








تلفن روابط عمومی  32274505 - 031



یادداشت

ت 
اولیادداش اول

نقش »بازارهای قدیمی« 

به منزله جاذبه گردشگری
 تاریخچه بازار با شکل گیری شهرنشینی در ایران همزمان اســت و به حدود ده هزار سال پیش باز 
می گردد. در تمام دوره های سیاسی و اجتماعی ایران، از دوره هخامنشی تا ساسانیان و بعد از اسالم، 
شاهد گسترش تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، و سیاســی بازارها و ایجاد معماری فاخر با کارکردهای 
مختلف در ســطوح صنوف بهره برداران و ارتباط این مجتمع های عظیم تجاری با امکانات رفاهی و 
تفریحی بوده ایم. اما آنچه امروز از بازارهای قدیمی در ایران باقی مانده است و هنوز نیز با همان کارکرد 
قدیمی حیات دارد بیشتر متعلق به دوران صفویه به بعد است. در این دوره، بازارهای شهرهای بزرگی 
مانند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین، و شیراز به شدت گسترش یافته و در کنار راسته های قدیمی و 
شماری از کاروانسراها، حمام ها، مدارس علمیه، خانقاه ها، و امکانات تفریحی احداث شده است. بازار 
همواره به منزله یکی از ارکان تاثیرگذار شهر بر تحوالت اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی مطرح بوده و 
است. مهمترین محور و شاهراه ارتباطی در شهرهای قدیمی بازار بود و بیشترین آمدوشد شهروندان 
در آن صورت می گرفت. بازار مهمترین کانال ارتباطی شهر بود که نه تنها مردم در آن حضور داشته و 
کاالها و سرمایه ها در آن جریان می افتاد، بلکه اطالعات، اخبار، و آگاهی ها نیز از طریق آن به اطالع 

شهروندان می رسید.
شواهدی از بسیاری شهرهای ایران وجود دارند که قبل از اینکه محله ای ساخته شود و بخشی نو برپا 
 شود، ابتدا بازار و میدان ساخته می شدند و ســپس مردمان به گونه ای کامال آزاد به دور آنها سکنی 
می گرفتند و محله ای جدید برپا می شد. به همین اعتبار است که می توان از بازار به منزله ٔ ستون فقرات 
شهر دوره اسالمی نام برد. دولت اســالمی خود یکی از بنیانگذاران و تقویت کنندگان بازار است. نه 
بدان علت که به چرخش کاال و سرمایه مردمان تابعه خویش نیاز دارد، بلکه بدان علت که خود صاحب 
اصلی سرمایه و کاالست . بازارهای سنتی و تاریخی جایگاه منحصربه فردی در معماری و شهرسازی 
اسالمی-  ایرانی دارند. بسیاری از خصوصیات معماری و شهرسازی بازارها و فضاهای به دست آمده از 

آنها ویژگی هایی هستند که در معماری و شهرسازی معاصر به دنبال ایجاد آنها هستیم. برخی از این
ویژگی ها عبارتند از: جذب باالی مخاطب، ایجاد حس تعلق در ساکنان، تنوع فضایی، توجه به اقلیم و 
آسایش خریدار، چند عملکردی بودن و اختالط کاربری ها، ایجاد فضاهایی جهت تعامالت اجتماعی و 

فرهنگی، زنده و فعال بودن همه فضاها.
مطالب مطرح شده موید اهمیت بازارها به منزله مکان هایی تاریخی و با ارزش برای گردشگران است. 
به طوری که گردشگران از طریق بازدید مکان های تاریخی بازار به هویت و تاریخ و تمدن شهرها پی 

می برند. 
همچنین، از جمله بخش های مهم صنعت گردشگری، گردشگری تجاری است که در شهرهای مختلف، 
و مخصوصا شهرهایی با موقعیت تجاری رونق می گیرد. توام شدن گردشگری تجاری با گردشگری 
تاریخی و تاثیرپذیرفتن این دو نوع گردشگری از یکدیگر در فضایی به نام »بازار« در شهرهای ایران 
تبلور می یابد. بازار مکانی جهت خرید گردشگران اســت و زمانی که این مکان خود مجموعه ای از 
بناهای تاریخی و با ارزش باشد که هویت شهر و مردمان ساکن آن شهر را به نمایش می گذارد، ارزشی 

دوچندان برای گردشگران دارد و نگاه ویژه ای را می طلبد.
بر این اساس، در این شماره پیش رو از ماهنامه گردشگری سپاهان )کوله( برآن شدیم پرونده ای بر 

بازارهای سنتی اصفهان داشته باشیم.
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نویسنده:
مهرناز شهباز

عکس ها:
میرسعید هادیان

بازارها و بازارچه های اصفهان را از هر طرف که بگیری بهم می رسند، سردرهای بلند با پیشانی های برافراشته و پشت 
بغل های مزین به آجر کاری با نقوش هندسی و گاه، با کاشی کاری معقلی و هفت رنگ راه به گنجینه ای پررمز و راز دارند. 
هر کدام داالنی از انبوه گنبدهایی است که پشت سر هم قطار شده اند و تا آنجا که چشم کار می کند پیش می روند. 
در میانه های بازار و در تالقی عبورشان شاه گنبد بازار، گنبد چهارسو رخ می نماید. گنبد خانه ای بلند که بیننده 
 را از هر چهارسو به سوی بازار گنبدوار و سراها راه می نماید و درهمین اثنا همه هوش و حواس بیننده را معطوف به

 نقش های آجری تاریک و روشنش در گرداگرد و زوایایش می کند. طاق چشمه ها با زیبایی تمام گراگرد ستون نوری 
 که از بیرون به داخل گنبد ها هدایت شده رخ نمایی می کنند و این تکرار زیبایی می شود بر همه سقف و بَر و بن بازار.

بیننده در بازار محو تماشــا می شود؛ با وارد شدن به 
بازار انگار پا به شــهری مسقف گذاشته که ساکنانش 
بازاریان و تاجــران و حجره داران اند با  پیشــه های 
مختف که گاه در حجره و گاه در ســرا و گاهی هم در 
تیمچه گذر زمان می کنند. مــس می کوبند، پارچه 
نقش می زنند، نقره قلم می کوبند، نگارگری می کنند، 
نخ می فروشند و هزار صنعت و کار و بار دیگر که همه 

جملگی مشق زندگی بر دفتر روزگار بازاراند. 
بازا هزارتوی اصفهان پراســت از هزارو  یک و بلکه 
بیشتر، سقف گنبد وار و طاق چشمه ای که در سراها 
و تیمچه ها و راسته ها جا خوش کرده اند و سالیان 
سال اســت که آنجا پناه بازاریان، مشتریان و عابران 
شده اند . زمان اما گاه افشره افرسودگی اش را بر آنها 
پاشیده و گرد گذرش را بر آنها بیخته، تن و جانشان 
آوار شــده اما باز از گوشــه دیگر، گنبدها و طاق ها 

سربرافراشته، راهشان ادامه یافته است . 
بازار اصفهان را از هر طرف بگیری از میدان کهن شهر 
در بازار نظامیه یا از ســردر قیصریه از راسته چیت 
سازان در میدان نقش جهان، بازار را جهانی آمیخته 
از زیبایی و سادگی و شکوه و جالل و ابهت درمیابی 
که یک جا درآمده و چهره در نقاب داالن ها و گنبدها 
کرده.  محور بزرگ بازار اصفهان  که  انبوه راسته ها و 
سراها را در خود جا داده دو بزنگاه تاریخی در اصفهان 
را یادآور می شــود، یکی زمان سلجوقیان و دیگری 
زمان  صفویان  که در هر دو دوره شهر تحولی بزرگ 
و بنیادین را از سر گذرانده. بازارچه های محلی شهر 
نیز گاه در اتصال با محور بزرگ بازار و بخشــی از آن 
بوده اند و در گذر زمان از آن جدا شده اند و یا گاه تنها 
همان کاربرد محلی داشته اند و در مقیاس کوچکتر 
در محله ها رفع مایحتاج مردم همان کوی و بزرن را 

بر عهده داشته اند. 
بازارچه حســن آباد که البته در اتصال به بازار بزرگ 
بوده، بازارچه بلند، بازارچه بید آباد، بازارچه دردشت، 
بازارچه چهارسو آجری، بازارچه ساروتقی، بازارچه علی 
قلی آقا ، بازارچه حاج محمد جعفر از این جمله اند و هر 
کدام به فراخوربزرگی و کوچکی شان مسجد و حمام 

وسقاخانه خودشان را دارند و در همه آنها چه استوار 
باشند و چه درکام و غبار فراموشی و ویرانی فرو رفته 
باشند زیبایی و شکوه به چشم می آید و پرده از دوران 

رونقشان برمی دارد.

چهره در نقاب طاق چشمه ها
بازار اصفهان  با تمــام رگ و پیوندهایش راهش را از 
مسجد عتیق آغاز کرده؛  جایی که اولین میدان شهر 

شکل گرفته؛ در محله جویباره. 
چیزی در حدود هشتصد ســال پیش بازار اصفهان  
پاییدن گرفته، رشد کرده و مسیرش را رو به میدان 
و بازاری که بعدها در دوره صفویه ساخته شد ادامه 
داد. بازار بعد از شروع حکومت های اسالمی در ایران 
در کنار مسجد جامع و عمارت های حکومتی تکامل 
یافت و از اهمیت زیادی برخوردارشد تا جایی که این 
سه به عنوان مراکز اقتصادی ، مذهبی و سیاسی در 
کنار هم و در یک میدان به عنوان مراکز ثقل حکومت 

قرار می گرفتند.
 ساختار بازار اصفهان در دو دوره حکومت سلجوقیان  
و صفویان شــکل گرفته؛ یکی در میــدان عتیق در 
کنار مسجد جامع عتیق و ارگ ملکشاه  و دیگری در 
میدان نو یا همان میدان نقش جهان در کنار مسجد 
جامع عباسی و عمارت عالی قاپو. دو میدان با محور 
بزرگ بازار اصفهان به هم پیوند خورده اند؛ بازاری که 
خطی پیش رفته و توامان در یک شبکه از راسته های 
اصلی و فرعی ، ســراها ، تیم و تیمچه ها و حجره ها 
تعریف می شــود. بازار در کنار عناصر اقتصادی اش 
که کوچکترین واحد آن حجره است، عناصر مذهبی، 
علمی و خدماتی مثل مساجد، مدرسه ها، کاروانسرها 

و حمام ها  را هم در دل خود جای داده.
 بازار اصفهان مجموعه ای بزرگ از راسته هایی است 
که هرکدام از این راســته ها در یک مسیر مسقف با 
دو ردیف از حجره ها که رو به هم با  فاصله ای معقول 
قرار گرفته اند تعریف می شــود. راســته ها همان 
 بازارهای متنوع اند که هرکدام چهارسو ها و سرا ها و

 تیمچه های خودشان را دارند و گاهی هم بسته به 
نیاز بازاریان و بانیان مراکز مذهبی و علمی و خدماتی 
ابنیه هایی  مثل مســجد و مدرســه و حمام را هم 

دربرمی گیرند. 
سقف راسته های بازار اصفهان گنبدی و آجری است 
و در محل تالقی دو راســته چهارسوها با گنبدهای 
بلندتر و باشــکوهتر از گنبد راســته ها قرار دارند. 
حجره های راسته  محل عرضه کاال ها و صنایع بودند 

و سراها محل تجمع کاالها و تولیدها.
 ســراها با معماری چهــار ایوانه یا بــا صحن های 
 هشــت ضلعی و یا مدور گاه روباز و در برخی موارد 
سرپوشیده اند. حیاط های گشــوده سراها معموال 
با یک حوض میانی همراه بــوده که ضمن زیبایی ، 
موجب تلطیف هوا هم می شــده. ســراها در یک یا 
دو طبقه مشــتمل بر حجره هایی هستند که محل 

کاالهای راسته مربوطه است. 
در مقیاس بعدی بازار،  ســراهای سرپوشــیده در 
بازار بــه تیمچه  معــروف اند. تیمچه ها از ســرا ها 
کوچکتراند. سرپوشیده اند و از  معماری و تزیینات 
زیباتــری برخوردارنــد. تیمچه ها  حجــره های 
مرغوبتری دارند و بیشتر دفاتر کار تاجران و بزرگان 
 بازار ومحل مالقات و دادوســتد آنها با تاجران دیگر

 است. 

هزارتوی بازار اصفهان؛

دیدار از یک جهان، در غالف صد گنبد

 ساختار بازار اصفهان در دو 

دوره حکومت سلجوقیان  و 

صفویان شلک گرفته؛ یکی 

در میدان عتیق در کنار مسجد 

جامع عتیق و ارگ ملکشاه  و 

دیگری در میدان نو
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بازاراصفهان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازارهای سنتی ایران است که توانسته 
با حفظ بســیاری از عناصر معماریش و همین طور با دربرگرفتن آثار تاریخی ای 
که بخشــی از ماهیت اجتماعی و فرهنگی و مذهبی اش  را تشــکیل می دهند، 

گردشگران زیادی را برای بازدید جذب کند.

از نظامیه تا گلشن
بازار بزرگ  اصفهان از نقطه شروع اش در میدان قدیمی شهر یعنی میدان عتیق که امروز 
نام میدان امام علی را بر آن گذاشته اند با بازاری به نام بازار نظامیه شروع می شود. جایی 
که از آنجا می توان گنبد بزرگ و خاکی تاج الملک  متعلق به مسجد جامع عتیق 
را از ناحیه ای که روباز است رویت کرد. دیدارمان را از محوربزرگ بازار اصفهان از 
همین جا شروع می کنیم.  سردر بازار نظامه،  بازار سرپوشیده ای را نشان می دهد 
که به بازار ریسمان می رســد و از آنجا در زاویه ای دیگر به بازار هارونیه. بازارها با 
گنبدهای آجری  برافراشــته  به همرا نورگیرهایی که به زیباترین شکل ممکن از 
سقف و دیوار ها نور را به داخل هدایت می کنند در امتداد و از جوانب یکدیگر ادامه 
می یابند.  مدرسه نوریه در بازار نظامیه و مدرســه کاسه گران در بازار ریسمان و 

مقبره هارون والیت در بازارچه هارونیه از آثار شــاخص در این محورند. سرای 
آقا،سرای خاکیا، سرای پادرخت از جمله سراهای این بازارها هستند و بعد از آن 
بازار تاالر قرار دارد که شامل ســرای میراسماعیل، سرای سفید ، سرای دالون 
دراز ، سرای مروارید فروش ها، سرای بزرگ تاالر، سرای ارم، تیمچه سعادت  و 
سرای حاج کریم است. از این میان اما سرای حاج کریم 
با طرح چلیپایی و داالن هایی با سقف گنبدی زیبا مزین 
به کاشی های معقلی و هشتی های دلنشین ، معماری و 

جاذبه جالب توجه بیشتری دارد. 
بعد از بازار تاالر، بازار نیماورد و  بازار درباغ قرار دارند. 

سرای حاج کریم پوستی، مدرسه نیماورد،  مسجد نیماورد ، سرای خوانساری ها ، 
بازارچه مسجد نو ، مسجد ذوالفقار و تیمچه محمودیه از جمله قسمت های تشکیل 
دهنده این دو بازاراند. و دوباره از پایان درباغ، بازار قلندرها و بازر جارچی ها شروع  
می شوند. در بازار قلندرها  حمام جارچی  و سردر جورجیر متعلق به مسجد حکیم 

بیشتر از همه شاخص اند و بیننده را مجذوب تماشایشان می کنند.
در بازار بزرگ به بازار گلشن می رسیم یا بازار جارچی باشی با پوشش سقف گنبدی 
دل انگیز و زیبا که مشــتمل بردو سراست. یکی ســرای جارچی باشی و دیگری 
سرای گلشن که از زیباترین سراهای بازار اصفهان است. سرای گلشن چهار داالن 
با پوشش طاق چشمه ای دارد و  هر کدام در یک سوی صحن سرا قرار گرفته اند. 
در امتداد مسیرداالن ها  رو به سوی صحن سرا حوض های هشت ضلعی ای دیده 
می شود که  سیمای گلشن  را دل انگیزتر می کند.تیمچه نخچیان، تیمچه ارباب، 
مسجد جارچی، سرای فخر، تیمچه حاج کریم،  تیمچه عتیق فروش ها و  مدرسه 
صدر از جمله عناصر تشکیل دهنده بازار گلشن اند که در این میان نیز تیمچه حاج 
کریم و مدرسه صدر از زیبایی و جلوه های بیشــتری برخوردارند و بدین ترتیب 

بیشتر مورد توجه گردشگران و عالقه مندانند. 

بازار بزرگ  اصفهان از نقطه شروع اش در میدان قدیمی شهر یعنی میدان عتیق که امروز 

نام میدان امام علی را بر آن گذاشته اند با بازاری به نام بازار نظامیه شروع می شود. 

