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اهمیت باغ ایرانی و توسعه توریسم
 در این کهن کشور زیبای ایران، باغ های فراوان و گوناگونی وجود دارند که هر یک از نظر معماری و هنر در نوع خود  زیبا و 
کم نظیر است. آن جا که باغ ایرانی مرزها را درنوردیده  و در هر محدوده جغرافیایی متناسب با دوره تاریخی که در آن قرار داشته 

و شرایط اقلیمی آن در شکلی متفاوت متجلی شده است. از شیراز تا هند و تبریز و اصفهان و سمرقند و بخارا ... 
باغ های تاریخی ایرانی، میراث تاریخی محسوب می شوند که می توان مهارت های انسان ها در طول زمان را در آنها مشاهده 
کرد. پس از راه یابی باغ های ایرانی به فهرست میراث جهانی یونسکو در ســال ۲۰۱۱ میالدی، نقش این فضاها در صنعت 
گردشگری و توسعه آن نیز آشکار شد. این باغ ها، زمانی که چشم انداز فرهنگی موردنظر باشد، اهمیت زیادی دارند. ابعاد 
مختلف زیبایی شناختی، تاریخی و اجتماعی در این باغ ها قابل مشاهده است و از آن جمله می توان به جنبه فرهنگی و هویتی 
که با این باغ ها عجین شده، اشاره کرد. تاریخ ایجاد باغ های ایرانی به قرن ششم پیش از میالد و دوران هخامنشیان برمی گردد 

و طراحی باغ در ایران روند تکاملی خود را تا قرن ۱۹ ادامه داده است.
در تجربه محیط طبیعی، کیفیت بصری چشم انداز مشاهده شده، نقش اساسی ایفا می کند و ارزش این کیفیت، در تعامل میان 
انسان و محیط طبیعی نهفته است. یکی از بهترین الگوها برای نشان دادن این تعامل، باغ های تاریخی ایرانی هستند. عالوه 
برآن، با افزایش شهرسازی و صنعتی شدن در سراسر جهان، یکی از مولفه هایی که باید موردتوجه قرارگیرد، مناطق شهری 
سبز هستند. فضای سبز یکی از مهم ترین شاخص های شهر است و بر کیفیت چشم انداز شهری تاثیرگذار است. باغ های 
ایرانی با تاثیر بر سطوح اجتماعی، فرهنگی و تعاملی افراد، یکی از بهترین نمونه های فضای سبز شهری هستند که بر منظر 

شهر تاثیرگذارند.
باغ های تاریخی با توجه به میراث فرهنگی و ارزش تاریخی می توانند هدف عملکردی و زیبا شناختی منظر شهری را تامین 
 کنند و نیز به هدف فرهنگی و هویتی منظر، جامه عمل بپوشانند. از منظر گردشگری نیز می توانند منجر به توسعه و جذب 
توریست شوند. باغ ایرانی بیانگر رابطه تنگاتنگ میان بستر فرهنگی و طبیعی است و نشانه ای از سازگار کردن و همسو کردن 
نیازهای انسان و طبیعت است.  با بیان تاثیراتی که باغ های تاریخی ایرانی در جذب گردشگر و بهبود فضای شهری دارند باید 

دانست که برای محافظت از آنها، ابتدا باید آنها را شناسایی و فهرست بندی کرد.
اصفهان نیز به سبب زاینده  رود، مادی  ها و باغات آن، از گذشته  های دور می  شناخته  اند به طوری که برای بهره  مندی بهتر 
از این رود شیخ بهایی طومار قدیمی را اصالح و تنظیم کرد و نتیجه آن سرسبزی و رونق روزافزون آن از دوران صفوی تا به 
 امروز است. به طوری که در گوشه و کنار این شهر افسانه  ای، باغات متنوعی ایجاد شده که شهره عام و خاص در کشور وجهان 
می  باشد. ساکنان شهرها به دالیل متعدد از جمله یکنواختی فیزیکی و فضایی شهرها با بافت نامتجانس و نامانوس طبیعی 
آنها و نیز افزایش فشارهای روحی و روانی و آلودگی  های صوتی و زیست محیطی به اتخاذ تصمیماتی در زمینه گذران اوقات 

فراغت پرداخته  اند.
در این شماره از ماهنامه گردشگری کوله به بررسی باغات اصفهان ، کاخ باغ ها و همچنین تاثیر باغها  در پدیدار شدن هنرهای 
این خطه پرداخته ایم و مبنای این پرونده بر این فرض استوار است که باغات اصفهان نقش کلیدی در جذب گردشگران داخلی 

و خارجی داشته و دارد.
***

همچنین در بخش دیگری از این شماره ماهنامه، به مناسبت پانزدهم مهرماه روز روستا و عشایر به این موضوع نیز گریزی 
داریم. همان طور که می دانیم یکی از اشکال جهانگردی، روستا گردی و اکو توریسم است که می  تواند با جذب توریست  های 
داخلی، بسیار درآمدزا و پر رونق باشد.بسیاری از ما تمایل به تکرار لذتی داریم که از آرامش یک اقامت اتفاقی در دهکده  ای 
دوردست تجربه کرده  ایم. برای بسیاری از ما، بدون وجود خویشاوندی در چنان جایی از میهن، تکرار چنان تجربه  ای ممکن 
نیست.موسسات توریستی هم تا تقاضای موثر با توجیه اقتصادی مناسب برای سفر به جایی وجود نداشته باشد، اقدام به 
تاسیس تور گردشگری نمی  کنند. چنین تقاضایی در حال حاضر یا ناشناخته است یا غیر قابل رقابت با تورهای موجود، اما 
 نشانگانی از تغییر وضعیت در جامعه به چشم می خورد.گردشگری به طور عام و اکو توریسم و روستا گردی بطور خاص جزو
  نیاز های شهروندان در می  آید.برای تکرار لذتی که از آرامش یک اقامت اتفاقی در دهکده  ای دوردست تجربه کرده  ایم ، 
می  توان ساز وکارهایی اندیشید که شهروند متقاضی را میهمان یک جریان سامان  یافته در روستا کند. در چنین ساز وکارهایی 
 بی  نیاز تجهیزات سخت  افزاری عریض و طویل می توان به نیاز شهروندان پاسخ اقتصادی داد و آن  را در چارچوب برنامه های 
توسعه  ای کشور تعریف و سازماندهی کرد.این رویکرد به گردشگری روستایی می  تواند در برنامه مدیریت روستایی جایگاهی 

ویژه یافته و روستا را از جایی برای تهیه قوت روزانه شهروندان به جایی برای آرامش آنان تبدیل نماید.
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نویسنده:
مهرناز شهباز

عکس ها:
Milosz Maslanka  )گردشگر لهستانی( 

درخت ها و خنکای شاخه سارهایشان، عطر گل های سرخ و نســیمی که از فراز دامن مواج حوض می آید، جوی هایی 
که در چهارطرف باغچه ها روان اند و می روند تا با گردش در پای چینه ها باز راهشان را  رو به حوض های میانی بازیابند. 
چه چیز بهتر از یک خنکای دلچسب و صدای شر شر آب در سرزمینی که همیشه در جدال با خشکی است و آب برایش 
 حکم همه چیز را دارد. باغ ایرانی بهشــت موعود اوســت؛ فردوس؛ پردیس. جایی که محصور در دیوارهای خاکی و

 ِگل های پخته در آفتاب سوزان، در آن سویش چتر درختان، گسترده؛ پایشان بوته ها ی گل سرخ، آرمیده و حوض ها 
افکن، افکن و افشان، افشان اند. 

ایران سرزمینی است که تابستان هایش آفتاب تا آنجا که می تواند می سوزاند و زمستان هایش سرمای خشکی دارد؛ 
بارش ها کم و آب به آسانی در دسترس و همه جا نیست. 

بهشت اما  همه آرزوها و چشم اندازها را در یک زمان 
در خود داشت و باغ تبلوری بود از بهشت و همه آنچه 
که در این دشــت پهناور کمتر یک جا جمع می شد. 
بنابراین باغ از بامدادان تاریخ ایــران از آنجا که پا در 
آرزوهای ایرانی گذاشت تا آنجا که در حصار دیوارهای 
هفت گانه اش از نفوذ اهریمن ایمن شد وجود داشته 
و بعدها این فردوس با تمام گلزار ها و درخت ســارها 
و جوی های روان و حوض هایــش در آثار هنری این 
مرز و بوم، بر فرش ها و بافته ها و سفال ها و کاشی ها و 
فلزکاری ها الهام بخش آفرینش نقش های بی نظیری 

از گلستان، گلزار، بوستان و باغ ایرانی شد.
باغ، هنر ایرانی است و البته خواسته اوست با مختصات 
سرزمینش. باغی متفاوت از آنچه که در فرنگ وجود 
دارد؛ متناســب با ویژگی های ایران. ایران سرزمینی 
است کم آب و در باغ ایرانی این آب است که حرف اول 
را می زند. آب است که می گوید باغچه ها کجا بنشینند 
و گل ها کجا باشند. آب در حوض میانی و با به وجود 
آمدن چهار جوی، باغ را در باغچه ها تعریف می کند. 
جوی آب در میانه ها  و چهارگوشــه باغ می چرخد و 
 از پای دیوار بــاغ می گذرد و در میانــه راهش گاهی 
حوض هایــی را پدید می آورد و پیــاده روهایی که با 
پیروی از جوی هــای روان در خنکای شاخســاران 
 درختان میوه و ســایه انــداز خط حاشــیه باغچه ها 
می شوند. باغ ها گاهی در میانه خود با عمارتی همراه 
می شوند و آب باز هم در عمارت یا همان کوشک میانی  

با به وجود آوردن حوض ها نقش آفرینی می کند. 
در باغ های فرنگی که همیشــه از بارش ها ســیراب 
 می شــوند رنج زیــادی  از جهت آبیاری بــر باغبان

 نمی رود اما در باغ ایرانــی کار آبیاری رنج مضاعفی 
 اســت بر باغبــان و بــاز همین شــیوه آبیــاری به 
گونه ای تفاوت ها را در فرم و آرایش باغ های فرنگی 
و ایرانی هویدا مــی کند. آرایش باغ هــای فرنگی  با 
انواع گل ها بر روی تپه ها و چمن هایی که همه پهنه 
باغ را مفروش مــی کنند متاثر از بارش باران اســت 
چراکه فراوانی آب، زمینه رشــد و پــرورش گل ها و 

درختچه هــا را چندبرابر می کند. امــا در باغ ایرانی 
شــیوه آبیاری، بســیاری از ویژگی های ایــن باغ را 
تعیین می کند. آبیاری و تقســیم بندی آب، موجب 
بوجود آمدن نظــم و چهارچوب های مشــخص در 
باغ ایرانی اســت. پیاده روهای مستقیم و درختان به 
صف شده همراه با معابری که در چهاراه ها متقاطع 
می شوند به دلیل شیوه آبیاری باغ های ایرانی است. 
باغبانان باید هر صبح پیــش از طلوع آفتاب آب را در 
 باغچه ها و کرت ها بیاندازند و آن را ســیراب کنند. 
گل ها در این باغ ها در پای درختان و سایه های آنان 
و یا در کنار جوی ها و حوض ها کاشــته می شوند تا 
از رطوبت آنها پرطراوت باشند. درختان میوه از گردو 
و گالبی، بــادام، آلو، زردآلو و درختان ســایه اندازی 
چون صنوبران، ســرو، چنار، بید مجنــون، منظم و 
به صف شــده و البته متراکم در باغچــه ها در حالی 
که شاخسارهایشان دســت به هم داده، پیاده رو ها 
را مســقف و ســایه کرده اند. در این میان گل سرخ 
محبوب ترین گل ایرانی، بنفشــه، سنبل و زنبق در 
پای جوی ها و در پناه سایه درختان آرایش باغ ایرانی 

را خاص خودش می کند.
درختکاری در فرهنگ دیرینه ایران جایگاه ویژه ای 
دارد و بوجود آمدن باغ های بزرگ و زیبای ایرانی به 

نام پردیس باز به دلیل آنچه که پیش تر گفته شد که 
متاثر از خشکی ایران و تقدس گیاه  و آب در این میانه 
اســت باغ کاری و درخت کاری را در فرهنگ و باور 
ایرانیان مقدس کرده. از ایــن منظر باید گفت که در 
محبوب ترین کتاب ایران یعنی شاهنامه که منبعی 
جامع از فرهنگ ایران است، منوچهر پادشاه پیشدادی 
نخستین سازنده باغ شمرده شــده و در تاریخ کهن 
ایران پادشاهان هخامشی به پیروی از کورش بزرگ 
که به درختکاری عالقه وافر داشته و پایه گذار سنت 

باغ سازی بوده پردیس های بزرگ بنا می کردند.
باغ هــای ایرانی شــکوه و عظمتشــان در ســایه 
ساردرختان و شرشر جویبارهاست؛ همان خواسته 
و آرزوی دیرین در ایران. در میانــه باغ عمارتی که 
 کار آبادی باغ را تمــام تر می کند اســتراحتگاهی 
می شود برای دمی آسودن و آرمیدن و حض بردن از 
منظر و جلوه گاه باغ. باغ چشمه بلقیس، باغ شاهزاده 
ماهان،باغ چهلســتون، باغ فین، باغ دولت آباد، باغ 
 دلگشــا، باغ فتح آباد، باغ  گلشن و شــمار زیادی از 
باغ های دیگر که در جای جای ایران از ادوار صفویه 
به این سو باقی مانده اند همه نمونه های بی نظیری 
از بهشت های ایرانی است که یکباره بر پهنه خاکی 

زمین نشسته اند و آن را متبلورکرده اند.

باغ، هنر ایرانی است؛

چشم اندازی به باغ دلگشای ایرانی
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نویسنده:
مهرداد موسوی خوانساری

آوای خوش پرندگان در میان انبوه درختان چنار، صدای شرشر آب فواره ها در جوی ها و حوض های کاشی کاری شده، باغچه های 
آراسته در میان نرده های چوبی طالکاری شده، خرامیدن قوهای سپید بر آب زالل استخرهای بزرگ و سرانجام نگین بی همتای 

صفوی در میان این بهشت زمینی...

عمارت هشــت بهشــت، یکی از زیباترین کاخ های صفوی در میان بی نظیرترین باغ های صفوی، یعنی باغ بلبل، تجسم بی بدیل بهشت 
آسمانی در زمین خاکی بوده است. کاخی که از نگاه سیاحان خارجی نظیر شاردن»...فرح انگیز تر از مجلل ترین کاخ های ممالک اروپایی« 
بوده است. امروز پارک شهید رجایی اصفهان که باقیمانده ای از باغ بلبل و باغ خیمه گاه محسوب می شود، در سودای ثبت جهانی، براساس 
نقشه های پاسکال کست معمار و طراح فرانسوی که در دوره محمد شاه قاجار از این باغ ها دیدن کرده، در حال بازسازی و احیای مجدد 
است. در زمانی نه چندان دور، نظیر کاخ هشت بهشت و باغ بلبل، بیش از 60 کاخ و باغ دیگر در حواشی چهارباغ از دروازه دولت تا دروازه 
شیراز وجود داشته است. امروزه از این مجموعه عظیم، تنها همین هشت بهشــت مانده است و شبحی از باغ افسانه ای بلبل. باغی که در 

زمان شکوهش، هرکه آن را دیده جز به تحسین و اعجاب از آن یاد نکرده است.

 پردیس های آسمانی
بی جهت نیست که سازمان جهانی یونسکو، باغ های ایرانی را به عنوان یک میراث بشری به ثبت جهانی رسانده است. الگوی باغ های ایرانی از 
دوره های باستانی تا همین امروز، تاثیر بی چون و چرایی بر پردیس سازی های جهانی داشته است. قدیمی ترین تصویر مستند از باغ های ایرانی، 
مربوط به نقش برجسته طاق بستان است که صحنه شکار خسروپرویز ساسانی را در باغ شکارگاه اختصاصی اش نشان می دهد. معموال برای 
باغ های ایرانی سه ویژگی مشخص ذکر می کنند؛ اول نهرها وجوی های آب از میان آن روان است. دوم محصور در میان دیوارهای بلند است 
و سوم در میان خود یک عمارت و کاخ مرکزی دارد. طراحی و الگوپردازی باغ های ایرانی، درست نظیر معماری ایرانی دارای پیچیدگی های 
معنایی و عرفانی عمیقی است، انگار که ایرانیان با طراحی درخشــان این باغ های باشکوه در پی بازسازی بهشت آسمانی وعده داده شده در 

زمین بوده اند.

گزارش زنده تصویری از باغ بلبل و کاخ 

هشت بهشت
باغ بلبل یا باغ هشــت بهشــت یکی از همین باغ های 
برجســته ایرانی اســت که در عصر صفویه و احتماال 
در زمان شاه ســلیمان همزمان با ساخت کاخ هشت 
بهشت ساخته می شــود. باغ بلبل با مساحت تقریبی 
90 هزار مترمربع از شمال به باغ خیمه گاه، از غرب به 
خیابان چهارباغ، از جنوب به بازارچه بلند و کاروا نسرای 
مادرشاه ) هتل عباسی فعلی( و از شرق به باغ گلستان و 
محل اصطبل های شاهی محدود می شده است. باغ بلبل 
دارای دو سردر زیبا در ضلع غربی و شرقی بوده است که 
متاسفانه باقی مانده های آن در جریان زیباسازی بدنه 

چهارباغ در همین سال های اخیر از بین رفت.
شاه سلیمان اقبال بلندی داشته که در دوره 29 ساله 
حکومت وی هیچ بحران خارجی و داخلی مهمی روی 
نمی دهد و این شاه خوشــگذران فرصت زیادی برای 
پرداختن به اندرونی شاهانه خود می یابد. هشت بهشت 
حاصل همین توجه ویژه به خوشگذرانی های شاهانه 
است. بنایی با معماری ویژه که شاردن اینطور توصیفش 
کرده:»...من قول داده ام کــه در طی توصیف باغ های 
اطراف خیابان زیبای اصفهان شــرح یکی از تاالرهای 
یکی از باغ ها را موســوم به باغ بلبل بدهم. این تاالر را 
عمارت بهشت می نامند...« شاردن پس از توصیف دقیق 

جزییات معماری هشت بهشت، شرح دلکشی از این بنا 
می دهد: »... در هر قسمتی از هشت بهشت چیزی تازه 
و گوناگون است، چنانکه در بعضی بخاری های متنوع و 
در برخی حوض ها و فواره هاست که از لوله هایی که در 
داخل دیوارها قرار دارد، آب می گیرند. این تاالر عجیب 
در حقیقت یک مارپیچ اســت، زیرا انسان در قسمت 
فوقانی آن هر جا گم می شود و پله ها چنان مخفی است 

که به آسانی پیدا نمی شوند«.
تصاویری که شــاردن مخابره می کند، هیچ یک دیگر 
امروز در بنای هشت بهشت به چشم نمی آید:»... نرده ها 
از چوب زرنگار و قاب ها و چهارچوب ها از نقره و جام ها 
از بلور و اشیا از شیشه های رنگارنگ ظریف ساخته شده 
اســت. اما راجع به تزیینات نمی توان این اندازه شکوه 
و عظمت و دلربایی و فریبندگــی را که در هم آمیخته 
اســت تصور کرد...در همه جا آیینه هــای بلورین در 
دیوارها به کار رفته اســت، در این تاالر اتاق های آیینه 
کاری کاملی است که اثاثه هر اتاق از باشکوه ترین نوع  
خود در دنیاست. اتاق های کوچکی نیز در آنجاست که 
فقط گنجایش یک رختخــواب دارد... یک رختخواب 
 جالب توجهی دیــدم که فقط لحــاف آن دو هزار اکو 
می ارزید که برای گرمی و سبکی از پوست سمور تهیه 
شده بود...«. این همه زیبایی را باغ بلبل چون نگینی در 
میان می گرفته است. خود باغ بلبل جواهر درخشانی 

بوده در میان مجموعه باغ های صفوی.
انگلبرت کمپفر سیاح و فرستاده سوئدی که این باغ را 
از نزدیک دیده است و در آن به گشت و گذار پرداخته، 
اذعان دارد که توصیف آن در یک کتاب نمی گنجد: »...

