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ت 
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 خون تازه»بوم گردی« 

در رگ های مناطق محروم
مهمان نوازی ایرانی که در خون هر کدام از ما جریان دارد و با تغییر جغرافیای اقلیمی و قومی رنگ و بوی 
تازه ای به خود می گیرد از جمله جذابیت هایی است که گردشگران خارجی را مجذوب ایران می کند. 
نشستن دور یک سفره، نوشیدن چای و دم  نوش ، سفره های رنگین از غذاهای سنتی، صرف میوه و 
بهره گیری از آداب و رسوم میزبانی ایرانی، تعارف های پی در پی جهت ارج نهادن به مهمان، از جمله 

مواردی است که گردشگران خارجی را به نوعی نمک گیر مهمان نوازی ایرانی می کند.
یکی از مصداق های مهمان نوازی ایرانی را می توان در اقامتگاه های بوم  گردی دید. نزدیک به دو دهه 
از تاسیس این اقامتگاه ها در ایران می گذرد و با رشد صنعت گردشگری و استقبال گردشگران داخلی 
و خارجی از گردشگری بومی، تبدیل به یکی از ظرفیت های اقتصادی و سیاست های کالن کشور شده  

است.
اقامتگاه های بومگردی که پیشینه احداث آنها در جهان به ســال ۱۹۹۴ بازمی گردد، اقامتگاه هایی 
هستند که در محیط های بکر طبیعی، بافت های روستایی یا بافت تاریخی شهرها با رعایت باالترین 
سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه ساخته 
می شوند و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت گردشگران را با کیفیتی قابل 

قبول و تعریف شده فراهم می آورند.
تاسیس اقامتگاه بومگردی با هدف توسعه پایدار، احیا ارزش های بومی و سنتی، حفظ محیط زیست 
و کمک به اقتصاد جامعه محلی امکان یافت و این مهم از ارکان تاثیر گذار در تاسیس و فعالیت در این 

حوزه به شمار می رود.
همچنین، اقامتگاه های بومگردی نمونه ای ازکســب وکارهای کوچک با مالکیت محلی هستند که با 
فشار کمتر برای محیط طبیعی و انسانی و کاهش نشت اقتصادی از فعالیت های اساسی درتحقق توسعه 
پایدار محسوب می شوند. ازطرفی، آموزش افراد فعال در این حوزه هم یکی از اساسی ترین و مهم ترین 

فاکتورها برای ورود به بخش اقامتگاه های بومگردی است.
از آنجا که ساخت این نوع از اقامتگاه ها بیشتر در مناطق روستایی و تاریخی صورت می گیرد و به دلیل 
اینکه زندگی در این مناطق بیشتر به صورت سنتی اســت و مردم هم نسبت به فرهنگ و ارزش های 
خود حساس تر هستند، نیاز است سرمایه گذاران در این مناطق در رابطه با این مسائل آموزش های 

الزم را ببینند. 
خوشبختانه طی سال های اخیر نیز دولتمردان و تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی کشور با ورود 
به این بحث، زمینه رشد و توسعه برخی مناطق دارای قابلیت برای این موضوع را فراهم کرده اند که با 

گسترش آن بدون شک شاهد توسعه برخی مناطق محروم روستایی خود خواهیم بود.
سکونت در اقامتگاه های بومی برای بسیاری از گردشگران دارای جاذبه های فراوانی است. از طرفی، 
مردم به لحاظ آلودگی شهرهای بزرگ و ترافیک همواره در پی محیطی آرام و به دور از هیاهو هستند 
که این مهم عالوه بر کسب یک تجربه خوب می تواند در بهبود معیشت خانوارهای روستایی نیز مفید 

واقع شود.
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بوم گردی یا اکوتوریسم چیست؟ 

سفری به قلب
سنت ها



بوم گردی یا اکوتوریســم به اختصار یعنی 
احترام به طبیعت، احترام به فرهنگ گذشته و 
حال حاضر مردمانی که از سال ها قبل در یک 
زیست بوم خاص زندگی می کنند. بوم گردی ، 
واژه پیچیده و غریبی نیست، رفتن و بودن در 
طبیعت و عشق ورزیدن به آن است؛ سفریست 
مسئوالنه، که موجب رشد و پایداری زیست بوم ، فرهنگ و کیفیت زندگی ساکنین 

منطقه گردشگری خاصی می شود.

 TIES : The( بنابر آخرین تعریف ارائه شــده توســط جامعه بیــن المللی اکوتوریســم
International Ecotourism Society( در سال ۲۰۱۵  بوم گردی یا اکوتوریسم 

» سفری است مسئوالنه به جاذبه های طبیعی برای لذت بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن 
) و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی متعلق به گذشته و حال حاضر ( به طوری که حافظ 
زیست بوم بوده ، سبب پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه بشود،  شامل آموزش باشد و در آن 
گردشگر و در فعالیت های سودآور اجتماعی-اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد.« در 
بومگردی کلمه   آموزش بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، که هم شامل مسافران می شود و هم 
 مردم محلی. بار فرهنگی و معنوی بوم خانه ها در تبلیغ و توزیع آن فرهنگ بسیار دارای اهمیت 

است.
در کشور ما چندسالی است که رونق بسیاری در صنعت گردشگری توسط بوم خانه ها ایجاد شده 
است به نحوی که بیشتر  طبیعت دوستان یا توریست های خارجی هم به جای انتخاب هتل های 

دارای ستاره به این اقامتگاهها مراجعه میکنند.
به نظر میرسد با بسط و گسترش بوم خانه ها می توان رونق خاصی به روستاهایی که از نفس 

افتاده اند و جوانان بیکار فراوانی دارند، بخشید. 
بهتر است کمی راحت تر در این زمینه باهم صحبت کنیم، تصور کنیم شما اهل روستایی در 
یکی از مناطق کشور هستید قطعا آن منطقه شما جاذبه ها طبیعی و یا صنایع دستی یا گویش 
های مختلفی دارد بهترین راه برای حفظ این مناطق و همچنین ترویج و گسترش این مهم ها 

تبدیل مکانی برای تولید است.
حتی در شهرهای بزرگی مثل اصفهان ، یزد و شیراز که دارای محله های قدیمی و بومی زیادیست 
این ظرفیت ارزشمند وجود دارد که به جای کوبیدن خانه های با قدمت باال و تبدیل کردن آنها 
به برج های تجاری و پاساژهای پر زرق و برق آنها را تبدیل به مکانی برای ترویج فرهنگ غنی 

گذشتگان و تولید ثروت برای خویش نماییم.
یکی از اصولی که در اکوتوریسم مورد تاکید قرار می گیرد آموزش و ایجاد آگاهی فرهنگی با 
مردمان یک منطقه است. در بومگردی ، گردشــگران با فرهنگ و نوع زندگی مردم منطقه از 
نزدیک آشنا می شوند و در فعالیت های روزمره آنان مشارکت می کنند؛ در این ارتباط ایجاد 
شده بین میزبانان و گردشگران ، مردم منطقه نیز با فرهنگ مردمان دیگر مناطق و کشورها آشنا 
شده و این دو گروه، رفته رفته نوعی عالقه نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. با ایجاد این آشنایی 
و فرهنگ دوستی، گردشگران نسبت به منطقه میزبان حســاس شده و به اوضاع آن اهمیت 

بیشتری می دهند.
در پایان ذکر این مطلب دارای اهمیت اســت که با توجه به تحریم های انجام شده و وضعیت 
 ارزی کشور ما توجه به صنعت گردشگری بســیار دارای اهمیت است و می توان با استفاده از 
ظرفیت های نرم افزاری و دنیای مجازی و ارتباطات گسترده، ارز آوری فراوانی از این صنعت و 
مخصوصا گسترش و ترویج فرهنگ غنی و جاذبه های بسیار فراوان کشور توسط بوم خانه ها یا 

اقامتگاه های سنتی داشته باشیم.

نویسنده:
سید محمد هاشمی

عکس:
shutterstock
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اصفهان، 
رکورددار اقامتگاه 
بوم گردی در کشور

الهام شهیدان

فیاضی همچنین در پاســخ به ســوالی 
درباره سیستم رزرواسیون و کسب اطالع 
از اقامتگاه های بوم گردی از طریق وب 
نیز بیان کرد: گروهــی از افراد  انتخاب 
شــده اند و در حال تکمیل کردن بانک 
اطالعاتی اقامتگاه ها هستند در تالشیم 

اطالعات، مشخصات و مکان جغرافیایی 
آن ها نیمه اول ســال در سایت سازمان 

میراث فرهنگی قرار داده شود. 
وی درباره اینکه سازمان میراث فرهنگی 
در طراحی سایت های گردشگری موفق 
عمل نکرده اســت گفت: این سایت در 

اختیار واحد IT اســت گروهی از فارغ 
التحصیالن دانشــگاه عالمه این کار را 
 بر عهده گرفته اند و از آن ها خواسته ایم

 که این ســایت را پــس از بارگذاری به 
روز کرده و مسئولیت آن را نیز به عهده 
بگیرند. آنها این کار را شــروع کرده اند و 

اکنون اطالعات حدود ۳۰۰ مرکز اقامتی 
با عکس جمع آوری و تکمیل شــده و به 

زودی هم وارد سامانه خواهد شد.
مدیرکل طبیعت گردی کشور در پاسخ 
به ســوالی درباره اینکه یکی از موارد در 
تعریف اقامتگاه های بوم گردی داشــتن 

 برگزاری دوره های آموزشی را موسسات آموزشی بر عهده می گیرند و یا کسانی 
که در این حوزه خوب کار کرده و با ســابقه هستند. افرادی که عمدتا در حوزه 
روستایی بیشترین تجربه در توانمندسازی را داشــته اند، براساس بسته های 
آموزشی تهیه شده در اولویت هستند. ما سعی می کنیم که اول تربیت مدرس 
انجام گیرد بعد از آن بــرای آموزش فراگیر در مناطق روســتایی به خصوص 
اقامتگاه های بوم گردی اقدام شود. بسته های آموزشی دیگر اما کوتاه مدت نیز 
تعریف شده که بحث ظرفیت سازی ذهنی به منظور توانمندی سازی جوامع 
محلی در آن مد نظر است و برای آن هم چهار موسســه دارای تجربه انتخاب 
شده اند تا در ۷۶ روستایی که طرح ضربتی اشتغال منتخب شده اند اجرا شود.

 وی درباره الــزام گذراندن دوره های آموزشــی برای متولیــان اقامتگاه های 
بوم گردی و درجه بندی آنها نیز گفت: در حال حاضر  باید آن ها را آموزش دهیم 
بعد که ارتقا پیدا کردند به سمت استانداردسازی برویم مقدمه هر کاری برای ما 

آموزش و بعد استانداردسازی است.

استان اصفهان با ۱۳۰ 
اقامتگاه بوم گردی دارای 
بیشترین اقامتگاه است 
استانهای قم، آذربایجان 
غربی و کهگیلویه و بویر 
احمد هر کدام تنها یک 
اقامتگاه و استانهای 
آذربایجان شرقی، 
اردبیل، خوزستان، 
مرکزی، هرمزگان و 
همدان دو اقامتگاه بومی 
دارند.

مدیرکل دفتر همکاری و توافق های 
ملی گردشــگری گفت: در کشور 
۵۳۶ اقامتگاه بوم گردی وجود دارد 
که بیشترین تعداد آن ها در استان 

اصفهان واقع شده است.
فیاضــی مدیرکل   محمدعلــی 
دفتر همــکاری و توافق های ملی 
گردشــگری تعداد اقامتگاه های 
بومی در کشور را ۵۳۶۶ واحد برشمرد و گفت: اگر برای آموزش فعاالن 
اقامتگاه های بوم گردی اعتبار به ما تخصیص داده شود، امر آموزش 

آن ها در اولویت است ولی هنوز این اعتبار داده نشده است.