جایی که از آنجا می توان گنبد بزرگ و خاکی تاج الملک  متعلق به مسجد جامع عتیق را از 

ناحیه ای که روباز است رویت کرد. 
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و اما در تیمچه حاج کریم که وارد شویم یشتر از همه 
سقف طاق چشمه ای آن چشم نوازی می کند، طاق 
چشــمه هایی که با مقرنس های گچی ساده و نور 
نورگیرها درکار آفرینش زیبایی هیچ کم نمی آورند 
و در باالی فضای دو اشکوبه  تیمچه و بیست حجره 
آن چشم نوازی می کند. آن ســوتر بعد از تیمچه، 
مدرسه صدر با الگوبرداری از مدرسه چهارباغ  یکی از 
زیباترین مدرسه های اصفهان است. از بازار گلشن  با 
یک بازارچه کوچک که داری یک  گنبد زیبای  مزین 
 به کاشی کاری معقلی است  به ســردر مدرسه راه 
می یابیم. مدرسه صدر مدرسه بزرگی است با چهار 
ایوان در دو طبقه که گراگرد صحن هشت ضلعی و 
باغ گونه ی آن حجره هــای طبقات زیرین و زبرین 
قرار گرفته اند. در مدرســه صدر نمای حجره ها با 
مقرنس ها و گچ بری ها و کاشی کاری های معقلی  
در الگوهای هندسی و شمســه های چند پر چشم 

بیننده را میخکوب تماشا می کند. 

ازمخلص تا منجم
 در امتداد گلشن چهارســویی بیننده را به سه بازار 
دیگر راه می نماید. یکی بــازار هندوها، یکی دیگر 
بازار دارالشفا و دیگری بازار مخلص.بازار دارالشفا با 
پوشش تاق چشمه ای زیبا و ساده روبه سوی بازارچه 
نو یا همان حکیم  و بازار رنگرزها دارد. سرای سنگ 
تراش ها در همین بازار قــرار دارد و پس از آن بازار 
سماوورسازها  و بازار چیت سازها نمایان می شوند. 

بازار چیت سازها همان بازاری است که رو به سوی 
ســردربزرگ قیصریه می رود. بازاری که در آن دو 
چهارسوی زیبا یکی چهارسوی چیت ساز و دیگری 
چهارســوی قیصریه در کمال زیبایــی و ابهت قرار 

دارند. 
اما در بازار مخلص با نمای ســقف تاق چشــمه ای 
و نورهایی که از تارک گنبد، عمــود بر حجره های 
پارچه فروشــی می تابند باز راه را  ادامه می دهیم. 

 ســرای بزرگ حاج محمد صادق را مــی گذارنیم و 
می رسیم به بازار منجم باشــی و باز با همان سقف 
طاق چشــمه ای. مدرســه جده کوچک ، ســرای 
منجم و ســرای نو در همین بازار است. هر کدام اما 
 گیرایی و توصیفات خودش را دارد که در این دفتر 
نمی گنجد و در یک کالم باید تنها قدم بر آســتانه 

دیدار آنها گذاشت. 
باز اما به محور بازار که برگردیم بازار زرگرها و مدرسه 
جده بزرگ را می بینم. مدرســه در صحن هشــت 
ضلعی  باغ گونه اش حجره ها را به نمایش می گذارد 
و در این میان هر کدام از حجره هــا با طاق نماها و 
 ترنج های الجوردی بر زیبایی مدرســه دوچندان

 می افزایند. بعد از آن چشــم را با دیدارسرانگشتر 
تراشــیده و مزین بــازار، تیمچه ملک آشــنا می 
 کنیم. تیمچــه ای زیبا با صحن و تاق چشــمه ها و

 مقرنس های زیبا و البته مملو از شمســه هایی که 
سراسر پیشانی ایوان ها را فراگرفته.

بعد از دیدار تیمچه ملک، چشــممان بــاز به جمال 
یکی از سراهای زیبای بازار روشن می شود. سرای دو 
اشکوبه مخلص با صحن چهار ایوانه  و حجرهایی که در 
لچکی ها با انواع نقوش هندسی کاشی کاری شده از 
دالنگیزترین قسمت های بازار است. داالن ها با سقف 
طاق چشمه ای و پنجره های منبت و کاشی کاری های 
معقلی در سه سوی سرا گشــاده شده اند و باز از یکی 
از آن داالن ها راه را به ســوی بازار ادامه می دهیم.در 
ادامه بازارمخلص  به سرای عصاری می رسیم که در 
انتهای آن عصارخانه شاهی، یکی از سه عصارخانه به 
جای مانده اصفهان قرار گرفته. حاال می توانیم ضمن 
دیدار از بازار از یک مرکز تولید روغن با تمام تجهیزات 

کهنش از عهد صفوی دیدار کنیم.

از خم و پیچ بازار تا گرداگرد میدان 
در بازار مخلص باز یکی از زیباترین و بزرگترین حمام های 
اصفهان به نام گرمابه شاه  قرار دارد و بعد از آن در انتهای 
بازار مخلص مدرسه مالعبداله با صحن دو ایوانه و تزیینات 
زیبا قرار گرفته که از آنجا به بازار رنگرزها می رسیم؛ جایی 
که کمتر رد اثری از رنگرزان می بینیم و این فرش فروش ها 
هستند که در حجره ها فرش اصفهان و نایین و کاشان را 
عرضه می کنند. درگذر از این بازار، جایی در میان یک سه 
راهی که یکی به بازار نو می رسد و دیگری به بازار دارالشفاء، 
 به یک ســردر کوتاه با نقاشــی هایی به سبک قاجاری 
می رسیم. سردری که بر پیشانی آن  دو فرشته تاج نهاده 
 راه را به سوی حمام شاهزادگان نشان می دهند؛ یکی از 

حمام های زیبای به جامانده از بازار اصفهان. 

از بازار رنگرزان به بازار صباغان می رســیم که همگی حجره ها 
به کار خرید و فروش فرش مشغول اند و از آنجا به بازار کفاش ها 
می رســیم. بازاری که راه به حجره ها و بازار های گرداگرد 
میدان نقش جهــان دارد. بازارهای چهار ضلــع میدان را از 
 بازار آفرینش بگیرید که  ورودی آن به خیابان ســپه گشوده 
می شود و بازار مسگرها را هم در خود جای داده  تا بازار مسجد 
امام، ، بازار آهنگران، بازار لوافان، بازار قنادها که می رسد به 
ســر در قیصریه همه  را از بازارهای طاق چشمه ای زیبا و 
دل انگیز که سراسر حجره هایشان آکنده از صنایع ظریف 
اصفهان است تشکیل می دهد و به ترتیب در همین مسیر 
سردربزرگ عمارت عالی قاپو، جلو خان باشکوه مسجد جامع 
عباسی، جلوخان زیبای مســجد شیخ لطف اله تا برسد به 
سردر عالی بازار قیصریه شما می توانید یک جهان زیبایی را 
در میان هیاهو و گذر بازاریان و عابران از پیش نظر بگذرانید.

 چشم را با 

دیدارسرانگشتر تراشیده 

و مزین بازار، تیمچه 

ملک آشنا می کنیم. 

تیمچه ای زیبا با 

صحن و طاق چشمه 

ها و مقرنس های 

 زیبا و البته مملو از 
شمسه هایی که سراسر 

پیشانی ایوان ها را 

فراگرفته.
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اصفهان یکــی از قطب هــای اصلی قالــی بافی و 
 
مرغوب اصفهانی به این بازار بسیار زیبا و سنتی مراجعه شهرت جهانی دارد و اکثرا برای پیدا کردن قالی های فرش بافی در ایران است که بازار فرش اصفهان تقریبا 
 

می کنند .

 اطالعات اولیه بازار

بازار فرش اصفهان یکــی از قدیمی ترین و تاریخــی ترین محله ها و بازار ها در اســتان اصفهان 
 
اگر شما به دنبال فرش های با کیفیت و زیبای دست بافت می گردید سری به این بازار زیبا بزنید .دارد و با نگاه کردن به هر نقطه از آن می توان باز هم فرش هایی با طرح های خاص و ناب پیدا کرد و خودش را حفظ کرده و به دست تغییرات مدرن سپرده نشده است در چنین بازاری زندگی جریان است که در کنار مسجد معروف اصفهان یعنی مسجد سرخی واقع شده است و کماکان بافت قدیمی 

بازارچه نو و بازار فرش اصفهان:

نقش فرش
 بر تار  و پود تاریخ

گردشگری سپاهان
عکس ها:
میرسعید هادیان
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 بخش فروشگاه 

فرش اصفهان

بازار فرش اصفهان دارای 
فروشگاه هایی است که 
انواع طرح های سنتی و 

 مدرن نیز در آن یافت 
می شود و این مرکز 

تقریبا می توان گفت 
که فرش تمام اصفهان 

را تامین می کند و تمام 
اصفهانی ها برای خرید 
فرش های دست بافت 
و حتی ماشینی برای 

منازل خود به بازار فرش 
اصفهان مراجعه

 می کنند .

معماری بازار 

فرش اصفهان

معماری بازار فرش 
اصفهان به گونه ای است 

که همگان را مجذوب 
خود می کند جالب است 

بدانید که مصالح به کار 
رفته در این بازار مصالح 

بومی اصفهان و آجر 
است .

طاق های زیبای این بازار 
به گونه ای است که بین 
دو طاق مقداری فضا باز 

است تا نور خورشید
 رد و بدل شود و نکته 
بسیار جالب تر اینکه 

مغازه های این بازار مانند 
قدیم با سطح راسته اصلی 

تفاوت دارد و هنوز 
درب های کرکره ای دارد 

وقتی شما به داخل این 
بازار قدم می گذارید هر 

لحظه تصور می کنید که 
در زمان قدیم دارید سیر

 می کنید .
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مجموعه را ممکن می سازد. تیمچه اولین و مهمترین قسمت مجموعه است.و بهاربند است. ظرافت طراحی بازار به حدی است که ادراک پیوستگی سه قسمت رسیده از جاده ابریشم بود. این مجموعه زیبا ، ترکیبی از سه قسمت اصلی، تیمچه احداث شده است. مجموعه ای که دیرزمانی مکان عرضه کاالهایی از چین و تحفه هایی مجموعه ملک در جناح غربی بازار اصفهان قرار دارد و در زمان مظفرالدین شاه قاجار 

واژه »تیم« به معني کاروانسرا بوده است، چنان که ناصرخسرو در سفرنامه خود از این واژه استفاده کرده است و تیمچه به معني تیم کوچک یا تیمچه به چه معناست؟
کاروانسراي کوچک بوده است. اما در دوره معاصر به کاروانسراها یا سراهاي کوچک و سرپوشیده، تیمچه مي گویند، مانند تیمچه امین الدوله در 
کاشان. این خصوصیت کالبدي تیمچه ها، یعني سرپوشیده بودن آنها، فضاي مناسبي براي عرضه کاالهاي گرانبها مانند فرش، دور از آسیب باد 
و باران و آفتاب پدید مي آورد. به همین سبب فضاي تیمچه ها، غالبا نسبت به کاروانسراها از لحاظ اقتصادي گران تر بوده و براي عرضه اجناس 
ارزان قیمت استفاده نمي شده است.  تیمچه یعني کــاروانـســراي کــوچـک کـه در دوران صفـوي و قـاجـار، پذیراي بزرگان و نزدیکان 
شاه بود. عالوه بر این کساني کـه از راهـي دور وارد اصفهان مي شدند و قصد اقامت کـوتاه داشتند، تیمچه را به عنوان محل استراحت خود 
انتخاب مي کردند. در منابع تاریخي آمده است که قیمت خدماتي که در تیمچه به مردم عرضه مي شد، گران تر از امکانات و خدماتي بود که در 

گردشگری سپاهان
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  تیمچه ملک التجار، بنایي با قدمت قاجاري:

جاده ابریشم 
در قلب اصفهان
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ملک تیمچه 
اما امروز با خاطرات 

فراوانی که اکسبان 

قدیم از رونق 
تجارت و فعالیت 
بازراگنان بزرگ 

اصفهان در آن 

دارند، بسیار خلوت 
و آرام است و 

علی رغم چندین 

دهه شهرت این 

تیمچه امروز تنها در 

معماری و فضای 

تاریخی آن معنا 
می شود.

زیبای این بناســت؛ ســقفی با کاربندي هاي زیبا 
که در زیر بعضي از ســقف ها آثاري از کتیبه هاي 
کاشــیکاري شــده بر روي زمینه اي الجوردي به 
چشم مي خورد که در بعضي از قسمت هاي آن آیاتي 
از قرآن حک شده است. یکي از جاذبه هاي دیدني 
تیمچه مـلـک، وجـود راهـروي کـوتـاهـي اسـت 
کـه از طـریـق آن مي توان به صحن سرا وارد شد 
که اگرچه امروز بسیاري از بـخـش هـاي آن دراثـر 
گذشت زمان تخریب و ریخته شـــده امـا هـنـوز 

تـزیینات سقف اش دست نخورده باقي مـانـده اسـت. 
نـکـتـه جـالـب دیگر اینکه این سرا از طریق داالني 
کـــه در قســمـت غـربي صـحن وجــود دارد بــه 
بـازارچه اي قدیمي راه پیدا مي کند که نام بهاربند را 
بر پـیـشاني نوشت خود حک کرده است. این بازارچه 
نیز حجـره هـاي متعددي را در اطرافش قرار داده 
که درون هـر یـک از آنهـــا مشـاغـل مختلفـي 
دیده مي شود. از چرم دوزي و سفالگري گرفته تا 
زرگري و مشاغل دیگر. یکي دیگر از دیـدنـي هـاي 

ایـــن تـیـمـچـه مـصـالـح بـه کـــار رفـتـه در 
نـماي بناست. مصالحي که در طبقه اول رواق به 
کار رفته عمدتا از آجر و کاشي است و مصالح طبقه 
دوم عمدتا از گچ و چوب است و این همان تفاوت 
زیبایي است که محمد امـامـي یکي از کاشیکاران 
برجسته اصفهان به آن اشـاره مـي کنـد: »اینکـه 
گفتـه مـي شـود پـــایه هاي اولیه این تیمچه در 
زمان صفویان ریخته شد کاماًل درست است و در 
دوره بعد بعضي از قسمت هاي نیمه تمام بنا احداث 

کاروانسراها ارایه مي شد.
تیمچه ملک عمارتي است سر برافراشته که حجره هایي در 
دو طبقه را دور تـــا دور خود نگه داشته است؛ حجره هایي 
که بعضي از آنها به صورت قرینه مقابل هم قرار گرفته اند، 
دقیقا مانند حجره هایي دوقلو که بر روي هم سوار شده اند. 
علت اصلي پیاده کردن این نوع تفکــر را مي توان در این 
دانست که در بعضي از حجره ها فضایي بـــه نـام بـالکن 
وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است که در نگاه اول 
اینگونه به نظر برسد که بعضي از حجره ها دوقلو هستند و 

بر روي هم نشسته اند.

معماری شگرف
در مسیر ورود راهرویی کوتاه و کم ارتفاع زمینه الزم 

را برای ورود به فضایی جدید را فراهم می آورد و در 
پی راهرو با گشادگی ناگهانی تیمچه روبرو می شویم. 
شکل فضا به صورت قاعده کشکول است و در وسط 
آن حوضی قرار دارد. فضــای میانی تیمچه ارتفاعی 
معادل دو طبقه دارد و طاق گنبدین بر ارتفاع افزوده 

است.
آنچه بیش از همه جلب نظر مــی کند نمای چوبی 
پرکار حجره ها و و کاربندی ســقف است. تیمچه از 
طریق راهرو کوتاهی در مقابل داالن ورودی به صحن 
سرا مرتبط می شود. ســرا صحنی کوچک با قاعده 
مستطیل دارد که  دیواره های آن باتعبیه رواقی دو 
طبقه مجوف می شود. سقف چوبین و مسطح رواق ها 

بر ستون های استوانه ای سنگی نشسته است. 

از جـمـلـه بـخـش هـــاي زیـبـــا و دیـدني این 
تیمچه قدیمــي، حجره هایي بعضا تو در تو اســت 
که بر دیواره هاي بعضي از آنهــا تزیینات گل و مرغ 
زمان قاجار حک شده است. گنبـــد چنـد گـوشـه 
و چنـدیـن سـرا از گوشه هاي شرقي-غربي تیمچه 
هســتند که در نگاه اول هر بیننــده اي را به زمان 
گذشته دعوت مي کنند؛ دوراني که همه حجره هاي 

این تیمچـه پذیراي میهمانان از راه رسیده بود.
 از زیبایي هــاي تیمچــه ملک هر چــه بگوییم کم 
گفته ایم؛ از تـــزیینات کاشــیکاري معرق و معلق 
گرفته تا کاشــي هاي هفت رنگ و درهایي که هنر 
گره چیني را در بخش هاي مختلــف آن به نمایش 
گذاشته است. ســقف تیمچه نیز از دیگربخش های 
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شـد و شـایـد بـه هـمـین خاطر باشد که مي گویند قدمت اصـلـي ایـن بـنـا بـه دوران قـاجار 
برمي گردد. اما در دوره صفویان بیشترین مصالحي که در ســاخت بناها به کار برده مي شد 
بیشتر از آجر و کاشي بود در حالي که در دوران قـاجـــار بـیـشتر از گچ و چـوب استفـاده 
مـي کردند. و این تفاوتي که امروز در مصالح به کار رفته در تیمچه ملک کامال مشهود است 

به همین خاطر است.«
در داالن کوتاه ورودي تیمچه چهار مغازه زرگري وجود دارد.در صحن اول تیمچه که با سنگ 
فرش شده حوضي بیضي شکل با گل هاي زیبایي در کنارش دیده مي شود.قسمت اول تیمچه 
بنایي 2طبقه با نماي بسیار زیباي آجرکاري و نقش و نگاره هاي جالب توجه و درهاي چوبي 
بسیار زیبایي دارد که در طبقه همکف)اول(4مغازه و دوم 4مغازه بنکداري طال وجود دارد.