در طرف مغرب متصل به باغ گلســتان باغ بلبل و باغ 
خرگاه قرار دارد ... هرگاه بخواهم تمام شــکوه و جالل 
تاسیسات، بناهای موجود، فواره ها، حوض ها، خیابان ها، 
باغچه ها، ردیف های چنار و غیره آن را برشمارم، خود 
فصل مســتقلی در این کتاب باید تحریر کنم. این هر 
دو باغ در ابتدای خیابان مجلل چهار باغ قرار دارد و در 
حدود بیش از ششــصد قدم از طول آن را اشغال کرده 
است، هرگاه شاه رغبت سواری کند، از دروازه باغ خرگاه 
خارج می شود، در آنجا لشکریان و مالزمان در انتظار 

او هستند...«.
کمپفر لحظه ورودش به باغ بلبــل را اینطور توصیف 
کرده:»... در حین عبور متوجه شدم که در مدخل سواره 
رو، غیر از یک جفت ســتون، دو توپ متحرک چدنی 
به اندازه متوسط قرار داده اند، اسم استاد سازنده و تاریخ 
ریخته شدن یکی از توپ ها بروی آن حک شده است: 
)یوهان بوگرمرا- ساخت در ســال 1458( ... در وسط 
یک میدان عریض که با تخته سنگ های چهار گوش 

فرش شده قرار دارد.
در فواصل معین یک ردیف نیمکت مرمری و همچنین 

در انبوه این درختان  »هشت بهشت«، هزارتویی خیال انگیز جا دارد؛

باغ بلبل، منونه کامل پردیس ایرانی
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یک جوی آب در دور آن تعبیه شده است. درحاشیه باغ 
پیاده روهایی که دور آنها را نرده های زیبایی گذارده اند و 
در هر دو طرف آنها چنار کاشته اند به طرف کاخ کشیده 
شده است. در داخل، سلســله خیابان هایی که از طرف 
شمال به جنوب کشیده شده است، با باغچه هایی دلربا 
قطع می شــود، در حالی که ردیف های شرقی - غربی 
آبی را کــه در چهار باغ از زیر زمین گرفته می شــود، به 
 باغ هدایت می کند، ایــن آب به کار پر کردن اســتخر 
می خــورد که یازده قــدم عرض دارد و از ســنگ های 
چهارگوش ساخته شده است. مرغابی ها و قوها بر سطح 

این استخر شناورند...«

احیای باغ بلبل، آسیب ها و فرصت ها

پروژه احیــای بدنه چهاربــاغ که چند ســال پیش 
 کلید خــورد، با ســاخت بنایی موســوم به ســرای 
هشت بهشت که هیچ ســنخیت ظاهری و معنایی با 
معمــاری قدیمی ایرانی و شــمایل تاریخی باغ و کاخ 
هشت بهشت ندارد، متاسفانه نه تنها کمک چندانی به 
احیای بافت تاریخی خیابان چهارباغ نکرد، بلکه عمال 
باعث تخریب باقی مانده های ســردرتاریخی باغ بلبل 
نیز شد. اندکی این سوتر نزدیک به دروازه دولت، باقی 
مانده های ســردر تاریخی باغ خیمه گاه قرار دارد که 

بیم آن می رود با کلید خوردن فاز دیگری از پروژه 
احیای بدنه چهارباغ، این بنــای تاریخی نیز تخریب 
شــود. حاال اما چنان که اعالم شــده است، عملیات 
بازســازی این باغ با طراحی اصیل در راســتای ثبت 

جهانی در دست اجراست.
 احیای بــاغ بلبل بــه عنــوان اولین بــاغ صفوی با 
هدف ثبت جهانــی این اثر تاریخــی می تواند با رفع 
مشــکالت پروژه های قبلی این محــور تاریخی و با 
حفظ میراث فرهنگی این بــاغ، گام بزرگی در جهت 
 تجدید تصویر با عظمت یک بــاغ ایرانی در افق های

 جهانی باشد.
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گردشگران و بازدیدکنندگان دارد.با وجود آسیب های وارد شــده، هنوز هم زیبایی های خیره کننده ای برای عرضه به دیدگان و محبوب ترین دیدنی های اصفهان محسوب می شودکه را ایجاد کرد. این میراث تاریخی از جمله مشــهورترین کوشکی در میان آن هســته نخستین کاخ چهل ستون باغ وسیع جهان نما است که شــاه عباس اول با احداث شناخته می شــود. در واقع، این باغ بخش کوچکی از که با نام کاخ چهلســتون یا باغ موزه چهل ســتون نیز به جای مانده از دوره صفوی در شــهر اصفهان اســت کاخ-باغ چهل ســتون یکی از نمونه  باغ های سلطنتی 

و به گونه ای استقرار یافته که امکان دسترسی به آن از سایر باغ ها میسر بوده است. میدان نقش جهان در استان اصفهان واقع شده است. باغ در بستر شهری و در میان سایر باغ ها شکل گرفته باغ چهلستون درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شمال خیابان سپه و شرق  اطالعات اولیه باغ

تلفیق شگفت انگیز هنرهای ایرانی، اسالمی و فرنگی:

مبارک ترین بنای دنیا

گردشگری سپاهان
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مجموعه ای از این باغ ها که در امتداد چهارباغ شکل گرفته 
بودند یکی از شالوده های اصفهان عصر صفوی را شکل 
می دادند و نقش باغ چهلستون از این جنبه ممتاز است 
که حلقه پیوند دهنده این شالوده و شالوده دیگری شهری 

یعنی مجموعه نقش جهان بوده است.
این باغ با ابعاد 275*225 متر کــه طول آن در جهت 
شرقـ  غربی است و با وســعتی در حدود 67000 متر 
مربع، به شماره 108 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
باغ چهلستون را با شکل فعلی شاه عباس کبیر طرح 
انداخته و در وسط آن عمارتی به شکل کاله فرنگی 
)ابعاد کاخ 36*57 متر و ارتفاع آن 12 متر( با اطاق های 
کوچک در اطراف آن احداث کرده است که با شروع 
سلطنت شاه عباس دوم عمارت مزبور توسعه داده شد 

و تاالرها و ایوان هایی بر آن افزودند.
هر یک از ســتون های تاالر از یک تنه درخت چنار 
ساخته شده و روی آن قشر نازکی از تخته رنگ شده 
وجود دارد که سابقا با آیینه و شیشه های رنگین پوشش 
شــده بوده اســت. تمام دیوارها از آیینه های قدی و 
شیشه های رنگی و نقاشیهای زیبا تزیین شده و همه 

درها و پنجره ها از نوع منبت و خاتم بوده است. 

استخر میان باغ
اســتخر مقابل عمارت به طول 110 متر و عرض 
16 متر اکنون هم طــراوت و زیبایی خاصی به این 
کاخ می دهد و جهش آب در حــوض میان تاالر از 
دهان چهار شــیری که در چهار گوشه حوض قرار 
دارند و فواره های ســنگی مســیر جوی کوچک 
 اطراف کاخ، صفای مخصوصی به این قصر باشکوه

 داده است.
چهــار قطعــه پایــه ســتونهایی که بــه صورت 
مجسمه های شیر و انســان در چهار گوشه استخر 
در حال حاضر مشــاهده می شود و دو تخته سنگ 
حجاری شده به شکل چهار شــیر در ورودی این 
عمارت قــرار دارد که متعلق به این کاخ نیســت 
و تنها آثار بــر جای مانده یکــی از قصرهای زمان 
صفویه به نام سرپوشــیده و قصر دیگــری به نام 
 آیینه خانه اســت که در اواخــر دوره قاجار از بین

 رفته اند.
منبع آبی آبیاری باغ در گذشــته عبارت بود از آب 
جریان یافته در مادی، که شاخه ای از نهر فدین است 
و پس از آبیاری باغ از شمال خیابان سپه به میدان 

نقش جهان وارد می شده است.
منبع آب باغ در حال حاضــر یک حلقه چاه عمیق 
اســت که تنها منبع آبیاری باغ می باشد. سیستم 
آبیــاری بــاغ در حال حاضــر به صورت دســتی 
 و با اســتفاده از شــلنگ ها و به صــورت غرقابی

 است.
در حال حاضر پوشش گیاهی باغ عبارتند از: 1625 
اصله کاج ایرانی، 292 اصله نارون، 75 اصله افرای 
سیاه،61 اصله چنار، 25 اصله عرعر و تعداد معدودی 
درختان تــوت، ســرو، تبریزی،زالزالک،برگ بو، 
ابریشم، انجیر، اقاقیا در باغچه های طرفین استخر 
بوته های رز و در باغچه های اطراف عمارت گل های 
فصلی که شامل: بنفشه، مینا، شب بو و ...کاشته شده 
است که در گوشــه جنوبی باغ در گلخانه پرورش 

داده می شوند.

عمارت
کاخ چهل ستون از نخستین بناهایی است 

که در آن تزیین وســیع، آینه  کاری، 
نقاشــی های بزرگ دیواری و ستون 
های چوبی، با سرستون های مقرنس 

به کار رفته است. تمام دیوارها با آینه  های 
قدی و شیشه  ها و نقاشــی های رنگی و زیبا 

تزیین شــده بوده و همه درها و پنجره ها از نوع 
منبت و خاتم بوده اســت. مهارت و استادی ایرانیان 
در طرح این کاخ به خوبی مشاهده می شود که در آن 
فضای خارج از عمارت با فضای داخل آن، چنان مربوط 
و هماهنگ است که نمی توان تشخیص داد کجا یکی 
 پایان می یابد و دیگری آغاز می گــردد. ایوان اصلی و 
چشم گیر کوشک با ســتون های متعدد که از ویژگی 

های بنا محسوب می گردند.
سال ساختمان کاخ چهلستون به موجب اشعاری که در 
جبهه تاالر از زیر گچ خارج شده، مصراع: »مبارک ترین 
بناهای دنیا« است که به حســاب حروف ابجد سال 
1057 هجری قمــری )مصادف بــا 1026 هجری 
خورشیدی و 1647 میالدی( می شود، یعنی پنجمین 

سال سلطنت شاه عباس دوم. 
معماری این کاخ ترکیبی از هنر معماری چینی و ایرانی 
و فرنگی است. عمارت چهل ســتون مشتمل بر یک 
ایوان اصلی بزرگ به طول 3متر و عرض 17متر و ارتفاع 
14متر رو به شرقی ساخته شده است. ستون های ایوان 

هشت ضلعی از جنس چوب چنار و کاج است. 
تناسبات استخر مقابل کاخ برای دیدن تصویر کاخ در 
آب و تیرگی کف استخر به منظور هرچه عمیق  تر نشان 

دادن آن طراحی گشته  اند. 
ایوان کاخ چهل ســتون مرکب از دو بخش است یک 
بخش که بر 18ستون چوبی و رفیع استوار است. چهار 
ستون وسط که روی 4شیر سنگی قرار گرفته و حجاری 
آنها به گونه ای است که دو شیر به یک سر انسان نشان 

داده می شود. 
از دهان این چهار شــیر آب فوران می کرد و به حوض 
مرمری تاالر می ریخت. قسمت دیگر که کمی مرتفع تر 
است، سردر ورودی تاالر را تشکیل می دهد و در بعضی 
منابع آن را تاالر آیینه نامیده اند. این قسمت بر دو ستون 
قرار گرفته و سراســر آن مزین به آیینه کاری وسیع و 
پرکاری است که در آن آیینه های ریز و خوش نقش به 
صورت معرق در کنار آیینه های قدی و خشتی به کار 
رفته اند سقف تاالر از قاب های چوبی و به اشکال مختلف 

هندسی ساخته شده اند. 
تصویر قرینه حوض مرمرین وسط ایوان در تزیینات 
سقف مشــاهده می شود. این قرینه ســازی شباهت 
بســیاری با ایوان عالی قاپو دارد. تاالر مرکزی کاخ که 
اختصاص بــه میهمانان خارجی و شــخصیت های 
کشورهای دیگر داشــت حاوی نقاشی هایی است که 

وقایع تاریخی دوران های مختلف را بیان می دارند. 
این ســالن باشــکوه که بر گنبدی منقوش اســتوار 
اســت با لچکی های رنگارنگ و طرح هــای طالیی و 
شــفاف از شــاهکارهای هنری آن عصر محســوب 
می شوند. از ویژگی های بسیار مهم کاخ چهل ستون 
می توان به وجود نقاشی های بســیار زیبای هنرمند 
عصر صفوی رضا عباســی اشــاره نمود که به سبک 
 مینیاتــور ایرانــی، دیوارهــای تاالرهــای کاخ را 

تزیین نموده است. 
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و نهرها و بوستانش از نفوذ دشمنان و اهریمنان پاسداری می شدند. هفت دیواره باغ اما کهن، در دوران خود از هفت دیواره تشکیل می شدند و در این فضای محصور، درختان قالی از باغ های ایرانی الهام گرفته شده. گفته می شود پردیس ها، باغ های بزرگ ایران دیوارهایی که باغ را محصور کرده. باغ ایرانی پردیس است؛ همان فردوس یا بهشت و قالی ایرانی همان باغ ایرانی اســت. با همان حوض ها و جوی ها، درختان و گل ها و 
در قالی همان حاشیه ها هستند.

از هفت دیوار پردیس، یک دیوار پهن تر و به اصطالح کلفت تر بوده که این دیوار در قالی همان حاشیه پهن تر است که بیشتر 
از حاشیه های دیگر خودنمایی می کند و با انواع نقش های گیاهی و جانوری آراسته می شود. جوی آبی که در چهارگوشه باغ 
جریان دارد در قالی به شکل داخلی ترین نوار قالی درآمده که همان آبراهه ای است که از  حوض مرکزی و نهرهای اصلی در 

باغ جریان گرفته. 
نقش های قالی همه از عناصر باغ ایرانی اند و هر کدام از عناصر مثل حوض هــا و درختان به فراخور دوران و ذوق هنرمندان 

 
قالی باف دچار تغییر و تکوین و تکامل شده اند. هنر قالی بافی در ایران به دوران پیش از هخامنشیان بازمی گردد. 

مهرناز شهباز
عکس:
کسری آزاد

از پردیس تا باغ، 
 بر پهنه فرش ایرانی
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اما آنچه تاکنون یافته ها نشان می دهد و فرشی که در دره پازیریک در سیبری پیدا 
شــده رد پای قدیمی ترین دوران بافندگی فرش را می توان تا دوره هخامنشــیان 

دنبال کرد.
همان نظمی که در باغ ایرانی حاکم اســت و از بارزترین ویژگی های آن است یعنی 
تقســیم بندی باغ به باغچه ها با نهرهای آب در نقش فرش ایرانی نیز این گونه نظم 
 و آراستگی مشهود است. نقش فرشــی به نام نقش »باغی« که در دوران صفویه به

 نام های  »گلستان« یا »گلزار« شــهره بوده بیشــترین نزدیکی به نقشه باغ های 
ایرانی را  دارد؛ به گونه ای که از حوضی در مرکز فرش کــه خود مملو از ماهی ها و 
 پرندگان است  چهار نهر منشعب که هرکدام  باز ضمن انشعاب باغچه هایی را ایجاد 
می کرده اند و درمیانه باغچه ها درختانی با بوته های گل و گاهی پرنده ای در آسمان 

دیده می شدند.  

