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و  انسانی  علوم  موضوعات  بر  تمرکز  با  "سفر" 
ارتباطات اجتماعی نشریه ای است که تحلیل های 
جامعه شناسی،   مردم شناسی، ارتباطات بهتر 
انسان ها با یکدیگر و تعامل شان با محیط زیست 

را در چارچوب انواع سفرها ارائه می دهد.
نشریه می کوشد با هم فکری پژوهش گران علوم 
اجتماعی و اقتصادی راه کارهای نوآورانه ای برای 
بهره گیری بهتر از سفرهای گردشگری، فرهنگی، 
تجاری و آموزشی را به بحث بگذارد. "سفر" را 

بخش خصوصی منتشر می کند.
- سفر از انعکاس دیدگاه های شما در قالب مقاله  

و گزارش های سفر استقبال می کند.
به  را  موضوع  با  مرتبط  عکس های  و  -مقاالت 

نشانی پستی و یا ایمیل ماهنامه  بفرستید.

ماهنامه سفر

می پذیرد.  اشتراک  آنالین  سفر،  ماهنامه 
 store.safar.me

"سفر"  گذشته  شماره های  دریافت   برای 
ماهنامه  اینترنتی  فروشگاه  طریق   از 
سفارش دهید و یا با واحد اشتراک این نشریه 

تماس حاصل نمایید.

/ sa farmagaz ineبرگزیده برترملی گردشگری 

و رو دررو

اسب آتشین، راه آهن ایران و پیشینه آن������������������������������������������������ ۵۴

۵۸ ����������������������������������������������������������������������������� کارکرد اقتصاد اشتراکی
نرخ های مناسب ایرانگردی در فصل طبیعت����������������������������������������� ۵۹
بار توسعه بر دوش کدام نهاد مدنی؟������������������������������������������������������� ۶۰

جایگاه ایران در بزرگترین رویداد نمایشگاهی جهان کجاست؟��������� ۶۲
ماهنامه سفر در نمایشگاه ای تی بی برلین������������������������������������������� ۶۷
تغییر در نگرش، تغییر در رفتار���������������������������������������������������������������� ۶۸
تجسم در عکاسی و نگاه خیره گردشگران��������������������������������������������� ۶۹

۷۰ ��������������������������������� سرمایه گذاران حاال متقاضی ریال هستند تا دالر
۷۲ ������������������������������������������������ گردشگری در پسابرجام، بیم ها و امیدها

نمایشگاه دائمی تجهیزات هتلداری��������������������������������������������������������� ۷۳
برند بوتیک هتل ها را در اختیار داریم������������������������������������������������������ ۷۴

۷۶ ��������������������������������������������������������������������� رکاب زنی در جاده های نیجر
۸۴ ��������������������������������� سیاره های حیات بخش در ورای منظومه شمسی

و پذیرایی

و ماجراجویان

و گزارش

 سفر می رویم، پس هستیم������������������������������������������������������������������������������ ۹

۱۰ ������������������������������������������������������������������������������������������ تازه های بازار سفر 

جلفا گردی، جلوه ای از شکوه و نبوغ������������������������������������������������������������ ۱۴
شگفتی های محور شرق��������������������������������������������������������������������������������� ۱۸
۲۸ �������������������������������������������� حوض خان و چهل پایه، سراپرده های متروک

گیلوان در آرزوی مهاجرت معکوس������������������������������������������������������������ ۳۲
سارال، عروس کردستان�������������������������������������������������������������������������������� ۳۴

لوور در تهران، گنجینه های میراث فرانسه�������������������������������������������������� ۴۰
لوور از نگاه عباس کیارستمی����������������������������������������������������������������������� ۴۲
قاجاریه، ناکام در سیاست، موفق در هنر����������������������������������������������������� ۴۴

از پرشیا تا ریو�������������������������������������������������������������������������������������������������� ۴۶
۴۷ �������������������������������������������������������������� خاستگاه ایران در اوستیای روسیه
۴۸ ���������������������������������������������� رواندا، شگفتی های بزرگ در مرزی کوچک

و سخن نخست

و ایرانگردی

و تازه ها

و جام جهان

و میراث

و طبیعت

و حمل ونقل

و دیدگاه

برگزیده برترملی گردشگری
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همایون ذرقانی

ــیاق ارز  ــن س ــر همی ــفرها را کشــید و ب ــار س ــه افس ــت آن اســت ک ــاال وق ــد ح ــان می کنن ــی گم مقامات
ــی  ــوان انتخاب ــه عن ــغ عــوارض خــروج از کشــور - کــه البت هــم جیره بنــدی شــده اســت�  ســال پیــش مبال
ــد - افزایــش نامتعــارف داشــت و حــاال وضعیــت  ــه جریمــه شــهروندی می مان کج ســلیقه ای دارد و بیشــتر ب
کنونــی اختصــاص ارز، خــروج و یــا کــم تواتــر شــدن  پــرواز برخــی خطــوط هوایــی نشــانه هایی از تــاش بــرای 
پاییــن آوردن تقاضــای ســفر در ایــران دارد� ایــن اتفاقــات همــه قبــل از آن رخ داد کــه ترامــپ تصمیــم بــه 

ــد� ــت و درصــدد بازگشــت تحریم هــای اقتصــادی برآم خــروج از برجــام گرف
ــدار  ــت� در پن ــه اس ــده گرفت ــه را نادی ــای جامع ــی از نیازه ــت، برخ ــد ارزی دول ــت های جدی ــا سیاس ام
سیاســت ورزان مــا، ســفر و گــردش انــگار موضــوع نــاالزم و غیراولویــت داری اســت کــه ماننــد برخــی دیگــر از 
نیازهــا می تــوان نادیــده اش گرفــت و یــا بــه وقــت دیگــری مــوکل کــرد� علی رغــم چنیــن پنداشــت غالبــی، 
ــرای ســفر در ایــران کاســته نمی شــود� ایــن تقاضــا یــک واقعیــت جــدی  ان هــا مــی داننــد کــه از تقاضــا ب
اســت� مثــل نوعــی انــرژی کــه از بیــن نمــی رود بلکــه از شــکلی بــه شــکل دیگــر درمی آیــد� یادمــان بمانــد 
کــه نســل جدیــدی از جوانــان پرشــور کشــور هــر ســال بــه چرخــه بــازار ســفر وارد می شــوند و مترصدنــد 
ــفر  ــش س ــرات توانبخ ــه تاثی ــوند ب ــته می ش ــالخورده و بازنشس ــه س ــم ک ــته ه ــد، آن دس ــا را بکاون ــا دنی ت
ــرای  ادامــه حیــات ضــروری اســت، ســفر و گــردش نیــز  ــد� همان طــور کــه نفــس کشــیدن ب احتیــاج دارن
چــون عادتــی در ناخــودآگاه جمعــی ریشــه دوانــده اســت� جامعــه، تشــنه ی کمــک زیربنایــی دولــت بــرای 
ارتقــا و افزایــش ســطح ســلیقه در مسافرت هاســت تــا مفــری بــرای رهایــی از پاتیــل پرتنــش زندگــی پیــدا 
کنــد� اعمــال تنگناهایــی از ایــن دســت تنهــا موجــب می شــود تــا کیفیــت ســفرها دســتخوش آشــوب شــود� 
ــا  ــورآوران باره ــد و ت ــق نمی ده ــم رون ــردی را ه ــی ایرانگ ــت های اینچنین ــورم، و سیاس ــرایط ت ــا ش چه بس

ــازار ســفر بــه ایــران رو بــه کاهــش گذاشــته اســت�   اعــام کرده انــد کــه تقاضــا بــرای ب
ــران منفــی اســت� به راســتی چــه تضمینــی وجــود دارد اعمــال  ــراز گردشــگری ای اســتدالل شــده کــه ت
چنیــن سیاســت هایــی تــراز را مثبــت کــرده و یــا ایرانگــردی را رونــق بدهــد� جیره بنــدی ارز لزومــا موجــب 
ــه  ــر ک ــل دیگ ــا عام ــان و ده ه ــی های آس ــات و دسترس ــت خدم ــه کیفی ــود بلک ــردی نمی ش ــش ایرانگ افزای
ــد�  ــاء می دهن ــی را ارتق ــد داخل ــک مقص ــای ی ــوند، جذابیت ه ــه می ش ــردی تغذی ــای راهب از برنامه ریزی ه
ــده باشــد، لنــدن را هــم  ــا ایــن مضمــون }کســی کــه فقــط لنــدن را دی ــد ب انگلیســی ها ضرب المثلــی دارن
نمی شناســد{ منظورشــان ایــن اســت کــه شــما بایــد شــهرهای دیگــری چــون رم، پاریــس و مادریــد را هــم 

ببینــی تــا آن وقــت بگویــی کــه لنــدن شــهر خوبــی هســت یــا نــه�
روان ســازی و ایجــاد آرامــش در بــازار ســفرهای داخلــی و خارجــی ضرورتــی اولویــت دار از منظــر اجتماعــی 
ــانی  ــح، نش ــت گذاری های صحی ــاذ سیاس ــی در اتخ ــبب ناتوان ــه س ــت ب ــته نیس ــت و  شایس ــی اس و فرهنگ
غلــط بــه جامعــه بدهیــم� از ســوی دیگــر، ضعــف ســاختاری در متولــی گردشــگری نتوانســته سیاســت ورزان 
ــا طیــف  ــن موضــوع ســبب شــده ت ــد� ای ــه کن ــازار ســفر توجی ــات آشــوب در تقاضــای ب ــه تبع را نســبت ب
گســترده ای از شــاغان ایــن بخــش دســتکم در دو مــاه گذشــته در نوعــی تردیــد و ابهــام بــه ســر ببرنــد� حــاال 
کارگــزاران ایــن صنــف بــه موضــوع وزارت خانــه شــدن صنعــت گردشــگری بیــش از هــر زمانــی دلبســته اند 

ــد� ــته باش ــان داش ــا جری ــتری در تصمیم گیری ه ــب بیش ــدار به مرات ــا  اقت ت

سفر برای کوته بینی و تعصب، مرگبار است� 
بزرگ منشی، سامتی و نگاه خیرخواهانه تنها در 
گوشه ای از جهان و با زندگی گیاهی به بار نمی نشیند�

مارک توآین
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ــه ای اســت  ــه گون ــازار ارز ب آشــفته ب
کــه تصمیــم بــرای مســافرت را بیــش از 
هــر زمانــی بــا ابهــام و دشــواری روبــرو 
ــس  ــیف رئی ــی اهلل س ــت� ول ــرده اس ک
کل بانــک مرکــزی معتقــد اســت ســفر 
شــهروندان بــه خــارج، تــراز گردشــگری 
کشــور را منفــی کرده اســت و مســافرت 
بــه  را  توجهــی  قابــل  ارز  خارجــی، 

ــد�  ــل می کن ــا تحمی ــاد م اقتص
بهــاره  ارزی  بحــران  بحبوحــه  در 

ــر  ــت دفات ــن فعالی ــتقیم دام ــور مس ــه ط ــه ب ک
مســافرتی را گرفتــه اســت، انجمــن دفاتــر خدمــات 
مســافرتی و گردشــگری ایــران شــصتمین ســالگرد 
ــی نســبت  ــام و تردیدهای ــا ابه تاســیس خــود را ب
ــه در ســالن   ــن حرف ــه آینــده کســب و کار در ای ب

ــت� ــن گرف ــاد جش ــرج می ــای ب همایش ه
در صحبت هــای رحمــت اهلل رفیعــی رییــس 
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی و 
ــارف  ــت نامتع ــه از وضعی ــران گای ــگری ای گردش
ــد  ــود� او منتق ــکار ب ــر آش ــن دفات ــب وکار ای  کس
سیاســت ورزانی بــود کــه تصــور چندانــی از ماهیت 
ــد بحــران  ــن می پندارن ــد و چنی ــه ندارن ــن حرف ای
ارزی را گردشــگران خروجــی دامــن زده انــد� او بــا 
نامناســب توصیــف کــردن چنیــن نگرشــی گفــت: 
ــی  ــافران خروج ــر مس ــون نف ــه ۴ میلی ــک ب نزدی
قصــد زیــارت  دارنــد و بخشــی نیــز  مقصودشــان، 
ــدود ۳  ــی ح ــگران تفریح ــت� گردش ــارت اس تج
ــرای جمعیــت ایــران  میلیــون نفــر هســتند کــه ب
ــرای خــروج ارز محســوب  ــه ای ب ــم دغدغ ــن رق ای
ــه بســیاری از کشــورها  ــن ک ــن ای ــود� ضم نمی ش
ــفر  ــهیات س ــان تس ــفرهای شهروندانش ــرای س ب
در نظــر می گیرنــد� در عیــن حــال ۵ میلیــون 
گردشــگر ورودی داریــم کــه هزینه هــای گردشــگر 
ــگر ورودی  ــای گردش ــر از هزینه ه ــی کم ت خروج
ــر  ــاری ب اســت� تورگردانــی، صنعتــی اســت کــه ب
ــن  ــر از ای ــزار نف ــا ه ــدارد و ده ه ــت ن دوش دول
بخــش ارتــزاق می کننــد� در چنیــن شــرایطی 

ــته اند! ــه نداش ــازه معامل ــم اج ــا ه صرافی ه
ــرد  ــز اشــاره ک ــی نی ــش مالیات ــه چال ــی ب رفیع

   کسب وکار 
در فضای گرگ ومیش

رونمایی از تندیس آقای مهاجری به عنوان پیشکسوت و بنیان گذار نخستین دفتر مسافرتی در ایران

دفاتر خدمات مسافرتی ایران شصتـمین سالگردتاسیس  انجـمن 
خود را  جشن گرفتند 

دکتــر  دســتور  بــا  مونســان: 
ــک  ــس کل بان ــه رئی ــری ب جهانگی
مرکــزی مقــرر شــد تــا تمــام 
از طریــق دفاتــر  ارز مســافرتی 

تأمیــن شــود مســافرتی 
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ــی  ــاد و دارای ــا در وزارت اقتص ــت: ممیزی ه و گف
کارشناســی انجــام نمی شــود� بارهــا خواســتار 
رویه هــای کارشناســی در اعمــال مالیــات ایــن 
ــه  ــه توجی ــد ک ــا می گوین ــا آنه ــم ام ــر بوده ای دفات
نمی شــوند! دیگــر چــه کار کنیــم کــه توجیــه 
بشــوند؟!  مامــوران مالیاتــی فکــر می کننــد دفاتــر 
پنهــان داریــم در حالــی کــه نظــام فعالیــت دفاتــر 
ــه  ــش ب مســافرتی شــفاف اســت� از آن ســو، گرای
ــا  ــی از ســوی ممیزه ــور مالیات ــازی در ام شفاف س

مشــاهده نمی شــود�
رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری در ایــن مراســم انجمــن صنفــی 
ــردی  ــی و جهان گ ــافرت هوای ــات مس ــر خدم دفات
را ظرفیــت بزرگــی برشــمرد و وعــده داد تــا  تأمین 
ــر خدمــات مســافرتی  ــق دفات ارز مســافران از طری
ــاره  انجــام شــود� علی اصغــر مونســان گفــت: »درب
موضــوع ارز بایــد بگویــم کــه مــدل جدیــدی 
تدویــن شــده اســت� بــا دســتور دکتــر جهانگیــری 
بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی مقــرر شــد تــا تمــام 
ــن  ــافرتی تأمی ــر مس ــق دفات ــافرتی از طری ارز مس

شــود�«
مونســان در ادامــه بــه تعــداد گردشــگران 
خروجــی اشــاره کــرد و افــزود: »بــر اســاس آمارهــا 
ــه  ــم ک ــون گردشــگر خروجــی داری حــدود ۹میلی

نیمــی از آن هــا زائــران عتبــات عالیــات هســتند 
ــی  ــکل مالیات ــاره مش ــتند�« او درب ــر نیس و ارزب
ــوع  ــد: »موض ــادآور ش ــز ی ــافرتی نی ــر مس دفات
مالیــات یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم مرتبــط 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــگری اس ــت گردش ــا صنع ب
ــرخ  ــد ن ــرر ش ــس، مق ــدگان مجل ــم نماین تصمی
ترجیحــی ارزش افــزوده از ۹درصــد بــه ۳درصــد 
در بخــش هتلــی کاهــش یابــد و امیدواریــم 
بتوانیــم بــا همــکاری مجلــس ایــن موضــوع را بــه 
ــر خدمــات مســافرتی نیــز تعمیــم دهیــم�« دفات

او گفــت: »در زمینــه ســرمایه گذاری نیــز 
ــق  ــت از طری ــن صنع ــرای ای ــی ب ــی طای فرصت
ــتغال  ــع اش ــی، مناب ــعه مل ــدوق توس ــع صن مناب
ــهیات  ــر، تس ــتغال فراگی ــتایی، اش ــدار روس پای
منابــع  و  بهین یــاب(  )ســامانه  تولیــد  رونــق 
ــده  ــود آم ــه ۹۷ به وج ــه بودج ــره ۱۸ الیح تبص

ــت�« اس
ــروژه در  ــر ۱۷۰۰ پ ــال حاض ــزود: »در ح او اف
ــی  ــاً غیردولت ــه عمدت ــم ک ــاخت داری ــت س دس
ــای  ــکاری بخش ه ــا هم ــم ب ــد داری ــت و امی اس
مختلــف ۱۲۵۰ پــروژه کــه نیمــی از آن هــا 
ــه  ــرور ب ــت به م ــی اس ــات اقامت ــل و تأسیس هت

برســد�« بهره بــرداری 

رفیعی: نزدیک به ۴ میلیون نفر 
مسافران خروجی قصد زیارت 

 دارند و بخشی نیز  مقصودشان، 
تجارت است. گردشگران 

تفریحی حدود ۳ میلیون نفر 
هستند که برای جمعیت ایران 

این رقم دغدغه ای برای خروج 
ارز محسوب نمی شود

و  چانه زنی هــا  بــا  ســرانجام 
گردشــگری،  صنــف  اعتراضــات 
بانــک مرکــزی قانــع شــد تــا بخــش 
گردشــگری را بــه فهرســت ۳۳ بخش 
اولویــت دار ارزی در نظــام جدیــد 
بیافزایــد�  ارز  نــرخ  یکسان ســازی 
اعتــراض  بــا  نادیده انــگاری  ایــن 
ــرو  ــگری روب ــاالن گردش ــیع فع وس
بــود� بــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه 
میــان بانــک مرکــزی و ســازمان 
صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث 
قــرار  ظاهــرا  گردشــگری  و 
اســت گردشــگری نیــز در میــان 
اولویت هــای ارزی گنجانــده شــود؛ 
ــن  ــس انجم ــه رئی ــه گفت ــه ب گرچ
ــافرتی  ــات مس ــر خدم ــی دفات صنف
ــادر  ــنامه آن ص ــوز بخش ــران، هن ای

ــت�  ــده اس نش
تاریــخ  از  بخشــنامه،  براســاس 
ــک مرکــزی  ــن ۱۳۹۷ بان ۲۱ فروردی
ــام  ــرای تم ــن ارز ب ــه تامی ــبت ب نس
نیازهــای قانونــی تجــاری و تولیــدی 
مقــررات  و  قوانیــن  چارچــوب  در 
صــادرات و واردات و مقــررات ارزی 
ــر مبنــای هــر دالر ۴۲۰۰۰  کشــور ب

ریــال اقــدام می کنــد�

اطاعیه شــماره ۲ یکســان ســازی 
نــرخ ارز بانــک مرکــزی در رابطــه بــا 
نحــوه تامیــن ارز مســافرتی، درمانــی 

و دانشــجویی بــه ایــن شــرح اســت:
ــار  ــک ب ــرای ی ــافرتی ب ۱-ارز مس
ســفر در ســال بــه میــزان ۱۰۰۰ 
یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا 
ــای خروجــی  ــه مســافران در مرزه ب

هوایــی پرداخــت مــی شــود� میــزان 
ارز مســافرتی پرداختــی بــه مســافران 
ــرز  ــم م ــورهای ه ــه کش ــی ب هوای
)مشــترک  و کشــورهای همســود 
المنافــع( بــه غیــر از عــراق ۵۰۰ 
یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا 

ــت� اس
مســافرتی  ارز  ۲-متقاضیــان 

ــر  ــه معتب ــه گذرنام ــه ارائ ــف ب موظ
جمهــوری اســامی ایــران، بلیــت 
هواپیمــا، روادیــد کشــور مقصــد 
ــه  )در مــورد کشــورهایی کــه نیــاز ب
ــت  ــید پرداخ ــد( و رس ــد دارن روادی
ــه بانــک  عــوارض خــروج از کشــور ب

ــتند� ــی هس مل
نســبت  بایــد  ۳-متقاضیــان 
ارز  ریالــی  معــادل  پرداخــت  بــه 
مســافرتی بــه شــعب منتخــب بانــک 
ــند  ــل آن س ــدام و در مقاب ــی اق مل
حسابداری/رســید دریافــت کننــد�

در  مســافرتی  ارز  ۴-پرداخــت 
باجــه بانــک ملــی مســتقر در مبــادی 
خروجــی )پــس از باجــه کنتــرل 
گذرنامــه( و در مقابــل دریافــت ســند 
حســابداری/ رســید و ممهــور کــردن 
گذرنامــه متقاضــی انجــام مــی شــود�

۵-میــزان و ترتیبــات پرداخــت ارز 
ــس از  ــات پ ــات عالی ــران عتب ــه زائ ب
هماهنگــی بــا ســازمان حــج و زیارت 

اطــاع رســانی خواهــد شــد�
۶-تامیــن ارز درمانی و دانشــجویی 
بــا رعایــت مجموعــه مقــررات ارزی از 
طریــق بانــک های تجــارت و ســامان 

کمافــی الســابق ادامــه مــی یابد�

اولویت تخصیص ارز برای گردشگری
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ــی  ــن علن ــگری در صح ــکیل وزارت گردش ــرح تش ــات ط کلی
ــی در  ــر الریجان مجلــس شــورای اســامی مطــرح شــد و دکت
ــد دو  ــه و نیازمن ــاف برنام ــرح را خ ــن ط ــی، ای ــن بررس حی
ســوم آرا دانســت امــا در نهایــت رییــس مجلــس بــا تشــکیل 
جلســه بــا هیئــت رییســه مجلــس اعــام کــرد کــه کلیــات 
طــرح وزارت گردشــگری در صحــن علنــی مجلــس شــورای 

اســامی تصویــب شــده اســت� خبرگــزاری خانــه ملــت 
ــیون  ــس فراکس ــژاد ریی ــار کوچکی ن ــل از جب ــه نق ب
ــع دســتی در  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای می
مجلــس گفتــه اســت کــه  پــس از تصویــب کلیــات 
طــرح تشــکیل وزارت گردشــگری، جزییــات چگونــه 

ــن  ــت در صح ــش الزم اس ــن بخ ــدن ای ــه ش وزارت خان
علنــی مجلــس مــورد بررســی قــرار بگیــرد�

بســیاری از کارشناســان امیدوارنــد بــا تشــکیل وزارتخانــه میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی بتــوان بســیاری از مشــکات ایــن صنعــت را در 
ــه ای مطلــوب در امــور  ــد به گون مســیر صحیــح مرتفــع کــرد و مجلــس بتوان

گردشــگری نظــارت کنــد�
ــی  ــگر خارج ــزان گردش ــده، می ــن ش ــی تدوی ــت های کل ــای سیاس برمبن
ــم  ــه ه ــت ک ــده اس ــن ش ــر تعیی ــون نف ــاالنه ۲۰میلی ــور س ــه کش ورودی ب
اکنــون در خوشــبینانه ترین حالــت پذیــرای ســاالنه ۲ تــا ۳ میلیــون گردشــگر 

خارجــی در کشــور هســتیم�
در همیــن حــال برخــی کارشناســان و تحلیل گــران بــازار ســفر در ایــران، 
معتقدنــد وزارت خانــه شــدن ایــن بخــش صرفــا کافــی نیســت و پیش نیازهایی 

ــامی  ــر ابراهیم بایس ــه دکت ــه گفت ــدد� ب را می طلب
ــی  ــراث فرهنگ ــی می ــورای عال ــای ش ــی از اعض یک
ــدال  ــازمان، ج ــدن س ــه ش ــگری وزارتخان و گردش
ــه  ــم ک ــت یازده ــد� در اول دول ــری را می طلب دیگ
در تدویــن برنامــه اصلــی دولــت بــرای گردشــگری 
ــه  ــد ک ــرح ش ــنهاد مط ــن پیش ــتم ای ــش داش نق

می تــوان بــا وزارتخانــه شــدن ســازمان ایــن 
تشــکیات جایــگاه مناســب تری داشــته 

جایــگاه  درک  مــا  مشــکل  باشــد� 
گردشــگری در اقتصــاد و فرهنــگ 
ــی  ــت های کل ــه در سیاس ــت� البت اس
برنامــه ششــم داریــم کــه در بنــد 

ــه را  ــن نکت ــری ای ــام رهب ــاه مق پنح
ــه  ــی ب ــردان خارج ــه ایرانگ ــد ک آورده ان

ــتی  ــه درس ــد و ب ــدا کن ــش پی ــر افزای ۵ براب
ــرد� ــرار گی ــه ق ــورد توج ــردی م ــعه ایرانگ توس

دکتــر احمــد روســتا عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی بیــش از ســه دهــه ســابقه تدریــس، 
ــردی و  ــت راهب ــوزه مدیری ــش در ح ــق و پژوه تحقی
ــه   ــه اســت ک ــه ســفر گفت ــه ماهنام ــی دارد ب بازاریاب
دولــت آقــای روحانــی بــا وعده هایــی کــه بــه مــردم 
داده اگــر بخواهــد گردشــگری را بــه عنــوان یکــی از 
ارکان تحــول اقتصــادی بنگــرد بایــد بازنگــری کامــل 
را در حــوزه مدیریــت گردشــگری آغــاز کنــد� جراحی 

ســازمانی بــدون درد نخواهــد بــود� 
ــت  ــه دول ــت در بدن ــی اس طبیع
و بخــش خصوصــی شــماری از 
مقاومت هــا و مخالفــت هــا ممکــن 
ــوالت  ــد� تح ــود آی ــه وج ــت ب اس
اساســی بــا محافظــه کاری و مراقبت هــای 
در  هرکجــا  نمی آیــد�  در  جــور  خــاص 
ــوده، جراحی هــای اساســی  دنیــا موفــق ب

ــد�  انجــام داده ان
ــر  ــه نظ ــتا، ب ــر روس ــه دکت ــه گفت ب
مــن بــه جــای وزارتخانــه شــدن یــا 
ــه  ــب توج ــق مطل ــه عم ــدا ب ــدن ابت نش
کنیــم� ایــن کــه چگونــه پاســخ گو باشــیم� 
ــدف  ــه ه ــی در جامع ــول واقع ــه تح چگون
ایجــاد کنیــم� یــا از تکــرار دوری کنیــم و ثبــات 

ــم� ــتر کنی را بیش
از دور و  برون رفت  بازاریابی، راه حل  این کارشناس 
جایی  به  راه  که  برشمرد  کنونی  مدیریت  شیوه  ندادن  ادامه  را  باطل،  تسلسلی 
نمی برد� به عقیده وی، مدیر حرفه ای کسی است که تعلق خاطر به کار دارد� اگر 
واقعا بخواهیم مدیریت حرفه ای داشته باشیم باید تحولی در مدیریت حوزه های 
مختلف گردشگری، مدیریت تورگردانی، مدیریت سازمان های ترابری و حمل و 
نقل، مکان ها، جاذبه های گردشگری را شاهد باشیم� کسانی که به پدیده های نوین 

و ارکان مدیریت آگاهند و الگوها و روندهای جهانی را می شناسند�

ماهنامه سفر در شماره ۵۷ نشریه، موضوع مدیریت کارآمد و تبدیل شدن سازمان به 
وزارتخانه را با کارشناسان ارشد این حوزه به بحث گذاشته است� جهت آشنایی با جزییات 

بیشتر این بحث خوانندگان را به مطالعه دوباره این شماره ارجاع می دهیم�

وزارت گردشگری مشکلی را حل نمی کند،
 مگر به مدیریت نوین بها بدهیم

خیز دولت برای ایجاد 2 هزار واحد بوم گردی   
ــه چرخــه ظرفیــت اقامتــی  ــا ســال ۱۴۰۰ ب ــا ۲۰۰۰ واحــد اقامتــی ت ــم دارد ت ــت تصمی  دول
کشــور وارد کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب بــرای روســتاییان و افــراد بومــی اشــتغال زایی ایجــاد 
شــود� رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری گفتــه اســت کــه 
بــه رییس جمهــور قــول داده تــا ایــن رقــم محقــق شــود و بــر اســاس آمارهــا نیمــی 

ــرداری می رســد� ــه بهره ب از ایــن ۲هــزار واحــد در ســال ۹۷ ب
علی اصغــر مونســان معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری کــه بــه خوانســار ســفر کــرده بــود، در حاشــیه افتتــاح 
ــا  ــه ب ــت ک ــگاران گف ــع خبرن ــتان کوه در جم ــگری گلس ــده گردش ــک دهک ــاز ی ف
احــداث هــر واحــد بوم گــردی بــه طــور متوســط هفــت تــا هشــت نفــر مشــغول بــه 
ــردی  ــا در حــوزه بوم گ ــزار شــغل را تنه ــم ۱۶ه ــن می توانی ــد شــد بنابرای ــت خواهن فعالی

ایجــاد کنیــم�
ــگری  ــدف گردش ــتاهای ه ــه روس ــگری ب ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــازمان میراث فرهنگ ــس س رئی
هــم اشــاره کــرد و گفــت: »فــارغ از روســتاهای گردشــگری اعتقــاد دارم همــه شــهرها و روســتاهای مــا 
جاذبه هــای بی نظیــری بــرای گردشــگری دارنــد بــرای همیــن در طــرح اشــتغال روســتایی  دولــت ۱/۵ 
میلیــارد دالر اختصــاص داده اســت و همیــن رقــم نیــز از ســوی بانک هــای عامــل تخصیــص می یابــد 
کــه در مجمــوع ۱۲ هزارمیلیــارد تومــان می شــود کــه از ایــن ســهم ۲۴۰۰ میلیــارد تومــان آن مربــوط 
ــه گردشــگری و صنایع دســتی اســت و همــه روســتاهای مــا در طــرح اشــتغال روســتایی می تواننــد  ب

از ایــن اعتبــارات اســتفاده کننــد�
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ــف  ــاط مختل ــک نق ــت عروس ــون هف تاکن
ــت  ــوس ثب ــراث ناملم ــت می ــران در فهرس ای
بــه زودی »قورچــوق« عروســک  و  شــده اند 
ــراث ناملمــوس  ــه فهرســت می ــوم ترکمــن ب ق

می پیونــدد�
ــودک و  ــر ک ــاش زاده، مســوول دفت ــا کف لی
ــگاه  ــی پژوهش ــی فرهنگ ــز معرف ــوان مرک نوج
دربــاره  گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث 
ــار  ــت آث ــده در فهرس ــت ش ــک های ثب عروس
ــک  ــوک عروس ــون دوت ــت: تاکن ــوس گف ناملم
عروســک  دهتولــوک  جنوبــی،  خراســان 
قشــم، لیلــی بازبــازک عروســک متحــرک، 
ــه  ــه باران ــوروزی، بوک ــی ن تکــم عروســک آیین

ــی کگ عروســک  ــی ب ــاران خواهــی، ب عروســک ب
ــقی  ــای قاش ــک ه ــتی، عروس ــوام زرتش ــی اق آیین
خراســان رضــوی در فهرســت آثــار ناملمــوس ثبت 

شــده اند�
او افــزود: قورچــوق عروســک قــوم ترکمــن نیــز 
بــه زودی در فهرســت آثــار میــراث ناملمــوس 
ــاره  ــاش زاده در ب ــد� کف ــد ش ــت خواه ــور ثب کش
پرونــده  گفــت:  عروســک ها  جهانــی  ثبــت 
ــده  ــورت پرون ــه ص ــره ب ــی چه ــک های ب عروس
ــل  ــده و مراح ــه ش ــکو عرض ــه یونس ــترک ب مش

پژوهشــی و تکمیلــی را طــی می کنــد�

ــای  ــر دری ــی در قع ــه فارســی و عرب ۶۹۹ کتیب
خــزر و در ســاحل باکــو در کنــار یــک قلعه کشــف 
شــد کــه کارشناســان میــراث فرهنگــی احتمــال 
ــه عنــوان  می دهنــد ایــن کتیبه هــا در آن زمــان ب
ــمنان  ــا و دش ــع بای ــرای دف ــم ب ــذ و طلس تعوی

ــت� ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس م
کتیبه هــا در فاصلــه ۳۰۰ متــری ســاحل باکــو 
ــش از ۷۰۰  ــه بی ــره ای ک ــه و جزی ــیۀ قلع در حاش
ــع  ــه و مرتف ــک زلزل ــش)۱۳۰۶م( در ی ــال پی س
شــدن دریــا بــه زیــر آب رفتــه بــود، یافــت شــدند� 
علمــی  هیــات  عضــو  رضوانفــر،  مرتضــی 
گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
کاخ  در  کــه  کتیبه هــا  گفتــه  معرفــی  در 
و   می شــود  نگــه داری  باکــو   شروان شــاهان 
این هــا  حــاوی کلمــات فارســی و عربــی اســت کــه 
ــا در  ــف کتیبه ه ــای مختل ــون در چیدمان ه تا کن
ــت  ــاداری قرائ ــارت معن ــچ عب ــر، هی ــار یکدیگ کن

ــت� ــده اس نش
بــه گفتــه  رضوانفــر، اســامی همچــون فریبــرز، 
ــد،  ــر، یزی ــدون، منوچه ــزاد، فری ــب، فرخ گرشاس
احمــد، محمــد و شــیبانی در ایــن کتیبه هــا 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــده اس ــاهده ش مش

ــد� ــی باش ــن محل ــامی حاکمی اس
ــراث  ــگاه می ــی پژوهش ــات علم ــو هی ــن عض ای
فرهنگــی و گردشــگری بــا اشــاره بــه قــرار 
داشــتن کتیبه هــا بــه مــدت هفــت قــرن در 
ــال کاوش  ــی ۳۰ س ــا ط ــف آن ه ــر آب و کش زی
ــرا  ــا اکث ــدازۀ کتیبه ه ــزود: ان ــی، اف باستان شناس
۷۰ در ۵۰ ســانتیمتر اســت و تصاویــر انســانی 
و حیوانــی و هم چنیــن صــورت دیــو و اجنــه 
)صورت هــای ایــن جهانــی و آن جهانــی( روی 

ــت� ــده اس ــته ش ــش بس ــا نق ــی از آن ه برخ

 طلسم برای دفع بالیا و دشمنان ½
او بــا اشــاره بــه ایــن بیــت از ســروده های 
فردوســی کــه » بســازند جــای شــگفتی طلســم / 
کــه کــس بازنشناســد او را ز جســم« اظهار داشــت: 
بــا توجــه بــه اســتفاده از خطــوط و جمــات وهمی 
و نبــود دقــت در ترکیبــات و اصــول خوشنویســی، 
هم چنیــن وجــود صورت هــای دیــو و عجائــب 
المخلوقــات، احتمــاال بــه عنــوان تعویــذ و طلســم 
ــده اند و  ــه ش ــمنان، تهی ــا و دش ــع بای ــرای دف ب
ــم، در آب و در  ــوان طلس ــه عن ــد ب ــه عم ــاید ب ش

ــرق شــده اند�  ــی غ ــۀ دفاع ــک قلع ــار ی کن
از  حفاظــت  بــرای  گذشــته  در  افــزود:  وی 
ــد  ــد و معتق ــتفاده می کردن ــم اس ــا از طلس قلعه ه
بودنــد ایــن قلعه هــا قابــل فتــح و گشــایش 
ــن و  ــت از دفائ ــرای حفاظ ــن ب ــتند، هم چنی نیس
ــر ورودی  خزائــن یــا منــازل شــخصی، طلســمی ب

آن هــا تعبیــه می کردنــد�
از  ترکیبــی  دهخــدا،  تعریــف  در  طلســم   

صورت هــای ارضــی و ســماوی و یــا خطــوط 
وهمــی اســت کــه اهــل فــن بــرای دفــع مــوذی، 
ــوط  ــات و خط ــور کلم ــد و منظ ــیم می کنن ترس
مرمــوز و غیرقابــل فهمــی اســت کــه بــرای عمــوم 