بعد ازعبور ازیک داالن کوچک با سقف مسطح به قسمت دوم تیمچه که ساختماني دوطبقه 
داراي حیاط سرپوشیده اي است به سه نورگیر مي رسیم.درطبقه اول شامل10مغازه و طبقه 

دوم 8 مغازه وجود دارد.

اشعار فارسي داخل تیمچه در باالي درِ ورودي که به خط نستعلیق بر زمینه کاشي الجوردي رنگ نوشته 
شده و اثر طبع)طرب(فرزند هادي شیرازي مورخ سال1322هجري است بشرح زیر مي باشد:

در زمان خسرو ایران مظفرپادشاه                         آن شهنشاهي که نامش زیب هفت اقلیم شد
هم بدور ظل السلطان حکمران اصفهان                  آنکه خم پشت سپهرش از پي تعلیم شد      

در اوان این درخشان مهر وماه مملکت                   این سرا بنیان او از میر با تکریم شد     
پس بسر کاري ابراهیم و محمد این بنا                   غیرت خلدبرین في احسن التقویم

الغرض چون ساخت این عالي بنا را میر راد             عقل را تاریخش از روح االمین تعلیم شد
زد رقم کلک گهر سلک طرب تاریخ او                   این بنا برپا در اصفاهان از ابراهیم شد 1322

در وسط هر دو مصرع شعر به خط نستعلیق زرد بر زمینه کاشي خشت الجوردي عبارت»یا اباعبداله 
الحسین« بطور مکرر نوشته شده است.

رونق دیروز و رخوت امروز
تیمچه ملک گذشته از ویژگی های اصیل معماری و تزیینات آجر و کاشی کاری، یادآور بخشی از تاریخ تجارت و 
مبادالت خارجی اصفهان از طریق راه ابریشم به اروپا است. این تیمچه، همچون بیشتر کامسراها و تیمچه های 
بازار اصفهان قلب اقتصادی شهر در دادوستد و تجارت های کالن در دوره های رونق کسب وکار و تجارت بوده 
است و همچنین در دهه های مختلف با صنوف مختلف و هر دوره با خریدوفروش کاالیی فعال بوده است. از قبل 
از دهه 20 تا دهه 40 بیشتر تجارت ادویه، چای و دخانیات رونق داشت، حدود دهه 50 تا 60 لباس، پارچه ترمه 
و لوازم خانگی و در دهه های اخیر بیشتر در حجره ها، طال و پارچه ترمه دادوستد می شود. تیمچه ملک اما امروز 
با خاطرات فراوانی که کاسبان قدیم از رونق تجارت و فعالیت بازرگانان بزرگ اصفهان در آن دارند، بسیار خلوت 
و آرام است و علی رغم چندین دهه شهرت این تیمچه امروز تنها در معماری و فضای تاریخی آن معنا می شود.

ملک التجار که بود؟
 بیش از 400 سال پیش فردي به نام حاج محمد 

ابراهیم ملک التجار فرزند حاج آقامحمد ملک یکي 
از بزرگان و نـزدیکـان شـاه عبـاس بـراي زنـده 

نگـه داشتن نام پدرش تصمیم گرفت که روبروي 
سر در قیصریه در غرب بازار بزرگ یکي از زیباترین 

و قدیمي ترین تیمچه هاي شهر را با کمک 
استادکاران و معماران آن زمان احداث کند. او براي 

زنده نـگـه داشـتن نام پدرش، تـعداد زیـادي از 
امالکش را وقف امـور خیریه کرد و بسـیاري از 
موقوفاتش را به نام پدرش حاج آقامـحمد ملک 
نـامگذاري کـرد؛ مانند 63 حبه از قریه ماربین 
بخش 14 اصفهان، 37/5 حبه از قریه احمدآباد 

ماربین بخش 14و23 طاق از سلطان آباد اصـفـهان 
و دو باب آسیاب در سلطـان آبـاد و در پـایـان 

تـیمچه ملک؛ عمارتي که گفته مي شود ساختمان 
اصلي اش دراواخر سلطنت صفویان احداث شد 

و در زمان حکومت مظفرالدین شاه قاجار هـمـه 
قـسمت هاي نیمه تمامش به طور کامل به اتمام 

رسید. این عمارت امروز حجره هاي قدیمي و 
زیبایي را در

 قسمت هاي مختلف اش جاي داده است و 
مشاغلي چون زرگري، سـفالگري، فرش فروشي و 
قلمزنـي هر کدام در سراها و صحن چند گوشه آن 
مشغول به کارند. یکي آهنگري مي کند و دیگري 

سفالگري. یکي مشغول قلمزني است و دیگري 
در گوشه اي از حجره هاي تیمچه نشسته است تا 

فرش دستبافش را به فروش برساند.

موقوفات خاندان  ملك 

التجاردر اصفهان
اصطالح ملک التجارمعموال به رییس و 

ریش سفید تجار یک شهر اطالق مي شده 
و از دوره صفویه به کار مي رفته است.

از ملک التجارهاي بنام اصفهان حاج آقا 
محمدملک،یکي از مردان الیق وکاردان اواخر 
دوره قاجاریه بوده ودر سال1315ه.ق وفات و 

در نجف اشرف مدفون گردیده است.
حرکات پیوسته وي به نفع فقرا بوده و 

امالک خود را وقف امورخیریه و کمک به 
سادات و برگزاري مجالس جشن دراعیاد 

مذهبي وعزاداري روزهاي مذهبي نمود.این 
موقوفات بنام شخص ایشان»موقوفات حاج 

آقا محمدملک« معروف است.
یک از فرزندان آن مرحوم حاج محمد 

ابراهیم ملک التجارراه پدر را ادامه داد واز 
نیات پدر پیروي کرد و اموال قابل توجه 
تري را به نام موقوفه حاج محمدابراهیم 
ملک وقف بر امور خیریه و عام المنفعه 

نمود.و در باغ و عمارت انگورستان در محله پاقلعه 
که در ایام حیات و سال ها پس از مرگ او روضه 
خواني در آن برپا مي شود،مدفون است.)وفات 

سال1340ه.ق(
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نویسنده:
الهام شهیدان

عکس ها:
میرسعید هادیان

شاهراهی  در میدان نقش جهان  ؛ 

در هزارتوی 
قیرصیه

بازار قیصریه یکی از 
دلپذیرترین بازارهای 
ایران است.دلپذیر از 
آن نظر که از سردر 
پرماجرا و زیبای آن 
گرفته تــا اندرونی 
بازار تورا مانند آلیس 
به سرزمین عجایب 
اصفهان می کشــاند. در گذشته بازار به عنوان هسته 
اولیه شهر یا فضایی در کنار ســایر فضاهای شهری 
تعریف می شده است. انسان با ورود به بازار با فضاهای 
مختلفی مواجه می شود که هر کدام دارای حس فضایی 
متفاوتی هســتند. عواملی همچون نحوه ورود نور به 
بازار، تزیینات، مصالح، شکل، ورودی، و ... باعث تقویت 

این حس فضایی می شوند.
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قیصریه  صرف 
نظر از اینکه یکی از 

بزرگترین و مجلل 

ترین مرکز خرید و 

فروش در دوران 

صفویه بوده است 

یکی از مهیج ترین 

مراکز خرید هم 
هست

 مساجد 
در طول این شــاهراه سرپوشــیده و مسقف که 
برخی از خارجیان آن را »نگارخانه سرپوشــیده« 
نامیده اند عناصر مذهبی همچون مدرسه نیماور، 
مدرسه صدر، مسجد خیاط ها، مسجد نو، مسجد 
ذوالفقار، مسجد شیشه، مســجد جارچی و ده ها 
مسجد دیگر به فعالیتهای مذهبی می پرداختند 
 و بازرگانان و اصنــاف گوناگــون در آنها عبادت 

می کردند..
.

مدارس
مراکز فرهنگی مانند مدارس مذهبی هم به اعتبار 
و رونق بازار می افزودند. مدارسی همچون مدرسه 
کاسه گران، هارونیه، نیم آورد، جده بزرگ، جده 
کوچــک، مالعبدالــه و ... که با معمــاری خاص 
ایرانی-اسالمی ده ها ســال است موضوع کتاب ها 
و رســاالت و تحقیقات مهندســین و معماران و 

سیاحان گوناگون هستند.
سرا و تیمچه ها

  از دیگــر جاذبه هایی هســتند کــه در قیصریه 

وجود داشــته اند. برخی از این نهادها که 
»تیمچه« و »ســرا« نامیده می شــوند هنوزهم  
فعال هستند. مشهورترین این سراها عبارت اند از: 
سرای اردستانی ها، سرای خانی، سرای آقا، سرای 
پادرخت سوخته، سرای میراسماعیل، سرای تاالر، 
سرای خوانساری ها، سرای گلشن، سرای جارچی 

و سرای فخر.
این سراها به همراه کاروانسراهای متعدد و پررونق 
بازار اصفهان را به عنصری فعال تبدیل می کرده 
که سیاحان با اشتیاق از آن بازدید می کردند و با 
دقت در سفرنامه هایشان انها را معرفی می  کردند.

بازار عالوه بر مکانی برای خرید و فروش کاال، فضایی 
برای حضور اقلیت های مذهبی هم بوده اســت که 
همه دارای سراها، تیم ها، تیمچه ها تخصصی بودند و 
یک نوع کاال را در آنجا به فروش می رساندند. به طور 
مثال زرتشتیان در صنف بزازی، یهودیان در صرافی 
و ارامنه در امور تجاری با کشورهای اروپایی مهارت 
داشتند. وجود مسجد و کاخ و بازار در کنار یکدیگر، 
بیانگر این موضوع است که بازار نیز به عنوان یکی از 
فضاهای مهم شهری به شــمار می رود. فضا در بازار 
دارای سلسله مراتبی اســت که در اکثر آنها رعایت 
می شــود. به عنوان مثال، بــازار قیصریه اصفهان و 
کاربری های اطراف آن مکانی را به وجود می آورند 
که فضاهای متفاوتی را القا می کند. حضور در میدان 
نقش جهان اصفهان انسان را وارد فضایی می کند که 

با محیط بیرون متفاوت است

 قیصریه  صرف نظــر از اینکه یکــی از بزرگترین و 
مجلل ترین مرکز خرید و فــروش در دوران صفویه 
بوده است یکی از مهیج ترین مراکز خرید هم هست ..

این بازار که هم اکنون بزرگترین مرکز عرضه صنایع 
دستي است در ســال 1029 هجري قمري ) دوران 
صفویه( در شمال میدان  .بازار قیصریه یا شاهي در 
دوره صفویه مرکز فروش پارچه هاي گرانبها بوده و 
شــرکتهاي تجاري خارجي نیز در آن حجره هایي 

داشته اند.
این بازار قسمت اصفهان جدید دوره صفویه را به شهر 
سلجوقي میدان کهنه آن روزگار )میدان قیام فعلي ( 

متصل مي کرده است.
در ســردر ورودي بازار بزرگ قیصریــه چند تابلوي 
نقاشي است که در باالترین قسمت آن دو مرد تیرانداز 
با نیم تنه شــیر یا ببر و دم اژدها بر کاشي معرق که 

 بیانگر صــورت فلکــي اصفهان )برج قــوس( دیده
 مي شود.

در دو طرف این سردر دو سکوي وسیع وجود دارد که 
در روزگار قدیم زرگران و جواهر فروشان بساط خود 

را بر روي آن پهن مي کردند.
جهانگردان مشهوري مانند ناصر خسرو و شاردن به 
توصیف بازار قیصریه پرداختند و علت نامگذاري این 
بازار را شباهت این بناي تاریخي به قیصریه یا قیساریا 
در آسیاي صغیر )ترکیه امروز ( دانسته اند. راسته بازار 
قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده که طبقه باال 
به امور دفتری و بازرگانی اختصاص داشت و در طبقه 
پایین مغازه های اصناف گوناگون در کنار هم مستقر 
بوده اند که از این بازار بزرگ و مجلل بازارهای دیگری 
منشعب می شدند و برخی از آن ها هنوز هم فعال بوده 

و به مشاغل مختلف اختصاص دارند

20
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بهتر است وقتی  به اصفهان می آیید بی برو برگشت دیدار از برخی مکان ها را برای شب بگذارید. 
این بهترین گزینه اســت تا کیفتان را کوک تمام عیار از این شهر بگیرید. اصفهان شهر بزرگ و 
زیبایی است. هر گوشه اش بیننده را به تماشا فرامی خواند. خیابان ها و عمارت ها، باغ ها و پل ها 
جملگی همه آکنده از زیبایی است. شب اما با همه تاریکی اش اصفهان را وقتی فرا می گیرد، چون 

پرده تماشاخانه ای که به سویی برود پل ها، گنبدها و مناره ها را  با لباس نور به نمایش می کشد. 

حتما شنیده اید که اصفهان شهر گنبدهای فیروزه ای، شهر مناره ها و شهر پل های تاریخی است و اینها اما سخنان گزافی نیستند  
که از مخیله گویندگانش فقط  گذشته باشند بلکه به واقع اصفهان شهرموزه ای است که روشنی روز از نمایش آن ناتوان است و این 
ذات شب است که گاه با همدستی نور در زاویه های سر و بن شهر، زیبای این شهر را عریانتر می کند و تماشاگر را به وجد و شوردیدن 
این نمایش می کشاند. بنابراین اگر روز را برای دیدار فضاهای درونی کاخ ها و مساجد و موزه ها و غیره و ذالک می گذارید شب را هم 
بگذرید برای دیدار و تجربه هایی که ما به شما پیشنهاد می کنیم که صدالبته و به تجربه باید گفت دیدار شبانه آنها لطفی دیگر دارد.

نویسنده:
مهرناز شهباز

عکس ها:
میرسعید هادیان
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 مهمانسرای عباسی

شب که می شود باغ مهمانسرای عباسی بیشــتر از هر وقتی دلربایی می کند. در بدو ورود تا 
آنجایی که شما به باغ مشایعت می شــوید همه چیز از نقش ها و نگارها بر سر و روی دیوار و 
سقف، شما را میخکوب تماشای خودشــان می کنند تا آنجایی که به باغ می رسید. باغ با یک 
حوض و آب نمای افشان و یک پل قوســی کوچک در امتداد نگاه شما قرار می گیرد. درختان 
باغچه ها را دور زده اند و چراغ ها و نور افکن ها بر ســیمای باغ و تراس اتاق های مهانپذیر نور 
افشانی می کنند. گنبد مدرســه چهارباغ اینجا هم تابلوی بی نظیری فراهم آورده که هیچ از 
دیدن آن سیر نمی شود. مهمانپذیر دیوار به دیوار مدرسه چهارباغ است. ورود به باغ مهمانپذیر 
عباسی برای عموم آزاد است  و همه می توانند با دادن ورودی از آن دیدن کنند. هتل عباسی 
و باغش یک شب ایرانی را از خاطرتان می گذرانند. ایوان های رو به باغ هتل را با صندلی ها  و 
میزهای مرسوم چیده اند. بعضی فضاهای باغ خاص مهمانان مقیم هتل اند و برخی دیگر ویژه 
مهمانان غیر مقیم. گارسون ها با لباس روستاییان اصفهان به مهمانان سرویس می دهند. انواع 
کباب ها و غذاها و نوشیدنی های گرم و سرد  ایرانی و البته اصفهانی در باغ و یکی از  تاالرهای 
 زیبای هتل سرو می شــود. همه چیز شاهانه و چشم نواز است. شــب باغ،  شب خاطرانگیزی 
می شود. گذرها و معبرهای باغ با انواع چراغ ها روشن و مزین شده اند.فضا آکنده از بوی خوش 
است.  حوض ها و آب نما ها فضا را تلطیف می کنند و گنبد مدرسه چهارباغ در منظرگاه باغ با 

تمام عظمتش زیبایی شب نشینی در باغ را به کمال می رساند. 

