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جانی دوباره به گردشگری اصفهان با احیای خانه های قدیمی؛ 

 زندگی تاریخی

 به سبک امروز 
زيبايي بناهاي تاريخي شهر اصفهان اين شهر را انتخاب اول خيلي از ما براي مسافرت و گشت 
و گذار كرده است. اصفهان سومين شهر پرجمعيت ايران است كه با سفر به آن مي شود در كنار 
گشت و گذار در چهار باغ، چهل ستون، سي و سه پل و ...  از خانه هاي قديمي و تاريخي شهر هم 
بازديد كرد؛ خانه هايي بسيار بزرگ با اندروني و بيروني هاي تو در تو كه به راحتي مي شود ساعت ها 
در آن وقت گذراند. اين خانه های تاريخی داشته هايی هستند كه می توان برای رونق و زيبايی 
شهرها از آنها بهره گرفت. بدون شک زيبايی و روحی كه در اين بناهای باشکوه وجود دارد، در 
آپارتمان ها و خانه های امروزی ديده نمی شود. سفر گردشگران كه هر كدام از كشورها و شهرهای 
مختلف پا به اين ديار می گذارند، قطعا برای ديدن زيبايی هايی از اين دست است؛ زيبايی هايی كه 

از گذشتگان برايمان باقی مانده و بايد به بهترين شکل از آنها استفاده كرد.
گردشگران بيشتر به اقامت در خانه های تاريخی احياشده تمايل دارند كه به سبک زندگی ايرانی 
نزديک تر است. تعداد اندكی از اين خانه ها با تغيير كاربری به هتل تبديل شده و بخش عظيمی 

از آنها در حال آوار شدن هستند.
زندگی مدرن باعث شده است ساكنان خانه های قديمی اين ميراث چند صد ساله را به حال خود 
رها كنند و به آپارتمان نشينی تن بدهند. خانه های تاريخی نيز با آن همه زيبايی چشم نواز در 

گوشه و كنار شهر خاک فراموشی رويشان نشسته است.
مديريت شــهری برای افرادی كه به احيای خانه های دارای ارزش تاريخی عالقه مند هستند، 
تسهيالتی در نظر گرفته است. سياست شــهرداری و شورای اسالمی شهر اين است كه اماكن 
تاريخی و خانه های قديمی با جذب سرمايه  گذار بخش خصوصی برای گردشگری مناسب سازی 
شوند. اگر اين خانه  ها به مهمانسرا يا هتل خصوصی تبديل شوند، به طور قطع هم برای مالک و 
هم سرمايه گذار سودآور هستند، چراكه گردشگر خارجی، بيش از حضور در يک هتل مدرن، 

ترجيح می  دهد در يک خانه سنتی اقامت داشته باشد.
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خانه های تاریخی اصفهان، 
گنجینه های پنهان گردشگری

چشــم كه می گردانی بين اتاق های تو در تو با 
ارسی های بلند و شيشــه های رنگی كه نور را با 
هزار رنگ در اتاق پخش می كند، دلت باز و حالت 
خوش می شــود. حياط اندرونی با درخت های 
نارنج، بهارخواب با عطر ياس های باغچه، حوض 
بزرگ وسط حياط، زيرزمين با بوی تند كوزه های 
ترشی و آويزهای فلفل و سير روی ديوار، همه و 
همه زندگی جاری در خانه های قديمی را به يادت 
می آورد.   بسياری از اين عمارت های باشکوه كه با گذشت زمان و هجوم مدرنيته 
به شهرها، از رونق افتاده و از يادها رفته اند، برخی امروز خاک می خورند و تاريخ 

باشکوه خود را چون رويايی شيرين در ذهن شان دوره می كنند. 
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آيا اين بهترين سرنوشتی بود كه می توانست در انتظارشان باشد 
يا ما با بی توجهی خود، آنها را به جای ســرمايه های ارزشمند 
گردشــگری و اقتصاد، به خانه هايی متروكه و تأثرانگيز تبديل 

كرده ايم؟  
درميان اين خانه های تاريخی كــه كمی از نظرها دور مانده اند، 
خانه هايی كه هم هســت كه به لحاظ قدمت عمری بيشــتر از 
بســياری از حکومت های به ظاهر متمدن غرب دارد و از لحاظ 
معماری و زيبايی به بسياری از سازه های امروزی فخر می فروشد، 
خانه هايی كه در برهه هايی از زمان، به دست فراموشی سپرده 
شده بودند ولی امروز با بازسازی و احيا تا حدودی به چشم مردم 

آمده است .
تبديل خانه های تاريخی اصفهان به اقامتگاه ســنتی و هتل 
موجب حفظ و احيای اين بناها شده و هم بخشی از نياز اسکان 

مسافران را رفع كرده است.
با موافقت و تفاهم شهرداری، سازمان نظام مهندسی، اداره كل 
ميراث فرهنگی و مهمتر از همه ورود بخش خصوصی، اين استان، 
همراه با ديگر استان ها طرح احيا، مرمت و تبديل خانه تاريخی 
عهد صفويه و قاجار را به اقامتگاه و هتل ســنتی در دستور كار 

قرار داد .

قصر منشی، خانه بخردی، خانه تاریخی هوانس، حمام علی 
قلی آقا، سرای بدیع، خانه مشروطیت، خانه همایی، خانه 
شهشــهانی، خانه مارتاپیترز در محله جلفا و ده ها بنای 
دیگر به هتل سنتی، رستوران، مرکز فعالیت های فرهنگی 

و علمی تبدیل شده است. 
گردشــگران خارجی که به قصد بازدید از اماکن تاریخی 
به اصفهان سفر می کنند، اسکان در اقامتگاه های سنتی 

را ترجیــح می دهند چراکــه هتل های چندســتاره در 
کشورهای خودشان فراوان پیدا می شود.

مهمان نوازی به سبک ایرانی، مهمترین عامل برای رونق 
کسب و کار هتل ها و اقامتگاه های سنتی است.

پذیرایی با غذاهای سنتی، بهرگیری مناسب و برنامه ریزی 
شده از تورهای جنبی، خدمات دقیق حمل و نقل، محاسبه 
شــفاف هزینه ها با نرخ واحد ارز  و گفت و گو با زبان های 

بین المللی از خواسته های گردشگران خارجی است .
اقامتــگاه های بــوم گــردی پایدارترین نــوع اقامتگاه 
گردشگری با ارتقای ســطح زندگی جامعه محلی و رونق 
اقتصادی، سبب حفظ سنت ها و آداب و رسوم روستاییان 

شده است.
استان اصفهان بیشترین تعداد اقامتگاه بوم گردی کشور 

را به خود اختصاص داده است.

يادگاری تاريخی و ديدنی از دوران 
قاجار در نصف جهان
خانه تاريخی هوانس شيرازی 
يادگاری از دوران قاجار در محله 
جذاب جلفای اصفهان می باشد. اين 
خانه سنتی نام خود را از كليسای 
مجاور خود گرفته و شواهد نشان 
می دهد كه خانه متعلق يکی از اهالی 
جلفا به نام مارديروس داويديان 
بوده است. اين خانه  شامل دو بخش 
شرقی و غربی می شود. قسمت 
غربی قديمی تر است و بعدها قسمت 
شرقی به آن افزوده شده است. 
قسمت غربی از هشتی، دو اتاق و 
مطبخ تشکيل شده است و بعد از 
الحاق شدن قسمت شرقی دو اتاق 
ديگر و صندوقخانه نيز اضافه شده 
است.بخش غربی در گذر زمان 
تخريب شده بود ولی با مهارت و 
چيره دستی متخصصان و باستان 
 شناسان دوباره احيا شد و 
قسمت های از بخش شرقی نيز 
مرمت شد.يکی از ويژگی های جذاب 
اين خانه سنتی دكوراسيون داخلی و 
چيدمان وسايل داخلی است.