ــد�  ــم نباش ــش و فه ــل خوان قاب
بــه گفتــه وی، در واقــع اعتقــاد بــر ایــن بــوده 
ــل  ــال و منفع ــوای فع ــردن ق ــه جمــع ک اســت ک
ــراد  ــط اف ــی توس ــمانی و زمین ــوای آس ــی ق یعن
ــات در  ــوای کائن ــری ق ــه کارگی ــث ب ــره، باع خب
ــول فرخــی  ــه ق امــور زمینــی می شــود و شــاید ب
سیســتانی شــاعر قــرن پنجــم، تعــداد ایــن 
ــا ۶۹۹  ــوده و تنه ــم ب ــزار طلس ــز ه ــا نی کتیبه ه

ــت� ــده اس ــت ش ــا یاف ــدد از آنه ع
 ایــن پژوهشــگر پیشکســوت در پایــان بــه ایــن 
ــی  ــتانی »زه ــی سیس ــروده های فرخ ــت از س بی
ــزار طلســم/  ــر یکــی ه ــی( در ه قاعــی )قلعه های
ــیار«  ــردم هش ــم م ــتی از او چش ــره گش ــه خی ک

اشــاره کــرد�

کتیبه های طلسم
700 ساله در دریـای خزر

قورچوق به زودی در فهرست میراث ناملموس
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ُجلفاگردی: جلوه ای از شکوه و نبوغ
ــه  ــب رودخان ــر ل ــی ب ــون خال ــه چ ــتید ک ــار هس ــام عی ــه تم ــن محل ــای ای ــاهد زیبایی ه ــد ش ــفر کنی ــه س ــان ک ــای اصفه ــه جلف ب
ــده اســت  ــی آرمی ــه میراث ــن محل ــرش ای ــه ســنگ ف ــرش ب ــد ســنگ ف ــا فهمی ــد ت ــد دی ــا را بای ــد. جلف ــی می کن ــده رود خودنمای زاین
اگرچــه از گذشــته تــا کنــون تغییــرات زیــادی به خــود دیــده و بعضــی از آثــار تاریخــی بــه خاطــر مرمت هــای غیراصولــی و ناآگاهانــه از 
ــاز هــم می تــوان در ایــن محلــه قــدم زد و زیبایی هــای ایــران را در ایــن جــا  ــد ولــی ب ــد یــا ارزش خــود را از دســت داده ان بیــن رفته ان
دیــد. هرچــه از جلفــای اصفهــان بگوییــم کــم گفتــه ایــم حتــی یــک بــار هــم کــه شــده بــه بــام جلفــا بیائیــد تــا بــا هــم دیگــر ایــن 

ــه نظــاره بنشــینیم بی تردیــد دیگــر متوجــه از دســت رفتــن زمــان نخواهیــد شــد.  زیبایــی هــا را ب

علی رضا جمشیدی
مقاله نویس حوزه موسیقی، ادبیات و گردشگری

بخشی از نقاشی سقف کیلسای وانک، عکس: آتوسا خداداد
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بنــای جلفــا از زمــان شــاه عباس در جنــوب شــهر اصفهــان برقــرار 
ــهرک  ــن ش ــن ای ــای تکوی ــتین روزه ــادی(� از نخس ــت )۱۶۰۶می ــوده اس ب
ــک،  ــدان کوچ ــزرگ، می ــدان ب ــای می ــا نام ه ــه ب ــج محل ــین پن ارمنی نش
هاکوپ جــان و یــا محلــه حصیر باف هــا، چهارســوق، قــاراکل تشــکیل 
دهنــده ایــن شــهرک نوبنیــاد عصــر شــاه عباس بــوده اســت و ســاکنین آن را 
ــاس  ــد� در دوران ســلطنت شــاه عب ــان آذربایجــان تشــکیل می داده ان جلفائی
دوم بــر وســعت آن اضافــه شــد و او دســتور داد ارامنــه داخــل شــهر کــه در 
شــمس آبــاد و عبــاس آبــاد هــم ســکونت داشــتند بــه جلفــا منتقــل شــوند 
)۱۶۵۵میــادی( محلــه زرتشــتیان کــه در نزدیــک جلفــا و بــدان پیوســته بود 
بــه ارامنــه تحویــل داده شــد وچــون شــغل اغلــب مهاجریــن جدیــد حجــاری 
بــود بــه همیــن دلیــل بــه نــام ســنگ تراشــان نامیــده شــد کــه هنــوز هــم 

بــه همیــن نــام اســت�  
بــه دنبــال ایــن توســعه شــهری دو محلــه دیگــر یعنــی کــوی ایروانی هــا 
و محلــه تبریزی هــا کــه ســاکنین آن هــا از دو شــهر فــوق ذکــر آمــده بودنــد 
بــه وجــود آمــد محله هــای تازه تاســیس در جنــوب و جنــوب غربــی جلفــای 

قدیــم شــکل گرفــت و آن جــا را جلفــای نــو نــام نهادنــد و بعد هــا ایــن نــام 
بــه همــه جلفــا اطــاق شــد� جلفــای جدیــد را ســه محلــه ســنگ تراشــان، 
ــه در  ــارت ارامن ــته مه ــی داد� در گذش ــکیل م ــا تش ــا و تبریزی ه ایروانی ه
ــان ارمنــی در داد و  ــا بازرگان ــان باعــث شــد ت تجــارت ابریشــم و صداقــت آن
ســتد بــه موفقیت هــای بزرگــی دســت یابنــد و در انــدک قدمــی بســیاری از 
آنــان در زمــره ثروتمنــدان اصفهــان درآینــد� در ایــن زمــان ســاخت خانه هــای 
مجلــل بــا تاالر هــای زیبــا منقــوش بــه تابلوهــای نفیــس و فرش هــای عالــی 
ــن  ــای ای ــاز شــد زیبایی ه ــره و��� آغ ــه آب طــا و نق ــن ب ــای مزی و صندلی ه
ــرار داده کــه یکــی  ــر ق ــان را تحــت تاثی ــان برخــی از خارجی خانه هــا آن چن
ــه  ــا شــکوه اســت ک ــا و ب ــان زیب ــان آن چن ــان می نویســد: برخــی از آن از آن
ــه شــمار آورد�  ــای ســلطنتی ب ــا و کاخ ه ــف قصر ه ــا را در ردی ــوان آن ه می ت
ــد  ــا بازدی ــی از جلف ــگر ایتالیای ــه گردش ــرود دوال وال ــه پیت ــی ک هنگام
کرده۱۰کلیســا و بــه روزگار ســزآرام اولئاریوس۱۲کلیســا و در زمــان مســافرت 
تاورینــه ۱۵ تا۱۶کلیســا، شاردن۳۰کلیســا، درجلفــا دایــر بــود� بــا همــه افــول 
ــای  ــز خانه ه ــوز نی ــم شــد هن ــا حاک ــر جلف ــه ب ــد از صفوی ــه بع ــی ک و تنزل
قدیمــی و کلیســا های باشــکوه آن یــادآور عظمــت ایــن محلــه زیبــا و 
ــی را در  ــدود۶۵۰۰ ارمن ــا در ح ــر جلف ــال حاض ــت� در ح ــی اس ــم تاریخ ه
ــه  ــدان کوچــک، محل ــزرگ، می ــدان ب ــه در محــات می ــای داده ک ــود ج خ
تبریزی هــا  ســنگ تراش ها،  محلــه  تــارگل،  هاکوپیــان،  چهارســوقی ها، 

و ایروانی هــا زندگــی می کننــد� ایــن محلــه از نظــر تقســیمات شــهری 
بخــش پنجــم شــهر اصفهــان بــه شــمار می آیــد� در ایــن مقالــه ســعی شــده 
ــزرگان محلــه  جاذبه هــای گردشــگری-تفریحی و همچنیــن شــرح زندگــی ب

ــه منــدان بازگــو شــود�  ــرای عاق جلفــا ب
ازمجمــوع۳۰ کلیســای محلــه جلفــای اصفهــان تنها۱۲کلیســا باقــی مانــده 
اســت کــه همــه آن هــا در فهرســت ملــی میــراث فرهنگــی ایــران قــرار دارنــد 
در ایــن میــان کلیســای وانــک در شــرف جهانــی شــدن قــرار دارد� در ادامــه 

بــه معرفــی چنــد کلیســا و خانــه تاریخــی در جلفــای اصفهــان می پردازیــم�
کلیســای جامــع وانــک یــا آمناپرگیــج بــه معنــی کلیســای نجــات دهنــده 
مقــدس، گل سرســبد ایــن منطقــه اســت� نــام ایــن کلیســا از نــام کلیســای 
ــه خاطــر  ــک، جوغــا نخجــوان گرفتــه شــده کــه ب ــا پرگیــج وان ســورپ آمن
نقاشــی های بی نظیــر و زیبــا یکــی از باشــکوه ترین کلیســا های ایــن منطقــه 
اســت� کلیســای وانــک در زمــان شــاه عبــاس دوم ســاخته شــد و بــر خــاف 
ســایر کلیســا های ســنگی و کهــن ارمنــی بــا خشــت خــام بنــا شــده اســت� از 
زیبایی هــای ایــن کلیســا بــرج ناقوس۳۰۰کیلوگرمــی اســت کــه ماردیــروس 

ــرج و  ــن ب ــرد� او ای ــه ک ــا هدی ــه کلیس ــال۱۹۳۱میادی ب ــان در س هوردانی
ناقــوس آن را بــه یــاد بــرادر مرحومش که در ســال۱۹۲۴ درگذشــت، ســاخت� 
ــی  ــد و تمام ــل گنب ــد، داخ ــوق گنب ــا، ط ــاق نما ه ــا، ط ــی دیواره ه تمام
زوایــای کلیســا از حیــث طــاکاری و تذهیــب در میــان کلیســاهای ارمنیــان 
ــوان  ــک می ت ــف کلیســای وان ــای مختل ــرد اســت� از بخش ه ــه ف منحصــر ب
بــه چاپخانــه، کتابخانــه، مــوزه و اماکــن اداری اشــاره کــرد کــه در نــوع خــود 
بی نظیــر هســتند� یکــی از معروف تریــن آثــاری کــه در مــوزه کلیســای وانــک 
نگهــداری می شــود تــار مویــی اســت متعلــق بــه دختری۱۸ســاله کــه واهــرم 
ــان  ــه زب ــورات را ب ــاب ت ــه ای از کت ــال۱۹۷۴میادی جمل ــان در س هاکوپی
ــر در  ــر روی آن نوشــته اســت� ایــن اث ــا قلمــی از جنــس المــاس ب ارمنــی ب
ــه مــوزه اهــدا شــده و بازدید کننــدگان می تواننــد ایــن جملــه  ســال۱۹۷۵ ب
را بــا میکروســکوپی کــه بــه همیــن منظــور در محــل تعبیــه شــده اســت بــر 

یکی از معروف ترین آثاری که در موزه کلیسای وانک نگهداری 
می شود تار مویی است متعلق به دختری1۸ساله که واهرم 

هاکوپیان در سال1۹۷4میالدی جمله ای از کتاب تورات را به زبان 
ارمنی با قلمی از جنس الماس بر روی آن نوشته است. این اثر 

در سال1۹۷5 به موزه کلیسای وانک اهدا شده و بازدید کنندگان 
می توانند این جمله را با میکروسکوپی که به همین منظور در 

محل تعبیه شده است بر روی مو مشاهده کنند

دی
نگر

یرا
و ا

فر 
س
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روی مــو مشــاهده نماینــد� 
بیــت لِِحم از دیگر کلیســاهای مربــوط به دوره صفوی در خیابان نظرشــرقی، 
میــدان بــزرگ جلفــا واقــع شــده کــه هــم از نظــر نقاشــی های زیبــای داخلــی 
و هــم از نظــر نمــای خارجــی مــکان باشــکوهی اســت� بــه خصــوص این کــه 
دارای بزرگ تریــن گنبــد در میــان کلیســا های جلفــای اصفهــان اســت� 
ــن کلیســا را در سال۲۰۱۶درفهرست۲۳کلیســای  ــراف ای ــی تلگ ــه دیل روزنام
ــر و  ــت و آج ــده از خش ــه ش ــه کار رفت ــح ب ــرار داد� مصال ــان ق ــای جه زیب
دیوارهــای داخلــی بــا گــچ پوشــانده شــده اند نقاشــی ها تمامــأ رنــگ و روغــن 
ــی  ــد کاشــی های نیل ــه چشــم می خورن ــا ب ــای زیب ــا کاری ه ــا ط ــی ب گیاه
ــی چشــم نوازی  ــه زیبای ــن کلیســا اســتفاده شــده ک ــن ای ــرای تزئی ــی ب و آب
نیــز دارنــد� ایــن اثــر ملــی فــوق العــاده زیبــا توســط خواجــه پطــرس ولــی 
جانیــان ســاخته شــده� خواجــه پطــرس از بازرگانــان قدیــم جلفــا بــوده اســت 
کــه ثــروت بســیار زیــادی هــم داشــته برخــی افــراد معتقــد هســتند خواجــه 
ــی او را  ــر دارای ــت و اگ ــوده اس ــر ب ــم ثروتمند ت ــاس ه ــاه عب ــرس از ش پط
ــل می کردنــد و درون کیســه های نخــی قــرار می دادنــد�  ــکه تبدی بــه س
می توانســت مســیر ورود و خــروج آب درپــل خواجــو را مســدود کنــد� آرامــگاه 

خواجــه پطــرس و چنــد تــن از خانــواده اش در همیــن کلیســا قــرار دارد� 
 کلیســای ســرکیس مقــدس در محلــه ایروانی هــا واقــع شــده و در 
ســال۱۶۵۹میادی بنــا شــده اســت ایــن اثــر درتاریخ۱۷اســفند۱۳۸۱با 
ــت رســیده اســت�  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــوان یکــی از آث شــماره۷۶۵۴به عن
معمــاری آن نیــز ماننــد دیگــر کلیســا های ارامنــه جلفــای اصفهــان از خشــت 
ــی�  ــوش ایرانی-اروپای ــا نق ــن ب ــگ و روغ ــم رن ــی ها ه ــت و نقاش ــر اس و آج
 کلیســای کاتارینــه نیــز از دیگــر کلیســاهای مربــوط بــه دوره صفــوی در 
محلــه چهارســو، خیابــان خاقانــی، کوچــه رامیــن قــرار دارد ایــن اثــر شــاهکار 
ایرانی-ارمنــی در تاریخ۱۰خرداد۱۳۸۲باشــماره۹۰۹۰ بــه عنــوان یکــی از آثــار 

ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت�
ــده از  ــه جــا مان ــار ب ــز  از آث ــه ســوکیاس نی  از عمارت هــای تاریخــی خان
دوره صفــوی اســت کــه در محلــه تبریزی هــا قــرار دارد کــه امــروزه دانشــکده 
مرمــت دانشــگاه هنــردر آن اســتقراریافته ایــن خانــه در طبقــه بنــدی 
خانه هــای درون گــرا قــرار می گیــرد� خانــه مارتاپیتــرز از بناهــای درون 
گــرا در داخــل بــاغ در خیابــان حکیــم نظامــی واقــع شــده اســت و الگویــی 
متفــاوت بــا خانه هــای عــادی هــم عصــر خــود دارد� دیوار هــای ایــن عمــارت 
باشــکوه پوشــیده از تزئینــات گــچ بــری، آینــه کاری، طــاکاری و نقاشــی هایی 

از فرشــتگان اســت� 
ــپ در  ــه هوس ــه خواج ــه خان ــوان ب ــی می ت ــای تاریخ ــر خانه ه  از دیگ
ــد  ــه داوی ــار ســوق و خان ــه چه ــیان در محل ــه میناس ــا، خان ــه تبریزی ه محل
ــی  ــام تاریخ ــان حم ــن می ــرد� در ای ــاره ک ــاهکاری دارد اش ــاری ش ــه معم ک
ــه  جلفــا از دیگــر جاذبه هــای گردشــگری ایــن منطقــه اســت کــه  امــروزه ب
ــو اصفهــان  کافــی شــاپ رســتوران رومانــس تبدیــل شــده اســت� جلفــای ن
ایــن گنجینــه ارزشــمند ایرانــی الیه هــای پنهــان بســیاری دارد کــه پژوهــش 
ــای اصفهــان  ــان جلف ــد� معمــاری خانه هــای ارمنی ــن عرصــه را می طلب در ای

بــه لحــاظ دارا بــودن ارزش هــای تاریخــی، فرهنگــی قابلیــت مطالعــه 
ــا  ــن خانه ه ــدی ای ــای کالب ــی ویژگی ه ــناخت تخصص ــترده ای دارد� ش گس
ــر ذوق و ســلیقه  ــد مــروری ب ــر این کــه می توان ــه لحــاظ معمــاری عــاوه ب ب
ــکیل  ــای تش ــل و انگیزه ه ــا دالی ــت ت ــادر اس ــد ق ــا باش ــدگان آن ه پدیدآورن
گونه هــای کالبــدی منحصــر بــه فــرد را نیــز آشــکار کنــد� متأســفانه مشــاهده 
شــده کــه برخــی از بنا هــای فاخــر بــه افــرادی جهــت بهره بــرداری خــارج از 
نظــارت ســازمان میــراث فرهنگــی واگــذار شــده اســت و باعــث شــده کــه این 

ــگاه قبلــی خــود را از دســت بدهنــد� میــراث ارزشــمند جای

آشنایی با بزرگان محله جلفای اصفهان ½
ــه  ــای فرهیخت ــادی از چهره ه ــت ی ــن یادداش ــت در ای ــبت نیس بی مناس
جلفــای اصفهــان داشــته باشــیم� خواجــه پطــرس ولیجانیــان از تجــار ثروتمند 
ــوردار  ــی برخ ــرام خاص ــه از احت ــن ارامن ــان در بی ــای اصفه ــروف جلف و مع
ــم در  ــت لح ــی بی ــا یعن ــای جلف ــن کلیس ــاخت بزرگ تری ــی س ــود� او  بان ب
ســال۱۶۲۸میادی بــود� آرامــگاه خواجــه پطــرس، پســر و نــوه اش در قســمت 

غربــی حیــاط بیــت لحــم قــرار دارد� 
خاچاطــور کسارتســی خلیفــه وقــت ارمنی هــای جلفــا اصفهــان، آمــوزگار و 
مؤســس اولیــن چاپخانــه در خاورمیانــه بــود� اولیــن ماشــین چــاپ و آثــاری از 

وی در مــوزه کلیســای وانــک نگهــداری می شــوند� 
خواجــه نظــر هــم از جایــگاه خاصــی بیــن ارامنــه جلفــا برخــوردار بــود بــه 
ایــن ترتیــب شــاه عبــاس اول در تاریــخ۱۰۰۱ه� ق )۱۵۸۰میــادی( فرمانــی 
ــر خواجــه نظــر در  ــرد� قب ــر آزادی تجــارت خواجــه نظــر صــادر ک ــی ب مبن

قبرســتان عمومــی جلفــا واقــع شــده اســت� 
خواجــه آودیــک نیــز وی از بانیــان کلیســای مریــم در محلــه جلفــا بــوده 
ــا  ــی، چراغ ه ــای تاریخ ــی، کتیبه ه ــای مذهب ــی ها، تابلو ه ــام نقاش ــت� تم اس
ــه  ــا هزین ــأ ب ــا تمام ــران به ــن و ســیمین و نقاشــی های گ ــای زری و قندیل ه

ــک ســاخته شــده اند�  شــخصی خواجــه آودی
 اســتاد مینــاس نقــاش، نقــاش بــزرگ ارامنــه جلفــا کــه بیشــتر نقاشــی های 
ــاس در  ــت� مین ــوده اس ــت وی ب ــر دس ــان هن ــای اصفه ــایی در جلف کلیس
ــی نقاشــی  ــد اروپای ــک هنرمن ــزد ی ــی رود و ن ــوریه م ــب س ــه حل ــی ب کودک
ــغول  ــود مش ــه خ ــد و در خان ــت می کن ــا مراجع ــه جلف ــپس ب ــوزد س می آم
نقاشــی می شــود� اســم خواجــه مینــاس در نقاشــی های کلیســای بیــت لحــم 

ذکــر شــده اســت� 
ــده،  ــاش، نوازن ــناس، نق ــگر، کتاب ش ــنده، پژوهش ــیان نویس ــون میناس لئ
تاریــخ نــگار و مترجــم ایرانــی ارمنــی تبــار بــود� میناســیان در دوران جوانــی 
نوازنــده زبردســت ویولــن بــود و دســتی نیــز در نقاشــی داشــت امــا ســال های 
میــان ســالی و کهــن ســالی وی بیشــتر صــرف تحقیــق، پژوهــش و نوشــتن 
شــد او ســال های زیــادی از عمــر خــود را بــه گــردآوری و تدویــن آثــار متعــدد 
ــاره  ــاره فرهنــگ و ادبیــات ارامنــه اختصــاص داد او حــدود ۹۰کتــاب درب درب
ــی  ــان فارس ــه زب ــاب ب ــی و ۲۰ کت ــان ارمن ــه زب ــان ب ــای اصفه ــه جلف ارامن
نوشــت�  میناســیان تــا آخریــن روزهــای زندگــی خــود نیــز دســت از تحقیــق 

آثار قابل توجهی را در موزه کلیسای 
جامع وانک مشاهده خواهید کرد از 
جمله اسنادی مربوط به بازماندگان 

نسل کشی ارامنه و نقاشی های 
قدیمی که یکی از آنها مربوط به 

نقاشی سرتیپ داویدخانیان اثر نقاش 
برجسته ارمنی سمبات است
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و نــگارش بــر نداشــت و در موزه-خانــه خــود در محلــه جلفــای اصفهــان بــا 
ماشــین تایپــی قدیمــی اش کــه تنهــا همــدم و همراهــش بــود روزگار گذرانــد� 
وی ســرانجام در ســال۱۳۹۱ه� ش در ســن۹۲ ســالگی در اصفهان در گذشــت� 
ــی  ــی ارمن ــاش ایران ــان نق ــی در اصفه ــان زاده۱۲۸۷شمس ــام گورگنی آبراه
تبــار بــود� گورگنیــان نخســتین فــردی بــود کــه از روی طــرح ســنگ قبرهــای 
متعلــق بــه ســال های۱۹۵۰-۱۶۰۰میــادی کــه بیــش از ۵۰ پیشــه  حجــاری 
شــده اســت، نقش هایــی را طراحــی کــرده اســت� برخــی از آثــار وی در مــوزه 
ــی،  ــای محل ــخ، لباس ه ــی، تاری ــوند� او زندگ ــداری می ش ــک نگه ــای وان کلیس
ــرده  ــی ک ــا را نقاش ــه جلف ــای ارامن ــنگ قبر ه ــی و س ــخصیت های مذهب ش

اســت� 
ــاش  ــان، نق ــو اصفه ــای ن ــی در جلف ــان زاده۱۲۹۲شمس ــد ناهاپتی یروان
ــران  ــگ ای ــذاران آبرن ــی از بنیان گ ــان یک ــود� ناهاپتی ــار ب ــی تب ــی ارمن ایران

ــور، چشــم انداز طبیعــی  ــان شــامل مینیات ــار ناهاپتی اســت� آث
و موضوعــات برگرفتــه از موضوعــات روزمــره اســت� تابلــو 
کلیســای وانــک از شــاهکار های اوســت� ناهاپتیــان در 
ــن  ــود چنی ــی خ ــای زندگ ــه ای در واپســین روزه مصاحب
گفــت: اصفهــان تنهــا شــهر جهــان اســت کــه مــرا از خــود 
بی خــود می کنــد، ناقــوس کلیســا ها و اذان گلدســته ها 
ــد�  ــل می ده ــرا صیق ــن دو همیشــه روح م و شــوریدگی ای
ــدان  ــح خورشــید در می ــر صب ــه ه ــا ســال اســت ک صد ه
ــن  ــع از ای ــر موق ــن ه ــد و م ــوع می کن ــان طل ــش جه نق
ــاس  ــی ام را احس ــوی کودک ــگ و ب ــته ام رن ــدان گذش می
کــرده ام�  اصفهــان شــهر مــن، رنگ هــا را بــه مــن آموخــت� 
اصفهــان شــهر زیبایــی اســت، شــهر مهربانــی اســت� شــهر 
خــاک و آفتــاب و آب اســت� جلفــا خانــه مــن اســت زندگــی 
ــگ و  ــدون رن ــی ب ــده و زندگ ــاخته ش ــا س ــا رنگ ه ــن ب م
هنــر تاریــک و بی مفهــوم اســت� ســرانجام در ســال۲۰۰۶در 
ــت�  ــر گرف ــای هن ســن۹۳ ســالگی دســت روزگار او را از دنی
و  امــا ســمبات ِدرکیورغیــان از برجســته ترین و نــام 
آور تریــن نقاشــان ایرانــی ارمنــی تبــار در ســبک آبرنــگ بــود 
او در ســال۱۹۱۳میادی در محلــه جلفــای اصفهــان چشــم بــه 
جهــان گشــود� ســمبات شــاگرد خاچاطوریــان بــود و توانســت 
در انــدک زمانــی ســبک نقاشــی او را فــرا بگیــرد و بــه نقاشــی 
ماهــر تبدیــل شــود او از معــدود نقاشــانی اســت کــه توانســته 
ســبک زندگــی مــردم ارامنــه جلفــا اصفهــان را به تصویر بکشــد� 
تابلــوی مجلــس عروســی ارمنیــان، خانه هــای ارمنیــان جلفــا و 
اصفهــان، کارگاه قالــی بافــی زنــان و��� همگــی زیبایی هــای 
زندگــی جلفــای قدیــم را بــرای مــا بــه تصویــر می کشــند و مــا 
را بــا ایــن همــه شــگفتی وصــف نشــدنی تنهــا می گذارنــد� ایــن 
هنرمنــد پــر آوازه ســبک رنــگ و روغــن و آبرنــگ ســر انجــام در 

ــا در گذشــت�  تابســتان۱۹۹۹میادی در کالیفرنی

 ارامنــه امــا در هنــر تارســازی یحیــی خــان را داشــتند� نابغــه هنــر تارســازی 
ــواده  جلفــای اصفهــان در ســال۱۸۷۶میادی در محلــه ســنگ تراشــان و در خان
معــروف و هنرمنــد آبکاریــان بــه دنیــا آمــد� والدینــش نــام هوهانــس را بــرای او 
انتخــاب کردنــد� او هنــر تــار ســازی را نــزد پــدرش فراگرفــت تــا این کــه بــا اســتاد 
فــرج اهلل آشــنا شــد تار هــای ســاخت قزویــن او هــم از نظــر رنــگ و هــم از نظــر 
صــدا بی نظیرنــد� یحیــی خــان در زمــان حیاتــش دنیــای تارســازی ســنتی ایــران 
را متحــول کــرد تــار یحیــی اشــرف تار هــا و صــدای آن را یکــی از بهتریــن صداهای 
ســاطع شــده از تــار می دانند� یکــی از تارهای اســتاد یحیی در موزه کلیســای وانک 
نگهــداری می شــود� یحیــی خــان در تاریــخ ۲۸بهمن۱۳۱۱شمســی۱۹۳۲میادی 
و در سن۵۶ســالگی دنیــای هنــر را بــدرود گفــت و در قبرســتان عمومــی ارامنــه 
جلفــا بــه خاک ســپرده شــد عــده ای علــت مــرگ زود هنــگام او را استنشــاق مداوم 

تراشه های چوب توت ذکر کرده اند�   

برخی از چهره های فرهیخته 
رشد یافته در جلفای اصفهان به 
ترتیب از راست: یروان ناهاپتیان 

از بنیان گذاران سبک نقاشی 
آبرنگ در ایران، لئون میناسیان 

نویسنده، پژوهشگر و نوازنده 
چیره دست ویولن و سمبات 
درکیورغیان از نام آورترین 
نقاشان ارمنی تبار ایران در 

سبک آبرنگ است

انداز طبیعــی 
 تابلــو 
 در 
ــن  ــود چنی ــی خ ــای زندگ ای در واپســین روزه
اصفهــان تنهــا شــهر جهــان اســت کــه مــرا از خــود 
ها 
ــد� ده

ــدان  ــح خورشــید در می ــر صب ــه ه ــا ســال اســت ک ه
ــن  ــع از ای ــر موق ــن ه ــد و م کن
ــاس  ام را احس
هــا را بــه مــن آموخــت�

 شــهر 
 جلفــا خانــه مــن اســت زندگــی 
ــگ و  ــدون رن ــی ب ــده و زندگ ــاخته ش ــا س ه
در 
ــت� ــر گرف ــای هن  ســالگی دســت روزگار او را از دنی

ترین و نــام 
تریــن نقاشــان ایرانــی ارمنــی تبــار در ســبک آبرنــگ بــود 
دی در محلــه جلفــای اصفهــان چشــم بــه 
 شــاگرد خاچاطوریــان بــود و توانســت 
در انــدک زمانــی ســبک نقاشــی او را فــرا بگیــرد و بــه نقاشــی 
ماهــر تبدیــل شــود او از معــدود نقاشــانی اســت کــه توانســته 
ســبک زندگــی مــردم ارامنــه جلفــا اصفهــان را به تصویر بکشــد�

هــای ارمنیــان جلفــا و 
هــای 
کشــند و مــا 
� ایــن 
هنرمنــد پــر آوازه ســبک رنــگ و روغــن و آبرنــگ ســر انجــام در 

       بعد از یک جلفا گردی طوالنی 
ــی        برای استراحت کجا برویم؟  ــای تاریخ ــا ها و خانه ه ــدت از کلیس ــی م ــردی طوالن ــا گ ــک جلف ــد از ی ــده کافــی شــاپ آختامــار نیــز منتظــر شماســت� آختامــار نــام افســانه ای قدیمــی اســت، و در نظــر میانــی، میــدان بــزرگ قــرار دارد� در پائین تــر از شــیرینی ســرای آختامــار و شــیرینی لقمــه را امتحــان کنیــد� ایــن شیرینی ســرا در نزدیکــی کلیســای وانــک گاتــا ارمنــی را کــه بــه دو نــوع ســاده و گردویــی هســت و همچنیــن نــازک ارمنــی می کنــد، اگــر بــه ایــن فروشــگاه رفتیــد عــاوه بــر شــیرینی های بی نظیــر آن، نــان دارد کــه شــیرینی های ایرانی-ارمنــی و حتــی اروپایــی را بــا طعمــی دل پســند پخــت شــیرینی ســرای آختامــار فروشــگاهی خوش رنــگ و لعــاب در قلــب جلفــا قــرار چنــد مــورد از ایــن مراکــز را معرفــی می کنیــم:  و کمــی اســتراحت کنیــد ایــن محلــه از گردشــگران ایرانــی و خارجــی مــوج می زنــد� محلــه جلفــا می توانیــد بــه یکــی از کافــی شــاپ ها یــا رســتوران های اطــراف برویــد بع ــه ش ــه وان  گرفت ــر دریاچ ــی از جزای ــام یک ــی از ن ــوب ارمن ــانه محب ــن افس ــام اســت خالــق آختامــار هوهانــس تومانیــان بــزرگ اســت کــه در ســال۱۸۹۱میادی ای ــه ن ــری ب ــه دخت ــوده ک ــن ب ــم ای ــن افســانه را ســروده اســت� داســتان آن ه ــب ای ــک ش ــرده ی ــن می ک ــوقه اش روش ــرای معش ــمع هایی را ب ــب ش ــر ش ــار ه ــه تام ــود و از آن ب ــرق می ش ــوقه اش غ ــمع ها در راه، معش ــن ش ــدن ای ــوش ش ــا خام ــام ایــن جزیــره در قبــل ب ــه آختامــار تغییــر می کنــد البتــه ن ــام آن جزیــره ب ــانه ای از روی آن بعــد ن ــا افس ــان بعد ه ــوده و تومانی ــار ب ــان آختام ــار   هم ــانه آختام از افس

ــم ایــن شــربتخانه، بســتنی حســرت الملوک رو امتحــان کنیــد لــذت شــنیدن موســیقی  و امــا از شــربتخانه ها� شــبرتخانه فیــروز  آوازه قدیمــی در جلفــای اصفهــان دارد� در ســروده اســت�  ــج ه ــربتخانه بهارنارن ــرد�  ش ــته ها می ب ــه گذش ــما را ب ــی آن ش ــه ۴۰شمس ــا فضــای ســنتی و موســیقی ده ــی شــاپ بســتنی های حســرت الملوک، یکــی از کافی شــاپ های خــوب اصفهــان اســت کــه ب ــن کاف ــد� در ای ــه پخــش می کن امیــن الضــرب و��� تســت کنیــد شــرب های عالــی بــا طعــم بی نظیــر خســتگی رو از قدیمــی ک
ــدر می کنــد�  تــن شــما ب
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یادداشت های سفر در کرانه های چابهار

شـگفتی هـای 
مـحــور شـرق

کرانه هــای چابهــار، دیــار کمتــر شــناخته شــده جنــوب شــرقی ایــران 
حــس و حــال آشــنایی بــه آدمــی می بخشــد و شــور و حــال زندگــی در 
ــات  ــد نامالیم ــازه دارد. هرچن ــی ت ــرزمین مان درخشش ــه از س ــن خط ای
ــود  ــن وج ــا ای ــت ب ــم نیس ــان ک ــن مردم ــی ای ــا در زندگ و محرومیت ه
ــان خونگــرم حکایــت دیگــری دارد.  ــا مردم هم نشــینی و هم صحبتــی ب
ــا بطــن جامعــه بومــی هم صحبــت و هم ســفره  مســافرانی بودیــم کــه ب
ــن  ــازه ای از ای ــای  ت ــتودیم و تجربه ه ــان را س ــوازی آن ــدیم.  میهمان ن ش
اقلیــم و ســبک زندگــی را در کوله بارمــان اندوختیــم. ســفر مــا از بنــدر 
مینــاب هرمــزگان شــروع شــد و تــا شــهر مــرزی گواتــر ادامــه داشــت. 