عکس:
iran-passenger
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معماری بومی اســت اما در برخــی از اقامتگاه ها این 
شاخصه رعایت نمی شود توضیح داد: آیا همه هتل های 
۲ ستاره دارای ضوابط یک هتل دو ستاره هستند؟ ما 
دستورالعملی داریم که سیاست ها و ساز و کارها در آن 
نوشته شده و مدیران میراث فرهنگی در  استان ها هم 
مجری این کار هستند و مطابق آن به اقامتگاهی مجوز 
می دهنــد. بازدید و دادن مجوز بر عهــده ادارات کل 
میراث فرهنگی استان هاست و مدیران بحث نظارت 

پایش و ساماندهی را انجام می دهند.
وی افزود: در معاونت گردشگری ما نظارت عالی داریم 
و کارها را برون سپاری کرده ایم. اگر موردی بوده که 
بر خالف تعاریف و دستورالعمل ها عمل کرده و مجوز 
بوم گردی گرفته است می توانید اطالع دهید تا مورد 
بررســی قرار گیرد. ادارات کل موظف هستند که این 

موضوع را با هم تطبیق دهند. اگر در این میان کسی 
تخطی کند از اداره کل استان پاسخ می خواهیم شاید 
نیاز باشــد، از تهران برای بررســی بیشتر کارشناس 
بفرستیم. ممکن اســت اقامتگاهی صالحیت داشتن 
مجوز بوم گردی را نداشته باشــد بنابراین باید اداره 
کل ســریعا آن را حذف کند و یا مجوز خانه مسافر به 

آن بدهد چون خانه مسافرها ضوابط خاصی را ندارند.
فیاضی در پاســخ به این کــه برخــی از اقامتگاه ها 
 خانه مســافرهای تزئین شده ای هســتند که مجوز

 بوم گــردی گرفته اند توضیح داد: گاهــی می بینید 
اقامتگاه المان های الزم را ندارد گاهی هم می بینید که 
یک اقامتگاه، خانه قدیمی و بومی هست اما چیدمانش، 
آن طور مناسب نیست که به بوم گردی نزدیک باشد 
بخشی از این مشکل به واسطه عدم آموزش مسئوالن 

اقامتگاه هاســت به همین دلیل آموزش ها را اجباری 
کرده ایم.

وی درباره اینکه کارشناسان طبیعت گردی آن مکان را 
دیده و با دادن مجوز موافقت کرده اند گفت: اگر موارد 
خاصی ســراغ دارید مکتوب اعالم کنید تا از اســتان 
ســوال کنیم. ما تا کنون چهار دوره برای کارشناسان 
طبیعتگردی دوره های آموزشــی برگزار کرده ایم. در 
هر استانی کارشناس نظارت بر تاسیسات گردشگری 

داریم که این افراد نیز به کمک می آیند.
 فیاضــی دربــاره اینکه هر اســتان یک کارشــناس

 طبیعت گردی دارد که در راســتای تغییرات استانی 
بســیاری از آن ها ممکن اســت با وجود شــرکت در 
دوره های آموزشــی جابه جا شــوند هم بیــان کرد: 
کارشــناس طبیعت گردی باید یک نفر باشد اگر این 

کارشناس  در اســتانی تغییر کند به 
دلیل ضعف آن مدیرکل اســت اتفاقا 
نامــه ای به رئیــس ســازمان میراث 
فرهنگی نیز نوشــته ایم کارشناسانی 
که برایشان هزینه شــده و دوره های 
آموزشی برگزار کرده ایم در این سمت 
باقی بمانند و یا اینکه اگر در هر حوزه 

دیگری هم وارد می شــوند باز از این 
دانش خود بتوانند استفاده کنند. 

اما اگر این افراد در جایگاه خودشــان 
بمانند حتما می شــود از آنها استفاده 
بهینه تــری کرد. با ایــن وجود عمدتا 
کارشناســان طبیعت گــردی ثابت 

هستند.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشور 
گفت: استان اصفهان با ۱۳۰ اقامتگاه 
بوم گردی دارای بیشــترین اقامتگاه 
است استان های قم، آذربایجان غربی 
و کهگیلویه و بویر احمد هر کدام تنها 
یک اقامتگاه و اســتانهای آذربایجان 
شرقی، اردبیل، خوزســتان، مرکزی، 

هرمزگان و همــدان دو اقامتگاه بومی 
دارند.

وی درباره اینکه برخی از اســتان ها با 
وجود داشــتن ظرفیت ایجاد اقامتگاه 
بومی، فاقد چنین تاسیساتی هستند 
نیز گفت: باید این موضوع را از ادارات 

کل استانها پیگیری کرد.
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 ایجــاد خانه هایی به ســبک و ســیاق 
زندگی های قدیم و سادگی زیست در آنها 
بسیاری از افرادی که مدت ها در خانه های 
مجلل و یا دور از زندگی ســنتی بوده اند را 
چند سالی است مجذوب خود کرده است 
مردم می پسندند به خانه هایی بروند که در 
ساده ترین شکل ممکن و یا با همان سبک 
قدیمی در مطبخ آشپزی می کنند زیر کرسی 
می خوابند و یا در ظروفی غذا می خورند که 

حاصل دسترنج افراد است نه ماشین.

ارایه غذاهای ارگانیک همراه با بازدید از جاذبه های روستایی یکی از دلخوشی های 
این دسته از مسافران است که با شوق و ذوق دنبال یک خانه محلی برای اقامت در یک 
روستا می گردند برخی از روستاییان از این سلیقه مسافران آگاه شده اند و از آنها در 
خانه های خود با همان غذای محلی در ظروف صنایع دستی زیر همان کرسی های 
قدیمی پذیرایی می کردند تا به گردشگران یاد بدهند که فرهنگ شان چیست اما حاال 
قضیه متفاوت شده است حاال هر کسی می تواند درخواست اقامتگاه بوم گردی بدهد 
و با صد میلیون وام برای آپارتمان خود مجوز بوم گردی بگیرد و آپارتمانش را با چند تا 
صنایع دستی تزیین کند و به اسم بوم گردی از مسافر پول بگیرد برایش سفره یک بار 
مصرف بیندازد و جوجه کباب کند و از او در لیوان پالستیکی پذیرایی کند و کسی با او 
کاری نداشته باشد چون هیچ ضوابطی برای ایجاد یک اقامتگاه بوم گردی وجود ندارد.

 جالب اینجاست که علی اصغر مونسان رییس ســازمان میراث فرهنگی خبر از ایجاد 
دو هزار اقامتگاه بوم گردی تا سال آینده می دهد. این آمار یعنی اینکه قرار است چنان 
تعداد اقامتگاه های بوم گردی افزایش پیدا کند که ۱۶ هزار شــغل ایجاد کنند. این 
درحالی است که هنوز این سازمان هیچ ضوابط مشخصی را برای اینکه یک اقامتگاه 
چگونه باید باشد تدوین نکرده است و آنچه که اکنون در حال ایجاد است بیشتر شبیه 

به خانه مسافر می ماند تا اقامتگاه سنتی و بومی.

رشد هیجانی اقامتگاه های بوم گردی
 با وام صد میلیونی:

کاسبی بر رس 
یک شب اقامت
 در گذشته های دور!
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قرار نبود داشتن اقامتگاه بومی به شغل تبدیل شود
این اقامتگاهها از هر طرف و در هر شــهری به هر شــکلی رشد 
می کنند و از آنچه که بانیــان ایجاد اقامتگاههــای بوم گردی 
مدنظر داشــتند فاصله گرفته اند این یک رشد هیجانی را نشان 
می دهد که البته دادن وام صد میلیونی به متقاضیان آن موجب 
چنین هیجانی شده است. هر کسی می خواهد تنها کافی است 
به معاونت گردشگری اعالم کند که قصد ایجاد اقامتگاه دارد و به 
راحتی صد میلیون وام بگیرد حاال اصال آیا کسی نظارت می کند 
که این وام در خانه بوم گردی هزینه شده یا نه بماند. اما گذشته 
از آن حاال خانه های بومی فقط به اقامتگاه تبدیل شده اند یعنی 
جایی که مسافر در آن تنها شب را به صبح برساند خیلی از آنها 
دیگر به این موضوع فکر نمی کنند که زمانی قرار بود غذای محلی 

سرو شود و یا آیین های سنتی در آنها اجرا شود.
این را آرش نور آقایی کارشناس گردشگری هم تاکید می کند و 
می گوید که االن همه به موضوع ایجاد اقامتگاه تنها به عنوان یک 
شغل نگاه می کنند اصال قرار نبود که این خانه ها شبیه به هتل 
شود قرار بود مردم از زندگی شهری خود به خانه ای بروند که در 

عین سادگی جذاب است. 
او ادامه می دهد: به خاطر می آورم که وقتی افراد در روستاهای 
گرمه و یا کاشان ایده اولیه این خانه های بوم گردی را اجرا کردند 
این اقامتگاه ها نام خانه را به همراه داشت ولی اکنون همه به آن 
اقامتگاه می گویند؛ طرح اولیه این بود که وقتی این ها خانه بودند 
یعنی مهمانی که به خانه می آید شما برایش یک مدل غذا درست 
می کنید و یا از غذایی به او می دهید که خودتان دارید اما وقتی 
این خانه به اقامتگاه تبدیل می شود یعنی باید طبق سلیقه مسافر 
تنوع غذایی را باال ببرید اینجا یک تغییر به وجود آمده است، ما 
از یک جایی به بعد دیگر خانه بوم گردی نداشتیم، بلکه اقامتگاه 
بومی داشتیم.  این خانه ها را بخش خصوصی راه اندازی کرد، اما 
وقتی به جایی رسید که مردم آن را پسندیدند دولت وسط آمد! 

این فعال گردشگری با اشــاره به صحبت مونسان درباره ایجاد 
شغل به واســطه ایجاد این اقامتگاه ها می گوید دولت برای باال 
بردن آمار اشــتغال خود، به تقویت بخش خصوصی برای ایجاد 
اقامتگاه بوم گردی پرداخت، در حالی که هنوز ضوابط شفاف این 

اقامتگاه ها مشخص نشده بود.
ضوابط را راهنمای گردشگری تعیین می کند!

ازیار آل داوود یکی از افرادی اســت که در حوزه بوم گردی در 
روســتای گرمه یکی از روستاهای اســتان اصفهان پیشرو بوده 
است اســتانی که بیشــترین آمار اقامتگاه های بومی را دارد او 
می گوید: متاســفانه اکنون راهنماهای تور هستند که به مدیر 
یک اقامتگاه بوم گردی میگویند چطور خانه اش را تکمیل کند 
و یا چه غذاهایی را به مســافر بدهد. چون هنوز یک ســاز و کار 

مشخصی برای بوم گردی ها تعریف نشده است. مسافران هم به حرف راهنماها عمل می کنند چون 
می بینند که باالخره آنها هستند که برایشان مســافر می آورند به همین دلیل از بوم گردی واقعی 

فاصله می گیرند.
او از الگو برداری مردم از یکدیگر خبر می دهد و می گوید: بیشتر مردم به هم نگاه می کنند ببینند 
چطور دیگرانی که مسافر زیاد دارند خانه شان را درست کرده اند همان کار را میکنند و اگر کسی 
موفق شده مسافر بیشتری داشته باشــد فکر میکنند باید از روی آن الگو برداری کنند درحالی که 
اصل قضیه چیز دیگری اســت و مهمان به دلیل تجربه در یک فضای متفاوت و خونگرمی میزبان 

جذب این خانه ها می شود.
او ادامه می دهد: بوم گردی در حال تبدیل شدن به یک شغل معمولی است شغلی که سرمایه اندکی 
میخواهد مســئوالن هم به این قضیه دامن می زنند و با دادن وام باعث شــده اند که افراد به آن به 
عنوان یک شغل درآمد زا نگاه کنند االن هر کسی به راحتی می تواند یک وام بگیرد و یک بوم گردی 
ایجاد کنند درحالی که مهمترین موضوع برای ورود به این عرصه آموزش است حتی آموزش قبل 

از ایجاد یک خانه.
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گردشگران حتی گردشگران خارجی به راحتی حس می کنند که آیا این خانه بوم گردی درست شــده و یا اینکه همین طوری ساده و سنتی 
بوده است پس اگر مالک، آن خانه را ساخته باشد به راحتی مصنوعی بودن آن را درک می کنند.