 معماری دلگشای خانه های ايرانی از قديم زبانزد بوده است، خانه هايی كه وقتی به آن پا می گذاری 
و از آن ديدن می كنيد جدای از نوع معماری نفيسی كه هر بخشی از آن اصولی ساخته شده و هر 
چيزی سر  جای خودش اســت يک نکته ديگر نيز نظرها را به خود جلب می كند و آن شخصيت 
خانه است، در واقع خانه های قديمی هر كدام برای خود شخصيتی داشته اند؛ چيزی كه در مخيله 

خانه های بی قواره امروزی قرار نمی گيرد.

اندرونی، حوض خانه ، پنج دری ها و ومهمان خانه با شیشه های رنگی که با تابش نور خوشید سمفونی بازی رقص و نور را به نمایش می گذارند، همه 
و همه جزیی از این خانه های منحصر به فردی هستند که در هر زمان تازگی و دلنشین بودن خود را حفظ کرده اند.

در میان این خانه های تاریخی در اصفهان خانه باغ هایی نیز وجود داشتند که اکنون بخش باغ آن به مرور زمان و به دالیل مختلف از بین رفته و از 
آن بنای خانه همراه با حیاط دلگشا باقی مانده است، یکی از آن ها »انگورستان ملک« است؛ این خانه در خیابان شریف واقفی ، خیابان ملک ، محله 

شیخ یوسف است.
انگورستان ملک یا همان انگورستان ملک التجار با درب چوبی کولون داری و کاشــی های رنگارنگ گل و بوته به رنگ های صورتی و آبی از همان 

ابتدا دلربایی کرده و به هر عابری سالم می کند.
خانه ای که روزگاری در زمان نه چندان دور قاجار در میان انبوهی از باغ انگور دلربایی می کرد. در کتاب های تاریخی آمده است که در زمان سلطنت 
نادرشاه افشار باغی پر از درخت های انگور در نزدیکی مرکز شهر وجود داشت که به علت عدم پرداخت مالیات از دهقانان توسط ایادی شاه تصرف شد، 

این باغ از آن دوران جزو اموال دولتی محسوب می شد و در زمان ناصرالدین شاه قاجار در اختیار داروغه و مسئول امور مالی حاکم اصفهان درآمد.

خونه گردی

نويسنده:
نگين فروغی

عکس ها:
ميرسعيد هاديان
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 میهمان زیبایی های خیره کننده معماری قجری باشید ؛ 

بازی رقص و نور در خانه باغی 
انگورستان ملک
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وی افزود: لوسترهای زیبای بازمانده از عهد قاجار، سنگاب نفیس، ارسی های باشکوه، نقاشی های 
دیواری، ستون های چوبی با تزیینات مقرنس، آیینه کاری، از زیبایی های چشمگیر این بنای 
عهد قاجار است، تزیینات این بنا بیانگر هنر گچبری، آیینه کاری و کاشی کاری هنرمندان 

خالق و مبتکر اصفهانی است.

اولین نمونه تاریخی حمام خانگی   
از موارد جالب این خانه وجود حمام خانگی است، در گوشه جنوب شرقی این بنا حمامی با سقف 
گنبدی زیبا و سکوهایی در اطراف قرار دارد که شبیه حمام های اولیه خانگی و از نمونه های 

خوب حمام قجری است.
خانه های قدیمی و معماری بومی و اصیل بخشی از حافظه تاریخی یک شهر محسوب می شوند. 
زمانی  که هنوز مردمان شهر در آهن و فوالد محصور نشده بودند، با خاک و سنگ، آب و آفتاب 
در بستر آگاهی و تجربه های دیرین، فضاهایی را سامان دادند که امروزه یادگارهای آن جزو 

میراث فرهنگی ما و آیندگان سرزمین هست.
با گذشت زمان ساختار معماری در محیط جغرافیایی استان ها تغییر کرده است واین در حالی 
است که  سبک معماری بومی، اصیل و تاریخی خاص هر استان بر زمینه اقلیم، مصالح بومی، 

فرهنگ و سبک زندگی مردم هر استان طراحی می شده هست.
خانه تاریخی انگورستان ملک نیز از آن خانه هایی است که نه تنها تاریخ را روایت می کند بلکه 

با بازدید از آن دل هر بیننده ای را با خود به اعماق تاریخ می برد!

پس از آن فرزند این شخص به نام حاج محمد 
ابراهیم خان که لقب ملک التجار داشت بنای 
انگورستان را احداث کرد و به برگزاری مراسم 
عزاداری و تعزیه اختصاص داد؛ در واقع این بنا 
در آن زمان به امور برگزاری تعزیه و عزاداری 
محرم اختصاص یافته بود و معمار سازنده آن 
استاد حسین، به گونه ای آن را طراحی کرد 

که مناسب برگزاری تعزیه نیز باشد.
همان موقع این بنا برای عزاداری امام حسین 
)ع( و یارانش وقف و اختصاص یافت، برای 

سال ۱۳۴۱ ه.ق است.

به گفته علیرضا جعفری زند باستان شناس و کارشناس میراث فرهنگی که در باره ملک التجار می گوید می گوید: محمد ابراهیم ملک که در دوره قاجار ملک التجار اصفهان بود، بناهای زیادی را از 
تخریب ظل السلطان نجات داد، جالب است بدانید که  وی چهلستون و عمارت عالی قاپو را از این حاکم ظالم خرید و چون ملک شخصی شد ظل السلطان نتوانست این دو بنای تاریخی را تخریب کند 

و می بینیم که این بناها هم چنان پا برجا است.

معماری خانه هزار رنگ   
گر چه در طول زمان قسمت های مختلف این انگورستان تخریب شده و بخش هایی از آن در سال ۱۳۳۳  هجری شمسی در تعریض خیابان ملک از بین رفت .  اما آنچه از این بنا باقی مانده است حیاط وسیع 
 است که در شمال واقع شد و سفره خانه که مساحت تقریبی آ ن با حیاط یکی است. این سفره خانه تمامی جبهه حیاط را در بر می گیرد.  فضای سفره خانه بوسیله ارسی هفت دهنه به حیاط جنوبی باز

 می شود. بعدها حیاط خانه نیز سقف شده بطوری که از ارسی های سفره خانه و حیاط سرپوشیده و پشت بام و فضاهای سه جبهه ساختمان برای تعزیه استفاده می شده است.  در سقف حیاط نورگیر زیبا 
به همراه پنجره های سراسری باالی دیوار حیاط روشنایی فضای تعزیه را تامین می کند.

تاالر پنج دری زیبایی که در جبهه شمالی حیاط سرپوشیده قرار دارد محل دفن مرحوم ملک التجار و همسر اوست که بنا به وصیت وی در این محل  به خاک سپرده شده اند .  مجموعه فضاهای حیاط سر 
پوشیده، سفره خانه، اتاق مقبره و دیگر اتاق های اطراف حیاط دارای تزیینات فراوان گچبری ، آینه کاری وکاشیکاری هستند.

 ستون هایی که در وسط فضای سفره خانه و حیاط هستند دارای روکش های چوبی هستند اما پایه و ستون های تاالر از جنس چوب بوده که همراه با تزیینات است و سقف آن با آیینه کاری های فراوان 
بسیار چشم نواز است . در زیر فضای سفره خانه زیر زمینی وجود دارد که نورگیرهای مشبک نور آن را ازحیاط جنوبی تامین می کند. درگوشه جنوب شرقی بنا حمامی واقع شده است که سقف گنبدی 

بسیار زیبایی دارد و سکوهایی در اطراف آن تعبیه شده اند .
ارسی ها با شیشه های رنگی تزیین شده اند که تابش نور از بیرون ، عبور از شیشه ها و انعکاسش در تاالر آیینه کاری شده فضای بسیار زیبایی را به وجود می آورد .مهدی فقیهی پژوهشگر میراث فرهنگی 
در مورد این خانه می گوید: این بنا در اختیار اوقاف است و با کاربری فرهنگی ای که این بنا دارد، تا کنون سرپا مانده و مشکلی از جهت ساختاری برای آن پیش نیامده است  و به برگزاری مسابقات قرائت 

قرآن، تعزیه و عزاداری اختصاص دارد.
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پاییز، بهترین فصل برای کویر نوردی؛

دل به شن ها بسپار
Sepahan tourism

 m
agazine

فصل پاييز را می توان بهترين 
فصل برای كويــر نوردی 
دانســت. زيرا نه از گرمای 
طاقت فرسای تابستان خبری 
است و نه از سرمای سوزناک 
زمستان. بنابراين اگر قصد 
داريد طبيعت فوق العاده كوير 
را ببينيد  بهترين فصل برای 
سفر شما فصل پاييز خواهد بود. كشور ايران مناطق 
كويری زيادی دارد كه هر كدام اكوسيستم و ويژگی های 
منحصر به فرد خود را دارند و از مهم ترين جاذبه های 
گردشگری ايران محسوب می شود. در ادامه به معرفی 
چند نمونه از اين كوير ها و چند پيشنهاد كارآمد برای 

كويرگردی شما خواهيم پرداخت.