 شادی قاسمی
عکس ها:  اکبرعلی صادقی، 

ریاض احمدفراز، محمد کسراشیرانی 
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و  شــهرها  شگفتی هاســت�  ســرزمین  بلوچســتان 
بندرهــای باســتانی، غارهــای اســرارآمیز، ســواحل زیبــا، 
دریاچه هــای  باتاق هــا،  ِگل فشــان ها،  موج فشــان ها، 
کوه هــای  انســان مانند،  صخره هــای  ســرخرنگ، 
ــاح  ــد، تمس ــای معاب ــرا، انجیره ــای ح ــی، جنگل ه مریخ
گانــدو و آتشفشــان تفتــان از بلوچســتان ســرزمینی 
ــای  ــه از ژرف ــانه ای ک ــرزمینی افس ــاخته اند� س ــگفت س ش
تاریــخ، بخشــی مهــم از جغرافیــای ایــران زیبــا و ســرفراز 

ــت� ــکیل داده اس را تش
در ایــن میــان کرانه هــای چابهــار ویژگــی ممتــازی بــه ایــن اقلیــم 
ــه از  ــی ک ــه محــور شــرق اســت� جای بخشــیده اســت� این جــا نقطــه ورود ب
لحــاظ ترانزیتــی و راهبــردی توســعه آن از اهمیــت شــگرفی بــرای منافــع ملی 
ــا پاکســتان و  ــد مبــادالت اقتصــادی  و تجــاری را ب ــه همــراه دارد و می توان ب
افغانســتان توســعه دهــد� ظرفیت هــای چابهــار امــا موقعیــت ویــژه گردشــگری 

نیــز ایجــاد کــرده اســت�
ــگری در  ــارز گردش ــای ب ــب ویژگی ه ــا و دلفری ــه زیب ــن کران ــه ای ــفر ب س

ــد�  ــکار می کن ــار را آش ــه چابه منطق

َدَرک، وقتی خدا دست به قلم می شود! ½
حــاال مــا بودیــم و ســکوت عظیــم ســاحل کــه گه گاهــی بــا ریتــم نوازشــگر 
موج هــا در هــم می شکســت��� جــای امنــی پیــدا کــرده و چــادر را متناســب 
بــا جهــت وزش بــاد برپــا کردیــم� واقعــا چــرا ایــن روســتای ســاحلی آن قــدر 

زیباســت و هــزار و انــدی کیلومتــر مــا را بــه این جــا کشــانده بــود؟ 
ــر و  ــا از کوی ــی و زیب ــی طبیع ــار ، ادغام ــری چابه َدَرک ، در ۱۷۰ کیلومت
نخــل و دریــا اســت� هــم در ســاحل آرامش بخــش، می توانــی گــوش 
ماهی هــای صیقل خــورده جمــع کنــی و هــم کمــی آن طرف تــر بــرای 
بــاال رفتــن از رمل هــای طایــی کویــری بــه تقــا بیافتــی و بعــد زیــر ســایه 
ــه گویــش  ــا ب نخل هــا خســتگی درکنــی!  در جایــی می خوانــدم کــه درک ی

محلــی درگ بــه معنــای ســکونت در کنــار 
دره  از  خبــری  این جــا  گرچــه  و  بــوده  دره 
ــر و  ــا و کوی ــش از دری ــب ناب ــا ترکی ــت ام نیس
ســرخی غروبــش ، عاشــقان طبیعــت را شــیفته 
ــور  ــه کش ــفر ب ــته در س ــال گذش ــد� س می کن
ــر را  ــا و کوی ــب دری ــن ترکی ــا ای ــیلی ، باره ش
ــزاران  ــای ه ــه ج ــاال ب ــا ح ــودم ام ــده ب دی
کیلومتــر ســفر کافــی بــود فقــط هــزار و انــدی کیلومتــر در 
خــاک ســرزمینم پیــش بــروم تــا مغلــوب طبیعــت کــم نظیــر این جــا شــوم�
ــا موتورهایشــان از روســتا بــه ســاحل آمده انــد� ایــن را می شــد  بومی هــا ب
ــتیم  ــره داش ــی دله ــت� اول کم ــا دریاف ــا روی رمل ه ــتیک موتوره از رد الس
ــه  به خاطــر تمــام قضاوت هــای غلطــی کــه دیگــران از منطقــه بلوچســتان ب
ــا محلی هــای  ــد� امــا دیــری نپاییــد کــه از کدخــدا ت مــا منتقــل کــرده بودن
ســاده دل مــا را بــه خانه شــان دعــوت کردنــد و بــه مــا اطمینــان خاطــر دادنــد 
نــه تنهــا بلوچســتان امــن اســت بلکــه مردمــان بلــوچ بســیار مهمــان نــواز و 

خون گرمنــد�
یونــس ، یکــی از بومی هــای روســتا همراه مــان تــا کیلومترهــا کنــار ســاحل 
ــا لهجــه شــیرین بلوچــی اش از اوضــاع کار و زندگــی جوان هــای  قــدم زد و ب
روســتا و رســوم ازدواج ســخن گفــت� بــا یونــس راه می رفتیــم و خرچنگ هــا 
ــزی  ــای ری ــاحل توپ ه ــن های س ــه از ش ــه بی وقف ــم ک ــا می کردی را تماش

ــد�  ــی می چینن ــب در صف ــازند و مرت می س
ــه  ــازند ک ــدازه را از آن رو می س ــنی هم ان ــای ش ــن گلوله ه ــا ای خرچنگ ه
وقتــی موجــی جدیــد می آیــد خرچنگ هــا زیــر شــن پنهــان شــده و مــوج کــه 
بــا خــود غذایــی بــه همــراه دارد را بیــن گلوله هــای شــنی جــا بگــذارد و تــا 
مــوج بعــدی خرچنگ هــا فرصــت دارنــد غــذای فیلتــر شــده خــود را بردارنــد� 
ــاحل  ــه س ــه ای را ب ــت عظیم الجث ــه الک پش ــا الش ــر ، دری ــی آن طرف ت کم

ــد�  ــر آن را طعمــه کــرده بودن ــود و خرچنگ هــای زرنگ ت رســانده ب
ــری از  ــه خب ــود� ن ــری می نم ــوری دیگ ــز ج ــه چی ــاحل درک ، هم در س

و  شــهرها   
بندرهــای باســتانی، غارهــای اســرارآمیز، ســواحل زیبــا، 
هــای 
هــای 
ــاح  ــد، تمس ــای معاب ــرا، انجیره ــای ح ه
گانــدو و آتشفشــان تفتــان از بلوچســتان ســرزمینی 
ــای  ــه از ژرف ای ک

پیوند دلنشین  و کم نظیر 
اقیانوس نیلگون و  شن های 

کویری در ساحل روستای 
َدَرک برای هر مسافری 

تازگی دارد. ضمن این که 
تماشای خرچنگ های زیبا 
و رنگی جذابیت های این 
روستای شگفت انگیز را 

دوچندان می کند



۲1

۹۷
اد 

رد
 خ

بطری هــای خالــی نوشــابه بــود و نــه پاســتیک زبالــه مســافران! حتــی گــوش 
ــد�  ــادی بودن ــد ع ــر از ح ــر، درشــت تر و ضمخت ت ــر متنوع ت ــه نظ ــا ب ماهی ه
ــس ،  ــه یون ــه گفت ــه ب ــود ک ــی ب ــی مرکب ــه ماه ــه الش ــر از هم ــا عجیب ت ام
ــد! ــتفاده می کنن ــاس اس ــفید کننده لب ــع س ــوان مای ــه عن ــا از آن ب محلی ه

حوالــی غــروب بــود و در کنــار چشــم انداز زیبــای دریــا ، هندوانــه ای را بــا 
ــچ  ــان هی ــا اطراف م ــا کیلومتره ــه ت ــی ک ــکافتیم� از آن جای ــس ش ــاری یون ی
ــتارگان  ــش س ــود ، درخش ــاری ب ــی ع ــوا از آلودگ ــود و ه ــن نب ــی روش چراغ
چندیــن برابــر بــه چشــم می آمــد� آن قــدر تاریــک بــود کــه دیگــر مــرز دریــا 
ــمان  ــود و از آس ــا ب ــدای موج ه ــط ص ــا فق ــود ، از دری ــخص نب ــمان مش و آس

ــارش دیدنــی ســتارگان!  ب
صبــح گلــه ی بزهــا اطــراف چــادر را محاصــره کــرده و بــه اجبــار بیدارمــان 
کردنــد تــا عکســی بــه یــادگار داشــته باشــیم� بعــد از املــت و صبحانــه مفصل، 
ــا زیــر گوش مــان زمزمــه  ــه دری ــه رمل هــای اطــراف رفتیــم� از یک ســو تران ب
می کــرد و از ســوی دیگــر نســیم صبحگاهــی از کویــر می گذشــت و شــن ها را 

بــه صورتمــان مــی زد و مــا دنبــال زاویــه بهتــر بــرای عکاســی بودیــم�
دیگــر وقتــش بــود بــه راهمــان ادامــه دهیــم تــا زیبایی هــای بیشــتری از 

بلوچســتان دریابیــم�  

وقتی به جای گدازه، از زمین ِگل فوران می کند!  ½
گل فِشــان یــا به زبــان محلــی »ناپــک« بــه معنــای نــاف زمیــن اســت کــه 
پدیــده ای نــادر و طبیعــی اســت و اغلــب در نزدیکــی ســاحل رخ می دهــد� بــر 
اســاس داده هــای زمین شناســی و ژئوفیزیــک در ســواحل کــم عمــق به صــورت 
نــادر گاهــی پیــش می آیــد کــه بخشــی از الیــه زمیــن شــبیه چشــمه شــروع 
بــه فــوران ِگل می کنــد و ایــن چشــمه بــه مــرور زمــان از فوران هــای قبلــی، 
ــان ها به صــورت  ــن  گل فِش ــت ای ــود� فعالی ــل می ش ــی تبدی ــا کوه ــه ی ــه تپ ب
ــد  ــذر و م ــرایط ج ــه و ش ــی منطق ــزان بارندگ ــه می ــته ب ــوده و بس ــی ب فصل
ــدودا ۲۰  ــران ح ــرقی ای ــوب ش ــد� در جن ــول می کش ــه ط ــدودا ۱۵ دقیق ح
گل فِشــان وجــود دارد کــه پنــج مــورد بیــن بنــدر مینــاب تــا بنــدر جاســک، ۹ 
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مــورد بیــن بنــدر جاســک تــا چابهــار و باقــی تــا مــرز پاکســتان )گوا تــر( واقــع 
ــه اســم گل فِشــان روســتای  شــده اســت� امــا یکــی از معروف تریــن آن هــا ب
ــدر  ــری بن ــران و در ۹۵ کیلومت ــای عم ــاحلی دری ــه س ــع در جلگ ــگ واق تن

کنــارک قــرار دارد� 
از آن جایــی کــه ایــن گل فِشــان از دیدنی هــای حیــرت انگیــز بلوچســتان 
اســت، بی صبرانــه مســیر را روی نقشــه دنبــال کــرده و بــه کمــک محلی هــا 

بــه منطقــه رســیدیم� 
آخریــن فعالیــت گل فِشــان طبــق گفتــه راهنمــای محلــی بــه ۱۷ اســفند 
ــوه را  ــراف ک ــا� اط ــد م ــل از بازدی ــا ۴ روز قب ــی دقیق ــت یعن ۹۶ برمی گش
بیابــان وســیعی در برگرفتــه کــه حاشــیه آن خــاک ِ تــرک برداشــته خشــک 
آن و رنــگ ِگل هــای تــازه ای کــه بخشــی از منطقــه را پوشــانده بــود، گویــای 
فعالیــت اخیــرش بــود� از شــیب به نســبت تنــدی بــاال رفتیــم تــا بــه دهانــه 

ــه  ــده از دهان ــاطع ش ــای س ــرد و گازه ــد گوگ ــوی تن ــیدیم� ب ــان رس گل فِش
بســیار مشــمئز کننــده بــود� در هــر دقیقــه حبــاب بزرگــی می ترکیــد و گاز 
ــه  ــا ک ــمنوی مادربزرگ ه ــگ س ــبیه دی ــت ش ــرد، درس ــتری آزاد می ک بیش

ــد�  ــه جــوش برس ــم ب ــم ک ــا ک ــد ت ــی خســته می ترک ــی حباب گه گاه
ــی را  ــان، ظرف های ــه گل فِش ــه از دهان ــم ک ــا را می دیدی ــی از محلی ه برخ
ــا شــدیم، ظاهــرا  ــت را جوی ــد� از راهنمــا عل ــه روســتا می بردن ــر کــرده و ب پ
ِگل درمانــی یکــی از مباحثــی اســت کــه در ایــن مناطــق قدمــت دیرینــه دارد� 
ــی  ایــن ِگل هــای خاکســتری رنــگ ترکیبــات ارگانیــک و ضــد ســمی فراوان
ــاض  ــروق، انقب ــی، تنگــی ع ــای عصب ــرای درد مفاصــل، بیماری ه ــه ب دارد ک

ــود�  ــتفاده می ش ــان و��� اس ــاری زن ــی، بیم عضان
ــت  ــگ در هف ــاحلی تن ــتای س ــار را در روس ــا ناه ــود ت ــر آن ب ــم ب تصمی
ــد�  ــان بودن ــا صفــا و مهرب کیلومتــری گل فِشــان صــرف کنیــم� روســتایی ها ب

 اندکی دورتر از لیپار، کوه های مریخی چنان منظم و در عین حال بی قاعده ردیف شده اند که تو گویی می خواهند زیبایی حاشیه جاده را به انحصار خود در آورند�
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ــه نظــر نمی آمــد همســن باشــند  ــد، ب بچه هــا از مدرســه تعطیــل شــده بودن
یکــی کتــاب کاس اول زیــر بغــل داشــت و دیگــری چهارمــی بــود امــا وجــه 
مشترکشــان نــگاه معصومانــه و کنجــکاوی بــود کــه چنــد بیگانــه در روســتا 
می دیدنــد! همان طــور کــه نگاه شــان را لبخنــدی پاســخ می گفتیــم و 
ــرای  ــا ب ــم ت ــازه ای را گرفتی ــا مغ ــده ی ــم نشــانی غذاک ــکان می دادی دســت ت
ــاده آن  ــا ج ــه تنه ــتا ک ــی روس ــاده خاک ــن ج ــم� بی ــی ببینی ــار تدارکات ناه
ــرون  ــا بی ــاز خانه ه ــه ب ــای نیم ــا از دره ــا و جوجه ه ــا و خروس ه ــود، بز ه ب
می جســتند و بــه درون خانــه ای دیگــر می رفتنــد� ایــن روســتا یــک مدرســه، 
یــک مســجد بســیار رنگارنــگ بــا معمــاری متفــاوت بــرای اهــل ســنت و یــک 
اســکله ماهی گیــری داشــت�  »ندیــم« فروشــنده ای در همــان حوالــی از گــوش 
ماهی هــا دســتبند درســت می کــرد و بــه گردشــگر ها می فروخــت� او تاجــری 

کــم ســن و ســال ولــی ماهــر بــود! اگــر بــه خریــد دســتبند راضــی نمی شــدی 
ــا قایــق دعوتتــان می کــرد و یــا حتــی  بــه تــور بازدیــد از جنگل هــای حــرا ب

پیشــنهاد چشــیدن غذاهــای محلــی در خانــه شــخصی خودشــان! 
ــناختند و  ــگ را می ش ــتای تن ــافران بیشــتر روس ــد مس ــه خــوب می ش چ
یــا امکانــات بهتــری بــرای جــذب گردشــگران ایرانــی و خارجــی در آن تــدارک 
دیــده می شــد�  گل فِشــان ها عــاوه بــر آن کــه از لحــاظ زمین شناســی 
مطــرح هســتند، می تواننــد از نظــر گردشــگری هــم مــورد توجــه ویــژه قــرار 
ــتیم،  ــاهد آن هس ــف ش ــورهای مختل ــروزه در کش ــه ام ــا ک ــه بس ــد چ بگیرن
ماننــد گل فِشــان اراکان کاســت در میانمــار، بــرکا در رومانــی، آپنیــن در ایتالیا، 
زینــگ در چیــن و ســایدوژ در اندونــزی کــه مــورد اســتقبال گردشــگران قــرار 

گرفتــه اســت� 

جوشیدن گل فِشان ها از بستر زمین یکی از دیدنی های حیرت انگیز بلوچستان است، که گردشگران بی صبرانه انتظار آن را دارند
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چابهار، جذابیتی نامحدود برای همه سلیقه ها ½
ــه بلوچــی: َچهبــار( از شــهرهای جنــوب خــاوری  )چاه بهــار، چهاربهــار( )ب
ــای  ــه ی دری ــدر اقیانوســی در کران ــا بن اســتان سیســتان و بلوچســتان و تنه
ــب آن به خاطــر آب و هــوای  ــد اســت� نام گــذاری جال ــوس هن مکــران و اقیان
همیشــه بهــاری و معتــدل آن اســت� ایــن شــهر در زمان هــای قدیــم »بنــدر 
تیــس« نــام داشــت و یکــی از قطب هــای پررونــق تجــاری کرانه هــای دریــای 
عمــان  بــود� خرابه هــای بنــدر تیــس، در حــال حاضــر در۹ کیلومتــری چابهــار 
ــد،  ــه آزاد می رس ــه منطق ــار ب ــت�  ورودی چابه ــده اس ــای مان ــروزی بر ج ام
ــرار دارد� از  ــف ق ــای مختل ــادی در معماری ه ــاری زی ــز تج ــه مراک ــی ک جای
ــنگ نوردی  ــزار س ــاک ، از اب ــه و پوش ــا پارچ ــه ت ــی گرفت ــایل الکترونیک وس
ــن  ــه ای ــد ب ــف می توانی ــای مختل ــوع، در صنف ه ــای متن ــا عطره ــه ت گرفت
ــره  ــت به ــر از پایتخ ــبت ارزان ت ــای به نس ــه و از قیمت ه ــد رفت ــز خری مراک

ببریــد�
یکــی از فعــاالن فرهنگــی چابهــار بــه نــام «مبیــن» میزبــان مــا در چابهــار 
ــا  ــی ب ــم صحبت ــاندیم� ه ــانی او رس ــه نش ــان را ب ــی خودم ــا تاکس ــود� ب ب
ــه موســیقی  ــوچ و گــوش ســپردن ب ــخ و تمــدن مردمــان بل «مبیــن» از تاری

ــود�  ــاری ب ــار از لطــف و همی ــی سرش ــای محل زیب
ــار  ــی شــدیم� چابه ــار راه ــای چابه ــدن جاذبه ه ــرای دی ــد ب ــح روز بع صب
ــای کوچــک )روســتای  ــل دری ــی تفکیــک می شــد مث ــد بخــش اصل ــه چن ب
ــاری و  ــز تج ــه آزاد )مراک ــن(، منطق ــتای رمی ــزرگ )روس ــای ب ــس( ، دری تی
بازارهــای خریــد( و مرکــز شــهر کــه شــامل بــازار محلــی و قدیمــی بلــوکا و 

مســجد جامــع می شــد� در مرکــز شــهر و بیــن بلوچ هــای خونگــرم می رویــم� 
ــه از  ــه عطــر ترشــی انب ــی ک ــوکا جای ــازار بل ــردد ب ــک و پرت ــای باری کوچه ه
ــای  ــاداب پارچه ه ــای ش ــدازد و رنگ ه ــش می ان ــه تپ ــان را ب ــو دل م یک س
لبــاس بلوچــی از ســوی دیگــر���� در نــگاه اول لبــاس بلوچــی بــه نظــر طرحــی 
ــکاو  ــن کنج ــل م ــم مث ــما ه ــر ش ــی اگ ــد ول ــدری می آی ــدی و بن ــن هن بی
شــدید بایــد بگویــم لبــاس بلوچــی زنانــه از ســه قســمت تشــکیل می شــود، 
ــامل  ــه ش ــو ک ــبیه مانت ــد ش ــه بلن ــک روی ــام دارد ، ی ــه دپ ن ــلوار ک ــک ش ی
ــه شــبیه چــادر  ــد و ســبک ک ــک پارچــه بلن ــان می شــود و ی زنچــک و گپت
ــد  ــی می توان ــاس بلوچ ــت لب ــر دس ــت ه ــود�  قیم ــده می ش ــر پیچی روی س
ــد کــه در رســوم  میانگیــن یــک میلیــون تومــان باشــد و البتــه ناگفتــه نمان
ازدواج بلوچــی آقــای دامــاد عــاوه بــر جهیزیــه بایــد چندیــن دســت لبــاس 
بلوچــی بــرای عــروس خانــم هدیــه ببــرد! در ادامــه بــازار محلــی بــه قســمت 
ــون  ــت� زیت ــی اس ــون و نارگل ــان زیت ــه عجیب ترین ش ــیم ک ــا می رس میوه ه
میــوه ای ســبز رنــگ بــود کــه داخلــش صورتــی پــر رنــگ بــا دانه هــای ریــز 
ســفید و طعمــی گــس و شــیرین دارد� نارگلــی هــم تــرش و ملــس اســت و 
تمــام دســت ها را قرمــز می کنــد� غذاهــای محلــی در بــازار بلــوکا را از دســت 
ــی ،  ــرغ ، دال کرای ــد اچــار م ــد چــون فقــط در بلوچســتان فرصــت داری ندهی

شــیرچای ، تنــدروی کرایــی، بریانــی و ترشــی انبــه را امتحــان کنیــد�

تیس ، ادغامی از تمدن و طبیعت  ½
از دیربــاز کــه فیل هــا را بــرای نقــل و انتقــاالت جنگــی بــه کار می گرفتنــد، 
ــداری و  ــل نگه ــه مح ــت ک ــد داش ــام فیل بن ــه ن ــی ب ــس محل ــتای تی روس

سواحل پاکیزه چابهار و ”زیتون“ میوه ای سبز رنگ که طعمی گس و شیرین دارد )باال( و لنج های پهلو گرفته در ساحل بریس با چشم انداز بی انتهای  اقیانوس
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ــود  ــیع ب ــی وس ــد باروی ــت� فیل بن ــمار می رف ــه ش ــاه ب ــای ش ــت فیل ه تربی
کــه دره تیــس را از غــرب تــا شــرق در برگرفتــه بــود� اگــر اهــل ماجراجویــی 
ــار متعــددی از  ــن فیل بنــد آث ــا پرســه زدن در اطــراف ای باشــید می توانیــد ب
ــد  ــا را ببینی ــه پرتغالی ه ــا و قلع ــزرگ، پی ه ــک و ب ــای کوچ ــا، حفره ه چاه ه
کــه احتمــال مــی رود باقــی مانــده شــهر قدیمــی تیــس باشــد�  اســکله تیــس 
ــتی ها و  ــای کش ــرار دارد، تماش ــه آزاد ق ــی منطق ــه و اراض ــل محوط در داخ
ــه از  ــو ک ــاه میگ ــا و ش ــواع ماهی ه ــد ان ــادان و صی ــادی و صی ــای صی قایق ه
محصــوالت دریایــی هســتند، دیدنــی اســت�  هم چنیــن غارهــای بان مســیتی 
ــی در ۵  ــه غارهای ــه مجموع ــه ب ــه اســت ک ــای منطق ــر از جاذبه ه یکــی دیگ
ــوه شــهبازبند )در  ــه ک ــری روســتای تیــس در دامن ــری شــمال باخت کیلومت
نزدیکــی چابهــار( گفتــه می شــود� یــک غــار طبیعــی و دو غــار مصنوعــی در 
کنــار هــم قــرار دارنــد�  غــار اول طبیعــی و بــه شــکل نیم دایــره و بــا اســتفاده 
ــک  ــرده اســت� ی ــدا ک ــه آن توســعه پی ــار و دهان از روش تراشــکاری درون غ
آرامــگاه کوچــک از گــچ بــه صــورت دوســطح افقــی کــه بــر روی یکدیگــر قــرار 
دارنــد و فاقــد آثــاری ماننــد سنگ نبشــته، خــط و لوحــه در عمــق یــک متــر از 
ســطح غــار دیــده می شــود کــه در گــرد آن یــک فضــای کوچــک وجــود دارد� 
امــا آن چــه گردشــگران تیــس را بــدان می شناســند قلعــه پرتغالی هاســت 
کــه در ۵ کیلومتــری شــمال غربــی تیــس واقــع اســت و قدمــت آن بــه دوران 
ــاره و  ــه من ــه کار رفت ــح ب ــوع مصال ــاخت و ن ــبک س ــردد� س ــامی برمی گ اس
ــا  ــه در اتاق ه ــدی ک ــرات بع ــت؛ و تعمی ــلجوقی اس ــبک س ــه س ــواره ب گوش
ــت و در  ــار اس ــوی و دوران قاج ــبک صف ــتر س ــده بیش ــام ش ــا انج و ایوان ه

ســاخت آن از چــوب ، ســنگ و ســاروج اســتفاده شــده اســت�

رمین، ساحلی با موج های عظیم ½
ــوی روســتای رمیــن می رســیم�  ــه تابل کمــی از چابهــار دور می شــویم و ب
اقیانــوس هنــد کــه اولیــن بار حــدود ۵ ســال پیش در شــهر بمبئی بــه دیدنش 
رفتــم اینــک در ســرزمینم تجدیــد خاطــره می کــرد� عظیــم ، بی انتهــا و البتــه 
با شــکوه� از برخــورد موج هــای ســهمگینش بــه ســاحل رمیــن چنــان صدایــی 
ــز و  ــاحلی تمی ــوی� س ــت می ش ــکوت و ایس ــه س ــار ب ــه ناچ ــت ک برمی خاس
ــی  ــا همــکاری هیــات نجــات غریــق اســتان ، تربیــت بدن شــنی کــه اخیــرا ب
چابهــار و ســازمان منطقــه آزاد چابهــار بــه قطــب مــوج ســواری ایــران تبدیــل 
شــده و ســاالنه مســابقات مــوج ســواری در آن برگــزار می شــود� ایــن را نیــز 
اضافــه کنــم کــه در ســفر بــه چابهــار اگــر هــوس غواصــی کردیــد و خواســتید 
ســری بــه اعمــاق بــی نظیــر دریــای عمــان بزنیــد و از زیبایی هایــش سرمســت 
ــد� هم چنیــن می توانیــد در مســیر  ــه مدرســه غواصــی چابهــار بروی شــوید، ب
چابهــار - رمیــن از مجموعــه تفریحــی دریــا بــزرگ اســتقاده کنیــد کــه عــاوه 
بــر جاذبــه طبیعــی زیبــای مــوج فشــان، ســواحل صخــره ای و فــرش خزه هــا 
ــا  ــد� ام ــتفاده کنی ــتوران اس ــق و رس ــون آالچی ــی هم چ ــد از امکانات می توانی
ــر  ــال »مک ــت کهنس ــد درخ ــت بدانی ــد نیس ــم ب ــن ه ــتای رمی ــاره روس درب
ــش  ــت بی ــا قدم ــد ب ــرگ« می خوانن ــام »ک ــا ن ــا آن را ب ــه محلی ه ــان« ک زن
از ۵۰۰ ســال در مرکــز روســتا و در ضلــع جنوبــی آن در مجــاورت گورســتان 
قــرار دارد کــه در ایــام گذشــته روزهــای پنجشــنبه و جمعــه پذیــرای افــراد از 
شــهر چابهــار و حومــه بــوده کــه در زیــر ایــن درخــت بــز و گوســفند قربانــی 

کــرده و بــرای شــفای بیمــاران دســت بــه نیایــش بــر می داشــتند�

قلعه پرتغالی ها )پایین( و روستای تاریخی تیس که مسجد زیبایی دارد
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لیپار ، دریاچه ای کوچک به رنگ صورتی ½
کمــی از رمیــن دور می شــویم و بــا کمــک خودروهــای گــذری بــه دریاچــه 

لیپــار می رســیم کــه از کنــاره جــاده اصلــی حــدودا ۲ کیلومتــر فاصلــه دارد� 
ــه  ــی بلک ــان تاالب ــا و گیاه ــه واســطه گل ه ــه ب ــودن آن ن ــرد ب منحصربه ف
ــار!  ــی لیپ ــاالب صورت ــت؛ ت ــز آن اس ــاص و حیرت انگی ــگ خ ــطه رن به واس
ــوه  ــان دو رشــته ک ــی را در می ــی صورت ــه، تاالب ــی منطق ــگ خــاک صورت رن
به طــوری پدیــد آورده کــه هــر بیننــده ای را بــه وجــد مــی آورد و ناخــودآگاه 
ــل  ــر کمــی اه ــد� اگ ــی را تحســین می کن ــاوت و زیبای ــه تف ــن هم ــق ای خال
ــو،  ــون فامینگ ــی چ ــد پرندگان ــی، می توانی ــید و ماجراجوی ــت وگذار باش گش

ــد�  ــاالب بیابی ــن ت ــل ســفید و خاکســتری را در ای کشــیم، حواصی

کوه های مریخی، خلقتی مینیاتوری از طبیعت  ½
اندکــی دورتــر از لیپــار، کوه هــای مریخــی پدیــدار می شــوند� چنــان منظــم 
و در عیــن حــال بی قاعــده تــو گویــی می خواهنــد زیبایــی حاشــیه جــاده را 

ــای  ــاد چین ه ــا آدم را ی ــکن کوه ه ــن و ش ــد� چی ــود در آورن ــار خ ــه انحص ب
ــتی و  ــش می گذاش ــر روی زانوهای ــی س ــدازد وقت ــی ان ــزرگ م ــن مادرب دام
ــزرگ طبیعــت  ــودی! آری ، اینــک مادرب تشــنه شــنیدن قصه هــای تکــراری ب
دامنــش را در سراســر جــاده از لیپــار تــا نزدیکی هــای گواتــر گســترانده بــود 
ولــی قصه هــای بلوچســتان تکــراری از هیــچ یــک از اســتان های دیگــر نبــود� 
ــون  ــاک مدف ــا خ ــر خرواره ــته زی ــی در گذش ــای طبیع ــن مینیاتوره ای
بوده انــد امــا گــذر زمــان و تغییــرات آب و هوایــی دســت بــه دســت هــم داده 

ــاختند� ــان س ــا نمای ــر خاک ه ــا را از زی ــای بی همت ــن پدیده ه و ای

بریس، تماشای اقیانوس از ارتفاع زیاد ½
راننــده خــوش صحبــت کــه بــرای کار شــخصی بــه اســکله بریــس می رفت 
ــا  ــه از آن ج ــاند ک ــی رس ــه ارتفاعات ــا را ب ــت، م ــنایی داش ــه آش ــه منطق و ب
صحنــه ای حیــرت انگیــز و فرامــوش نشــدنی از اقیانــوس هنــد در خاطره مــان 
ــع  ــس، چشــم انداز بدی ــدادادی بری ــای خ ــن قابلیت ه ــرد� از مهم تری حــک ک
ــد نقــش به ســزایی در جــذب  ــه می توان ــرد آن اســت ک و اســکله منحصربه ف
ــم  ــر مه ــن ام ــد� ای ــته باش ــردان داش ــردان و بوم گ ــگران و طبیعت گ گردش
منــوط بــه تامیــن امنیــت، تزریــق امکانات و بهــا دادن بــه تحقیقات و اســتفاده 
ــه دیگــری می طلبــد�  از کارشناســان خبــره ایــن کار اســت کــه خــود مقول

ــر ســاحلش همیشــه آرام اســت�  ــا ســواحلی آرام و بی نظی ــس ب ــدر بری بن

تماشــای ســاحل آرام و صــدای برخــورد مــوج بــر صخره هــای محکم و اســتوار 
آن قــدر زیباســت کــه ســاعت ها هــر کــس را مــات و مبهــوت می کنــد� قــدم 
زدن در ســاحل طایــی در وقــت غــروب دل انگیــز، هــم عشــق اســت و هــم 
تماشــا� بنــدر بریــس بــا مناظــری بکــر و خــدادادی منتظــر نظــاره چشــمان 

ــا، ســواحل و موج هــای بی قــرار اســت� هــر کســی اســت کــه عاشــق دری
 
گواتر، شهر مرزی ½

بــه جــاده اصلــی برگشــتیم ولــی بســیار کــم تــردد بــود و اگــر خودرویــی 
ــا روســتاهای اطــراف بیشــتر نمی رفــت� خســته و مســتاصل   عبــور می کــرد ت
ــا  ــا نمــی داد� ت ــه م ــازه بازگشــت ب ــر اج ــدن گوات ــه اشــتیاق دی ــم و البت بودی
ــی  ــر راه ــمت گوات ــه س ــی ون ب ــا مین ــران ب ــگری از ته ــروه گردش ــه گ این ک
شــده و بــرای اســتراحت در مغازه هــای نزدیــک مــا توقــف کــرده بودنــد� وقتــی 
شــرح ماجــرا را گفتیــم، مــا را کــه مقصدمــان بــا گــروه یکــی بــود بــه گواتــر 
رســاندند� از آن جایــی کــه گواتــر شــهر مــرزی اســت ، تشــریفات امنیتــی انجــام 

ــا در  ــای محلی ه ــیدیم� قایق ه ــر رس ــاحل گوات ــه س ــی ب ــس از اندک ــد و پ ش
ســاحل منتظــر مســافران بودنــد تــا در گشــتی نیــم ســاعته روی آب بــه دیــدن 
ــای  ــاورت جنگل ه ــن در مج ــرار گرفت ــطه ق ــه واس ــر ب ــد� گوات ــا برون دلفین ه
حــرا یکــی از مناطــق حفاظــت شــده محیــط زیســت بــه شــمار مــی رود و چون 
گوهــر بهشــتی در ســاحل مکــران می درخشــد�  اگــر مســیرتان بــه گواتــر افتاد ، 

از دیــدن ســاحل زیبــای پســابندر نیــز غافــل نشــوید�

گاندوهای پوزه کوتاه ½
در ادامــه مســیر بــه شــهر ســرباز و ســراوان رفتیــم� ایــن شــهر بــه دلیــل 
رودخانــه فصلــی اش و تمســاح های پــوزه کوتــاه کــه بــه گانــدو شــهرت دارنــد، 
ــا  ــاح در دنی ــادر تمس ــای ن ــی از نمونه ه ــاح ها یک ــن تمس ــت� ای ــروف اس مع
ــدن  ــال دی ــه احتم ــی رودخان ــم آب ــا ک ــارش ی ــه فصــل پرب ــوده و بســته ب ب
گاندوهــا وجــود دارد� البتــه اگــر زمــان نداریــد تــا شــهر ســرباز برویــد و حیــن 
ــری  ــاً س ــم حتم ــنهاد می کن ــد پیش ــت داری ــار اقام ــط در چابه ــفرتان فق س
بــه باهــوکات ، منطقــه حفاظــت شــده تمســاح های پــوزه کوتــاه بزنیــد� ایــن 
منطقــه حفاظــت شــده کــه در ۱۰۰کیلومتــری چابهــار و در طــول مــرز ایــران 
ــم  ــای ک ــه جنگل ه ــمندی از جمل ــای ارزش ــرار دارد، جاذبه ه ــتان ق و پاکس
نظیــر حــرا، پرنــدگان مختلــف از جملــه بســیاری از پرنــدگان خــاص شــبه قاره 

ــوز را در دل خــود جــای داده اســت� ــد و دهســتان های م هن

دریاچه لیپار به رنگ صورتی است
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گزارش و عکس: سروش نفیسی

ــه آن، از مناظــق   ــه دلیــل وســعت و دشــواری دسترســی ب ــوت ب ــان ل بیاب
ناشــناخته جهــان اســت� از دیربــاز مرکــز توجــه تاریخ نــگاران، سفرنامه نویســان 
و جغرافی دانــان ایرانــی و خارجــی بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل کاوش در 
ســفرنامه ها و یادداشــت هایی کــه از آنــان بــه جــا مانــده، بــرای جســتجوهای 

مــا بــه دنبــال کاروانیــان مناســب اســت�
ــه  ــه ســمت خراســان و ب ــران ب ــوب ای ــردم جن ــه م ــی ک ســفرهایی زیارت
خصــوص شــهر مشــهد مقــدس انجــام می دادنــد خــود گواهی بــر وجــود راه ها 

ــیه  ــه از حاش ــول مســیر اســت ک و کاروانســراها در ط
ایــن بیابــان شــگرف و وســیع بــه دلیــل نبــود آشــنایی 
بــا عمــق بیابــان لــوت و همیــن طــور خطــرات همــراه 

ــا اندکــی توجــه و  رســیدگی هنــوز آن عبــور می کردنــد� مســیرهایی کــه ب
هــم می تواننــد از جاذبه هــای گردشــگری باشــد و صنعــت گردشــگری نیمــه 

جــان را تحرکــی ببخشــد�
یکــی از مســیرهای کاروانیــان در زمان هــای دور کــه توســط مــردم خطــه 
ــد ،  ــتفاده می ش ــهد اس ــهر مش ــا )ع( در ش ــام رض ــارت ام ــرای زی ــوب ب جن
ــتان  ــه شهرس ــان ب ــدن از شــهر کرم ــرون آم ــس از بی ــه پ ــوده ک مســیری ب
راور می رســد و از آن جــا نیــز مقصــد بعــدی، روســتای نایبنــد بــوده کــه هــم 
ــود دارد� در  ــی وج ــار مســیر قدیم ــاده ای در کن ــن مســیر ج ــز ای ــون نی اکن
گذشــته بــرای کوتاهــی مســیر عبــور کاروانیــان، ایــن مســیر فعلــی از داخــل 
لــوت و عبــور از مســیری بــا دارا بــودن دو کاروانســرا می گذشــته کــه عــاوه 
ــا خطــرات خــاص خــود  ــی را ب ــا و جذابیت های ــاوت، زیبایی ه ــم متف ــر اقلی ب

داشــته اســت�
در دوره صفویــه مســیر کاروانیــان اطــراف کرمــان، توســط حکمــران کرمان 
و همســرش بهبــود یافــت کــه عــاوه بــر مرمــت کاروانســراهای مســیر، میل ها 
ــا  ــی می گماشــتند ت ــان و راه بلدان ــه شــد و نگهبان و نشــان های خــاص تعبی
ــی شــدن از  ــس از راه ــد� پ ــری کنن ــر جلوگی ــان در کوی از  گم شــدن کاروانی
ــه مســیری دشــوار  شهرســتان راور و آخریــن کاروانســرای جــاده ای دربنــد ب
ــان و  ــتباه کاروانی ــه اش ــرار دارد� هرگون ــوت ق ــیه ل ــه در حاش ــیم ک می رس

راه بلــدان، منجــر بــه گم گشــتگی و در 
ــوت می شــد  و از ایــن  نهایــت مــرگ در ل
نظــر نیــاز بــه پشــتیبانی و امنیــت کاروانیــان امــری مهــم بــود  

کــه حکمــران وقــت کرمــان بــرای آن، اهمیتــی دوچنــدان قائــل بــود�
ــان و  ــده حوض خ ــی می ش ــد منته ــه نایبن ــه ب ــیری ک ــزل در مس دو من
ــرای  ــا ب ــام ه ــن ن ــه همی ــرا ب ــا دو کاروانس ــه تنه ــته ک ــام داش ــه ن چهل پای
بیتوتــه و امنیــت کاروانیــان تجهیــز و آمــاده شــده بــود کــه خــود بــرای اهالــی 
ــه از  ــن صــورت ک ــود� بدی ــد ســودمند ب دو شهرســتان راور و روســتای نایبن
ســمت روســتای نایبنــد تــا کاروانســرای حــوض خــان در حیطــه اهالــی نایبند 
و از آن جــا تــا کاروانســرای چهل پایــه زیــر نظــر اوامــر شهرســتان راور بــود تــا 
تــدارکات و پشــتیبانی در رزق و روزی ســاکنان روســتای نایبنــد و شهرســتان 