آن چنان که علی حصوری پژوهشــگر فرش 
در کتابش »فرش سیستان « گفته، نقشه 
 گلســتان که  تصویــری از فــردوس ها و

 باغ های ایران است دســت کم متعلق به 
 هزاره دوم پیــش از میالدند و از این دســت

 قالی های نقــش باغی قدیمی، تنهــا 20 عدد در 
موزه های جهــان موجود اســت. و اما  نقش فرشــی 
 دیگر که باز نمود بســیار زیبایی از باغ های ایرانی ســت، 
 قالی های  »قابقابی« یا »خشتی«چهارمحال  است. نقش این 
قالی ها  همان نقش باغ های ایرانی ست، مملو از باغچه هایی که 
پشت سر هم در ردیف ها و ستونها قرار گرفته اند و باز با همان 
دیوارهای باغ ها که گرداگرد باغچه ها کشیده شده اند. هر قاب 
یا سروی را به نمایش می گذارد یا بته سرکجی یا گل سرخ و یا 
کاج و درخت مجنونی  که هر کدام در حصار باغچه ها طنازی 

می کنند. 
بسیاری از نقش فرش های ایران در گروه نقشه های گلستان 
جای می گیرند و از این جمله نقشه »لچک و ترنج« است که 
خود زاییده نقش گلســتان یا همان باغی است . حوض های 
باغ های باستانی در نقشه قالی گلستان به مرور و نه به یکباره 
برجسته تر شــده اند و  به باغچه هایی آراســته تبدیل شده 
 اند که همان ترنج هایند. نقشــه ســه ترنج از معروف ترین و 
رایج ترین این فرش هاست که  با نقش های ساده و سمبلیک 
 چون ماهی ها و گاه با نقوش گیاهی و اسلیمی و جانوری آراسته 
شده اند؛ و اما به مرور  یکی از سه ترنج یا سه حوض از دو دیگری 
بزرگتر شده و در برخی موارد »سلسله « را تشکیل داده که یک 
حوض سراسری بزرگ است  و در ادامه شکل گیری و تکوین 
نقشه » لچک و ترنج «دو حوض دیگر کم کم  به طرف حاشیه 
رفته و به نصف ترنج  تبدیل شده اند  و باز نصف ترنج ها  به دو 
قسمت  تبدیل و به دو گوشه فرش رفته و بدین ترتیب  به صورت 
چهارلچکی در چهار گوشه فرش پدیدار شده اند. به واقع لچک 
یک چهارم ترنج میانی است و همه با نقوش دل انگیز اسلیمی ها 
و گل و برگ ها آراسته اند. روند تبدیل و ایجاد نقشه لچک و ترنج 
میراث سال های دراز است و از صفویه این نقش بیشتر از پیش 
آراسته و با ذوق هنرمندان منقش شد. کهنه ترین فرش باقی 
مانده با نفش لچک و ترنج متعلق به دوران صفوی است و در واقع 
از همان دوران لچک و ترنج ها یا حوض های باغ فرش» لچک 
و ترنج« انواع نقش های بی بدیل و دل انگیز را بر تن خود جای 
دادند. در همین دوران بود که پس از افت و خیزهای فراوان  و 
رنجوری ها که در اثر بی توجهی بر پیکره هنر قالی بافی در طول 
دوران ها و حاکمیت ها روا داشته شده بود دوباره این هنر اعتال 
یافت و  کارگاه های قالی بافی بزرگ در شهرهای تبریز و کاشان 
و اصفهان  شکل گرفتند و قالی های بی شماری برای کاخ های 

سلطنتی و تحفه برای ممالک دیگر بافته شدند.
نقشه  شکارگاهی از دل باغ ایرانی پدید می آید؛ همان باغ که 
با تصاویری از پادشاهان و شــاهزادگان در حال شکار، توامان 
گشته.  پردیس های ایرانی از دوران پیش از دوره هخامنشی 
 مقدس بوده اند. باغ های بزرگی  که با درختان  و نهرهای جاری 
مامن گاه انواع جانوران نیز بوده و اما هخامنشیان با همه عالقه 
شان به  این پردیس ها به شکل زمینی بهشت اعتقاد چندانی 
 نداشته  و شــاهزادگان و پادشــاهان در پردیس ها به شکار 
می پرداختند و آن چنان که تورج ژوله در کتابش»پژوهشی در 
فرش ایران« می گوید نقش شکارگاهی از این دوران پیدا شده.  
با این وصف باغ ایرانی اصل و اســاس بســیاری از نقش های 
 فرش ایرانی است و چه بسا که بسیاری از آنها از بته ای گرفته تا 
ختایی ها و اسلیمی ها گاه در قالب عناصر باغ ایرانی کار آراستن 

باغفرش ایرانی را به سرحد کمال و پختگی می رسانند.
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 منظری از باغ بهشت در صنایع دستی ؛

گلستان، بر چکاد هرن اصفهان

باغ جان مایه بسیاری از نقش هاست که 
بر پهنه و گرداگرد صنایع دستی ایران 
می نشینند؛ الهام بخش همه هنرمندان 
 و صنعتگرانی که بر پارچــه ها، فلزها، 
ســفال ها و کاشــی ها نقش می زنند. 
اصفهان، امروز بیشترین صنایع دستی  
را برای عرضه دارد و بــه واقع می توان 
گفت از زمانی که شــاه عباس این شهر 
را به پایتختی برگزید هنر در این شــهر 
اعتالی دوچندان یافــت و هنرمندان و 
هنرشان  آن چنان ارج نهاده شدند که از 
ذوق و آفرینش های آنان میراثی گرانبها 
برای آیندگان به یادگار ماند و امروز هم 
این شــهر همچنان مهد صنایع دستی 

ایران است. 

قلمکاری، فرش بافی، کاشــی کاری، قلمزنی و 
میناسازی همه و همه در بسیاری از نقش ها، از 
بوستان باغ ایرانی بهره برده اند. از گل های سرخ و 
 بنفشه ها تا سنبل ها و زنبق ها که همه گل های

  مورد پســند ایرانی اند و در دل بــاغ ها برپای 
جوی ها می نشستند تا درختان خوش قد وقامتی 
 چون سرو وسپیداران که هر کدام در چینش های

 هنری هنرمندان تا آنجا که به کمال برســند و 
نقصانی بر آنها حایل نشود انعطاف به خرج داده 
و در دل و چین و شکن هم نشسته اند و یک جا 
آینه، قاب  و یا تمثالی شده اند از باغ ایرانی آن هم 

بر پیکره گنبد، سردرها، بافته ها و یا ظرف ها.
بر پهنه گنبدخانه مسجد شیخ لطف اله یا مسجد 
شــاه اگر رو به باال نظر بیافکنید گویی فرشی بر 
سقف آسمان گسترده اند که منظری از باغ بهشت 
 را بر شما گشــوده و شــما را به تفرج در این باغ 

دل انگیز دعوت می کند.

امرتا حیدری

عکس:
النا اودریوا )گردشگر روسی(
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پارچه های قلمکار درهمان ردیف فرش ها و کاشــی ها  باز نقش باغ را تداعی می کنند. در اصفهان پیش از آنکه 

زاینده رود در چنگال خشکســالی بیافتد، گازران که از کارگران کارگاه های قلمکار اصفهان بودند، پارچه های 

قلمکار و منقش را در کنار زاینده رود به آب می زدند و خشک می کردند. منظر خشک کردن پارچه های قلمکار 

در کنار آب روان زاینده رود، تصویر دلپذیری بود که در خاطر بســیاری از گردشگران مانده. قلمکاران اصفهان 

همان نقش فرش یا باغ ایرانــی را بر پارچه های چیت با قالب یا با دســت می زدند و بعد این باغ دلگشــا از بته 

 
ترمه ای ها،ترنج خشگله، اسلیمی، ترنج اناری، سوسن درشته، درهم بادامی ها، بته کاجی ها که همه گوشه ای از 

انواع  نقش های قلمکارند را در دل زاینده رود به آب می انداختند و سیراب می کردند. 

قلمزنان اصفهان که مرغوب ترین ظروف قلمزنی را میافرینند و همین طور هنرمندان مینا کار باز از نقش های باغ 

ایرانی برای آفرینش هایشان وام می گیرند و در واقع بسیاری از دست مایه های هنر ایرانی از فردوس یا باغ بزرگ 

ایرانی که برای آنان مقدس و گرامی بوده نقش گرفته اند. 

اسلیمی همان بوته ای است که هنرمند در گوشه ای از باغ  آن را کشته و حاال بی امان رشد کرده و گل و برگ داده، در دل 
هم پیچیده و گلستانی شیدا پدید آورده. 

نقش کاشــی کاری ها بعد از قالی بی گمان نزدیک ترین نقش به باغ ایرانی است. در این نقش ها آن چنان که در فرش بر 
تار و پودها نقش باغ ایرانی به تصویر کشیده شده، ترنج ها  و لچکی ها زاییده حوض ها و منابع تامین کننده باغ اند که حاال 
هنرمندانه به باغچه ها تبدیل شده اند و درونشــان همچنان که حوض به ترنج تبدیل شده، ماهی به الله عباسی  و سرو به بته 
سرکج یا همان بته جقه مبدل شده و این  پختگی و کمال در نقش های ایرانی است که هم  در فرش، هم در کاشی ها و هم در قلمکار 

و دیگر صنایع ظریف نه به یکباره که در طول سالیان دراز به این درجه از تکامل رسیده و  خودنمایی می کند. 

04
HandMade

Arts
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نویسنده:
دکتر شاهین سپنتا

عکس ها:
امیرنصر

 گشت و گذار 
در کوچه باغ های 
ناژوان

باغ های صد بیشــه 
اصفهان  در  ماربین 
شــهره اند. ماربین 
و  رود  زاینــده  از 
مادی هایی که از آن 
انشعاب یافته سیراب 
می شود و همین جا 
بیشــه ناژوان، ریه 
تنفسی شهر قرار دارد. بی شک یکی از بی بدیل ترین 
مناظر اصفهان، کوچه باغ های این شهر است و نمونه 
بارز آن کوچه باغ های نــاژوان. دیوار های گلی باغ ها 
از دو ســو و اطراف مادی هایی که باغات و آبادی ها را 
سیراب می کنند سربرآورده اند؛ شاخه های درختان 
 از باالی دیوارها رو به کوچه ســرخم کــرده اند و  در
 سایه ســار آنها کوچه ها تا آنجا که چشم کار می کند 

امتداد پیدا می کنند. 
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بستر زاینده رود در دل 
ناژوان است و باغات از برکت 

 نعمت زاینده رود 
شیرین ترین و لذیذ ترین 
» به« ایران را می پروراند. 
»به« اصفهان از همین جا 
شهره شده و هیچ کجای 

 ایران این میوه را 
نمی توانید به شیرینی و 

درشتی ای  که در اصفهان  
است بیابید. اصفهانی ها 

 یکی از لذیذترین
 خورش هایشان را از همین 

 به های فربه و آبدار 
می پزند. خورشی شیرین 

به نام »خورش به« که قطعا 
یکی از خورش های شاهانه 

ایرانی است و با گوشت 
بره و آلو طبخ می شود. اما 
این تنها میوه باغات ناژوان 

نیست که آوازه اش در 
سراسر ایران پیچیده بلکه  
گالبِی شاه میوه، زردآلوی 

شکرپاره و شلیل شبرنگ به 
همراه سیب گالب و سیب 

 آزایش ماربین از 
گذشته های خیلی دور از 

بهترین میوه های این باغات 
بوده اند. 

اصفهان که در پایین دست 
زاینده رود قرار دارد به شش 

 بلوک آبخور تقسیم
  می شود. یکی از این 

بلوک ها، همین بلوک 
ماربین است که بسیاری از 

باغات میوه اصفهان را در 
دل خود جای داده. هر کدام 

از بلوک ها سهم خودشان 
را برای آبادی ها، باغات و 

مزارع از زاینده رود دارند و 
بلوک ماربین چهار سهم از 
کل زاینده رود دارد که این 

 سهم به29 سهم 
مادی هایی که در آن جریان 

دارند تقسیم می شود و 
از این طریق که شیوه ای 
کهن برای تقسیم بندی 

آب زاینده رود است باغ ها و 
آبادی های ماربین سیراب 

می شوند. 
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مادی »ناجوان« و مادی »شــاه کبیر« از مادی های 
معروف این بلوک است. مادی شاه یا جوب شاه که در 
ابتدا از زاینده رود سهمی نداشته برای کاخ ها و باغات 
دولتخانه صفــوی بوده و مادی ناجــوان تنها مادی  

بیشه ناژوان است.
در دوران صفــوی چهارباغ های امــرای صفویه در 
دوسوی خیابان چهارباغ از باغ بلبل، باغ تخت و باغ 
چهلستون گرفته تا باغ تاالر طویله و باغ هایی که دو 
سوی خیابان را فراگرافته بودند از  مادی جوی شاه و 
همین طور مادی »فرشادی« سهم می گرفتند و اینها 
همه در نیمه شــمالی  چهارباغ معروف به چهارباغ 
پایین قرار داشتند و نیمه جنوبی چهارباغ موسوم به 
چهارباغ باال از مادی »جوب سیاه« سیراب می شد. 

مادی ناجوان در بیشه ناژوان یا ناژنون خط تشکیل 
کوچه باغ هــای این باغ صد بیشــه اســت چرا که 

آبیاری باغ، تعیین کننده محل قرار گیری آن است 
 و بدیــن ترتیب اگر در مســیر مــادی راه بپیمایید 
کوچه باغ هایی را می بینید که از دو ســوی مادی، 
دیوارهایشــان برافراشته شــده. یک روایت  بومی و 
قدیمی حکایت از این دارد که چون مادی ها دست 
ساز بوده اند، خاکی که از بستر مادی تخلیه می شده 
در دو سوی مادی دیوارهای گلی را پدید آورده که به 
مرور زمان در آفتاب پخته شده و حصار باغ های میوه 
را تشــکیل داده اما این روایت آنچنــان که در مورد 
 باغهای ایرانی چه باغ میــوه و چه باغ تفریحی گفته 
می شود و آن ویژگی بارز باغ های ایرانی در محصور 

بودن آنهاست کمتر صدق می کند.
اما در ناژوان جز مادی ناجوان سرمنشــا مادی مهم 
دیگری به نام مادی فرشادی قرار دارد که در جوار و از 
زیر دست مادی ناجوان می گذرد و می رود تا با گذر 

از خیابان چهارباغ و با عبور از  میان مدرسه چهارباغ و 
هتل عباسی راهش را به سوی شرق اصفهان بپیماید 
و دست به دست مادی های دیگر چون نیاصرم باغات 
و مزارع و آبادی های دیگر بلوک جی را سیراب کند. 
باغ ها و کوچه بــاغ های ناژوان و ماربین در مســیر 
پیچ و خم مادی ها و نهرهای روانی که از زاینده رود 
تغذیه می شوند شــکل گرفته و این باغات به همراه 
زاینده رود از جاذبه های بی نظیر اصفهان اند. بلوک 
ماربین از همین جهت که باغ های ناژوان و نصرآباد 
را دربرگرفته به باغ های » صد بیشه « شهره است و 
این باغ ها و کوچه باغ هایش با برج های کبوترخانه 
که کود مورد نیاز باغ ها را فراهــم می کنند در کنار 
یکدیگر چشم انداز بی نظیری را می سازند  که فقط 

در اصفهان می توان به تماشای آن  نشست.
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این موزه کجاست؟
جالب است بدانید که این موزه باشکوه 
در یــک خانه تاریخی زیبــا قرار دارد  
در خیابان شــمس آبــادی ، چهارراه 
قصــر قــرار دارد، روزگاری این خانه 
تاریخی از زنده یاد عطاءالملک دهش 
از شخصیت های اجتماعی اواخر دوره 
قاجار که دارای مجموعــه ای از هنر 

ایرانی و اروپایی بود.  
وی شخصی اســت که تکنولوژی را به 
اصفهان آورد و در سال 1300 اقدام به 
تاسیس اولین کارخانه نساجی اصفهان 
کرده بود، چهار ســال بعد تجهیزات 
نخســتین کارخانه برق اصفهان را به 
ایران وارد کرد. این تجهیزات به وسیله 
گاری و با طــی مســافت طوالنی به 
اصفهان آورده شد و برای نخستین بار 
ساختمان های عالی قاپو و چهلستون را 

با چراغ های الوان چراغانی کرد.

در میان موزه هایی که در سطح شهر اصفهان به کار خود ادامه می دهند موزه ای 
وجود دارد که حتی بیشتر اصفهانی ها از آن خبری ندارند، موزه ای به بلندای 
سوادآموزی در اصفهان و این جایی نیست جز موزه آموزش و پرورش اصفهان 

که بازدید از آن پیشنهاد می شود.

 سفر به ناشناخته های اصفهان:

موزه آموزش و پرورش 
گنجینه ای مغفول مانده!

نویسنده و عکاس:
نگین فروغی

موزه گردی
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خانه تاریخی دهش با ترکیبی از 

معماری ایرانی و اروپایی
حاال این خانه میزبان تاریخ تربیت و آموزش 
و پرورش اصفهان شده است، عمارت زیبا و 
با شکوه دهش منزل مسکونی وی به شمار 
می رفته که متاسفانه امروزه تنها بخشی از 
آن باقی مانده و قسمت شاه نشین عمارت 
تخریب شده و بسیاری از گچبری های نفیس 
آن در طی سال های گذشــته توسط افراد 

سودجو به سرقت رفته است.
بخشی که امروزه به شکل گنجینه آموزش 
و پرورش در آمده در حقیقت به پذیرایی از 
مهمانان و صاحب منصبــان آن دوره تعلق 
داشته و با کاشــی کاری ها و گچبری های 
 نفیس و همچنیــن پنجره هــای چوبی و 
شیشه های رنگی تزیین یافته است. عمارت 
دهش که به حالت یک طبقه بنا نهاده شده 
در طبقه همکف شــامل اتاق هایی تو در تو 
است و در هر کدام از آنها انباری تعبیه شده 

است. به گفته مسئول عمارت، معماران آن دوره برای هر طبقه 
راه جداگانه ای ساخته بودند که هر یک را از دیگری مجزا کرده و 

مسیر آمد و شد به آنها متفاوت بوده است.
یکی از ویژگی های این عمارت کانال کشی در کف آن می باشد 
تا رطوبت پی ساختمان و دیواره ها را به بیرون منتقل کند، روی 
کانال کشی با آجر پوشیده شده بوده است که در حین مرمت 
سال 79 این آجرها برداشته شده و به جای آنها از سنگ برای 

پوشش استفاده می شود.
برای ورود به طبقه فوقانی به جز راهی که در پشت عمارت وجود 
دارد پلکانی با کاشی کاری زیباست که از مرکز طبقه همکف 
ایجاد شده و نمایی دیدنی را به نمایش گذاشته است. در طبقه 
فوقانی پنجره های چوبی زیبایی با شیشه های رنگی تعبیه شده 
که نور مطلوبی را به فضای درون عمارت می بخشد. این طبقه نیز 
شامل اتاق ها و سالن های بزرگی است که به طور حتم روزگار پر 

رونقی را سپری کرده اند.
هنگام باال رفتن از پلکان و ورود به طبقه فوقانی، آیینه بزرگ و 
زیبایی در مقابل قرار گرفته که در مورد جایگاه ویژه اش مسئول 
 عمارت اظهار می دارد که در بیشتر بناهای بدین شکل تعبیه
 این چنین آیینه ای امری بدیهی بوده است چرا که افراد حاضر 
در طبقه فوقانی با نگاه به این آیینه می توانستند در ورودی طبقه 
همکف و فضای پایین را به راحتی مشاهده کنند. یکی دیگر از 
ویژگی های عمارت تاریخی دهش تهویه فضای آن است، این 
ساختمان به هیچ گونه وسیله گرمایشی یا سرمایشی نیاز نداشته 
و با وجود دیوارهای پهن و با ضخامت و سقف بلند و مرتفع چوبی 

همواره از هوای مطبوعی برخوردار است.