طبس
طبس یکی از پر رمز و رازترین مناطق کویری ایران اســت و 
بیشتر این رمز آلودی را به وجود دره جن ها یا کال جنی در این 
منطقه مدیون است. بومیان  این منطقه را محل زندگی جن 
و ارواح می دانند. بازدید از این دره ممکن اســت خطراطی به 
دنبال داشته باشد زیرا دره دارای دیوارهای بلند و پرشیب است.

در سفر به طبس می توانید از دره مرتضی علی و چشم های آب 
گرم و آب سرد آن  نیز دیدن کنید، همچنین می توانید پس 
از دیدن روستای ازمیغان شگفت زده شــوید. در این روستا 
شالیزارهای برنج و نخلستان های خرما در کنار هم وجود دارند. 

طبس در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

مصر
کویر مصر در یکی از روستاهای توابع اصفهان قرار دارد. این 
کویر را می توان یکی از زیباترین مناطق کویری ایران داست. 
کویر مصر را به دریای بی کران شنی نیز  تشبیه کرده اند.  این 
کویر روزهایی آرام و زیبا و شب هایی ستاره باران و رویایی دارد. 
این کویر را حصاری از رشته کوه ها در برگرفته است. چاه آب 
های عمیق و مناطق سرسبز در دل کویر جذابیت این منطقه 
را دو چندان کرده است.  خانه های کویری بازسازی شده برای 

اسکان گردشگران وجود دارد. آنها می توانند در کنار لذت بردن از آرامش کویر از موتور سواری و شتر سواری لذت ببرند.
رمل ها را می توان از اصلی ترین جاذبه های کویر مصر دانست. این رمل ها پشته های شنی هستند که تا دیوارخانه های روستایی 

باال آمده اند. با نگاه کردن به این رمل ها انگار به یک رنگ زرد بی کران چشم دوخته اید.

مرنجاب
کویر مرنجاب نیز یکی دیگر از کویرهای استان اصفهان است. مرنجاب از شمال به دریاچه نمک آران و بیدگل و از غرب به دریاچه 
نمک حوض سلطان می رسد. این منطقه یکی از قوی ترین پوشش های جانوری است زیرا منطقه ای پر غذا برای حیوانات 

محسوب می شود. از اصلی ترین جاذبه های کویر مصر می توان به تپه های شنی، قلعه کرشاهی و جزیره سرگردان اشاره کرد.

با چه افرادی برویم؟
پیشنهاد می شود اگر تا حاال به این نقاط سفر نکرده اید، برای گردش در کویر و اقامت در آن با تورهای طبیعت گردی که گردانندگان 

آن تجربه خوبی دارند، همراه شوید. دقت داشته باشید که حداقل پنج سفر گروهی به کویر را تجربه و مدیریت کرده باشند.

چه بپوشیم؟
این سوال ممکن است گاهی خنده دار باشد ولی برای سفر به کویر حتما باید بپرسید. اولین و مهم ترین هدف از پوشیدن لباس 
در سفر به کویر، پوشاندن بدن در مقابل آفتاب، گرما، حشرات، خزندگان و حفظ تعرق معمولی بدن است؛ لباس های سبک 

با رنگ روشن که از مواد و الیاف طبیعی مثل پنبه تولید شده باشند، مثل بومیان منطقه که چند دست روی هم می پوشند.

چه کفشی بپوشیم؟
پاهای شما حساس ترین نقطه بدن شماست، چون اگر آسیب بینند یا زخمی شــوند سفر مختل می شود. کفش مناسب 
 کویرنوردی پوتین است. پوتین پاهای شما را در مقابل نیش مارها و عقرب ها محافظت می کند و با حمایت از زانوها کمک 
می کند قدم های محکمی بردارید. البته توجه داشته باشید که برای پوشیدن پوتین حتما جوراب ضخیمی بپوشید. اگر ساق 

پایتان نیاز به مراقبت بیشتر دارند از مچ بندهای ورزشی استفاده کنید.

گردشگری سپاهان
عکس: 
مهربد رزاق منش
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بازدید ۱۸۰هزار گردشگر داخلی و خارجی از 

آران و بیدگل در شش ماه نخست امسال
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
آران و بیــدگل از بازدید ۱۸۰هزار گردشــگر داخلی و خارجی در 
شش ماهه نخست ســال ۹۷ از جاذبه های طبیعی، مذهبی و 

تاریخی شهرستان آران و بیدگل خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اصفهان، مجید نوری سرپرست اداره میراث 
فرهنگی شهرستان آران و بیدگل امروز ۱۹ مهر ۹۷ با اعالم این خبر 
گفت: »از این تعداد گردشگر ورودی به شهرستان آران و بیدگل ۱۶۸۱۲ هزار 
نفر اسکان و اقامت داده شده است.« سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان 
آران و بیدگل در ادامنه عنوان کرد: »حضور گردشگران در شهرستان آران و بیدگل فرصتی 
است تا بتوانیم ضمن ارائه خدمات مطلوب، شهرستان آران و بیدگل را به بهترین شکل چه از 
نظر جاذبه های طبیعی، مذهبی و تاریخی و چه از نظر معرفی صنایع دستی که می تواند به 
عنوان سوغات و ره آورد سفر معرف شهرستان آران و بیدگل باشد را به گردشگران داخلی و 

خارجی معرفی کنیم.«
نوری در پایان خاطر نشان کرد: »استفاده از ظرفیت های شهرستان آران و بیدگل و توسعه 
گردشگری موجب اشــتغال زایی برای جوانان و رونق گردشگری شهرستان آران و بیدگل 

می شود.«

افت ۱۱درصدی سفرهای 

خروجی
سرپرست معاونت گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، 

صنايع دستی و گردشگری اعالم كرده است كه در پنج ماهه 
نخست سال جاری ميزان سفر ايرانيان به خارج از كشور در مقايسه 
با مدت مشابه در سال ۹۶، ۱۱ درصد افت داشته؛ به اين ترتيب رقمی 
كه در ســال ۹۶ نزديک به ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بوده، اكنون به 
عدد سه  ميليون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ گردشــگر خروجی رسيده كه 
مقاصد پرطرفدار ميان اين جمعيت به ترتيب تركيه، عراق، امارات و 

گرجستان بوده است.
به باور كارشناســان، اين افت قابل توجه تحت تاثير عوامل مختلفی 
رقم خورده است كه سرآمد آنها را می توان نوسانات نرخ ارز و افزايش 
قابل توجه هزينه های حمل ونقل هوايی دانست. همچنين با استناد 
به آمار های ماهانه منتشر شده از ســوی منابع رسمی كشورهايی 
همچون تركيه، گرجســتان و امارات متحده عربــی، كه از مقاصد 
محبوب گردشگران ايرانی به شمار می روند، چنين مشاهده می شود 
كه سفر گردشگران ايرانی در مقايســه با سال گذشته به طور ويژه 
در اين مقاصد هميشه محبوب، كاهش پيدا كرده است. اما از طرف 
ديگر، آمار های ماهانه عملکرد صنعت گردشگری صربستان نشان 
می دهد گردشگری اين كشور، به عنوان كشوری اروپايی كه شرط 
اخذ رواديد توريستی را برای ســفر ايرانيان لغو كرده، با استقبال 
قابل توجه ايرانيان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبه رو شده 
است. برخی از فعاالن گردشگری منشا اين رشد را استقبال صورت 
گرفته از لغو رواديد توريستی، ارزانی قابل توجه سفر به اين كشور در 
ايام ارائه رانت ارز مسافرتی، جذابيت فرهنگی به عنوان كشوری در 
قاره اروپا و شايد از همه مهم تر تبديل شدن به ايستگاه اول مهاجرت 

برخی اتباع ايرانی می دانند.