راور را برعهــده بگیرنــد�
ــی  ــخ آن راه ــه ۳ فرس ــت ک ــخ راه اس ــان ۵ فرس ــا حوض خ ــد ت از نایبن
ــا  ــی ب ــا کوه های ــرف آن ه ــه در دو ط ــت ک ــی اس ــان تنگه های ــوار از می دش

پای در رکاب کاروانیان در دو کاروانسرای ناشناخته

«حوض خان» و «چهل پایه»
رساپرده های مرتوک لوت

کاروانسرای چهل پایه
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ارتفــاع کــم قــرار دارد و در یــک فرســخی منــزل گاه حوض خــان نیــز چشــمه 
مختصــری بــوده کــه آب آن بــه همــراه آب بــاران بــه درون حــوض انبــار کنــار 

کاروانســرای حوض خــان وارد می شــد �
کاروانســرای حوض خــان در میــان دشــتی وســیع قــرار دارد کــه اطــراف آن 
را کــوه احاطــه کــرده و هیــچ آب و آبادانــی در ایــن دشــت پیــدا نمی شــود� 
بســیار جالــب اســت کــه ایــن کاروانســرا، از نظــر نقشــه بنــا و محــل قرارگیری 
ــا بقیــه کاروانســراهای ایــران تفــاوت عمــده ای دارد� به عنــوان مثــال نحــوه  ب
ــول  ــاف معم ــه برخ ــای آن ک ــا و حجره ه ــرا و اطاق ه ــری کاروانس قرار گی
ــاز  ــه ب ــی آن ک ــک نگهبان ــور برج ــت و همین ط ــار اس ــدون دروازه و حص ب
برخــاف دیگــر کاروانســراها کــه بــر روی بلنــدی واقــع اســت، در این جــا بــر 
روی ســطح زمیــن و هــم تــراز کاروانســرا و بــر روی ســطح زمیــن اســت� در 
کنــاره آن دو حــوض انبــار احــداث شــده کــه یکــی مــدور و دیگری مســتطیل 
اســت� بــر روی آن هــا طــاق ضربــی بــا آجــر پوشــانده شــده کــه بــا توجــه بــه 
مخــزن بــزرگ خــود، آب گیــر بســیار خوبــی بــرای رفــع نیــاز کاروانیــان بــوده 
ــان  ــان گنج علی خ ــی کرم ــتور وال ــه دس ــز ب ــار نی ــوض انب ــن دو ح ــت� ای اس
ــام  ــه ن ــه همیــن جهــت کاروانســرا ب ــه ســاخته شــده کــه ب ــان صفوی در زم
حــوض خــان مشــهور اســت� حجره هــای کاروانســرا بــرای حفاظــت از توفــان 

شــن در داخــل قــرار داشــته و اتاق هایــی رو بــه آفتــاب در بیــرون از راهــروی 
داخلــی دیــده می شــود کــه هر کــدام از ایــن حجره هــا و اتاق هــا بــه صــورت 

مســتقل دارای فضایــی اختصاصــی و آتشــگاه اســت�
ــوده و راهــی بســیار دشــوار  ــادی نب ــچ آب ــه هی ــا چهل پای از حوض خــان ت
و خطرنــاک پیــش روی مســافران قــرار داشــت کــه بــه دلیــل نبــود آبــادی و 
آبادانــی و احتمــال تهاجــم راهزنــان و مهم تــر از همــه گــم شــدن در مســیر 
و وارد شــدن بــه عمــق بیابــان لــوت، راه را بــرای کاروانیــان بســیار دشــوار و 
خطرنــاک کــرده بــود� بیابان هــا و صحراهــای اطــراف کاروانســرای چهل پایــه 
بــه کویرهــای اصفهــان و کاشــان متصــل بــوده و از ایــن روی کاروانیانــی کــه 
ــه  ــدند و ب ــران می ش ــا حی ــن بیابان ه ــی در ای ــه راحت ــته اند ب ــد نداش راه بل
ــه  ــیدند� فاصل ــت می رس ــه هاک ــه ب ــه آب و آذوق ــی ب ــدم دسترس ــت ع عل
ــه ۶  ــخ اســت ک ــه ۷ فرس ــا کاروانســرای چهل پای ــان ت کاروانســرای حوض خ
ــن  ــان در همی ــان در آن زم ــوده و کاروانی ــان ب ــرا و بیاب ــخ اول آن صح فرس
ــار  ــیر دچ ــودن مس ــف ب ــی آب و عل ــکی و ب ــل خش ــه دلی ــاه ب ــیر کوت مس

ــدند � ــراوان می ش ــکات ف مش
ــنگی  ــک فرس ــان و در ی ــور از حوض خ ــس از عب ــده پ ــر ش ــیر ذک در مس
ــا و  ــوده و بلوچ ه ــهور ب ــی مش ــل لول ــام ت ــه ن ــه ب ــود دارد ک ــی وج آن محل
ــا  ــن مــکان آب وجــود دارد و ب ــد کــه در ای ــان در آن زمــان آگاه بوده ان راهزن
برداشــت آب و پنهــان کــردن محــل برداشــت آن در ســر راه کاروانیــان اقــدام 
ــد� ــواری برنمی خورد ن ــه دش ــود آب ب ــت کمب ــد و از باب ــی می کرد ن ــه راهزن ب
منــزل چهل پایــه در واقــع خالــی از ســکنه بــوده  و تنهــا یــک کاروانســرا 
در آن جــا توســط والــی کرمــان احــداث شــده بــود کــه در محوطــه ای بــاز و 
کنــار کــوه به نســبت بلنــدی در منطقــه واقــع اســت� کاروانیــان از ایــن منــزل 
ــن  ــد� ای ــتفاده می کرد ن ــه اس ــور بیتوت ــن ط ــرای برداشــت آب و همی ــا ب تنه
ــم آورد  ــان را فراه ــه کاروانی ــد آذوق ــه بتوان ــوده ک ــی نب ــرا در بضاعت کاروانس
ــام  ــمیه ن ــه تس ــته اند� وج ــراه داش ــود را هم ــه خ ــان آذوق ــوال کاروانی و معم
ــن  ــار احــداث شــده در ســمت راســت ای ــر اســاس آب انب ــن کاروانســرا ب ای
ــه فضــای  ــه از ســطح زمیــن ب ــا پاییــن رفتــن ۴۰ پل ــوده کــه ب کاروانســرا ب
جمــع آوری آب می رســید ند و بــه دلیــل پاییــن بــودن بیــش از حــد مخــرن 
آن از ســطح زمیــن دسترســی بــه آن کمــی ســخت بــوده و از همیــن منظــر 
نیــز بــه کاروانســرا نــام چهل پایــه را داده انــد� دو حــوض انبــار هــم در ســمت 

ــه  ــار کاروانســرا ب ــی کن ــه فصل ــع اســت کــه آب رودخان چــپ کاروانســرا واق
ــان  ــرای زم ــزی ب ــوره آجر پ ــای ک ــاری از بقای ــت می شــد � آث داخــل آن هدای
ســاخت کاروانســرای چهــل پایــه و همین طــور حــوض انبارهــای کنــار آن، نیز 
در ســمت چــپ کاروانســرا هنــوز دیــده می شــود کــه بــر ایــن داللــت اســت 
کــه ســاخت کاروانســرا بــا وجــود خــاک مناســب منطقــه بــرای تهیــه آجــر و 

ــوده اســت� ــزی میســر ب ــوره آجر پ ــدازی ک راه ان
کاروانســرای چهل پایــه در محلــی احــداث شــده کــه دارای موقعیــت بســیار 
خوبــی در منطقــه اســت و بــه دلیــل خــاص در آن دوران ایــن مــکان بــرای 
احــداث آن در نظــر گرفتــه شــده اســت � یکــی بــه ایــن دلیــل کــه بــا نزدیــک 
ــده  ــرج دی ــک ب ــته اند ی ــع می توانس ــا مرتف ــاور و تقریب ــوه مج ــه ک ــودن ب ب
ــاالی آن احــداث کننــد و تقریبــا از آن مــکان تمامــی دشــت های  ــی در ب بان
ــا  ــان و ی ــت راهزن ــی از باب ــه تحرک ــد و هر گون ــر بگیرن ــر نظ ــراف را زی اط
ــر نظــر داشــته  ــان  دیگــر و آماده ســازی کاروانســرا را در زی رســیدن کاروانی
ــه ســاکنان  ــرج ب ــه خوبــی می توانســتند از داخــل ب باشــند و همیــن طــور ب

کاروانسرای حوض خان
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ــد� درون کاروانســرا هشــدارهای الزم را بدهن
ــا  ــی وجــود داشــت کــه مشــخصا ب ــه ای فصل در پشــت کاروانســرا رودخان
ــه ســمت  ــده آب را ب ــه جــا مان ــار آن ب ســنگ چین هایــی کــه هنــوز هــم آث
حــوض انبــاری کــه در کنــاره کاروانســرا ســاخته شــده هدایــت مــی کردنــد� 
ــو  ــه مشــخصا در جل ــی اســت ک ــار دارای ورودی طــاق ضرب ــن حــوض انب ای
ــار  ــوض انب ــل ح ــه داخ ــن ب ــری از ورود ش ــرای جلوگی ــمی ب ــای موس باده
احــداث شــده و بــا پلــه هــای تعبیــه شــده داخــل آن می توانســتند بــه ســطح 
آب رســیده و درحــال حاضــر بــه دلیــل توفــان هــای شــن، در طــی ســال های 
متمــادی مخــزن ایــن حــوض انبــار تــا ابتــدای پله هــا از پاییــن، پــر از شــن 

شــده اســت�

توضیحی درباره کاروانسرا 
کاروانســرا کــه از دو کلمــه  تشــکیل شــده از زبــان پهلــوی منشــا گرفتــه 
ــی  ــه معن ــوی ب ــاظ لغ ــه از لح ــرای» ک ــت از «کاروان» و «س ــی اس و ترکیب
خانــه و مکانــی بــرای مســافران اســت گروهــی در ســفر هســتند و بــه عبارتــی 
ــاه  ــان در آن پن ــه کاروانی ــی اســت ک ــا بنای ــی ســاختمان ی ــه معن ســاده تر ب
ــا  ــخص و تقریب ــاری مش ــم دارای معم ــرا از قدی ــد� کاروانس ــا می گرفتن و ج
ــه  ــد  ک ــداث می ش ــتطیل اح ــا مس ــع ی ــورت مرب ــه ص ــه ب ــت ک ــان اس یکس
بــا ورودی خــاص امــا ســاده و بــدون نقــش و نــگار بــه وســیله یــک داالن بــا 
ــا دور  ــزی وصــل می شــد � دور ت ــاط مرک ــک حی ــه ی ــی قوســی شــکل ب طاق
ــان در  ــتراحت کاروانی ــرای اس ــی ب ــاق های ــره و ات ــزی حج ــاِط مرک ــن حی ای
نظــر گرفتــه شــده بــود کــه هــر اتــاق و حجــره ســکوهایی در جلــو خــود دارد، 
بــرای قــرار دادن وســایل کاروانیــان و همیــن طــور محل هایــی مشــخص بــرای 

ــان� نگهــداری اســترهای آن
از نظــر تاریخــی، ســابقه ســاخت کاروانســراها بــه دوره هخامنشــیان 
می رســد یعنــی بیــش از دو هــزار و پانصد ســال پیــش� دوره صفویــه را 
می تــوان دوره شــکوفایی کاروانســراها دانســت کــه در آن عــاوه بــر ســاخت، 
ــه همیــن خاطــر  ــژه می شــد  و ب ــه مرمــت کاروانســراها اهتمــام وی نســبت ب
نــام خیلــی از کاروانســراها در مســیرهای قدیمــی بــه نــام کاروانســرای عباســی 

ــت�  ــده اس ــهور ش ــذاری و مش نام گ
ــه  ــری، چنانچــه کاروانســرایی بیشــتر ب ــدگاه کارب الزم اســت بدانیــم از دی
جهــت نگهــداری اســب و چهارپایــان مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت بــه آن 
ربــاط می گفتنــد� در احــداث بنــاِی کاروانســراها، عــاوه بــر هــدف اصلــی کــه 
اســکان کاروانیــان بــوده اســت احتــرام بــه حقــوق مســافر، امنیت آنــان، آرامش 

و ارایــه امکانــات مقبــول زمــاِن خــود فراهــم می شــد � در هــر کاروانســرا بــه 
ــزی و  ــاط مرک ــار در حی ــار و آب انب ــاه انب ــا چ ــاه آب و ی ــول چ ــور معم ط
داخــل کاروانســرا و یــا در بیــرون امــا نزدیــک بــه کاروانســرا بــرای دسترســی 
کاروانیــان وجــود داشــته اســت� فاصلــه بیــن کاروانســراها طــوری بــوده اســت 
تــا کاروانیــان قبــل از غــروب آفتــاب بــه کاروانســرای بعــدی برســند یعنــی 
مســافتی کــه کاروانیــان در طــول یــک روز می توانســتند طــی کننــد� از نــکات 
مهــم تاثیــرات اجتماعــی و اقتصــادی احــداث ایــن کاروانســراها ایجــاد شــغل 
ــوده  ــا ب ــراف آن ه ــتاها و شــهرهای اط ــاکنین روس ــرای س ــد ب ــع درآم و منب
ــاز  ــه داشــتن کاروانســراها نی ــا نگ ــرای ســاخت و برپ ــن ب ــه طــور یقی ــه ب ک
بــه اســتادکاران مشــاغل مختلــف از قبیــل بنــا و آهنگــر بــوده کــه در تمــام 

مراحــل ســاخت و نگهــداری و اســتفاده از آن هــا کاربــرد داشــته اســت�
ــده هســتند  ــناخته ش ــی ش ــا بســیاری از کاروانســراهای قدیم ــن روزه ای
ــگری  ــای گردش ــه جاذبه ه ــازی ب ــت و بازس ــس از مرم ــم پ ــدادی ه و تع
ــل  ــن دلی ــا ای ــده اند� ام ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــا ب ــد ی در آمده ان
ــه دنبــال کاروانســراهای ناشــناخته نباشــیم، چــرا کــه  ــا دیگــر ب نمی شــود ت
خیلــی از ایــن کاروانســراها در عصــر حاضــر دور از جاده هــا و راه هــای فعلــی 
افتاده اندکــه نیــاز اســت ابتــدا رد آن هــا را از ســفرنامه ها و نقشــه های قدیمــی 
پیــدا کنیــم� پیــدا کــردن همیــن هــا کاری بســیار دشــوار اســت، امــا بــا تاش 

و جدیــت نتیجــه بخــش خواهــد بــود�
-------------------------------

گــزارش و عکس هــای ایــن منطقــه از لــوت و همیــن طــور مســیری کــه در کمتــر 
ــا  ــز ب ــر میســر نمی شــد ج ــزارش گ ــت گ ــد و ثب ــرای بازدی ــت شــده ب نقشــه ای ثب
همراهــی آقــای مهنــدس مجیــد خاتمــی و گــروه ایشــان کــه در ایــن امــر ماهنامــه 
را یــاری رســان بودنــد� تاکیــد می کنیــم کــه ســفر بــه بیابــان لــوت، بــا وجــود بکــر 
ــاز،  ــورد نی ــدون آگاهــی و وســایل م ــرد خــود، ب ــه ف ــودن و زیبایی هــای منحصــر ب ب
بســیار خطرنــاک بــوده و حتمــا بایــد در حــال حاضــر بــا راه بلــد و تجهیــزات مناســب 

راهبــری بــه ایــن امــر اقــدام نمــود�
واژه ها: 

ــا آب  ــاران ی ــع آوری آب ب ــرای جم ــن ب ــر زمی ــه در زی ــی ک ــار: محل ــوض انب ح
رودخانــه هــای فصلــی ســاخته مــی شــد و بــا انحــراف آب هــای روان بــه داخــل آن بــه 

ــد� ــدام می کردن ــع آوری آب اق جم
آب انبــار: محلــی کــه در زیــر زمیــن گــود می شــده  تــا آب زیــر زمینــی بــه صــورت 
زه کــش داخــل آن جمــع شــود بــه دلیــل پاییــن بــودن از ســطح زمیــن، دسترســی 

بــه آب انبــار دشــوار بــوده اســت�
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در میــان ده هــا مقصــد روســتایی ایــران کــه ظرفیت هــای آشــکار و 
ــع  ــتایی چشــم نواز از تواب ــوان”، روس ــد، “گیل ــرای گشــت و گذار دارن ــی ب پنهان
ــه ارتفاعــات برف گیــر و دره هــای  خلخــال و در منطقــه کوهســتانی مشــرف ب
ــده اســت� ایــن  جــا در ۴۵ کیلومتــری شهرســتان  ژرف قــزل اوزن  پنهــان مان
خلخــال در منطقــه شــاهرود خلخــال قــرار دارد کــه از شــرق بــه ماســال، غــرب 
ــوب  ــل و از جن ــاندرمن و پون ــه ش ــمال ب ــز، از ش ــال و دی ــتاهای ش ــه روس ب
ــود�   ــی می ش ــوله منته ــت ماس ــان و در نهای ــاد، ماج ــتاهای جال آب ــه روس ب
ــد�  ــه کرده ان ــی” آن را احاط ــینه”، “دوش ــه س ــون “فلک ــدی چ ــای بلن کوه ه
بافــت تاریخــی روســتا، شــامل کوچه  هــای تــو در تــو و رودخانــه ای اســت کــه 
ــه ،  ــوده محل ــون  ن ــی چ ــتا محله  های ــن روس ــاب دارد� ای ــچ و ت ــه آن پی از میان
ــد مســیر دسترســی دارد�  ــان کوچــه و چن ــه، کف ــزه محل ــه، جی ــاد محل کیقب
ــوان راه دسترســی وجــود دارد� مســیر  ــه گیل هــم از ماســال و هــم ماســوله ب
ــه  ــت ک ــم نواز اس ــیار چش ــز بس ــال نی ــه خلخ ــالم ب ــال و اس ــه خلخ ــل ب پون
ــه  ــاهرود ادام ــه ش ــوب و منطق ــمت جن ــه س ــره” ب ــتای “مج در ورودی روس
ــه  ــر ب ــردوی س ــان گ ــان درخت ــود� در می ــم می ش ــوان خت ــه گیل ــه و ب یافت
آســمان ســاییده، درختــان آلبالــو کــه در فصــل بهــار شــکوفه بــاران شــده اند، 
مزرعه هــا و باغ هــای میــوه نشــان از آبادانــی فــراوان منطقــه دارد� امــا بســیاری 
ــد  ــد� از آن جمله ان ــت داده ان ــود را از دس ــای خ ــر کارکرده ــای دیگ از مکان ه
دبســتان و حمــام عمومــی روســتا کــه حــاال قفلــی زنــگ زده بــر آن خودنمایــی 

ــد� ــروک می مان ــی مت ــه خانه های ــد و ب می کن
ــای  ــطه کم آبی ه ــه واس ــز ب ــای آن نی ــه ی زیب ــروز رودخان ــه ام ــد ک هرچن
فراگیــر، کم خــروش اســت در جــوار آن رودخانــه، کاشــانه های متــروک هنــوز 
ــی  ــقف های گل ــی از س ــه بازمانده های ــد ک ــتواری دارن ــن و اس ــتون هایی په س
را بــر دوش خســته خــود نــگاه  داشــته اند� خانه هــا خالــی از ســکنه، در میــان 
درختــان ســبز و ســربه فلک کشــیده بســیار بــه لوکیشــن فیلم هــای ســینمایی 
ــدارک  ــاز ت ــک فیلم س ــرداری ی ــرای بهره ب ــودی را ب ــای وهم آل ــد و فض می مان
ــازی  ــد بازس ــرو نریخته ان ــل ف ــور کام ــه ط ــه ب ــا ک ــد ت ــد� کاش می ش می بین
شــوند و بــرای اقامت هــای گردشــگران اســتفاده شــود و بــه واســطه آن شــاهد 

مانــدگاری بیشــتر اهالــی روســتا باشــیم�
ایــن روســتا امــا داســتان های دیگــری هــم دارد� گیلوانی هــا شــاهد 
واپســین لحظــات زندگــی میرزاکوچک خــان جنگلــی بودنــد� آن هــا از “ابراهیــم 
شــمس” پیــر روســتا یــاد می کننــد کــه چه طــور میــرزا در آذر ۱۳۰۰ 
شمســی بــا کائــوک بــه طــرف گیلــوان آمــد تــا بــه خلخــال بــرود� در همیــن 
ســفر، گردنــه  ی برف گیــر گیلــوان در ۶ کیلومتــری خلخــال جــان ایــن مبــارز 
ــام کــرم  ــه ن ــه دســتور ســیدمظفر ســجادی توســط شــخصی ب را می گیــرد� ب

ــه  ــدن یــخ زده میــرزا از ییاقــات برفــی ماســال ب ــود ب بیــک کــه ســورچی ب
گیلــوان منتقــل می شــود� بــر ســر در ورودی روســتا هــم تابلویــی بــه چشــم 
می خــورد کــه نــام میرزاکوچــک خــان بــر آن نقــش بســته تــا یــادآور پیونــد 

ــان باشــد� ــی میرزاکوچک خ ــق زندگ ــا واپســین دقای ــوان ب گیل
داســتان امــروزی گیلــوان امــا رخــت بســتن پیــران و ســالخوردگانی اســت 
کــه یکــی پــس از دیگــری بــه دیــار باقــی شــتافته اند� حــاال فرزندان شــان کــه 
ــه ترمیــم خانــه  برخــی شهرنشــین های  متمولــی هــم هســتند چنــدان دل ب
ــن وجــود  ــا ای ــا شــده اند� ب ــه حــال خــود ره ــانه ها ب ــد� کاش ــدری نمی دهن پ

انــدک ســاکنان گیلــوان را در گوشــه و کنــار می تــوان مشــاهده کــرد�  
ــد  ــتا رش ــن روس ــه در ای ــی ک ــد صباح ــان داوود و محم ــوت  آقای ــه دع ب
یافته انــد، ســردبیر ماهنامــه ســفر آخــر هفتــه ای در بهــار امســال را میهمــان 
ــده  ــای تازه سبزش ــار و برگ ه ــکای کوهس ــاری، خن ــت به ــود� لطاف ــوان ب گیل
درخت هــای گیــان و خلخــال پرنشــاط و طبیعــی بــود کــه شــور ایــن ســفر 
ــی آزادراه قزویــن - رشــت و از آن جــا  را دوچنــدان می کــرد� در نگاهــی اجمال
ــوان مســیر دسترســی مناســب و  ــن و ماســوله و ســپس گیل ــه ســمت فوم ب
قابــل قبولــی دارد� بــه نزدیکی هــای ماســوله کــه رســیدیم صــف دو کیلومتــری 
خــودرو نزدیــک بــه دو ســاعت معطل مــان کــرد� گمــان بــر ایــن بــود کــه ایــن 

گیلوان: در آرزوی 
مهاجرت معکوس 

جاده چشم نواز مسیر پونل به خلخال )باال( و کوه دوشی مشرف به روستای گیلوان
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صــف بــه دلیــل بازدیــد گردشــگران از ماســوله باشــد، زمانــی کــه چشــم انداز 
ــم�  ــک را فهمیدی ــل ترافی ــد، دلی ــده ش ــت دی ــی از پایین دس ــای پلکان خانه ه
ــول  ــوری پ ــای عب ــا از خودروه ــد ت ــته بودن ــاده کاش ــط ج ــه ای را در وس دک
بســتانند� فرقــی نمی کــرد شــما بــرای دیــدن ماســوله آمــده باشــید و یــا قصــد 
عبــور بــه ســمت خلخــال را داشــته باشــید� پرداخــت ایــن پــول اجبــار بــود! 
چنــد نفــری کــه صــف طوالنــی خــودرو را ایجــاد کــرده و موجبــات خســتگی 
بیشــتر راننــدگان را فراهــم کــرده بودنــد، اســتدالل داشــتند کــه ایــن پــول را 
می خواهنــد خــرج ماســوله کننــد�  از ماســوله کــه گذشــتیم تقریبــا جــاده پــر 
پیــچ و خــم و خاکــی را پشــت سرگذاشــتیم� تعــداد کمــی خــودرو از آن جــا 
ــی  ــه قدیم ــاه معلم، قلع ــه ش ــیر قل ــتن از مس ــس از گذش ــرد� پ ــردد می ک ت
ــتا  ــه روس ــگام ورود ب ــه در هن ــدا شــد� وجــود قلع ــوان از دور پی خشــتی گیل
ــخص  ــدان مش ــابقه آن چن ــه دارد س ــن منطق ــردی ای ــگاه راهب ــان از جای نش
ــرای یافتــن چیــزی  نیســت امــا هنــوز آثــار کاوش و و یــا زیــرورو کردن هــا ب
قیمتــی در پایین دســت قلعــه هویــدا بــود� آقایــان صباحــی خانــه پــدری خــود 
را بــه همــان ســیاق ســابق دســت نخورده نــگاه داشــته اند� حتــی دکانــی کــه 
پــدر مرحــوم در جــوار خانــه برپــا داشــت و زمانــی مایحتــاج اهالــی روســتا را 
تامیــن می کــرد بــا اجنــاس  همــان زمــان بــه یــادگار مانــده اســت� دیوارهــای 
خانــه بــه انــدازه ای پهــن اســت کــه ســرما و یــا گرمــا را در مواقــع الزم نــگاه 
ــه  ــد ک ــانم می ده ــردو را نش ــان گ ــاخه های درخت ــد ش ــید محم ــی دارد� س م
امســال ســرما زده اســت� او می گویــد ایــن پدیــده بــه دلیــل متروکــه شــدن 
ــا  ــوان از “ســل” ی روســتا رخ داده اســت چونکــه در گذشــته روســتاییان گیل
ــازه  ــد� دود اج ــتفاده می کردن ــوخت اس ــرای س ــی ب ــوالت حیوان ــان فض هم
ــان  ــاخه های درخت ــب سرش ــن ترتی ــه ای ــی داد و ب ــرما را نم ــدن س ــن آم پایی

گــردو در زمســتان در امــان بودنــد�
گیلــوان قبرســتان قدیمــی هــم دارد� ســنگ قبرهایــی کــه تاریخــی هســتند 
ــن  ــی از ای ــت� برخ ــه نیس ــی منطق ــنگ ها بوم ــن س ــه ای ــت ک ــوم اس و معل
ــردد�  ــال های دور برمی گ ــه س ــت آن ب ــد و قدم ــا می آوردن ــنگ ها را از کرب س
ــار  ــه آث ــه ک ــتقرار یافت ــاه اس ــام خانق ــه ن ــتایی ب ــوان روس ــت گیل در باالدس

تاریخــی و زیرخاکــی از آن کشــف شــده اســت� 
ــه  ــن منطق ــود� ای ــم نمی ش ــوارد خت ــن م ــه ای ــا ب ــوان تنه ــای گیل جاذبه ه
ظرفیت هــای ویــژه ای بــرای کوهنــوردان و عاقه منــدان بــه اقامــت در طبیعــت 
دارد�  آقــای شهســواری کــه ۵۰ ســال ســن دارد، سال هاســت کوهنــوردان را 
بــه ایــن منطقــه راهنمایــی می کنــد و دربــاره مســیرهای کوهنــوردی تبحــری 
یافتــه اســت: “شــش مســیر کوهنــوردی روســتای گیلــوان بــرای کوهنــوردان 
ــش رو  ــی پی ــذت فراوان ــر و ل ــم اندازهای بک ــت چش ــه طبیع ــدان ب و عاقه من
ــم اســت� مســیر  ــا شــیب مای ــم ب ــه شــاه معل می گــذارد� مســیر نخســت  قل
ــی را  ــیار زیبای ــات بس ــی آن ییاق ــه در ط ــت ک ــال اس ــه ماس ــوان ب دوم گیل
مشــاهده می کننــد� در مســیر ســوم گیلــوان بــه ماســوله را در دو روز می تــوان 
پیمــود کــه مســیر جنگلــی  بســیار زیبــا همــراه بــا ییاقــات سرســبز اســت� 
مســیر چهــارم گیلــوان بــه شــاندرمن را پیشــنهاد می کنیــم کــه ایــن مســیر 
هــم ییاقــات خاطره انگیــزی دارد� در مســیر پنجــم از گیلــوان بــه قلــه پلنــگ 
خــواب بــه زبــان محلــی پلنــگا اســت کــه سرســبزی فــراوان و صخــره ی پرابهت 
ــداغ و  ــد اق ــه مانن ــه منطق ــد� در مســیر ششــم قل آن شــما را مســحور می کن

ــد�” ــه خــود را دارن شیناســر و واردم هــر کــدام ویژگی هــای مخصــوص ب
روســتای گیلــوان مشــرف بــه کــوه دوشــی اســت کــه قلــه مخروطــی شــکل 
آن را بایــد شناســنامه گیلــوان به شــمار آورد� سرســبزی ایــن منطقــه از اواســط 
ــتان های آن  ــا زمس ــود ام ــدان می ش ــتان دوچن ــان تابس ــا پای ــت ت اردیبهش

ــود�  ــکنه می ش ــی از س ــا خال ــت و تقریب ــخت گذر اس س
داوود صباحــی کــه بــرای احیــای بافــت فرســوده روســتا تــاش مســتمری 
ــوان  ــت، گیل ــام داده اس ــه انج ــن منطق ــی در ای ــد و تحقیقات ــال می کن را دنب
ــه  ــای فرهیخت ــتا  چهره ه ــن روس ــد ای ــد� او می گوی ــی می دان ــار مهربان را  دی
ــجادی  ــیدعباس س ــد  س ــت� از آن جمله ان ــرده اس ــه ک ــه عرض ــه جامع را ب
مجــری توانمنــد و موســیقی دانان، دکتــر اســماعیل اصدق پــور فــوق تخصــص 
ــر  ــران اســت� دکت ــب ای ــان قل ــن  جراح ــی از بهتری ــه یک ــی ک جراحــی و قلب
ــه  ــه مای ــر شــهابی ک ــی و دکت ــای یزدان ــاد ســجادی اســتاد دانشــگاه، آق فره
ــود  ــم ب ــه حاک ــی ک ــن روســتا هســتند و همگــی در فضــای محبت افتخــار ای

رشــد یافتنــد�

ت
طبیع

 و 
سفر

کاشانه های متروک هنوز ستون هایی پهن و استواری دارند که بازمانده هایی از سقف های 
گلی را بر دوش خسته خود نگاه  داشته اند� خانه ها خالی از سکنه، در میان درختان سبز 
و سربه فلک کشیده بسیار به لوکیشن فیلم های سینمایی می ماند و فضای وهم آلودی را 

برای بهره برداری یک فیلم ساز تدارک می بیند� داود صباحی از اهالی گیلوان برای معرفی 
این روستای نوستالوژیک تاش مستمری را پی گرفته است�
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مراتــع و کوه هــای سرســبز ســارال در مرکــز اســتان کردســتان، ۴۳ روســتای 
ــا کوه هــای مرتفــع  بکــر را در دل خــود جــای داده اســت� این جــا از هــر ســو ب
و تــو در تــو محصــور شــده اســت، معجونــی دلفریــب از رود، کــوه و دشــت های 
ــت  ــش روی ــر را پی ــم انداز بی نظی ــتان چش ــار و تابس ــه در به ــاه ک ــرُگل و گی پ
ــه شاه نشــین  ــی قل ــع اســتان کردســتان یعن ــه مرتف ــن قل ــرار می دهــد� دومی ق
ــدره را  ــز در آن باالدست هاســت� بخــش ســارال ۳۰ درصــد از مســاحت دیوان نی
دارد و جــزو بکرتریــن مناطــق طبیعــی و گردشــگری کردســتان اســت� ســارال 
ــات آن،  ــه  در ارتفاع ــی رود ک ــمار م ــران به ش ــه اول ای ــع درج ــن از مرات هم چنی

ــد� ــه کــرات خواهــی دی گله هــای پرشــمار گاو و گوســفند را ب
اتــراق در روســتاها و ارتفاعــات ســارال  برنامــه جذابی بــود که توســط اداره کل 
میــراث فرهنگی و گردشــگری اســتان کردســتان و دفتر مســافرتی شــوان گشــت 
بــه عنــوان مجــری ســفر بــا خودروهــای آفــرود تــدارک دیــده شــد� بیراهه نــوردان 
ســفرهای  برنامه ریــز  عمدتــا  کــه  را  نفــره  گروهــی ۵۰  )آفرودســواران(  
ــه  ــمه ب ــای چهل چش ــه کوه ه ــد در دامن ــور بودن ــای ت ــردی و راهنم طبیعت گ

مــدت ســه روز حــس و حالــی دوبــاره بخشــیدند� 
ــد ۱۱ ســاله ام و ســروش نفیســی  ــن فرزن ــراه رامیت اواســط اردیبهشــت  هم
ــران   ــی ته ــه بیهق ــنندج در پایان ــه س ــفر ب ــرای س ــه ب ــوان ماهنام ــکاس پرت ع
ــن ســفر را از  ــه ای ــم� ســروش ســاکن شــیراز اســت برنام ــدار می گذاری ــرار دی ق
ــوس راس  ــاعت ۳۰�۲۳ اتوب ــد� س ــال می کن ــتیاق دنب ــا اش ــه ب ــت ک مدت هاس
ســاعت بــه راه افتــاد و هشــت صبــح روز بعــد در یــک فضــای بارانــی در ســنندج 
پیاده مــان کــرد� بــاران شــدید صبحگاهــی راننــده اتوبــوس را مجبــور کــرده بــود 

تــا آرام تــر برانــد بــه همیــن خاطــر دیرتــر از موعــد مقــرر بــه گــروه بیراهه نــوردان 
رســیدیم�

خودروهــای شاســی بلند ســفید تویاتــا بــه ردیــف آمــاده حرکــت بــه ســمت 
ــا پوشــش کــردی و شــالی بــر کمــر، افــراد قابلــی  ســارال هســتند� راننــدگان ب
به نظــر می رســند� معلــوم اســت کــه دشــت و کوه هــای کردســتان را مثــل کــف 
دست شــان می شناســند� این روزهــا کــه معابــر مــرزی بــا تصمیــم دولــت مبنــی 
بــر جلوگیــری از قاچــاق کاال بســته شــده اســت، اقتصــاد معیشــتی کولبــران و 
ــم  ــا تاط ــینان ب ــای مرزنش ــی کااله ــرای جابجای ــت ب ــن دس ــی از ای رانندگان
ــه خدمــت دوســتداران ســافاری در مناطــق  ــدگان حــاال ب ــن رانن روبروســت� ای
زیبــای کوهســتانی درآمده انــد تــا معــاش  رونقــی تــازه بگیــرد� البتــه بــه شــرطی 
کــه جریــان مــدوام گردشــگری بــه همیــن ترتیــب در اســتان کردســتان برقــرار 

� ند بما
 همســفران ایــن گــروه عمدتــا مجریــان گشــت های مســافرتی و کارشناســان 
ــه  ــده ب ــای آین ــرای برنامه ریزی ه ــیر را ب ــن مس ــا ای ــتند ت ــردی هس طبیعت گ
ــور  ــوان نصرت پ ــتی ش ــه سرپرس ــت» ب ــوان گش ــانند� «ش ــان بشناس مسافرانش
مجــری تورهــای آفــرود در کردســتان اســت و آوات مــکاری برنامه ریــز و 
هماهنگی هــا را برعهــده دارد� تمامــی خودروهــا بــه شــماره و منظــم پشــت ســر 
ــد�  هــم حرکــت می  کننــد�  هیچ کــدام مجــاز نیســتند از دیگــری ســبقت بگیرن
ــت  ــاز حرک ــیرهای مج ــه در مس ــان و البت ــرعت یکس ــم و س ــا نظ ــا ب خودروه
می کننــد� شــوان هدایت گــر گــروه بــه مســیر و اجــرای این گونــه تورهــا مســلط 
اســت و البتــه راننــدگان و تدارک کننــدگان از او حرف شــنوی کامــل دارنــد� او در 
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ایــن ســفر نشــان داد کــه ُمربــی قابلــی اســت و نظــم را بــه خوبــی در ایــن دســت 
ــد� ــرا می کن ــا اج برنامه ه