تصاویر دانش آموزان از دوره پهلوی اول
موزه ای با تصاویر دانش آموزان از دوره پهلوی اول به بعد که اغلب 
پدربزرگ های ما هســتند، دانش آموزانی با همان لباس های 
فرمی که در فیلم های قدیمی دیده ایم، کت و شلوار طوسی با 

پیراهن های یقه سفید که در قاب خاطره ماندگار شده اند.
دســت خط دانش آموزانی از دهه 20 و 30 که اگر ببینیم فکر 
می کنیم یک فرد خوشنویس این مطالب را نوشته، توپ فوتبال 
از دهه 40 ، کتاب های درسی قدیمی که هر ورق آن یک خاطره 

از دوران قدیم پدربزرگ های ما را دارد.
 تصاویر دانش آموزان قدیم آن هم در نوستالژی سیاه و سفید  و 
نگاه های پر امید هر فردی را می توان به خوبی دید، تصاویری که 
به گفته مسئوالن بسیاری از بازدیدکنندگان در این عکس ها 
تصویر پدربزرگ و مادر بزرگ خود را می بینند و آن را شناسایی 

می کنند.
کتاب های قدیمی درسی، هندسه، علوم و ادبیات و کیف مدرسه 
قدیمی ، قلم و دوات، همه و همه در یک موزه ناشناخته جمع 
شده که حتی میان مردم اصفهان نیز از وجود آن اغلب اطالعی 

ندارند. موزه  ای که خاطرات مشترک بزرگترها را زنده می کند.

وسایل آموزشی از  یک قرن پیش اصفهان
به گفته راحیل محبی مدیر موزه اسناد اداره آموزش و پرورش 
بود البته در این بین بسیاری از افراد از خانه های خود یک سری 
وسایل را آوردند که با پیگیری ها و تشویق های همکاران آن زمان 

وسایل به موزه اهدا شد.
محبی بیان کرد: تعداد قابل توجهی کتاب درسی از زمان تاسیس 
مدارس نوین و کتاب هایی که از مدارس قدیمی همچون صارمیه 
اهدا شده و همچنین کتاب هایی که نویسندگان معاصر به میل 

خود به موزه اهدا نموده اند.
غالمعلی عباس دهکردی پیشکسوت آموزش و پرورش در این 
باره می گوید: وسایل داخل این موزه به اوایل 1300 برمی گردد، 
از دبیرستان صارمیه که نخستین دبیرستان دولتی بوده اگر چه 

دبیرستان ادب قدیمی تر است اما توسط  لوسینرهای انگلیسی 
تاسیس شده است.

وی افزود: کتاب های درسی مربوبط به سال 1300 به بعد که 
منابع خوبی برای محققین محسوب می شود، کتاب سوم ابتدایی 
از سال 1308  که خط آن نستعلیق بوده در آن زمان هر دانش 
آموزی باید یک دفتر تهیه می کرده، به نام کتابت و دقیقا مانند 
خط کتاب را می نوشته، این به خوش خطی دانش آموز کمک 

می کرده است.
در حال حاضر 5 هزار قطعه سند رسمی آموزش و پرورش استان 
اصفهان و 4 هزار قطعه عکس قدیمی از معلمان و دانش آموزان 

مدارس قدیمی استان در این گنجینه نگهداری می شود.
در این موزه با ارایه تصاویری از مدارس قدیمی ، دانش آموزان ، 
وسایل کمک آموزشی و کتاب های درسی و قدیمی ، سیر تحول 

آموزش و پرورش استان اصفهان به نمایش گذاشته شده است.
تعدادی کتابهای خطی با چاپ سنگي، کتاب های تخصصی 
مربوط به مشاهیر و تاریخ اصفهان، سالنامه های مدارس، مجالت 
و روزنامه های قدیمی و نشــریات مربوط به آموزش و پرورش 
استان اصفهان نیز بخشی از کتابخانه موزه را تشکیل می دهند .

همچنین در این موزه بخشــی وجود دارد که در آن ویدیویی 
با موضوعاتی نظیر ســخنرانی های مقامات رســمی آموزش 
 و پرورش ، مراســم بزرگداشــت مقام معلــم ، همایش ها و 
گردهمایی های مختلف ، جشن ها و مراسم مدارس گوناگون 
معرفی اماکن دیدنی اصفهان و معرفی موزه های بزرگ جهان ، 

مجموعه ی جالبی گرد آمده است.
تصویر نخستین معلم ورزش استان اصفهان به همراه جام ها و 
مدال های ورزشی در کنار تصاویری از اولین فارغ التحصیالن 
دانش سرای عالی اصفهان و نیز نمایش افتخارات و رتبه های 
به دست آمده توسط فرهنگیان و دانش آموزان در عرصه های 

کشوری و جهانی زینت بخش این موزه است.
بازدید از این موزه به تمام اصفهانی ها پیشنهاد می شود، موزه ای 
که  روزگاری نه چندان دور مدرسه بود میزبان پدربزرگ های ما 

بود که پشت میز و نیمکت ها به تحصیل پرداختند.
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پل ها زیبایی بی حد و حصری به شب های اصفهان می دهند. روشنایی ها بر تارک طاق های ضربی 
به نمایش تمام زوایای پل ها در پناه سایه ها و تو رفتگی ها و برون آمدگی ها می دهند. اصفهان 
چند سالی است که از زاینده رود بی نصیب مانده اما با این حساب هم همچنان پل ها با ضرب سیلی 
صورت سرخ می کنند، بوسه بر کف آسمان می زنند و آبروداری شهر را می کنند. زیبای پل ها در 

شب چیز دیگری است، لطف دیگر دارد، حال و هوایش خاص خودش است.

اصال بی درنگ قدم زدن بر پل های اصفهان را بگذارید برای شب ها. از آن سر شهر از پل شهرستان گرفته تا بیایید پل خواجو و پل جویی و سی و سه 
پل رودخانه را چه بی آب و چه پر آب انگار با ریسمانی از نور و معماری و گوشوارهای درخشان آذین بسته اند.

 قدم زدن درزیر وباالی پل خواجو بیشتر از پل های دیگر شــما را مشغول خود می کند. آوازه خوان ها صدایشــان را اززیر پل ول می دهند تا در 
آکوستیک طاق ها به یکباره تا آن سر پل بپیچد و همه را به شنیدن دعوت کنند. 

نویسنده:
مهرناز شهباز

عکس ها:
میرسعید هادیان
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میدان نقش جهان

به حتم میدان نقش جهان یکی از زیباترین مکان های اصفهان است که گرچه دیدار 
از ســه، چهار اثر تاریخی و بی بدیل آن را باید به روشنایی روزهایتان وعده بدهید اما 
 بدون شک کالبد خود میدان را باید در شب به نظاره نشست. منظر گنبد بی بدیل شیخ 
لطف ا... و گنبد مسجد شــاه  به همراه ایوان بلند عمارت عالی قاپو در پیشانی های 
میدان خودنمایی می کنند. چهــار ضلع میدان را حجره هایی بــا طاق های ضربی 
فراگرفته و هریک از حجره ها بســاط نمایش آثار و صنایع دســتی ایرانی است و به 
جرات می توان گفت که این نمایش میناها و ترمه ها و قلمزنی های نقره و مس در 
روشنایی نور حجره ها آدمی را انگار در داالنی فرو می برد که هر روزنه اش راهی به 
نمایش جهان و نقش هایش دارد. چهار ضلع میدان، حجــره ها عالوه بر میدان بر 
 بازار سرپوشیده هم در روودی دارند. شــما می توانید همزمان که میدان را در کنار 
حجره ها می بینید  از ســوی دیگر حجره به بازار سرپوشیده داخل شوید و دنیای 
رنگارنگ تری را در این داالن ها ببینید. در ضلع شــمالی میدان نقش جهان بازار 
قیصریه قرار دارد؛ یکی از چهار اثر میدان با ســردری بلند و نقاشی هایی بیشتر به 
رنگ عنابی که پرده هایی از جنگ شــاه عباس با ازبکان و همین طور میدان شکار 

را نشان می دهد.   
دیدار از میدان نقش جهان در شب چنان شما را مست تماشا می کند که نمی فهمید 
زمان چگونه گذشــته. برای اینکه دلی از عزا دربیاورید و چند دقیقه ای استراحت 
 کرده باشید آن دور و ورها ســفرخانه ی هست که ایوانش مشــرف به گنبد شیخ 
لطف ا... است و از این بهتر دیگر نمی شود که شما لقمه های نان سنگک و بریان را در 
جوار این گنبد که گلستانی از ترنج و اسلیمی هاست  به نوش جان بکشید. از قضا نام 
این سفره خانه هم نقش جهان است و اگر میل به غذا هم نداشتید در همین سرای 
دو طبقه و مشهور به نقش جهان در طبقه همکف می توانید خودتان را به چند لیوان 

شربت در شربت خانه روزگارمیهمان کنید.

 اما پل چوبی درست بهترین جای زاینده رود پیش از یکی از پیچ های بستر این رود 
شالوده اش بر زمین نهاده شده. 

یعنی جای که می تــوان بهتر آن دور و اطــراف را دید؛ پل خواجــو را، کرانه های 
 اطراف رودخانه را که بــا تیرک های چــراغ های پارک زیباییشــان دوچندان 
می شود و خالصه اینکه از دو پل دیگر خلوت تر است و لختی می توانید آسوده در بر یار 

یا در خلوت خود آرام بگیرید.
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نبض زندگی اینجا می زند!
عکس:
Shutterstockگردشگری سپاهان

همه ما تا به حال انواع متفاوتی از سفرها را تجربه کرده و به دیدن مناطق مختلفی رفته ایم. گاهی دل به طبیعت سپرده 
و در مناظر تماشایی آن غرق شده ایم و گاه هوس مرور تاریخ به سرمان زده و به دنبال میراث تاریخی گشته ایم. هر یک 
از این مقاصد رنگ و بوی خاصی دارند و هر کدامشان می توانند خاطره و تجربه ای تازه برای ما خلق کنند اما در این 
 میان گوشه های بسیاری از سرزمینمان از چشم ها دور مانده و حتی برخی به فراموشی سپرده شده اند؛ گوشه هایی که 

جلوه هایی چشم نواز را در خود جای داده اند و می توانند شیرین ترین لحظات را برایمان بیافرینند.
کافیست نگاهی به تقویم ورق خورده خود بیاندازید تا متوجه شوید که روز پانزدهم مهر ماه، با عنوان روستا و عشایر 
نامگذاری شده تا شاید به هنگام مرور قرارهای مهم روزمان، متوجه این دیدنی های سرزمینمان نیز بشویم و برای لحظاتی 
به آنها فکر کنیم. تا به حال چندین بار به روستاهای کشورمان سر زده و هنگام بازدید از آنها با ذره ای از فرهنگ غنی خود 

آشنا شده ایم؛ اما چه قدر با عشایر کشورمان آشنا هستیم؟

روستا، تداعی کننده زندگی است، تالشی که هر صبح با صدای طبیعت و صداهای طبیعی آغاز می شود، در پاکی و صمیمیت و با خواب خورشید، به استراحت گاه می رود.  روستا 
یعنی جریان زندگی، یعنی روح واقعی زیستن انسان، کار، تالش بی وقفه، شاکر بودن و چشم و دست به آسمان داشتن و دست بر زانو گذاشتن و ان شاءا... گفتن. روستا رگ حیات 
هر کشوری است، رگ هایی که خون تولید در آن جاری است و تداوم حیات هر روستا، تضمینی است برای حیات کل کشور. روستا هنوز هم تداعی کننده عشق و صفا و صمیمت 
است، همدلی مردم، هم صدایی همه و پاکی و بی ریا بودن. روز 15 مهرماه از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور و با هدف ارج نهادن به روستا و فرهنگ روستایی، به نام روز روستا، 
نام گذاری شده است. برای روستا و ِده تعاریف متعدد و زیادی گفته شده، ده یا روستا که در کتاب های نشر قدیم به صورت دیه هم دیده می شود، در زبان پهلوی، ده )Deh( در 
پارسی باستان )Dahya( به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دخیو )Daxya( آمده است. در ایران، ده از قدیمی ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیالتی و جایی بوده  که در 
آن گروه هایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می دهد 

  به مناسبت  15 مهر، روزی برای روستا؛

28

* مهر 1397/ شماره بیست و سوم *



و اهمیت آن به اعتبار این که یک واحد تشکیالتی در 
زندگی روستایی است، در سراســر قرون وسطی و از 
آن پس تا به امروز برقرار بوده  اســت. همچنین روستا 
به عنوان یک سکونتگاه مستقل در قانون تعریف شده 
است که اگر جمعیت آن از یک نصاب معینی افزون تر 
شود دولت می تواند آن را به شهر ارتقاء دهد، پس پایه 
سکونتگاه ها روستاها بوده است و اغلب شهرهای امروز 
در سطح استان و کشور تا چند ســال قبل روستایی 
بوده اند که در اثر تحوالت منطقه ای با جذب جمعیت و 

تغییر ساختار فضایی تبدیل به شهر شده اند. 
روستا را از چند جهت متمایز از شــهر می دانند یا به 
عبارتی اگر روستا برخی کارکردها و ویژگی های خود 
را از دســت بدهد و برخی ویژگی ها و کارکردها را پیدا 
کند می توان به آن نقطه شهر اطالق کرد. این ویژگی 
عالوه بر ابعاد جمعیتی ابعاد اقتصادی و اجتماعی است، 
یکی از ویژگی های مشخص یک روستا اقتصاد مبتنی 
بر تولید خصوصا مبتنی بر کشاورزی است، بر اساس 
همین نوع اقتصاد شیوه معیشت مردم شکل می گیرد 
و تخصص های الزم در روســتا تعریف می شود و افراد 
سامان زندگی روزانه خودرا با این نوع اقتصاد منطبق 
می کنند. در کشــاورزی ویژگی تولید هر محصول و 
شرایط محیطی مختلف روش های گوناگونی را برای 
زیستن به وجود می آورد. به زبان ساده تر اقتصاد روستایی 
شیوه زندگی کردن را به روستایی می آموزد، بر اساس 
همین شــیوه های تولید و توزیع کار بین روستاییان 
روابط اجتماعی شکل می گیرد که معموال این روابط 

با شیوه های تولید و روش های معیشت منطبق است. 

پدیده شوم مهاجرت
انبوه مهاجرت های چند دهه اخیر از روستاهای ایران 
به شــهرها و نیز کثرت تبدیل روســتاها به شهر یک 
اتفاق صرفا کالبدی و ســکونتگاهی نیست، یک اتفاق 
بسیار مهم اقتصادی و اجتماعی است.  یعنی مهاجرت، 
روابط کار و شیوه های تولید را تغییر می دهد و به تناسب 
آن روابــط اجتماعی و ویژگی هــای فرهنگی جامعه 
دچار تحول می شود و بد به حال کشوری که این روند 
تغییرات و تحوالت مدیریت شــده نباشد و هدایت به 
سرانجام مطلوب نگردد؛ چون باعث خواهد شد، عمق 
استراتژیک اقتصاد کشور که کشاورزی مبتنی بر شرایط 
و ویژگی های محیط محلی است آسیب ببینند ،مشاغل 
فراوانی از بین برود، دولت مجبور شود در مقابل ایجاد 
اشتغال در نقاط شهری به مردم وعده بدهد و یا باعث 
می شود افراد اثرگذار و فعال دیروز که روستاها را آباد 
نگه داشتند نتوانند در شهرها چراغ خانه خود را روشن 
نگه دارند و روابط اجتماعی به هم می ریزد و انسان های 
خدوم دیروز تبدیل به انسان های ســربار می شوند و 
تضادهای جدیدی ایجاد می شــود که یک سوی آن 
جامعه شهری میزبان است که چندین نسل با روابط 
اجتماعی شهری زیسته است و جامعه میهمان که هنوز 
روابط اجتماعی جدید را نمی دانند ولی مجبور است خود 
را بر آن منطبق نماید و بایستی در یک تغییر فرهنگی 
ره صد ساله را یک شبه بپیماید. اگر امروز را با چند دهه 

قبل مقایسه کنیم تغییرات و جابجایی های جمعیتی را 
می توان با عدد و رقم دریافت، در کشوری که در 50 سال 
قبل بیش از 70 درصد آن روستایی بوده است و روابط 
کار و تولید آن بر اســاس معیشت و اقتصاد کشاورزی 
بوده امروز کمتر از 30 درصــد این جمعیت از چنین 
ممری ارتزاق می کنند، یعنی در کشور هر چه جمعیت 
اضافه شده است شهرها بزرگتر شده وسرمایه گذاری ها 
هم در نقاط شهری جذب شده است. وقتی دولت برای 
ایجاد صنعت و خدمات در نقاط شهری سرمایه گذاری و 
زیرساخت را فراهم می کند، روابط تولید جدید)صنعتی 
و خدماتی( شــکل می گیرد که جاذبه مناسبی برای 
جذب جوانان روستایی است. سیاست ایجاد تحول در 
مناطق روستایی با این دیدگاه که بتوان سکونتگاه های 
روستایی را آن قدر رشــد داد که خود به عنوان مراکز 
جمعیتی مناسب، تمایل به مهاجرت را در افراد از بین 
برده و به دنبال تبدیل شدن به شهر هم نباشد تا روابط 
کاری آن بر هم نخورد، در مدل های مختلفی هم تعریف 
و اجرا شــد، از جمله مدل هایی برای خدمت رسانی به 
روســتاها، که برخی از این مدل ها موفق و بعضی نیز 
ناکارآمد بود. یکی از این مدل ها تعریف روستاهای هدف 
گردشگری بود، تا با استفاده از ظرفیت های موجود در 
روستاها،  مسیرهای جدید درآمدی برای روستاییان 
اندیشیده شده و با رونق اقتصادی، زمینه دست یابی به 
رشد مطلوب روستاها فراهم شود، اما این مدل هم اکنون 
 بعد از سال ها که از اجرای آن می گذرد، چندان توفیقی 

نداشته است. 
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دهکده گل سرخ به عنوان منطقه نمونه 
گردشگری آبگرم  ورتون در تمام ایام 
سال با دارای آسمانی زیبا و خیره کننده 
در شب و محیطی دلپذیر در روز  میزبانی 
شایســته برای جست جوگران بهشت 

است.
در جست وجوی بهشت پنهان استان 
هزار راز اصفهان، در دشــتی وسیع از 
خاک، روستایی قرار دارد که روزگاری 
محل استقرار پادشــاهان، کاروان ها و 

بیابان گردان بوده است.
گردشگران و مشــتاقان طبیعت برای 
رســیدن به آرامش و به گمان سالمت 
به دل کوه های منطقه ای کم آشنا بنام 
ورتون سفر می کنند. جایی که کاروانیان 
مسیر مشهد مقدس در اینجا تنی به آب 
می زدند و از گرمای شفابخش آب های 
سفرکرده از دوردست های دل زمین به 

کیف جان می رسیدند. 