تعطیالت زمستانی به امسال نمی رسد؛

آب پاکی روی دست موافقان »تعطیالت زمستانی«
 سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده که بعید است طرح تعطیالت زمستانی مدارس، امسال اجرایی شود. این درحالی است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی و 

گردشگری بارها ابراز امیدواری کرده که این طرح نیاز به مصوبه مجلس نداشته باشد و امسال اجرایی شود.
علی اصغر مونسان و دیگر موافقان طرح تعطیالت زمستانی، از این طرح با عنوان عاملی برای توسعه گردشگری جنوب کشور یاد می کنند؛ درحالی که چند نقص آشکار در این طرح وجود دارد. یکی از 
نقایص این طرح، تعطیلی مدارس و فعال بودن ادارات و شرکت هاست. به این ترتیب والدین نه تنها فرصتی برای سفر نخواهند داشت، بلکه با دردسر برای نگهداری از فرزندانشان مواجه خواهند شد. از 
سوی دیگر، در عین اینکه هیچ ضمانتی برای سفر مردم به جنوب کشور وجود ندارد و بسیار محتمل است که آنها مقاصد سنتی داخلی از جمله شمال کشور یا مقاصد خارجی را برای سفر در این زمان 
انتخاب کنند، زیرساخت های گردشگری مناسبی نیز در مقاصد مورد نظر موافقان این طرح وجود ندارد. همچنین این تعطیالت مقطعی عمال به بهبود وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ نیز منجر 
نخواهد شد؛ چراکه عمال به خروج بیشتر خانواده از منزل منجر می شود و به ترافیک و آلودگی نیز دامن خواهد زد. همه اینها البته یک سوی ماجرا هستند و چالش های آموزشی چنین تعطیالتی نیز در 
سوی دیگر ماجرا. در همین حال، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با برشمردن دالیل عملی نشدن رونق گردشگری با اجرای تعطیالت زمستانی گفته است: »استان هایی 
که توسعه گردشگری در آن منطقه هدف اجرای طرح تعطیلی زمستانی مدارس شده، در زمستان قابلیت سفر ندارد؛ چراکه سفر به زیرساخت های بسیاری از جمله مراکز اقامتی، جاده ای ایمن و... نیاز 
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»پاسارگاد« در لیست قدیمی ترین بناهای »تلگراف«
دنيای اقتصاد : سایت »تلگراف« اخیرا لیستی از ۲۰ مورد از قدیمی ترین بناهای دنیا منتشر کرده که مقبره کوروش هخامنشی، )پاسارگاد(، نیز در این لیست جا گرفته است. بناهای پانتئون و کولوسیوم در رم ایتالیا، 
مقبره اولین امپراتور چین، سانچی استاپا در هند، پارتنون در آتن یونان، زیگورات اور در عراق، هرم بزرگ گیزا و هرم بزرگ دجوسر در مصر، سکارا برای در اسکاتلند و بناهای دیگری از مالت، ترکیه، فرانسه، ولز و... نیز 

در لیست ۲۰ بنای قدیمی که از سوی تلگراف ارائه شده است، قرار دارند.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در ماه های اخیر بار دیگر چهره ایران در رسانه های جهانی به صورت تحریف شده ای به نمایش درمی آید. نمایش چهره ای نامناسب از ایران و همچنین عدم معرفی جاذبه های 

متعدد کشور در رسانه های بین المللی، یکی از اصلی ترین دالیل عدم رونق گردشگری در ایران عنوان می شود؛ چه اینکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ و از سرگیری روابط سیاسی و دیپلماتیک 
با برخی کشورها، با تغییر چهره ایران در رسانه ها همراه بود و بر ورود بیشتر گردشگران به کشور اثر مثبت گذاشت. حاال تلگراف در گزارش خود با اشاره به اینکه پاسارگاد یکی از ۲۲ میراث جهانی ثبت شده 

از ایران در یونسکو است، می نویسد: »کوروش بزرگ این بنا را در قرن ششم قبل از میالد ساخت. عالوه بر مقبره، دیگر بخش های باقیمانده در این میراث شامل قلعه ای بر بلندای یک تپه به نام »تل 
تخت« و دو کاخ پادشاهی است.« کارشناسان بر این باورند که گرچه معرفی این جاذبه گردشگری ایران در این رسانه بریتانیایی بسیار مجمل و مختصر است، اما می تواند همچنان معرف ایران 

به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان باشد؛ موضوعی که در جذب گردشگر بی تاثیر نیست.

دارد.«
 ســیدحمایت 
میــرزاده بــا 
یــادآوری اینکه 
بســیاری از والدین 
شاغل هســتند، از این رو 
با تعطیلــی مدارس نــه تنها 
گردشــگری رونق پیدا نمی کنــد بلکه دغدغه 
جدیدی برای خانواده ها ایجاد می شود، تصریح 
کرده اســت: »برای رونق گردشگری باید اوضاع 
اقتصادی مردم بهبود یابد و توســعه این صنعت 
ریشه در هزینه های سفر و توانایی مالی مردم دارد. 
پس امکانات رفاهی باید گسترش یابد تا بتوان در 

این زمینه به نتایج مطلوبی دســت یافت. از این 
رو، تعطیلی مدارس راه چاره نیســت و با اجرای 
طرح تعطیلی زمستانی رونق گردشگری محقق 
نمی شود.« نماینده مردم گرمی در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه تعطیلی زمستانی مدارس 
تاکنون در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس مطرح و بررسی نشده، تاکید کرده است: 
»تابستان زمان کار و فعالیت بسیاری از کشاورزان 
است و اجرای این طرح مشکالت بسیاری را برای 
آنها ایجاد می کند.« او همچنین معتقد اســت 
تعطیلی مدارس کمکی بــه کاهش آلودگی هوا 
نمی کند؛ چراکه با تحقق این موضوع دانش آموزان 

بیشتر از منزل خارج می شوند.
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میراث کهن

 آبان گان، جشنی به گوارایی
 آب های روان

عکس:
Shutterstockدكتر شاهين سپنتا

آبان گان از جشن های ماهانه ايرانی در ستايس روشــنايی و درخشندگی سياره ناهيد )زهره( و يا آناهيتا 
ايزدبانوی آب های پاک و گواراست كه هر سال در ۱۰ آبان ماه به فرخندگی هم نامی روز آبان )روز دهم( در 

ماه آبان )ماه هشتم( برپايه تقويم رسمی كشور، برگزار می شود.

آناهیتا یا اَرَدویســور آناهیتا در اوســتا ایزدبانوی آب ها خوانده و ستوده می شود. او در یشــت ویژه خود در اوستا به نام 
»آبان یشت«، سرچشمه همه آب های روی زمین خوانده شده است. بر این پایه، نیایشگاه های آناهیتا را در کنار رودها 
می ساختند و بسیاری از بناهای تاریخی در مناطق مختلف ایران که دارای پسوند »بی بی« یا »دختر« هستند )همچون 
قلعه دختر ساوه( بازمانده همان نیایشگاه ها هستند. همچنین آناهیتا، آناهید، و یا ناهید، نام های زیبا و برازنده بسیاری از 
دختران زیباروی ایرانی هستند. نام دیگر سیاره ناهید در زبان فارسی »بیدخت« است که همان »بغدخت« و به معنای »دختر خدا«  است و سفره های نذری 
با یادنام بی بی )همچون بی بی سه شنبه( بازمانده داد و دهش هایی است که زنان و دختران ایرانی به آناهیتا پیشکش می کردند. فردوسی نیز در آغاز شاهنامه 

خداوند جان و خرد را »فروزنده ماه و ناهید و مهر« می نامد و می ستاید.
نماد جشن آبانگان گل نیلوفر آبی است چون نیلوفر یا نیلوپر )گلی با پرهای نیلی رنگ( گلی اســت که در آب می روید و ریشه در آب دارد پس در ایران نماد 

 دهم آبان ماه ؛
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ایزدبانو آناهیتا  است. همچنین در استوره های ایرانی مهر یا میترا در میان گل نیلوفر زاده شد. گل نیلوفر در سنگ نگاره های تخت 
جمشید و تاق بستان نیز به شیوه ای نمادین نقش شده است.