هنــوز چنــدان از ســنندج دور نشــدیم که سرســبزی و ســرزندگی در دشــت ها 
ــدرت  ــه به ن ــاران ک ــه ای بســیار پرب ــد� منطق ــان ش ــارال نمای ــای س و کوهپایه ه
ــده  ــه ای نرویی ــا بوت ــد کــه در آن ســبزه  و ی ــدا کنی ممکــن اســت زمینــی را پی
ــو  ــو در ت ــبزرنگ ت ــای س ــاه و تپه ه ــد ُگل و گی ــم کار می کن ــا چش ــد� ت باش
ــه  ــا ب ــای تپه ه ــای ج ــه از ج ــزرگ ک ــک و ب ــمه های کوچ ــم و چش می بینی
اطــراف و اکنــاف ســرازیر می شــود� چشــمان مان بــه ایــن همــه زیبایــی عــادت 
ــای  ــی و بحران ه ــت از  کم آب ــده اس ــمان پرش ــن وگوش ــا ذه ــن روزه ــدارد! ای ن
آبــی کــه بــه زودی دمــار از روزگارمــان درمــی آورد، دیــدن ایــن همــه خوش آبــی 
و لطافــت بــه راســتی غنیمــت بزرگــی اســت� گویــا بــه دنیــای دیگــری آمده ایــم� 
آشــکار اســت کــه ایــن منطقــه ســرمایی ســخت و برف هــای فراوانــی در زمســتان 
گذشــته را پشــت ســر گذاشــته و حــاال لطافــت و شــادابی عجیبــی را پیشــکش 
کــرده اســت� بحــران آب در ایــن منطقــه بــه راســتی بی معنــی اســت و دامــداران 

ــد�  ــا گوســفندهای چــاق و چله شــان حســابی جــوالن می دهن ب
ــد  ــا  عبارتن ــن کوه ه ــد� ای ــاره می کن ــارال اش ــای س ــه کوه ه ــکاری ب آوات م
از ســلطان اغزتــو، دوبــرا، شــاخ درویــان، مزگــت و میــرزا، ســه پلــه کانــه، قولــی 
زلیخــا، زه ردوان، زیــراوای شــیرکوژ، کاوره ش، قــه الریانــه، تــه وریزخاتــون، مــره 
ده ر، شــیخ لطیــف، چــاروه ســوار، قزلبــاغ، کــه ل کــوژ، بــه رده ره ش و بــه رده 
ســپی� ایــن کارشــناس گردشــگری ســارال را دارای آثــار تاریخــی نیــز می دانــد 
کــه  می توانــد بــه عنــوان یــک جاذبــه گردشــگری در ایــن منطقــه مــورد توجــه 

ــارام  ــه ب ــام و قلع ــه همیــن ن باشــد وجــود قلعه هــای افراســیاب در روســتایی ب
)بهــرام( در روســتای قــه لــه و لیانــه و قلعــه ی ئالــوالخ در روســتای ئالــوالخ از 

ایــن دســت آثــار ارزشــمند پنهان مانــده تاریخــی اســت�
ــتان  ــی کردس ــتان های طوالن ــت زمس ــه برک ــمه( ب ــه )چهل چش ــل چم چه
و ارتفاعــات بلنــدش، ذخیــره گاه بــزرگ آبــی هــم هســت و صدهــا گونــه گیــاه 
ــر  ــت کم نظی ــن موقعی ــت� همی ــای داده اس ــود ج ــر را در خ ــی بی نظی داروی
ــه،  ــی گل پامچــال، بابون ــاه داروی ــا در کوهســتان گونه هــای گی موجــب شــده ت
ــار پوشــیده از پیچــک و  ــارال در فصــل به ــه س ــد� منطق کاشــمه، لووشــه بروی
ــیاری  ــکه و بس ــواس، تورش ــه، ری ــت توق ــمه، هف ــل، کاش ــوژه، پس ــوال، خ کنی
ــی  ــر جای ــا را در کمت ــه آن ه ــه نمون ــود ک ــری می ش ــی دیگ ــان خوراک از گیاه
می تــوان یافــت� در طــول مســیر بیراهه نــوردی، موتورســواران بســیاری را دیدیــم 
ــد� ایــن قارچ هــا را در  ــزرگ کوهــی ســرگرم بودن ــه برداشــت قارچ هــای ب کــه ب

ــد� ــان می فروختن ــزار توم ــا ۶۰ ه ــرم ۵۰ ت ــر کیلوگ ه
بــاران هم چنــان در ایــن ارتفاعــات می باریــد� بیراهه نــوردان از روســتای 
«تیــژ تیــژ» بــه ســمت روســتای «جانــوره» طــی مســیر کردنــد و پــس از ۱۵ 
ــه»  ــه» رســیدیم� «صوفی بل ــه روســتای «صوفی بل ــر در مســیر خاکــی ب کیلومت
بــه معنــای درویــش ابراهیــم اســت� بافــت ســنگ و کاهــگل، اغلــب خانه هــای 
روســتا را در بــر گرفتــه اســت� دختــر بچه هــای دبســتانی کــه تــازه از مدرســه 
تعطیــل شــده  بــه مســافران شــهری زل زده انــد� در چشــم برهم زدنــی بــه خانــه 
می رونــد بهتریــن لباس هایشــان را می پوشــند و بــه مــا کــه در روســتا در حــال 
ــن  ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــوان می گوی ــد�  ش ــم، می پیوندن ــدم زدن بودی ق
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روســتای گردشــگری پــا نگذاشــته و مــا اولیــن ســفیران دوســتی این جا هســتیم� 
ــد همــه ســطوح  ــد آدم کارکشــته ای اســت کــه می توان معلــم دبســتان هــم الب
ــا  ــی ب ــت کوتاه ــپ و گف ــد� گ ــک کاس درس بده ــتان را در ی ــی دبس تحصیل
«مهــدی» دارم کــه دســت دختــر کوچــک و موطایــی خــود را گرفتــه و ســوژه 
عکاســی همســفران مــن شــده اســت� او بــا مــا قــدم می زنــد و از نبــود بیــکاری و 
کســب و کار مناســب صحبــت می  کنــد� این کــه روستایشــان همجــوار بــا معــدن 
پربــار و پربرکتــی اســت امــا آنــان ســهمی از ایــن معــدن نبرده انــد و آلودگــی و 

ــرده اســت�  ــدن عاصی شــان ک ــای مع ــده کامیون ه ســر وصــدای آزاردهن
زبــان گویــش مــردم ایــن منطقــه کــردی ســورانی و دارای لهجــه ای مخصوص 
ــق  ــایر مناط ــا س ــم ب ــان ه ــان و مردانش ــای زن ــتند� لباس ه ــخص هس و مش
کردنشــین تفــاوت هایــی دارد از جملــه نحــوه بســتن دســتمال یــا بــه عبارتــی 

ــز از نقــاط دیگــر کردســتان اســت� ــد متمای ــه ســر می بندن دســتاری کــه ب
مــردم روســتاهای بخــش ســارال بــه شــغل کشــاورزی و دامــداری مشــغول 
ــت  ــن کش ــم چنی ــروری و ه ــرای دامپ ــتعد ب ــق مس ــا از مناط ــتند� این ج هس
محصــوالت دیمــی چــون گنــدم اســت� از ایــن لحــاظ در کل اســتان شــناخته 
ــه چــه ســرمایه های  ــن منطق ــه احشــام ای ــودم ک ــر ب ــن فک شــده اســت� در ای
خوبــی هســتند بــرای توســعه دامپــروری  حتــی می تــوان گوشــت های مــازاد را 
بــرای صــادرات بــه کشــورهای هم جــوار و حتــی دوردســت فرســتاد� امــا شــواهد 
ــروری  ــرای دامپ ــرمایه گذاری ب ــان از س ــت داشــت و چوپان ــری حکای ــز دیگ چی

ــد� ــد نبودن ــن بهره من نوی
ناهــار را در خانــه آقــای کیانــی صــرف می کنیــم� کاشــانه او چشــم انداز زیبــا 
و وســیع کــوه و دشــت را پیــش رو دارد� بعــد از اســتراحتی کوتــاه، همــان روز از 
مســیر «قرصــه قــان» دامنه نــوردی ســبکی را در حــدود ۵�۱۰ کیلومتــر تجربــه 
کردیــم و بــه ســمت زمین هــای روســتایی دری هــرت و گوریچــه قدم گذاشــتیم� 
گوریچــه نــام بامســماعی اســت� شــوان می گویــد بــه قــدری آب در ایــن روســتا 

زیــاد اســت کــه گاهــی اوقــات زیــر خانه هــا چشــمه بیــرون می زنــد کــه بــه آن 
گوریچــه می گوینــد� قرصــه قــوالن بافــت گیاهــی غنــی، و متنوعــی دارد و مــا در 
همیــن مســیر کوتــاه بــه انــدازه ای گیــاه و گل دیدیــم کــه حیــرت زده ماندیــم� از 
دل کــوه و تپه هــای ســبز عبــور کردیــم و خودروهــای آفــرود در آن ســوی تپــه 

بــه مــا پیوســتند تــا ســوارمان  کننــد�
مســیرهای تراکتــوررو، الگوهایــی بــرای حرکــت بیراهه نــوردان اســت تــا بافــت 

گیاهــی و جانــوری را دچــار تنــش و آســیب نکنــد� 
ــی  ــتایی قدیم ــا روس ــم� این ج ــراق کردی ــرد ات ــتای دره ه ــب را در روس ش
ــدارکات در  ــم ت ــا محــروم دارد� تی ــی ام ــان صمیم ــه مردم و محــوری اســت ک
ــرده  ــاره ک ــی اج ــب مان ــرای ش ــم ب ــا را ه ــی از خانه ه ــات اردو زده و یک ارتفاع
ــم�  ــت کنی ــا اقام ــکان نمــی داد در چادره ــچ روی ام ــه هی ــاران شــدید ب ــود� ب ب
ناگزیــر همگــی در خانــه روســتایی شــب را ســپری کردیــم� از آلودگی نور بــه دور 
بودیــم و آســمان پرســتاره ایــن روســتا اوقــات دل انگیــزی داشــت� در ایــن روســتا 
ــده اســت� معمــاری ســنتی در دل مرتع هــا و دره هــا و  ــا زمــان متوقــف مان گوی
ســبک زندگــی کامــا جلــب توجــه می کــرد� نکتــه مهــم در ایــن ســفر آن بــود 
کــه تلفن هــای همــراه در منطقــه ســارال آنتــن نمــی داد� جاده هــای مســیر هــم 
خاکــی و عمومــا غیرآســفالت بــود� هرچنــد ایــن بــرای گردشــگر شــهری یــک 
ــتاییان  ــرای روس ــا ب ــند ام ــی دور باش ــای ارتباطات ــه از دغدغه ه ــود ک ــت ب نعم
قطعــا محرومیــت اســت و جــا دارد توجــه بیشــتری بــه رفاه ایــن مردم بشــود� آن 
هــا بی تردیــد ســزاوار ایــن نیســتند کــه در بن بســت زندگــی کننــد و همچــون 
ســایر مناطــق از امکانــات رفاهــی بهتــری بهره منــد باشــند تــا شــاهد پیامدهایــی 

ماننــد مهاجــرت بــه شــهرها و خالــی شــدن روســتاها نباشــیم�
ــود�  ــفر ب ــدی س ــد بع ــارال مقص ــب س ــا قل ــارال ی ــرتخت س ــه و س گوریچ
دشــت های مرتفــع و مســیرهای ِگل والی را  کــه از لحــاظ دامپــروری بســیار بــا 
ارزش اســت، یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر می گذاشــتیم� کردهــا می گفتنــد 
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کــه امســال بــارش در ســارال بی ســابقه اســت� بــه روســتای دریــان فارس رســیدم 
کــه فضــای آلپــی بــا معمــاری ســنگی در دامنــه کوه هــای حاجــی احمــد و غــا  
قــرار گرفتــه اســت� مقصــد بعــدی مــا روســتای کوســمبر )کوســه عنبر( اســت 
کــه ایــن بخــت را داشــتیم تــا در یــک مراســم عروســی کــردی شــرکت کنیــم� 
ــد�  ــی پذیرفتن ــه گرم ــا را ب ــه در روز اول م ــه داشــت ک ــن مراســم دو روز ادام ای
ــود� هــر از گاهــی گلــه ای پرشــمار  فضــای عروســی کامــا غیرمتعــارف شــده ب
ــه  ــه آغل هــا برمی گشــتند و همین طــور گل از گوســفندان کــه هنــگام غــروب ب
ــه  ــاره حلق ــرد را می شــکافتند و دوب ــدگان ک ــه رقصن ــزرگ گاو و گوســاله حلق ب
ــد و فضــا   ــی می پرداختن ــه پایکوب ــرد گــرد یکدیگــر ب تشــکیل می شــد، زن و م
را از موســیقی و آوای کــردی پرشــور و نشــاط می کردنــد� شــور و نشــاط رقــص 
کــردی بــه انــدازه ای بــود کــه همــه اعضــای گروه بــا اهالــی روســتا رقصیدنــد و از 
مهمان نــوازی آنــان به وجــد آمدنــد� شــب را در ایــن روســتا ماندیــم و یــک بــازی 
ُکــردی بــا نــام جــوراب بــازی را تجربــه کردیــم�  در ادامــه بــه ســمت روســتای 
نعل اشــکنه بــرای صــرف ناهــار رفتیــم و از آنجــا بــه ســمت ســنندج بازگشــتیم� 
در ایــن ســفر دوبــار  غــذای محلــی را تجربــه کردیــم� یکــی یــکاوه  بــود کــه برنج 
ــتند و  ــان گذاش ــش روی مهمان ــزرگ پی ــای ب ــفند را در اندازه ه ــت گوس و گوش
دیگــری  شــام محلــی  بــه اســم کنیــوال بــا روغــن محلــی کــه در ایــن غــذا قــارچ 

را بــا نوعــی پیــاز کوهــی آغشــته بودنــد کــه طعــم دلپذیــری دارد�
ــنتی در  ــه روش س ــل ب ــه عس ــرز تهی ــفر، ط ــن س ــر ای ــب دیگ ــه جال نکت
ــدان»  ــه آن «هنگ ــه ب ــنت ک ــارال اس ــه س ــی منطق ــک   اهال ــای کوچ خانه ه
می گوینــد کــه بــا تــاش مقامــات میــراث فرهنگــی  می توانــد بــه عنــوان میــراث 

ــی شــود� ناملمــوس ثبــت ملــی و چــه بســا ثبــت جهان
در روز دوم آقــای محســن علــوی رییــس  کل اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــاون  ــکندری مع ــای  اس ــا آق ــراه ب ــتان هم ــتان کردس ــتی و گردشــگری اس دس
ــه  ــان ب ــژه ایش ــه وی ــان از توج ــه نش ــتند ک ــروه پیوس ــه گ ــز ب ــگری نی گردش

ــان داشــت � مهمان
ــد:  ــتان می گوی ــتان کردس ــگری اس ــد گردش ــناس ارش ــکاری کارش آوات م
ــی  ــفانه نام ــی متاس ــرد ول ــه ف ــی منحصــر ب ــه زیبای ــن هم ــود ای ــم وج علی رغ
ــدف  ــب ه ــتاهای منتخ ــت روس ــدره در فهرس ــتان دیوان ــتاهای شهرس از روس
گردشــگری اســتان کــه بــه منظــور ارتقــای تعــداد روســتاها بــرای ورود طبیعــت 
گــردان و گردشــگران تهیــه و تدویــن شــده بــرده نشــده اســت کــه بــا توجــه بــه 
ظرفیــت هــای موجــود در روســتاهای ایــن شهرســتان بــه ویــژه بخــش ســارال 

مــی طلبــد بــه ایــن مناطــق توجــه بیشــتری معطــوف شــود�
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی ، صنای  برهمیــن اســاس ســازمان می
ــی ۲۱  ــورخ ۱۹ ال ــردی در م ــردی و طبیعت گ ــور بوم گ ــزاری فم ت ــه برگ ــدام ب اق
اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۷ در ایــن منطقــه کــرد و بــا دعــوت از تورگردانــان و دفاتــر 
ــا  ــگاران و عکاســان کشــور دعــوت به عمــل آمــد ت مطــرح طبیعت گــردی، خبرن
بــا بازدیــد از منطقــه ظرفیت هــای گردشــگری آن را مشــاهده کــرده و بــه بحــث 
ــد و در آینــده در فهرســت تورهــای طبیعت گــردی  ــاره آن بپردازن گفت وگــو درب

خــود بــرای ورود گردشــگر بــه ایــن منطقــه قــرار دهنــد�
ســه روز اقامــت در ارتفاعــات ســارال، منطقــه ای کمترشناخته شــده در 
کردســتان، تجربــه ای بــه راســتی یگانــه بــود� مردمانــی را ماقــات کردیــم کــه 
ــات روزگار  ــن امکان ــا کمتری ــد و  ب ــان بودن ــه و روستایش ــد در اداره خان توانمن

می گذراندنــد�   
ــه اســت� ایــن  ــرای گردشــگران ماجراجــو و مســئول مقصــدی یگان ســارال ب
ــا  ــد و او را ب ــافر می بخش ــه مس ــی ب ــرژی مضاعف ــتان ان ــار و تابس ــیر در به مس
ــگرانی  ــن گردش ــور چنی ــد� حض ــنا می کن ــتان آش ــی کردس ــوازی واقع مهمان ن
بی تردیــد در رونــق زندگــی مردمــان محلــی و بومــی تاثیــر به ســزایی خواهنــد 

گذاشــت�



۷۰
ره 

ما
 ش

  

4۰

نــام لــوور بــرای بســیاری از مــردم معــادل واژه مــوزه و پیشــینه لــوور، بــا 
ــا شــور  ــن درهم تنیدگــی محصــول قرن ه ــه اســت� ای ــخ فرانســه آمیخت تاری
و اشــتیاق اســت؛ آثــار ایــن مجموعــه بــزرگ جهانــی ثمــره ذوق بســیاری از 
ــاش باستان شناســان  ــدان، ت ــه داران شــاهان، شــاهزادگان و عاقه من مجموع
ــاالی  ــش ب ــان، مصــر، غــرب آســیا، ســخاوتمندی اهداکننــدگان و دان در یون
ــن  ــت� ای ــده اس ــداری ش ــار خری ــاب آث ــوزه در انتخ ــان م کار شناس
ــودن و  ــی ب ــای جهان ــر روی ــال بیانگ ــن ح ــه در عی مجموع
جذابیــت گوناگــون حاصــل از نبــوغ خاقانــه بشــر اســت� 
پرســه زدن در تاالر هــای لــوور گــذر از معبــر چندیــن 
هــزار ســاله آثــار هنــری، از نخســتین تمدن هــای 

شــرقی تــا اواســط قــرن نوزدهــم اســت� 

تولد یک مجموعه ½
لــوور  آثــار  اولیــه  هســته 
ــت  ــه اس ــاهان فرانس ــه ش مجموع
عصــر  در  آن  شــکل گیری  کــه 
رنســانس )قــرون پانزدهــم و شــانزدهم( 
ــا ۱۵۴۷(  ــاز شــد� فرانســوای اول )۱۵۱۵ ت آغ
ــه  تعــداد زیــادی تابلــوی نقاشــی خریــد یــا ب
نقاشــان ایتالیایــی ســفارش داد� ســنت حمایــت 
شــاهان از هنــر در طــول قــرن هفدهــم ادامــه یافت و 
در دوره حکمرانــی لویــی چهاردهــم )۱۶۴۳ تــا ۱۷۱۵( 
بــه اوج رســید� لویــی چهاردهــم کــه بســیار بــه هنــر 
عاقه منــد بــود، از هنرمنــدان مســتعد عصــر 
خود پشــتیبانی کــرد و از مجموعــه داران 
جملــه  از  هنــری  اشــیاء  بــزرگ، 

ــا  ــار ی ــن آث ــرد� ای ــداری می ک ــن خری ــمه های که ــی و مجس ــای نقاش تابلو ه
زینــت بخــش کاخ لــوور در پاریــس می شــدند کــه اقامتــگاه شــاهان فرانســه 
ــال  ــان در ح ــه در آن زم ــدند ک ــتاده می ش ــای فرس ــه کاخ ورس ــا ب ــود ی ب

ــود�  ســاخت ب
جانشــینان لویــی چهاردهــم تــا انقــاب فرانســه در ســال ۱۷۸۹ بــه غنی تــر 

کــردن ایــن مجموعــه ادامــه دادند� 

تولد موزه ½
ــا  ــم در اروپ ــرن نوزده ــن در ق ــای نوی ــکیل موزه ه ــرای تش ــزی ب برنامه ری
ــوع انقــاب  ــوور پــس از وق ــا طــرح تاســیس مــوزه در کاخ ل مطــرح شــد� ام
ــزی  ــوزه مرک ــد� م ــی ش ــلطنتی عمل ــام س ــقوط نظ ــه در ۱۷۸۹ و س فرانس
هنر هــا در ۸ نوامبــر ۱۷۹۳ در هــای خــود را بــه روی بازدید کننــدگان گشــود� 
مجموعه هــای ســلطنتی قدیمــی، موســوم بــه »امــوال ملــی« و آثــار توقیــف 
ــوال  ــد و هم چنیــن ام ــه بودن ــای انقــاب گریخت شــده مهاجــران کــه از غوغ
ــات  ــد� فتوح ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــوزه ب ــن م ــا در ای ــده کلیس ــی ش مل
نظامــی ناپلئــون، کــه در ســال ۱۸۰۴ بــه عنــوان امپراتــور تاج گــذاری کــرد، 
باعــث شــد ســیل آثــار هنــری بــه عنــوان غنیمــت جنگــی از هلنــد، ایتالیــا و 
پــروس بــه پاریــس ســرازیر شــود� بــا این کــه، پــس از ســقوط امپراتــوری در 
ســال ۱۸۱۵ ایــن آثــار بــه کشــور مبــدا بازگردانــده شــد� لــوور بــه مــدت چنــد 
ــزن  ــه مخ ــن، ب ــار که ــکوه از آث ــای باش ــک مجموعه ه ــل تمل ــه دلی ــال، ب س

ــل شــد�  ــی تبدی ــر غرب شــاهکار های هن
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فرانسوا بریدی، ژولین کنی
برگردان: ام النبین غفوری و نینا رضایی

عکس: محمد مهدی غفوری

فرانسوا بریدی، ژولین کنی

لوور در تهران
گنجینه مجموعه های 

ملی فرانسه

 مینرو مشهور به اورسه ایزد بانوی جنگ و خردمندی.
هنر رومی حدود )۲۰۰-۱۵۰( م� تنه، حدود ۱۷۶۶-۱۷۷۷م� )افزوده های جدید( سنگ خام سنگ عقیق، مرمر و سنگ سماق�

 مجموعه کنت اورسه، مصادره در دوران انقاب فرانسه، ۱۷۹۳م�
مجسمه رومی به صورت برداشتی است از اثر مفرغی یونانی اواخر قرن پنجم پیش از میاد با موضوع ایزد بانوی عشق، 

آفروتیت، بعد ها کاه خود به  آن افزوده شد� 

فرشته نگهبان آرامگاه قلب فرانسیس دوم. فرمین روسل
) مجسمه ساز فرانسوی فعال در 15۷۰-1563(

 فرانسه، حدود ۱۵۶۲-۱۵۶۵(م� سنگ مرمر
مصادره شده در دوران انقاب فرانسه در سال ۱۷۹۴ و واگذاری به موزه لوور، ۱۸۱۸م� 

این پیکره بر روی آرامگاه مخصوص قلب پادشاه فرانسه، فرانسوای دوم در کلیسای 
جامع اورلتان قرار داشته و توسط فرمین روسل ساخته شده است� در آن دوره پس از 
درگذشت شاه بدن وی و امعا و احشا را جداگانه در چند آرامگاه به خاک می سپردند�
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ناپلئون و هنر کالسیک ½
ــود� در  ــد ب ــتان بســیار عاقه من ــر باس ــه هن ــور فرانســه، ب ــون، امپرات ناپلئ
ــور گــزه،  ــو ب ــه شــوهر خواهــرش، کامیل ــق ب ــه متعل ســال ۱۸۰۷، او مجموع
ــداری  ــرافی شــهر روم، را خری ــای اش ــن خانواده ه ــی از قدرتمند تری عضــو یک
کــرد� بیشــتر شــاهکار های ایــن مجموعــه، شــاهکار مجســمه های یونــان و روم 
و چنــد اثــر از مصــر باســتان بــود کــه کاردینــال اســکیپیون بــور گــزه در اوایل 
ــود کــه کاوش هــای  قــرن هفدهــم میــادی طــی دوره ای گــردآوری کــرده ب

ــت�  ــیار رواج داش ــراف آن بس ــناختی در روم و اط باستان ش
ــه،  ــن مجموع ــد ای ــش از خری ــال پی ــد س ــال ۱۷۹۷، چن ــون در س ناپلئ
ــن  ــی، از بزرگ تری ــاندرو آلبان ــال آلس ــهور کاردین ــه مش ــتور داد مجموع دس
ــود� در  ــس آورده ش ــه پاری ــم، ب ــرن هجده ــهر روم در ق ــه داران ش مجموع
ســال ۱۸۱۵، ایــن مجموعــه بــه مالکــش بازگردانــده شــد، امــا پادشــاه جدیــد 
فرانســه، لویــی هجدهــم )۱۸۱۵ تــا ۱۸۲۴( چنــد قطعــه از ایــن مجموعــه را 

ــداری کــرد�  ــوور خری ــوزه ل ــرای م ب

رویای جهانی شدن ½
ــوور نقــش مهمــی در کشــف تمدن هــای باســتانی در  در قــرن نوزدهــم، ل
ــناختی  ــافات باستان ش ــال در اکتش ــه زور فع ــرد و ب ــا ک ــه ایف ــوزه مدیتران ح
ــن ترتیــب،  ــه ای ــران مشــارکت داشــت و ب ــن و ای ــان، مصــر، بیــن النهری یون
ــبب  ــازه س ــای ت ــت� ورود مجموعه ه ــق یاف ــی تحق ــوزه جهان ــاد م ــده ایج ای
ــش  ــال ۱۸۴۷ و بخ ــور در س ــوزه آش ــال ۱۸۲۷، م ــر در س ــوزه مص ــد م ش
))هنر هــای اســامی(( در ســال ۱۸۹۳ در مــوزه لــوور تاســیس شــود� خریــد 
و اهــدای مجموعه هــای مهــم و معتبــر باعــث شــد لــوور مجموعه هــای آثــار 
باستان شناســی و هنر هــای زیبــای خــود را کامــل کنــد� در عیــن حــال توجــه 
روز افزونــی بــه آثــار قــرون وســطای مغــرب زمیــن نیــز شــد� در طــول قــرن 
نوزدهــم میــادی، مــوزه بــه تکمیــل مجموعه هــای هنــر آن زمــان نیــز همــت 
گماشــت� ایــن مجموعه هــا در نمایشــگاه ســاالنه آثــار نقاشــی و مجســمه کــه 

ــد�  ــه نمایــش درمــی آمدن ــوور برگــزار می شــد، ب در مــوزه ل

شامپولیون و گشایش موزه آثار مصر ½
فعالیت هــای هیئــت علمــی فرانســوی، کــه ناپلئــون بناپــارت را در 
لشکرکشــی نظامــی بــه مصــر در ســال های ۱۸۰۱-۱۷۹۸ همراهــی می کــرد، 
ــه مصــر باســتان شــد� در ســال ۱۸۲۲،  ــان ب باعــث توجــه مشــتاقانه اروپایی
ــف را  ــط هیروگلی ــش، خ ــال ها پژوه ــس از س ــامپولیون پ ــوا ش ژان- فرانس
رمزگشــایی کــرد� او نخســتین مدیــر بخــش مصــر باســتان در مــوزه لــوور بــود 
کــه ســال ۱۸۲۶ تاســیس شــد� آثــاری کــه شــامپولیون در مصــر گــردآوری یــا 
از مجموعــه داران بــزرگ خریــداری کــرده، هســته اولیــه مــوزه لوور را تشــکیل 
داد� ایــن مجموعه هــا پــس از ســال ۱۸۲۷ در مــوزه تــازه تاســیس آثــار مصــر 
ــه نمایــش گذاشــته شــد� پــس از آن کاوش هــای باستان شــناختی افزایــش  ب
ــس  ــتانی ممفی ــتان باس ــت در گورس ــت ماری ــال ۱۸۵۰ آگوس ــت و در س یاف
ــه او ماموریــت داد کــه  کاوش کــرد و ســعید پاشــا، حکمــران وقــت مصــر، ب
ــد�  ــیس کن ــره را تاس ــی قاه ــوزه باستان شناس ــی و م ــار باستان شناس اداره آث

 فرشته درحال پرواز اثرمنسوب به آنتوان دو موآتوریه
 )آوینیون، حدود ۱۴۲۵م - پاریس(

 فرانسه حدود ۱۴۹۰م�
 سنگ آهک چند رنگ

 مجموعه گیو دو ژویی، به مجموعه های موزه لوور، ۱۹۱۶م�
مجسمه فرشته بخشی از یک مجموعه مجسمه با موضوع تدفین حضرت مسیح به 

سفارش زاکوتن اوژیه و همسرش پرنل برای صومعه ای در شهر سمورآن آکسوار) شرق 
فرانسه( چهار فرشته بر فراز صحنه پرواز می کردند و درد و اندوه خود را از مصائب 

مسیح به نمایش می گذاشتند�

 مجموعه ابوالهول با نام فرعون هاکور
 ممفیس) مصر( آخوریس، -۳۷۹ ۳۹۳ پ�م سنگ گرانودیوریت

 مجموعه بورگزه، الحاق به مجموعه های موزه لوور ۱۸۰۸م�
ابوالهول یا اسفنکس، در کسوت نگهبان حافظ نظم جهان، با دستار انحصاری شاهی به 

سر و مار نگهبان قلمرو شاهی و کتیبه روی پایه مجسمه، که در آن فرعون آخوریس 
معرفی شده و نام ایزد مصری پتاح در عبارت )) پتاح که جنوب دیوار اوست(( بر کتیبه 
آمده، ایزد پتاح در ممفیس پرستیده می شده و خاستگاه اثر احتماال همین شهر است�
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ــگاه  ــی نمایش ــاع از برپائ ــا اط  ب
تابلو هــا،  دیــدن  و  لــوور  مــوزه 
تندیس هــا، نقاشــی ها، حجم هایــی 
ــران  ــه ای ــار ب ــرای نخســتین ب ــه ب ک
آمــده بــود عصــر روز ۲۶فروردیــن 
۱۳۹۷ بــه موزه ایران باســتان آمدم� از 
کوچه میرشــکار شــرقی ضلع شــمالی 
هنرســتان دختران در خیابان ســرگرد 
ســنائی )ســوم اســفند ســابق( پــس از 
ســوار شــدن متــرو تجریــش و پیــاده 
شــدن در ایســتگاه ســعدی بــه طــرف 
ــوام الســلطنه(  ــر )ق ــان ســی تی خیاب
عــازم شــدم، بــه چهــارراه ســی 
ــیدم،  ــه رس ــنائی ک ــرگرد س ــر، س تی
خاطراتــم از ایــن چهــارراه بــه ســرعت 
مثــل پــرده ســینما در ذهنــم نقــش 
بســت� آن زمــان در همیــن مــکان در 
ســال ۵۲ در مجلــه اقتصــادی تهــران 
اکونومیســت قلــم مــی زدم�  بــه طرف 
ــه  ــم ب ــیدم، نگاه ــه رس ــر ک پایین ت
ــه روزگاران بســیار  ــی ک ــه مل کتابخان
ــون و  ــل در دارالفن را در دوران تحصی
در ایــام کتابخوانی هــا در آن محــل 
در ســمت  و  افتــاد  کــردم،  طــی 
ــا و بدیلــی  راســت قطعــه بســیار زیب

از گل و ســبزه کــه در ســاختمان 
ســابق وزارت آمــوزش و پــرورش و 
روی نرده هــا چشــم نوازی می کــرد 
و ســرانجام بــه ضلــع جنوبــی خیابــان 
ســی تیــر و هم جــوار بــا مــوزه ایــران 
ــی کــه  باســتانی کافه تریاهــای خیابان
دورتــا دور آن آقایــان و خانم هــا و 
و کــودکان  دوشــیزگان و جوانــان 
روی صندلــی نشســته و در حــال 
صــرف ســاندویچ و نوشــابه و��� بودند و 
ــوس و خــودرو  ــر این کــه اتوب عجیب ت
از همــه رقــم! و موتورســیکلت و حتی 
دوچرخــه از کنــار آن هــا می گذشــت 
و دود ناشــی از اگــزوز  اتوبوس هــا 
هــوا  در  هــم  موتورســیکلت ها  و 
ــرار  ــر ق ــرا مگ ــتی چ ــده! راس پراکن
نبــود کــه ایــن خیابان هــا هــم ماننــد 
ــک  ــه این ــاالر ک ــاغ سپه س ــان ب خیاب
مرکــز کفــش و کیــف و غیــره اســت 

ــد؟  ــردد کنن ــردم در آن ت ــد و م باش
ــران  ــوزه ای ــه م ــر ب ــر تقدی ــه ه ب
ــه  باســتان رســیدم و در تــاالری ک
ویــژه آثــار مــوزه لوور اســت، مشــغول 
دیــدار از مــوزه لــوور شــدم و نمی دانم 
چــرا ناگهــان واژه، لوبــر! لوبــر، لــوورر! 
ــادم  ــس افت ــده مجل ــه آن نماین گفت
کــه نمی توانســت به درســتی نــام 
لــوور را تلفــظ کنــد، کســی کــه جای 
ــار،  ــک الشــعرا به ــال مصــدق، مل امث
ــح  ــار صال ــدرس، الهی ــرک زاده، م زی
و��� نماینــدگان مجلــس در ســال های 
دیــر و دور نشســته اســت�  در گشــتی 
از ایــن مــوزه، تندیس هایــی از تخــت 
ــتون های  ــی از سرس ــید بنرهای جمش
جمشــید  تخــت  بلنــد  و  عظیــم 
تابلوهــای نقاشــی، دیســی کــه در 
دیــواره بیرونــی آن آیــات قــرآن حــک 
شــده و تعــداد دیگــری از آثــار مــوزه 

بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت� 
و ســال ۱۳۸۹  در ســال ۱۳۵۴ 
طــی دو مرحلــه ایــن فرصــت طایــی 
را یافتــم کــه در پاریــس تمامــی موزه 
ــوردم و  ــد روز درن ــی چن ــوور را ط ل
تــاالر ایــران مــوزه لوور بــا آثــار بدیع و 
شــکیل و یکــه و ممتــاز و اعــاء تخت 
ــزا و  ــوی مونالی ــوای تابل ــید س جمش
ســایر تابلو هــا، تافتــه جــدا بافتــه ای از 
کشــورم ایــران در قلــب پاریــس بــود 
و دربــاره به وجــود آمــدن و چگونگــی 
ــروزه  ــد ام ــم بی تردی ــوور ه ــوزه ل م
ــد در  ــم می توان ــاله ه ــوان ۱۵ س نوج
ــت و  ــد و قدم ــت جســتجو کن اینترن

ــد�  ســابقه آن را بخوان
مــوزه،  ایــن  در  جالــب  نکتــه 
عبــاس  عکس هــا  آثــار  نمایــش 
کیارســتمی، فیلمســاز، کارگــردان، 
ســناریونویس، تهیــه کننــده، عــکاس 
ســینمای ایــران و جهــان بــود� آثــاری 
ــار  ــای آث ــا نمونه ه ــر و حتم ــه اگ ک
ــت،  ــد رف ــران خواه ــوور از ای ــوزه ل م
ایــن تابلو هــای عکــس کــه خــود 
نمــوداری از لــوور اســت و عبــاس 
ــه  ــای خان ــق فیلم ه ــتمی خال کیارس

گشایش موزه آثار آشور و کشف دوباره تمدن های  ½
شرقی

تمدن هــای آشــور در ســال ۱۸۴۲ بــه یمــن کاوش هــای پــل- امیــل بوتــا 
در خــورس آبــاد، در نزدیکــی موصــل، شــناخته شــد� کشــفیات او بــه تملــک 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــور ب ــار آش ــوزه آث ــال ۱۸۴۷ در م ــد و از س ــوور درام ل
شــد� ))ارنســت دو ســارزک(( آثــار تمــدن ســومری، ۱۸۸۱ بخــش آثــار شــرق 
باســتان مــوزه لــوور تاســیس شــد� در همیــن دوره بــود کــه نخســتین آثــار 

ایــران باســتان بــه اروپــا رســید� 

دنیای یونانی- رومی ½
از مجموعه داران بزرگ تا نخستین باستان شناسان ½

ــرن  ــان و روم در ق ــتانی یون ــار باس ــرد آوری آث ــه گ ــوی ها ب ــه فرانس توج

 مجسمه خا، کاتب سلطنتی و منشی سفره خانه پادشاه
مصر، دوره حکمرانی رامسس دوم، 

 حدود ۱۲۷۹-۲۱۳ پ م� سنگ کوارتز مجموعه سالت، الحاق به مجموعه های موزه لوور، ۱۸۲۶م�
کاتب و منشی سلطنتی، روی پاهای او محرابی حاوی پیکره یک بابون، نماد ایزد مصری تحوت ارباب 