او به انجمن بوم گردی اشاره می کند و ادامه می دهد : شاید باید زودتر به این موضوع سر و سامان داده شود چون اگر قرار است که در تعداد زیاد 
اقامتگاه بوم گردی ایجاد شود باید قبل از هر چیزی افراد آموزش ببینند و برای ایجاد این خانه ها ضابطه تعیین شود.

دارندگان اقامتگاه بومی نمی دانند گردشگری چیست
اکبر رضوانیان که سه خانه بوم گردی در کاشــان دارد نیز از عدم آموزش و افزایش صدور مجوز بوم گردی گالیه مند است و می گوید افرادی 
وارد این حوزه شده اند که اصال نمی داند گردشگری چیست حتی برخی از آنها آپارتمان را به جای بوم گردی به مسافر نشان می دهند. یکی از 
موضوعات مهم درباره ایجاد یک انجمن برای خانه های بوم گردی این است که تمام اتفاقات مربوط به بوم گردی به این انجمن واگذار می شود 

مانند آموزش و نظارت و غیره  االن که با صدور مجوزهای بی رویه مواجه هستیم این نیاز  بیشتر احساس می شود.
او به تصورات اشتباه درباره بوم گردی اشــاره می کند و می گوید: برخی تصور می کنند که باید خانه بوم گردی را از اول بسازند درحالی که این 

طور نیست یکی از بندهای مهم آیین نامه ایجاد اقامتگاه بوم گردی احیای بنای قدیمی است نه ساخت و ساز.
 بررسی تعدادی از اقامتگاه های مندرج در فهرست خانه های بوم گردی که توسط سازمان میراث فرهنگی تهیه شده نشان می دهد که بسیاری 
از این خانه ها اصال یا وجود خارجی ندارند و یا هنوز در مرحله تقاضا هســتند با این وجود به عنوان آمار بوم گردی از سوی متولیان گردشگری 

ارایه می شود بوم گردی هایی که در واقع از هویت اصلی خود فاصله گرفته اند.
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ابوالفضل هاشمی

بومگردی در
 خانه باباابراهیم ونک ؛ 

عطر دالویز 
کاهگل و 
نان گرم

وقتی برای دو روز تعطیلی 
شرایط سفر به مسیرهای 
نیست  مهیا  دوردســت 
وحوصله ماندن در شهر و 
ترافیک را نداری، بهترین 
کار این است که با کمترین 
هزینه به نزدیک  ترن نقطه 
بکــر بــروی، جایی مثل 

اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم در »ونک« سمیرم...
همیشه مهم رفتن است، چون ماندن، انسان را دچار روزمرگی 
می کند. قطعا وقتــی هوای گرم اوایل مردادماه و اواســط 
تابستان را لمس می کنید و آلودگی هوای شهری هم نفستان 
را به شماره می اندازد، بهترین نقطه، حضور در مکانی خنک 

با هوای تازه و سبک است...

کمی که فکر می کنیم، می بینیم چقدر با سمیرم خاطره داریم. شهری که تا اسمش بر زبان جاری می شود به 
یاد آبشارها و باغ های سیب و عسل و آنچه که بسیار دارد می افتیم.

برای ما مقصد مهم نیست، مهم این است که بتوانیم ماجراجویی کنیم و به کشف مکان های جدید برسیم. 
کمی جســتجو می کنیم و به یک اقامتگاه بومگردی جالب توجه می رسیم »بوم گردی بابا ابراهیم« که در 

شهر ونک و نزدیک سمیرم قرار دارد.
»ونک« شهری کوچک در ۱۹۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی و 

در دامنه ارتفاعات زاگرس مرکزی قرار گرفته است.
دلمان بی تاب رفتن است، پس به جاده می زنیم...

در سفرنامه نویسی اعتقاد ما بر این است که باید حقیقت را به مخاطب بگوییم، انتخاب راه با خودتان است 
و ما می گوییم که از اصفهان تا شهرضا جاده جذابی را نخواهید دید. جاده پُر است از کامیون هایی که بیش 
از هر چیز دیگری به چشم می خورند ولی همین که از شهرضا عبور می کنیم گویی به فضای متفاوتی وارد 

می شویم.
جاده هایی پیچ در پیچ با ابرهای ســفید و آبی... و هرچه جلوتر می رویم جاده سبز و سبزتر می شود و بعد از 

سمیرم، تابلوی »به شهرونک خوش آمدید« خودنمایی می کند.
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شهری که  ای کاش شهر نشده بود و همان نام ونک، روستای قدیم را بر خود داشــت. با »ماه گل رضایی« مدیر اقامتگاه بومگردی بابا ابراهیم 
تماس می گیریم و اعالم می کنیم که رسیده ایم.

ورودی بوم خانه، آویزهای رنگارنگ و پُر از انواع گل نصب شده است که کامال حال و هوای ما را عوض می کند. سپس به ایوان خانه وارد می شویم 
که در همان بدو ورود یک سماور قدیمی با  قوری گل قرمزی به ما چشمک می زند. 

آنقدر فضای حیاط و اقامتگاه بابا ابراهیم صمیمی و قدیمی است و به ما حال خوشی منتقل می کند که به طرز عجیبی مبهوت فضا می شویم.
و ما همچنان مبهوت خانه هستیم... تا آنجاکه زمان را درنمی یابیم و  سفره شام نیز آماده می شود و چقدر لذت بخش است خوردن آبگوشت ایرانی 

همراه با ترشی های رنگارنگ درکنار  سبزی ارگانیک و نان خانگی... 
ماهگل رضایی می گوید: اینجا یک خانه روستایی ساده بود و همه تالشمان را کردیم تا آن را به یک اقامتگاه گردشگردی با امکانات خوب تبدیل 
کنیم. استقبال مسافران هم از این اقامتگاه خیلی خوب است و البته فکر می کنند که رونق گردشگری منطقه نیاز به اطالع رسانی بیشتری دارد.

اما »ماه گل« دلش گرفته است و این گرفتگی دل از ان است که این منطقه زیبا از روستا به شهر تبدیل شده است... او می گوید: ای کاش اینجا 
همان روستای ساده خودمان بود.

 اتاق هــای اقامتگاه بابــا ابراهیم قدیمی  هســتند، با ســقف های چوبی و رختخواب هایــی که خانــه مادربزرگ هــا را در خاطرمان تداعی 
 می کنند. در زیر ســقف چوبی این خانه می تــوان به خوابی آرام فرو رفت و ما مطمئن هســتیم کــه در این مکان رویای شــیرینی را تجربه 

خواهیم کرد.
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صبح می شــود و قتی چشمان مان 
را باز می کنیم گویی که همه چیز 
در رویا اتفاق افتاده اســت و بعد...
لذت خــوردن  پنیر، کره و عســِل 
محلی را تجربه  می کنیم و به سمت 
چشمه ناز حرکت می کنیم. چشمه 
ناز ونــک در ۳۳ کیلومتری جنوب 
غربی سمیرم قرار دارد و از ارتفاعات 
کوه داالن در شــهر ونک ســمیرم 
سر چشــمه می گیرد و با پیوستن 
به رودخانه شــمس آبــاد، منظره 
بی نظیری را پیش چشــم بیننده 
قرار داده است. اما چشمه ناِز پر آب 
و زالل، این روزها بــا حضور چهار 
کارخانه آب معدنــی در اطرافش 

حال زیاد خوشی ندارد...

 ونک، مناطق بکــر و دیدنی 
بســیاری دارد و ما بــه دلیل 
فرصت کم، تنها موفق به دیدار 
چشــمه ناز و روستای عقدک 
می شــویم. گفته می شود که 
»عقدک« یکی از قدیمی ترین 
آبادی های منطقه ونک است 
و قدمــت آن را حــدود ۸۰۰ 
ســال می دانند. این منطقه و 
طبیعت فوق العاده زیبا و آرام 
آن را حتما بایــد تجربه کرد و 
ما نیز چنین می کنیم و برای 
ناهار  باز هم دست پخت عالی 
»ماهــگل« را در اقامتگاه بابا 

ابراهیم  تجربه می کنیم.
و بعــد... لذت خــوردن چای 
آتشــی، انگار دلمان نمی آید 
خداحافظی کنیم. دل کندن 
از این فضای روستایی سخت 
و دشــوار اســت و ما مطمئن 
هســتیم که بار دیگــر به این 

منطقه زیبا بازخواهیم گشت.
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My  Isfahan



بابا رکن الدین، 
نگین فیروزه ای تخت فوالد
کمتر کسی است که از کنار قبرستان بزرگ تخت فوالد اصفهان رد شده باشد و مقبره فیروزه ای بابا رکن الدین را ندیده باشد، آرامگاهی زیبا به 
سبک معماری ایرانی اسالمی زمان شیخ بهایی که احتماال به دست این بزرگ معمار تاریخ اصفهان ساخته شده است و همچون نگینی خوشرنگ 

در شب و روز این آرامستان درخشان است.
 اما از اهالی اصفهان که بپرسید معموال قدیمی ها بیشتر و نسل جدید کمتر اســم این عالم بزرگ را می دانند و برخی در مورد وی به بیان  

داستان هایی نیز می پردازند، علما و عرفا اما، بیشتر وی را می شناسند و با مقبره وی انس و الفت دارند، مقبره ای که قدیمی ترین مکان چله 
نشینی زاهدان در قبرستان تخت فوالد بوده است.