در کتب تاریخی از این روســتا یاد شده 
که شــاه عباس اول که می توان او را بانی 
زیرساخت های سفری در مسیر ابریشم و 
دیگر مسیرهای سفری ایران نامید در این 
مکان نیز یادگاری از خود بجا گذاشته اند. 
بنایی مسقف بروی حوضچه ای به سبک 
معماری چهارطاقی کــه خود بازمانده از 
دوران پر اقتدار ساســانی است، این اثر 
در تاریخ 7 خرداد 1387 با شــماره ثبت 
22935 به عنوان یکــی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است. 
چشمه آب معدنی و آب گرم ورتون شامل 
چشــمه های آبگرم معدنــی، حمام ها و 
حوضچه های آبگرم و ســاختمان سنگی 
تاریخــی معروف به حوض مــراد و بقعه 
متبرک آن )معروف به امامزاده آبگرمی( 

است.
اســتفاده از گل والی آب این چشمه ها، 
در درمان برخی بیماری هایی مانند درد 
مفاصل، عرق الّنســا )سیاتیک(، نقرس، 
کوفتگــی ماهیچه هــا و بیماری هــای 
پوســتی از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
می باشــد و در حقیقت می تــوان گفت 
آب های گرم معدنــی، به عنوان داروهای 
شــفابخش طبیعی همــواره موردتوجه 
و توصیــه پزشــکان متخصــص، در 
 درمــان بیماری هــای مختلــف، قرار

گرفته است. 

دهکده گل سرخ میزبانی شایسته برای جست جوگران بهشت است؛

ورتون؛ 
بهشتی پنهان در دل 
کویر رشقی اصفهان

عکس:
foursquare

زینب کالنتری
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آب گرم چشــمه های ایــن منطقه، 
معدنی و از دســته آب هــای کلروره 
بی کربناته و ســولفاته گرم است، که 
از آن در درمان بیماری هایی همچون 
دردهای عصبی و رماتیسمی استفاده 
می شود و درجه حرارت آن به 41 تا 

43 درجه سانتی گراد می رسد.
در واقع روستای ورتون که به بهشت 
آبگرم معرف اســت، در 35 کیلومتر 
شــهر اصفهان و در میان انباشــی از 
خاک ســرخ قــرار دارد، ورتون، در 
منطقه سجزی و در نزدیکی دهکده 
گل سرخ در منطقه ای بکر و به دور از 
آلودگی های شهری با چشم اندازهایی 
زیبا از دشــت و کوهستان واقع شده 
است، این روستا با دارا بودن آب گرم 
که دردوره پادشاهان صوفی کشف و 
به کارگرفته شد، امروز بهشتی است 
برای کســانی که به دنبــال آرامش 

می گردند.
در ایــن منطقه حمام هایی به ســبک 
دوره صفویه و به دســتور شــاه عباس 
 وجود دارد که بیشتر آن ها مخروبه اند
 ولی برخــی از آن ها ســالم بــوده و 
 مــورد اســتفاده گردشــگران قــرار
 می گیرند، البته عالوه بر آب گرم ورتون 
قرارگیری ایــن چشــمه در تپه های 
مشرف بر دشت ورتون تا زفره از دیگر 

جاذبه های این منطقه است.
چشــمه جوشــان آب گرمــی که 
مانند ســایر آب گرم هــا همراه خود 
خاصیت های درمانی بسیاری دارد و 
اغلب محلی ها از وجود ارزشمند آن 
آگاه بوده و از آن اســتفاده می کنند. 
ایــن آب گرم جــدای از ویژگی های 
خاصی که دارد قدمت تاریخی داشته 
و در واقع به دلیل سبک حمام های آن 
در دوره صفوی تاریخی نیز است. این 
اثر در تاریخ 7 خرداد 1387 با شماره 
ثبت 22935 به عنوان یکــی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
این آب گرم از بنای ســنگی ساخته 
شده است و شامل چشمه های آبگرم 
معدنی، حمام ها و حوضچه های آبگرم 
و ساختمان سنگی تاریخی معروف به 
»حوض مراد« است. معماری سنگی 
این بناها در نوع خود منحصر به فرد 
اســت. به گفته اهالی بومی منطقه 
برخی از چشمه های آبگرم این محل 
به نام های مقــدس امامان »حضرت 
علی بن موســی الرضا )ع( و حضرت 
امام حســن مجتبی )ع(« نامگذاری 
شــده که به همین لحــاظ آب این 
چشمه ها مورد تکریم واحترام عموم 

مردم هستند.
به گفتــه کارشناســان آب گرم این 
منطقه از دســته آب هــای کلروره 
بی کربناتــه و ســولفاته گرم اســت 
خواص درمانی استحمام در این آب 

عبارت است از تســکین دهندگی دردهای عصبی 
و رماتیسمی و به ســبب وجود سدیم در ترکیب آن 
خاصیت ملیــن دارد و در صورت نوشــیدن موجب 
ازدیاد ترشح معده می گردد و سرانجام به سبب وجود 

آهن در ترکیب آن در درمان کم خونی موثر است.
هم چنین احمد ابن رسته اصفهانی یکی از مکتشفان 
و گیتاشناســان بزرگ در قرن نهم درباره این آبگرم 
نوشته است که » آنچه از آب چشمه جاری می شود به 
تدریج به صورت ســنگ در می آید و همین ســنگ 
هرگاه ساییده و به پوست بدن مالیده می شود برای 
بسیاری از دردها و جوش هایی که در صورت و پوست 

بدن ظاهر می شود، مفید و مؤثر است.«
این منطقه مکانی شــناخته شــده برای محققان و 
کارشناسان علوم زمین شناسی است، اینجا سرزمین 
گل سرشور و گل والی دارویی است، گل والیی برای 

تقویــت موهای چــرب و مفید بــرای بیماری های 
پوستی است.

چنانچه قصد ســفر به این منطقه بکــر و بی نظیر را 
دارید حتما قبل از تاریکی هوا در محل حضور داشته 
باشید چراکه مســیر نهایی بعد از روستا بدون چراغ 
روشنایی و خاکی و بیراهه است و می توانید از 3 مسیر 
»اصفهان- خوراسگان- سجری- ورتون – چشمه آب 
گرم ورتون یا زینبیه – حبیب آباد – پروانه – علی آباد 
– ورتون- چشمه آب گرم ورتون و یا جاده نایین به 
اصفهان- سگزی – ورتون – چشمه آب گرم ورتون«  

به این منطقه سفر کنید.
دهکده گل سرخ به عنوان منطقه نمونه گردشگری 
آبگرم  ورتون در تمام ایام ســال با دارای آســمانی 
زیبا و خیره کننده در شــب میزبانی شایسته برای 

جست جوگران بهشت است.
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 فاصله از اصفهان :
63  KM

ورتون
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پیشنهاد سفر

این روستا از توابع بخش 
مرکزی شهرستان 
خنداب و در فاصله شش 
کیلومتری شهر خنداب 
و در مجاورت مجتمع آب 
سنگین اراک قرار دارد.
گازران از شمال به 
قشالق گازران، از جنوب 
به رودخانه قره چای و 
روستای استوه، از غرب 
به قلعه خنداب و از شرق 
به روستای ایجان محدود 
می شود.
۱54۰ نفر در غالب 
435 خانوار در این 
روستا زندگی می کنند 
ترکیب جمعیت روستا 
از اقوام ترک، لر و فارس 
تشکیل شده که اکثریت 
قریب به اتفاق ترک 
هستند و به زبان ترکی 
صحبت می کنند، شغل 
اصلی آنان کشاورزی و 
دامپروری است و از جمله 
محصوالت تولیدی آنها 
انگور، بادام، گردو، گندم 
و جو است.

روستاگردی

 فاصله از اصفهان :
366  KM

خنداب
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 پیشنهاد ویژه؛ طبیعت بکر روستای گازران ؛ 

اینجا شامل 
نیست !

امکانات زیربنایی موجود در روستای گازران شامل مدرسه ابتدایی و راهنمایی، خانه بهداشت، 
مسجد، نانوایی، مخابرات و پست بانک می باشد. 

 از نظر سابقه تاریخی قدمت روستا به 500 سال پیش برمی گردد، درباره علت نام گذاری روستا 
برخی از بزرگان نقل کرده اند که وجود رنگرزی های متعددی است که در زمان قدیم در سطح 

روستا دایر بوده و از طرفی گازران به معنای رنگرزی است.
 از شخصیت های مهمی که در این روستا متولد شــده اند می توان به دانشمند بزرگ ادیب 
الممالک فراهانی اشاره کرد که از مفاخر ملی به شمار می آیند، شاید برخی بر این معتقدند که 
ادیب الممالک متعلق به فراهان است، اما دکتر موسوی گرمارودی در کتاب اشعار و زندگانی 
ادیب که نتیجه چندین سال تحقیقات میدانی این دانشمند بزرگ است با استناد به مدارک 
و شواهد معتبر این امر را به اثبات رسانده است که منظور از گازران همان گازران شهرستان 
خنداب است و ادیب زاده این روستا است، پســوند فراهانی بدلیل این است که در ایام قدیم 

بخشی از خنداب جزو فراهانات محسوب می شده است.
ادیب عالوه بر شاعری و روزنامه نگاری در علوم فلسفی، حکمت و نجوم تبحر خاصی داشته است، 
از جمله آثار و تالیفات او می توان صیقل المرات در جغرافیا سماء الدنیا در هیات جدید، تابش 

مهر، فلک المشحون و الوالی در عروض را نام برد.

گردشگری سپاهان
عکس:
حسن محمدی
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گردشگری سپاهان
عکس ها: 
مولود کاظمي اسفه

روستایی که در حاشیه کویر می درخشد؛

ابیانه، 
یاقوت رسخ ایران 

در دامنه کوه هــای کرکس، یکی از 
روستاهای استثنایی و منحصربه فرد 
ایران قرار دارد. ابیانه روســتایی 
تاریخی که بافت خود را کامال حفظ 
کرده در کنار نام هایی مثل ماسوله، 
میمند و کندوان، تاریخ، چشم انداز 
و میراث معنوی دست نخورده اش را 
در معرض دید  گردشگران می گذارد.

روستاگردی
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در زبان محلی به ابیانه ویونامی گوینــد که وی  به معنای بید و ویانه 
به معنای بیدستان اســت و به این علت این نام را دارد که ابیانه در 
گذشته بیدستان بوده است و در طول زمان ویونا به اویانه و سپس به 
ابیانه دگرگون شده است. این روستا را به اعتبار آثار و بناهای تاریخی 
پرتنوعش باید در زمره استثنایی  ترین روستاهای ایران به شمار آورد، 
شکوه معماری بومی و سرشــار از زیبایی این روستا، آن را در شمار 
نمونه  های کم نظیر دیدنی های جهان درآورده است. در دوره صفویه 
هنگامی که شاهان صفوی برای ییالق به نطنز می رفتند بسیاری از 

نزدیکان آن ها و درباریان ترجیح می دادند در ابیانه اقامت کنند.
شمار خانه  های ابیانه در سرشماری ســال 1361 برابر با 500 واحد 
برآورد شــده که این خانه  ها همگی روی دامنه پرشیبی در شمال 
رودخانه برزرود بنا شده است و به این صورت است که پشت بام مسطح 
خانه  های پایین دست، حیاط خانه  های باالدست را به وجود آورده 

است و هیچ دیواری هم آن ها را محصور نمی سازد.
در نتیجه، ابیانه در وهله اول روستایی چند طبقه به نظر می آید که در 

بعضی موارد تا 4 طبقه آن را می  توان مشاهده کرد.
اتاق های ابیانه به پنجره های چوبی ارس مانند مجهزهستند و اغلب 
دارای ایوان ها و طارمی های چوبی پیش آمده مشرف بر کوچه  های 

تنگ و تاریک اند که خود به صورت مناظر جالبی درآمده اند.
نمای خارجی دیوارهای خانه  های ابیانه با خاک سرخی که معدن آن در 
مجاورت روستا است پوشیده شده است. در فاصله اندکی از روستا و در 
دل کوه، حفره های انسان ساختی دیده می شود که از آن به عنوان آغل 
حیوانات و انبار استفاده می شود. از آنجا که زمین روستا پر از سراشیبی 
است مردم این حفره ها را در دل کوه ساخته و وسایل غیر ضروری شان 

را بدون نگرانی از سرقت در آن ها نگهداری می کنند.
دیدن افراد در لباس های محلی چیزی نیســت که امروزه حتی در 
روستاها هم رایج باشد، اما نکته جالبی که در ابیانه خواهید دید اهالی 

تقریبا مسن هستند که همگی لباس محلی بر تن دارند.
مصالح به کار رفته در این خانه ها خاک رس قرمز رنگ، خشت، آجر و 
سنگ بوده و برای ساختن پنجره ها از چوب گردو استفاده شده است.

ابیانه دارای 7 رشته قنات است که برای آبیاری مزارع و باغات مورد 
استفاده قرار می گیرد و گندم، جو، سیب  زمینی و انواع میوه به خصوص 

سیب، آلو، گالبی، زردآلو، بادام و گردو در ابیانه به دست می آید.
در گذشته گیوه  بافی از جمله مشغله  های پردرآمد زن های ابیانه بوده 

است که امروزه تا حدی به فراموشی سپرده شده است.
مردم ابیانه به سبب کوهستانی بودن منطقه و دور بودن محل آن ها از 
مراکز پر جمعیت و راه های ارتباطی، قرن ها در انزوا زیسته و در نتیجه 
بسیاری از آداب و رسوم قومی و سنتی و از جمله زبان و لهجه قدیم 

خود را حفظ کرده  اند.
زبان مردم ابیانه فارسی با لهجه خاص ابیانه  ای است که با لهجه  های 

متداول در جاهای دیگر تفاوت اساسی دارد.
لباس ســنتی آن ها، هنوزهم میان رواج دارد و در حفظ آن تاکید و 
تعصب از خود نشــان می دهند که در مردان شلوار گشاد و درازی از 
پارچه سیاه و در زن ها پیراهن بلندی از پارچه  های گلدار و رنگارنگ 
است. عالوه بر این، زن های ابیانه معموال چارقدهای سفیدرنگی بر 

سر دارند.

مسجد جامع ابیانه
این مسجد تاریخی در محله میون ِده قرار گرفته  و دارای دو شبستان 
است که در شبستان قدیمی یک محراب چوبی قدیمی وجود دارد که 
تاریخ ساخت آن سال 477 هجری قمری ذکر شده و روی آن سوره 
یاسین به خط کوفی نوشته شده است. کف شبستان چوبی است و 
قدمت منبر چوبی شبستان به دوره سلجوقی یعنی سال 466 هجری 
قمری برمی گردد و بر روی منبر نیز نوشته هایی با خط کوفی دیده 
می شود. شبستان جدید شامل اتاق بزرگی است که در مرکز سقف 

آن نورگیری وجود دارد و سقف آن از چوب گردو ساخته شده است.
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قلعه پال هونه با 200 ســال قدمت در جنوب غرب و برای 
محافظت از باال محله و یوسمون ســاخته شده بوده و قلعه 
هرده نیز در شمال شرق روستا قرار دارد  و ضخامت دیوارهای 

این قلعه نزدیک به یک متر است.
ارتفاع دیوار قلعه به پنج متر می رسد و مصالح به کار رفته در 
قلعه ها خاک رس است اما در ساخت قلعه هرده از سنگ های 

درشت نیز استفاده شده است.

سوغاتی های ابیانه
سوغاتی ابیانه از طبیعتی است که ابیانه را در برگرفته است 
و یکی از سوغاتی های ابیانه لواشــک است که هنوز در بین 

جوانان طرفدار زیادی دارد.
خانه های اخرایی روستا با پنجره های چوبی در حالی که روی 
پله یک یا چند نفر از اهالی روستا نشسته اند و برخی سوغات 
روستا را به معرض فروش گذاشته اند منظره ای جذاب است.

مهمترین ســوغات ابیانه انواع زیورآالت دســت ساز مثل 
گردنبند و دستبند است وآویزهای تزیینی دیواری، قالی و 

گیوه از دیگر صنایع دستی روستا هستند.
لبنیات ابیانه هم بسیار مرغوب است و در کنار گردو، بادام، 
 سیب و آلو از دیگر سوغات این روســتای تاریخی به شمار 

مرقد شاهزاده یحیی و عیسی
مرقد این دو بزرگوار در جنوب روستا واقع 
شــده و بنا به روایات، مقبره فرزندان امام 

موسی کاظم)ع( است.
گنبد امامــزاده 12 ترک با کاشــی های 
فیروزه ای رنگ با تکرار نام علی منقوش به 
خط کوفی تزیین و در عهد صفوی توسط 
بانویی خیر که شرح آن در کتیبه بنا وجود 
دارد، مورد مرمت قرار گرفته است و اصل 
بنا در قرن شــش هجری قمری ساخته 

شده است.
آتشــکده هرپک که قدیمی ترین بنای به 
جا مانده در ابیانه است، نخست در زمان 
هخامنشی بنا و بعدها در عصر ساسانی به 

شکل فعل درآمده است.
مصالح به کاررفته در ســاخت آتشــکده 
سنگ و مالط ســاروج است و در گذشته 
در مرکز آتشکده همیشه آتش که توسط 
ذغال سنگ افروخته می شده، روشن بوده 
و در کنار استفاده مذهبی، برای راهنمایی 
کاروان ها هم از آن استفاده می شده است.

آتشکده بر روی شیبی ســاخته شده که 
از هر طرف روســتا قابل مشاهده است و 

از طبقه زیرین بنا تنها یک ســالن کوچک به جا مانده 
و طبقه دوم که محل برگزاری مراســم مذهبی بوده هم 
سطح گذرگاه ها ی روستا است. هرچند در گویش محلی 
هرپک به معنی زیرپله است، اما گروهی معتقدند این بنا 
به نوعی با هارپاک، وزیر مــاد و پدر معنوی کورش کبیر 
مرتبط است. زیارتگاه هینزا نیز در جنوب شرقی روستا، 
در دره ای باریک و در دل صخره ها زیارتگاهی منســوب 
به بی بی خاتون دختر امام موسی کاظم)ع( وجود دارد 
که گویا ضمن فرار در این محل مخفی شده بوده است. 
گروهی از کارشناســان این بنا را در حقیقت یک معبد 
آناهیتایی می دانند که به هرحال در بین اهالی ابیانه این 
 زیارتگاه به عنوان محلی همراه با معجزات فراوان شناخته 

می شود.

