars Prov-
ince. Around 2400 years ago, the need of water 
for agricultural irrigation during Achaemenids 
era got them to construct a dam on outskirts of 
Doroodzan village. Futuristic view of Darius 
(486-525 B.C) king from Achaemenids Dynasty 
to use engineering solutions and by efforts 
of Iranian people one of the most innovative 
hydraulic structures was built in this place. 
Considering the time of its construction, 
Doroodzan Dam is one of the masterpieces in 
the world of engineering and it is located in best 
part of Kor River and presenting the viewers a 
very spectacular landscape. 
Aboli Canyon Waterfall
Aboli Canyon Waterfall is located about 70km 
North West of Shiraz-Yasuj road in Sepidan 

County. Due to winter sports in cold seasons and waterfalls and rivers in warm seasons, Sepi-
dan County is a very suitable destination for people of south, especially for Shirazians. Aboly 
canyon waterfall located 3km North West of Harayjan village in middle of a canyon with the 
same name. This region has benefited from dense vegetation in downstream of the waterfall, 
and oak forests gives the region a very unique and natural landscape. In order to drive toward 
the waterfall use Shiraz-Ardakan road, Harayjan T-road, after passing Harayjan village use 
the road toward north. 
Tang-e Tizab (Tizab Canyon)
Tang-e Tizab is located 29km north west of Ardakan city, capital City of Sepidan County. 
There is a river stream in this county whose source from Sepidan Mountains. The river has 
fresh and permanent water use for drinking and agricultural purposes. Foothills nature cou-
pled with forests and permanent river creates a very spectacular view in heart of Tizab can-
yon and add more attractions to this site. Usually in favorable seasons, especially in spring, 
camps and tents are installed for accommodation of visitors at the entrance of the canyon. 
Ghalat Church
Ghalat village is located 15km north west of Shiraz. Ghalat has the appearance of a village 
but in fact it is part of a paradise which is lost in the earth. Most of tourists who visit Shiraz 
have plan to visit this part of paradise, too.  In addition to its pure nature, there are historical 
places including a church in Ghalat village. This village was built between two world wars. 
Ghalat church were built during reign of Reza Shah (1941-1925) and it has been registered as 
a National Monument in 2003. The church is located beside a holy plane tree know as Haji 
Mard Plane Tree. 

Happy Shiraz! ....
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After leaving 
behind high 
mountains 
and passing 
through 
meander-
ing roads 
and passing 
along Sirvan 

River, a village in Kurdistan Province 
will show itself, known as Uramantakht 
(Houraman) located in south east of 
Marivan city, Kurdistan, Iran. The word 
“Uraman” or “Houraman” is composed of 
two parts: “Houra” means Ahura and “Man” 
means house and land. Hence, Houraman 
means the land of Ahura Mazda. In the 
sacred texts of Zoroastrianism known as 
Avesta, ‘Hour’ means sun and ‘Houraman’ 
means the position of the sun. Due to the ar-
chitecture of this village which is similar to 
the architecture of Masuleh village in Gilan 
Province, Huoraman village is also known 
as Hezar Masuleh (a thousand Masuleh). 
Yard of each house is the roof of the beneath 
house. The architecture of stone stepped 
houses with pure and lush nature and high 
mountains fascinate every people. By its 
special architecture and pure and glamor-