 نامــش »مســعود بــن عبــداهلل« و لقبــش »رکــن الدیــن« و از اهالی بیضــا »در شــیراز« اســت و نــام کاملــش »بابــا رکــن الدین مســعود بــن عبــداهلل بیضــاوی« اســت، وی اغلب 
سال های زندگی خود را در اصفهان سپری کرد و در بین حکام و اعیان و بزرگان اصفهان صاحب احترام بسیار بوده است.  عالمه مأل محمدتقی مجلسی می نویسد، من از نزدیکان شیخ بهایی بودم و او به من می 

گفت »من به آماده شدن برای مرگ خبر داده و امر شدم« و آن جمله ای که ۲۶۲ سال پس از رحلت بابا رکن الدین از قبر وی خطاب به شیخ بهایی گفته شد این بود »شیخنا، در فکر خود باش!«.
پس از مکاشفه شیخ بهایی در این آرامگاه، بقعه و تکیه بابا رکن الدین مورد توجه کامل بزرگان و عامه مردم قرار گرفت و ارادت و توجه مردم به زیارت قبر بابا موجب شد، شاه عباس اول دستور احداث بنای 
بقعه ای بر سر مزار این عارف را صادر کند و بعضا حتی مهندسی بقعه را به جناب شیخ بهایی نسبت می دهند که البته استاد جالل الدین همایی پس از بررسی های دقیق روی بقعه و معماری بنا، اصل بنای 
پنج ضلعی را متعلق به قرن هشتم و نهم قمری می داند که در زمان شاه عباس اول تجدید بنا شده و قسمت جلو ضلع شمالی به صورت بنایی چهار ضلعی مشتمل بر ایوانی در وسط با دو اتاق قرینه در طرفین از 

الحاقات زمان شاه عباس می داند.
در اواخر حکومت شاه عباس اول صفوی ساختمان و گنبد ممتاز بقعه شروع شد و در سال ۱۰۳۹ هجری قمری یک سال بعد از فوت شاه عباس به پایان رسید. این بقعه که همانند گنبد بابا قاسم و به شکل کاله 
 درویشان است. نمای خارجی بقعه بابا رکن الدین و سردر آن کاشی کاری شده است. قاعده این گنبد پنج ضلعی متساوی االضالعی است که پنج ایوان مشابه بر گرداگرد محوطه زیر گنبد ساخته شده است.  به 
یکی از اضالع این پنج ضلعی پیشخوانی اضافه کرده اند. بر این پنج ضلعی گردنی نهاده اند که آن نیز چند وجهی است.  بر این گردن سقفی بر پا شده که گنبد داخلی را می پوشاند. این سقف مخروطی شکل، با 
کاشی های زیبایی به نقوشی به رنگ های آبی دریایی، سیاه و سفید بر زمینه آبی فیروزه ای مزین بوده است. در داخل یکی از این ایوان ها آرامگاه بابارکن الدین واقع شده و روی آن سنگ مرمری به طول بیش 

از ۲  متر و عرض ۱۶٫۱  متر قرار دارد.
قطعه سنگ مرمر نفیسی نیز به طور عمودی بر آن نصب شده است. کتیبه این سنگ از نظر حجاری و زیبایی خط از جمله شاهکارهای موجود در اصفهان  است.  کتیبه سردر نیز به خط ثلث بسیار زیبا به رنگ 
سفید بر زمینه کاشی الجوردی رنگ به خط محمد صالح اصفهانی و تاریخ ۱۳۰۹  نوشته شده است در زیر این کتیبه نیز لوحی از سنگ پارسی مربع شکل نصب شده است. بر این سنگ تاریخ ۱۲۰۰  هجری 
قمری کتابت شده و نام میرزا محمد نصیر بایزیدی بسطامی آمده است. این شخص در این تاریخ بقعه را تعمیر و مرمت کرده است.  در مجاورت مقبره بابا رکن الدین چند اتاق کوچک مربوط به یکدیگر وجود 

داشته که یکی از آن ها به چله خانه معروف بوده و سابق دراویش در این قسمت چله نشینی می کرده اند.

 
گردشگری سپاهان

عکس:
میرسعید هادیان
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  خانه سرتیپ سدهی؛

میراث باشکوه مردمان ِسده
عکس ها:
میرسعید هادیان

خانه ســرتیپ ســدهی این میراث باشــکوه قجری، با بیش از یک قرن قدمت، 
بازگوکننده فرهنگ نیاکان و بیانگر جایگاه خانواده در میان ایرانیان و خانواده های 
اصیل خمینی شهری است. معماری آن طوری است که اهل خانه و مهمانان در آن 
احساس آرامش کنند و به دوراز اِشراف همسایگان و تسلط چشم نامحرم زندگی 

کنند.

مجموعه خانه ســرتیپ امینی سدهی که شــامل چند خانه، دیوان خانه، حمام، نارنجستان، 
اتاق های سه دری و پنج دری، چایخانه و برج مراقبت، میدان اسب دوانی و حسینیه است در محله 
فروشان خمینی شهر )سده( قرار دارد. ساخت این خانه را به سرتیپ محمدحسین خان امینی 
سدهی، فرمانده ضل السلطان، حاکم وقت اصفهان در زمان ناصرالدین شاه ، نسبت می دهند و ساخت بسیار زیبا و ظریف و هنرمندانه 
ای از زمان قاجار است. سرتیپ در سال ۱۲۸۰ ه.ق متولد و در سال ۱۳4۵ ه.ق وفات یافت. وی یکی از فرماندهان قشون ضل السلطان 
در دوره قاجار بود که از او در تاریخ ایران به نیکی یاد شــده است. وی در دوران انقالب مشــروطیت، سال های جنگ جهانی اول، 
هرج ومرج، قحطی و بیماری با اقتدار کامل به پشتیبانی از مردم پرداخت و به حفظ امنیت بخش عظیمی از اصفهان همت گماشت.

آدرس: اصفهان - خمینی شهر خیابان توحید، بلوار توحید، کوچه حاجی آقا دکتر
 
گردشگری سپاهان
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موزه مردم شناسی 
خمینی شهر در 

سال ۱۳8۴ در بخش 
دیوان خانه خانه تاریخی 

سرتیپ امینی سدهی 
تائید شد. با در نظر 

گرفتن کاربری موزه، 
طرح تاسیسات و ادامه 

روند مرمت برحسب 
کاربری ادامه یافت 
و بودجه مرمتی آن 
توسط شهرداری و 

اعتبارات دولتی تامین 
شد و سرانجام این 

موزه در سال ۱۳88 در 
معرض بازدید عموم 

قرار گرفت.
هرساله به رسم اینکه 

خمینی شهر بزرگ ترین 
قطب تولید گل شب 
بو گلدانی در کشور 

است و شهر شب بوها 
نام دارد، باغچه های 

این خانه با گل شب بو، 
گل کاری می شود تا نماد 

خمینی شهر در ذهن 
مسافران پررنگ شود.

بر اســاس گفته های موجــود در ســال ۱۳۱۵ ه.ق 
ضل الســلطان حاکم وقت اصفهان قصــد بازدید از 
خمینی شهر )ســده( را داشته که ســرتیپ به دلیل 
نداشــتن محل پذیرایی مناســب از وی درخواست 
مهلت دو ســاله نمود تا عمارتی آبرومند مهیا نماید. 
ســرتیپ سریعا شــروع به ســاخت این مجموعه در 
مساحت ۲۳۵۰ در جهت شمالی، جنوبی و با امکانات 
مورد نیاز می نماید تا مکانی مناسب برای یک زندگی 

مرفه فراهم گردد.
سر در ورودی کتیبه ای موجود است که ساخت بنا را 
به ۱۶-۱۳۱۵ ه.ق نشان می دهد و با استناد به کتیبه ای 

که هم اکنون در تاالر پذیرایی )شــاه نشــین( قرار دارد 
می توان نتیجه گرفت که ساخت این بنا به احتمال زیاد 

طی یک سال صورت گرفته است.
همان طور که از بررسی قراین تاریخی برمی آید با توجه 
به امکانات ساختمان ســازی در آن زمان ساخت چنین 
بنایی با این عظمــت و جالل در این فرصــت کوتاه امر 
دشــواری به نظر می رســد بنابراین گمان می رود افراد 
بســیاری در ســاخت این بنای بسیار باشــکوه شرکت 
داشته اند و این خانه زیر نظر یک برنامه ریزی و مدیریت 
منســجم و با یک دقت خاص با یک نقشــه بسیار زیبا و 
دقیق ساخته شده اســت. حتی این احتمال نیز وجود 
دارد که این خانه یک تیم طراحی داشــته و هر قسمت 
را چند نفر طراحی کرده اند که توانســته زودتر از موعد 

مقرر تمام شود.
جنوب خانه میدان اســب دوانی قرار داشته است که هم 
اکنون باغ موزه میوه های خمینی شهر است. هم چنین دور 
تا دور میدان طاق نماهایی وجود دارد که آبخور اسب ها 
بوده است. در پشت بام خانه اصطبل واقع است و در سوی 
دیگر حمام قرار دارد. مساحت مجموعه به ۳ هزار و ۸۰۰ 

متر می رسد.
تامین روشنایی، گرمای زمستان و خنکی تابستان، طبق 
طراحی دقیق، بیشتر از طریق عوامل طبیعی همچون نور 

خورشید و جریان هوا بوده است.
در ورودی خانه از جنــس چوب اســت و خانه در یک 
مجموعه خاصی قرار دارد و اگر داالنــی را که بعد از در 
ورودی قــرار دارد دنبال کنید، به چند خانه مســکونی 

می رســید که در همین مجموعه قرار دارند و متعلق به 
فرزندان سرتیپ می باشند.

این مجموعه کم نظیر، نمونــه واضحی از معماری دوره 
قاجار است. فرم سبک معماری، )نقش مایه ها ( و رنگ 
های مورد استفاده در تزیین ساختمان متعلق به معماری 
سبک قاجاری می باشد . دیوانخانه سرتیپ سدهی دارای 
تاالر، حوضخانه، نارنجســتان، اتاق های سه دری و پنج 

دری و برج مراقبت می باشد.
این بنا ی زیبا که از خشت خام و آجر ساخته شده دارای 
تزیینات بســیار چشــم نوازی همچون گچبری، منبت 
کاری، آیینه کاری، پارچه های سقفی و پنجره های گره 

چینی شده می باشد .
این بنا ی با شکوه که سقف ایوان آن بر روی ستون های 
گچبری شده باسر ستون های برگ کنگری قرار گرفته 
اســت و دارای حجاری های ظریف و زیباســت و شکل 
بیرونی آن شباهت انکار ناپذیری با عمارت باغ ارم شیراز 

دارد. 
وارثان سرتیپ، ارثیه خود را برای بازسازی خانه به رایگان 
بخشــیده و هم چنین یادگاری ها و هدایا و بقیه وسایل 
آن زمان را هم اکنون در موزه  اتاق های خانه به نمایش 
گذاشته اند. این وسایل در هر اتاق به صورت یک داستان 
روایی به بررسی یک مراسم می پردازد یا ملزومات کاری 

را به نمایش می گذارد.
وســایل و لباس عروس و داماد، تجهیزات شکار، وسایل 
زندگی و پول و ســکه رایج در آن زمان، ازجمله اشــیا و 

فرهنگ محفوظ در این موزه بسیار ارزنده هستند.
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 پیشنهاد ویژه مرداد؛ آبشار گل آخور در آذربایجان شرقی؛

به گوش سنگ میخواندم 
رسود آبشارم را ...

عکس:
محمدجواد ناصرین

آبشــار گل آخور یکی از دل انگیز ترین مناطق طبیعی جا ذبه های اســتان 
آذربایجان شرقی است که در حوالی روستای گل آخور از توابع دهستان ارزیل 
قرار گرفته است. بخش خاروانا شصت کیلومتری غرب ورزقان در دامنه های 
غربی کوه کسبه و در میان جنگل های طبیعی ارسباران است.روستای گل آخور 
در مسیر ورزقان-خاروانا در منطقه ای به نام سه راهی ممد آقا واقع شده ،در این 
سه راهی بعد از پیچیدن به جاده فرعی و طی حدود پنج کیلومتر راه به روستای 
ارزیل رسیده , از ارزیل تا خود آبشار یک کیلومتر باید خاکی رفت معدن طالی 

اندریان هم در این منطقه قرار دارد.

واژه »گل آخور« در زبان ترکی آذربایجانی به معنای »گل ریز« است. این آبشار بسیار زیبا و خنک از سه چشمه پرآب و خنک، 
تشکیل شده و با شدت به پایین سرازیر می شود و این وجه تسمیه به این دلیل انتخاب شده که آب کف آلود آبشار و بوي مطبوع 

ناشي از برخورد آن با خاک و سنگ هاي پیرامون شبیه ریختن گل از یک ارتفاع و بوي خوش برخاسته از آن است.

 
گردشگری سپاهان
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عالوه بر آبشار، قله  

جال داغی این روستا 
و ییالق های باالدست 

قله می تواند مورد 
توجه گردشگران و 

کوهنوردان قرار گیرد. 
یک امامزاده هم در 

طرف دیگر روستا 
)سمت باغات( قرار 

دارد که به امامزاده پیر 
سید علی آقا معروف 

است. 
چند آالچیق توسط 

سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری 
در باالی آبشار جهت 
استفاده گردشگران 

ساخته شده و همچنین 
راه رسیدن به خود 
آبشار برای راحتی 

مسافران پلکان کشی 
شده است. 