در روایات ایرانی درباره پیدایش جشن آبانگان روایت است که در پی جنگ های پیاپی بین ایران و توران، افراسیاب تورانی فرمان 
داد تا کاریزها و نهرها را ویران کنند. پس از پایان جنگ، پسر تهماسب که »زو« نام داشت، خواست تا کاریزها و نهرها را الي روبی 
کنند. پس از الي روبی، آب در کاریزها روان شــد و ایرانیان بازآمدن آب را جشن گرفتند. در روایت دیگری آمده است که پس از 
هشت سال خشک سالی، در ماه آبان، باز باران بارید و از آن زمان جشن آبانگان پدید آمد. این روایت ها بیان گر جایگاه و اهمیت 

آب نزد ایرانیان از دیرباز تاکنون است.
آبان گان، جشن پاسداشت آب های روان و ایستای روی زمین همچون سرچشمه ها، رودها، دریاها، دریاچه ها، کاریزها، آبشارها 
و جوی هاست. از آیین های جشن آبانگان، ستایش آفریدگار، خواندن سرود کهن آبان یشت و ستایش آناهیتا ایزدبانوی آب ها، در 
نیایشگاه و شادی و پایکوبی در کنار آب هاست. از آیین های دیگر جشن آبان گان، نوسازی و بازسازی سازه های آبی همچون کاریز 

)قنات(، جوی، سرچشمه، چاه، بند، مادی و پل هاست.
بی گمان، آب، مایه سرزندگی، سرســبزی، سازندگی، پاکی، روشنایی، شادابی و شادکامی اســت و در سرزمین ایران همواره از 
اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پس استفاده درست و بهینه از آب بهترین شیوه بزرگداشت جشن آبان گان است و  در کشوری 
که با بحران آب روبروست، جشن آبا  گان فرصت خوبی برای جلب توجه مردم به اهمیت آب و پاسداشت آن است براین پایه، این 
نگارنده پیشنهاد می کند که جشن آبانگان به عنوان »روز ملی پاسداشت آب«  نام گذاری شود. در این روز نمادین، با هماهنگی 
سازمان های زیست محیطی، مردم به مصرف بهینه آب رهنمون شوند و برای پاکسازی و الیروبی رودخانه ها  و دریاچه ها و برکه ها 

و سرچشمه ها و قنات ها و مادی ها و ... تالش کنند.
وضعیت نگران کننده دریاچه ارومیــه و رودخانه زاینده رود و دیگر رودها، تاالب ها و دریاچه های کشــور نشــان می دهد که 
برای پاسداشت منابع آبی کشــور باید گام های اســتوارتری برداشــت انجام داد و یکی از این گام ها فرهنگ ســازی بر بنیان 
 ریشه های فرهنگ ملی است. جشــن آبان گان فرصت خوبی در اختیار ما می نهد که بیشتر به وضعیت منابع آب کشور بپردازیم  

و به قول سهراب سپهری:
آب را گل نکنیم

نــگار،  در فرودســت ا
کفتری می خورد آب.

یــا کــه در بیشــه دور، 
سیره یی پر می شوید.

یا در آبــادی، کوزه یی پر 
می گردد.

 
آب را گل نکنیم

شــاید ایــن آب روان، 
می رود پای ســپیداری، 

تا فرو شوید اندوه دلی.
دست درویشی شاید، نان 
خشکیده فرو برده در آب.

زن زیبایی آمد لب رود،
 

آب را گل نکنیم
روی زیبا دو برابر شــده 

است.
چه گوارا این آب!
چه زالل این رود!

مــردم باالدســت، چه 
صفایی دارند!

چشمه هاشــان جوشان، 
گاوهاشان شیرافشان باد!

من ندیدم دهشان،
بی گمان پای چپرهاشان 

جا پای خداست.
ماهتاب آن جــا، می کند 

روشن پهنای کالم.
بی گمان در ده باالدست، 

چینه ها کوتاه است.
مردمــش می دانند، که 

شقاق چه گلی است.
بی گمان آن جا آبی، آبی 

است.
غنچه یی می شکفد، اهل 

ده باخبرند.
چه دهی باید باشد!

کوچه باغش پر موسیقی 
باد!

مردمان ســر رود، آب را 
می فهمند.

گل نکردندش، ما نیز
آب را گل نکنیم.
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طالخونچه با پتانسیل باالی گردشگری
در ابتدای ســفر به این شــهر دیدنی به سراغ شهردار 
طالخونچه رفتیم تا شهر را بهتر معرفی کند .سید محمد 
اطیابي شهردار طالخونچه است و از همین رو آشنایی 
خوبی با شهر دارد، وی در ابتدا از طالخونچه به عنوان 
شهر قلعه ها، دیار صاحب ابن عباد وزیر دانشمند و شیعه 
پرور آل بویه نام برد و گفت این شــهر دارای قلعه های 
بسیار زیاد است و البته خانه های قدیمی نیز در این شهر 
وجود دارد که در مجموع بیش از ۷۰ خانه و قلعه قدیمی 
در شهر وجود دارد که پتانسیل خوبی را می تواند برای 
اجرای طرح بوم گردی در شهر ایجاد کند .در حقیقت 
ما تمام تالشمان را به کار گرفته ایم تا بتوانیم در ترویج 
فرهنگ گردشگری موفق شویم ،فرهنگی که هنوز مردم 

با آن به خوبی آشنایی ندارند و نمی دانند که چه 
پتانسیل هایی در دل این شهر نهفته است ،وی 
ادامه داد: در حال حاضر با کمک میراث فرهنگی 
در تالشیم تا بتوانیم در رابطه با بحث گردشگری 

در طالخونچه گام های خوبی برداریم .

 طالخونچه شهری با قدمتی بيش از هزار سال است، 
شهری در دل شهرستان مباركه كه ديدنی های منحصر 
به فردی دارد،شــهری قديمی با مردمی خونگرم و 
مهربان و قصه هايی كه هنوز هم از گذشته های دور بر 
 زبان مردم جاريست، شهری با قلعه های قديمی فراوان كه وجودشان جاذبه های
 گردشگری اين شهر را بيشتر كرده است ،برای ديدن جاذبه های اين شهر و 

آشنايی بيشتر با مردمانش راهی سفر شديم تا طالخونچه را بيشتر بشناسيم .

 طا لخونچه
 شهری با قلعه های دیدنی 

نويسنده:
يلدا توكلی
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۸۰ درصد بافت شهر قابلیت 

بوم گردی دارد 
اطیابی در ادامه بــا اعالم اینکه ۸۰ درصد از 
بافت شهر طالخونچه قابلیت بوم گردی دارد 
افزود: در صورتیکــه از این قابلیت به خوبی 
استفاده شــود می توان در جذب گردشگر 
موفق بود، برای تحقق این مهم اولین خانه 
بوم گردی نیز در طالخونچه در حال تجهیز 
 اســت و تا دو ماه دیگر آمــاده بهره برداری 
می شود.این خانه در واقع موزه مردم شناسی 
بود که قصــد داریم تا تبدیل بــه خانه بوم 
گردی شود تا پذیرای عالقمندان بیشتری 
باشد ،در سطح شهر خانه های 
زیادی وجــود دارد که البته 
امیدواریــم آنها نیز با توجه 
به قابلیت هایشان به سمت 
رشــد صنعت بوم گردی 
پیش بروند. وی ادامه داد: 

در سطح شهر قلعه های شخصی زیادی نیز وجود دارد که در 
صورت تبدیل شدن به قلعه بوم گردی می توانند بر جذابیت های 
شهر بیافزایند ،در این میان یک قلعه نیز در حال مرمت است تا 
تبدیل به هتل شود و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد. شهردار 
طالخونچه از قلعه های قدیمی بیشتر سخن گفت و ادامه داد 
:قلعه یاوری ،قلعه شریف آباد،قلعه ابراهیم خان ،قلعه کاظمی و 
قاضی نیز از دیگر قلعه های شهر است که قابلیت این را دارد که 
تبدیل به محلی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی شود  .