موزه مردم شناسی
آثاری که در این موزه تازه تاســیس وجود دارد شامل 
صنایع دستی، لباس های ســنتی، انواع قفل های چوبی 
و فلزی، ادوات کشــاورزی و غیره است که مردم محلی 
در اختیار موزه قرار داده اند. خانقاه های ابیانه نیز هر دو 
خانقاه ابیانه مربوط به زمان شــاه عباس صفوی هستند 
و دیوارهای خانقاه اشرفه با خطوطی تزیین شده که به 
ادعای افراد محلی توسط شــاگرد بال فصل رضا عباسی 

تحریر شده است.
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مسجد برزله
در فضایی وسیع و باصفا ساخته شده و چنان که روی در شرقی آن نوشته شده زمان ساخت مسجد سال 701 هجری قمری که 

دوره ایلخانان بوده است.

مسجد حاجتگاه
در محله زیارتگاه و در کنار قبرستان قدیمی روستا، مسجد آجری حاجتگاه قرار گرفته که در قدیم در طبقه باالی مسجد قبرستانی 

امانی برای اربابان و سرشناسان روستا وجود داشته است.
تختی به نام تخت مزگه نیز در مسجد وجود دارد که هم سن ساختمان مسجد است و سال ساخت مسجد بنا به کتیبه روی در، 

سال 953 هجری قمری، همزمان با سلطنت شاه طهماسب تخمین می زنند.

روستاگردی
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توصیه های دوستانه  
در این ســفر دوربین عکاسی خود را 
فراموش نکنید. اهالی روستا دوست 
ندارند از آنها بــی اجازه عکس گرفته 
شــود به افکار و عقایدشــان احترام 
بگذارید. بعضی از اهالی برای گذران 
امور زندگی اقدام بــه فروش صنایع 
دستی و لواشــک و قیســی و دیگر 
محصوالتشان کرده اند، سعی کنید 
حتما از آنها خریــدی هرچند اندک 

داشته باشید.
این روســتا تنها یک نانوایی دارد، اگر 
در زمان های شلوغ و پربازدید به ابیانه 
می روید، قبل از رسیدن به روستا، نان 

تهیه کنید.
اهالی روستا، محیط را بسیار تمیز و زیبا 
نگه داشــته اند و از گردشگران انتظار 
دارند نظافت و بهداشت را در داخل و 

اطراف روستا رعایت کنند.

می آیند.
ابیانه ای ها زبان به خصوصی دارند  پس نام غذاهایشان عالوه بر متفاوت بودن، کمی عجیب است.

غذاهای ابیانه، نمونه غذاهای کویر و حاشیه کویر ایران هستند که سالم، طبیعی، ساده و بسیار خوش طعم است.
رسمی ترین غذای مردم ابیانه، ِگپا نام دارد که از ذرت خرد شده و موادی دیگر تهیه می شود.

نوع دیگر از غذاهای ابیانه قرمه است که عمدتا با گوشت گوسفند قربانی پخته می شود و در زبان ابیانه به قلیه معروف است.
وی تصریح کرد: کاروانی نیز غذایی شبیه کله جوش است که مانند بقیه شهرهای کویری در ابیانه نیز به عنوان یک غذای رایج تهیه می شود 

که کاروانی را با کشک ساییده، نعناع و پیاز داغ می پزند.
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نحوه دسترسی به ابیانه
دسترسی به ابیانه آسان است و طی 

چند سال گذشته با راه  اندازی 
اتوبان کاشان، نطنز، اصفهان 

دسترسی به ابیانه خیلی آسان تر شده است.
در کیلومتر 20 جاده قدیم نطنز به کاشان، کنار 
پاســگاه هنجن، جاده ای فرعی و آسفالته وجود 
دارد که پس از گذشــتن از روســتاهای یارند، 
کمجان، برزرود و طره در دره ای در دامنه کوه های 
کرکس روســتای ابیانه با خانه های به رنگ قرمز 

مشاهده می شود.
برای رفتن به روستای زیبای ابیانه بهترین وسیله، 
ماشین شــخصی و یا تورهای ابیانه است. باید از 
جاده کاشان به اصفهان و یا جاده کاشان به نطنز 
به ابیانه رفت. از  مســیر کاشــان به نطنز، 20 تا 
22 کیلومتــر مقصد را نزدیکتر اســت. تابلوهای 
راهنمایی کنار جاده مسیر را نشان می دهند. بعد 
از وارد شدن به جاده فرعی از روستاهای هنجن، 
یارند، کمجان، برزه و طــره عبور کره و در انتهای 

این جاده زیبا، روستای ابیانه واقع شده است.
داخل روستا هیچ وسیله نقلیه ای تردد نمی کند 
و باید در ورودی روســتا ماشــین خود را پارک و 
پای پیــاده از طبیعت و معماری خاص روســتا 

لذت ببرید.

 فاصله از اصفهان :
181  KM

ابیانه
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دیگر از مردم ابیانه آماده به حرکت در آوردن نخل محله 
باال می شوند.

پرشور ترین بخش مراسم های ســنتی در ابیانه نطنز، 
هنگامی است که صبح عاشورا نخل محله باال به حرکت 
در می آید و همه مردم چــه ابیانه ای و چه مهمان ها در 
محله پرزله جمع می شوند و منتظر به حرکت در آمدن 
نخل هستند و دراین فاصله  چای تازه دمی  که به دست 
خود اهالی در مسجد پرزله به صورت نذری داده می شود 
می نوشند. نخل به حرکت در می آید و امروز روزی است 
که نخل را باید در مکان های خاصی زمین بگذارند و در 
همین هنگام نیز، دسته های زنجیر زن به دنبال نخل به 
عزاداری می پردازند و نخل محلــه باال از محله پرزله به 
طرف میان ده حرکت می کند. همزمان با حرکت نخل 
محله باال به طرف محله میان ده،  نخل محله پایین هم 
به طرف این محل حرکت می کند و تنها جایی که هر دو 
نخل ابیانه در کنار هم دیده می شــوند در همین مکان 
است. پس از دقایقی هر دو نخل به حرکت در می آیند 
و نخل محله پایین تقریبا همان مسیر روز تاسوعا را به 
طرف چشمه طی می کند با این تفاوت که در جاهایی 
که کنار خانه های عزادار قالیچه ای را گســترده اند و به 
پخش نذورات مشغول هستند، نخل به زمین گذاشته 
می شود. همزمان با گردش نخل محله باال در کوچه ها 
مراسم پرشور باال کشیدن نخل محله پایین از کوه پشمه 
آغاز می شــود و عده ای پایه های نخل را می گیرند و بر 
روی دامنه کوه شروع به حرکت می کنند و مردم دیگر 
نیز بر باالی کوه برای تماشــا می ایستند و باالخره این 
نخل با مشکالت فراوان باال آورده می شود و با حرکت از 
مسیر خاصی به حسینیه پایین ده برده می شود تا جهت 
استفاده از آن در سال های بعد از گزند باران و صدمات 
دیگر مصون بماند. نخل محله باال هنوز در گردش است  و 
پس از حرکت از کوچه های خاصی این نخل هم به طرف 
حسینیه محله پرزله برده می شود و در اینجا حرکت نخل 

در تاسوعا و عاشورا تمام می شود.
البته شایان ذکر اســت که حجم زیاد گردشگر باعث 
تخریب روستا می شود. به خصوص در ایامی مانندعاشورا 
و تاســوعا که موجی از گردشــگران راهی این روستا 
می شوند. آنطور که فرماندار می گوید آنها نمی توانند 
از تمام این گردشــگران در روســتا پذیرایی کنند و به 
همین دلیل فقط در ایام تاسوعا و عاشورا ایست بازرسی 
می گذارند تا بیش از ظرفیت، گردشگر وارد روستا نشود.

همزمان با فرا رسیدن ایام محرم الحرام در شهرستان 
نطنز، مردم عاشورایی این شهرستان با سیاه پوش 
نمودن حسینیه ها و تکایا به عزاداری می پردازند 
که برخی از این عزاداری ها ویژه و مختص این دیار 
است. یکی از نقاطی که دارای آداب و رسوم خاصی 
است، روستای تاریخی ابیانه نطنز است که در ایام 
محرم، مراســم جغجغه زنی، نخل گردانی، پرسه 
زنی و غیره می باشد. در این روستا در شب تاسوعا 
در مسجدی به نام  مسجد یسمان مراسمی برگزار 
می گردد که » ذاکری« نام دارد و بدین صورت است 
که مردم این محله در مسجد جمع شده و نوحه هایی 
را با آهنگ های خاص خود زمزمه می کنند. دو نفر 
از مردم محل، شعرها را می خوانند و دیگر مردم در 
جواب آن ها تکرار می کنند که اشعار آن» ما ذاکر اوالد 
رسول ثقلینیم ای وای مصیبت، ما جمله سیه پوش 
و عزادار حسینیم ای وای مصیبت« است. مراسم 
جغجغه زنی، یکی از زیباترین مراسم در طول محرم 
در ابیانه است که یک مراسم قدیمی و به جای مانده 
از ایران باستان است که جز در ابیانه در هیچ نقطه ای 
از ایران مانند آن را نمی توان دید. مراســم سنتی 
سوگواری اباعبداله الحسین )ع( در روز تاسوعای 
حسینی با عنوان جغجغه زنی در روستای تاریخی 
ابیانه با حضور اهالی این روستا، گردشگران، اهالی 
رسانه و غیره برگزار می شود. بعد از آغاز نوحه خوانی، 
صدای ِچک  چک به هم خوردن جغجه های چوبی 

آغاز می شود که فضای خاصی را ایجاد می کند.

 مراسم پرسه زنی
قبل از آغاز مراسم جغجه زنی، برخی اهالی روستا دسته دسته در کوچه ها 
قدم می زنند و در مقابل خانه هایی که خیرات و نذری دارند، می ایستند و 
پس از احوال پرسی با صدای بلند فاتحه ای می خوانند و سراغ خانه بعدی 
می روند. نام این مراسم پرسه زنی است و اهالی روستا در صبح تاسوعا و 
عاشورا، با حضور در مقابل خانه هایی که از تاسوعا و عاشورای سال گذشته 
تا امسال عزیزی را از دست داده اند، فاتحه ای نثار روح مرحوم می کنند و به 

تدریج به سمت محل برگزاری مراسم جغجغه زنی می روند.

 مراسم جغجغه زنی
جغجغه به اشیا کوچک چوبی گفته می شود که در ابتدای مراسم در اختیار 
حاضران قرار می گیرد و سوگواران حسینی با به هم کوبیدن دو جغجغه به 

هم، در رثای شهیدان کربال عزادارای می کنند.
هر یک از حاضران به توصیه نوحه خوان از روی پله های مسجد 2 جغجغه 
بر می دارد و بعد از تشکیل صف ها مراسم آغاز می شود و صدای ِچک چک 
به هم خوردن جغجغه های چوبی پس از ترکیب با صدای طبل و سنج و 

نوحه مداح، صدای ارکسترگونه زیبایی را پدید می آورد.

 مراسم نخل گردانی
بعد از پایان مراسم جغجغه زنی و پرسه زنی، آیین نخل گردانی شروع 
می شود که دارای شکوه و عظمت خاصی است که در این مراسم، نخل به 
حرکت در می آید و حرکت این نخل از همان ابتدای مسیر بسیار سخت 
است و هنگامی که مردم نخل را بر دوش می گیرند باید آن را از کوهی با 
شیب تند باال ببرند. عده ای زیر پایه های نخل هستند و عده ای طنابی را که 
به نخل بسته شده به طرف باال می کشند  و همزمان در این هنگام، بخشی 
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اصفهان من

نخل گردانی و جغجغه زنی رسوم زیبای محرم در ابیانه؛

عزاداری به سبک خاص
گردشگری سپاهان
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پیشنهاد سفر

Travel
suggestion

مهر ماه



طبیعت گردی

گردشگری سپاهان

عکس :
امیر رضایی

طبیعت گاه با معجون 
سحرآمیزش شما را جادو 
می کند و به دوردست ها 
می کشاند...
وسوسه رسیدن به 
جلوه ای تازه و لذت بردن 
از آرامش، شما را از محل 
زندگیتان دور می کند 
و راهی سفر می سازد. 
سفری که می تواند به 
هر نقطه ای از زمین ختم 
شود و 
خاطره ای تازه را در 
ذهنتان حک کند.
شاید تصورتان این است 
که برای دیدن جاذبه های 
شگفت انگیز باید قدم 
از مرزها فراتر بگذارید 
و جایی دورتر از کشور 
خودمان در جستجوی 
آنها باشید. اما باید این 
تصورتان را کنار بگذارید 
تا بتوانید با ما به یکی از 
دیدنی ترین مناطق بیایید 
و از دیدنش شگفت زده 
شوید.

Sepahan tourism
 m

agazine

 منحصر به فردترین آبشار خاورمیانه؛

شـِوی ، 
سقوطی شکوهمند 

از دل زاگرس
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آبشار شوی در رشته کوه های زاگرس و در دهستانی به نام شوی از توابع 
شهرستان دزفول و در نزدیکی کوه سالن در 100 کیلومتری از مرکز شهر 

دزفول و در استان خوزستان واقع شده.
 آبشار شوی شهرســتان دزفول با ارتفاع 85 متر و عرض 70 متر در ایران

 بی نظیر بوده و بزرگترین آبشار خاورمیانه به حساب می آید . این آبشار در 
رشته کوه های زاگرس و در دهستانی به نام شوی از توابع شهرستان دزفول و 
در نزدیکی کوه سالن در 70 کیلومتری از مرکز شهر دزفول قرار دارد و دارای 
تنوع زیست محیطی بسیار زیبایی اســت. موقعیت قرار گیری این آبشار 
نسبت به دهستان شوی دزفول و نیز ذکر قرارگیری این آبشار در شهرستان 
دزفول، درجلد ششم از جغرافیای ایران ، قرار گیری آن در استان خوزستان و 
شهرستان دزفول را محرز می کند . این آبشار در بهار دارای طبیعتی سرسبز 

و بسیار زیباست .
این منطقه زیستگاه غنی از جمله حیات وحش چون کل بز، پلنگ، خرس 
و سمندر ایرانی است و پوشیده از درختان زاگرس از جمله بلوط است. برای 
رسیدن به آبشار شوی دو مســیر وجود دارد : مسیر اول از سمت منطقه 

سردشت دزفول و پیر چل و مسیر دوم از طریق ایستگاه راه آهن می باشد.
 یکی از خصوصیات آبشــار شوی این اســت که تا چند صد متری آبشار 
هیچ نشان و خبری از آبشار نیســت وبعد از عبور از یک پیچ در منطقه ای 
کوهستانی با شیب های تند به یکباره از پیچی عبور می کنید و آبشاری 
فوق العاده زیبا و با شکوه را در برابر خود می بینید و این هم شاید یکی دیگر 
 از چشم بندی های طبیعت است که شــکوه خود را به یکباره به نمایش 
می گذارد . نسیم خنکی که از سمت آبشار می وزد و اولین عکس هایی که 

به یادگار از این آبشار می گیرید تمامی خستگی راه را از تن شما می گیرد.

بکر ماندن منطقه شوی
شاید یکی از دالیل عمده که باعث شده است آبشار شوی بکر و دست نخورده 
باقی بماند سختی مسیر راه آن است زیرا اوال این محل جاده اتومبیل رو ندارد 
و فقط از طریق قطار یا جاده های کوهستانی از شمال خوزستان باید به این 
منطقه رفت ثانیا خود مسیر هم طوالنی است و تنها باید پیاده یا حداکثر با 
قاطر پیموده شود . به همین خاطر باعث شده که این منطقه زیبا تمیز و پاک 
باقی بماند. با این حال هر ساله گروه های کوهنوردی بسیاری برای دیدن این 
آبشار بی نظیر از سراسر کشور به این منطقه سفر می کنند و همراه با خود 
خاطره هایی فراموش ناشدنی را به یادگار می برند. در نزدیکی این آبشار, 
آبشار بزرگ دیگری وجود دارد که گاه از آن به آبشار دوم شوی یاد می شود 
که به دلیل عمق مناسب نسبت به آبشار اصلی و بی خطر بودن آن جای 
مناسبی برای شنا است . اخیرا تالش هایی برای بهبود مسیر دسترسی به 

این آبشار صورت گرفته است.

آبشار دوم شوی،  تکرار شکوهمند سقوط
همه چیز به زیبایی و شکوه یک آبشــار ختم نمی شود. کافیست کمی از 
جلوه های تماشایی شوی دل بکنیم و از آن دور شویم تا پس از 30 دقیقه 
کوهپیمایی، کمی آنطرف تر آبشاری دیگر، تصویری تازه را در ذهنمان نقش 
کند. آبشاری که همه آن را به نام آبشــار شوی دوم می شناسند اما شکل 
آن بسیار متفاوت از آبشار اول است. گویی این دو فرزند طبیعت همچون 
 دو قلوهای ناهمســان در کنار یکدیگر به اجرای نمایشــی تکرار نشدنی 

پرداخته اند.

 فاصله از اصفهان :
585  KM

دزفول
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لذت رانندگی در پیچ و خم 
درخت و ابر

عکس:
گردشگری سپاهانمحمدجواد ناصرین

 در دامنه های شمال شرق البرز و در میانه گرگان و شاهرود می توان در میان یکی از زیباترین 
جاده های جنگلی ایران راند و چرخید مخصوصا آنکه پاییز با همه رنگارنگی اش هم از راه رسیده 
باشد و انواع درختان جنگل توسکســتان گرگان و بته های جنگلی از توسکا گرفته تا اورس و 
انواع بلوط و سرخدار دو ســوی جاده را پر از رنگ کرده باشند تقریبا ۱3کیلومتر بعد از گرگان 
جاده ای به سمت جنوب منشعب می شود که به خاطر اولین روستای این جاده »توسکاستان« یا 

»توسکستان« این طور نام گرفته است.

یک جاده تقریبا 30 کیلومتری که در راه از چندین روستا تماشایی و ییالقی می گذرد جاده توسکاستان اگر چه 
بسیار تماشایی است، اما آن قدر شیب و پیچ های تند دارد که باید هم راننده قابلی باشید و هم خودروریی سرحال زیر پای تان باشد به دل جاده که زدید، 

هر جایی که مناسب دیدید، می توانید پارک کنید و برای یک پیاده روی چند ساعته به دل جنگل بزنید.