 چهارباغ
اصفهان است  و چهارباغش. هیچ کجای 
ایران و البته هیچ کجــای دنیا چهارباغ 
اصفهــان را ندارد. چیزی مثل شــانزه 
لیزه پاریس که تنها خاص همان پاریس 
باشــد چهارباغ اصفهان هم خاص خود 
 اصفهان است. الحق و االنصاف این خیابان 
شب هایش شورتماشــای دیگری دارد. 
همه چیز به غایت زیبا و دلفریب اســت. 
از نور ماه گرفته تا نور چراغها همه در کار 
نمایش درختان و ابنیه تاریخی از یکدیگر 
ســبقت می گیرند. معبرمیانی چهارباغ 
 ویژه رهگذران است، جایی برای نشستن و 
گفت و گو و  البته تماشــای چهارباغ. دو 
سوی خیابان درختان قد علم کرده اند و 
میانه چهارباغ باز دو ردیف از درختان با  
شاخه سارهایشان  بر پهنای چهارباغ سقف 
بسته اند. خیابان را مغازه های رنگارنگ 
احاطه کرده و هر سه چهار خط در میان 

عمارتی از عمارت های صفویه یا پهلوی 
 در پرتو نور چراغ های خیابان خودنمایی 
می کنند؛ سردر عمارت هشت بهشت، 
بازارچه بلند، ســاختمان هتل جهان،  
جلوخان بــی بدیل مدرســه چهارباغ 
و همین طــور دیواری با طــاق نماهای 
 ضربی که انگار با نور مطال شده اند از این 
جمله اند. چهارباغ در روز دیدنی است اما 
شب ابهت و شکوهش دوچندان می شود. 
شب چهارباغ،  را اما می توانید با دیدار از 
یک باغ ایرانی به پایان ببرید. باغ بلبل و 
کوشک هشت بهشتش در پارکی  مشهور 
به پارک رجایی  قرار دارد  و سردرش رو 
به چهارباغ باز می شود. در طبقه فوقانی 
 بدنه چهرباغ و باغ بلبل، در نزدیکی سر در

هشت بهشت،  تراس فراخی هست که 
می توان در آن غذایی خورد و از فرازش 
سیمای چهارباغ و گنبد مدرسه چهرباغ و 

باغ بلبل را با هم به تماشا نشست. 
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 مناره ها و 

سردرجوجیر
در بافت تنــگ و تاریک 
اصفهــان  قدیمــی   و 
بــن در  هــا   منــاره 

 محله های کهن شــهر، 
همراه با نورهایی که این 
 روزها برپیکرشان افشانده 
می شود شــب بافت را 

آذین می بندند. 
منــاره هــا در شــب، 
زیباییشــان دو چندان 
می شــود؛  نورافکن ها 
از پایین تا به باالیشــان 
را در دل شــب عریان و 

 هویدا می کننــد. آجرکاریی هایی کــه در روز رنگ خاک دارند در دل شــب و نور 
نورافکن ها یکسره مطال می شوند.

 منار ســاربان و  منار چهل دختــران  در محله جوباره، منار دردشــت در محله ا ی 
 به همین نام ،  منار مســجد علی در میــدان عتیق  و منارهــای  دارضیافه درهمان
 نزدیکی ها در خیابان کمال  شــماری از منارهای اصفهان اند که درشب به مدد نور 

نورافکن ها  زیبایشان شور تماشای دیگری دارد. 
اما در ســوی دیگر شــهر در نزدیکی میدان نقش جهان در خیابان حکیم مسجدی 
 به همین نام وجو دارد که در اوج ســادگی، زیبایی بی نظیری را در شب به نمایش 
می گذارد.  سردر جورجیر یکی از ورودی های این مسجد است که شب ها در میان 
نور نورپردازها تمام نقوش گیاهی و شمســه هایش با ابهت تمام گذر باغ قلندرها را 

آب و جال می دهد. 
این سردرآجری زیبا  آیینه تمام نمایی از همزیستی ادیان در اصفهان است. نمادهایی 
از آیین مهر، مسیحی، یهودی و اســالم که در کنار هم به آفرینش تابلویی به غایت 

زیبا از آجردرآمده.  
در ادامه همین گذربه حمام جارچی باشــی می رســید که از حمــام های قدیمی 
اصفهان اســت و حاال تبدیل به رستوران شــده و بنابراین شــما می توانید ضمن 
 حــظ بــردن از تماشــای این حمــام زیبــا  شــامتان را هــم همان جــا  صرف

 کنید.
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مقربه دخرت امیرکبیر؛
 ناشناخته ای در اصفهان

اشتباه نیست که می گویند اصفهان نصف جهان است! باز هم که این جمله تکرار شود دلیل برای ثابت شدنش بیش از این حرف ها است که  فکرش 
را کنیم. در همین اصفهان که اغلب گردشگران به میدان نقش جهان، چهلستون و عالی قاپوی آن بسنده می کنند،کمی آن طرف تر بناهایی 
هستند که نه تنها از لحاظ معماری در نوع خود شاخص هستند بلکه رمز و رازی دیگر در خود دارند. اصفهان را باید بیشتر شناخت، شهری که در 
خود الیه های تاریخی زیادی دارد و در هر الیه روایت گر رخدادهایی بی شمار است. اما نزدیک به همین میدان نقش جهان خودمان که شاهکاری 
بی نقص است، همان حوالی در میان کوچه پس کوچه های همین محله بنایی است که اغلب اصفهانی ها نیز از وجود آن خبر ندارند و نمی دانند 

دختر یک صدراعظم، شخصی که خدماتی بزرگ به ایران داد در همین اصفهان خودمان به خاک سپرده شده است.

مکانی که با وجود اینکه در یک امامزده قدیمی و به نام قرار دارد اما باز هم همچنان مهر گمنامی بر روی آن خورده است . کسی که از آن صحبت می شود  کسی نیست جز، دختر امیر کبیر شخصی که صدراعظم 
ناصرالدین شاه قاجار معروف به »قبله ی عالم«، »سلطان صاحبقران« و بعد »شاهِ شهید«، چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران بود.

امیرکبیر همسر عزت الدوله، خواهر ناصرالدین شاه قاجار بود و تاج الملوک )ملکه مظفرالدین شاه( میرزا احمدخان )امیرزاده( سلطان خانم و همدم الملوک )همسر ظل السلطان( فرزندان وی بودند؛ شخصی که 
ما از آن صحبت می کنیم آخرین اسم است»همدم الملوک« )همسر عقدی  ظل السلطان( !

 مقبره دختر امیرکبیر کجاست؟
شاید  از اینکه مقبره دختر امیرکبیر  در اصفهان باشد برایتان جالب باشد، اصفهان شهری است که بارها باید آن را شناخت. شناختی که ما از اصفهان داریم هنوز به اندازه رمز و رازهایی که دارد نیست رازهایی که 
در تاریخ حبس شده و شاید روزی پرده از آن کنار برود. معرفی این مقبره را نیز می توان از همان رازهایی پنداشت که از آن پرده بر می داریم، رازهایی که هنوز در همان اتاق مقبره مانده و ما در شک و شبهه قرار 

داده است.

نویسنده: 
نگین فروغی

عکس ها:
میرسعید هادیان

گورگردی
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بد نیست بدانید مقبره »همدم الملوک« همسر 
ظل السلطان و دختر امیرکبیر در امامزده احمد 
اصفهان قرار دارد. از 2 راه می توان به این مقبره 
تاریخی و گمنام رســید؛ یکی خیابان نشاط، 
بازارچه حســن آباد، کوچه امامــزاده احمد و 
دیگری نزدیکی چهار سو مقصود بنای قدیمی 

امامزاده احمد است.
امامزاده احمد بنا به نوشته مورخین و محققین 
مقبره یکی از فرزندان امام محمد باقر)ع( است. 
این مزار در بنایی قرار گرفته که سقفی گنبدی 
دارد و خود آرامگاه نیز به شکل مربع است و از 

سطح زمین بلندتر است.
تاریخ ســال مزار 1115 هجری قمری برابر با 
1703 میالدی بوده، ضریح چوبی آن در زمان 
قاجار ساخته شده است. کتیبه سر در صحن 
امامزاده احمد به خط ثلث با کاشی سفید معرق 
بر زمینه الجوردی است که خطاط آن علی نقی 
امامی اســت. تاریخ این کتیبه 1115 هجری 
قمری است و در آن به نام شاه سلطان حسین 

صفوی اشاره شده است. خطوط بنایی این سر 
در نیز سوره های قرآن مجید است. کتیبه ای 
که در ایــوان ورودی امامزاده احمد وجود دارد 
به خط ثلث طالیــی در زمینه الجوردی رنگ 
گچبری شده و نویســنده آن احمد حسینی 
است. تاریخ این کتیبه نیز 1115 هجری قمری 
است و در آن عالوه بر نام شاه سلطان حسین به 
نام محمد شرف شریف المنجم اشاره شده که 

سازنده بنا می باشد.

رمز و راز مقبره های قجری و 

سوگلی ظل السطان
مقبره دختر امیرکبیر درست مقابل بقعه امامزاده 
قرار دارد، اتاقی که در آن چند مقبره اســت، 
تزیینات اتاق . گچبری ها به قدری زیباســت 
که در نگاه نخســت،  می توان درک کرد این 
مکان و مقبره یک مقبره ســلطنتی است که 
 در آن افــراد معمولی در خاک نیســتند بلکه 

شــاهزاده هایی هســتند . امــا در این میان 
همدم الملوک به صراحت روی آن اشاره شده 
سنگ قبری از ســنگ مرمر که نقوشی زیبا از 
طرح و خط در هم آمیخته وشگفتی خاصی به 

این مقبره داده است.
علیرضا جعفری زند استاد دانشگاه و کارشناس 
میراث فرهنگی در این بــاره می گوید: همدم 
الملوک در جوانی فوت می کند گفته شده در 
زمان وضع حمل، وی تنها زن عقدی او بوده و 
سایر همســرانش صیغه ای بودند درواقع وی 
ازدواج اصلی ظل السطان بوده و به  سوگلی ظل 
السطان معروف بوده است. ظل السطان پس از 
فوت وی دیگر هیچ وقــت ازدواج عقدی نکرد 
زیرا همدم الملوک را خیلی دوست داشت حتی 
مادر صارم الدوله نیز از همسران صیغه ای او بود.
اتاقی که در آن تنها همدم الملوک دفن نشده 
بلکه چند قبر دیگر نیز در آن اتاق وجود دارد. 
بر روی یکی از آنها نوشته شده » عزیزالسلطنه« 
در مورد سایر مقبره ها شایعاتی شده مبنی بر 

اینکه یکی از آنها مقبره عزیزالسلطنه  همسر 
امیر کبیر اســت و یا حتی به مهد علیا نسبت 
می دهند که وی همسر این صدر اعظم بوده در 
صورتی که یک مطالعه کوچک در تاریخ نشان 
می دهد همسر امیر کبیر »عزت الدوله«  است 
و مهد علیا همسر محمدشاه و مادر ناصرالدین 

شاه قاجار بوده است.
و یا شــایعه دیگر اینکه چون روی سنگ قبر 
نوشته شده »عزیزالسلطنه« که مادر صارم الدوله 
)فرزند ظل السلطان( کسی که مادرش را که به 
خانه حاج آقا نجفی پناه برده بود  به ضرب گلوله 
می کشد؛ است! این در حالی است که در تاریخ 
آمده مادر صارم الدوله که توسط او در خانه حاج 
آقا نجفی کشته شد »مونس السلطنه«  بوده نه 

»عزیزالسلطنه«.
برای پایان دادن به شــایعات و روشن ماجرا به 
ســراغ علیرضا جعفری زند اســتاد دانشگاه و 
کارشناس میراث فرهنگی رفتیم، وی معتقد 
است که این مقبره متعلق به بانو عظمی خواهر 

گورگردی
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السلطان باشد که این نیاز به پژوهش بیشتری دارد.

قبر سوم کیست؟
از اینجا که بگذریم پایین این 2 مقبره مقبره دیگری است که روی 
آن نوشته شده ابوالفتح خان صارم الدوله ؛ شایعات این گونه روایت 
می کنند که این مقبره  مربوط به صارم الدوله پسر ظل السلطان 
است. این در حالی است که صارم الدوله در قبرستان تاریخی تخت 
پوالد اصفهان مدفون است نه اینجا وی در آنجا تکیه مخصوص به 
خود را دارد. وی حتی در دوران پهلوی نیز زنده بوده است در حالی 
که مقبره های این اتاق مربوط به دوران قاجار است و نام او اکبر میرزا 

صارم الدوله نه ابوالفتح خان صارم الدوله!
وقتی صحت آن را از جعفری زند پرسیدیم وی نیز بر این مساله صحه 
گذاشت و گفت مقبره این شاهزاده در تخت پوالد اصفهان است نه 
اینجا، وی می گوید بر اساس تاریخ این مقبره مربوط به  شوهر خواهر 
ظل السلطان، ابوالفتح خان صارم الدوله است که همسر بانو عظمی 

بوده است. 
می گویند کنار این سه مقبره یک مقبره بدون نام است که مربوط 
به دختر اله وردی خان بوده؛ در حال حاضر فرش بر روی آن پهن 
شده اما این کارشناس گفت: در این مورد سندی نداریم ونمی توان 

اظهار نظر کرد.

نقاشی های از دیار فرنگ در مقبره
نکته جالب اینکه در کنار گچبری ها و تزیینات زیبایی که در این 
اتاق وجود دارد، نقاشی هایی در سقف از دیار فرنگ نقش بسته است 
 نقاشی هایی  از کلبه، ساحل و قایق که شاید نماد مراودات ایرانی ها
 با فرنگی ها را نشــان می دهد، در واقع سنتی و مدرن در کنار هم 
قرار دارند.  گفته شده این مکان پیش از این استراحتگاه ناصرالدین 
 شاه بوده اما جعفری زند معتقد است که اصفهان به دلیل داشتن 
کاخ های متعدد هیچ وقت ناصرالدین شاه چنین فضای کوچکی را 

برای استراحت و اقامت انتخاب نمی کرده است.

همای شیرازی و فرزندش اینجاست
نکته جالب اینکه در این امامزاده به جز بقعه سلطنتی و چند سردار 
جنگی 2 ادیب و شاعر نیز به خاک سپرده شده اند، آرامگاه همای 
شیرازی و فرزندش ) طرب( در این مکان هستند. همای شیرازی 

از شاعران و نویسندگان و عارفان ایراني در قرن 
13 هجری امام زاده احمد قرار دارد .  وی عالم، 
ادیب، شاعر، و از ارادتمندان عرفان و تصوف و از 
مشاهیر شعرا و گویندگان قرن سیزدهم هجری 
است. در 1212 در شیراز متولد شد. از متاخرین 
»مجمع الفصحاء«.اسمش میرزا محمد علی.
اصاًل اســم او رضا قلی خان بوده لیکن خود او 
در صدد پنهان ساختن اسم بوده از این جهت 

صاحبات تذکره اسم او را مختلف نوشته اند.