Traditional 
Pir-e Shaliar Ritual

ous nature, Uraman village is one of Iran’s touristic areas. Accordingly, 
the special status of the village in terms of architecture, the position of 
springs full of water, original indigenous people, customs and special 
events including Pir-e Shaliar ritual, make this region distinguishingly 
famous. This article will explain “Pir-e Shaliar” ritual which is one the 
ancient events of this region. Ancient ritual of Pir-e Shaliar, which is 
held for thousands of years, is magnificently held two times of the year 
in mid-winter and mid-spring on early May. This ritual is the objec-
tive symbol of active participation on different sociocultural events. 
Although, the name of this ritual is Wedding Ceremony of Pir-e 
Shaliar, but the ceremony is a traditional and ritual ceremony in which 
people sacrifice sheep and pray to God. The wedding (Pri-e Shaliar) 
is celebrated for three days. The mausoleum of Pir-e Shaliar who was 
one of Zoroastrian priest of Abd Al-Ghader Gilani is located at the end 
of Asphalt road to Uraman. The ritual starts on Tuesday night with dis-
tribution of walnuts from Pir-e Shaliar Garden among villagers. Then, 
cow, sheep and goat are sacrificed and slaughtered to cook special 
food. The villagers play the tambourine, perform mystic dances, recite 
prayers, pass the leather shoes of Pir-e Shaliar to each other and cook a 
special bread called ‘Kalireh Mozhgeh’ (made of flour, walnuts and on-
ions) for three days. In mythological tales of people in Uraman region 
there is a mythical old man (Pir) called Shaliar who had greatness and 
miracles; people recite weird miracles from him including the story 
of healing the daughter of Shah-e Bukhara (Shah Bahar Khatun), who 
was healed by Pir-e Shaliar. In this story Shah Bahar Khatun was dumb 
and deaf and all doctors and practitioners were failed to heal her, 

until the fame of Pir-e Shaliar reached to the land of Bukhara. King of Bukhara was 
promised her daughter to whomever heal her. They brought Shah Bahar Khatun to 
Pir-e Shaliar. When they were approaching the village, instantly her ears could hear 
sounds, and then they arrive to the House of Pir-e Shaliar the cry of a demon attract 
their attention and the demon came out from a stokehole, nowadays villagers call it 
Demon’s Stokehole which is located near the house of Pir-e Shaliar, then the demon 
fell down and killed; meanwhile, Shah Bahar Khatun began to speak. The king as 
he already promised, made his daughter the bride of Pir-e Shaliar and people held 
a very glorious wedding ceremony for Pir-e Shaliar and Bahar Khatun. Pir-e Shaliar 
ritual is the annually ceremony of that wedding. From the first morning of the 
ceremony ranchers who wants to sacrifice from their livestock bring their live-
stock to the Pir-e Shaliar house to be sacrifice by custodians of the ceremony. After 
sacrificing, some of the meets distribute among people as consecration and rest of 
them use for preparing the food of ceremony. Teenagers, youths and elders hands in 
hands create a big ring and show their constant solidarity. During this dance of joy 
(which is a kind of mystical dance) some play tambourine and some elegy to praise 
the prophet Mohammad and etc. and the big group of dancers whisper Jalal Allah 
(God is the glorious). People of Uramantakht cancel all of their affairs and business 
during these three days and just spend their time in this traditional ceremony. The 
special food of the ceremony (Barley soup or “Hulushineh Tashi”) is the same food 
prepared in real wedding ceremony of Pir-e Shaliar. After having their food, villagers 
take rest of the food then go to their houses. Other members of the family have the 
bringing food as a consecration. In contrast with other two days during which the 
ceremony takes till dusk, in the last day of the ceremony people dance till night and 
spend some hours of the night in the house of Pir-e Shaliar. This ritual is called “Sheh 
Vunishti” or overnight stay. In this night speakers talk about Pir-e Shaliar and dis-
cuss religious and theosophical issues. Then after, they recite a hymn or an elegy and 
then the meeting finish by a praise. In each annual ceremony of Pir-e Shaliar, about 
four hundred people seat in the ring of prayer and about two hundred applaud. 
From surrounding villages people come to watch this ceremony from roof tops. 
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In March of 
2017 in order 
to participate 
in a confer-
ence held 
by Cultural 
Heritage, 
Handicraft 
and Tourism 

Organization of Sistan and Baluchestan 
Province for tour guides and tourism pro-
fessionals, I went to the city of Zahedan, 
the capital city of this Province, from 
Isfahan with my friends who are experts 
in fields of tourism and archeology. The 
first thing caught our attention at the time 
of arrival was kindness and hospitality of 
people, when they understand that we 
were from other cities, kindly they did 
their best to help us. 
Although Sistan and Baluchestan experi-
enced a period of insecurity, but now it is 
in full secure state and Sunnite and Shiite 
Muslims live together and earn living at 
peace.
One of the attractions of Zahedanis its 
especially beautiful bazar, with stores 
selling handmade woven fabrics, spices 
and kinds of particular scarves. Women 
clothing is beautifully colorful mostly 

Do not afraid of travel toward
 beauties! This land is Safe.