اینجا ، »توسکاستان« یکی از رویایی ترین جاده های جنگلی ایران است؛
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زیبایی های طول مسیر
این جنگل زیبا که با جنگل های جهان نما هم همسایه است، بخشی 

از پارک ملی 40 هزار هکتاری هیرکانی است که به تازگی تبدیل 
به پارک ملی شده است.

زمانی که مسیر پر پیج و خم جاده ی توسکستانی که به این جنگل های 
 زیبا می رسد را طی می کنید، با منظره های دلربایی برخورد خواهید کرد و نسیم با طراوتی گونه هایتان را لمس خواهد کرد. زیبایی های

  جاده توسکســتانی قابل وصف نیســت و شــاید دلتان بخواهد بارها این جاده ی پر پیچ و خم را طی کنید. و از رانندگی در آن لذت 
ببرید. 

جنگل های توسکستانی در فاصله 40 کیلومتری جنوب شــرقی گرگان قرار دارد و از مسیر کوهستانی از منطقه قله شاهکوه شاهرود 
می گذرد. منطقه توسکستان به دلیل اشراف جغرافیایی که بر دشت گرگان دارد به نام دیدگاه هم نامیده می شود. روستایی به همین 
نام نیز در ابتدای جنگل توسکستان واقع شده اســت. جنگل های توسکستانی در میان دو رشته کوه قرار گرفته است و رودخانه ای پر 

آب از میان آن نیز می گذرد.
هر چقدر جاده از طی می کنیم و از میان جنگل ها به سمت باال می روید درختان بلندتر می شوند به گونه ای که وقتی به منطقه جهان 

نما می رسید پوشش گیاهی تغییر چشمگیری پیدا می کند و درختان توسکا کم کم به درختان ارس تغییر می کنند.
وقتی به این منطقه رفتید فراموش نکنید که جاده توسکستانی را ادامه دهید و از اهالی این منطقه و مغازه های کوچکی که آنجا وجود 
دارد ماست، پنیر، گوشت تازه و آب زرشک کوهستانی تهیه کنید. اگر هم خواســتید همینطور به مسیرتان ادامه دهید می توانید به 

»شاهکوه پایین« بهترین گزینه است. 
در فاصله 26 کیلومتری جنوب شرقی گرگان در مســیر جاده گرگان به شاهرود و در منطقه گردشگری توسکستان آبشاری به همین 
نام وجود دارد که یکی از جذاب ترین دیدنی های این منطقه به شمار می رود. این نکته را توجه داشته باشید، جاده توسکستانی با این 
که بسیار دیدنی اســت اما پیچ و خم های تندی دارد و همانطور که گفتیم باید راننده قابلی باشید تا بتوانید به طور ماهرانه ای جاده را 

طی کنید. 

 فاصله از اصفهان :
823  KM

گرگان
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مسیر دسترسی به 

جنگل توسکستان
آدرس: ایران- گلستان - علی 
آباد کتول بین گرگان و سمنان
برای دسترسی به جنگل های 
توسکســتانی باید وارد جاده 
هراز یا فیروزکوه شــوید و از 
شهرهای ســاری و بهشهر به 
گرگان برویــد. این جنگل ها 
در فاصله ی 13 کیلومتری از 
گرگان قرار گرفته است، حدود 
13 کیلومتر بعد از گرگان، در 
سمت راســت تابلوی جاده 
فرعی جنگل توسکســتان را 
می بینید. پــس از حدود 15 
کیلومتر رانندگی به روستای 
»توسکستان« یا ابتدای جنگل 
می رسید. از مشــهد هم باید 
وارد جاده آسیایی شده و بعد 
از جنگل گلســتان و در 13 
کیلومتری گرگان به ســمت 
چپ بپیچید. مســیر زیبای 
شــاهرود گرگان نیز از مسیر 

توسکستان می گذرد.

علت نام گذاری این جنگل به توسکاستانی
جنگل های توسکانی تقریبا 13 کیلومتر بعد از گرگان در جاده ی جنوبی این استان واقع است و دلیل قرار گرفتن در امتداد روستایی به نام توسکاستانی نام این جنگل هم 

توسکاستانی شده است.

 بهترین فصل برای سفر
هر زمانی که بخواهید به این منطقه سفر کنید می توان گفت که شرایط مناسبی برقرار است. اما این جنگل در فصل پاییز به یکی از بی بدل ترین مکان ها در گرگان تبدیل 
می شود و دلیل آن هم رنگ زردی است که درختان به خود می گیرند.جنگل توسکستان گرگان بخشی از محدوده 40 هزار هکتاری پرک ملی هیرکانی است و بیشتر با 

درختان توسکا، اورس و بلوط پوشیده شده، جاده توسکاستان یکی از جاده های زیبای پاییزی ایران است. 

یک جاده تقریبا 30 کیلومتری، از میانه جنگل توسکاستان می گذرد و می توانید درهر جای 
این مسیر که دوست دارید، از خودرو پیاده شده و گردش کنید. البته بهتر است با بلدهای محلی 
همراه شوید تا در این جنگل گم نشوید اگر جاده ابری باشد، خیلی شانس آورده اید؛ چون ابرها 
جاده و جنگل را می پوشانند و جاده توسکستان ، یکی از رویایی ترین جاده های جنگلی ایران 
می شود . مخصوصا انتهای جاده که کمی شیب می گیرد و از ابرها هم باالتر می رود بلوط و ممرز 
از جمله درختان این منطقه جنگلی هستند و در آبان ماه با رسیدن بلوط های جنگلی، حتما 
افراد بومی و دامداری زیادی را در این مســیر خواهید دید که در حال جمع آوری بلوط برای 

فروش یا خوراک دام های شان هستند.

منطقه حفاظت شده جهان نما 
در همسایگی جنگل های توسکستانی، منطقه حفاظت شده جهان نما قرار دارد که  سالم ترین 
و دست نخورده ترین جنگل های میان بند )جنگل های دامنه کوه( را در شمال ایران است و 
گفته می شود تنها منطقه ای در کشور است که ببرها می توانند به راحتی در آن زندگی کنند. 
منطقه جهان نما بعد از پارک ملی گلستان وسیع ترین منطقه حفاظت شده استان است و از 
سال 1352 زیر نظر سازمان محیط زیست قرار دارد. جنگل های جهان نما از نوع جنگل های 
هیرکانی هستند و در میان قدیمی ترین جنگل های دنیا قرار دارند. نکته جذاب دیگر در مورد 
منطقه جهان نما معروفیت آن به عنوان بام استان گلستان است زیرا می توان از مرتفع ترین 
قسمت های آن دید خوبی به شهرهای کردکوی، گرگان و بندر ترکمن داشت. روستای معروف 

زیارت و آبشار زیبای آن نیز در این منطقه قرار گرفته است .

Sepahan tourism
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نگرانی از سطح ایمنی موزه ملی

خبر آتش سوزی موزه 200 ساله برزیل تبدیل به زنگ 
خطری برای موزه های ایران به ویژه موزه ملی ایران 
شده است؛ چرا که به باور برخی کارشناسان پس از 
تبدیل خیابان سی تیر به پیاده راه، دکه ها و کافه های سیار 
در این خیابان تحت شرایط کنونی، تهدیدی جدی برای ایمنی 

و امنیت موزه ملی ایران محسوب می شوند.
در همین خصوص سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران در مورد ایمنی 
خیابان سی تیر با توجه به حضور دکه های سیار اغذیه فروشی و همجواری 
آنها با موزه ملی اظهار کرد: »قطعا اطراف جاهایی که دارای حساســیت 
هستند باید خلوت باشد؛ چرا که حادثه خبر نمی کند و ممکن است هر 
آن یکی از دکه های اغذیه  فروشی دچار حریق شود.« جالل ملکی افزود: 
»ماشین های اغذیه فروشی در این مکان غیراستاندارد هستند و تبدیل به 
یک اجاق گاز شده اند و از طرفی ازدحامی که در خیابان سی تیر وجود دارد 
می تواند خطرناک باشد؛ بنابراین رعایت نکات ایمنی در این منطقه از اهمیت 
باالیی برخوردار است. درست است که خیابان سی تیر به یک جاذبه شهری 
و نقطه گردشگری تبدیل شده، اما باید رعایت نکات ایمنی را نیز مدنظر 
قرار داد.« وی درخصوص ایمنی موزه ملی تصریح کرد: »اگر در یک موزه 
آتش سوزی پیش آمد و یک اثر باستانی از بین رفت، دیگر قادر نخواهیم بود 
آن اثر را بسازیم. به همین دلیل ایمنی موزه ها دارای اهمیت باالیی هستند 
و باید از نظر ایمنی در باالترین سطح ممکن قرار داشته باشند.« سخنگوی 
سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد: »ایمن سازی خیابان سی تیر به دلیل 
حضور موزه ملی در آن باید در اولویت قرار گیرد و اکنون با توجه به شلوغی 
این خیابان در صورت وقوع هر حادثه ای، خودروهای امدادی و آتش نشانی 
خیلی سخت می توانند وارد عمل شوند و با استمرار این وضعیت قطعا با 

مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد.«

ارز آوری و جذب گردشگر 
خارجی دو شاخصه مهم 
رونق صنایع دستی ایرانی

رییس فراکسیون فرش و صنایع دستی 
مجلس تاکید کرد: حمایــت از صنایع 
دستی ایرانی می تواند عالوه بر ارزآوری 
برای کشــور، باعث جذب گردشــگر 

خارجی شود.
علی وقف چــی  در خصوص ممنوعیت 
واردات صنایع دستی خارجی به کشور 
و لزوم توجه ویژه به ایــن بخش گفت: 
یکی از مهم ترین اقداماتی که برخی از 
نمایندگان مجلس در راســتای اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید داخلی انجام 
دادند؛ تشکیل فراکسیون فرش و صنایع 
دستی بود؛ چراکه فرش و صنایع دستی 
در کشور عالوه بر تامین نیازهای داخلی 
می تواند سبب ارز آوری برای کشور شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد:  با توجه 
به اینکه ایران به همراه هند و چین، جز 
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موافقت کمیسیون اقتصادی با کاهش مالیات 
ارزش افزوده هتل ها

 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با کاهش 

مالیات بر ارزش افزوده هتل های چند ستاره موافقت کرد.
علی اصغر مونسان در حاشیه بازدید از هتل چهار ستاره نیشابور افزود: با اتمام 
طرح های گردشگری دولت تدبیر و امید 76 هزار تخت به مجموعه تخت های 

اقامتی و گردشگری کشور افزوده می شود.
وی اظهار داشت: عالوه بر آن تعداد بســیاری طرح های جذب گردشگر 
در دســتور کار قرار دارد که با بهره برداری از آنها شاهد دگرگونی در حوزه 

گردشگری کشور خواهیم بود.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت از محل صندوق توسعه ملی وام 
های 14 درصدی در اختیار سرمایه گذاران حوزه گردشگری قرار می دهد 
گفت: 10 طرح حوزه گردشگری با هزینه بیش از 2 هزار میلیارد ریال در 
استان خراسان رضوی به بهره برداری می رسد که شامل طرحهای اقامتی 

و جذب گردشگر است.
وی افزود: نیشابور جزو شهرهای مهم کشور در حوزه صنعت گردشگری است 
و هتل چهار ستاره آن که ظرفیت پنج ستاره شدن را دارد از زیرساخت های 
مهم در این حوزه است که برای ساخت آن 200 میلیارد ریال تسهیالت ارزان 

قیمت از اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.

رونق گردشگری معکوس؛ حاصل عملکرد نادرست ایران 
در لغو روادید؛

 گردشگران ایرانی در سال گذشته ۱۱ میلیارد دالر 
ارز از کشور خارج کردند

عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری در مجلس با بیان اینکه ایران به جای ورود توریست 
در خروج گردشگر موفق بوده است، پرداخت پورسانت به تورهای خارجی را یکی از عوامل موثر 

در رونق گردشگری دانست.
علیرضا سلیمی با اشاره به افزایش 600 درصدی سفر ایرانیان به گرجستان پس از لغو روادید 
میان دو کشور، گفت: اگرچه لغو روادید می تواند در افزایش گردشگر موثر باشد اما به تنهایی کافی 
نیست نمی توان انتظار داشت بدون ایجاد زیرساخت های گردشگری و امکانات رفاهی صرفا با لغو 

روادید انگیزه  برای سفر و در نتیجه رونق گردشگری حاصل شود.
با لغو روادید گردشگر خروجی از ورودی بیشتر می شود

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با لغو روادید گردشگر 
خروجی از ورودی بیشتر می شود، افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بایستی با معرفی 
جذابیت ها و ظرفیت ها، گردشگران خارجی را برای سفر به ایران ترغیب کند در غیر این صورت 

روز به روز بر تعداد گردشگر خروجی افزوده می شود.
آژانس های مسافرتی ترجیح می دهند به جای ورود گردشگر، توریست ایرانی 

به سایر کشورها صادر کنند
وی بیان کرد: ســازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از خروج گردشگر باید شروطی برای 
آژانس های مسافرتی خود در نظر گیرد به طور مثال می تواند به ازای فرستادن گردشگر به خارج 
از کشور زمینه سفر توریست به کشور را با مشوق هایی فراهم کنند؛ در حال حاضر آژانس های 
مسافرتی ترجیح می دهند به جای ورود گردشگر، توریست ایرانی به سایر کشورها صادر کنند.

از آنجا که تورها و آژانس های مسافرتی تاثیر باالیی در ورود گردشگر به کشور دارند می توان با 
پرداخت پورسانت به تورهای خروجی زمینه ورود گردشگر را فراهم کرد

به زعم سلیمی از آنجا که تورها و آژانس های مسافرتی تاثیر باالیی در ورود گردشگر به کشور 
دارند بنابراین می توان با پرداخت پورسانت به تورهای خارجی زمینه ورود گردشگر و توسعه 

گردشگری را فراهم کرد.
ایران به جای ورود و جذب توریست در خروج گردشگر موفق بوده است

عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشــگری در مجلس با بیان اینکه ایران به جای واردات 
توریست در صادرات گردشگر موفق بوده است، خاطرنشان کرد: رونق گردشگری فرصتی برای 
ارزآوری است در حالی که امروزه این فرصت به تهدیدی برای کشور تبدیل شده زیرا در سال 

گذشته گردشگران خارجی حدود 11 میلیارد دالر ارز از کشور خارج کردند.
رایزن های فرهنگی در معرفی جاذبه های گردشگری ایران کوتاهی کرده اند

این نماینده مردم با اشاره به راهکارهای الزم برای جذب گردشگر خارجی، اظهار کرد: معرفی 
جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری کشور یکی از عواملی است که می تواند در جذب گردشگر 

موثر باشد در حالیکه متاسفانه رایزن های فرهنگی در این زمینه به درستی عمل نکرده اند.

بزرگترین کشورهای تولید کننده صنایع دســتی در جهان می باشند، لذا باید این 
صنعت در کشور مورد توجه ویژه مســئوالن اجرایی قرار گیرد و عالوه بر ممنوعیت 
واردات در این  بخش، برنامه ریزی های الزم جهت صادرات صنایع دســتی ایرانی به 

خارج از کشور نیز صورت بگیرد.

لزوم ترغیب تولیدکنندگان داخلی به صادرات صنایع دستی ایرانی به خارج از 

کشور
وی ادامه داد:  ممنوعیت واردات صنایع دســتی به میزان قابل توجهی به این صنعت 
رونق بخشیده اســت و با توجه به ظرفیت های باال در این بخش و برندی که صنایع 
دســتی و فرش ایرانی در دنیا دارد، می تواند ارزآوری مناسبی برای کشور باشد و 
تولیدکنندگان داخلی را برای صادرات محصوالت خود به خارج از کشور ترغیب کند.

این نماینده مجلس در دوره دهــم تاکید کرد: دولت و ســازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی  باید با برطرف کردن موانع گمرکی، موانع مالیاتی و موانع 

تولید، بتوانند این صنعت را در کشور به جایگاه اصلی خود برسانند.

جذب گردشگر خارجی ماحصل صادرات صنایع دستی ایرانی به خارج از کشور
رییس فراکسیون فرش و صنایع دســتی در مجلس در خاتمه با بیان اینکه یکی از 
مهمترین مزایای صادرات صنایع دستی، جذب گردشگر خارجی و شناساندن تمدن 
ناب ایرانی است؛ خاطرنشان کرد: بنابراین دولت باید برای افزایش میزان گردشگر 
خارجی، از تمام توان خود در جهت تبلیغ کاالهای ایرانی به ویژه صنایع دستی برای 
جذب گردشگر استفاده کند و عالوه بر رونق بخشی به تولیدات صنایع دستی کشور، 

بخش جذب گردشگر خارجی را نیز رونق ببخشد.
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میراث کهن

مهرگان، روز مهر ایران
عکس:
Shutterstockدکتر شاهین سپنتا

مهرگان، در طول تاریخ دومین جشن بزرگ ایرانیان پس از نوروز بوده است. )البته در حال حاضر پس از نوروز به یلدا یا 
چله بیشتر اهمیت داده می شود( برای برگزاری جشن مهرگان، ریشه های طبیعی، تاریخی، اخترشناختی و آیینی بر 

شمرده اند.

مهرگان، در آغاز پاییز
با گسترش آیین مهر در ایران و زیر تاثیر باورهای مهری، تا پایان دوره هخامنشی و شاید تا اواخر دوره اشکانی، جشن ویژه 
مهر یا میترا )میتراکانا( در آغاز مهرماه برگزار می شده است. چنان که نوروز در نخستین روز از بهار، برابر با نقطه  اعتدال 
بهاری برگزار می شود، جشــن مهرگان )میتراکانا( نیز در اعتدال  دوم یا اعتدال پاییزی برگزار می شده است؛ به سخن 
 دیگر در سال خورشیدی طبیعی، پس از فصل بهار و تابستان که هریک دارای سه ماه 31 روزه هستند، به نقطه اعتدال پاییزی )مدت روز و شب  برابر است( 

می رسیم که بر این بنیان اخترشناختی روز برگزاری جشن مهرگان، یکم مهرماه بوده است.
اگرچه ناصر خسرو نیز به برگزاری مهرگان همزمان با اعتدال پاییزی اشاره می کند، اما به نظر می رسد که به صورت رسمی از دوران ساسانی جشن مهرگان 
در مهر روز از مهرماه )شانزدهم مهرماه( برگزار می شود چون در گاهشماری ایرانی، شــانزدهمین روز هر ماه و هفتمین ماه هر سال »مهر« نام دارد، از این 
روی به فرخندگی این همنامی روز مهر از ماه مهر یا شانزدهم مهرماه جشن مهرگان برگزار می شود.  این جشن از روز شانزدهم مهر آغاز می شود و شش روز 
به طول می انجامد و در روز 21 مهر به پایان می رسد. در گذشته نخستین روز این جشــن را مهرگان همگان )عامه( و آخرین روز این جشن را مهرگان ویژه 

)خاصه( می نامیدند.