برج های کبوتر از دیگر دیدنی های شهر
وی از برج های کبوتر به عنوان یکی دیگر از دیدنی های شهر 
نام برد و گفت: یکی از این برج ها در حال مرمت توسط میراث 
فرهنگی است و البته شهر دارای برج های کبوتر زیادی است 
که مطمئنا می تواند مورد توجه قرار گیرد. البته شهر ما دارای 
مساجد قدیمی نیز می باشد، مساجدی با قدمت ۷۰۰ ساله که از 

جمله قدیمی ترین مساجد ایران به حساب می آید. 

فرش یلمه را بشناسید
  اطیابی یکی دیگر از جاذبه هــای طالخونچه را فرش آن با نام 
 یلمه عنوان داشت و تصریح کرد این فرش با رنگ های طبیعی و 
نقش های منحصر به فرد،بافت آن با پشم و دارای شهرت جهانی 

و از برند های صادراتی است . 

نان سنتی طالخونچه 
وی از نان سنتی این شهر نیز ســخن به میان آورد که از نظر 
کیفیت بسیار مورد توجه است و عنوان داشت در صدد هستیم تا 
این نان را بیشتر مطرح کنیم و تعاونی بانوان این شهر در خصوص 

پخت ویژه آن برنامه ریزی کرده است.

کاشت زعفران با کیفیت 
وی در ادامه به کاشت زعفران در این شهر اشاره کرد و گفت: با 
توجه به کمبود آب کشاورزان به دنبال کاشت زعفران در این 
شهر هستند که آینده خوبی را در این رابطه پیش بینی می کنیم. 
کاشت آن شروع و امیدواریم محصول ویژه این شهر بعنوان یک 

محصول تجاری شود.

به دنبال شناساندن شهر در کشور
شهردار طالخونچه به حضور در نمایشــگاه های مختلف برای 
شناساندن قابلیت های شهر در کشور اشــاره کرد و افزود: تمام 
تالش ما این است تا این شهر تاریخی و جاذبه هایش را در کشور 

بهتر و بیشتر معرفی کنیم .

طالخونچه شهری پر رمز و راز 
پس از گفت و گو با شهردار طالخونچه پا به شهر گذاشتیم تا از آن 
دیدن کنیم ،مسجد امام علی)ع( مسجدی قدیمی که در کنار 
آن برج چهارقلوی زیبایی به چشم می خورد را دیدیم ،  مسجدی 
کوچک اما سرشار از معنویت ،از چند خانه قدیمی هم بازدید 
کردیم خانه هایی که خود را آماده مــی کنند تا بوم گردی پر 
خاطره را برای مسافران رقم بزنند به قلعه های قدیمی هم سری 
زدیم قلعه هایی که  حیف و افسوس که تعدادی از آنها در حال 
تخریب است .با مردم گفت وگو کردم و با  طالخونچه بیشتر آشنا 
شدم با پارچه بافی که  از جنس پنبه و بافت با دست است .از راه 
زیر زمینی شهر گفتند از راهی که در گذشته از یک طرف شهر به 
سینه کش کوه پیوند می خورد .از فسیل ها و سنگ نوشته های 
کشف شده و از سکه های دوره اشکانیان داستان ها شنیدم و از 

غذاهای سنتی شهر مثل گندی که بسیار لذیذ است.
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مردم شهر
مردم شهر اکثرا کشاورز هســتند و به زراعت گندم، جو، 
زعفران و زیره سبز مشــغول اند.غالب کشاورزان شهر به 
علت خشکسالی های اخیر به زمین های اطراف شهر یا 
شهر های همجوار رفته و در آنجا زراعت می کنند. در ۱۰ 
سال اخیر، عده ای از مردم شهر از دیار خود مهاجرت کرده 
و در شهرهایی همچون اصفهان، مبارکه، مجلسی و یا شهر 

جدید بهارستان )در نزدیکی اصفهان( ساکن می شوند.
بسیج، مساجد و تأثیرات آن ها در مردم

بسیج در شهر طالخونچه جایگاه بســیار ویژه ای دارد. از 
آن جا که مردم انقالبی و مومن شــهر، خواســتار هرچه 
بهتر تربیت شدن فرزندان خود هستند، آن ها را در طرح 
صالحین بسیج )حلقه شهید رحیمی( ثبت نام می کنند. 
همچنین در زمان جنگ تحمیلــی، مردم طالخونچه از 
طریق بسیج به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شده 
و برخی شهید یا جانباز شده اند. از معروف ترین شهدای 
شهر می توان به »شهید ســیدتقی هاشمی«، »شهید 
سید علی هاشــمیان« و »شــهید نیازعلی سبزعلی« و 
علمای بزرگی علمای بزرگی چون »آیت اهلل ســید علی 
اکبر هاشمی«، »سید اسماعیل هاشــمی«، »آیت اهلل 
شریعت« و» شیخ اسد اهلل الهی« اشاره کرد. نوجوانان و 
نونهاالن شهر، پیوند بسیار اســتواری با مساجد و بسیج 
دارند. نوجوانان شهر ظهر جمعه، به هنگام اذان در مسجد 
حضرت فاطمه زهرا )س( حاضر شــده و نماز جمعه را 
برگزار می کنند و بعد از آن سواالت و مشکالت خود را با 
امام جمعه شهر در میان می گذارند. در شهر طالخونچه، 
مردم با روحانیون شــهر ارتباط نزدیکی دارند. به غیر از 
امام جمعه، حجت االسالم والمســلمین مهدی الهی از  
اعضای اسبق شورای شــهر نیز پیگیر مشکالت مردم و 
اخبار شهر هستند و مردم ســواالت و مشکالت خود را 
 با ایشان که امام جماعت مســجد حضرت قائم هستند 

نیز در میان می گذارند. 
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دور دنیا

نويسنده: 
بهاره عالی پور

۱-هتل زندان کاروستا، لتونی
زندان نازی ها که بعدها مدتی نیز به عنوان زندان 
روسیه مورد استفاده قرار می گرفت  پس از 
تعطیلی به یکی از جاذبه های گردشگری معروف 
لتونی تبدیل شده و آن حس عجیب و رعب آور 
حتی اکنون که به مکانی برای استراحت 
تبدیل شده بر فضای آن حاکم است و نکته اصلی 
 در مورد این هتل این است که هنوز 
دست بندهای آهنی در این زندان و برای 
مسافران مورد استفاده قرار می گیرد. غذای 
شاهانه شما هنگام اقامت در این هتل آب و نان 
خالی است و برای خواب باید روی یک تشک 
آهنی دراز بکشید. عالوه بر تمام این ها، شایعاتی 
در مورد  وجود اشباح در این زندان هتلی شنیده 
شده است.

2- هتل دریاچه ماالرین، سوئد
اگر بدنبال مکانی دنج و دور از همه هستید، 
پیشنهاد می کنیم به این پروژه هنری 
میکائیل گنبرگ بروید . این هتل شناور شبیه 
یک آلونک کوچک است که روی اقیانوس 
سرگردان مانده. اما بخش دلپذیر این خانه اتاق 
خوابی است که سه متر زیر آن واقع شده است. 
راه دسترسی به این اتاق هم در نوع خود جالب 
است. برای رفتن به این اتاق باید از نردبانی که 
درون یک لوله تعبیه شده پایین بروید. این 
اتاق با پنجره هایی احاطه شده تا به شما امکان 
مشاهده ماهی ها را بدهد، در حالی که عرشه 
فوقانی مکانی دنج و راحت برای گذراندن روز را 
در اختیار شما قرار می دهد.
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6 هتل عجيب و 
غريب دنیا

اكثر  ما آرزو داريم به يک سفر ماجراجويی ، شگفت انگيز و هيجانی 
برويم ، خيلی از شما دوست داريد اين هيجان را در مکان هايی 
نامتعارف تجربه كنيد، جايی كه شبيه آن در هيچ جای دنيا وجود 
نداشته باشد. اقامت در يک هتل لوكس و گران قيمت با امکانات 
روز در يک طرف سفر و مکان هايی هيجان انگيز و رازآلود در طرف 
ديگر برای شما وجود دارد ، كدام را ترجيح می دهيد ؟ مکانی در 
باالترين ارتفاعات را می پسنديد ، يا در زير آب ،زيرزمين ، روی 
سطح درياها ؟ اگر به دنبال چنين استراحتگاه هايی هستيد اين 

۱۰ مکان را در برنامه های سفر خود قرار دهيد.