 کاتبان و در پایین، طبقه ای حاوی مایحتاج و هدایا�
متعلق به مجموعه کنسول انگلستان در مصر، هنری سالت، ژان فرانسوا شامپولیون کارشناس 

مجموعه های مصری موزه لوور و نخستین کسی که خط هیروگلیف را رمزگشایی کرد� در سال 
۱۸۲۶م� این مجموعه را برای موزه خرید، که اساس مجموعه های بخش آثار باستانی مصری در لوور 

است� این بخش به فرمان پادشاه فرانسه، شارل دهم، در سال ۱۸۲۷ تاسیس شد

لوور از نگاه عباس کیارستمی
حبیب کریمی
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ــان،  ــزرگ حکمران ــای ب ــک مجموعه ه ــد و تمل ــا خری ــادی ب ــم می نوزده
شــاهزادگان و عاقــه منــدان ادامــه یافــت� مجموعــه شــارل- لوســین بناپــارت، 
بــرادرزاده ناپلئــون ســوم امپراتــور فرانســه )۱۸۵۲ تــا ۱۸۷۰( در ســال ۱۸۶۱ 
مجموعــه اشــراف زاده ایتالیایــی، مارکــی کامپانــا را کــه شــامل هــزاران قطعــه 
ــداری  ــود، خری ــاری و مجســمه( ب ــات معم ــر، تزیین ــون )ســفال، جواه گوناگ
کــرد� در همیــن دوره نخســتین اشــیاء باســتانی اتروســک وارد مجموعه هــای 
لــوور شــد و فعالیــت نخســتین گروه هــای باستان شناســی فرانســوی در 

ــزود�  ــا اف ــن مجموعه ه ــای ای ــر غن ــان ب یون

نمایش آثار هنر آن روزگار ½
مــوزه لــوور از قــرن نوزدهــم بــا مدرنیتــه و آثــار هنــری آن روزگار ارتبــاط 
ــوم  ــس، موس ــاالنه پاری ــگاه س ــاله در نمایش ــت� همه س ــته اس ــی داش نزدیک
ــازان  ــان و مجسمه س ــن نقاش ــار معروف تری ــوور آث ــوزه ل ــالن((، در م ــه ))س ب
معاصــر در معــرض نمایــش قــرار می گرفــت� در جریــان همیــن نمایشــگاه های 
ســاالنه، دولــت آثــار منتخــب نمایشــگاه را بــرای موزه هــای تحــت نظــر خــود 
خریــداری می کــرد� ایــن آثــار ابتــدا در مــوزه «لوگزامبــورگ» پاریــس، محــل 
برپایــی مــوزه هنرمنــدان در عصــر فعالیــت، ارئــه و ســپس بــه مجموعه هــای 
ــرای  ــا ب ــتی( آن ه ــاپ دس ــای )چ ــد و گراور ه ــل می ش ــوور منتق ــوزه ل م

ــه منــدان عرضــه می شــد�  ــه عاق فــروش ب

کشف هنر های قرون وسطی و تمدن های اسالمی  ½
ــطی  ــرون وس ــای ق ــد هنر ه ــق ش ــم موف ــرن نوزده ــط ق ــا از اواس اروپ
)قــرون پنجــم تــا پانزدهــم( را دوبــاره کشــف کنــد� در نتیجــه، ســال ۱۸۷۱ 

ــن  ــد� در ای ــاص داده ش ــطی اختص ــرون وس ــه ق ــوور ب ــوزه ل ــی از م بخش
ــه از  ــد ک ــردآوری ش ــرون وســطی گ ــی از ق بخــش، مجســمه ها و یادمان های
تخریب هــای دوره انقــاب فرانســه محفــوظ مانــده بودنــد� ایــن بخــش بــرای 
ــار از مجموعــه داران پرداخــت  ــداری آث ــه خری تکمیــل مجموعه هــای خــود ب
و در همیــن دوره توجــه مغــرب زمیــن بــه آثــار هنــری تمدن هــای اســامی 
ــای اســامی((  ــب شــد� در نتیجــه در ســال ۱۸۹۳ قســمت ))هنر ه ــز جل نی
در بخــش تــازه تاســیس هنر هــای تزیینــی افتتــاح شــد� اشــیاء دوره اســامی 
تــا ســال ۱۹۰۵ در کنــار آثــار هنــر غربــی بــه نمایــش گداشــته می شــد و از 
ایــن زمــان نخســتین تــاالر ویــژه آثــار هنــر اســامی در لــوور گشــایش یافــت�

موزه زنده ½
در قــرن بیســتم و ابتــدای قــرن بیســت و یکــم، ســیمای مــوزه لــوور بــه 
ــوور  ــرح ))ل ــد� ط ــر ش ــم، نزدیک ت ــروزه می بینی ــه ام ــه ک ــه آن چ ــج ب تدری
بــزرگ(( در ســال ۱۹۹۳ اجــرا و هــرم شیشــه ای آن بــر اســاس طــرح معمــار 
ــای  ــد� بخــش هنر ه ــاخته ش ــی س ــگ پ ــو می ن ــی چینی االاصــل، آی آمریکای
ــال  ــز در س ــوور نی ــد ل ــای جدی ــکیل و تاالر ه ــال ۲۰۰۳ تش ــامی در س اس
۲۰۱۲ افتتــاح و کاخ لــوور بزرگ تــر شــد� مجموعه هــای لــوور از طریــق 
ــوور  ــد� ل ــر می ش ــر و کامل ت ــه روز غنی ت ــار، روز ب ــدا آث ــیاء و اه ــد اش خری
ــدان  ــار معاصــر حفــظ و از هنرمن ــرش آث ــرای پذی ــای خــود را ب ســنت دیرپ
دعــوت می کنــد در فضــای مــوزه نمایــش محیطــی اجــرا و نمایشــاه برگــزار 
ــبب  ــدام س ــن اق ــد و ای ــق کنن ــل خل ــای اصی ــات و گراور ه ــا تزیین ــد ی کنن
ــش  ــه نمای ــوزه ب ــار کهــن م ــار آث ــه در کن ــار باارزشــی می شــود ک ــد آث تولی

می آیــد� در 

درخــت  زیــر  کجاســت،  دوســت 
زیتــون، طعــم گیــاس و���� بدقــت و 
ــد خــود و  فراســت و ممارســت از دی
ــا  ــدد وشــکیل و زیب ــای متع عکس ه
از بســیاری از تابلو هــا، تندیس هــا، 
ــا  ــوور را ب ــی های ل ــا و نقاش حجم ه
دوربیــن خــود ثبــت و ضبــط کــرده 
اســت، بایــد در جایــی مانــدگار شــود 
ــود  ــه نب ــن بحبوح ــگان در ای ــا هم ت
ــد  ــه نمی توانن ــورو ک ــی ی دالر، گران
ــوور را  ــوزه ل ــد و م ــس برون ــه پاری ب
ــا عبــاس  از نزدیــک تماشــا کننــد، ب

کیارســتمی و دوربیــن او لــوور را 
ــوزه  ــار در م ــن آث ــرا ای ــد و چ ببینن

ــد!  ــدگار نباش ــتان مان ــران باس ای
در قســمتی از یــک بنــر منصــوب 
عبــاس  نمایشــگاه عکس هــای  در 
ــده  ــل از او آم ــه نق ــتمی و ب کیارس
می خواهــد  اگــر  هرکــس  اســت: 
عبــاس کیارســتمی را بشناســد بهتــر 
ــد� اســت عکس هــای او را تماشــا کن

در طبقــه دوم تــاالر مخصــوص 
نمایشــگاه آثــاری از مــوزه ایــران 
و  آثــار  و  تابلو هــا  باســتان، 

نقاشــی های ادوار مختلــف حکومتــی 
ــا قاجاریــه  ایــران از دوران کــوروش ت
باقــی اســت کــه جــای شــکر دارد که 

هنــوز هســت!  
نماینــدگان  از  قســمتی  در 
نقاشــی های قهــوه خانــه ای، تابلــو 
ــر  ــی از قولل نفیــس و عظیــم و بلندائ
دوران  مشــهور  نقــاش  آغاســی 
ــل  ــه در ذی ــده می شــود ک قاجــار دی
آن نوشــته شــده صحنــه جنــگ 
ــه  ــیه؟ ب ــکر روس ــا لش ــاه ب فتحعلیش
راســتی بایــد پرســید آیا�کار شناســان 

ایــن مــوزه تاریــخ معاصــر ایــران 
را مطالعــه کرده انــد، ایــن عبــاس 
میــرزای دالور و بی بــاک و تنــاور 
ــه و  ــیه جانان ــر روس ــه در براب ــود ک ب

مردانــه ایســتاد�
ــران  ــوزه ای ــئوالن م  ای کاش مس
باســتان نوشــته ذیــل تابلــو را عــوض 
تابلــو جنــگ  بنویســند  و  کننــد 
عبــاس میــرزا بــا لشــگر روســیه- چرا 
ــن  ــای ای ــه فتحعلیشــاه در اندازه ه ک

ــد! ــر نمی گنجی ــگ نابراب جن
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عمومــا  قاجــار  زمامــداران  هرچنــد 
در  در سیاســت ورزی  ناکارآمــد  افــرادی 
می شــوند  قضــاوت  امروزی هــا  اذهــان 
بــا ایــن وجــود مــردم آن دوره عمومــا 
ــگفتی ها و  ــه ش ــت ب ــد دس ــد بودن هنرمن
نوآوری هایــی زده انــد کــه نظیرشــان در 

دوره هــای دیگــر نیســت �
ــس  ــی ریی ــط طباطبای ــیداحمد محی س
نشســت  در  را  مطلــب  ایــن  ایکــوم، 
ــر  ــه، هن ــان قاجاری تخصصــی »نســبت می

ایــران و جهــان « مطــرح کــرد�
او بــا بیــان این کــه هــر دوره از ادوار 
بــوده  نــوآوری  دارای  ایــران  تاریخــی 
تکــرار  در  دوره ای  کــه هیــچ  به نحــوی 
گذشــته نبــوده و همــواره نــو بــه نــو شــده 
ــای  ــدن برمبن ــو ش ــن ن ــت: ای ــت گف اس
هویــت ایرانــی و پایــگاه تاریخــی اش بــوده 
ــاری دوره  ــا معم ــه مث ــوی ک ــت به نح اس
ســلجوقی بــا معمــاری ساســانی، صفویــه و 

ــت� ــاوت اس ــار متف قاج
ــه  ــان این ک ــا بی ــی ب ــط طباطبای محی
کنــدوج  چوبــی  خانه هــای  معمــاری 
ــول  ــری دزف ــزد، آج ــتی ی ــدران، خش مازن
ــاظ  ــه لح ــد ب ــد هرچن ــه ایرانی ان و �� هم
فــرم  و  ســبک  و  تشــکیل دهنده  مــواد 
ــا  ــه این ه ــزود: هم ــد اف ــی دارن تفاوت های

ــی  ــت اصل ــی و خاصی ــه ایران ــاس ریش بر اس
هویــت ایرانــی کــه یــک هویــت ملــی براســاس تنــوع فرهنگــی اســت شــکل 

ــت� ــه اس گرفت
ــی  ــوآوری در تمام ــود ن ــی را در وج ــار ایران ــرد آث ــر به ف ــی منحص او ویژگ
ــوی  ــل دوره پهل ــه در اوای ــا آن چ ــت: ام ــار داش ــت و اظه ــی دانس ادوار تاریخ
اول و بیشــتر در پهلــوی دوم درگیــر آن شــدیم ایــن اســت کــه نــو شــدن بــه 
مدرنیســمی تعریــف شــده کــه در تقابــل بــا هویــت ایرانــی اســت و مــدرن را 

ــد� ــرار می ده ــنت ق ــل س در مقاب
مشــاور ریاســت پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری گفــت: ایــن در 
حالــی اســت کــه در همــان زمــان می بینیــم انگلســتان کــه پیشــگام انقــاب 
صنعتــی و دوره جدیــد اســت وابســته بــه شــاخص هــای هویتــی )معنــوی و 

مــادی( گام برمــی دارد �

دوره قاجار درخشان ترین ادوار هنری ایران  ½
محیــط طباطبایــی بــا بیــان این کــه از هنــر ســنتی بــه عنــوان هنــر ملــی 
مبتنــی بــر روزگار امــروز یــاد می کنیــم و مســلم اســت کــه تجربــه گران قــدر 
ــد را رقــم  ــه دوره جدی از دوران گذشــته و دســتمایه های مختلــف رســیدن ب

ــان ترین  ــکوفاترین و درخش ــد،  ش می زن
ادوار هنــری ۱۴ قــرن اخیر ایــران را دوره 

قاجــار  دانســت�
کــه   پرســش  ایــن  طــرح  بــا  او 
ــه  ــای دوران قاجــار  چیســت ک ویژگی ه
ــد  ــز می کن ــر متمای ــا دوران دیگ آن را ب
قــرن  در  قاجــار  دوره  کــرد :  تصریــح 
۱۹میــادی یــا ۱۳هجــری شمســی ، 
ایدئولوژی هــا،  عصــر  بــا  هم زمــان 
و���  دنیــا  بــزرگ  تغییــرات  تحــوالت، 
ــا  ــان ب ــه هم زم ــی ک ــود، زمان ــراه ب هم
ســال های ۱۸۷۰میــادی یــک روز نبــود 
کــه خبــری از یــک کشــف، اختــراع و ��� 

ــد� ــا نرس ــردم دنی ــوش م ــه گ ب
ــن دوره ای  ــرد: در چنی ــح ک وی تصری
قاجــار در ایــران حکومــت می کنــد و چــه 
بخواهــد و چــه نخواهــد ایــران در تعامــل 
ــه  ــرد ب ــرار می گی ــای آن دوره ق ــا اروپ ب
ــر از  ــه غی ــان ب ــه درآن زم ــوص ک خص
عثمانــی و ایــران، کشــور مســتقل دیگــر 
در مرکــز و غــرب آســیا و شــمال آفریقــا  

وجــود نداشــت� 
ــده  ــک پدی ــا ی ــن شــرایطی ب در چنی
ــرو  ــران روب ــام ای ــه ن ــی ب ــتقل مل مس
ــی در  ــی و آدم های ــه جایگاه ــتیم ک هس

تعامــل بــا روزگار خــودش دارد� 
او بــا اشــاره بــه صفــات قدیــم کشــور و 
ــا  ــم و در تعامــل ب ــران همــواره در مســیر بیــن غــرب و شــرق عال این کــه ای
ــای  ــران ردپ ــواره درای ــار هم ــه در دوره قاج ــزود: این ک ــوده اســت اف ــا ب آن ه
چیــن، رم ، ژاپــن، یونــان و در آن کشــورها ردپــای ایــران را ببینیــد شــگفتی 

ــده بســتان ها شــاخصه دوران قاجــار اســت � ــن ب اســت و ای
رییــس ایکــوم ایــران گفــت: اگرچــه بعــد از مغــول و تجزیــه ایــران فرهنگی 
ــران  ــران صفــوی ارتباطــات و نقــش تاریخــی  ای ــی و ای ــه دو کشــور عثمان ب
شکســته و جایــگاه تاریخــی اش را بــه تدریــج از دســت می دهــد و مســیرهای 
ورود بــه ایــران تغییــر می کنــد ولــی در هــر صــورت وضعیــت داخلــی تــداوم 

یافتــه دولــت قاجــار  مجبــور بــه تعامــل بــا اروپــا اســت� 
                                                                                           

 ویژگی های دوره قاجار در ایران ½
ــار در  ــای دوره قاج ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــط طباطبای محی
ایــران، مدیریــت ایرانــی و از بالقــوه بــه بالفعــل در آوردن را از صفــات ایرانی هــا 
ــران رواج نداشــته و  ــواد خــام در ای ــروش م ــن دوره ف دانســت و گفــت: در ای
همــواره مــواد بــه شــکلی تبدیــل و بعــد فروختــه می شــده اند بــه نحــوی کــه 
محصــول دامــداران عشــایر ایــران گوشــت، لبنیــات، پوســت و مــو نبــوده بلکــه 

نسبت میان قاجاریه ، هنر ایران و جهان 

قــاجــاریــه: 
ناکام در سیاست، موفق در ه�

نقاشی رنگ روغن زن ایرانی در موزه کلیسای وانک- قرن 1۸ میالدی
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ــم و ��� عرضــه می شــده اســت � ــم، جاجی به صــورت گلی
بــه عنــوان نمونــه آهــن اصفهــان بــه فــوالد و فرآورده هــای دیگــر تبدیــل 
ــپس  ــل و س ــت تبدی ــه زری باف ــان ب ــان در کاش ــم الهیج ــد، ابریش می ش

ــد�  ــه می ش فروخت
او اظهــار داشــت: ایــن ویژگــی تــا زمانی کــه اخــاق نامیمــون فــروش نفــت 
ــی  ــر ایران ــز اگ ــان نی ــه دارد و  در آن زم ــود ادام ــاب می ش ــران ب ــام در ای خ
می اندیشــیدیم نفــت را خــام نمی فروختیــم و آن را تبدیــل بــه پتروشــیمی و 

ــم�  ــر می کردی ــوالت دیگ محص
محیــط طباطبایــی بــا اشــاره هم زمانــی حکومــت قاجــار در ایــران بــا قــرن 

نوزدهــم و این کــه ویژگی هــای ایــن دوره  باعــث 
می شــود هنرمنــد، صنعتگــر و متفکــر در تعامــل 
ــد  ــای جدی ــه آفرینش ه ــان ب ــا جه ــد ب جدی
ــه  ــده رنســانس ک ــن پدی ــد، مهم تری دســت بزن
ــد را  ــن شــکل در آی ــه ای ــا ب ــل اروپ ســبب تبدی
گوتنبــرگ و اختــراع ماشــین چــاپ  اعــام کــرد 
و افــزود: ایــن اختــراع باعــث شــد علــم از حالــت 
ــن امــکان را فراهــم  ــه عــام شــد و ای اشــرافی ب
کــرد کــه طبقــه متوســط عالــم و هنرمنــد فقیــر 

بــا هنرهــای جهــان آشــنا شــود �
ــان  ــاپ در زم ــه او،  ورود ماشــین چ ــه گفت ب
قاجــار بــه ایــران باعــث پیشــرفت ایرانی هــا 

ــت�  ــده اس ش
وی در ادامــه جــدای از بحث هــای سیاســی حکومــت قاجــار بــه برخــی از 
شــاخص های ایــن دوره اشــاره و تنهــا اثــر ثبــت جهانی تهــران را کاخ گلســتان 
ــی  ــار ویژگ ــایر آث ــدن آن از س ــز ش ــل متمای ــی از دالی ــه یک ــرد ک ــام ک اع

هنــری اش اســت �
                                                                                           

ناصرالدین شاه ،دلیل تمایز کاخ گلستان  ½
او افــزود: کاخ گلســتان از آن جهــت کــه آثــار هنــری بســیاری را در خــود 
جــای داده از ســایر آثــار متمایــز نیســت بلکــه بــه دلیــل شــخصیت منحصــر 
بــه فــرد ناصرالدین شــاه بــه لحــاظ هنرمنــد بودنــش اســت کــه متمایــز شــده 
ــد  ــا هنرمن ــت حتم ــد می یاف ــواده ای تول ــر خان ــاه در ه ــرا ناصرالدین ش زی

می شــد �
رییــس ایکــوم ایــران بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه ناصرالدیــن شــاه فاقــد 
شــاخصه های سیاســی بــود تصریــح کــرد:  وی در هنــر عکاســی از عکاســان 

تــراز اول دنیــا بــوده و در طراحــی، خطاطــی و شــاعری دســتی داشــت � 
ــتان  ــاه در کاخ گلس ــن ش ــه ناصرالدی ــان این ک ــا بی ــی ب ــط طباطبای محی
کارگاه هــای هنــری، نقاشــی، خوشنویســی و ��� بــا حضور هنرمندان سرشــناس  

ــی  ــتان بان ــه کاخ گلس ــد ک ــث ش ــا باع ــرد : این ه ــح ک ــرد تصری ــاد می ک ایج
مکتــب تهــران و تولیدکننــده هنــر شــود کــه ایــن امــری منحصــر بــه فــرد 

در تاریــخ اســت� 
ــن  ــی را از بی ــوط تاریخ ــا خط ــه تنه ــار ن ــر دوره قاج ــه وی،  هن ــه گفت ب
ــی آورد� ــود م ــه وج ــو آوری ب ــی ن ــوط قدیم ــل خط ــه در داخ ــرد بلک نمی ب

ــه وجــود  ــی را ب ــران الگوهای ــار ناصرالدین شــاه  در ای ــح کــرد: رفت او تصری
ــو آوری  ــا ن ــه در آن ه ــد بلک ــن نمی برن ــم را از بی ــه خطــوط قدی ــی آورد ک م
ایجــاد می کنــد بــه عنــوان نمونــه در اصفهــان کــه دوره طایــی اش صفویــه 
اســت بیشــترین آثــار متعلــق بــه دوره قاجــار اســت بــدون آن کــه آثــار دوره 

ــه را تخریــب کنــد بلکــه راه آن را ادامــه داده اســت�  صفوی
وی بــا انتقــاد از این کــه هنــر امــروز بــا  تخریــب دوره هــای قدیــم همــراه 
ــر قاجــار خطــوط  ــد هن ــه شــواهد نشــان می ده ــرد ک اســت خاطرنشــان ک
تاریخــی اعــم از خطــوط معمــاری ، نقاشــی، خوشنویســی و ��� را بــه رســمیت 

می شناســد�
او افــزود : هم زمــان بــا قــرن نوزدهــم و فــرو ریختــن امپراتوری هــای 
قدیــم و شــکل گیری جغرافیــای سیاســی در جهــان، تغییــر طبقــات حاکــم 
از اشــرافیت بــه فئــودال و بــه دورانــی کــه طبقــه متوســط بــه عنــوان موتــور 
ــل  ــد ؛ تعام ــری روی کار می آی ــه هن طبق
ایــران بــا جهــان در ویتریــن قاجــار 
صــورت می گیــرد و ایــن ویتریــن هنــر و 
فرهنــگ چنــد هــزار ســاله مــا را در ایــن 

دوران نمایــان می کنــد�
رییــس ایکــوم ایــران در ادامــه قاجــار 
در  کــه  دانســت  هنرمنــد  دولتــی  را 
ــردم  ــق نیســت و گفــت: م سیاســت موف
ــا  ــان ب ــز در دوران قاجــار هم زم ــران نی ای
ــم  ــاس نوزده ــر و حس ــرن تکرارناپذی ق
و  شــگفتی ها  بــه  دســت  میــادی 
ــان در  ــه نظیرش ــد ک ــی زده ان نوآوری های
دوره هــای دیگــر نیســت بــه نحــوی کــه 
دوره قاجــار اوج دوره تولیــدات هنــری و 
ــد  ــای جدی ــتظرفه و اوج ورود هنره مس
بــه ایــران و عمومــی شــدن آنهــا اعــم از 

ــت� ــینما اس ــی و س ــر، عکاس تئات
ــته  ــه درگذش ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
ــار  ــص دوره قاج ــن مخت ــه و ای ــال می یافت ــا انتق ــر در خانواده ه ــواره هن هم
ــن اســت  ــران ای ــراث فرهنگــی در ای ــای می ــی از بحران ه ــت: یک نیســت گف
ــه آینــده نمی اندیشــد و تنهــا حــال برایــش مهــم اســت در  کــه نســل مــا ب
حالی کــه آینــده بــرای افــرادی مهــم اســت کــه گذشــته را مهــم می شــمارند �
ــا  ــان ب ــراث فرهنگــی و گردشــگری در پای مشــاور ریاســت پژوهشــگاه می
ــح  ــران تصری ــی ای ــادی از دوره قاجــار در مــوزه مل ــار زی ــه وجــود آث اشــاره ب
کــرد: هنــر قاجــار تنهــا کتــاب، جلــد، قلمــدان و��� نیســت بلکــه دوره قاجــار 
ــه در  ــم می شــود ک ــوی اول خت ــه پهل ــت آقامحمدخــان شــروع و ب از حکوم
ایــن ســال ها اتفاقــات مهمــی در ایــران نظیــر مشــروطه نیــز رقــم می خــورد� 
او گفــت: فراوانــی آثــار میــراث فرهنگــی قاجــار بــه ایــن علــت اســت کــه 
ــای  ــظ ارزش ه ــز حف ــه ج ــد ب ــی می کردن ــه در آن دوره زندگ ــای ک آدم ه
ــه  ــد ب ــا بوده ان ــردن آنه ــو ک ــه ن ــته  در اندیش ــی و گذش ــی، تاریخ خانوادگ
نحــوی کــه چیــزی از ارزش هایــش کــم نشــود و بــه دلیــل این کــه خطــوط 
تاریخــی را حفــظ کرده انــد و از ایــن رو احســاس نمی کنیــم کــه یــک رفتــار 
نو گرایانــه در آن زمــان اتفــاق افتــاده بلکــه تــداوم شــکل قبــل اســت کــه در 

ــده می شــود�   ــی عصــر قاجــار دی شــکل نوگرای

ــد را  آی
گوتنبــرگ و اختــراع ماشــین چــاپ  اعــام کــرد 
و افــزود: ایــن اختــراع باعــث شــد علــم از حالــت 
ــن امــکان را فراهــم  ــه عــام شــد و ای اشــرافی ب
کــرد کــه طبقــه متوســط عالــم و هنرمنــد فقیــر 

ــان  ــاپ در زم ــه او،  ورود ماشــین چ ــه گفت ب

محیط طباطبایی: کاخ گلستان از آن 
جهت که آثار هنری بسیاری را در خود 

جای داده از سایر آثار متمایز نیست 
بلکه به دلیل شخصیت منحصر به 

فرد ناصرالدین شاه به لحاظ هنرمند 
بودنش است که متمایز شده زیرا 

ناصرالدین شاه در هر خانواده ای تولد 
می یافت حتما هنرمند می شد 
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عکس های این نوشتار توسط خانم 
مژگان حسینی از ریودوژانیرو ارسال شده است� 
ــگ کهنســال  ــانه های فرهن ــا و نش ــدن نماد ه دی
ایران زمیــن در گوشــه بــه گوشــه ایــن جهــان 
ــت  ــرادی اس ــار اف ــربلندی و افتخ ــه س ــاور، مای پهن
ــد�  ــران دارن ــز ای ــاک فرهنگ خی ــه در خ ــه ریش ک
دیــدار ایــن آثــار بــه ویــژه در جایــی کــه کمتریــن 
انتظــار مــی رود، بــه مراتــب شــگفت انگیز تر خواهــد 

شــد� 
معمــاری  و  آپادانــا  کاخ  نیســت  باورکردنــی 
تخت جمشــید الهام بخــش گوشــه ای از معمــاری 
ــالن  ــن س ــود بزرگ تری ــان خ ــن و در زم معروف تری
ــل  ــور برزی ــن و در کش ــکای التی ــش در آمری نمای

ــد�  ــوده باش ب
ــا  ــی و تنه ــکای جنوب ــور امری ــن کش بزرگ تری
بخــش پرتغــال زبــان امریــکای التیــن اســت� 
نخســتین مهاجــران پرتغالــی ایــن ســرزمین را 
ــرخرنگ  ــوب س ــا چ ــان ب ــود درخت ــل وج ــه دلی ب
)Paubrasilia (Brazilwood نــام نهادنــد� جنگل هــای 
ــق  ــن مناط ــز از مهم تری ــه آن نی ــازون و رودخان آم

ــتند�  ــن هس ــره زمی ک
از  جوشــی  هــم  در  ملغمــه  ســرزمین  ایــن 
فرهنگ هــای گوناگــون را بــه نمایــش گذاشــته 
در  ملت هاســت�  ترکیــب  تمام نمــای  آیینــه  و 
ــار و  ــوان آث ــگ می ت ــگ رنگارن ــن فرهن ــه الی ای الب
ردپــای مهاجــران گمنامــی از ایــران را هــم جســت� 
ــی  ــگام چیرگ ــان در هن ــتر آن ــه بیش ــی ک مهاجران
ــارس و تنگــه هرمــز،  ــر خلیــج ف پرتغــال و هلنــد ب

ــتند�  ــا گذاش ــان پ ــتعمرات آن ــر مس ــه دیگ ب
 

ریودوژانیرو
اروپاییــان در یکــم ژانویــه ۱۵۰۲  نخســتین 
ــن  ــد، از ای ــاور گام نهادن ــه پهن ــه رودخان ــه منطق ب
رو آن جــا را رودخانــه ژانویــه، ریودوژانیــرو، نــام 

گذاشــتند� 
نمــاد ایــن شــهر تندیــس عیســی مســیح )ع( بــه 
ارتفــاع  ۵�۳۹ متــر، بــر بلنــدای کــوه کورکــووادو بــه 
ارتفــاع ۷۱۰ متــر و مشــرف بــه شــهر قــرار دارد� در 
مــوزه دفــاع کوپاکابانــا می توانیــد نشــان پهلــوی بــا 
طــرح قلــه دماونــد را کــه از ســوی ایــران بــه برزیــل 

هدیــه شــده اســت مشــاهده کنیــد� 

تا تر شهر ریو
Theatro Municipal Rio

ســاخت آن از ســال ۱۹۰۵ آغــاز شــده و در ســال 

جعفر سپهری

از پرشیا 
تا ریو



ــکای  ــش آمری ــن ســالن نمای ــوان مهم تری ــه عن ــرو ب ۱۹۰۹ در مرکــز شــهر ریودوژانی
ــن  ــته ای ــده گذش ــک س ــول ی ــرد� در ط ــه کار ک ــاز ب ــمی آغ ــور رس ــه ط ــن، ب التی
ســاختمان مرکــز هنرهــای نمایشــی برزیــل، رقص هــای گوناگــون و اُپــرا بــوده اســت� 
ــی از  ــی آن ترکیب ــای درون ــس و نم ــرای پاری ــه از اُپ ــام گرفت ــی آن اله ــای بیرون نم

معمــاری اروپایــی اســت� 
امــا آن چــه کــه مــد نظــر ماســت در طبقــه پاییــن ایــن ســاختمان قــرار دارد� اثــری 
کــه هــر ایرانــی را شــگفت زده خواهــد کــرد� بــا ورود بــه طبقــه پاییــن بــه یــک بــاره از 
معمــاری زیبــای اروپایــی خــارج شــده و ناگهــان خــود را در ایــران باســتان بــا تمامــی 

فــر و شــکوهش خواهیــد یافــت� 
ای خوش آن روز که ایران بود چون ُخلد برین )فرخی یزدی( 

ســتون های  شــورانگیز،  رنگ هــای  شــگفت انگیز،  کاشــی کاری های 
تحســین برانگیز، چهره هــای غرورانگیــز، یادمان هــای خاطرانگیــز، چشــم اندازهای 
هیجان انگیــز، آرامشــی دل انگیــز، شــکوهی حیرت انگیــز و تاریــخ رشــک انگیز در 

برابــر دیــدگان شــما قــرار می گیــرد� 
آن چنــان ایــن ســاختار ها زیبــا و هنرمندانــه ســاخته شــده اند کــه بیننــده 
بی اختیــار خــود را نــه در مرکــز شــهر ریودوژانیــرو، بلکــه در یکــی از موزه هــای بــزرگ 
ــد�  ــده هســتند، حــس می کن ــران باســتان آکن ــری ای ــار هن ــب از آث ــه لبال جهــان، ک
ــرد  ــتوران کارب ــوان رس ــه عن ــاز ب ــه در آغ ــش ک ــن بخ ــه ای ــت ک ــن روس از همی
ــخنرانی ها  ــان س ــده و میزب ــوزه درآم ــورت م ــه ص ــادی ب ــود می ــه ن ــت، از ده داش
و همایش هــای علمی-تاریخــی بــوده و هــرروزه مــورد بازدیــد دانش آمــوزان و 

دانشــجویان قــرار می گیــرد� 

پله های سالرون – پله خانه سالرون
Selaron Steps- Escadaria Selaron 

ــون  ــاط گوناگ ــور از نق ــه از ۶۰ کش ــی  ک ــش از ۲۰۰۰ کاش ــا بی ــال ۱۹۹۰ ب در س
جهــان هدیــه شــده بــود، ۲۱۵ پلــه توســط جــورج ســارون، هنرمنــد اهــل شــیلی، 
ــل باشــد� از  ــرش تمامــی فرهنگ هــا در ســرزمین برزی ــا نمایانگــر پذی تزییــن شــد ت
ایــران عزیــز نیــز یــک کاشــی بــا نقــش شــیر و خورشــید زریــن فــام، یــک کاشــی از 
صحنــه شــکار، یــک کاشــی از بــازی چــوگان، ایــن ورزش کهــن ایرانــی، و چند کاشــی 

ــه اســت�  خــط نوشــته، زینــت بخــش ایــن پله خان
که با گوی و چوگان به میدان شویم

زمانی بتازیم و خندان شویم
 )فردوسی( 

ــک تابســتانی ســال  ــرو در المپی ــای شــهر ریودوژانی ــه یکــی از نماده ــن پله خان ای
ــود�  ۲۰۱۶ ب

جزیره برزیل
ــانه ای  ــره افس ــک جزی ــام ی ــه از ن ــر گرفت ــل را ب ــام برزی ــمندان ن ــی اندیش برخ
می داننــد� بــر پایــه افســانه های ایرلنــدی، جزیــره ای همــواره مه آلــود بــه نــام برزیــل 
Hy-Brasil در غــرب ایرلنــد وجــود داشــته کــه هــر هفــت ســال یکبــار مــه پیرامــون آن 
ــه مــدت یــک روز دیــده می شــد� از ســال های پایانــی  ناپدیــد شــده و ایــن جزیــره ب
ســده پانزدهــم تــا نوزدهــم میــادی چندیــن ســفر اکتشــافی بــرای یافتــن آن انجــام 

شــد و ســرانجام رســماَ اعــام شــد کــه چنیــن جزیــره ای وجــود خارجــی نــدارد� 
ــن داســتان نیســت کــه در جنوب شــرقی  ــه دور از ای ــن نکت ــادآوری ای در اینجــا ی
ــره  ــام جزی ــه ن ــره ای ب ــار، جزی ــرق چابه ــابندر در ش ــی پس ــا و در نزدیک ــران زیب ای
شــیطان وجــود دارد کــه در هنــگام جــذر پدیــدار شــده و در هنــگام مــد دریــا بــه زیــر 
آب مــی رود� ایــن منطقــه دارای صخره هــای زیــر دریایــی بســیار خطرناکــی اســت� در 
ســال ۱۳۵۴ ســه تــکاور دالور نیــروی دریایــی ایــران، داوطلبانــه بــه درون صخره هــای 
دهشــتناک و دهلیزهــای مخــوف ایــن جزیــره رفتــه و پرچــم پــر افتخــار ایــران را در 

ــد� ــزاز درآوردن ــه اهت ــن نقطــه آن ب بلند تری

و  اقــوام  تاریخــی  حضــور 
مناطــق  در  ایرانــی  گروه هــای 
مختلــف قفقــاز شــمالی و جنوبــی، 
و  مــادی  آثــار  ایجــاد  باعــث 
غیرمــادی فراوانــی در ایــن منطقــه 
راهبــردی شــده اســت کــه میــراث 
ــده  ــاز نامی ــران و قفق ــترک ای مش

� می شــود
مرتضــی رضوانفــر، عضــو هیــات 
علمــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگی 
و گردشــگری کــه در ماموریــت 

خــود بــه شــهر والدی قفقــاز، پایتخــت جمهــوری خودمختــار اوســتیای 
شــمالی در کشــور روســیه ســفر کــرد بــه ردپــای ایرانیــان در ایــن بخش 
از روســیه پهنــاور اشــاره کــرده اســت� منطقــه اوســتیا از چنــد جهــت 
بــرای ایرانیــان اهمیــت دارد اول آن کــه خاســتگاه اقــوام آریایــی بــوده و 
ــزار  ــش از ســه ه ــی بی ــوام آریای ــی از اق ــه گروه های ــه ای اســت ک منطق

ســال قبــل از آن منطقــه بــه ســمت نجــد ایــران حرکــت کردنــد� 
او در توضیــح علــت دوم ایــن اهمیــت گفــت: ادامــۀ حضــور میــراث 
فرهنگــی مشــترک در ایــن تاریــخ چنــد هــزار ســاله در منطقــۀ مزبــور 
اســت و در نهایــت مهاجــرت معکــوس تعــداد زیــادی از مــردم ایــران  بــه 
ــه و ایجــاد  ــن منطق ــه ای ــد قاجــار ب ــا در عه ــا و گیانی ه ــژه آذری ه وی