  مسیرهای 

رسیدن به آبشار

سه راه براي رفتن به 
گل آخور وجود دارد.

۱- جاده تبریز صوفیان 
- شش کیلومتر پس از 
پلیس راه - جاده امند 

و امتداد جاده حدود 
۵۰  کیلومتر تا روستای 

ارزیل و ادامه مسیر 
حدود سه کیلومتر تا 

گل آخور.

طبیعت گردی

طول جــاده کال آســفالت بــوده و مســیر کامال 
کوهستانیست لذا در رانندگی دقت زیاد می طلبد و 
در ضمن در برگشت اگر به شب خوردید رانندگي در 
تاریکي از این راه پیشنهاد نمي شود و در برخي جاها 
احتمال سقوط سنگ از کوه وجود دارد  و گاهی فاقد  

تابلو های راهنماییست .
 پس از روستای امند و گذر از سه راهی ایوند به سه 
راهی ایری می رسیم که به سمت چپ ادامه مسیر 
داده و به ســه راهی النجق - طرزم میرسیم که در 
اینجا تابلو شما را به سمت راست هدایت می کند که 
پس از عبور از روستای قیز کندی و طرزم به روستای 

ارزیل می رسیم و سمت چپ جاده  راه به روستای 
گل آخور هدایت می نماید .

 مسیر بین ارزیل و گل آخور بسیار دیدني است یک 
 طرف باغ ها سرســبز و یک طرف رودخانه پر آب و 
کوه هاي سر به فلک کشیده آنقدر  لذت بخش است 
که آدمي دوست دارد همان جا بماند و دیگر به شهر 

برنگردد.
۲ - تبریز - اهر - ورزقان - خاروانا - روستای ارزیل و 
نهایتا گل آخور به مسافت حدود ۲۱۰ کیلومتر . اگر 
این مسیر را به گل آخور انتخاب کنید احتمال اینکه 
شب را باید در روســتاي ارزیل و یا گل آخور بمانید 

زیاد است چون مسیر طوالني و  طول مسیر جا هاي 
دیدني زیاد است.

در ضمن در این مسیر قلعه جوشغون و یک امامزاده 
) سید ابراهیم خلیل (در بین راه هست.

  قلعه جوشین در ۲۶ کیلومتری غرب ورزقان و شش 
کیلومتری روستای جوشین و در قلب محال تاریخی 
دیزمار ارسباران به مرکزیت شــهر باستانی خاروانا 
در یک منطقه کوهستانی سخت گذر در باالی یک 
کوه مرتفع قرار گرفته اســت. در کاوش هایی که در 
آن صورت گرفته، سفالینه هایی از هزاره  اول قبل از 

میالد و قرون اولیه اسالم به دست آمده است.  
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از شهر ورزقان بطرف شمال غربی در یک جاده کوهستانی مارپیچ و زیبا با رد 
شدن از روستاهای دیزج ملک و آقابابا فرامرزی به دوراهی خاروانا - اسپیران 
می رسیم که راه سمت راســت)به طرف خاروانا( را در پیش گرفته و بعد از 
عبور از روستاهای داش کسن- گزن بند- مزرعه شادی و نرسیده به روستای 
جوشــین به یک امامزاده)ســید ابراهیم خلیل( می رســیم که در سمت 

راست)شمال( جاده قرار گرفته است. 
قلعه درست روبروی این امامزاده در سمت چپ جاده)جنوب( قرار گرفته است 
امامزاده دارای امکانات رفاهی و مسکن جهت اقامت مسافران و توریست ها 

است.
اگر شــب را در ارزیل ماندید و درضمن اگر عالقه مند به ســتاره ها هستید 
فرصت بســیار خوبي بدســت آورده اید ! نمیدانم از کدام واژه براي توصیف  
منظره ستاره ها در دل تاریکي شب هاي ارزیل باید استفاده کرد  واقعا زبان از 
توصیف زیبایي شب هایي که در ارزیل به تماشاي ستاره ها خواهید نشست 
عاجز است. از ارزیل تا روســتاي گل آخور ۱۰ دقیقه با ماشین فاصله دارید 

صبح اول وقت پیاده روي در این مسیر) ارزیل تا آبشار( صفاي دیگري دارد.

در حال حاضر بقایای بسیار کمی از آن به جا مانده بر فراز یک 
کوه صخره ای در یک منطقه کوهستانی زیبا در شمال غربی 
شهر ورزقان واقع شده است. ارتفاع قله از سطح دریا در حدود 

۱۸۰۰ متر می باشد. 
مســیر کوه پیمایی این قله که نیاز به تجهیزات خاصی ندارد 
ضلع شمالی آن است. از ســایر جهات نیاز به صخره نوردی با 
تجهیزات کامل دارد(. مسیر رفت از تبریز به ورزقان و از آنجا 

در جهت شمال غربی به طرف شهر خارواناست. 
فاصله تبریز تا ورزقان ۹۷ کیلومتر و فاصله ورزقان تا پای قله 

هم باید چیزی در حدود 4۵ کیلومتر باشد. 

فاصله تا نزدیکترین مقاصد گردشگری:

فاصله   تا مسجد جامع خاروانا : ۳2 کیلومتر - زمان : ۴۰ دقیقه 
فاصله   تا مسجد جامع مرند : ۶۴ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه 
فاصله   تا مجموعه کردشت : ۶۴ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه 

فاصله   تا منطقه گردشگری چیچکلی : ۶۹ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و 
۳8 دقیقه 

فاصله   تا کتیبه سغندل ورزقان : 8۰ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳2 دقیقه 
فاصله   تا چشمه آب گرم صوفیان : 8۱ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و 27 دقیقه 

فاصله   تا آبشار آسیاب خرابه : 8۴ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه 
فاصله   تا روستا و آبشار عیش آباد : 8۴ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه 

فاصله   تا بازار تبریز : 88 کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه 
فاصله   تا باغ گلستان : 8۹ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه 

فاصله   تا ارگ تبریز )علیشاه( : ۹۰ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه 
فاصله   تا موزه و خانه استاد شهریار : ۹8 کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۴7 

دقیقه 
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موزه گردی

ارزشمندترین 
خانه جهان در تهران
میدان حسن آبادتهران  را که به سمت راست بروید بعد از خیابان شیخ هادی، وسط آن همه ابزارفروشی و شلوغی به خانه ای می رسید  که 
اینقدر متفاوت است، که هیچ انتظارش را ندارید و همین که پایتان را در حیاط آن می گذارید ، همه سرو صدا و رفت و آمدها هم تمام می شود. 
اینجا خانه مقدم است . عمارتی که همچون تافته  جدابافته، فرسنگ ها با دنیای اطرافش فاصله دارد، خانه ای که خودش یک پا تاریخ زنده 

تهران به شمار می آید. 

موزه مقدم دانشگاه تهران یا به عبارتی خانه مقدم از جمله خانه های مجلل دوران قاجار، متعلق به یکی از درباریان آن دوران به نام محمد تقی خان احتساب الملک، است. 
احتساب الملک دارای دو پسر به نام های حسن و محسن بود که برای ادامه تحصیل به اروپا رفتند. حسن در فعالیت های ادبی، سیاسی و اجتماعی حضور فعالی داشت 
و در جوانی فوت کرد. از او نمایشنامه بسیار معروف »جعفرخان از فرنگ آمده« به جا مانده است. برادر کوچکتر، محسن، پس از اتمام تحصیالت خود در رشته های 
ـ ساکن شدند و در کنار فعالیت های علمی به گردآوری  ـ محل کنونی موزه مقدم  نقاشی، تاریخ هنر و باستان شناسی در سال ۱۳۱۵ ه.ش به ایران بازگشت و به همراه همسر فرانسوی خود »ُسلما« در خانه پدری 
ـ تاریخی به نحو چشمگیری در  آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی پرداختند. استاد مقدم بسیاری از آثار ارزشمند جمع آوری شده است. مانند کاشی، قطعات سنگی تراشیده شده و غیره را با الهام از فضاهای سنتی 
جای جای این عمارت قدیمی نصب و برخی دیگر مانند کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، تابلو نقاشی، مسکوکات، مهرها و اسناد تاریخی و غیره را با نظم و ترتیب خاصی در خانه پدری نگهداری 
کرد. پیشنهاد ما برای یه نیم روز گرم تابستانی، به دور از گرمای آزاردهنده مرداد ماه، یک موزه گردی جذاب در خانه مقدم است جایی که به گفته پروفسور پوپ مورخ آمریکایی گرانبهاترین خانه در جهان است.

عکس:
محمدجواد ناصرین

 
گردشگری سپاهان
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طبیعت گردی

 فاصله از اصفهان :
735  KM

رامسر
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روی ابرها قدم بزن!
عکس ها:
شبنم اربابیاننیما شفیعی

در فصل گرم تابســتان و روزهای گرمی که در پیش داریم برای سفر باید مناطقی را 
انتخاب کنیم که هم جاذبه های زیبا و دیدنی داشته باشد و هم از آب و هوای مطبوع و 
خنک برخوردار باشد تا از سفری که داشته ایم نهایت لذت را ببریم. خطه سرسبز رامسر 
از مناطقی است که گردشگران آن را برای جنگل های زیبا و مسحورکننده اش، سکوت 
وآرامشی که در این منطقه حکمفرماســت انتخاب می کنند. بنابراین دراین مقاله به 

روستای جنت رودبار از ییالقات شهرستان رامسر سفری می کنیم.

دهستان جنت رودبار، دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر در استان مازندران 
است.جنت رودبار منطقه ای بسیار زیبا و جذاب است که یکی از مهم ترین مناطق گردشگری رامسر محسوب می شود. ییالق های جنت 

رودبار مانند اکراسر، چاک، چرته، نمکدره، ایزکی و جیررود مناطقی بسیار زیبا بوده و آب و هوای دلنشینی دارند.
از آبشارهای نام برده شده از منطقه جنت رودبار می توان به آبشار سیاسرت ، آبشار آزارک، آبشار حسینیه، آبشار چاردر، آبشار خشکا، 

آبشار ریش بزار و آبشار هیسیان اشاره کرد. 

سفری به جنت رودبار؛
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طبیعت گردی
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جنت رودبار به یقین از زیباترین 
مناطق در ۶۰ کیلومتری از 
شهرستان رامسر است که 

زیبایی های مناظر طبیعی و 
دیدنی های خارق العاده  اش زبانزد 

هر گردشگر و مسافری است که 
برای یک مرتبه هم که شده، 

قدم در این منطقه از کشور نهاده 
است. جنت رودبار را که سرزمین 

»گل گاوزبان« نیز می نامند، 
از مناطق جذاب و فوق العاده 

تماشایی است که به عنوان یکی 
از اصلی ترین و محبوب ترین 

مناطق گردشگری رامسر، 
شناخته می شود. همچنین 
حضور آبشارهای خروشان 
در جنت رودبار مانند آبشار 

آزارک، آبشار حسینیه، چاردر، 
خشکا، ریش بزار و هیسیان، این 

منطقه ی ییالقی و گردشگری 
را در لیست پرترددترین مقاصد 

مسافرتی توریستی در بخش 
شمالی کشور، قرار داده است. 
پوششی از جنگل های انبوه، 

مزارع و چشم اندازهای طبیعی در 
کنار مه غلیظ در دهستان جنت 
رودبار، از دیگر ویژگی های این 
منطقه ی ییالقی و گردشگری 

است. در فصل تابستان سفر 
به این منطقه سرسبز و هوای 
مطبوع آن قطعا خالی از لطف 

نیست و عکس های متعددی از 
مناظر و جنگل ها وآبشارهای 

زیبایش خواهید گرفت و در طول 
مسیر از کوه های سر به فلک 

کشیده و دشت های فراخ لذت 
 خواهید برد حتی شب را

 می توان در خانه های ییالقی یا 
در دل طبیعت گذراند.   