sew and decorated by themselves. Their particular spice is called 
“Achar” which gives different tastes to different dishes. By our Za-
hedani fiends’ recommendation, at first night of accommodation 
we went to “Barasan” Reception Complex which means “Bara-
daran” (Brothers) in their local dialect. In that complex a variety 
of Kebabs, especially rib roast, were served and prepared by that 
particular spice known as Achar, and all of prepared dishes were 
particularly delicious. 
Second day we went to the north of the city toward Shahr-e 
Sokhteh (Burnt City) and Mount Khajeh. Along the road toward 
our destination we passed a mountain called “Mount Kuh-e 
Malek Siah” which is zero point boarder among three countries, 
Iran, Afghanistan, and Pakistan. 
Shahr-e Sukhteh has 157 hectares area and so far just about %3 of 
this vast area has been excavated; by this little excavation this city 
was ranked among the primary civilizations. Some archeologi-
cal findings include: first artificial eye made by tar and animal fat 
decorated with streaks of gold instead of capillaries, first brain 
surgery, the oldest backgammon of the world with its 60 pieces 
even older than the backgammon found in royal cemetery town 
of “Ure” in Mesopotamia, and the most interesting of all is the 
first clay animation on a ceramic bowl showing motion picture of 
a goat toward a tree and eating its leaves. 
Due to soot and ashes found in different archeological layers, 
archeologists called the town Shahr-e Shokhteh (Burnt City), but 
according to the exerts were at the excavation places, these soot 

and ash were from living and cooking on those days and the town has never 
been caught on fire. 
Our next visit was Mount Khajeh, a trapezoid-shaped mountain on a plain 
and on top of the mountain there are buildings and monuments from dif-
ferent historical period whose most important and interesting one is a fire 
temple belongs to the first century AD. Corridors and central hall of the fire 
temple were built in shape of a penthouse are still remarkably standing. In 
the temple there is a room known as Gallery, once used to keep portraits of 
kings and images from religious stories and leaders; even now if looking at its 
walls accurately, you can see remaining of those images.
In the other day, we visit Hindu’s Temple in a neighborhood by the same 
name in Zahedan. Every day the ritual starts at seven thirty and ends an hour 
later. Indian population live in Zahedan are few. At most they are thirty, but 
with faith and love they do their ritual every day. 
Their temple was calm and very clean. All with adorned garments were hum-
ming a religious song and prayer. Their condition to led us participate in the 
ritual was not take film and photo, which we willingly obeyed. 
Then we went toward south of Zahedan and we arrived to a viilage called 
Tamin. Tamin is village with windmills known as “Asbad”, ancient hills, and 
eye catching source springs whose most beautiful one was a mineral source 
spring known as “Mosa Spring” (Moses source spring), located at the other 
end of the village. Its appellation rooted on a story about descending the 
Staff of Moses in this place, and it is quoting chest to chest from generation to 
generation. 
Platens cavities are another attraction of Tamin village use for different 
purposes in many years. Roof of cavities is dome shaped and they are very 
similar to houses in Kanduvan and Mimand villages. Cool weather of Tamin 
in summer attract many visitors during this hot season. 
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When I 
was a kid, 
my mother 
told me 
stories 
about 
paradise 
and I fell 
asleep 

with sweet images. Indeed, if we turn 
our eyes to beauties, we can see part of 
paradise here in Isfahan. 
The paradise of Isfahan is its Flower 
Garden, a garden full of colorful flow-
ers and butterflies dancing around 
their lovers and beloved ones. 

A Paradise in Isfahan, 
Garden Flower

I go toward the garden 
and recall my childhood 
memories. 
The box office! Yes, it is still 
there, exactly on the right 
side of the entry. 
Still the ground of the 
garden cultivate love and 
from the root of flowers 
blow life to each petal to 
prove that land is still in 
love, fresh and full of es-
sence of life. Indeed, flow-
ers are symbols of beauty 
and purity. 
Pass the box office, then a 
waterfall grab my eyes. Dif-
ferent types of river stones 
were used in the construc-
tion of the waterfall to give 
it a perfect natural look. 
Walk in the garden then 
I see a lake which has 
3500 square meters area, 
according to a gardener. 
I wish I were a duck in the 
lake and I could enjoy the 
accompaniment of water 
and sunshine. 
The lake is full of lilies 
with their leaves provide 
a game space for frogs to 
leap from here and there. 
Right side of the lake there 
is iris garden which attract 
anybody to itself sponta-
neously. Of course in every 