مقبره آقامحمدتقی نجفی در 

نزدیکی همینجا
درســت کنار دیوار امامزاده مقبره خانوادگی 
آقامحمدتقــی نجفی معروف  قــرار دارد او از 
مجتهدان اصفهان در دوره ناصرالدین شاه بود، 
نکته دیگر اینکه آقا نجفی با ظل السلطان حاکم 

اصفهان رابطه خوبی نداشت.
آقا محمد تقی نجفی ، در مســایل سیاسی- 
اجتماعی فعال بود و بیش از صد اثر مهم علمی 
از خود به جای گذاشته اســت . او از مبارزان 
استبداد بود از مهم ترین ابعاد مبارزات آقانجفی 
علیه اســتعمار، مبارزه با بعد اقتصادی نفوذ 
فرنگیان در ایران بوده اســت و در این راستا، 
 جنبش تنباکو از نقاط عطف تاریخی مبارزات

  وی است.
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ظل السلطان است.
این در حالی است که حسین فروغی استاد تاریخ  نیز در این باره 
می گوید: عزیز السلطنه دختر ظل السلطان و خواهر صارم الدوله 

است و وی هم چنین عروس عمه اش یعنی بانو عظمی است.
به سراغ خاطرات ظل الســلطان  رفتیم، در یکی از خاطرات 
ظل السلطان ، آمده که وی  پنج  دختر خود را به  عقد و ازدواج  پنج  

پسر افتخارالدوله  وصارم الدوله  آورده است.
 چنانچه  وی در خاطرات  خود به  این  نکته  اشاره  نموده :

»ابوالفتح  خان  صارم الدوله  را  که  سالها با خفت  درتهران  زندگی  
می کرد  نزد خــود آورده ، پنج  دخترم  را به  پنج  پسرش ـــکه  

همشیره زاده های  خودم  باشند؛ دادم  :
ـ شوکت  السلطنه  را به  قهرمان میرزای  صارم الدوله 

ـ عزیزالسلطنه  را به  خانباباخان ؛
ـ عفت الدوله  را به  بدیع الملک  دیوانه ؛
ـ بدرالدوله  را به  سلطان  محمدخان ؛

ـ قمرالدوله  را به  عباس قلی خان .«) منبع:  تاریخ سرگذشــت 
مسعودی ،مسعود میرزا ظل السلطان ، ج 2، ص679(

اگر چه برای روشن شدن موضوع باز باید تحقیق و پژوهش نمود. 
اما می توان این گمان را برد که شاید مقبره مربوط به دختر ظل 
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اتفاقات این مقبره در 
خانواده قاجاری گره 
 خورده است، 
مقبره ای گمنام اما پر رمز 
و راز، وقت آن رسیده 
که اصفهان را بهتر 
بشناسیم، اصفهان را تنها 
به چهلستون، عالی قاپو و 
میدان نقش جهان نکنیم، 
بناهایی در اصفهان وجود 
دارند که در گمنامی به 
 سر می برند اما هر کدام از 
آن ها ظرفیت گردشگری 
را در خود دارند حتی 
همین مقبره دختر 
امیرکبیر با وجود گمنام و 
بی رنگ بودنش در سایر 
بناها هنوز مقصد برخی از 
گردشگرانی که احتماال 
تصادفی از آن محل َرد 
شده اند نیز بوده است.
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 این بنــای کوچک اما بــا ارزش با گنبد 
آجری اش بی گمان محل تدریس پورسینا 
به هنگام اقامــت او در اصفهان بوده و بر 
پایه برخــی روایات محلِی تایید نشــده 
مقبره او نیــز در همین مــکان )و نه در 
همدان( بوده است. صرف نظر از درستی 
یا نادرستی روایت اخیر، بی گمان نزد اهل 
فرهنگ جایگاه »َمــدَرس« از »َمدَفن« 
رفیع تر اســت اما متاســفانه محلی که 
روزگاری نشستگاه پورسینا و شاگردانش 
بوده و نشست های درس و بحث او را پذیرا 
بوده است، امروز متروک و ناشناخته، به 
انباری تبدیل شده اســت و در حالی که 
همیشه قفلی بر در آن خودنمایی می کند 
و هیچ گردشگر یا پژوهشگری راهی به آن 

ندارد، روی به ویرانی می رود.
بنای فعلی َمدرس پورســینا، بخشی از 
بنای بزرگ تری اســت که در گذشته در 
این محل موجود بــوده و به تدریج اهالی 
بر آن دست انداخته و بخش هایی از آن را 
تخریب و تملک کرده اند. این بنای تاریخی 
که روزگاری پورسینا آثار ارزشمند خود 
را در آنجا نگاشــته اســت، در سال های 
گذشته تخریب شده و سنگ های آن به 
غارت رفته اســت و امروز بی  نام و نشان 
به حال خود رها شده اســت و اثرات نم  
زدگی و ترک های بی شــمار بــر گنبد و 
دیوارهایش از رنج دوران ســخن ها دارد. 
مدرس ابن سینا مدتی به عنوان زورخانه 
و مدتی به عنوان مطبخ مورد اســتفاده 

قرار گرفته و  هنوز الیــه ضخیم دوده را 
بر گنبد آن می توان دید، ولی در صورت 
توجه سازمان میراث فرهنگی، این محل 
می تواند به عنــوان موزه یا نمایشــگاه 
دایمی آثار پورسینا پذیرای پژوهشگران 

و گردشگران باشد.
پورسینا یا »ابوعلی سبنا« یا »ابن سینا«، 
دانشــمند نامدار ایرانــی )416- 359 
هجری خورشــدی( آثار ارزشمندی در 
رشــته های مختلف همچون پزشــکی، 
فلسفه، علوم طبیعی، ریاضی، موسیقی و 
شعر از خود برجا گذاشته است.  پورسینا، 
سال های پایانی عمر خود را در اصفهان به 
سر برد و به آموزش دانشجویان و نوشتن 

آثارش پرداخت.

آوازه جهانــی پورســینا و جایگاهش در 
گســترش علوم به ویژه دانش پزشــکی 
نزد ملت هــای دیگــر تا آنجاســت که 
مردم ازبکستان )به  واســطه زادگاهش 
در نزدیکی بخــارا ( او را ازبک می دانند و 
عرب ها ) به خاطــر برخی آثارش به زبان 
عربی( او را عرب می خواننــد. آیا در این 
هنگامه، مردم شــهری که سال ها افتخار 
میزبانی او را داشــته اند، جایــگاه او در 
گستره دانش بشــری را از یاد برده اند و 
اهمیت حفظ و پاسداشــِت دانشگاه او را 
فراموش کرده اند؟ آیا تنها نام گذاری یک 
خیابان در اصفهان برای پاسداشت جایگاه 
با اهمیت این دانشــمند بزرگ ایرانی در 

تاریخ این شهر، کافی است؟

نویسنده: 
دکتر شاهین سپنتا

َمدرس ابن سینا در اصفهان سال هاست که به فراموشی سپرده شده است. بنای تاریخی مشهور به »َمدرِس ابن سینا« 
که در دوره سلجوقیان ساخته شده ، در  محله دردشت، خیابان ابن سینا، کوچه پاگلدسته، باالتر از مدرسه شفیعیه 

واقع شده است و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۳ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  به مناسبت یکم شهریور، روز پزشک ؛

پورسینا در اصفهان، 
غریب ترین آشناست! ؛
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از فراز آلپ ایران، سه کشور را همزمان ببینید؛

داالمپر، 
هم نشینی برف و آفتاب

عکس:
امیر رضایی

دریاچه » داالمپر « در آذربایجان غربی، با مناظر زیبا و بی نظیرش از گردشگران 
استقبال می کند تا یکی از چهره های خاص خود رادر فصول بهار و تابستان به 

نمایش بگذارد.
دریاچه داالمپر در بر فراز کوهی با همین نام در جنوب غربی ارومیه و شــمال 
غربی شهر اشــنویه قرار دارد. کوه داالمپر با ارتفاع تقریبی ۳۵۰۰ متر حدود 
۴۵ کیلومتر با ارومیه و ۳۵ کیلومتر با اشــنویه فاصله دارد. این کوه در مرز 
بین سه کشور ایران، عراق و ترکیه واقع شده اســت و اگر به باالی آن صعود 
 کنید می توانید گوشه ها یی از خاک هر سه کشور مذکور را مشاهده کنید. در 
گوشه ای از ارتفاعات این کوه دریاچه ای بسیار زیبا قرار گرفته که دریاچه داالمپر نام داشته و یک مقصد ایده آل 

برای گردشگران است.

 
33گردشگری سپاهان
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  کوه داالمپر
کوه ۳۵۰۰ متری داالمپر 

ویژگی های طبیعی 
زیادی دارد. از جمله 

وجود یخچال ها ی 
طبیعی چند هزار 

ساله و همچنین وجود 
دریاچه های طبیعی مثل 
» بنچول «، » دیمه ک « 
و مهمترین آن ها یعنی 
» مامه شیخ « یا همان 

داالمپر که مقصد اصلی 
ما است.

از ذوب شدن برف ها ی 
این کوه در فصل بهار 

رودی پرآب سرچشمه 
می گیرد که در دامنه 

این کوه به صورت یک 
آبشار بزرگ و زیبا به 

نام » سوله دوکل « 
)که در زبان کردی به 
معنای آبشار مه آلود 

است( به پایین دست 
فرو می ریزد. معموال 

افرادی که قصد بازدید 
از دریاچه داالمپر 
را دارند، در میان 

مسیرشان در کنار این 
آبشار زیبا هم دقایقی 
را توقف می کنند تا هم 
به  صدای دل نشین آب 

گوش دهند و از بودن 
در کنار این آبشار دل 
انگیز لذت ببرند و هم 

استراحتی کنند و برای 
ادامه مسیر به سمت 
دریاچه آماده شوند.

طبیعت گردی

پوشش گیاهی این کوه شــامل گونه هایی همچون 
گون، آلبالوی وحشی، بادام کوهی و ... است که بسیار 
مشابه پوشــش گیاهی کوه های رشته کوه زاگرس 
است. از شاخص ترین گونه های جانوری موجود در 
این کوه نیز می توان به روباه، شغال، مار، خرگوش، بز 

کوهی و عقاب اشاره کرد.

 مسیر سفر به دریاچه
برای رسیدن به دریاچه می توان در جاده ارومیه به 
اشنویه حرکت کرد و از سه راهی » آغ بالق « مسیر 
روســتای دیزج را پیش گرفت. هر چند می توان از 

مسیر جاده بند هم به سمت زیوه  حرکت کرد و به 
این منطقه رسید. ذکر این نکته الزامی است که برای 
این سفر با توجه به قرارگیری دریاچه در ارتفاع باالی 
کوهستانی حتما به یک خودروی آفرود )کوهستانی 

و خارج شهری( نیاز خواهید داشت.
پس از ســوخت گیری در دیزج، تقریبا 8 کیلومتر 
جاده آسفالته تا روســتای سوله دوکل فاصله است. 
با خودروی ســواری معمولی حداکثر می توانید تا 
آبشار ســوله دوکل که یک کیلومتر پس از روستا 
قــرار دارد، برانید. ولی اگر خودروی آفرود داشــته 
باشــید، می توانید پس از یک توقف کوتاه در کنار 

آبشار وتماشــای منظره دل انگیز و مهیج آن مسیر 
خود را ادامه دهید.

از آبشار تا دریاچه داالمپر، تقریبا 10 کیلومتر مسیر 
خاکی را در پیش خواهید داشــت. بخش زیادی از 
این مسیر را می توان با خودروی آفرود طی کرد که 
شاید کمی بیش از نیم ساعت به طول انجامد. در این 
مسیر با تماشای گل ها، بوته ها و برف هایی که هنوز 

آب نشده اند سرگرم خواهید شد.
اما آخرین مرحله قبل از رســیدن به مقصد، پیاده 
روی یکی دو کیلومتر آخر است که به علت تخریب 
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این توصیه را حتما باید جدی گرفت تا بتوان سفر ایمنی را تضمین کرد.

رسیدن به مقصد
پس از طی مســیر زیبا و سرســبز کوهســتانی، باالخره به دریاچه داالمپر 
میرسیم. دریاچه ای که حدودا 2700 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و قطر آن 
نیز در حدود 45 متر است. منظره ای زیبا شامل یک دریاچه و طبیعت سرسبز 
و بکر اطراف آن در جلوی دیدگان شماست. آیا فضای آرامش بخش تر از این 

برای فراموشی سختی راهی که آمده اید می توانید بیابید؟
در پایان، باید عنوان کنیم که دریاچه داالمپر ، دریاچه ای بسیار زیبا و بکر با 
محیطی فرح بخش بر فراز کوه داالمپر است. تصور کنید به این دریاچه سفر 
 کنید. هوای مطبــوع بهاری ، طبیعت زیبا و دارای پوشــش گیاهی متنوع و

 برف هایی که هنوز آب نشده اند از مواردی هستند که با آن ها روبه رو خواهید 
شد. پس اگر می خواهید سفری جذاب و پرهیجان متشکل از طبیعت گردی و 

کوه نوردی را تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دریاچه داالمپر است.

بخشــی از جاده نمی توان با خودرو تردد کــرد. پس در واقع 
باید کمی کوه نوردی را هم تجربه کنید! خب قرار نیست که 
همیشه رسیدن به مقاصد زیبای گردشگری ساده باشد بلکه 
گاهی اوقات برای دیدن یــک منظره بکر و کم نظیر همچون 
دریاچه داالمپر باید اندکی سختی لذت بخش کوه نوردی را 

هم بچشید!
توجه کنیــد که اگــر تصمیم گرفتیــد به چنین ســفری 
بروید، با توجه به کوهســتانی و خاکی بــودن راه که مهارت 
کافی برای رانندگــی نیاز دارد، حتما ســعی کنید از یکی از 
 ســاکنین روســتاهای آن منطقه به عنوان راهنمای محلی 

بهره گیرید. 

فاصله تا نزدیکترین مقاصد گردشگری:

فاصله   تا منطقه مرگور : ۱۳ کیلومتر   زمان : ۲6 دقیقه 
فاصله   تا ییالق سیلوانا : ۴۱ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۰ دقیقه

 فاصله   تا پیست اسکی خوشاکو : ۵۴ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۱6 دقیقه
 فاصله   تا موزه ارومیه : 6۸ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

 فاصله   تا کلیسای سیر ارومیه : 69 کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳9 دقیقه 
فاصله   تا کلیسای ننه مریم ) شرق آشور ( : 7۱ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳9 دقیقه 

فاصله   تا مسجد سردار : 7۲ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
 فاصله   تا مسجد جامع ارومیه : 7۲ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۳9 دقیقه
 فاصله   تا بازار تاریخی ارومیه : 7۲ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه 

فاصله   تا دریاچه مارمیشو : ۸7 کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه 
فاصله   تا سنگ نوشته کیله شین ) کله شین ( : ۸9 کیلومتر - زمان : ۲ ساعت و ۲ دقیقه

 فاصله   تا دره سلطان یعقوب : 9۰ کیلومتر - زمان : ۱ ساعت و ۵6 دقیقه 
فاصله   تا آبشار خرپاپ : ۱۳6 کیلومتر - زمان : ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه

 فاصله   تا دریاچه سد مهاباد : ۱۴۳ کیلومتر - زمان : ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه 
فاصله   تا دره زوال چای )زوالچای( : ۱6۱ کیلومتر - زمان : ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه 

فاصله   تا منطقه مرگور : ۱۳ کیلومتر - زمان : ۲6 دقیقه
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طبیعت گردی

 فاصله از اصفهان :
1512  KM

چابهار
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َدرک؛ جایی که بیابان،
 به دریا میرسد!

عکس:
گردشگری سپاهانپیمان عیوضلو

َدَرک یا درگ در زبان محلی به معنی سکونت در کنار دریا است. سواحل روستای درک، در بخش 
زرآباد شهرستان کنارک، در استان سیستان و بلوچستان نه تنها یکی از خاص ترین سواحل ایران 
که از بی نظیرترین سواحل جهان است.  جایی که آب های فیروزه ای عمان و اقیانوس هند به هم 
می رسند، ساحل درک با تپه رمل ها و نخل ها صحنه های بدیعی را رقم می زند.تعداد سواحلی در 

جهان که تپه رمل ها و نخل ها را در کنار خود داشته باشند به تعداد انگشتان دست ها نمی رسد.

تنها دارایی سیستان و بلوچستان را اگر همین روستای »درک« نیز بدانیم، نامش می برازد به داشته هایش 
 که یک روستای درک زرآباد است و یک ایران، حتی اگر درست نشناخته باشندش. زیباترین و عظیم ترین 
گنج های دنیا سال های سال کنج ناشناخته ترین غارها و کوهستان ها پنهان مانده اند، اما این بار درک سیستان و بلوچستان پشت منظره ای جا خوش 
کرده که مخلوطی از بهترین هاست.  ساحل درک همان جایی است که در آنجا کویر و بیابان به همدیگر پیوند خورده و در چشم اندازی از نخلستان های 
زیبا، ترکیبی بی نظیر و رویایی پدید آورده است. ساحل صخره ای، رمل های سفید و طالیی، آبی آقیانوس، نخلستان،  گله های شتر و گوسفند و ساحلی 
که از تمیزی برق می زند، تنها گوشه هایی از زیبایی های ساحل درک است. درک مجموعه  ای از سواحل مرجانی، ماسه ای و صخره ای را یکجا دارد. فوق 

العاده است! اینطور نیست؟

اینجا ، ناشناخته ترین و پاکترین ساحل ایران است؛

37

* شهریور 1397/ شماره بیست و دوم *



سرزمین محبوب

شبنم اربابیان
عکس: 
نیما   شفیعی

پیشنهاد ویژه شهریورماه؛

خنکای تنگه واشی،
آبی بر عطش تابستان

 روزهای گرم تابستان در حال سپری 
شدن هستن و دیگر چیزی تا پایان 
این فصل زیبا و دوست داشتنی باقی 
نمونده، در این فصل گرم و با وجود 
تعطیلی مدارس یکــی ازجاهای 
دیدنی که به عنوان سفر یک روزه 
برای خانواده هــا در کنار کودکان 
شان و داشتن یک آب تنی درگرمای 

تابستان می توان پیشنهاد داد تنگه واشی است.
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 تنگ یا تنگه واشــی این روزها از شناخته  شده ترین 
تفریحگاه های اطراف تهران اســت که در تعطیالت 
تابســتان جمعیت زیادی را به سوی خود می کشاند، 
جایی خنک که می توان از گرمای تابستان به آن پناه 
برد، پیاده روی درون رودخانه ی کم عمق را در طول 
مســیر تجربه می کنید، فرصت آب بازی، پیاده روی و 
طبیعت گردی در یک روز را خواهید داشت، یکی از سه 
کتیبه به جا مانده از دوره قاجار را در بخشی از مسیر 
خواهید دید ودر نهایت آبشــاری زیبا و خروشان در 

پایان مسیر انتظار شما را می کشد. 