در طول مسیر جنت رودبار، تعدادی از این آبشارها را 
می بینی یکی از جاهایی که می توان ساعت ها نشست و 
از زیبایی آبشار و خنکای آن لذت برد. قسمت اعظم آب 

و هوای جنت رودبار کوهستانی است. 
از ویژگی های آب و هوای کوهستانی آب و هوای سرد 
و پربرف آن در زمستان و آب و هوای معتدل و مطبوع 

در فصل تابستان می باشد. 
به طوری که اختالف درجه حرارت میان شــب و روز 
بسیار زیاد اســت. به دلیل خشــک بودن نسبی هوا و 
رطوبت اندک، خورشید در تابستان عمودی می تابد و 

هوا زود گرم می شود، اما به محض این که آفتاب غروب 
می کند سردی همه جا را فرا می گیرد. اهالی شهرستان 
رامسر در فصل گرم تابســتان به ییالقات جنت رودبار 
کوچ کرده و از آب و هــوای مطبوع و خنک آن منطقه 

استفاده می کنند. 
جنت رودبار از سمت شمال به جنگل دالخانی، بخش 
جلگه ای و دهســتان ســخت سر و از ســمت شرقی 
به دهســتان گلیجان و دوهزار، از ســمت جنوب به 
اشکور رامســر و از ســوی غرب به مناطق جنگلی و 
 مراتع دهســتان جواهرده محدود می شود. دهستان 

 جنت رودبار مشــتمل بــر ۵۹ آبادی، مرتــع و توابع 
می باشد. درباره نام و وجه تسمیه جنت رودبار اظهار 
نظرهای گوناگونی وجود دارد. نام تاریخی جنت رودبار 
»َجنِده رودباره« می باشــد. سید محمد تقی سجادی 
در کتاب جغرافیای تاریخی رامسر درباره جنت رودبار 
می نویسد : » تا قبل از سلطنت پهلوی )رضا شاه( این 
دهستان به همان نام تاریخی َجنِده رودبار معروف بود، 
اما از آن به بعد به جنت رودبــار تغییر نام یافت، با این 
وضع هنوز هم کسانی هســتند که آنجا را به همان نام 

تاریخی می خوانند.« 
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امروزه در بســیاري از شــهرهاي ایران بافت هاي 
تاریخي وجود دارند که هر یک در برگیرنده بناها و 
محوطه هاي ارزشمندي از روزگاران گذشته این دیار 
هستند. در جهت تحقق هدف حفاظت، احیا و تداوم 
زندگي مجموعه هاي فرهنگيـ  تاریخي گذشته و نیز 
تربیت نیروي متخصص مورد نیاز در این زمینه، دوره 
هایي در سطوح کارشناسي و کارشناسي ارشد در 
آموزش عالي ایران طراحي شده است که مهم ترین 
آنها دوره کارشناسي مرمت بناهاي تاریخي و دوره 

کارشناسي ارشد مرمت بناها و بافت هاي تاریخي است.   

مرمت و حفاظت  
حقیقــت مرمــت در دیــار مــا ریشــه اي دیرینــه دارد. ولــي آنچــه امــروزه فــرا روي 
ماســت، پدیــده اي اســت حاصــل تفکــر و نیــات و برآینــد عقایــد و آراي نیــک 
 اندیشــان و روشــنفکران ســلیم النفــس دو قــرن اخیــر اروپــا؛ پدیــده اي کــه بــا 
گردهمایي هاي بســیار، بحث و تبادل افکار، همگرایي و تجمع نظرهاي خبرگان و صاحبنظران 
ذیصالح، به صدور منشورها و توصیه نامه ها و ارائه ضوابط و راه ها و روش ها انجامیده درصورتي 
بین المللي به خود گرفته است. بر این اساس و به عنوان مقدمه اي بر مطالعه شیوه هاي آموزش 
مرمت در سایر کشورها ،الزم است به اختصار به بررسي و شــناخت واژگان اصلي تعریف کننده 
این حوزه از دانش پرداخته و زمینه براي یکسان سازي واژگان و مفاهیم در این مطالعه تطبیقي 

فراهم شود.   
   واژه »مرمت« در زبان فارسي به معناي اصالح کردن بنا و غیره و تعمیر کردن آمده است. مرمت 
تا حدودي مترادف با تعمیر است. تأمل در معناي اصطالحي و گسترده مرمت بیانگر آن است که 
این لغت در برگیرنده و ظرف مناســبي براي این معاني نیست. حتي گاهي معني واژه مرمت نزد 
فارسي زبانان در تعارض با روح و حقیقت مرمت است  معادل واژه مرمت در زبان انگلیسي کلمه 
Restoration است؛ معناي جامع و تخصصي را که بر لغت مرمت حمل مي شود، در زبانهاي 

دیگر عموما با واژه Conservation به کار مي برند.   
واژه حفاظــت  در ادبیــات تخصصــي بــه معنــاي اصطالحــي مرمــت نزدیکتــر 
اســت. در حقیقــت، حفاظـــت معنــاي کلــي تــري دارد و اقداماتــي چــون مرمــت، 

مرهمی بر زخم های 
کهنه بناهای تاریخی

عکس ها:
میر سعید هادیان

رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
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 احیــا، بــاز زنــده ســـازي و نگهـــدار ي  در ذیـــل ایـــن معنـــا و  بــه عنــوان 
مرتبه اي از مراتب و درجات حفاظت مطرح هستند. مجـــامع رســـمي و قـــانوني کـشور 
نیـــزظاهرا از دهه چهل شمسي ]تقریبا همزمان با تاســیس انجمن حفاظت از آثار باستاني 
 در ســـال ۱۳44[ از واژه حفاظت بــا تعبیري مشــابه واژهConservation  اســتفاده 

کرده اند. 
بـا توجـه بـــه اینکـــه امـــروزه، عموم دوره هاي تخصصي آموزش مرمت با واژه تخصصي 
حفاظت تعریف مي شوند، در این تحقیـ ق، کـــه دوره هاي آموزشـــي ســـایر کـــشورها 
 بررسی شـــده اســـت، از هـــر دو واژهConservation  و Restoration استفاده

 شده است.   

   آموزش مرمت در كشور ايران  
پیشینه حفاظت و مرمت آثار فرهنگيـ  تاریخي در جهان دو دوره دارد: در دوره اول، دوره قبل 
از انقالب صنعتي،  مرمت به شیوه سنتي و آموزش آن نیز به شیوه استاد و شاگردي و سینه به 

سینه بود. در کشور ایران نیز مرمت به همین طریق از دیرباز متداول بود. 
در دومیــن دوره، دوران جدیــد و پــس از انقالب صنعتــي ، مرمت علمي و دانشــگاهي در 
اروپا بنیــاد نهاده شــد و به دیگر نقاط جهان گســترش یافــت. مقدمــات ورود این جریان 
به کشــور ایــران در دوره قاجار با واگذاري امتیاز حفاري باســتان شناســي به فرانســویان 
آغــاز شــد و در دوره پهلــوي اول بــا ورود معمــاران و مرمتگــران اروپایــي )ماننــد 

 آندره گــدار( و واگــذاري زمــام مرمــت و آمــوزش مرمــت و معمــاري ایران بــه آنان، 
اوج گرفت. 

امــا امــروزه، براســاس برنامــه  گــروه هنــر شــورایعالي برنامــه ریــزي، بــه منظــور 
 تربیــت نیــروي انســاني متخصــص در زمینــه مرمــت و احیــا چهــار دوره آموزشــي 
 حوزه هــا ی مرمــت و حفاظــت ابنیه تاریخــی را مي تــوان به دســته های زیر تقســیم 

کرد:  
  دســته اي به طورخاص به حفاظت آثار و اشــیا مي پردازند، مانند حفاظت نقاشي، پارچه و 

مجسمه؛  
دســته اي به حفاظت معماري و بناهاي تاریخي مي پردازند. این دوره هــا با عناویني چون 
نگهداري معماري، نگهداري ســاختمان، حفاظت از ســاختمان و حفاظت از معماري برگزار 

مي شود.   
دسته ســوم نیز به حفاظت شــهري و طرح مبحث حفاظت در ارتباط با بافت هاي شهري با 

عناویني چون  نگهداري شهري  و حفاظت شهري مي پردازند.   
   عنــوان ایــن دوره درکشــور ایران»مرمــت و احیــاي بناهــا و بافتهــاي تاریخــي« 
 اســت. گنجانــدن دو موضــوع تخصصــي مرمــت بناهــاي تاریخــي و مرمــت

 بافت هاي تاریخي که البته، در برخي مباحث نیز مشترک هستند، در یک برنامه آموزشي واحد 
به بروز مشکالت زیر منجر شده است:  

در حوزه حفاظت و مرمت بناهاي تاریخي بســیاري از مباحث تخصصي ارائه نمي شود. نمونه 
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.براي مثال، میتوان به برنامه آموزش حفاظت در کشــور 
انگلستان و نیز برنامه آموزشي مؤسسه بینالمللي ایکروم در 

دو حوزه مستقل ARC۱ و ITUC اشاره کرد. 

جايگاه شناخت در حفاظت  
از آنجا که هرگونه اقــدام و مداخله صحیح در خصوص آثار 
تاریخي و فرهنگي مستلزم شناخت صحیح آنهاست، در امر 
آموزش حفاظت نیز پرداختن به حوزه مطالعه و شــناخت 
کامل، قبل از هرگونه تصمیم گیري، ضروري اســت. حوزه 

شناخت را در چند بعد زیر مي توان مطرح کرد:  
شناخت معماري و شهرسازي گذشته؛  

شناخت پیشینه امر حفاظت و نظریه هاي آن؛  
شــناخت و مطالعه موردي اثر معماري و شهرسازي مورد 

مداخله.  

 نتيجه گيری  
پرداختن به موضوع حفاظت آثار در کشوري چون ایران که 
آثار ارزشــمند فراواني در شهرسازي و معماري تاریخي در 
شهرهاي مختلف دارد، در برنامه ریزي هاي آینده ضرورت 

فراوان دارد. 
ســابقه اندک آموزش حفاظت گران و متخصصان داخلي 
مرمت و نیــز ضرورت توجه به تجــارب جهاني آموزش در 
حوزه حفاظت، انگیزهاي براي انجام شــدن این پژوهش 
در خصوص شناخت و بررسي نظام آموزشي ایران با برخي 

کشورهاي مجرب شد.  
نگارش سید محمد تقي مصـطفوي رئـیس) ۱۲۵۰ تـا  
۱۲۱۲( اظهار ميکند که در دوران سلطنت فتحعلي شاه 
قاجار ،اداره باستان شناسي وقت مرحوم حاج محمد حسین 
خان صدر اصفهاني در تعمیر و بسـیاري از حفظ کاخ ها و 
 آثار عهد صفویه  ، اهتمام فراوان بــه  خرج داد وبه  جرات

 مي توان گفت که اگر عالقـه و دلسـوزي آن مرحـوم نبـود 
ابنیـه و ابنیه صفویه در اصفهان همان وقت از میان مي رفت.  
وي عالوه بر تعمیر و احیاي آثار مـذکــور آثاري هـم بـه 
سـبک آثـار صـفویه ایجـادکر د، از قبیل چهـار بـاغ نـو کـه 
چهـار بـاغ خواجـو هـم ميخوانند و اکنون موجود است و 
هفت دست صـدري و تغییراتـي کـه در عمـارت هشـت 

بهشـت اصفهان داده شد. 
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شاخص این مباحث در مقایسه برنامه آموزشي ایران با 
NCAC و بث، کمبود بارز حــوزه هاي علوم مختلف 
تجربي مرتبط با حفاظت کالبــدي بناهاي تاریخي و 
 نیز روش هاي مستند ســازي در برنامه آموزشي ایران