3- اقامتگاه زیردریایی پوزوئیدون، فیجی
 

آب همیشه آرامش بخش بوده و اعماق اقیانوس یک مکان رمانتیک و ماجراجویانه به حساب می آید . پوشیدن لباس 
غواصی برای اکثر مردم سخت و ترسناک اســت .اما تصور کنید در دل دریا به راحتی نفس بکشید و انواع و اقسام 
موجودات دریایی از اطرافتان حرکت کنند .در  جزیره  فیجی  هتلی فوق العاده وجود که از ۲۲ اتاق فشرده شده زیر فشار 
آب که تنها از پنجره ساخته شده و محیطی دنج را برای عاشقان دریا فراهم نموده  است. شما در این هتل  می توانید  با  

زیردریایی  به یک گردش تفریحی در اطراف تپه های مرجانی  بروید .
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4- پاالسیو د سال 

)قصر نمک(، بولیوی
حتما در مورد هتل یخی شنیده اید ، 
اما جالب است بدانید هتل نمکی هم 
وجود دارد که تمام اجزایش از نمک 
تشکیل شده ، هتلی در کشور بولیوی 
وجود دارد که تماما از بلوک نمکی 
ساخته شده است.  از امکانات بی نظیر 
این هتل باید به  )زمین گلف، سونای 
خشک، نمک و ماساژدرمانی( اشاره 

برای ســرپا نگاه داشــتن این سازه 
بیش از یک میلیــون بلوک نمکی 
مورد استفاده قرار گرفت که اندازه هر 
بلوک ۳5 سانتیمتر بود و همین طور 
سطل هایی از آب نمک که به جای 
مالت برای در کنار هم نگاه داشتن 
این بلوک ها مورد نیاز بود. نکته جالب 
توجه دیگر در مورد این هتل این است 
که حتی تخت ها و مبلمان هتل نیز از 

نمک ساخته شده اند.

5- اقامتگاه دریایی، 

پوال مابول، مالزی
 

جزیره مابول به عنوان یکی از بهترین 
مناطق جهان برای عکاسی زیر آب به 
شمار می آید. این اقامتگاه دریایی نیز 
مکانی مناسب را برای غواصان فراهم 
نموده و حتی امکانــات غواصی را در 
اختیار عالقه مندان قرار می دهد. اینجا 
بندرگاه امنی برای غواصان سراســر 
دنیا است. یک سکوی نفتی که باالی 
جزایر مرجانی مثلثی شکلی قرار گرفته 
و امکان غواصی و گردش با شکوهی را 
در اطراف این تپه هــا برای مهمانانش 
مهیا نموده است. اگر چه ظاهر چندان 

اشرافی ندارد اما در عوض به خاطر فضای وسیعی که در اختیار دارد به محلی خاص برای اجرای برنامه گروه های 
موسیقی که قصد سرگرم کردن مسافران در طول شب را دارند تبدیل شده است.

6- هتل الپالند، فنالند
 

 در ناحیه الپالند در شمال فنالند کلبه هایی شــبیه خانه اســکیموها و بصورت جدا از هم وجود دارد که قطعا 
تجربه ای خاص و زیبا از لذت نوشیدن یک چای گرم در میان سرما و یخبندان زمستانی این منطقه به شما خواهد 
داد . در ساخت این کلبه ها از شیشه های حرارتی استفاده شده که امکان مشاهده آسمان را برای ساکنین فراهم 
می نماید. در نتیجه الزم نیست نگران پنجره های یخ بســته یا مه گرفته باشید که دید شما را محدود می کنند. 
اگرچه این کلبه ها کوچک و مدور هستند ولی محلی امن و راحت را در اختیار میهمانان قرار می دهند. همچنین 
با اقامت در این ایگلوها امکانات دیگری نیز در دســترس شماست از جمله رســتوران برفی و سورتمه سواری با 

گوزن های شمالی که خالی از لطف نخواهد بود.
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courtyard of the house was also 
roofed so that the windows of the 
dining room, the indoor court-
yard and the roof and the spaces 
of the three fronts of the building 
were used for ta’zieh.
At the roof of the courtyard, a 
beautiful -1cornered luminaire 
along with the windows above 
the walls of the courtyard lightens 
the space of ta’zieh.The five doors 
Hall, located on the northern 
front of the courtyard, is the burial 
site of the late Malek al-Tjajar 
and his wife buried in this place 
on the basis of his will. Covered 
courtyards, dining room, tomb-
stones, and other courtyards are 
decorated with plenty of plaster-
work, mirror work, and tiling. The 
pillars that are in the middle of 
the dining room and the yard are 
with wooden veneers but the base 
and columns of the hall are made 
of wood, with decorations and its 

roof is very eye-catching with a lot of mirrors. Underneath the 
dining room space, there is an underground Which Skylights 
Grid provide its light from the south yard. The southeastern 
corner of the building a bathhouse is located that has a very 
beautiful dome roof and there are platforms around it.
The windows are decorated with colored glasses that radiation 
of light from the outside, passing through the glass and reflect-
ing it in the mirror room, creating a very beautiful atmosphere.
Mahdi Faghihi, a cultural heritage researcher about this 
house, says: This building is at the disposal of the endowment, 
and with the cultural use of this building, it has remained idle 
and has not caused a structural problem for it, and it is dedi-
cated to holding the Quranic recitation, tajzi and mourning 
ceremony.
He added that the beautiful chandeliers left from the Qajar era, 
Exquisite stones, magnificent windows, wall paintings, wood-
en columns with Mogharnas decorations, mirror works are of 
immense beauty of this Qajar era building. The decorations of 
this building represent the art of plasterwork, the mirror work 
of the creative and artistic artists of Esfahan.
The first historic bathhouse sample
The house has a nice bathroom, In the southeast corner of this 
building, there is a bath with a beautiful dome roof and plat-
forms around, which resemble home-made bathrooms and 
good examples of Qajari baths.

Old houses and native archi-
tecture are part of the historical 
memory of a city. When the 
people of the city were still 
not enclosed in iron and steel, 
they laid out spaces with soil 
and rock, water and sun in the 
background of knowledge and 
experiences, which today are 
memorials of our cultural herit-
age and the future of the land. 
Over time, the architectural 
structure has changed in the 
geographic environment of the 
provinces. However, the style 
of the indigenous, original and 
historical architecture of each 
province has been designed in 
terms of the climate, indigenous 
culture, and the lifestyle of every 
province’s people. The historic 
home of the Malek vineyard is 
one of those houses that nar-
rates not only history, but it 
also delves every visitor into the 
depths of history
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The de-
lightsome 
architec-
ture of 
Iranian 
homes has 
long been 
famous, 

the houses that when you go and 
see them apart from their exquisite 
architecture where every part of 
it is made of principles and every-
thing is in its place Another point 
also attracts attention And that is 
the character of the house, In fact, 
the old houses each have their own 
personality; ; Something that does 
not fit in today’s homes.