تنگه واشی کجاست؟
تنگه واشــی  مکانی با جاذبه های گردشگری اســت که در 
حدود 17 کیلومتری شهرفیروزکوه قرار گرفته. شاید یکی از 
جذابترین بخش های سفر به تنگه واشی حرکت در رودخانه ای 
اســت که در بین یک دره ســنگی قرار دارد.تنگه واشی در 
حقیقت مسیر عبور رودی اســت که از کوه دیلم سرچشمه 
می گیرد. میان دیواره های طرفین تنگ واشــی فاصله کمی 
وجود دارد و گاهی تا حدود 2 متر باریک می شود. با توجه به 
این فاصله  کم، برخی شکل گیری تنگ واشی را ناشی از ایجاد 
یک گســل در این منطقه می دانند. ارتفاع دیواره ها در این 

تنگ گاهی به 100 متر هم می رسد. 

وجه تسمیه
»ساواشی« در زبان آذری به معنای »برخورد و تالقی«  است 
و گمان می رود به علت کم بــودن فاصله  دیواره ها و رو در رو 
شــدن و برخورد افراد هنگام عبور از میان آنهــا این نام را بر 
تنگ گذاشته اند. البته »واش« در زبان مازندرانی به معنای 
چمن است و برخی نیز نام این تنگ را برگرفته از کلمه واش 

می دانند. 
عده ای می گویند تنگه ساواشــی مالــک خصوصی دارد و از 
سال 1275 در مالکیت حاجی اسفندیار حامدی سنگسری، 
علی آقا حامدی اسفندیاری و سیامک حامدی بوده است، اما 
این روزها شورایاری روســتای جلیزجند بازدید از تنگه ها را 

مدیریت می کند.  
نکتــه قابل توجه این اســت که آیا تنگ درســت اســت یا 
تنگه؟ تنگ دره ای اســت که بســیار عمیق و باریک باشد. 
دیواره های تنگ تقریبا عمودی هستند، شیب بسیار زیادی 
دارند و جوری به هم نزدیک شده اند که با شکل معمول دره ها 
کامال متفاوت است. تنگه به باریکه ای از آب می گویند که دو 
دریای مجاور را به طور طبیعی بــه یکدیگر وصل کند مانند 

تنگه هرمز. نام دیگر تنگه باب است مثل باب المندب. 
در ادبیات روزمره به اشــتباه واژه تنگه را برای هر دو پدیده 
طبیعی به کار می برند و از آنجا که اشتباه بسیار رایجی است و 
افراد برای جستجو از هر دو حالت آن استفاده می کنند در این 
نوشته هر دو شکل را به کار برده ایم، اما شما هم مثل ما بدانید 

که شکل صحیح آن تنگ واشی است. 

احتیاط های الزم
این طبیعت زیبا در 3 اسفند سال 1353 با شماره 1025 در 
فهرست آثار طبیعی ملی ثبت شــد. عجیب اینجاست که در 
مهرماه سال 91 نیز مجددا بدون ثبت حریم حفاظتی، باردیگر 
به عنوان اثر ملی به ثبت رسید. در مجموع پیمودن این تنگ 
کار دشواری نیســت و کودکان از حدود هشت نه سالگی نیز 
می توانند به تنگ واشی بروند، اما کســانی که دارای آسیب 
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امید اســت پس از دو بار ثبت تنگ واشــی بــه عنوان اثر 
ملی، مســووالن برای نصب قاب شیشــه ای محافظ روی 
این کتیبه اقدام کنند. شاید نصب قاب شیشه ای از تخریب 
بیشتر کتیبه توسط هم میهنان یادگاری نویس جلوگیری 

کند. 

دشت ساواشی
 بعد از ایــن که تنگه اول تموم شــد به دشــتی زیبا و فراخ 
می رســید با گل ها و پوشــش گیاهی زیبا و آسمانی آبی و 
رودخانه که از کنارش می گذرید در این قسمت می توانید 
کمی اســتراحت کنید و دوباره برای دیدن تنگه دوم ادامه 
دهید. در ابتدای دشــت، محلی ها با ایجــاد یکی دو آلونک 
به تنگه نوردان خوراکی و ســوغاتی مانند آلوچه و لواشک 

می فروشند.
 گاهی در این دشت، اهالی نوعی دوغ محلی می فروشند که 
در آن گیاهان معطر و خوش طعم آویشن، نعناع، کاکوتی، 
پونه صحرایی و پونه جنگلی ریخته شــده اســت. آش داغ 
محلی هم از چیزهایی اســت که پس از پشت سر گذاشتن 

سرمای رودخانه واقعا می چسبد. 

»سا« و »واشی«
تنگه واشی در واقع شامل دو تنگه است، 
تنگه اول )واشی( و دومی )سا( نام دارد. در 
میان این دو تنگه نیز یک دشت پهناور قرار 
گرفته که به آن دشت ساواشی می گویند. 
مسیر پیاده روی شــما از تنگه واشی به 
طول 250 متر آغاز می شــود تا به دشت 
برسید. سپس طول حدودا 2 کیلومتری 
دشت را می پیمایید تا وارد تنگه دوم یعنی 
)سا( شوید و ســرانجام پس از 800 متر، 
تنگ سا به یک آبشار منتهی می شود. در 
طول مسیر از میان دیوارهای بلند سنگی 
عبور می کنید جوری که گاهی آســمان 

دیگر دیده نمی شود. 

تاریخ ِ همراه
در ابتدای تنگه اول خنکای آب شاید کمی 
آزاردهنده باشد اما در طول مسیر به این 
خنکای آب عادت می کنید و حتی لذت 
می برید و در مســیری که طی می کنید 
از روی تخته ســنگ ها  و سنگ ها ریز و 
درشت رد می شــوید و در دو طرف خود 
دیوارهای ســنگی را می بینید که شما را 

احاطه کرده اند. 
در همان تنگ اول و با طی مسیری در حدود 150 متر به 
سنگ نگاره بزرگی برمی خورید که 185 سال از عمرش 
می گذرد و یادگار فتحعلی شاه، دومین شاه خاندان قاجار 
اســت. ابعاد کتیبه 6×7 مترمربع است و در ارتفاع قابل 
مالحظه ای از سطح زمین در قســمتی از دیواره حک 
شده است که از آسیب باران و آب و آفتاب در امان باشد. 
البته عده ای با روی هم گذاشتن چند تخته سنگ، یک 
پلکان درست کرده اند تا پای کتیبه بروند و با آن عکس 

یادگاری بگیرند. 
همین رفت و آمدها هم باعث آســیب دیدن و ریختن 
کتیبه شده اســت. کتیبه را حجارباشــی، نقاش باشی 
و معمارباشــی به دســتور فتحعلی شــاه طی سه سال 
پدید آورده انــد. بزرگ ترین نقش برجســته این کتیبه  
فتحعلی شاه را در حال شــکار گوزن نمایش می دهد و 
در اطراف او ســه فرزندش عباس میرزا، علی قلی میرزا، 
علی نقی میرزا و همراهان در دشــت ساواشی بصورت 
برجسته و بسیار ظریف کنده شده اند که آنها نیز سوار 
بر اســب با نیزه و کمان به شکار مشــغولند. دور تا دور 
کتیبه نام حاضران و وقایع زمان فتحعلی شاه روایت شده  
است. این نگاره یکی از سه کتیبه  قاجارها اطراف تهران 
است و دوتای دیگر را می توانید در چشمه علی شهر ری 

و تونل وانا در جاده هراز ببینید. 
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دیدگی در مچ پا و یا ناتوان از حفظ تعادل در جریان آب هســتند این امکان وجود دارد که با کرایه کردن اسب و 
قاطر از تنگ بگذرند. همان طور که گفتیم در این مسیر کم و بیش خیس خواهید شد بنابراین بسیار مهم است که 

اشیای همراه تان را تا جای ممکن کم کنید و آنها را با کیسه های ضدآب بپوشانید. 

میراث کهن
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برای بیشتر بازدیدکنندگان، این 
پایان مســیر رودخانه نوردی در 
تنگ واشی است و زمان بازگشت 
فرارســیده، اما طبیعت گردان و 
کوه نوردان حرفه ای ممکن است 
بخواهند به مسیر خود ادامه دهند 
زیرا پس از این آبشار نیز یک دشت 
سرســبز دیگر قرار گرفته است. 
اگرتجربه ســفر به تنگه واشی را 
داشــته اید، باز هم دوست دارید 
پای در رودخانــه بگذارید و باری 
دیگر خنکای آب و زیبایی دشت 
سرسبز و آبشــار خروشانش را در 
کنار دوستان یا خانواده تان سپری 
کنید. پس دوستداران طبیعت و 
گردشــگری رفتن به تنگه واشی 
را در این روزهای پایانی تابستان 

حتما تجربه کنید.

تنگه »سا«
با پشت سر گذاشتن دشت ساواشــی به تنگ سا می رسیم که از تنگ قبلی پهن تر و طوالنی تر اســت. در اینجا آب ارتفاع کمتری دارد، اما 
ناچارید بار دیگر تجربه سرما، به آب زدن و خیس شدن لباس های تان را تکرار کنید که البته این بار آسان تر است و در پایانش طبیعت هدیه 
ی هیجان انگیز برای تان پیش بینی کرده است. تنگه ســا طبیعتی متفاوت با دیوارهای صخره ای تنگ اول دارد و روی دیواره هایش خزه و 
گیاهان مختلف روییده اند. از دیواره های آن در چند نقطه چشمه های آب جاری هستند و خود رودخانه آب زالل تر و تمیزتری دارد. تنگ 
800 متر طول دارد و برخالف تنگ اول، در برخی از نقاط نور خورشید به کف دره می تابد. بنابراین روی قسمت های خشک می توانید دقایقی 

استراحت کنید. در پیمودن این مسیر گاهی سرتان را باال بگیرید و از میان دیواره های بلند به آسمان پاک و آبی باالی سرتان نگاه کنید. 
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در آخرین پیچ تنگ، صدای شرشر آب به وضوح 
به گوش می رسد و سپس ناگهان آبشار کف آلود 
و خروشان واشــی روبروی تان آشــکار می شود. 
ایــن خنک ترین و دلچســب ترین پایــان برای 
تنگ نوردی 2 ســاعته شماســت. درجه هوای 
ایــن منطقه گاهــی 20 درجه کمتــر از دمای 
هوای تهران اســت. آبشــار تنگ واشــی ارتفاع 
چندانی ندارد و از ارتفــاع 15 متری داخل یک 
اســتخر می ریزد. زیر آبشــار یک حوضچه 50 
مترمربعی تشکیل شده اســت کم و بیش 1 متر 
عمق دارد. آب این حوضچه یا اســتخر طبیعی 
بسیار خنک اســت. این منظره همه را وسوسه 
می کند زیر آبشــار بروند و طاقت خودشان را در 
برابر سرما و فشار آب محک بزنند. با خودتان است 
که زیر آب پرفشار آبشار بایستید یا نه؛ اما راستش 
چند ثانیه هم نمی شــود زیــر آن دوام آورد و از 
ســرما نفس آدم بند می آید. کنار استخر آبشار، 
حاشیه ای ســنگی وجود دارد که عده ای در آن 
مشغول استراحت هســتند یا دودل  مانده اند که 

زیر آبشار بروند یا نه. 
اگر کنجکاو و ماجراجو هستید از حاشیه استخر 
در سمت چپ می توانید به پشت آبشار هم بروید. 
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طبیعت گردی

روستایی به نام »آلوارس« روستایی سرسبز با آب و هوایی ییالقی که با شنیدن نامش این خیال به ذهن می رسد که این روستا در دنیایی 
دوردست قرار دارد اما باید دانست که این روستای زیبا آنقدرها هم فاصله ندارد بلکه با سفر به گوشه ای از خطه ایران، در استان اردبیل در 

شهر سرعین می توان به این روستا رسید.
این روستای ییالقی از توابع بخش سرعین شهرستان اردبیل است که گفته می شود پیش تر ییالق چراگاهی عشایر شاهسون بوده است. 

بررسي هاي میداني و شواهد موجود نشان مي دهد که مکان گزیني و استقرار در این روستا به حدود صدها سال پیش برمي گردد.

روستای دیدنی آلوارس
سرعین و چشمه های آب گرم مطبوعش سال ها است که میزبان گردشگران متعدد از اقصی نقاط کشور هستند. اما کمتر کسی نام آلوارس را شنیده است  این روستای زیبا تنها 

12 کیلومتر با سرعین فاصله دارد.

عکس:
فاطمه اسماعیل پور

 
گردشگری سپاهان

»آلوارس« طبیعت سحرانگیز سبالن؛

آرامش گمشده ات 
را بازیاب!
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 فاصله از اصفهان :
890  KM

اردبیل
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ریشه نام آلوارس
احتماال اولین چیزی که بعد 
از شنیدن آلوارس ذهن تان 
را مشغول می کند نام عجیب 
آن باشد. در کتاب سرعین در 
آینه قلم نوشته شده است که 
در روستای سرسبز آلوارس 
باغ های وســیع و درختان 
تنومند روییده بود. نجاران 
درختان را قطع می کردند و از 
آن ها برای تهیه الوار استفاده 
می کردند و برای ســاخت 
خانه به روســتاهای اطراف 
می فروختند. به همین خاطر 
روستا را الوارستان نامیدند. 
مردم محلی نیز می گویند 
 مردی در منطقــه زندگی 
می کرد که ادعا داشت وارث 
روستا است. پس از مرگش 
مردم فرزندانش را آل وارث 
نامیدنــد. نظریه دیگری که 
گفته می شود این است که 
اجداد روستا پارسیان بوده 
 اند و زمان زیــادی را در آن 
ســاخته انــد کــه موجب 
شــده آن را با نام آل پارس 

بشناسند.

موقعیت جغرافیایی
این روستای ییالقی که جزو توابع شهرستان سرعین به حساب می آید 12 کیلومتر با آن فاصله دارد برای رسیدن به آلوارس باید به سمت غرب برانید 
واز جاده ای کوهستانی با پیچ و خم بسیار رد شوید. دقت داشته باشید گردنه های کوهستانی که پشت سر می گذارید بسیار حادثه خیزند و شما با جاده 
آشنایی الزم را ندارید، بنابر این نکات ایمنی رانندگی را رعایت کنید. در این میان مناظری فوق العاده و مملو از گل های شقایق را در پیش رو خواهید 
داشت. فاصله آلوارس تا شهر اردبیل 35 کیلومتر است. ارتفاع آن 2000 متر باالتر از سطح دریا است که موجب شده آب و هوای آن سرد و کوهستانی 
باشد. بهار و تابستانی دلپذیر و زمستانی سخت و سرد را ســپری می کند. میزان بارش نیز در آن به 400 میلی لیتر می رسد. از سال های دور عشایر از 
چراگاه های شاهسون آن برای ییالق خود استفاده می کردند و بیش از سه قرن است که افرادی در آن به طور دائمی مستقر شده و روستایی ساخته اند 

جمعیت روستا در حدود 1300 نفر است.

طبیعت گردی

عشایر
در بین جاده رسیدن به آلوارس و پیست اسکی آن از سرعین احتماال عشایر را خواهید 
دید که به دور از تجمالت زندگی امروزی در حال سپری کردن روزگار به دور از دغدغه 
و در آرامش کامل هستند. آن ها از زمان های دور با زندگی با طبیعت خو گرفته اند. 
 اوباهایی را می بینید که با پشم بافته شــده اند و زنانی که نان می پزند. نانی که آن ها

 می پزند ساج چورگی یا سه دختر نام دارد. برای پخت این نام خوشمزه از ساری یاغ که 
نوعی روغن گرفته شده از کره محلی است استفاده می شد . عالوه بر آن ها دامداری 
نیز می کنند و تمام محصوالت طبیعی از جمله پنیر، کره، گیاهان کوهی، دوغ، کشک، 

ماست و … را خود تهیه می کنند.
اما آن چیزی که شما را حیرت زده خواهد کرد ورود به چادرهای عشایر است. سراسر 
داخل چادر با تزیینات رنگارنگ و گران بهای آن ها زینت داده شده است. برای ساخت 
این تزیینات آن ها رنــگ ها و طرح ها را از طبیعت یافته اند و طی ســال ها را در هم 

تنیده اند.
عشایر برای حمل لوازم خود از شتر دو کوهان استفاده می کنند. این جانوران تحمل 
باالیی در مقابله با سرما دارند وخوراکشــان تنها خاری به نام قانقا است. متاسفانه با 

پتانسیل باالیی که در منطقه وجود دارد پرورش شتر در آن صورت نمی گیرد.
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نبود رقابت؛ 

علت گرانی سفرهای داخلی
عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: »اگرچه در جنگ 
اقتصادی چاره ای جز اولویت بندی مسایل نیست و دولت به 
این دلیل ارز مسافرتی را حذف کرد و گردشگری خارجی 
در جریان این اولویت بندی جایگاهی ندارد، اما از طرف دیگر 
زیرساخت های مسافرتی در داخل کشور بسیار ناچیز است. 
این احتمال وجود دارد که همزمان با اجرای سیاست های 
جدید ارزی، امکان سفر داخلی برای مردم بسیار سخت تر 
از قبل شود و همچون گذشــته هزینه های آن از یک سفر 
خارجی بیشتر می شــود.« حمید گرمابی ادامه داد: »نبود 
رقابت برای افزایش کیفیت و کمتر شدن هزینه ها، یکی از 

دالیل اصلی گرانی سفر در ایران است.«
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
همچنین با بیان اینکه امکانات جذب توریســم به لحاظ 
فرهنگی و موقعیتی در کشور فراهم نیست به همین دلیل 
درآمدزایی از این طریق بسیار ناچیز است، اضافه کرد: »با 
کمی تغییر شرایط می توان به جذب بیشتر توریست دست 
یافت و در ادامه با ورود ارز به داخل کشور عالوه بر درآمدزایی 
و اشتغال زایی، ارزی که ایرانیان از کشور خارج می کنند را 
نیز جبران کرد.« گرمابی با تاکید بر اینکه حذف ســفر از 
سبد زندگی خانواده ها در این شرایط نامناسب اقتصادی و 
فشارهایی که روی خانواده ها است به  یقین آسیب های روانی 
به جامعه تحمیل می کند، از دولت خواست در این خصوص 

تدبیری به کار گیرد.