بنیادهــای اقتصــادی و فرهنگــی را شــاهد هســتیم�
ــا نــام ایــران یــا نام هــای ایرانــی،  او تصریــح کــرد: وجــود مناطقــی ب
مســجدها و قلعه هایــی بــا نــام پادشــاهان و اقــوام ایرانــی، مــزار صوفیــان 
و مشــایخ ایرانــی، تعــداد زیــادی کتیبــۀ فارســی بــر روی بناهــا و قبــور، 
ــدای از  ــی و ج ــخه های فارس ــناد و نس ــمار اس ــداد بی ش ــن تع هم چنی
ایــن مواریــث مــادی، وجــود زبان هــا، آیین هــا، ترانه هــا و یــا فناوری هــا 
و هنرهــای مشــترک نیــز نشــان دهنده عمــق و گســتره ارتباطــات کهن و 
عمیــق ایــران و قفقــاز اســت� گســتره میــراث مشــترک در قفقاز شــمالی، 
ــد،  ــهرهای دربن ــژه در ش ــتیا به وی ــتان و اوس ــتر در داغس ــروزه بیش ام
ماخاچ قلعــه و والدی قفقــاز قابــل مشــاهده اســت� بــا ایــن حــال میــراث 

ــر اســت�  ــی، بســیار گســترده تر و پرالیه ت مشــترک در قفقــاز جنوب
آثار ایرانی در جمهوری اوستیا ½

وی در ادامــه بــه  معرفــی بخشــی از آثــار ایرانــی در جمهــوری اوســتیا 
در روســیه پرداخــت و بــه نقــل از دکتــر اِلبــروز )البــرز( اســتاد زبان هــای 
باســتانی و مــدرس زبــان فارســی در دانشــگاه والدی قفقــاز گفت: اوســتیا 
نامــی گرجــی اســت کــه بــر ســرزمین آالن نهــاده شــده اســت و مــردم 
اوســتیا نــام قــوم خــود را ایــُرن و زبــان خــود را ایُرنــی و ســرزمین خــود را 
آالنیــا و یــا ایرســُتن و حتــی ایــران شــمالی می نامنــد� مــردم اوســتیا کــه 
بســیار عاشــق ایــران هســتند معتقدنــد آریایی هــا یــا همــان آالن هــا از 
ایــن منطقــه بــه ایــران کنونــی مهاجــرت کردنــد و بخشــی نیــز بــه اروپــا 

رفتنــد کــه اکنــون قــوم کاتاالنیــا در اســپانیا از نــوادگان آن هــا هســتند�
بــه گفتــه دکتــر البــروز، نــام البــرز در زبــان ایُرنــی بــه معنــای ســتبر 
و رفیــع اســت و اجــداد آریایــی هنــگام کــوچ بــه نجــد ایــران ایــن نــام را 

بــرای رشــته کــوه البــرز بــه کار برده انــد�
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خـاستـگـاه ایـران 
در اوستیای روسیه



ــا  ــا را ب ــی آفریق ــرزمین جادوی س
ــبز  ــای سرس ــاب »تپه ه ــدن کت خوان
ــوی  ــت همینگ ــته ارنس ــا« نوش آفریق
آمریکایــی  معــروف  نویســنده 
شــناختم� کتابــی کــه حدود ۵۰ ســال 
پیــش در مجلــه »شــکار و طیبعــت« 
بــه صــورت پاورقــی چــاپ می شــد و 
مــن کــه در آن دوران نوجــوان بــودم، 
ــا تمــام  ــراوان و ب ــا اشــتیاق ف آن را ب
ــی  ــردم� گاه ــال می ک ــش دنب جزئیات
ــا تصویرســازی ذهنــی از متــن  هــم ب
کتــاب، خــودم را در آن ســرزمین احســاس می کــردم، ایــن کتــاب را 
چهــار ســال پیــش دوبــاره خوانــدم� جذابیت هــای ســاختاری کتــاب 
ــه  ــوای آن ک ــه محت ــا ب ــرد ام ــود می ک ــذوب خ ــرا مج ــان م هم چن
شــکار و تخریــب طبیعــت بــود و حتــی گاهــی بــدون دلیــل و از ســر 

ــود�  ــش برانگیز ب ــم پرس ــردم و برای ــاد می ک ــن، انتق تفن
دیــدن آفریقــا رفته رفتــه بــرای مــن بــه آرزویــی بــدل شــده بــود 
ــام  ــرزمین تم ــن س ــق درآورم� ای ــه تحق ــتم آن را ب ــه می خواس ک
خواســته های مــرا دربرداشــت: جذابیت هــای طبیعــی، حیــات 
وحــش منحصــر بــه فــرد، گونه گونــی انســان ها و مناســبات 
ــدوی  ــی ب ــذران زندگ ــت در گ ــه می توانس ــاوت ک ــی متف اجتماع

ــد�  ــته باش ــراه داش ــه هم ــزی ب ــگفتی های اعجاب انگی ش
ــی  ــا زندگ ــه در آفریق ــتی ک ــه لطــف دوس در زمســتان ۱۳۹۵ ب
ــز و  ــدا« در مرک ــور »روان ــه کش ــا ب ــت داد ت ــی دس ــد فرصت می کن
شــرق آفریقــا، ســفر کنــم� کشــوری کوچــک بــا مســاحت ۲۶ هــزار 
کیلومتــر مربــع و جمعیتــی نزدیــک بــه ۱۲ میلیــون نفر� ســرزمینی 
سرســبز بــا آب و هوایــی اســتوایی کــه در کنــار دریاچه هــای بــزرگ 
ــدی،  ــدا، بورون ــورهای اوگان ــایگی کش ــرار دارد و در همس ــا ق آفریق
جمهــوری دمکراتیــک گنگــو و تانزانیاســت� ایــن کشــور چنــد درجه 

ــر از خــط اســتوا واقــع شــده اســت�  پایین ت
مــردم روانــدا هنــوز خاطــره دردنــاک قتــل عــام ســال ۱۹۹۴ را 
ــر را در نسل کشــی  ــون نف ــک میلی ــام ی ــد، قتل ع ــوش نکرده ان فرام
کــور و وحشــیانه ماننــد کابوســی در حافظــه تاریخــی خــود یــدک 

 روانــدا
شگفتی های بزرگ
در مـرزی کوچـک

گزارش و عکس: نفیسه سعادتی
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ــت  ــو« و اقلی ــت »هوت ــوم اکثری ــاف دو ق ــه اخت ــن واقع ــل ای می کشــند� عام
»توتســی« بــود کــه از گذشــته اســتعمارگران بــه آن دامــن می زدنــد� دو قــوم 

»هوتــو« و »توتســی« از اقــوام اصلــی روانــدا هســتند� 
ــاز وجــود داشــته اســت، امــا دشــمنی  تنش هــای قومــی در روانــدا از دیرب
میــان آن هــا از زمانــی کــه ایــن کشــور بــه ســلطه اســتعمارگران درآمــد بــه 
ــش  ــتی در پی ــدا سیاس ــا در روان ــت� آلمان ه ــش یاف ــم گیری افزای ــور چش ط
ــه  ــه ای هســتند و نســبت ب گرفتنــد کــه اقلیــت توتســی کــه از تبــار جداگان
ــد،  ــد و پوســت روشــن تری دارن ــر و ثروتمندترن ــد بلند ت ــو« ق ــت »هوت اکثری
ــن  ــوند، ای ــوردار ش ــتری برخ ــدرت بیش ــی و ق ــر، زندگ ــات بهت ــد از امکان بای
سیاســت توســط بلژیکی هــا کــه سرپرســتی مســتعمره روانــدا را بعــد از جنــگ 
جهانــی اول بــر عهــده داشــتند و مبلغــان مســیحی کلیســای روم کــه از ســده 
۱۹ در اروپــا حضــور داشــتند ادامــه پیــدا کــرد� ناگفتــه نمانــد از زمانــی کــه 
ــا و  ــدند، هوتو ه ــور ش ــن کش ــال ۱۹۱۶وارد ای ــی در س ــتعمارگران بلژیک اس
توتســی ها را دو موجودیــت مجــزا از هــم تلقــی کردنــد و حتــی شناســنامه ها 
ــباهت های  ــه ش ــی ک ــد� در حال ــرده بودن ــته بندی ک ــت دس ــاس قومی را براس
زیــادی میــان ایــن دو قــوم هســت آن هــا بــه یــک زبــان گفت وگــو می کننــد، 
مــکان زندگــی و ســنت ها و آیین هــای مشــترکی دارنــد� تقســیم بندی 
ــراً آن چــه در  ــا ظاه ــژادی اســت، ام ــد ریشــه های ن ــا و توتســی ها فاق هوتو ه
ــده، پشــیمانی عمیقــی اســت کــه در بیــن  ادامــه ایــن نسل کشــی باقــی مان

ایــن قــوم وجــود دارد� 
ــر،  ــد از ظه ــاعت ۶:۳۰ بع ــن ۹۵ س ــر روز ۲۲ بهم ــی وصف ناپذی ــا هیجان ب
از تهــران بــه ســمت دبــی پــرواز کــردم و ســاعت ۹ شــب بــه دبــی رســیدم، 

ــح  ــدا، ســاعت ۳۰: ۶ صب ــی« پایتخــت روان ــه مقصــد »کیگال ــرواز بعــدی ب پ
بــود، تمــام ایــن ۹ ســاعت را در صندلی هــای فلــزی و زُمخــت فــرودگاه دبــی 
بــا ناراحتــی زیــاد چــرت زدم� امــا به خاطــرآوردن دیــدار از ســرزمین آرزوهــا،  

خــودم را تســا مــی دادم� 
پــرواز حــدود ۶ ســاعت طــول کشــید کــه بخشــی از آن زمــان را در خــواب 
بــودم و کم خوابــی شــب قبــل جبــران شــد� ســاعت ۳۰: ۱۲ ظهــر بــه کیگالــی 
رســیدم، از  همــان ابتــدای ورود در فــرودگاه کوچــک و تمیــز کیگالــی تصاویــر 
ــرودگاه  ــگرهای ف ــق نمایش ــه از طری ــروف منطق ــای مع ــی از گوریل ه بزرگ
جلــب توجــه می کــرد و بــه گردشــگران یــادآوری می کــرد کــه دیــدن آن هــا 
را فرامــوش نکننــد� بعــد از تشــریفات فرودگاهــی کــه بســیار آســان برگــزار 
ــا  ــم ب ــان مهربان ــت و میزب ــا دوس ــدم و در آن ج ــت ش ــارج هدای ــه خ ــد ب ش
احســاس مســئولیت خــاص خــودش بــه اســتقبال آمــده بــود� بــا مشــاهده ای 
ــی ســاخته شــده  ــز و اصول ــن شــهر تمی ــای ای ــه خیابان ه ــم ک ــذرا دریافت گ
اســت و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی بــه خوبــی اجــرا می شــود� بخشــی از 
رفــت و آمدهــای شــهری مربــوط بــه موتورسیکلت ســوارهایی بــود کــه بــا کاه 
ســبز در تــردد بودنــد� موتورســیکلت وســیله عمــده مسافرکشــی در کیگالــی و 
روانــدا اســت� اصــوالً بــرای رفــت و آمــد در ســطح شــهر بایــد هزینــه زیــادی 
پرداخــت، بنزیــن گــران اســت و لیتــری ۵ هــزار تومــان بــه فــروش مــی رود� 
بیشــتر درختــان تنومنــد پوشــیده از گل هــای قرمــز و زرد اســت، گیاهانــی که 

در مناطــق معتــدل کمتــر دیــده می شــود� 
شــنبه ۲۳ بهمــن بــرای دیــدن شــهر، خریــد و دیــدار از بــازار روز رفتیــم� 
ــای  ــروش نیازمندی ه ــرای ف ــی ب ــهر، بازارهای ــه ش ــد نقط ــی در چن در کیگال
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ــتائیان  ــح زود روس ــازار، صب ــرون ب ــه بی ــود� در محوط ــا می ش ــی برپ زندگ
ــه  ــای منطق ــر میوه ه ــوز، آواکادو و دیگ ــاس، م ــزرگ آنان ــه های ب ــا کیس ب
ــای  ــتند، غوغ ــازار هس ــه ب ــه آن ب ــر عرض ــبزیجات، منتظ ــیری و س گرمس
عجیــب و جذابــی بــرای فــروش محصــوالت کشــاورزی، و انســان هایی کــه در 
رفــت و آمــد بودنــد، برپــا بــود، متأســفانه امــکان فیلم بــرداری و عکــس بســیار 

ــد�  ــاز می ش ــی دردسرس ــود و گاه ــدود ب مح
ــوز، آواکادو و دیگــر میوه هــای ناآشــنای  ــاس، م ــه، آنان ــازار سرشــار از انب ب
گرمســیری بــود کــه بســیار ارزان بــه فــروش می رفــت، آن چــه بیشــتر از همــه 
ــک  ــه ی ــن ریش ــیب زمینی و هم چنی ــا، س ــورد، لوبی ــم می خ ــه چش ــز ب چی
ــردی شــبیه  ــزه و کارب ــت، م ــه باف ــود ک ــام »کاســاوا« ب ــه ن ــوع درختچــه ب ن
ســیب زمینی دارد و تقریبــاً  همــان اســتفاده را از آن می کننــد� در رژیــم 
غذایــی مــردم بــه مقــدار فراوانــی غــذا از آرد فــرآوری شــده «کاســاوا» مرســوم 
ــا، ســیب زمینی و «کاســاوا» و  ــع، عمــده غــذای مــردم از لوبی اســت و در واق
یــک نــوع مــوز مخصــوص تأمیــن می شــود� بــا دیــدن آن همــه مــواد غذایــی، 
متوجــه شــدم کــه مــردم ایــن کشــور نبایــد فقــر غذایــی داشــته باشــند، مانند 
آن چــه مــا در بعضــی از کشــورهای آفریقایــی شــاهد آن هســتیم� البتــه ایــن 
ــز تأکیــد می کــرد�  ــد نی ــدا زندگــی می کن ــه را دوســت مــن کــه در روان نکت
دیــدن تپه هــای سرســبز و بلنــد در خــارج از شــهر کــه تــا ارتفــاع نهایــی 

زیــر کشــت بــود نیــز ایــن موضــوع را نویــد مــی داد� 
ــوالت  ــنده های محص ــت� فروش ــر داش ــی و محق ــاختاری ابتدای ــازار، س ب
غذایــی عمدتــاً خانم هــا بودنــد بــا دیــدن آن همــه مــردم بــا چهــره متفــاوت 
و اغلــب زیبــا و محصــوالت متنــوع و ارزان گرمســیری بــه وجــد آمده بــودم� در 

بــازار و ســازماندهی آن بــا تجهیــزات محقــر، کمبــود امکانــات و فقــر مشــهود 
ــا  ــد، در آن ج ــه قیمــت ارزان می شــد خری ــران ب ــه در ای ــود، اجناســی را ک ب
ــوالت  ــات و محص ــوه، حبوب ــز می ــه ج ــه ب ــت� البت ــری داش ــت  گران ت قیم
ــور  ــود کش ــه در خ ــی ک ــد، میوه های ــد می ش ــل تولی ــه در داخ ــاورزی ک کش
بــه عمــل نمی آمــد گــران بــود، مثــل ســیب، انگــور، گابــی و��� کــه البتــه بــه 

ــد� ــده می ش ــدرت دی ن
ــرای تمــام سفیدپوســتان اســتفاده  ــدا« از لغــت »موزونگــو« ب مــردم »روان
می کننــد کــه مفهومــی عــادی اســت و هیــچ بــار منفــی و نفــرت و تحقیــری 
ــم  ــرداری کنی ــتیم فیلم ب ــهر نمی توانس ــن در ش ــازار و هم چنی ــدارد� در ب را ن
ــد و  ــاع می کردن ــن امتن ــراد از عکــس گرفت ــم، بیشــتر اف ــا عکــس برداری و ی
ــبزی  ــوه و س ــنده می ــه فروش ــن ک ــت م ــنایان دوس ــاطت آش ــا وس ــی ب گاه
بودنــد، ایــن کار انجــام می شــد� در مجمــوع، فضــای شــهر و کشــور امنیتــی 
ــن جــو پیامــد  همــان حــوادث نسل کشــی  ــود و می شــد حــدس زد کــه ای ب
ــودم  ــه نظــر می رســید� در ضمــن شــنیده ب ــول ب ــدازه ای معق ــا ان اســت و ت
کــه روانــدا تنهــا کشــور آفریقایــی اســت کــه شــب ها بــدون احســاس ناامنــی 
و خطــر می توانیــد در خیابان هــا تــردد کنیــد و ایــن کار در کشــورهای 

ــر نیســت�  ــو امکان پذی ــه خصــوص کنگ همســایه ب
اصــوالً بــا چنــد روز زندگــی در ایــن کشــور می توانیــد حــدس بزنیــد کــه 
ســاختار حکومتــی قوام یافتــه ای دارد و مقــررات بــا چاشــنی اقدامــات امنیتــی 
ــدا نخســتین  ــد کــه روان ــب اســت بدانی ــی در آن حاکــم اســت� جال ــه خوب ب
کشــور جهــان اســت کــه اکثریــت نماینــدگان پارلمــان آن زن هســتند )پــس 

ــد(�  ــرار دارن ــا ق ــدا، پارلمان هــای ســوئد و کوب از روان
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پــس از نسل کشــی روانــدا مــردم ایــن کشــور بیــش از پیــش بــه انتخــاب 
ــاد و  ــی اقتص ــور اصل ــت مح ــدا زراع ــد� در روان ــدا کرده ان ــش پی ــان گرای زن
معیشــت اســت و بــه نظــر می رســد تــا رشــد صنعــت راه درازی باقــی مانــده 

اســت� 
در روز ســوم اقامتــم، ســفری بــه خــارج از «کیگالــی» داشــتیم، بــه اســتان 
»مونســانزه« کــه حــدود ۳ ســاعت بــا پایتخــت فاصلــه داشــت� در تمــام طــول 
ــت  ــیده از درخ ــرف آن پوش ــه دو ط ــم ک ــور می کردی ــی عب راه، از جاده های
بــود کــه عمومــاً بــه تپه هــای بلنــدی منتهــی می شــد� پوشــش گیاهــی ایــن 
تپه هــا تمامــاً از درخت هــای مــوز، چــای، قهــوه، آنانــاس و دیگــر محصــوالت 
ــه  ــن را ب ــتفاده از زمی ــرای اس ــردم ب ــاش م ــی ت ــه خوب ــود و ب کشــاورزی ب
نحــو احســن نشــان مــی داد� جالــب اســت بدانیــد کــه در کشــت و کار ایــن 
ــه هیــچ وجــه از کــود و ســموم شــیمیایی اســتفاده نمی شــود  محصــوالت ب
چــون کشــاورزان از کــود دامــی بــرای ایــن کار اســتفاده می کننــد و صنعــت 
ــام  ــران تم ــیار گ ــم بس ــدارد و واردات آن ه ــیمیایی رواج ن ــود ش ــد ک تولی

ــه نیســت�  ــه صرف ــرون ب می شــود و مق
چــون بخــش بزرگــی از ســرزمین روانــدا پوشــیده از تپه ماهورهــای ســبز 
اســت، بــه همیــن دلیــل روانــدا بــه کشــور »هــزار تپــه« معــروف شــده اســت� 

ــه  ــرار دارد ک ــه« ق ــی بوی ــزرگ »ک ــه ب ــار دریاچ ــانزه کن ــتان مونس اس
ــور  ــا کش ــه ب ــن دریاچ ــت� ای ــدا اس ــه روان ــن دریاچ ــن و پرآب تری مهم  تری
ــه نظــر  جمهــوری دموکراتیــک کنگــو هــم مــرز اســت� آب دریاچــه تمیــز ب
می آمــد چــون از فعالیــت صنعتــی و شهرنشــینی وســیع در اطــراف آن خبــری 
ــدند  ــت می ش ــا هدای ــا پارو ه ــی ب ــه بعض ــری ک ــق ماهی گی ــد قای ــود، چن نب
ــه  ــر انداخت ــه لنگ ــگری در دریاچ ــای گردش ــری و فعالیت ه ــرای ماهی گی و ب
بودنــد، کــه طبیعتــاً آلودگــی زیــادی بــرای دریاچــه بــه وجــود نمی آوردنــد� 
نکتــه جالــب این کــه در ایــن کشــور حفاظــت از محیط زیســت بــه خوبــی 
رعایــت می شــود و اســتفاده از کیســه های پاســتیکی تخلّــف اســت و بیشــتر 

کاال هــا در پاکت هــای کاغــذی فروختــه و حمــل می شــود� 
ــش از  ــوخت بی ــوز س ــور هن ــن کش ــه در ای ــه آن ک ــب توج ــکات جال از ن
۶۰ درصــد مــردم از زغــال چــوب اســت� ایــن شــیوه حتــی در شــهر ها نیــز 
ــه  ــز ب ــرای پخــت و پ ــای کوچکــی ب ــا اجاق ه ــام خانه ه ــرد دارد�  در تم کارب
کار گرفتــه می شــود کــه بســیار ســاده طراحــی شــده و از جنــس فلــز اســت 

ــد�  ــال کار می کن ــا ذغ و ب
اســتفاده از کپســول گاز بــه دلیــل گرانــی بــرای همــه خانواده هــا ممکــن 
نیســت و قیمــت هــر کپســول معــادل ۶۰ هــزار تومــان اســت کــه با دســتمزد 
ماهیانــه یــک کارگــر برابــری می کنــد� طبیعتــا ایــن شــیوه اســتفاده بــه بهــای 

از بیــن رفتــن درخــت و جنــگل تمــام می شــود و بــا رشــد دائمــی جمعیــت 
ــه پوشــش های گیاهــی آســیب های جــدی وارد خواهــد کــرد�  ب

ــه  ــک دارد ک ــزرگ و کوچ ــه ب ــور ۲۳ دریاچ ــن کش ــی، ای ــور کل ــه ط ب
ــل  ــه دلی ــده ب ــن پدی ــد� ای ــور می افزای ــن کش ــی ای ــای طبیع ــه زیبایی ه ب
بارش هــای فراوانــی اســت کــه تقریبــاً هــر روزه می بــارد و در فصــل 
بارش هــای موســمی بارندگــی شــدت بیشــتری دارد� نکتــه قابــل توجــه ایــن 
بــود کــه سرچشــمه اصلــی رود نیــل در جنــگل »نیونگــوه« روانــدا واقع شــده و 
آب ایــن سرچشــمه از طریــق ســه رودخانــه دیگــر بــه دریاچــه »ویکتوریــا« در 

ــت�  ــل اس ــم نی ــه عظی ــمه رودخان ــه سرچش ــزد ک ــا می ری تانزانی
ــه منطقــه دیگــری در  همــان اســتان  ــا خــودرو ب در روز چهــارم اقامتــم ب
ــی محــل  ــارک جنگل ــال داشــت و پ ــه فع ــد آتشفشــان نیم ــه چن ــم ک راندی
زندگــی گوریل هــا نیــز در اطــراف ایــن آتشفشــان ها واقــع شــده بــود� 
بــا  گوریل هــا  زندگــی  محــل  و  آتشفشــانی  قله هــای  بــه  دسترســی 
ــازمان  ــر س ــات را دفت ــن خدم ــود و ای ــر ب ــوص امکان پذی ــای مخص خودرو ه
ــر آن  ــه دفت ــه ب ــا مراجع ــی داد� ب ــه م ــود ارائ ــوه ب ــن ک ــه در پایی کوچکــی ک
ــن کار منصــرف شــدیم چــون  ــاره قیمــت آن، از ای ســازمان و پرس وجــو درب
هزینــه به نســبت گرانــی را بــه مــا تحمیــل می کــرد� در ضمــن هــوای بارانــی 
ــدن  ــر دی ــال از خی ــر ح ــه ه ــد� ب ــا ش ــراف م ــر انص ــت دیگ ــم عل آن روز ه

گوریل هــا و آتشفشــان ها گذشــتیم� 
آن هــا  بزرگ تریــن  کــه  دارد  فعــال  نیمــه  آتشفشــان  پنــج  روانــدا 
»کاری ســیمبی« اســت، بــا ارتفــاع ۴۵۰۷ متــر، کــه بی تردیــد صعــود بــه آن 

ــد�  ــردی باش ــه ف ــر ب ــه منحص ــد تجرب بای
روز ششــم ســفر را بــه بازدیــد از منطقــه ای گذراندیــم بــه نــام »گیســینی« 
کــه حــدود ســه ســاعت از پایتخــت فاصلــه داشــت� بــاز هــم جاده هــا در تمــام 

طــول راه پوشــیده از درخت هایــی بــا گل هــای رنگارنــگ بــود� 
ــا اســتقرار دو  ــرون شــهر ب ــای بی ــی رانندگــی در جاده ه ــررات راهنمای مق
ــرل می شــد�  ــد، کنت ــلحه بودن ــه اس ــز ب ــر دو مجه ــه ه ــرد و زن ک ــس م پلی
ــرعت  ــن راه، س ــای کوچــک بی ــتا و آبادی ه ــای روس ــور از جاده ه ــگام عب هن
بیــش از ۴۰ کیلومتــر در ســاعت جریمــه ســنگینی داشــت کــه البتــه گاهــی 
هــم مثــل بیشــتر کشــورهای دنیــا بــا پرداخــت نقــدی و غیرقانونــی بــه پلیس 
تخفیــف می گرفتنــد و اگــر سفیدپوســت باشــی بی تردیــد انگیــزه بیشــتری را 

ــی!!!  ــن رشــوه برمی انگیخت ــرای گرفت ب
در راه از کنــار دریاچــه طویــل و بزرگــی بنــام »موهــازی« عبــور می کردیــم 

که آب شــیرینی داشــت� 
روانــدا بــا آن کــه کشــور بســیار پرآبــی اســت، امــا همیشــه شــاهد افــرادی 
ــا پشــت  ــر روی ســر و ی ــزرگ، آب آشــامیدنی ب ــای ب ــا گالن ه ــه ب ــم ک بودی
ــدازی ســامانه آب  ــه راه ان ــه نظــر می رســید ک ــد� ب دوچرخــه حمــل می کردن
ــد در  ــه و دشــوار اســت� بی تردی ــر، پرهزین ــن کشــور فقی ــرای ای لوله کشــی ب
ایــن رونــد ایــن کشــور هزینه هــای زیــادی بــرای درمــان و مهــار بیماری هــای 

ــر متحمــل می شــود�  واگی
ــرای  ــا راه را ب ــه کیلومتر ه ــم ک ــرادی بودی ــاهد اف ــاً ش ــا، عموم در جاده ه
ــاده  ــادی پی ــن آب ــی در نزدیک تری ــروش کاالی ــا ف ــهر ی ــام کاری در ش انج
طــی می کردنــد، چــون هزینــه رفــت و آمــد بــرای مــردم فقیــر، گــران تمــام 
می شــود� در روزهــای یکشــنبه، ایــن وضعیــت بــه تظاهــرات جــاده ای تبدیــل 
ــا پوشــیدن لباس هــای تمیــز  می شــد، تمــام افــراد از زن و مــرد و کــودک، ب
ــه راه  ــن کلیســا در دو طــرف جــاده ب ــه نزدیک تری ــرای رســیدن ب و رنگــی ب
ــی  ــد� در یک ــود می آوردن ــه وج ــی را ب ــب و بدیع ــره جال ــد و منظ می افتادن
از روز هــا کــه پنهانــی مشــغول  عکس بــرداری از گــروه عبادت کننده هــا 
ــا  ــرو شــدم کــه ب ــراض مــردی روســتایی روب ــا اعت ــودم ب در اطــراف جــاده ب

وســاطت دوســتم غائلــه پایــان یافــت� 
کشــور روانــدا مناطــق بکــر و دســت نخــورده فراوانــی دارد کــه پــارک ملــی 
ــدود۱۲۰۰  ــده در ح ــت ش ــارک حفاظ ــن پ ــت� ای ــی از آن هاس ــرا« یک »آکاگ
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کیلومتــر مربــع وســعت دارد و فاصلــه آن تــا پایتخــت ۱۲۰ کیلومتــر اســت� 
رانندگــی در آن از دروازه ورودی تــا خروجــی آن بــدون توقــف ۵ تــا ۶ ســاعت 
بــه درازا می کشــد� ایــن پــارک بــه تنهایــی ۵ دریاچــه بــزرگ و ۱۲ آبگیــر و 

تــاالب دارد� 
در روز هشــتم اقامتــم بــود کــه عــازم پــارک ملــی آکاگــرا شــدیم، این ســفر 
و دیــدار از پــارک، بــه یکــی از بهتریــن و ناب تریــن تجربــه ســفرم تبدیــل شــد� 
صبــح زود از کیگالــی بــه ســمت پــارک بــه راه افتادیــم، بــاز هــم جاده هــای 
زیبــا و پــر درخــت و مناظــر بدیــع در مســیر از مــا اســتقبال می کردنــد و هــر 
لحظــه بــه مــا یــادآور می شــدند کــه مهمــان ســرزمینی هســتیم بــا طبیعــت 

زیبــا و دســت نخــورده� 
ســاعت ۹ صبــح بــه دروازه ورودی پــارک رســیدیم قبــل از آن بایــد حــدود 
ــب آن کــه تمــام  ــم� جال ــری را در جــاده خاکــی طــی می کردی ــد کیلومت چن
ــز دارد و  ــه قرم ــل ب ــی متمای ــگ اُخرای ــاک، رن ــدا، خ ــی روان ــای خاک جاده ه
رنــگ خــاک آن بــا کشــورهای دیگــر و از جملــه ایــران بســیار تفــاوت داشــت� 
ــوی دوســت  ــای ق ــه کمــک خــودروی تویوت ــا ب ــن جاده ه ــی در ای رانندگ
ــه دروازه ورودی  ــد از رســیدن ب ــود� بع ــر ب ــی امکان پذی ــه راحت و همســفرم ب
پــارک و مراجعــه بــه دفتــر آن، بــا اســتقبال دوســتانه کارمنــدان دفتــر مواجــه 
شــدیم، هزینــه ورود بــه پــارک بــرای مــردم روانــدا و افــراد مقیــم، نیــم بهــا 
ــتفاده از  ــرای اس ــود� ب ــر ب ــگران دو براب ــرای گردش ــا ب ــد ام ــاب می ش حس
خودرو هــای پــارک کــه لندرورهــای مخصوصــی بودنــد بایــد مبلغــی حــدود 
ــر  ــت ۶ نف ــا ظرفی ــن خودرو ه ــم� ای ــان پرداخــت می کردی ــون توم ــک میلی ی
سرنشــین را داشــت، امــا چــون تویوتــای قــوی مــا توانایــی الزم بــرای عبــور 
ــک  ــط ی ــم و فق ــن خــودرو رفتی ــا همی ــای ســخت گذر را داشــت ب از جاده ه
ــت  ــه باب ــرد ک ــا را همراهــی ک ــو« م ــام »لئ راهنمــای جــوان سیاه پوســت بن
آن ۴۰ دالر دســتمزد می گرفــت� همراهــی لئــو بســیار مؤثــر و غنیمــت بــود� 
چــون او بــه تمــام راه هــای فرعــی و نقــاط جالــب و دیدنــی پــارک آشــنایی 
داشــت کــه بی تردیــد بــه تنهایــی نمی توانســتیم بــه آن دســت پیــدا کنیــم� 
در ضمــن آشــنایی او بــا مقــررات پــارک بــه مــا کمــک می کــرد کــه احیانــاً 
مرتکــب تخلفــی نشــویم� از جملــه این کــه بــه بابون هــا )نوعــی میمــون( غــذا 
ــات تغذیــه از دســت گردشــگران عــادت  ــرای ایــن حیوان ــا ب ندهیــم امــا گوی
شــده بــود، چــون در دو طــرف جــاده بــرای گرفتــن غــذا از گردشــگران صــف 

کشــیده بودنــد! 
دیــدار از پــارک آکاگــرا بــا همراهــی لئــو، راهنمــای جــوان، از ســاعت ۱۰ 
ــزال و  ــک غ ــای کوچ ــا گله ه ــدای ورود، ب ــان ابت ــد� از   هم ــروع ش ــح ش صب
ــچ  ــدون هی ــًا آزاد و ب ــه کام ــدیم ک ــه ش ــا مواج ــزرگ بابون ه ــته های ب دس
ــد و گاهــی عــرض جــاده را اشــغال  ترســی در حــال چــرا و گشــت زنی بودن
ــاال  ــر و اپمپ ــرال، ِجبی ــو، م ــای آه ــا گله ه ــور ب ــه وف ــه، ب ــد� در ادام می کردن
)گاو کوهــی( احاطــه می  شــدیم کــه بــه جذابیــت ســفرمان می افــزود� 
گونه گونــی میمون هــا شــگفت انگیز بــود مــا دســتکم بــا ۵ تــا ۶ گونــه 
ــا این هــا تنهــا بخشــی از  ــول راهنمــای م ــه ق میمــون مواجــه شــدیم کــه ب
ــا  ــته های ۱۰ ت ــا در دس ــت� غزال ه ــوان اس ــن حی ــی ای ــای جمعیت گونه ه
۱۵ تایــی بــه ســرکردگی یــک حیــوان نــر مشــغول چــرا بودنــد� لئــو در ایــن 
ــه معنــی )حرم ســرا(  ــع ب ــرد، کــه در واق ــه کار می ب ــرم( را ب مــوارد لغــت )َح
بــود� نکتــه جالبــی کــه لئــو بــرای مــا شــرح داد در مــورد خط هــای قهــوه ای 
رنگــی بــود کــه در انتهــای بــدن غزال هــای مــاده و در اطــراف دم بــه زیبایــی 
ــا  ــای بچه ه ــوازی راهنم ــای م ــو این خط ه ــاور لئ ــه ب ــود� ب ــده ب ــی ش طراح
ــوند�  ــم نمی ش ــب، گ ــن ترتی ــه بدی ــت ک ــادر در علفزارهاس ــب م ــرای تعقی ب
بــه هــر حــال، گذشــته از درســت یــا نادرســت بــودن آن، ایــن توضیــح تعبیــر 
زیبایــی بــه همــراه داشــت کــه دوســت داشــتیم آن را بپذیریــم، بــه طــور حتم 
بســیاری از تعریف هــای لئــو را بــه علــت مســلط نبودنــم بــه زبــان انگلیســی 

ــود�  ــدم کــه باعــث تأســف ب ــه درســتی نمی فهمی ب
ــلح  ــظ مس ــای محاف ــیله گروه ه ــه وس ــارک ب ــن پ ــه ای ــت ک ــو می گف لئ

ــیاری از  ــوز بس ــون هن ــود چ ــش می ش ــک پای ــمند الکترونی ــامانه هوش و س
ــن  ــد� ای ــت می زنن ــات دس ــی حیوان ــکار غیرقانون ــه ش ــی ب ــکارچیان بوم ش
ــی  ــور دائم ــه ط ــد ب ــازه می ده ــارک اج ــان پ ــه نگهبان ــد ب ــامانه جدی س
و لحظــه ای از اتفاقاتــی کــه در پــارک ُرخ می دهــد و شــرایط جانــوران، 
ــارک آگاهــی داشــته باشــند�   بازدیدکننده هــا و تجهیــزات موجــود در ایــن پ
اســتفاده از ایــن ســامانه می توانــد شــکارچیان غیرقانونــی را کــه بــه صــورت 
نا شــناس و مخفیانــه وارد پــارک می شــوند را قبــل از کشــتن حیوانــات 

ــد�   ــایی کن شناس
در طــول راه تپه هــای خاکــی بــه طــول ۳ تــا ۴ متــر بــه وســیله موریانه هــا 
ــم  ــه چش ــا ب ــه آن ه ــزرگ در بدن ــره ب ــد حف ــه چن ــود ک ــده ب ــاخته ش س
ــا پــوزه دراز مورچه خوار هــا ایجــاد  می خــورد بــه گفتــه لئــو ایــن ســوراخ ها ب
شــده کــه معمــوالً بــرای پیــدا کــردن و خــوردن موریانه هــا تــاش می کننــد� 
ــه ای کوچــک  ــا گل ــه نتیجــه نرســید، ام ــدن شــیر ب ــرای دی ــا ب انتظــار م
فیــل را از دور مشــاهده کردیــم کــه از جــاده دور بودنــد و بــه خوبــی دیــده 
ــه انتهــای پــارک و در خروجــی آن نزدیــک می شــدیم،  نمی شــدند� هرچــه ب
زمیــن بــه صــورت دشــت در آمــده و از درختچه هــای تُنکــی پوشــیده 
می شــد کــه دیــد گســترده تر و بازتــری در دیــدرس قــرار می گرفــت� 