 است.  
متقابال در حوزه حفاظــت و احیاي بافت هاي تاریخي 
شهري، بسیاري از مباحث تخصصي مطرح نمي شود. 
از آنجا که پرداختن به مباحثي کــه به نحوي با مقوله 
شهر مرتبط هستند مستلزم معرفت میان دانشي است، 
بدنه ضعیف و نحیف مباحث شهري از جمله اقتصاد و 
جامعه شناسي شهري، طراحي شهري، قوانین شهري 
،سیاســت شــهري و برنامه ریزي در برنامه آموزشي 
 ایران در مقایسه با برنامه شهري نیوکاسل بسیار واضح 

است.  
 به دلیل تفاوت ماهیت حفاظــت در دو حوزه بناهاي 
تاریخي و بافتهاي تاریخي و نیز گستردگي دانش در هر 
یک از آنها ، در بسیاري از برنامه ها آموزش حفاظت در 
این دو حوزه در چند برنامه مستقل برنامه ریزي میشود 
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مهرناز شهباز

 متل های بختیاری؛ 

از شور 
هفت لشکر

 تا عاشقانه های 
فلک ناز 

با گرمای قصه های  »حیدربک و ســمن 
بر« و یا کتاب»فلک ناز« بود که از بلندی 
شب های سرد زمســتان کاسته می شد 
و بر گرمی و شور شب نشینی ها افزوده 
می شــد.  بختیاری ها عــالوه بر عالقه 
وافرشــان به پهلوانی ها و عاشقانه های 
کتاب  شاهنامه که آن را »هفت لشکر« 
می خوانند، به کتاب فلــک ناز و کتاب 
حیدر بک نیز عالقه زیادی داشــتند. تا 
 چهل، پنجاه ســال پیش این کتاب ها هنوز هم در دورهمی و شب نشینی

 بختیاری ها زمزمه می شد؛ شب نشینی هایی که  عموما خانوادگی و فامیلی  
بودند  و   کسی از بزرگان که شعر خواندن را خوب بلد بود مجلس را به دست 
می گرفت و شورآفرینی می کرد. شعر و تصاویر کتاب همه  از قهرمان هایی 
 می گفتند که خوی پهلوانی داشــتند و به جنگ  دیو و پلیدی و سیاهی

 می رفتند و یا داستان از عشق قزلباشی داشتند  که از ایران تا کشمیر برای 
رستن دلبر از بند غم راه می سپرد. 

روح حماسی و پهلوانی همیشه در ایل بختیاری تحسین شده و عالوه بر حماسه های 
منظوم،عاشقانه هایی که با پهلوانی و دالوری عجین بوده اند  اهل این قوم را  بیشتر 
به  همزادپنداری دعوت کرده اند؛ تخت سمن بر یا کوه حیدربک از جمله مکان هایی 
هستند که بختیاری ها آنها را در پیوند با قهرمان های قصه ها و داستان ها در اطراف 

خود رسمیت بخشیده اند.

عکس ها:
محمدعلی سلیمانی
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میراث کهن

بختیاری ها قلمرو جغرافیایی داســتان ها و کتاب های مورد عالقه 
شان را در قلمرو زندگی خودشان بازسازی می کنند. برای مثال در 
شهر گندمان در اقلیم بختیاری ها  تپه ای اســت که مردم آن را به 
نام بهرام گور می شناسند و یا باالتر از روستای نیاکان در شهرستان 
کوهرنگ، بقایای دژی وجود دارد که مردم آن را دژ هجیر می نامند. 
در میان بختیاری ها تفاوت برزگی میان قصه  وداســتان و افســانه 
 وجود ندارد؛ همه را یک جا »متل« می خواننــد. متل هایی  که در 
دورهمی ها با خوانش باشندگان مجلس جان می گیرند و شب ها را 
به صبح متصل می کنند. متل های بختیاری  از نگاه فولکورشناسان 
بختیاری گاه خیالی انــد، گاه واقع بینانه انــد  و گاهی هم تاریخی، 
مثل  کتاب فلک ناز و کتاب حیدر بک که  روایت زندگی پهلوان ها  و 

بزرگان بر مدار رخداد های تاریخی اند.
امروز  به ندرت  به این آثار در جمع خانواده های بختیاری   پرداخته  
می  شود و این کتابها در شــمار  کتاب های کمیاب اند  اما هنوز هم 
نســخه های قدیمی را می توان  در کنج طاقچــه و کتابخانه های 
سالمندان باسواد بختیاری ســراغ گرفت. در ادبیات شفاهی مردم 
ایل بختیاری داســتان ها و متل های زیادی نقل شده  اما  دو کتاب 
فلک ناز و حیدربک از جمله داســتان هایی هســتند که به صورت 
 مکتوب بوده و رویدادهای داستانیشان خارج از محدوده جغرافیایی
  بختیاری هــا روی داده، با این وصــف اما این دو کتــاب در میان

 بختیاری ها بســیار محبوب بوده و مثل کتاب هفت لشکر یا همان 
شاهنامه، بختیاری ها عالقه زیادی به آنها داشته اند. 

دکتر قنبری عدیوی در کتاب فولکور مردم بختیاری با تاکید بر این که 
متل در بختیاری مفهوم افسانه، قصه ، داستان و حکایت را دربردارد 
معتقد است که قوم بختیاری بینش ، دیدگاه و نظر خود را درباره امور 
زندگی، خوبی ها، بدی ها و  خواســته ها در چهره، رفتار، اندیشه  و 

گفتار شخصیت های افسانه ای و متل های خود نمایان می کنند.
متل های زیادی در میان بختیای ها پرورانده  شــده و سال ها نقل 
مجالس و شب نشینی های این مردم بوده؛ داستان هایی از ستایش 
زیبایی و  روشــنایی تا دلدادگی ها و  پهلوانی ها و نکوهش زشتی، 
پلیدی، دیو و تاریکی که همه در خط  داستان پرورانده می شوند و از  

آرمان ها و آرزوهای مردم بختیاری می گویند. 
 متل چهل دروغ، متل آالزنگی، متل خروس یک پا، متل پادشــاه و 

هفت پسر، متل دختر ماه پیشونی همه از جمله متل هایی هستند که 
به صورت شفاهی تا به امروز منتقل شده اند. این داستان های عامیانه 
متل ها و افسانه هایی هستند  که بیشتر فرم قصه دارند و عنصر نقلی 
و شفاهی بودن در آنها بیشتر نمایان  اســت.  این  متل ها بیشتر اما 
مخاطبانشان کودکان و نوجوانان بختیاری بوده اند تا بزرگترها. اما 
کتاب حیدربک و همین طور کتاب فلک ناز در کنار شاهنامه از جمله 
آثار مکتوبی بودند که بختیاری ها در شب نشینی ها اشتیاق زیادی 
به خواندن و شنیدنشان داشــتند. در این میان در کنار بزرگ ترها  
کودکان هم شنونده های پر و پا قرص این داستان ها بودند و همان 

جا پای کرسی یا چاله آتش درس دالوری و مردانگی می گرفتند. 
 قصه  حیدر بک از جمله متل ها و داستان هایی  است که از واقعیت ها
  منشا می گیرد؛ داســتان عاشــقانه ای که از دوران صفویه روایت

 می شود. از قصه های عاشقانه دیگر در میان بختیاری ها  قصه حسنی 
 و دالرا ، قصه گلدیس و چوپان اســت و همین طــور قصه آمن قره؛  
 قصه هایی که گاه دســت مایــه ترانه های بختیاری شــده اند و در 
مقام های موسیقی این قوم شنیده می شوند. اما از میان داستان های 
 عاشقانه،  داستان حیدر بک  بیشتر از همه این ها در میان بختیاری ها

 محبوب است.  کتاب حیدربک  حکایت از عشق یکی از قزلباشان شاه 
عباس دارد. جوانی که به دنبال آهوی از تیررس خارج شــده شاه بر 
اسب خویش می تازد تا او را شکار کند اما درمیانه راه به خیمه دختر 
قاضی کشمیر برمی خورد و همانجا به کمند عشق او گرفتار می شود. 
دختر، صنمبر نام دارد و برای جمــع آوری گیاهان دارویی به ایران 
آمده. قصه از آنجا شور می گیرد که حیدربک شیفته دختر کشمیر 
می شود اما صنمبر او را  باشمشــیر زخمی می کندو قصه ادامه پیدا 
می کند تا آنجا که حیدربک برای طلب عشقی که در آن اسیر شده 

راه کشمیر را می پیماید. 
افسانه های تاریخی بیشتر از ســایر متل ها در بختیاری ها طرفدار 
 دارند و اگر در میان بزرگان ایل بروید بیشتر از همه   این داستان ها،

 شــاید این داســتان کتاب فلک ناز نامه و حیدربک باشــد که در 
خاطرشــان خوب و خوش تر نشســته؛ چرا که از کودکی تا روزگار 
جوانی یکی از تفریحاتشــان نشستن پای داســتان های عاشقانه و 
حماســی ای بوده که گاهی با آرمان ها و رنگ و بوی ایلی  آمیخته و 

بازگو می شده است.  

کتاب فلک ناز نیز 
از جمله کتاب های 

حماسی و عاشقانه ای 
است که  در حافظه 

کودکان دیروز، میان 
ساالن و سالمندان امروز 
بختیاری ماندگار شده. 

کتابی که قهرمانش فلک 
ناز است؛ پهلوانی که با 
 دیو واجنه و دشمنان 
می جنگد و دخترانی 
به نام  آفتاب و سروناز  
شیفته اویند.  قهرمان 

دیگر این داستان  
خورشید آفرین  است که 

ابتدا در مقابل 
فلک ناز است اما در 
مراحل بعد همراه  و  

دوست همیشگی هم 
می شوند. داستان همه 
گرد پهلوانی های این 

دو و دلدادگی ها  و شرح 
عاشقانه های  فلک ناز
 می گردد و عاقبت  با 

مرگ فلک ناز و 
خورشید آفرین به پایان 

می رسد. تسکین شیرازی 
این داستان را در صد 
صحنه به نظم آورده و 

از نام ستارگان آسمان  
برای اسامی 

شخصیت های داستان 
بهره برده و این خود بر 

جذابیت و گیرایی  آن در 
میان شرح دلدادگی ها،  

دلبری ها و وصف
 میدان های نبرد و 

پهلوانی ها افزوده است.
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Ecotour-
ism in brief 
definition 
means 
respect 
for nature, 
respect for 
the past 

and present culture of the people 
who have lived in a particular eco-
system for many years. Ecotourism 
is not a complicated word, it is going 
and being in nature and loving it, Is a 
responsible journey that promotes 
the growth and sustainability of the 
ecosystem, culture, and quality of 
life of the residents of the particular 
tourist area. According to the latest 
definition provided by the Interna-
tional Ecotourism Society (TIES) in 

2015 ecotourism “is a responsible journey to 
natural attractions to enjoy and appreciate 
the nature (and to accompany the cultural 
features of the past and present), which has 
been a conservationist of the ecosystem, and 
sustains the quality of life of the people of 
the region, Includes training, in which the 
tourist is involved in the lucrative social-
economic activities of the local people. “In 
ecotourism, the word “training” is highly 
emphasized, both for travelers and for local 
people. The cultural and spiritual burden 
of indigenous houses is very important in 
promoting and distributing that culture.
In recent years in our country, the indig-
enous house created a lot of boom in the 
tourism industry, so that most of the Nature 
friend or foreign tourists go to these resorts 
instead of selecting star hotels. It seems that 
with the expansion of indigenous houses, a 
particular boom can be given to the villagers 
who have fallen out of breath and have many 
unemployed youths.
It is better to talk a bit more comfortable in 
this regard. Think you are a rural dweller 
in one of the country’s regions certainly, 
your area has natural attractions or crafts or 

dialects. The best way to preserve these areas, as well as to promote them, is 
to make these areas a place of production. Even in big cities such as Isfahan, 
Yazd, Shiraz, which has old and native neighborhoods, there is a worth-
while capacity that Instead of destroying old-fashioned homes and turning 
them into brilliant commercial towers and brilliant passages, we can make 
them a place to promote the rich culture of the past and generate wealth for 
ourselves. One of the principles emphasized in Ecotourism is education and 
cultural awareness among the people of a region. In ecotourism, tourists are 
closely acquainted with the culture and lifestyle of the region’s people And 
participate in their everyday activities In this connection, created between 
hosts and tourists, the people of the region are also familiar with the culture 
people of other regions and countries And the two groups are gradually more 
interested in each other. By making this acquaintance Tourists become more 
sensitive to the host area than they are and will pay more attention to the situ-
ation of that area. In conclusion, it is important to note that given the sanc-
tions and foreign exchange situation in our country, it is very important to 
pay attention to the tourism industry And with the potential of the software 
and the virtual world and extensive communications, it is possible to appre-
ciate this industry and, in particular, to expand and promote the rich culture 
and attractions of the country through traditional houses or residences.