چند پیشنهاد برای وزارتخانه جدید
 رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پیشنهاد اولیه خود 
مبنی بر ایجاد سه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ذیل وزارتخانه 

جدید خبر داد.
علی اصغر مونسان افزود: »پیشنهاد شــخص من که هنوز کار کارشناسی روی آن 
انجام نشده است این است که اگر وزارتخانه شویم مانند سایر وزارتخانه ها یک بخش 
ستادی و یک بخش اجرایی داشته باشیم. وزارتخانه باید ستاد باشد نه محل اجرا. 
بنابراین علی القاعده ما باید بازوان اجرایی داشته باشیم که بتوانند در قالب سازمان 
میراث فرهنگی، سازمان صنایع دستی و سازمان گردشگری حضور داشته باشند و 
وزارتخانه را یاری کنند.« وی با اشاره به اینکه در مصوبه مجلس شورای اسالمی تاکید 
شده ظرف یک سال آینده پس از تصویب باید شرح وظایف جدید و ساختار وزارتخانه 
جدید به تصویب برســد، ادامه داد: »ما این کار را در داخل سازمان آغاز کرده ایم. 
به زودی باید این دایره وسیع تر شود و از کارشناسان و متخصصان بیشتری کمک 

بگیریم تا یک ساختار مناسب و مطمئن ایجاد شود.«
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: »ساختار کنونی، 
ساختاری قوی نیست. عناوین سازمانی شاید بد نباشد اما ذیل آنها زیرمجموعه هایی 
قرار دارد که خود مدیرانشان هم نمی دانند وظیفه آنها چیست و چه باید بکنند.« 
مونسان تصریح کرد: »پیش تر ادغام ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در عمل به معنای ادغام نبوده و هرچه وجود داشته را ذیل یک سازمان 
جمع کرده و قرار داده اند. در صورتی که ادغام به معنای هم افزایی بیشــتر بین سه 
حوزه  است. باید ارتباط بین سه حوزه برقرار شــود و تداخل ها به حداقل برسد تا 

خروجی بهینه شود.«
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TOPNEWSاخبارگردشگری
پیش بینی افت ۲۰تا۳۰درصدی ورودی ها در فصل دوم

مانع اصلی سود گردشگری ایران از 

افزایش نرخ ارز

 در شرایطی که برخی از فعاالن گردشگری مدعی شده اند افزایش نرخ 
ارز و گرانی ایرالین های خارجی باعث ریزش گردشگران ورودی خواهد شد، برخی 
دیگر معتقدند این دو موضوع با هم رابطه مستقیم دارند نه عکس. پیش از این بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی نیز پیش بینی کرده بودند که با افزایش نرخ ارز در ایران، سفر به 
کشورمان ارزان تر خواهد شد و این موضوع عمال مطلوبیت سفر به ایران را برای خارجی ها 

باال خواهد برد.
در همین حال، به رغم آنکه دالیل اقتصادی متقنی برای افزایش سفرهای ورودی به کشور 
پس از افزایش نرخ ارز وجود دارد اما دبیر جامعه تورگردانان ایران پیش بینی کرده فصل 
دوم گردشگری ایران که از پاییز آغاز می شود، همچنان روند کاهشی 20 تا 30 درصدی 
ماه های فروردین و اردیبهشت ماه را تجربه کند. به اعتقاد هادی شیرازی این موضوع ناشی 
از شرایط سیاسی داخل ایران و تهدیدها و تحریم های آمریکا است که از سال گذشته 
تاکنون باعث شده آژانس های خارجی حجم کار خود را در بازار ایران کم کنند و باوجود 
آنکه هزینه سفر در ایران ارزان است، سیر نزولی ورود گردشگران خارجی را شاهدیم. وی 
همچنین تاکید کرده است: »گرانی بلیت ایرالین های خارجی که به »ریال« و در داخل 
کشور رخ داده، در سفر گردشگران خارجی تاثیر منفی ندارد.« البته شیرازی این شرط 
را نیز مطرح کرده که اگر برخی به خاطر گرانی ارز و برای جبران مافات، نرخ خدمات را 
سرسام آور باال ببرند، ممکن است در ورود گردشگران خارجی به کشور شاهد افت باشیم.

او همچنین توضیح داده است: »نرخ بلیت از نظر قوانین بین المللی ثابت است، اما طبق 
قانون »یاتا« )انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی( در مسیرهایی که واحد ارزی دارند، 
وقتی مبنای محاسبه از 4400 تومان به 8800 تومان ارتقا می یابد، طبیعتا نرخ ها در آن 
مقصد افزایش پیدا می کند؛ اما در ماهیت پرواز و نرخ ارزی آن که ثابت است، تغییری ایجاد 

نمی شود. بنابراین بلیت برای خارجی ها گران نشده است و ایرالین ها هنوز بازار مبدا را در 
اختیار دارند.« این تورگردان با بیان اینکه وقتی ارز در ایران از مرز 3 هزار تومان گذشت، 
ایرالین های خارجی فروش کالس های قیمتی پایین را در سیستم ها مسدود کردند، یادآور 
شده است: »اکنون ممکن است با افزایش نرخ ارز در پروازهای خارجی، صندلی های ارزان 
دوباره روی سیستم های فروش قرار گیرند تا در کالس های قیمتی تعادلی ایجاد شود و 
این بازار از دست نرود که البته این شرایط نیز به نفع مسافر خارجی است؛ چون وقتی در 

مسیری، پرواز ارزان پیدا شود حتما آن کشور را در برنامه سفر خود قرار می دهد.«
از سوی دیگر به رغم آنکه برخی آژانس دارها هشدار داده اند در شرایط کنونی ممکن است 
ایران از مســیر پروازی ایرالین های خارجی در صورت کاهش تقاضا در این بازار حذف 
شود، شیرازی خاطرنشان کرده است: »شرکت های هواپیمایی خارجی هنوز زمزمه ای 

در این باره نداشته اند. 
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 همزمان با ارایه بسته ارزی جدید دولت، قیمت پروازهای 
ایرالین های خارجی افزایش پیدا کرده است. حتی برخی 
از فعاالن گردشگری خبر از این داده اند که ایرالین های 
خارجی، سیستم های فروش خود را بسته اند و امکان خرید 
کامل بلیت وجود ندارد؛ مگر آنکه مستقیم به دفتر آن 
ایرالین مراجعه و هزینه با کردیت کارت و ارزی پرداخت 
شود. از سوی دیگر، بسیاری از پروازهای داخلی نیز به 
گواه دست اندرکاران افزایشی 7۰ تا ۱۰۰درصدی داشته اند.

سرنوشت پروازهای خارجی
برخی از فعاالن اعتقــاد دارند وقتی نــرخ پروازهای خارجی 
100درصد گران می شود، تقاضا کاهش می یابد و پروازها کم 
یا کنسل می شود و در نهایت احتمال دارد ایرالین های خارجی 
مســیر هوایی ایران را حذف کنند. رییس هیات مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران در این باره گفته است: »این 
مساله یک »خودتحریمی« است که نه تنها سفر ایرانی ها به خارج 
از کشور، بلکه سفر گردشگران خارجی به ایران و مشاغل وابسته 
به صنعت هوانوردی را نیز در معرض تهدید قرار داده اســت.« 
رضا اباذری با اشــاره به پیامدهای توقف پرداخت ارز دولتی به 
شرکت های هواپیمایی که سفرهای هوایی را به ویژه در مسیرهای 
خارجی در معرض تهدید قرار داده است، دو سناریو را برای ادامه 
این روند پیش بینی کرده: »نخست آنکه ایرالین ها نمی توانند 
به تعهدات پیشــین خود عمل کنند، چراکه آنها قبال قیمت 
بلیت های خود را با ارز 4400تومانی محاســبه کرده اند و حاال 
که باید به مشتری جواب بدهند، مبنای محاسبه 8800 تومان 

شده اســت. این اختالف هزینه را چه کسی پرداخت می کند؟ 
ایرالین نمی تواند دیگر ارز 4400 تومانی را تامین کند، از مسافر 
هم نمی خواهد این مابه التفــاوت را دریافت کند. از طرفی آنها 
باید هزینه فایده را محاسبه کنند که رقم قابل توجهی می شود؛ 
درحالی که محل جبران آن مشخص نیست.« او پیامد دیگر این 
تصمیم ارزی را ایجاد موج سینوسی منفی در سفرهای هوایی 
خارجی و حتی داخلی دانسته اســت: »وقتی نرخ باال می رود، 
تقاضا کاهش می یابد و به دنبال آن، تعداد پروازها کم یا در برخی 
مسیرها کامل کنسل می شود و به نقطه ای می رسیم که در برخی 

مسیرهای هوایی، حتی یک پرواز هم نخواهیم داشت.«
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران 
که این روند را بر سفرهای ورودی نیز موثر دانسته، خاطرنشان 
کرده اســت: »در شــرایطی که افزایش نرخ ارز در ایران برای 
گردشگر ورودی مفید و مثبت دانسته می شود، با گران شدن 
سفر هوایی، دیگر برای مســافر خارجی به صرفه نیست که به 
ایران بیاید. کاهش مسافر، توجیه برقراری خط هوایی با ایران 
را نیز برای ایرالین های خارجی از بین می برد، چراکه با یکی، دو 
پرواز در هفته نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند.« اباذری 
تاکید کرده که چنین اتفاقی سفرهای خارجی ایرانی ها را نیز 

تحت تاثیر قرار می دهد.
 در حالی که تقریبا در تمام مسیرهای پروازی خارجی با افزایش 
بی سابقه قیمت بلیت روبه رو هســتیم، قیمت بلیت پروازهای 
خارجی ایرالین های ایرانی در برخی از مســیرها به شکل قابل 
توجهی ارزان تر است؛ موضوعی که می تواند فرصتی برای توسعه 

ایرالین های داخلی در این مسیرها باشد.

افزایش در قیمت پروازهای داخلی
در همین حــال، دبیر انجمن شــرکت های 

هواپیمایی نیز گفته است: »با سیاست های جدید 
ارزی، خطوط هواپیمایی باید ارز مــورد نیاز خود را از 

صرافی ها و با قیمت ارز ثانویه که اکنــون حدود 8 تا 9 هزار 
تومان است تامین کنند. بنابراین قیمت بلیت های داخلی حداقل 
70 درصد افزایش خواهد داشت.« مقصود اسعدی سامانی در 
مورد علت تاثیر قیمت ارز بر مسیرهای داخلی تصریح کرده است: 
»صنعت هواپیمایی به شدت وابسته به خارج از کشور است. بیش 
از 60 درصد هزینه های شرکت های هواپیمایی ارزی است. این 
شرکت ها برای تعمیر، نگهداری، تامین قطعات، اجاره هواپیما، 
حتی خرید روغن هواپیما و... نیاز به ارز دارند.« او اما درباره اینکه 
چنین وضعیتی ممکن است موجب شود مسافران پروازهای 
شــرکت های هواپیمایی خارجی را به داخلــی ترجیح  دهند، 
خاطرنشان کرده: »در حال پیگیری هستیم تا به شرکت های 
داخلی برای این پروازها ارز با قیمت ارز کاالهای اساسی تعلق 
بگیرد. در این صورت این اتفاق رخ نخواهــد داد؛ البته در این 
وضعیت به طور کلی شاهد کاهش شدید مسافران خواهیم بود.« 
حاال در شرایطی که دولت به دلیل محدود بودن منابع ارزی باید 
ارز دولتی را به تامین کاالهای ضروری و اساسی اختصاص دهد، 
برخی فعاالن گردشگری بر این باورند که باید بسته های حمایتی 
نیز برای این صنعت و صنایع وابسته آن نظیر هواپیمایی درنظر 
گرفته شود؛ این درحالی است که برخی دیگر از فعاالن معتقدند 
این افزایش هیجانی در بازار سفر طی چند ماه آینده در صورت 
عدم نوسان شدید در نرخ ارز به کانال ثبات خود بازخواهدگشت.

وی تاکید کرد: »ما به دنبال 
آن هســتیم در ساختار 
جدید این هم افزایی شکل 
بگیرد. بنابرایــن به یک 
بازنگری جــدی نیازداریم 
و از این رو بخش توســعه 
مدیریت بــا همکاری یکی 
از دانشــگاه ها روی ایــن 
موضوع کار می کنند.«رییس 
ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
خاطرنشان کرد: »بازنگری در 
ساختار حتی پیش از جدی 
شدن بحث وزارتخانه شدن 
هم در دستورکار بوده اما در 
نهایت به نظر می رسد ما حتما 
باید یک بخش اجرایی داشته 
باشیم و وزارتخانه هم کار 
ستادی و فکری را انجام دهد، 
سیاست ها را ابالغ و تدوین 
کند و بخش های اجرایی در 
قالب شرکت ها و سازمان ها 

انجام شود.«

TOPNEWS

04اثر بسته جدید ارزی بر سفرهای هوایی داخلی و خارجی
TOP
News

47

* شهریور 1397/ شماره بیست و دوم *



سرمایه  تمام نشدنی ایران
جاذبه های ایران برای گردشگر خارجی اصوال زاییده اصل خوشگذرانی که محور 
سفر بسیاری از گردشگران به سایر کشورها محسوب می شود؛ نیست، بلکه بیشتر 
حاکی از روح فرهنگ، پیشینه عمیق و تمدن، نقش برتر همزیستی به جای تقابل، 
پل انتقال دانش، فرهنگ، هنر و دین است که در کنار نوع آوری وخالقیت، بسیاری 

از مردمان را به خود جلب نموده است.
سابقه کهن و درخشان در فرهنگ و تمدن، آثار باســتانی و تاریخی فراوان، تنوع 
فرهنگی، نژادی، زبانی و ده ها جاذبه گردشگری دیگر، جایگاه ممتازی را در صنعت 
گردشــگری برای ایران به ارمغان آورده اســت. اما به رغم این واقعیت ها، تعداد 

گردشگران ورودی به ایران، پایین تر از متوسط آمار بسیاری از کشورها  بوده است.

گردشگری و اشتغال
طبق برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، در پایان برنامه چهارم توسعه، حداقل 
 می بایست 4 میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شــده باشند.  متاسفانه به رغم 
جاذبه های بسیار باالی کشورمان ایران، شواهد نشان می دهد که گردشگری در 
ایران هنوز نتوانسته سهم شایسته خود را از این بازار به دست آورد؛ چنانکه آمارهای 
ورودی تا سال دوم برنامه، تنها 750 هزار گردشگر خارجي واقعی را ثبت کرده اند. این 
آمارها نشان از رتبه بسیار نازل ایران در میان سایر اعضای سازمان جهاني جهانگردي 
است؛ به طوری که در میان یکصد و پنجاه عضو، ایران در رده شصت و هشتم قرار دارد. 
با توجه به اینکه ایران از لحاظ محصوالت گردشگری و منابع در میان ده کشور برتر 
جهان می باشد، این رتبه نمی تواند شایسته کشورمان باشد و درآمدهای حاصل از 

این صنعت در ایران آمار بسیار اندکی را نشان می دهد.

ایرانگردی

رشــد روزافزون گردشــگری، توجه برنامــه  ریزان و 
سیاست گذاران را در جهان به خود معطوف کرده است و در 
فرایند برنامه های توسعه گردشگري در ایران نیز این تاثیر 

به  خوبی مشاهده می شود.
در جریان گردشــگری، فرد گردشــگر ممکن است در 
فعالیت هایي؛ نظیر نقاشی، عکاسی، تولید صنایع دستی، 
آشپزی و ... شرکت  کند و به تنهایی یا همراه با دیگران چیزی 
را خلق می کند.گردشگران گاه جدا از اجتماعات محلی به 
فعالیت می پردازند ولی در بیشتر موارد، تعامل بین میزبان 
و میهمان بخش عمده تجربه سفر گردشگران را شکل می دهد و گردشگر به فراگیري، آموزش، 
کنکاش و کسب تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه مقصد و مقایسه آن با داشته ها و 

انگیزه هاي جامعه خود و دیگران مي پردازد.