 شانزدهم مهرماه ؛
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برگزاری مهرگان در نخستین ماه پاییز و همزمان با پایان فصل کشت و برداشت محصوالت کشاورزی از دیرباز در جامعه ایرانی که بر 
کشاورزی استوار بود، رنگ و بویی خاص داشت. 

بر این پایه گستردن خوان مهرگانی با پارچه ای ارغوانی و نهادن کتاب، آب و بوی های خوش همچون گالب در گالبدان و اسپند و عود و 
صندل ، گل های همیشه بشکفته یا سرخ رنگ با شاخه های همیشه سبز گیاه مورد، هفت دانه مورد، نیلوفر، آیینه، آویشن و میوه هایی 
همچون ، انار سرخ، سیب سرخ، بهی )به(، انجیر، سنجد، انگورسفید، خرما، خرمالو و دانه هایی همچون گردو، بادام، پسته، فندق ، تخمه و 
نخودچی کشمش در کنار نان های سنتی و شیر و شربت و شکر و شیرینی و هفت دانه خوراکی مانند گندم، جو، برنج، نخود، عدس، ماش 
و لوبیا در کنار آتش فروزان در آتشدان یا شمع و سپس دست افشانی، پایکوبی و سرنا و دف نوازی و شادمانی همگانی، از سنت های زیبای 

جشن مهرگان و سپاس و ستایش داده های اهورایی است. 

مهرگان روزی برای مهرورزان
مهر )در اوستا میْثَر/ در پهلوی میتَر یا میهر(  در اوستای نو ایزد فروغ و روشنایی و پیمان شناسی است و »مهریشت« دهمین یشت اوستا، 
یکی از بلندترین و شیواترین یشت ها، سرود ستایش و نیایش اوست. به گزارش بندهش، مشی و مشیانه )مهری و مهریانه( یا نخستن مرد 
و زن نیز در باورهای ایرانی در مهرماه و مهر روز )هنگام جشن مهرگان( از تخمه کیومرث از زمین بروییدند و به هم پیچیدند، و در آغاز گیاه 

پیکر بودند و سپس مردم پیکر شدند. 
در اوستا مهر با خورشید یکی نیست بلکه مهر ایزد نو و روشنایی است اما بعدها در باور و فرهنگ و ادب ایرانی پرتوهای زندگی بخش 
بزرگترین سرچشمه نور مادی )خورشید( را نیز )مهر( می نامند. نیاکان ما با ژرف نگری در شناخت درونی بزرگترین سرچشمه نور مینوی 
)خداوند(، فروزهای پاک و جاودانش همچون »مهر مینوی« را نیز ستودند و کوشیدند تا برترین صفاتی را که برای او متصور بودند همچون 

مهرورزی و پیمان داری و میانه روی و دادگستری را در نهاد خود نیز پرورش دهند. 
براین پایه، مهرگان »روز مهر ایرانی« و »جشن مهرورزان« نیز هست. مسعود سعد سلمان سراینده پارسی گوی دوره غزنوی که در نیمهٔ 

دوم سده پنجم و آغازسده ششم هجری می زیسته  جشن مهرگان را جشن مهرورزی می داند و می گوید:
روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان / مهر بفزای ای نگار مهرجوی مهربان

خیام نیشابوري هم که دستی سترگ در تدوین گاهشماری ایرانی دارد، درباره مهرورزی و مهرماه در نوروزنامه نوشته است: »مهرماه، این 
ماه را از آن مهرماه گویند که مهرباني بود مردمان را بر یکدیگر، از هر چه رسیده باشد از غله و میوه نصیب باشد بدهند، و بخورند به هم...« 

همین مضامین را سرایندگان پارسی گوی معاصر نیر مورد توجه قرار داده اند: 
مهربان شو که مهرگان آمد  / مهرگان شاد و مهربان آمد

شادمان باش و مهربانی کن / شادی و مهر توأمان آمد
*

مهرگان، جشــن مهرورزان است  / 
مهرگان، جشن مهر و پیمان است

مهربان یار، مهرگان ات شاد / مهرگان، 
روز مهر ایران است

مهــرگان، یــادروز کاوه و پیروزی 
فریدون 

بیرونی، خیــام و دیگرتاریخ نگاران 
به داســتان فریدون و بنیان گذاری 
جشــن مهرگان اشــاره کرده اند. 
فردوســی نیــز در شــاهنامه آنجا 
که درباره فریــدون و پیروزی کاوه 
 اهنگر بر ضحاک )بیوراسب( سخن 
می گوید به برگزاری جشن مهرگان 

در »َسِر مهرماه« اشاره می کند:
به روز خجسته سِر مهر ماه / به سر بر 

نهاد آن کـیانی کاله
زمانه بی اندوه گشت از بدی/ گرفتند 

هر کس ره بخردی
دل از داوری ها بپرداختند / به آیین 

یکی جشن نو ساختند
مهرگان، یادروز داریوش بزرگ

داریوش یکم، نامور به داریوش بزرگ 
هخامنشی، شاهنشاه هخامنشی و 
داماد کوروش بزرگ بود. داریوش در 
سال 522 پیش از میالد، با همیاری 
بزرگان پارسی به شاهنشاهی رسید و 
دگرگونی های بزرگی در کشورداری، 
ارتش و اقتصاد و اجتماع ایجاد کرد. 

داریوش بزرگ در ســال 486 پیش 
از میالد چشــم از جهان فروبست. 
آرامگاه او در دل کوه رحمت در مکانی 
به نام نقش رستم در مرودشت فارس، 
نزدیک شــیراز است بر  سنگ نبشه 
مزار داریــوش بزرگ ایــن نیایش 
جاودانه او برای ایران زمین نگاشته 
شده است: »اهورامزدا این کشور را از 
سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ 

پاس دارد.«
پیــرو گزارش های ثبت شــده در 
سنگ نبشته بیستون، گزارش های 
هرودت، و گزارش های بایگانی رسمی 
شاهنشاهی هخامنشــی، داریوش 
بــزرگ در روز دهــم از مــاه هفتم 
گاهشماری پارســی گئومات مغ را 
کنار زد و سپس در روز شانزدهم از 
ماه هفتم گاهشماری یادشده برابر 
با روز جشن مهرگان به شاهنشاهی 
ایران رســید. بر این پایــه، روز 16 
مهرماه هرســال همزمان با جشن 
مهرگان از سوی دوستداران فرهنگ 
ایران به نام روز نکوداشــت داریوش 
 بزرگ هخامنشــی گرامی داشــته 

می شود.
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 In fact, the village of Verton, 
which represents the spa para-
dise, is located 35 km from the 
city of Isfahan and among the 
cemetery of red soil.
Vartoon is located in the Sajzee 
area near the Gole Sorkh village 
in a pristine area and away from 
urban pollution with beautiful 
views of the plains and moun-
tains. The village, with warm 
water discovered and used 
during the Sufi kings, is today 
a paradise for those seeking 
peace. In the area there are 
Safavid-style baths on the order 
of Shah Abbas, most of them 
are ruined, but some of them 
are in good condition and used 
by tourists.
Hot springs, which, like other 
warm water, have many healing 
properties and most localities 
are aware of and appreciate its 

worth. This warm water, apart from its special features, 
has a historic date and in fact, is historic due to the style of 
its baths in the Safavid period.
This hot water is made of stone. It includes mineral 
springs, baths, and spa baths and a historic stone build-
ing known as Hawz Murad. The stone architecture of 
these buildings is unique in its kind. According to local 
residents, some of the spa springs of this place are named 
after the holy names of Imams “Imam Ali ibn Musa al-
Reza (as) and Imam Hassan Mojtaba (AS)”, which is why 
the springs of water are respected and appreciated by the 
public.
According to experts, hot water in this area is hot water 
from chlorinated bicarbonate and sulfate. The healing 
properties of bathing in this water is the relief of neuro-
logical and rheumatic fever, and because of the presence 
of sodium in its composition, it has a laxative effect and, if 
drinking, increases the secretion of the stomach and ulti-
mately effective in treating anemia due to the presence of 
iron in its composition.
Also, Ahmed Ibn Rastah Isfahani, one of the great schol-
ars and geologists of the nineteenth century, wrote about 
this spa that” What flows out of spring water is gradually 
becoming a rock, and the stone, when pulverized and 
rubbed into the skin, is beneficial for many blemishes that 

appear on the face and skin of 
the body.”
It is a well-known place for 
researchers and geoscientists. 
Here is a land of medicinal mud, 
a gladiolus to strengthen fatty 
hair and useful for skin diseases. 
If you are planning to travel to 
this wonderful area, be sure to 
go there before darkness be-
cause the final route after the 
village is without lights. You can 
choose from three routes: Isfa-
han-Khorasgan-Sajzi-Vartoon - 
Hot Water Vorton or Zainibeh - 
Habibabad - Parvaneh - Aliabad 
- Vorton - Hot Water Vorton 
or Nain Road to Isfahan - Segzi 
- Vorton - Hot Water Vorton 
Fountain.
Rose Village as a tourism desti-
nation area All year round has 
a beautiful, stunning night sky 
and a pleasant environment in 
the day is a Worthy hosting for 
the explorer of paradise.
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Rose Vil-
lage as a 
tourism 
destina-
tion area 
All year 
round 
has a 

beautiful, stunning night sky 
and a pleasant environment in 
the day is a Worthy hosting for 
the explorer of paradise.
In search of the hidden paradise 
of Isfahan’s thousand-secret 

province, in a vast plain 
of soil, is a village that 
once was the location 
of kings, caravans and 
wildlife settlers.
Tourists and nature 
enthusiasts travel to 
the heart of the lesser-
known mountains of 
Vertoun, to reach peace 
and health.
Where the Caravans 
in the Holy Mashhad 
Route were swimming 
here. In the historical 
books of the village, it 
is mentioned that the 
First Shah Abbas who 
can be called the “Infra-
structure of a journey in 
the direction of silk and 
other travel routes of 
Iran” has left a reminder 
of this place.
A building on a four-
lacquered architectural 
pond that is the survivor 
of the Sassanid era. This 
work was registered on 
June 2008 ,7, with the 
number 22935 as one of 

the national works of Iran. The mineral springs and hot springs of 
Verton include mineral spa springs, baths, and spa tubs, and the 
historic stone building known as the Hawza Murad and its mag-
nificent tomb (known as Imamzadeh Abgarmi).
The use of mud in these springs is of particular importance in the 
treatment of certain diseases such as joint pain, sweatiness (sci-
atica), gout, muscular aches, and skin diseases and in fact, it can 
be said that mineral warm waters, as natural healing medicines, 
have always been considered and recommended by specialist 
doctors in the treatment of various diseases. The hot springs of 
this region are mineral and are from the category of hot water and 
carbonated beryllium chloride, which is used in the treatment of 
diseases such as neural and rheumatic fever, with temperatures 
ranging from 41 to 43 degrees Celsius.

Vartoon; Hidden Paradise in the 
Desert of the East of Esfahan
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glass. The Dahesh Mansion, 
which is a one-story building 
On the ground floor it consists 
of the rooms and in each of 
them, there is a warehouse. 
According to the manager of 
the mansion, the architects of 
that period created a separate 
path for each floor, each sepa-
rate from each other and the 
path to them was different.
One of the features of this 
mansion is Canalization at its 
bottom so that the moisture of 
the building and the walls are 
transferred out It was covered 
with bricks, which during the 

restoration of the year 79, these bricks were removed 
and used instead of stone for coating. 
To enter the upper floor, except for the path behind the 
mansion, there is a beautifully tiled stove that has been 
created from the center of the ground floor and offers a 
spectacular view. 
On the upper floor, wooden windows are beautifully 
decorated with colored glass that delivers good light to 
the interior of the mansion.
 This floor also includes large rooms and suites. 
when climbing the stairs and entering the upper floor, a 
large and beautiful mirror is placed in front of it. 
People on the upper floor could look at the mirror eas-
ily at the entrance to the ground floor and downstairs. 
Another feature of the Dahesh historic mansion is its 
air conditioning.
 This building does not require any heating or cooling 
equipment and despite the widespread and thick walls 
and high ceilings of the wood, it is always air-condi-

tioned.
Museum with 
student pic-
tures of the first 
Pahlavi era
A museum with 
students’ pic-
tures of the first 
Pahlavi period 
which are often 
our grandpar-
ents. 
students with 
the same 
dresses that 
we’ve seen in an 
old movies gray 
suit with white-
colored shirts 
that remain in 
the frame of 
memories. 
The hand-
writing of the 
students from 
the 20th and the 
30th century, if 
we look at it, we 
think a calligra-
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Among 
the 
muse-
ums that 
continue 

to operate in the city of Isfa-
han, there is a museum that 
most Isfahanians do not know 
about it.
Where is this museum?

It is interesting to 
know that this mag-
nificent museum is 
located in a beautiful 
historic house on 
Shamsabadi Street, 
Qasr Crossroad. 
Once upon a time, 
this historic house 
belonged to the 
alive of Ata’almolk 
Dahesh, a late-Qajar 
social figure with a 
collection of Iranian 
and European art. 
He is the person who 
brought technology 
to Isfahan and in 1300 
he set up the first 
textile factory in Isfa-
han, Four years later, 
he imported the first 
equipment of Isfa-
han power plant into 
Iran. This equipment 
was brought to Isfa-
han by carriage and 
from long distances 
and for the first time 
illuminated the 
beautiful buildings of 

Ali Qapu and Chehelsotun with colored lights.
Dasheh Historic House with a combination of Iranian and Euro-
pean architecture
Now, this house has been hosting the history of education and 
training in Isfahan. Dasheh magnificent mansion has been his 
dwelling house. 
Unfortunately, today only one part of it remains And the Shah’s 
house of the mansion is ruined And many of its exquisite stuc-
coes has been stolen by profiteers over the past years. The part 
that has become a form of education treasure today has in fact 
served as guests and officials of that period. It is decorated with 
tiles and exquisite tiles, as well as wooden windows and colored 

Isfahan Education Museum: 
 Unknown Treasure
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pher wrote this Content.
 The soccer ball from the 40’s 
is an old textbook, each page 
of which has a memory of our 
grandfathers.
Educational devices from 
Isfahan century ago in this 
museum
The facilities of the museum 
come back to the early 1300s, 
from the high school of  
Sarmeye, which is the first 
state high school, although 
the Adab high school is older, 
it was founded by  
English.
Currently, 5,000 pieces of the 
official education document 
of Isfahan province and 4,000 
old photographs of old teach-

ers and students of the old provincial schools are kept 
in this treasure.
 The museum presents the evolution of education in 
Isfahan province by presenting pictures of old schools, 
students, teaching aids and textbooks and old 
 books.
 A number of linguistic books with lithography, special-
ized books related to celebrities and the history of Isfa-
han, school yearbooks, journals and old newspapers, 
and publications related to the education of Isfahan 
Province are also part of the museum’s  
library.
There is also a section in which there is a video on topics 
such as Presentations by officials of education, com-
memorations, teachers’ meetings, various conferences 
and symposiums, celebrations and various school 
 ceremonies, Introducing places of interest in Isfahan 
and introducing major museums of the world is an 
interesting collection. 

The image of the 
first sports teacher 
in Isfahan prov-
ince, along with 
sports medals and 
trophies, along 
with pictures of 
the first graduates 
of Isfahan high 
school knowledge, 
as well as showing 
the honors and 
rankings obtained 
by the cultural and 
students in na-
tional and interna-
tional arenas is the 
ornament of this 
museum. 
Visiting this muse-
um is recommend-
ed to all Isfaha-
nians, a museum 
that was once the 
school and host 
our grandfathers 
who were study-
ing at the desk and 
couches.
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آقای دکتر احمــد معتمدی وکیــل پایه یک 
دادگستری در سال ۱38۰ با خرید خانه مخروبه 
 شــادروان مالباشــی که دارای ۱5 اتاق و سه
 زیر زمین بود و به جز قســمتی از سقف سالن 
کل ســقف ها ریزش کرده بود و درب ها همگی 
موریانه خورده و به جز درب های ارسی همه دور 
ریخته شده ، به جای آن درب های آهنی گذاشته شده بود و دیگر قابل 
سکونت نبود و میراث فرهنگی دستور تخریب آن و ایجاد بنای جدید را 

داده بودند.

 به لحاظ حفظ آثار ملی و بزرگداشــت پدرش شــادروان محمد حسن 
معتمدی فر آن را خریداری و طی ۱6 سال با هزینه بسیار گزاف بازسازی 
شده و مخصوصا تنها ۹ درب ارسی موجود در ایران و جهان با این ابعاد 
شامل آیینه کاری و گچ بری و نقاشی مرقش )نقاشی پشت آیینه با پودر 

طال( در آن به کار رفته و به گفته رییس دپارتمان دانشگاه آکسفورد که از این 
سالن دیدن کرده است ســالن مذکور و بنای خاندان را در دنیا بی نظیر و یکتا 
برآورد کرده و مخصوصا معماری تو در تو و پیچ در پیچ این خانه توجه ایشان 
را جلب کرده بود که این مجله افتخار دارد بــرای اولین بار در مجله های این 
سرزمین در شماره ۲۲ داوطلبانه ســالن مذکور را چاپ و بی نظیر بودن اثر را 
اعالم داشت که متعاقبا در اثر توجه و اشتیاق خوانندگان مقرر شد که در سه 
شماره پیاپی دیگر شرحی از این خانه درج گردد که عالوه بر این شماره در دو 
شماره دیگر بعدی قسمت های دیگری از آن معرفی خواهد شد و هیئت تحریریه 
ماهنامه گردشگری، آقای دکتر احمد معتمدی به جهت کوشش شانزده ساله 
در این بازســازی و حفظ بنایی به این عظمت و موقعیت که در جهان بی نظیر 
 است تبریک می گوید و امیدواریم که درگردشگری کوله به نوعی به معرفی 
قســمت های دیگر این بنا بپردازیم. این خانه در خیابان ملک شمالی ابتدای 
 کوچه مالباشــی قرار گرفته اســت که دارای بنایی بیش از ۱۰۰۰ متر مربع و 

عرصه ای در همین حدود می باشد.

  میهمان خانه تاریخی معتمد باشید؛

خانه ای باشکوه ، به سبک ایرانی