corner of this paradise there are different charming gardens with their 
particular decoration. Bulbous plants, softwood plants, cactus, differ-
ent spices of lilies, and chrysanthemums gather here in the garden to 
show art and artistic ability of the creator. 
Passage ways are decorated with waterfronts and fountains who blow 
the spirit of life in the garden. When the purl music of water from one 
side and the scent of flowers and dancing butterflies from the other 
side soften your soul. 
Laughing sound of kids playing hid and seek around a cottage and its 
well in the garden reminds me of my childhood, but you may react like 
me, just have a smile and pass through. Pass through and alas! Alas for 
such beautiful space! I mean alas for amphitheater of the garden whose 
roof is the sky and it is able to host 250 visitors. It can be a good host for 
many ceremonies and festivals, but so far it has been neglected. 
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Like artefacts 
which are 
going through 
exhaustion 
by passage 
of time, 
circumstances 
and climate 
changing, var-

ious events and incidents, cities and urban 
areas face changes both in their shape and 
their function. Considering renovation 
and revitalization of urban textures and 
generally changing the traditional texture 
of the town is one the most important 
issues in historical cities, especially those 
ones with special identities and sprites. 
Experts in urban issues and authorities 
and officials in Isfahan have provided 
guidelines to renovation and moderniza-
tion of historical texture of the town; the 
present condition of the traditional tex-
ture of Isfahan is the reflection of applying 
such guidelines.   

A House Belonging to Qajar Dynasty, 
Nizam Al-Islam House

Since the main purpose of intervention meas-
ures are toward renovation and revitalization 
of historical texture and revive these parts 
to the life cycle of the town, the texture must 
be in line with urban activities stream and by 
participating in those activities involve itself 
in creating urban life. By considering so and 
regarding structural, cultural and touristic 
potentials for attracting tourists in historical 
areas and sites, Miras-e Iranian Union (Iranian 
Cultural Heritage Union) attempted to revive 
such traditional urban patterns by taking the 
approach toward tourism and considering 
the patterns of Persian gardens. The Union by 
enjoying the consultants of experts and skillful 
artisans, started recreating project No.1 to de-
sign and revive the south part area of Naqsh-e 
Jahan historical square. 
150 year old house of Nizam Al-Islam belong-
ing to late Qajar era. This historical house is 
located in State House of Safavid region, in 
Posht-e Matbakh alley. Since the house located 
in the nearest distance to Jameh Mosque of Sa-
favi and other historical houses, it has a special 
situation compared to nearby buildings. 
This building is a Qajari house with Qajari 
architectural and ornamental features. The 
orientation of the house is precisely aligned 
with Naqsh- Jahan Square. 
The alcove space of the house is a large hall in 
north and with the architecture of five-door, 
it enjoyed the most sunshine in winter and it 

was used as a guest house in that time. In two sides of the alcove there are two 
three-door rooms, each has an opening toward the alcove; this feature was 
very common in Qajari architectural style of Isfahan. The building was not 
a big one, and it has only one court; in contrast with other Iranian historical 
houses, this house had not both interior and exterior court. The reason of 
having just one court was due to the oldness of other surrounding houses 
and a passageway passing through the north side of the house. 
Ornaments used in alcove include Shir and Shekari calligraphy which were 
common during Qajar era. European ornaments like fireplace and capitals 
with leaves and flowers decoration were some features of late Qajar architec-
tural style. 
The pool house of the building located in north-west part, and in the first 
floor it has a small pond and a passageway. The pool house has not a covered 
roof. Fountains of the pool shoot water to the sky and stained glass windows 
bring light to the pool house space, so they create an extraordinary combina-
tion of light and water. 
Interior space and rooms of the house were built in a platform with height 
of 60 centimeters. This platform somehow plays the role of the foundation 
and carries and transfer the loads of the building to the ground. The platform 
also save the house from penetration of moisture. 
Currently, this historical house with the license of tourism reception com-
plex provides services to those interested in cultural heritage. 
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