رونق گردشگری،
برگ برنده توسعه اقتصادی کشور

عکس:
میر سعید هادیان

رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

ایران کشور زییایی های ناشناس؛
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البته  علت این مساله را باید به گونه ای علمی و جامع جست  و جو 
کرد.  این امر نه به دلیل فقدان جاذبه های طبیعی یا آثار باستانی یا 
شرایط آب و هوایی است؛ بلکه صرفا محصول بینش مدیریت و نرم 
افزار موجود در این صنعت است. دولت که باید سیاستگذار کالن و 
ارایه کننده استراتژی روشن و عملی این صنعت باشد و بستر معرفی 

و رشد پایدار این صنعت را فراهم کند، هنوز درگیر پاره ای کارهای 
اجرایی خود در این صنعت است. بعضی از مسایل امنیتی، اجتماعی 
و فرهنگی ناکارآمد، حرکت این صنعت را در ایران کند و کندتر می 
کند و این در حالی است که صنعت گردشگری جهان رشد شتابانی 

را آغاز کرده است.

بسیاری از صاحب نظران معتقدند تا زمانی که در کشور درآمدهای نفتی وجود دارد، سهم درآمد عظیم گردشگری نادیده گرفته شده و به آن توجه 
جدی نمی شود. بسیاری از مسئوالن کشور هنوز با دیدی منفی به این صنعت می نگرند و می اندیشند که در عرصه اقتصاد سودآوری یک کارخانه 

بیشتر از حوزه هایی مانند گردشگری است.
گردشگری یک صنعت کاربر است. از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با استفاده از فناوری ارایه کرد؛ اشتغال نیروی انسانی در 
این صنعت فراوان است. از این رو توسعه گردشگری در مکان های مختلف زمینه های ایجاد اشتغال دایم، فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی 
با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاری می کاهد. عالوه بر اشتغال های مستقیم در گردشگری، زمینه فعالیت های دیگري 
همچون کارهای ساختمانی، تعمیرات، حمل و نقل، دست فروشی وغیره؛ برای افراد بومی فراهم می گردد. هرچند این گونه فعالیت ها از نظر ثبات 
درآمد نامطمئن هستند ولی حداقل درآمدی برای خانوارها به شمار می روند. گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند موجب باال 

رفتن سطح اشتغال نیز شود که در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی در مورد آن قابل تفکیک است: 
1. اشتغال مربوط به زیر ساخت ها، فرودگاه، جاده، امنیت، بهداشت.

2. اشتعال اولیه که عمدتا شامل فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت می پذیرد. فعالیت 
موسسات گردشگری و اطالع رسانی حمل و نقل بین مبدا و مقصد از این نوع است.

3. اشتغال در تامین نیازها که سهم عمده ای از اشتغال در فعالیت های گردشگری را شامل می شود و فعالیت هایی را در بر می گیرد که به طور 
مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می سازد. این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه حمل و 

نقل، هتل داری، رستوران ها، ارائه خدمات تفریحی و ورزشی در بر می گیرد.
4.اشتغال نرم افزاری که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آن ها سر وکار داشته باشد. مثل خدمات بیمه، خدمات بانکداری و اینترنت.

5. اشتغال غیرمستقیم که بیشتر با فعالیت های تولیدی مرتبط است و همزمان با سرمایه گذاری در گردشگری فراهم می آید.

نقش دولت در توسعه 

گردشگری پایدار
از آنجا کــه منابع طبیعی و انســانی از 
 جمله جاذبه های گردشگری، جنگل ها،
 دریاها، و همینطور بناهای باســتانی 
در تولیــت دولت می باشــد، بنابراین 
سازماندهی کارآمد در بخش گردشگری 
می تواند منبع بسیار خوبي از درآمدهای 
ارزی و ریالــی برای دولــت و مردم هر 
منطقه فراهم نماید. از این جهت، ســه 
نگرش متفــاوت را می تــوان از جانب 

مسئوالن دولتی در نظر گرفت: 
نگرش اول به صنعت گردشــگری، 
برخورد سیاســی با آن اســت که چه 
معیارهایی را در نظــر دارند. باید گفت 
که حفاظت زیست محیطی، مهم ترین 
معیار در توســعه این صنعت است و در 
صورتی که متکی بر بنیادهای اصولی و 
اندیشمندانه باشد، یقینا سهم عمده ای 
در توسعه صنعت گردشگری در کشور 

خواهد داشت.
نگرش دوم، برخورد علمی با آن از طرف 
مسئوالن دولتی اســت که به دو نکته 
آموزش و پژوهش توجه کنند و توسعه 
این صنعت را به اشخاص محقق و کاردان 

در این زمینه بسپارند.
نگرش سوم، برخورد اجرایی با آن است؛ 
سیاست های اجرایی که در کوتاه مدت 
بتوان به نتیجه رسید. برای انجام چنین 
کاری، الزم اســت تغییراتی در ساختار 
اداری مربوط به امور گردشگری صورت 
پذیرد و با تمهیداتی، موانع دست و پاگیر 
اداری را از سر راه توسعه پایدار این صنعت 
برداشت و تسهیالت الزم را برای انجام 

کلیه امور فراهم ساخت.
نتیجه گیری

ایــران مجموعــه ای از فرصــت های 
گردشگری اســت. این موضوع نه تنها 
در آثار تاریخــی و جاذبه های طبیعی 
بلکه حتی در هنجارهــای فرهنگی و 
ارزش های دینی آن نیز نهفته اســت. 
فرصت ها و امکاناتی که اگر آنها را در کنار 
آداب میهمان نوازی صمیمانه ایران قرار 
 دهیم؛ باید گفت ایران دارای گنجینه اي
 از ذخایرگردشــگری جهان است. در 
نتیجه باید از فرصت ها و امکانات مناسب 
گردشــگری در کشــور با برنامه ریزی 
درست و دراز مدت با رفع موانع موجود؛ 
همراه با نوین شدن فناوری در این زمینه 
استفاده بهینه کرد تا صنعت گردشگری 
و جایگاه آن در رتبه بندی سازمان جهانی 

گردشگری ارتقا یابد. 
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گردشگری سپاهان

با بانوی مینیاتوریست ایرانی؛ 

از اصفهان
تا پاریس 

هنر »مینیاتور« یا نگارگری 
یکــی از اصیــل ترین و 
های  ســبک   قدیمیترین 
نقاشــی ســت که در ادوار 
مختلف در کشورهای مختلف 

رواج داشته است.
از چیــن و هند و ایــران  تا 
انگلیس و ایتالیا و فرانسه و 
هلند و ازاین رو هنریست شناخته شــده در میان فرهنگ هاي 

مختلف. 
در زمان حاضر نبض مینیاتورســازي ایران در اصفهان مي تپد 
 و در این میان با بانوی هنرمندی آشنا شــدیم که در خلق  آثار
  چشــم نواز و ظریف مینیاتور،تبحر فوق العاده ای دارد و با او به 

گفت و گو نشستیم:

اینجانب عاطفه فتوت در زمینه هنر نقاشی مینیاتور در شهر اصفهان 
مشغول به فعالیت هستم. یکی از دالیل مهم و شاید مهمترین دلیل 
عالقه مندی من به این رشته هنری، حضور در یک خانواده هنرمند 
بوده است. از سنین کودکی و نوجوانی شاهد خلق آثار مینیاتور توسط 
پدر، پدر بزرگ و عمویم بودم و رفته رفته این هنر را از آنان فرا گرفتم 
و همین امر موجب شد  از سن 15 سالگی این هنر را به صورت جدی 

دنبال کنم.
میل و عالقه من به یادگیری این هنر سبب ادامه تحصیالت در رشته 
نقاشــی در مقطع هنرستان شــد و از این طریق توانستم به صورت 
آکادمیک هم آموزش هایی در این زمینه ببینم.  پس از آن تحصیالت 

خود را در مقطع کارشناسی طراحی پارچه و لباس ادامه دادم.
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از اواخر دوران دانشگاه تعداد ســفارش هایی که برای نقاشی دریافت می کردم افزایش 
یافت و باعث شــد پس از اتمام دوره کارشناســی به صورت حرفه ای فعالیت خود را در 

زمینه مینیاتور ادامه دهم.
اولین مجموعه نقاشی های خود را در یک نمایشــگاه دو روزه در شهر یزد ارایه نمودم. و 
بعد از آن  برخی از کارهایم در نمایشگاه های بین المللی مختلف در کشورهای سوییس، 

اتریش، آلمان و آمریکا ارایه گردیده است.
شایان ذکر است در نمایشــگاه هنرهای دستی میالن ایتالیا از ســال 2012 تا 2017، 
نمایشگاه هنر شهر نانسی فرانســه در سال 2013 و در ســال های 2017 و 2018 در 

نمایشگاه هنرهای تجسمی در موزه لوور پاریس شخصا حضور داشته ام.
آثارم در نمایشگاه های بین المللی با استقبال بسیار خوب بازدیدکنندگان روبه روست 

که نشان دهنده عالقه فراوان مردمان سایر کشورها به هنر و فرهنگ غنی ایرانی ست.
در این نمایشگاه ها بازدیدکنندگان، زمانی که با توضیحاتی درباره ویژگی ها و خصوصیات 
این هنر مواجه می شــوند، عالقه مندیشــان به این هنر زیبا دو چندان می گردد و این 

افتخاریست برای من، که بتوانم سهمی در اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی داشته باشم.
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deh’s tomb. A room in which 
there are several tombs. The 
stucco is so beautiful that at 
first glance it can be under-
stood that this place is a royal 
tomb in which ordinary people 
are buried and they are princes.
Alireza Jafari Zand, a university 
professor and cultural heritage 
expert, says: Hamdam Al-
Muluk died in a young age and 
at the time of delivery. She was 
the only woman she was mar-
ried to and has been famous as 
his sweetheart. After his death, 
Zel al-Sultan never married 
anymore. Because he loved 
Hamdam Al-Muluk very much. 
In that room, only Almuluk’s 

companion was not buried, but there were also several 
other graves in that room. Below this two tomb is another 
tomb, written on it by Abu al-Fitah Khan Sarim al-Daw-
lah. Rumor has said that the tomb is related to Sarim 
al-Dawlah, the son of Zelda al-Sultan. This is while Sarim 
al-Dawlah is buried in the historic cemetery of Takhte 
foolad of Isfahan. It is said that next to these three tombs 
is an unnamed mausoleum related to the daughter of 
Allah Verdi Khan. Interestingly, besides the adornments 
and decorations that are in this room, There are paintings 
from the west on the ceiling. Paintings of the cottage, the 
beach and the boat, which may symbolize the interac-
tions of Iranians with the west. In fact, traditional and 
modern are next to each other. Right next to the wall of 
Imamzadeh there is the family tomb of Aqa Mohammad 
Taghi Najafi . He was a Mujtahidan of Isfahan during the 
time of Nasir al-Din Shah. Another point is that Mr. Najafi 
did not have a good relationship with Zel al Sultan, the 
governor of Isfahan. The events of this tomb are tied to the 

Qajar family. 
Anonymous, 
but mysteri-
ous tomb. It’s 
time to know 
Isfahan bet-
ter. Isfahan 
is not only 
Chehelsotun, 
Ali Qapu and 
Naghshe 
Jahan. There 
are buildings 
in Isfahan 
that are in 
obscurity. But 
each of them 
has tourism 
capacity. Even 
the tomb of 
Amir Kabir’s 
girl, despite 
being obscure 
and color-
less in other 
buildings, has 
also been the 
destination of 
some tourists 
who may have 
been acciden-
tally passed.
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It is not 
a mis-
take to 
say that 
Isfahan is 
half the 
world! In 
Isfahan, 

most tourists just go to visit 
Naghshe Jahan, Chehelsotun 
and Aliqhapu but there are 

buildings that are 
not only architec-
turally intrinsic 
in nature, but also 
have mystery. Close 
to naghshe- Jahan 
Square that is a 
perfect master-
piece, there is a 
building that most 
people of Isfahan 
are not aware of it. 
In addition, they do 
not know that the 
daughter of a chan-
cellor, a person 
who has provided 
a great service to 
Iran, is buried in 
Esfahan. A place 
that, despite being 
in an old shrine but 
it’s still unknown. 
The one who speaks 
of her is the daugh-
ter of Amir Kabir a 
person who was the 
Chancellor of Nasir 
al-Din Shah Qajar.
Where is the tomb 
of Amir Kabir’s 
daughter?
Maybe it’s inter-

esting for you to find that the tomb of Amir Kabir’s daughter is in 
Isfahan. It is not bad to know that the tomb of “Hamdam Al-Muluk” 
the wife of Zel al-Sultan and the daughter of Amir Kabir is in Imam-
zadeh Ahmad of Isfahan.There are 2 ways to get to this historic and 
unknown tomb. One way is Neshat Street, Hasanabad Shopping 
Market, Imamzadeh Ahmad Alley and the other is close to the main 
square of the old building of Imamzadeh Ahmad. According to 
historians and researchers of the tomb, Imamzadeh Ahmad is one 
of the sons of Imam Muhammad Baqir (AS). This tomb is located 
in a building with a dome roof and the tomb itself is square and it’s 
above the surface of the earth.
The tomb of Amir Kabir’s daughter is right in front of the Emamza-

The tomb of Amir Kabir’s daughter, 
Unknown in Isfahan
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The market is now the largest 
handicrafts center In the Safa-
vid period has been the center 
of selling precious fabrics and 
foreign trade companies had 
chambers in it. This market has 
connected the new Esfahan of 
the Safavid period to the Seljuk 
city of the old field of that time 
(Current Ghiam square ). There 
are several paintings in the 
entrance to the large market of 
Gheisarieh which in its high-
est part two shooter men with 
half trunk lion or tiger and the 
tail of the dragon is seen on the 
mosaic tile, which represents 
the constellation of Isfahan (arc 
tower). On both sides of this 
door there are two large plat-
forms which in ancient times 
goldsmiths and jewelers spread 

their belongings on it. Famous travelers such as Nasser 
Khosrow and Shardin described the Gheisarieh market 
and the reason for naming this market is the similarity of 
this historical monument to Qaisarai or Qishara in Asia 
Minor (Turkey today). The Gheisarieh market is made 
on two floors. The top floor was dedicated to office and 
commercial affairs and downstairs there are shops of 
various guilds which other markets were split from this 
magnificent market and some of them are still active 
and dedicated to various businesses. Along this covered 
roof way, which some foreigners call it “Indoor Gallery.” 
Religious activities included religious elements such 
as Niamoor School, Sadr School, Tailors Mosque, New 
Mosque, Zulfiqar Mosque, Glass Mosque, Jarrah Mosque, 
and dozens of other Mosques and merchants and various 
occupations worshiped in them.

Schools
Cultural centers like religious schools also boosted 
market prosperity. Schools like the Kase Garan School, 
Haroonia, Great Jeddah, he small Jeddah, Mullah Abdul-
lah and ... that with a particular Iranian-Islamic architec-

ture which has been for 
decades, the subject of 
books and essays and 
researches by engineers, 
architects and tourists.

Timcheh
Timches are other at-
tractions that have exist-
ed in Caesarea. Some of 
these institutions, called 
Timche and Sara, are still 
active. The most famous 
of these are: Ardestani 
Sara, Khani Sara, Aqa 
Sara, Burnt tree Sara, 
Mirasmaeil Sara, Hall 
Sara, Khansariha House, 
Golshan house, Jarchei 
sara and Fakhr sara. 
These houses, along with 
numerous and sophis-
ticated caravansaries 
made the Isfahan mar-
ket an active element 
that the travelers were 
enthusiastic about it and 
carefully introduced it in 
their travelogue.

54

* شهریور 1397/ شماره بیست و دوم *



Sepahan tourism
 m

agazine

Ghei-
sariehis 
one of 
the most 
pleasant 
markets 
in Iran. 

From its adventurous and beau-
tiful halls to the marketplace to 
the market, take you like Alice 

to the wonder-
land of Isfahan. 
In the past, the 
market has been 
the core of the city 
or space is defined 
alongside other 
urban spaces. 
Everybody en-
ters the market 
encountered 
different spaces. 
Each of which has 
a different sense 
of space. Factors 
such as how light 
enters the mar-
ket, decorations, 
materials, shapes, 
entrances, etc., 
enhance this 
sense of space. 
Market in addi-
tion to a place 
to buy and sell 
goods, there has 
also been a space 
for the pres-
ence of religious 
minorities. All of 
them had special-
ist Timches and 
they sold one 

kind of merchandise there. For example, Zoroastrians in Drapery, 
Jews in the currency exchange and Armenians were proficient in 
business with European countries. The presence of the mosque 
and palace and market together, suggests that the market is also 
considered one of the most important urban spots. 
The space in the market is hierarchical Which is observed in 
most of them. For example, the Isfahan’s Gheisariehmarket and 
its surrounding uses create a place that induces different spaces. 
Being in Naghshe Jahan square of Isfahan enters us to a space that 
is different from the outside environment. Gheisarieh regardless 
of being one of the largest and most luxurious shopping center 
in the Safavid era is one of the most exciting shopping centers. 

In the labyrinth of Gheisarieh
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