A Journey to the Heart 
of  Traditions
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times they even attribute the 
tombstone engineering to the 
Sheikh Bahaii. Of course, the 
professor Jalal al-Din Homai, 
after carefully examining the 
monument and the architec-
ture of the building, considered 
the principle of the Pentagon to 
belong to the eighth and ninth 
centuries Which was rebuilt at 
the time of Shah Abbas I, and 
the northern part of the Khan is 
a quadrangular structure con-
sisting of a porch in the middle 
with two symmetrical rooms 
on either side of the extensions 
of the time of Shah Abbas. Late 
in the reign of Shah Abbas I Sa-
favid The tombstone building 

and dome began And in 1039 AH one year after the death 
of Shah Abbas ended. This monument is like the dome of 
Baba Qassim and is in the form of Darwish’s hat. The ex-
terior of the tombstone of Baba Reknoddin and its façade 
has been tiled. The base of this dome is the equilateral 
pentagon, with five identical porches built around a dome 
underneath. A Counter has been added to one of the sides 
of this pentagon. On this pentagon are necked that is 
also multifaceted. On this neck is a ceiling that covers the 
inner dome. This cone-shaped roof, with tiles beautifully 
painted in blue, marine, black and white, has been em-
broidered on the blue sky. Inside one of these verandahs is 
the tomb of Babar-e-din and there is a marble stone over 
2 meters in length and 16.1 meters in width. A precious 
marble stone is also installed vertically on it. The inscrip-
tion of this stone is in terms of carvings and beauty of the 
handwriting is one of the masterpieces in Isfahan. The 
inscription is also written in a beautiful white Tholth line 
on the background of the Azeri tile on the Mohammad 
Saleh Isfahani handwriting and dated 1309. Below this in-

scription is also 
a plate of square 
stone. On this 
stone, the date 
of 1200 AH is 
written and the 
name of Mirza 
Mohammad 
Nassir Bayazidi 
Bastami has 
mentioned. 
This person 
has repaired 
and restored 
the tomb on 
this date. In the 
vicinity of the 
tomb of Baba 
Renkaddin, 
there were sev-
eral small rooms 
associated with 
each other, one 
of which was 
famous as Chele 
Khane, and 
previouslyDer-
vishes gathered 
here.
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There is 
no one 
who 
passed 
the big 
tomb of 
Isfahan 
Takhte 

Foolad and has not seen the 
tomb of Baba Rukn al-Din. The 
beautiful tomb in the style of 

the Iranian-Islamic 
architecture of 
the time of Sheikh 
Baha’i, which was 
made by this great 
architect of the 
history of Isfahan. 
Most of Isfahan 
people know the 
name of this great 
learned man. 
And some people 
tell stories about 
him, Scholars and 
mystics know him 
more and are more 
familiar with his 
tomb that was the 
oldest place for a 
gathering of the 
eremite in Tahkte 
Foolad Tomb. His 
name is Mas’ud 
bin Abdullah, and 
his Nickname is 
Rukn al-Din, and 
is a member of the 
Beyza “in Shiraz”. 
And his full name is 
“Baba Rukn al-Din 
Mas’ud bin Abdul-
lah Bizawi”. He 
spent most years of 

his life in Isfahan. And he was very respected among the rulers, the 
great men and the elders of Isfahan.
Alameh Mola Mohammad Taghi Majlisi writes: “I was a close rela-
tive of Sheikh Baha’i, and he told me,” I have been informed and 
commanded to be ready for death”, and the sentence that was ad-
dressed to Baba Rukn al-Din from his grave 262 years after the death 
of Sheikh Bahayi was told, “ “ Our Sheikh, think yourself!” After the 
revelation of Sheikh Baha’i in this tomb, the tomb and the reign of 
Baba Reknoddin were brought to the attention of the great elders 
and the public. And the dedication and attention of the people to 
the pilgrimage of the grave of Baba caused Shah Abbas the first 
order to build a monument on the grave of this mystic And some-

Baba Rukn al-Din
Turquoise Jewel of Takhte Foolad
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Janat Roudbar such as Azarak 
waterfall, Hosseiniyeh water-
fall, Chardar, Disha, Rish, and 
Hessian, has put this tour-
ist area in the list of the most 
popular tourist destinations in 
the northern part of the coun-
try. An area of massive forests, 
fields and natural landscapes 
alongside the thick fog in the 
Janat Roudbar village is one 
of the o characteristics of this 
region. In the summer, the trip 
to this lush green area and its 
airy weather is definitely enjoy-
able. And you will have many 
pictures of the scenery, forests 
and beautiful fortresses And 
along the path, you will climb 

mountains and you will enjoy plenty of plains. Even you 
can spend the night at Bungalows or in the heart of nature. 
Along the way of Jannat Rudbar, you will see some of these 
waterfalls, one of the places where you can sit for hours 
and enjoy the beauty of its waterfall and coolness. Janat 
Rudbar is the mountainous weather. One of the Moun-
tainous weather features is It cold weather in winter and it 
is temperate and pleasant weather in the summer. So that 
the difference in temperature between the night and day 
is very high. Because of the relative humidity of the air, the 
sun shines vertically in the summer and the air is warmed 
up early, but as soon as the sun sets in, it cools everywhere. 
The people of Ramsar travel through the warm summer 
season to Jannat Rudbar and enjoy the cool and calm 
weather in the area. Janat Roudbar is bounded to the 
north by the Dalakhani forest, the plain section, and the 
hard-headed village, from the east to the Gilijan village 
and Dohezar, from the south to the Rashzar River, and 
from the west to the forest and rangeland areas of Javaher-
deh. Janat Roudbar village consists of 59 villages, gardens 

and environs. 
There are dif-
ferent opinions 
about the name 
and meaning of 
Janet Rudbar. 
The historical 
name of Janet 
Roudbar is 
“Jande Roud-
bare”.Seyyed 
Mohammad 
Taghi Sajjadi 
writes in Ram-
sar’s geographic 
history about 
Janat Rudbar: 
Prior to the 
reign of Pahlavi 
(Reza Shah), 
the village was 
known as its 
historic name 
Jande Rudbar. 
But since then, 
it renamed to 
Janet Roud-
bar. So there 
are still people 
who call it by its 
same historical 
name.“
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In the hot 
summer 
season 
and the 
warm 
days, we 
have to 
travel to 

areas that have both beautiful 
and spectacular attractions, and 
a pleasant, cool climate to enjoy 

our trip. The 
lush green area 
of Ramsar is one 
of the destina-
tions that tour-
ists choose for its 
beautiful and en-
chanting forests 
and the silence, 
and tranquility 
that dominate the 
area. So, in this 
article, we travel 
to the village of Ja-
net Roudbar one 
of the country-
sides of the town 
of Ramsar. Janat 
Roudbar village 
is a rural district 
in the central part 
of Ramsar city 
in Mazandaran 
province. Jannat 
Rudbar is a very 
beautiful and 
attractive area 
which is consid-
ered one of the 
most important 
tourist areas of 
Ramsar. The 
Jantar Rudbar 

villages such as Akrasan, Chuck, Chart, Nakhdar, Isaki, and Gir-
rud are beautiful and have pleasant weather. The waterfalls of 
Jannat Roudbar area include Siasart Waterfall, Azarak Water-
fall, Husseinieh Waterfall, Chardar Waterfall, Kisha Waterfall, 
Rasish Bazar Waterfall, and Hasyan Waterfall. Jannat Roudbar 
is definitely one of the most beautiful areas in the city of Ramsar 
that its Beautiful landscapes and fantastic views are famous for 
every tourist and passenger who has stepped in this region of 
the countryt even for the first time. Jannat Rudbar, also known 
as the “Bullfightland”, is one of the most fascinating and spec-
tacular areas known as one of the most important and popular 
tourist destinations in Ramsar. Also, the presence of waterfalls in 

Walk on the clouds
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طالخونچه.شهری در استان 
اصفهان و در مجاورت شهر 
مبارکه و در مسیر مبارکه 
به شهرضا و ۵۳کیلومتری 

مرکز استان.
قدمت این شهر به بیش 
از یکهزارســال میرسد.

باتوجــه به قلعــه های 
موجود آن را شــهر قلعه 
ها نیز نامیده اند.این شهر 
تاریخــی زادگاه صاحب 
بن عباد وزیر دانشمند و 
شیعه مذهب آل بویه  بوده 
و بنابر اقوال نقش بسزائی 
در تشّیع مردم اصفهان 
داشته است. آثار و ابنیه 
قدیمی این شهر به دوران 
منتسب  ســلجوقیان 

است. 

طالخونچه 



ازمشاهیر بزرگ این شهر آیات عظام سیدعلی اکبر و سید اسماعیل هاشمی)نماینده فقید اصفهان در مجلس خبرگان( 
آیت اهلل شریعت،آیت اهلل الهی  دکتر محمد جواد شریعت،دکتر احمدرضا یلمه ها و...را میتوان نام برد. قلعه ها.مساجد.

قنات ها و بسیاری جاذبه تاریخی و گردشگری دیگر پتانسیل قوی این شهر بعنوان یکی از شهرهای توریست پذیر است 
که شهرداری مصمم به احیا آنها بوده و قدم های مثبت و موثری نیز در این راستا برداشته شده است که از جمله آنها مرمت 

برج های کبوتر و محل موزه مردم شناسی و اقامتگاه بوم گردی شهر است. از جمله صنایع دستی و سوغات این شهر فرش 
دستبافت یلمه طالخونچه است که بافت آن در بین دو قوم فارس و ترک قشقایی شهر رواج داردو استفاده از پشم و رنگ طبیعی 

آن را شهرتی جهانی بخشیده است. 

محصوالت کشاورزی شهر که در قدیم االیام مرکز کاشت پنبه و غله شهرستان بوده است امروزه بعلت خشکسالی به کاشت زیره سبز و زعفران 
تغییر کرده که هردو این محصوالت از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است. 

طالخونچه از سال ۱۳7۴  دارای شهرداری گردیده و اقدامات و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی آن سرآمد بوده و اکنون نیز با همراهی و همدلی 
شهردار و  شورای اسالمی شهر  گردشگری بعنوان یکی از پروژه های با اهمیت این شهر پیگیری میگردد

بوستان الله در حاشیه مسیر تردد مبارکه_شهرضا با امکانات رفاهی مناسب و همچنین باغ بانوان شهرداری از اماکن بسیار مفرح برای مسافرین 
و گردشگران بوده که استقبال بسیار خوبی نیز تاکنون صورت گرفته است
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* مرداد 1397/ شماره بیست و یکم *