Indoor pool, basin, 5 doors and guest 
rooms with colored glass that with the 
sunlight, They show up the symphony 
of dance and the light, All and all are part 
of these unique homes Which keep their 
freshness and sweetness at all times. 
Among these historic houses in Isfahan, 
there were also Garden houses that their 
garden now has been destroyed over 
time and for various reasons. One of 
them is “Angurestan Malek”; this house 
is on Sharif Vahifi Street, Malek Street, 
Sheikh Youssef neighborhood. A house 
that once flourished in the hills of the 
vineyard in the Qajar era.
Historical books say that during the 
reign of Nader Shah, Afshar was a garden 
full of grape trees near the city center, 
which was seized by the agents of the 
king due to the non-payment of taxes 
from the peasants, The garden was con-
sidered a state property since then, and 
at the time of Nasir al-Din Shah Qajar, 
it was at the disposal of the governor of 
Isfahan.
After that, the son of this person, Hajj 

Mohammad Ibrahim Khan, who was nicknamed Malik Altojar, built 
the building of Angurestan And dedicated it to the mourning and 
ta’zieh ceremonies; In fact, at that time, this building was dedicated to 
holding Muharram’s mourning And the architect’s constructor, Mas-
ter Hussein, designed it to be suitable for Ta’zieh.
Alireza Jafari Zand archaeologist and cultural heritage expert said 
about Malek al-Tajar: Mohammad Ibrahim Malek, who was Malik 
al-Tajar of Esfahan in the Qajar era, rescued many buildings from the 
destruction of Zill al-Sultan. It is interesting to know that he bought the 
Chehelsoton and Ali Ghapoo from this tyrannical ruler, and because 
of personal property, Sultan Zill al-Sultan failed to destroy these two 
monuments and now we see that these buildings are still in place.
The architecture is a thousand colors house
However, over time, various parts of this vineyard have been destroyed 
and parts of it were destroyed in Widening of Malek Street in 1333 AH. 
However, what remains of this building is the vast courtyard, which 
was located in the north and a dining room with an approximate area 
with the yard. This dining room covers the entire front of the yard. The 
dining room opens to the southern courtyard by a window. Later, the 

Dance and light play at Malek 
vineyard garden house
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In 1278, Mohammad Hussein 
Khan Sepahsalar formulated 
it as a square field and built a 
wall with a brick roofs around 
it. 
A Beautiful gate with two 
arches adjacent to it was in-
stalled on the north side of the 
street and Sepah Square (cur-
rent Imam Khomeini) that 
Sometimes Nasser-al-Din 
Shah, from above, watched 
the military. The field was 
limited to these places in dif-
ferent directions: From the 
north to the third of Esfand 
street(Colonel Sakha’i), to the 
east to Alaoddoleh (Ferdow-

si), to the west to Qavam al-Saltanah (southwest), and 
to the south to Baghshah or Sepah (Imam Khomeini). 
After the coup d’etat of March of 1299, military troops 
continued training outside, and the shooting field 
remained intact.
 With the implementation of the plan for the estab-
lishment of the first public gardens (parks) in Tehran 
on the fields of the shooting Square, the name of the 
square changed to the National Garden; but the build-
ings were gradually found and found with new uses. 
The existing structures within this area have remained 
since the last and they include these buildings: 
The Post Office (including the Museum of the Ministry 
of Post and Telegraph and Modern Telephone), the 
city’s general police officer (the current police force), 
that the State Department is located here, the National 
Museum of Iran (including the Museum of Ancient 
Iran), the National Museum and National Library, 
Country Property Documents and Construction of the 

First National 
Oil Company 
(Current State 
Building No. 3). 
The National 
Garden was also 
located between 
the building of 
the Post Office 
(Museum of 
the Ministry of 
Communica-
tions) and the 
former building 
of the National 
Oil Company 
(Building No. 
3 of the Minis-
try of Foreign 
Affairs), which 
entering the 
United Nations 
Street from 
Sepah Street 
(Imam Khomei-
ni Street) was 
through it. 
Today, the 
administration 
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One 
of the 
old and 
famous 
streets of 
Tehran 
is Imam 

Khomeini Street (Sepah). This 
street is a bed of old and beau-
tiful buildings, which has left 
us from the past. 
One of the most beautiful his-

torical monuments 
in the bustle of the 
street is shining like 
a candlelight and it 
is National Garden 
façade that its mag-
nificence and beauty 
brings the eye of 
every passer-by. 
National Garden 
façade and Shooting 
field are two of those 
old and historic mon-
uments that are Lo-
cated on this street, 
there are many 
tourists visiting the 
old town every day 
to see this collection 
and Every day, many 
tourists come to see 
the collection in the 
old part of the city. 
As you cross the 
National Garden 
façade and enter 
the courtyard of the 
Shooting field, there 
is no longer Imam 
Khomeini’s throat 
and its traffic. It is as 

if you walked in another land Silence, tranquility, greatness,and 
beauty conquer you.
Shooting field is the name of a place on Tehran’s Imam Khomeini 
Street Which was made during the time of Fath Ali Shah Qajar as 
a military zone and for their combat training and the central bar-
racks were in the middle of it. 
In fact, the origin of the name of this place had root in the French 
march, which became the Mashgh in Persian. Tourists describe 
this place as a quadrangle with the sides close to 400 meters and 
they have mentioned it as one of the largest military squad of 
Tehran. This field was restored and developed during the period 
of Nasir al-Din Shah. 

Gateway to old Tehran!
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of Cultural Heritage of Tehran 
province, with the participa-
tion of the municipality of 
District 12, intends to liberate 
and restore the gates and pav-
ing of this site to rebuild it in 
its original form.
 The buildings of this square, 
like most of their buildings, 
followed a special style. This 
style of architecture in Iran, 
which is a mixture of various 
historical Iranian and Euro-
pean styles, has been used 
in every way in every build-
ing. The oldest building in 
this complex is the Kazagh 

Khane, which dates back to the year 1280 AH and at 
the time of Nasir al-Din Shah and the latest one is the 
National Library and Museum of Malek, which is based 
on traditional Iranian architecture. In each building of 
this square a special style has been implemented. In the 
building of the Museum of Ancient Iran, with a pattern 
from the vault of Kasra and Ivan-e Madayen Sassanid 
architecture style is used. 
Ministry of Foreign Affairs building is in Achaemenid 
style. 
The building of documents and real estate is done with 
a mixture of Achaemenid, Sassanid, Islamic and Euro-
pean architecture, which is clearly recognizable. 
The use of ancient architectural styles with modern 
structures and functions is one of the most prominent 
features of that period.
 The street and the middle pivot of the square, called 
the United Nations, is one of the largest sidewalks in 
Iran. 

Bike and motor-
cycling shows 
were held for 
the first time 
in this place. In 
addition, the 
first flight of 
balloons and 
the first aircraft 
landing during 
the First World 
War were done 
in this field. 
Shooting 
Square was 
also the place 
where Mirza 
Reza Aghdaei, 
known as Mirza 
Reza Kermani, 
Nasser al-Din 
Shah’s murder-
er in 1314 AH.
 was hanged. 
Sheikh Fazlal-
lah Nuri was 
also hanged 
on the same 
square.
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يکی ديگر از بنای قابل توجه موجود در خانه معتمدی 
پنج دری ارســی مربوط به زمان صفويه است كه 
مقرنس بزرگی در باال با پنج فرورفتگی و پنج طاقچه 
مقرنس دارد كه در پايين هم اين پنج طاقچه تکرار 

شده است.
 شومينه موجود در آن در راس آن شبيه كاله خود 
قزلباش است و دو گوشــواره در دوطرف دارد كه يک گوشواره بزرگ مربوط 

به خانم خانه و زنانه درجه اول و گوشواره سمت راست مربوط به خدمتکاران 
بوده كه مطابق معماری زمان رنگ آميزی آن ســاده و در اصطالح رنگ )شير 
و شکر( اســت و درب های ورودی و خروجی آن نيز از نظر ساخت قابل توجه 
اســت كه پنجره های گوشــواره و همچنين درب ها مربوط به همان زمان 
صفويه و حدود ۵۰۰ سال قبل اســت كه البته به علت دوری از آفتاب و باران 
 قابل مرمت بوده اســت و درب های ارسی نيز بسيار آســيب ديده بوده كه 

مرمت شده است.

  میهمان خانه تاریخی معتمد باشید؛

خانه ای باشکوه ، به سبک ایرانی

 آدرس: خيابان هشت بهشت غربی، چهارراه ملک، خيابان ملک شمالی، 
بن بست شماره ۳، منزل اول سمت راست، خانه مال باشی