ــه در  ــود ک ــا ب ــا و ایمپاال ه ــی زرافه ه ــل زندگ ــارک مح ــمت از پ ــن قس ای
ــا جــاده  ــد، فاصلــه بعضــی از زرافه هــا ب دســته های چندتایــی عبــور می کردن
۵۰ تــا ۶۰ متــر بــود و اگــر از نزدیــک شــدن مــا َرم نمی کردنــد، بــه راحتــی 
می توانســتیم بــه آن هــا نزدیــک شــویم امــا چــون خــروج از ماشــین در تمــام 
ــرای  ــن کار ب ــود، ای ــارک ب ــی پ ــررات اصل ــزء مق ــوع و ج ــارک ممن ــاط پ نق
ــارک  ــه در خروجــی پ ــر، ب ــد کیلومت ــر نشــد� بعــد از طــی چن ــا امکان پذی م
رســیدیم و روز را بــا خاطــره ای بی نظیــر کــه قبــًا هرگــز تجربــه نکــرده بــودم 
ــان، خداحافظــی  ــا تجربه م ــو راهنمــای جــوان و ب ــان رســاندیم� از لئ ــه پای ب
ــدار مجــدد، از هــم جــدا شــدیم، او راهنمــای بســیار  ــد دی ــا امی ــم و ب کردی
مســئول بــود و ســعی می کــرد کــه هیــچ نقطــه دیدنــی را از قلــم نیانــدازد� 
ــان  ــه زم ــده آن را ب ــای نادی ــد و جذابیت ه ــام مان ــدا ناتم ــای روان دیدنی ه
ــا  ــه انســان ها ب ــار خردمندان ــه رفت ــا آرزوی این ک ــم، ب ــذار کردی ــری واگ دیگ
ــاور  ــه در ب ــو این ک ــد، گ ــظ کن ــده حف ــل های آین ــرای نس ــت آن را ب طبیع
بعضــی از اندیشــمندان محیط زیســت کل زمیــن، خــود ماننــد یــک موجــود 
ــا »خودپاالیــی« حیــات را بازســازی می کنــد� امــا  ــزرگ اســت کــه ب ــده ب زن
اگــر انســان ها بیــش از ظرفیــت الزم از آن بهره گیــری کننــد، دیگــر فرصتــی 
ــه شــگفتی های  ــه آخــر اینک ــد�  نکت ــد مان ــم نخواه ــرای بازســازی و ترمی ب
طبیعــی و انســانی آفریقــا دریایــی اســت کــه مــا بــه نوشــیدن جرعــه ای از 

ــه امیــد فرصتــی دیگــر� ــم ب آن اکتفــا کردی



امــروزه راه آهــن و کشــتیرانی در ترابــری جهانــی مکمــل یکدیگــر هســتند 
ــای  ــا رگ ه ــان ب ــم جه ــای مه ــد� بندره ــری ناکارآم ــدون دیگ ــدام ب و هرک
ــن  ــد؛ پررفت وآمدتری ــد می خورن ــکی پیون ــهرهای درون خش ــه ش ــن ب آهنی
خطــوط راه آهــن آنهایــی هســتند کــه بــه بنــدری منتهــی می شــوند� 
درکشــور زیبــای ایــران نیــز مهم تریــن بندرهــای بازرگانــی شــمال و جنــوب، 

ــد�   ــد خورده ان ــور پیون ــم درون کش ــهرهای مه ــه ش ــی ب ــوط ریل ــا خط ب
ایــن پیونــد گسســت ناپذیر از اختــراع ماشــین بخــار آغــاز شــده و امــروز 
وجــود هیچ کــدام را بــدون دیگــری نمی تــوان تصــور کــرد� اندیشــه ســاخت 
ــردد�  ــار بازمی گ ــاه قاج ــه دوران ناصرالدین ش ــران ب ــای ای ــن در بندره راه آه

اندیشــمندان و روشــنفکران ایرانــی بــه ایــن نکتــه پی بــرده بودنــد کــه عصــِر 
ــار( و  ــار و قط ــتی بخ ــال )کش ــد در انتق ــر بای ــس ناگزی ــت؛ پ ــات اس ارتباط

ارتبــاط )تلگــراف( نیــز ســرعت داشــت� 
نخســتین بــار اندیشــه ترابــری ریلــی پــس از انقــاب صنعتــی در اروپا خود 
ــای  ــدن چرخ ه ــرای چرخان ــنگ ب ــه ذغال س ــزون ب ــاز روزاف ــان داد� نی را نش
صنعــت نوپــا و نویــن، بــه ســرعت در اســتخراج و انتقــال آن را طلــب می کــرد� 
البتــه بســیار پیــش از آن و در دوران ساســانیان مهندســان ایرانــی بــه دنبــال 
راهــکار مناســبی بــرای ایــن کار بودنــد � بــه ایــن ترتیــب کــه در طــول معــدن 
دو رشــته چــوب در دو خــط مــوازی قــرار دادنــد و ســپس ارابه هــای حامــل 
ســنگ های معدنــی را کــه توســط چارپایــان کشــیده می شــد، بــر روی ایــن 

دو خــط چوبــی بــه کار انداختنــد� 
ــات مســطح و مکعــب  ــا قطع ــراورس و زیرســازی ب ــکار ســاخت ت ــا ابت ام

ــردد�  ــاز می گ ــال ۱۵۵۶م )۹۳۵ خ( ب ــی در س ــان آلمان ــه مهندس ــنگ، ب س
ــت و  ــیار سس ــی بس ــای چوب ــکا الواره ــطح ات ــادن س ــی مع ــون در بعض چ
ــا قطعــات مســطح و  ــر الوارهــا را ب ــود مجبــور شــدند زی مقاومــت آن کــم ب
مکعــب ســنگ بپوشــاند� بــه ایــن ترتیــب نخســتین گام در راه اختــراع ریــل 
و تــراورس برداشــته شــد� بعدهــا قطعــات ســنگ تبدیــل بــه قطعــات چــوب 
) و امــروزه بُتــن( گردیــد کــه از عــرض در فواصــل معیــن زیــر الوارهــا قــرار 
ــورد اســتفاده  ــراورس« م ــوان »ت ــه عن ــی ب ــد و همیــن قطعــات چوب می دادن

ــوده اســت�  راه آهــن ب

 تاریخچه راه آهن در ایران
اختــراع لوکوموتیــو و احــداث خطــوط آهــن تحولــی شــگرف در 
رشــد صنعتــی و بــه تبــع آن رشــد اجتماعــی بشــر به وجــود آورد� 
ــت خــاص ژئوپلتیکــی احــداث و  ــه لحــاظ موقعی ــز ب ــران نی در ای
ــی و سیاســی  ــت اقتصــادی، اجتماع ــن دارای اهمی ــت راه آه فعالی

ویــژه ای بــوده کــه تاکنــون کمتــر بــه آن پرداخــت شــده اســت�
نخســتین بــار کــه در اســناد دولتــی ایــران ســخن از راه آهــن به 
میــان آمــده اســت، در نامــه ای اســت کــه ناپلئــون ســوم امپراتــور 
فرانســه در تاریــخ ۱۴ آوریــل ۱۸۵۸ میــادی ) ۱۲۳۷ خورشــیدی( 

پــس از بازگشــت فــرخ خــان امیــن الملــک از ســفارت فرانســه بــه ناصرالدیــن 
شــاه نوشــته اســت� ناصرالدین شــاه در ســفرنامه هــر ســه ســفرش بــه اروپــا از 
راه آهــن تعریــف کــرد� نخســتین راه آهــن در ایــران  در ســال ۱۸۴۸ م )۱۲۲۷ 
خ( بیــن رشــت و بندرانزلــی توســط روســیه کشــیده شــد� نخســتین راه آهــن 
ــام ماشــین  ــه ن در پایتخــت در ســال ۱۸۸۲ میــادی )۱۲۶۱ خورشــیدی( ب
دودی، بیــن تهــران و شــاه عبدالعظیــم بــه طــول ۸۷۰۰ متــر کشــیده شــد� 
ــه وســیله بواتــال فرانســوی اجــرا و  ــود و ب عــرض ایــن راه آهــن یــک متــر ب

ســپس بــه یــک بلژیکــی واگــذار شــد� 
ــت�  ــار را نداش ــن قط ــر ای ــدن ب ــوار ش ــهامت س ــی ش ــاز کار کس در آغ
ناصرالدین شــاه دســتور داد تــا مقامــات کشــوری و لشــکری نخســتین 
مســافران ماشــین دودی باشــند تــا تــرس مــردم بریــزد� گروهــی ذکرگویــان 

ــدند !  ــوار ش ــن س ــا کف ــی ب و گروه

اسب آتشین
جز بر سر آهن نتوان برد ترن را
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در ۹ نوامبــر ۱۸۹۰ میــادی )۱۲۶۹ خورشــیدی( ناصرالدیــن شــاه قاجــار 
پیمان نامــه ای بــا روســیه تــزاری امضــا کــرد کــه ایــران را از ســاخت راه آهــن 
تــا ده ســال باز می داشــت� ایــن محدودیــت در دســامبر ۱۸۹۹ )۱۲۷۷ 
خورشــیدی( برابــر بــا شــروط وام ۶۰ میلیــون فرانکــی روســیه بــا دســت خط 

ــرای ده ســال دیگــر تمدیــد شــد� مظفرالدین شــاه ب
ــع پیشــرفت  ــه مان ــود ک ــری ب ــم دیگ ــل مه ــز عام ــی نی کارشــکنی داخل

ــود� ــران ب ــن در ای راه آه

ــن  ــم راه آه ــر ه ــتند� اگ ــافرت نیس ــل مس ــدان اه ــران چن ــردم ای » ��� م
احــداث کنیــم چاروادارهــای مــا بیــکار شــده و علیــه مــا شــورش می کننــد��� 
ــی شــدن ســفرها می شــود�  ــث طوالن ــا قاطــر باع ــم ســفر ب ــن ه ــر از ای غی
ــی اوقاتشــان را چــه خواهنــد  ــه مقصــد برســند باق چــون اگــر مــردم زود ب

ــرد ��� «  ک
صدراعظم ایران امین السلطان )میرزا علی اکبر خان اتابک(

ســرانجام، نخســتین خط آهــن سراســری در ایــران در ســال  ۱۳۰۶ آغــاز و 
در ســال ۱۳۱۷ بــه پایــان رســید� در ســال ۱۳۰۸ نخســتین قطــار از این خط 
در مســیر ســاری بــه بندر شــاه )بنــدر ترکمــن( حرکــت کــرد� ایــن راه آهــن 

ــری  ــن سراس ــد� راه آه ــاح ش ــمی افتت ــکل رس ــه ش ــهریور ۱۳۱۷ ب در ۳ ش
ــل کوچــک  ــش از۳۰۰۰ پ ــزرگ و بی ــل ب ــل، ۲۵۰ پ ــران شــامل ۲۵۰ تون ای
ــا طــول ۲۸۸۷ متــر  ــود� پــل ورســک معروف تریــن پــل و تونــل گــدوک ب ب
طوالنی تریــن تونــل ایــن مســیر بــود! بودجــه آن بــه ملبــغ ششــصد میلیــون 
تومــان از محــل مالیــات بــر روی قنــد و شــکر تامیــن شــد و ۵۵۰۰۰ نفــر در 

طــول خــط مشــغول کار شــده بودنــد�  

بنگر یکی به منظر چالوس کز جمال
صد ره به زیب و زینت مازندران فزود
زان جایگه به بابل و شاهی گذاره کن

پس با ترن به ساری و گرگان گرای زود

بزدای زنگ غم به ره آهنش ز دل
اینجا بود که زنگ به آهن توان زدود

خــط آهــن سراســری کــه از تهــران می گذشــت، بنــدر شــاه )بنــدر ترکمن( 
ــای  ــام( در کرانه ه ــدر ام ــاهپور )بن ــدر ش ــه بن ــزر را ب ــای خ ــاحل دری در س
خلیــج فــارس متصــل می ســاخت� نقــش مهندســان و متخصصــان آلمانــی در 
ایجــاد راه آهــن ایــران، بســیار مهــم و انکارناپذیــر اســت� طــرح اصلــی راه آهــن 

سراســری ایــران، پیونــد شــمالی جنوبــی و شــرقی غربــی کل کشــور بــود� 

یک ترن از شرق بیافتد به راه
وصل کند هند به بحر سیاه

یک ترن از غرب شود سوت زن
وصل کند دجله به رود تجن

وز در بوشهر قطاری دگر
وصل کند فارس به بحر خزر

ــزا در  ــن مج ــد خــط آه ــران، چن ــری ای ــن سراس ــاد راه آه ــش از ایج پی
ــود داشــت�  کشــور وج

الف -  راه آهن های پیرامون دریای خزر ½
سوت کشد، سوت، قطار خزر

هر نفسش داده نوید سفر
1( راه آهــن بنــدر انزلــی به رشــت. مردمــان گیــان نخســتین شــنوندگان 
ســوت قطــار در ایــران زمیــن بوده انــد� راه آهــن پونــل بــه کپورچــال انزلــی 
و راه آهــن رشــت بــه پیر بــازار در تاریــخ ۱۸۴۸ م )۱۲۲۷ خ( توســط روســیه 

کشــیده شــد�
ــوج  ــاختن م ــور س ــه منظ ــران ب ــت ای ــی: دول ــل - انزل ــن پون  راه آه
ــی -  ــِی راه انزل ــی روس ــا کمپان ــراردادی ب ــدری ق ــات بن ــکن ها و تاسیس ش
قزویــن بــه امضــا رســانید� شــرکتی کــه عهــده دار احــداث تاسیســات منــدرج 
در قــرارداد بــود بــرای ســاختمان بنــدر و مــوج شــکن هــا نیــاز بــه ســنگهای 

ــود داشــت� ایــن راهآهــن  کشــور وج
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ــس از بررســی های الزم  ــی داشــتند و پ کوه
ــادگی در  ــرای س ــد�  ب ــخیص داده ش ــب تش ــل مناس ــای پون ــنگ کوه ه س
ــا  ــل ت ــای پون ــدن ســنگ ها از کوه ه ــی از مع ــری ســنگ ها، راه آهن ــر تراب ام
ــع اســت، کشــیده شــد�  ســیاوزان کــه در ســاحل مــرداب در کپورچــال واق
ــیدن  ــن کش ــه و ضم ــیاوزان پرداخت ــای س ــدن جنگل ه ــه بری ــن رو ب از ای
ــه وســیله  ــه طــول ۱۵ کیلومتــر، ســنگ های اســتخراج شــده را ب راه آهــن ب
لوکوموتیــو تــا روی اســکله ای کــه بــه همیــن منظــور در ســاحل کپورچــال 
ــی و  ــوی انزل ــرداب بس ــق م ــپس از طری ــی آورد� و س ــود م ــده ب ــداث ش اح

ــد� ــت داده می ش ــان حرک غازی
در ســال ۱۳۱۷ مــرداب انزلــی، به علــت پاییــن رفتــن ســطح آب دریــا کــم 
ــکله  ــن در اس ــو گرفت ــه پهل ــادر ب ــا ق ــه کرجی ه ــود و در نتیج ــق می ش عم
ــه  ــی ب ــن فرع ــک راه آه ــت ی ــم گرف ــدر تصمی ــن رو اداره بن ــد� از ای نبوده ان
ســوی ســاحل دریــای خــزر بکشــد در نتیجــه از منطقــه ســیاوزان راه آهنــی 
ــد�  ــال می کش ــزر در کپورچ ــای خ ــاحل دری ــا س ــر ت ــول ۱۴۰۰ مت ــه ط ب
ســرانجام پــس از حملــه وحشــیانه شــهریور ۲۰ و اشــغال ایــران، ایــن راه آهــن 
مــورد تــاراج روس هــا قــرار گرفــت� ســپس ایشــان بــه کنــدن ریل هــا پرداخته 
ــن  ــده ای ــودی کشــیده می شــود� تنهــا بازمان ــه گــرداب ناب ــن راه آهــن ب و ای
مســیر یــک لوکوموتیــو بخــار اســت کــه بــر روی آخریــن قطعــه چندمتــری 

ریــل، هنــوز در داخــل محوطــه ســازمان بنــادر انزلــی خودنمایــی میکنــد�
 راه آهــن پیربــازار- رشــت: ایــن راه آهــن بــرای رفــت و آمــد بــه انزلــی 
طراحــی شــده بــود و مســافران از طریــق ایــن قطــار تــا پیربــازار رفتــه و از 
ــه انزلــی مــی رفته انــد� تاریــخ دقیــق  ــا کشــتی از طریــق مــرداب ب آن جــا ب
ســاخت ایــن راه اهــن بــه روشــنی مشــخص نیســت� در تاریــخ تمــدن جدیــد 
ــه طــول  ــی ب ــرای حمــل مال التجــاره راه آهن ــده اســت: »ب ــران آم ــا و ای دنی
۹ کیلومتــر در ســال ۱۳۲۵ هجــری قمــری برابــر بــا ۱۹۰۷ میــادی )۱۲۷۶ 
ــی،  ــن نفیس ــت«� حس ــده اس ــداث ش ــازار اح ــت و پیرب ــن رش ــی( بی شمس
ــفر  ــاره س ــال ۱۲۹۷ شمســی در ب ــه فاحــت در س ــه در مجل مشــرف الدول
ــازار می نویســد: »ایــن راه آهــن  خــود و در توصیــف راه آهــن رشــت- پیــر ب
ــا  ــول آن تقریب ــد ط ــه می یاب ــازار خاتم ــر ب ــده و در پی ــروع ش ــت ش از رش
ــن در  ــگاه راه آه ــت اقامت ــنگ اس ــک فرس ــاوز از ی ــی متج ــر یعن ۸ کیلومت
ــع شــده� پیداســت چنیــن  ــی واق داخــل شــهر و در پشــت عمــارت حکومت
راه آهــن کوچکــی استاســیون مجللــی نــدارد و در یــک محولــه کــه ۴ طــرف 
آن طارمــی کشــیده اند اطــاق محقــر چوبــی ســاخته و محــل فــروش بلیــت 
ــر  ــون ه ــرده و چ ــاوز نک ــه تج ــرن از س ــای ت ــده واگن ه ــد� ع ــرار داده ان ق
واگنــی گنجایــش ۳۲ مســافر را دارد عــده مســافرین تــرن از ۱۰۰ نفــر تجــاوز 
نمی کنــد لوکوموتیــو یــا آتشــخانه ایــن قطــار نیــز ماننــد ســایر متعلقــات آن 
بســیار کوچــک اســت� فاصلــه بیــن ریل هــا انــدک و قریــب بــه ۷۰ ســانتی 
متــر اســت� تــرن مســافت ۸ کیلومتــری رشــت پیربــازار را در ســه ربع ســاعت 
و یــا بــه عبــارت دیگــر بــه ســرعت ۱۲ کیلومتــر در ســاعت راه مــی رود� در 
ایــن راه آهــن اتــاق درجــه اول و دوم موجــود نیســت و تمــام مســافرین درجــه 
ــران اســت� دو راهــی بیــن  ســوم نشســته و قیمــت بلیــت هــر نفــر یــک ق
ــوط  ــد در خط ــرن نمی توان ــک ت ــش از ی ــت بی ــده و هیچ وق ــاخته نش راه س

آهــن در حرکــت باشــد«� ایــن 
ــه  ــی ب ــس از خراب ــز پ ــن نی راه آه
دلیــل ســیل و راه انــدازی مجــدد و 
ــدگان آن در گرفتــن  ناتوانــی گردان
ــترش  ــت گس ــای الزم جه مجوزه
ــارت  ــرانجام غ ــکنی ها و س و کارش
ــده  ــم برچی ــا کم ک ــط روس ه توس

شــد�
 راه آهــن آمــل بــه محمودآبــاد 
ســرمایه  بــا  خ(�   ۱۲۷۰( ۱۸۹۱م 
»حــاج  نــام  بــه  ایرانــی  یــک 
محمــد حســین امین الضــرب« از 
بنــدر محمودآبــاد در کنــار دریــای 
ــل کشــیده  ــا شــهر آم ــدران ت مازن
ــرای  ــان ب ــز زی ــزی ج ــد و چی ش
ــا  ــت و ب ــاز آن نداش ــب امتی صاح
کارشــکنی روســیه و وابســتگان 
شــد�   متــروک  داخلــی اش 
ــدای  ــد ص ــز می گفتن ــا نی بعضی ه
گــذر لکوموتیــو محصول کشــتزارها 
ــا  ــد، مرغ ه ــم می کن ــا را ک و باغ ه
را از تخم گــذاری بــاز مــی دارد و 
ــن  ــقط جنی ــه س ــاردار را ب ــان ب زن
قهوه چی هــا،  می ســازد�  مبتــا 
کشــتی های  صاحبــان  باربرهــا، 
باربــری می گفتنــد بــازار کســاد 
تهدیدمــان  گرســنگی  و  شــده 
ــت مداران  ــی سیاس ــد و بعض می کن
مخاطــرات  نیــز  فیلســوف مأب 
ــیطانی را  ــیله ش ــن وس ــم ای عظی
ــی  ــه جای ــدند� کار ب ــاد آور می ش ی
رســیده بــود کــه مــردم نــاآگاه 
ــه  ــنگ ب ــا س ــده، ب ــک ش و تحری
ــن  ــا ای ــه ور می شــدند ت قطــار حمل
کننــد�  دور  را  آتشــین  شــیطان 
در ادبیــات عامــه، ایــن شــیطان 
آتشــین بــا افســونگری حرکــت 

می کــرد�
این ترن ماست، بسان پَری
راه رود، راه، به افسونگری

)بنــدر  بندر شــاه  راه آهــن   
ترکمــن( بــه ســوی تهــران کــه 

بخشــی از راه آهــن سراســری ایــران اســت و به طــور رســمی در ســال ۱۳۱۷ 
آغــاز بــه کار کــرد� نخســتین قطــار در مســیر ســاری بــه بنــدر شــاه )بنــدر 

ــود� ــرده ب ــه کار ک ــاز ب ــیدی آغ ــال ۱۳۰۸ خورش ــن( در س ترکم
 راه آهــن بنــدر شــاه )بنــدر ترکمــن( بــه گــرگان کــه در ســال ۱۳۴۰ بــه 

طــور رســمی آغــاز بــه کار کــرد�
زان جایگه به بابل و شاهی گذاره کن

پس با ترن به ساری و گرگان گرای زود
)بهار(

ــس از بررســیهای الزم  ــی داشــتند و پ کوه

آهــن در حرکــت باشــد«
ــه  ــی ب ــس از خراب ــز پ ــن نی راه آه
دلیــل ســیل و راه انــدازی مجــدد و 
ــدگان آن در گرفتــن  ناتوانــی گردان
ــترش  ــت گس ــای الزم جه مجوزه

ــکنی و کارش
ــط روس توس

یــ



 ب - دیگر راه آهن های ایران در این زمان عبارت بودن از: 
ــال  ــر در س ــول ۶۰ کیلومت ــه ط ــان ب ــه برازج ــهر ب ــدر بوش ــن بن  راه آه
۱۹۱۸ م )۱۲۹۷ خ( توســط انگلیــس کشــیده شــد� ایــن خط آهــن کــه جنبــه 
نظامــی پررنگــی داشــت، در کنــار آن واردات کاالی انگلســتان را نیــز از طریــق 
ــت  ــی، دول ــگ جهان ــان نخســتین جن ــود� در پای ــان می نم ــهر آس ــدر بوش بن
انگلســتان پیشــنهاد فــروش ایــن راه آهــن بــه شــهرداری بوشــهر را ارائــه داد� 
ــد آن را  ــوی خری ــن شــهر تکاف ــان بودجــه شــهرداری ای متأســفانه در آن زم
ــه  ــای  آن ب ــع آوری و ریل ه ــازندگانش جم ــط س ــیر توس ــن مس ــرد و ای نک
بنــدر بصــره انتقــال یافــت و آرزوی روشــنفکران ایرانــی بــر بــاد رفــت� گفتــه 
ــر روی  ــو ب ــل مل ــدی ســازنده راه آهــن در کت ــران هن ــه کارگ شــده اســت ک

ــرد « را  ــران ب ــدو کشــید و راحتــش ای ــارت » زحمتــش هن ــه ســنگی عب تخت
نَقــر کــرده بودنــد� 

وز در بوشهر قطاری دگر
وصل کند فارس به بحر خزر

)بهار(
 راه آهــن شــرکت نفــت بــه طــول ۱۶۰ کیلومتــر در دهــه ۱۹۱۰ 
ــود  ــای خ ــع نیازه ــرای رف ــت ب ــرکت نف ــد� ش ــداث ش ــه۱۲۹۰ خ( اح م )ده
در محوطــه تاسیســات نفــت جنــوب اقــدام بــه ســاخت راه آهنــی نمــود کــه 
ــر و در  ــلیمان ۷۶۰ میلیمت ــه( و مسجدس ــنگرد )خزیم ــن سوس ــرض آن بی ع
آبــادان بــه ۹۲۰ میلیمتــر می رســید� از ویژگی هــای لکوموتیوهــای ایــن 

۹۷
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اینترنت بستر کسب وکارهای گردشگری را پررونق کرده است.

کارکرد اقتصاد اشرتاکی در صنعت گردشگری 
قبــل از آن کــه بــه چگونگــی تحــول صنعــت گردشــگری توســط اقتصــاد اشــتراکی بپردازیــم، بگذاریــد تــا 
تعریفــی اجمالــی از اقتصــاد اشــتراکی داشــته باشــیم� اقتصــاد اشــتراکی)sharing economy( بــه مفهومــی 
ــه  ــا دیگــران ب ــادی و معنــوی بااســتفاده خــود را ب ــع م ــراد، دارایی هــا و مناب ــه می شــود کــه در آن اف گفت
اشــتراک گذاشــته و در ازای ایــن اشــتراک گذاری، هزینــه اســتفاده از آن دارایــی را از طــرف مقابــل دریافــت 
می کننــد� ایــن اشــتراک گذاری شــامل منابــع مختلفــی چــون خــودرو شــخصی، دوچرخــه، محــل کار، خانــه، 
غــذا پارکینــگ و حتــی زمــان نیــز می شــود� در واقــع ایــن مــدل همیشــه شــامل دو ســمت اســت� ســمتی کــه 
دارایــی خــود را بــه اشــتراک می گــذارد و ســمت دیگــر کــه از آن دارایــی بــرای مدتــی معلــوم اســتفاده کــرده و 
هزینــه ایــن اســتفاده را بــه ســمت اول برمی گردانــد� نکتــه مهــم در ایــن مــدل ایــن اســت کــه بعــد از ایجــاد این 
چرخــه، سیســتم نیازمنــد بســتر و ناظــری اســت کــه همــواره ســرعت تامیــن و تعــادل ایــن چرخــه را حفــظ 
ــا اســتفاده از بســتر اینترنــت و بهره گیــری  کنــد� در یــک دهــه اخیــر شــرکت هایی بــه وجــود آمده انــد کــه ب
ــون  ــد� هــم اکن ــن چرخــه را حفــظ می کنن ــادل ای ــن، ســرعت تامیــن و تع ــزاری و آنای از سیســتم های نرم اف
بزرگتریــن شــرکت جابه جــا کننــده مســافر در دنیــا هیــچ خودرویــی بــه نــام خــود نــدارد� بزرگتریــن شــرکت 
ــه  ــکا ب ــا ات ــدارد و بســیاری مجموعه هــای دیگــر کــه همــه ب اماکــی دنیــا، هیــچ ملکــی در تصاحــب خــود ن
اقتصــاد اشــتراکی توانســتهاند خلــق ارزش کننــد� بــه عنــوان مثــال شــرکتی بــه نــام Airbnb در دنیــا بــا الهام 
گرفتــن از همیــن مــدل توانســته نیــاز اقامــت مســافران را برطــرف کنــد� بــه ایــن صــورت کــه فــرد میزبــان 
خانــه ی خــود را بــروی بســتر آنایــن ایــن شــرکت گذاشــته و فــرد مســافر بــا مشــاهده دقیــق مشــخصات آن 

خانــه نیــاز اقامــت خــود را بــا رزرو و اجــاره آن خانــه بــرای مــدت معلــوم، برطــرف می کنــد� 
ایــن مــدل مزایــای فراوانــی بــروی جامعــه و محیــط زیســت نیــز دارد� در همیــن مثــال بــاال بــه ایــن دلیــل 
ــا،  ــتفاده از خانه ه ــود، اس ــه می ش ــک منطق ــی ی ــت طبیع ــت بوم ها و باف ــب زیس ــث تخری ــازی باع ــه هتل س ک
اقامتگاه هــای ســنتی و مراکــز بوم گــردی آن منطقــه ضمــن آن کــه بــه اقتصــاد محلــی کمــک می کنــد میــزان 
ــا الهــام از  ــام اتاقــک ب ــا ن ــی ب ــه حداقــل خــود می رســاند� یــک اســتارتاپ ایران تخریــب محیــط زیســت را ب
مــدل بــاال و بــا ایجــاد بســتری آنایــن توانســته پلــی ارتباطــی میــان میزبانــان و مســافران باشــد و مشــکل 

مطــرح شــده را حــل نمایــد�

ــوختن و کار  ــع س ــه در موق ــود ک ــن آن ب راه آه
ــرد�  ــد نمی ک ــه تولی جرق

یک ترن از غرب شود سوت زن
وصل کند دجله به رود تجن

راه آهــن  خ(   ۱۲۶۱( ۱۸۸۲م  ســال  در   
ــه ری )ماشــین دودی شــاه عبدالعظیم(  ــران ب ته
بــه طــول ۸۷۰۰ متر و بــه عــرض ۱۰۰۰ میلیمتر 
از تهــران بــه شــهرری بوســیله »پلــوس بوآتــال« 
فرانســوی کشــیده شــد کــه امتیــاز آن بــرای ۹۹ 
ــد�  ــذار ش ــی واگ ــی بلژیک ــک کمپان ــه ی ــال ب س
بوآتــال ســپس راه آهــن فرعــی بــه طــول ۶۵۰۰ 
متــر بــه طــرف ســنگ معــدن احــداث کــرد کــه 
بــه راه مزبــور می پیوســت� ناصرالدین شــاه در 
ســال ۱۹۰۳ م )۱۲۸۲ خ( فجرالدولــه را بــه نــزد 
صدراعظــم آهنیــن آلمــان »بیســمارک« فرســتاد 
ایرانــی« در ســاخت  بــه »پســرعموهای  تــا 
راه آهــن کمــک کنــد� امــا ایــن طــرح چــون بــه 
ــای  ــترش مرزه ــان، گس ــران و آلم ــی ای نزدیک
ــت  ــتان و در نهای ــا هندوس ــان ت ــادی آلم اقتص
ــت  ــا مخالف ــد ب ــم می ش ــران خت ــدی ای توانمن
انگلیــس، روســیه و عمــال داخلــی آنهــا همــراه 

بــود� 
 راه آهــن تبریــز بــه جلفــا و همچنیــن 
ــه شــرفخانه در ســال ۱۹۱۶  راه آهــن صوفیــان ب
ــد� در  ــیه کشــیده ش م ) ۱۲۹۵ خ( توســط روس
ــی  ــغالگر عثمان ــش اش ــی اول، ارت ــگ جهان جن
بخــش بزرگــی از ایــن راهآهــن را خــراب کــرد� 
 راه آهــن ماکــو کــه در ســال ۱۹۱۵ م 
ــک  )۱۲۹۴ خ( توســط آلمــان ســاخته شــد و ی

ــود�  ــداد ب ــن بغ ــن برلی ــی از راه آه ــط فرع خ
 راه آهــن دهلــران بــه خــط اصلــی راه آهــن 
عــراق ۱۹۱۸ م )۱۲۹۷ خ( خــط فرعــی از خــط 
ــه خلیــج فــارس(  ــکارا ب آهــن برلیــن بغــداد )آن
ــر  ــمه قی ــرداری از چش ــت بهره ب ــه جه ــود ک ب
ــده  ــاد ش ــران ایج ــا( در دهل ــون اژده روان )خ
ــن  ــی ای ــگ جهان ــتین جن ــس از نخس ــود� پ ب
ــت و  ــرار گرف ــتان ق ــرل انگلس ــن در کنت راه آه
ــر روان از چشــمه  ــرای غــارت قی ایشــان از آن ب
آثــار  می جســتند�  ســود  اژدهــا«  »خــون 
ــوز  ــار آن هن ــتگاه قط ــن و ایس ــط آه ــن خ ای

ــت� پابرجاس
 راه آهــن میرجــاوه بــه زاهــدان در ۱۹۲۰ م 
)۱۲۹۹ خ( ادامــه خــط آهــن هندوســتان بــود و 
توســط انگلســتان کشــیده شــد� ایــن خط آهــن 

شــرق ایــران را بــه هندوســتان پیونــد مــی داد� 
 خط آهن به سوی هند کند ره سپری« 
و آرزوی تکمیل راه آهن شرق به غرب 

 یک ترن از شرق بیفتد به راه
وصل کند هند به بحر سیاه 

)بهار(
* اشعار این نوشتار از سروده های 
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ــوروز و تعطیــات  ــام ن ــه اتمــام ای ــا توجــه ب  ب
عیــد، اکثریــت اقامتــگاه هــای شــهرهای ایــران از 
بــازه پیــک گردشــگری خــارج شــده و تخفیفــات 
ــه  ــل توجهــی را شــامل می شــوند� البت بســیار قاب
ــان از  ــزد و کاش ــیراز و ی ــون ش ــهرهایی هم چ ش
ایــن قاعــده مســتثنی هســتند چرا کــه بــه دلیــل 
مناســبت های فصلــی ایــن مقاصــد هم چنــان 
ــرار  ــگری ق ــه گردش ــود در زمین ــان اوج خ در زم

گرفته انــد� 
نتیجــه ایــن امــر آن شــد تــا ســفرهای داخلــی 
در فصــل بهــار و پــس از نــوروز، بســیار بهینه تــر و 
ــز اهمیــت  ــر باشــد� نکتــه حائ ــه صرفه ت مقــرون ب
دیگــر دربــاره ســفر در فصــل طبیعــت ، ســازگاری 
آب و هــوا در اکثریــت مقاصــد گردشــگری ایــران 
ــگ  ــی پررن ــوب عامل اســت� شــرایط اقلیمــی مطل
ــفر  ــه س ــراد ب ــج اف ــب و تهیی ــرای ترغی ــت ب اس
ــش  ــرد، زدای ــه ف ــر ب ــات منحص ــب تجربی و کس

ــا�  ــروج از روزمرگی ه ــن و خ ــتگی از ت خس

گوناگونی در سبک واحدهای  ½
اقامتی

صنعــت  اخیــر  ســال های  در  خوشــبختانه 
ــه  ــی را در زمین ــیار خوب ــوع بس ــگری، تن گردش
ــه خــود دیــده اســت  ســبک واحدهــای اقامتــی ب
و مســاله اقامــت گردشــگران تنهــا بــه هتــل 
و هتــل آپارتمــان محــدود نمی شــود� یکــی از 
ــرای طبیعت گــردان  ــژه ب جذابیت هــای ســفر به وی
و افــرادی کــه بــه دنبــال کســب تجربه هــای 

ــت در  ــتند، اقام ــرد هس ــه ف ــر ب ــاص و منحص خ
اســت�  بوم گــردی  کاشــانه های 

ایــن اقامتگاه هــا در کنــار حفــظ ســبک و 
ســیاق خــود بــه لحــاظ معمــاری و زیســتی، 
اغلــب از امکانــات رفاهــی بســیار خوبــی نیــز 
برخــوردار هســتند کــه باتوجــه بــه هزینــه درخــور 
و به نســبت پاییــن آن هــا گزینــه مطلــوب بســیاری 
بوده انــد�  اخیــر  ســال های  در  گردشــگران  از 
هم چنیــن پراکندگــی اقامتگاه هــای بوم گــردی 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــوده ب ــی ب ــل قبول ــطح قاب در س
غالــب مناطــق جغرافیایــی ایــران را تحــت پوشــش 
قــرار می دهــد و خوشــبختانه امــکان رزرو آنایــن 
ــایت  ــا در س ــن اقامتگاه ه ــت ای ــه ای اکثری و لحظ

ــت� ــر اس ــل میس ــران هت ای

جذابیت سفر در بهار ½
یکــی از بارزتریــن انگیــزه هــای ســفر در بهــار، 
ــان از آن کــه  دلبری هــای طبیعــت اســت و اطمین
ــی  ــت جغرافیای ــارغ از موقعی ــفر و ف ــول س در ط
ــوا  ــی آب و ه ــه احتمــال بســیار خوب ــان ب مقصدت
بــا شــما هــم ســاز خواهــد بــود� به ویــژه در 
شــهرهای شــمالی و مرکــزی ایــران هم چــون 
ــه طــور  شــیراز، اصفهــان، کاشــان، یــزد و���� امــا ب
ــران  ــه ای از ای ــر نقط ــفرتان ه ــد س ــی مقص کل
آن  طبیعــی  جاذبه هــای  باشــد  کــه  پهنــاور 
ــد  ــر خواه ــما را غافلگی ــن فصــل ش ــه در ای منطق
ــر آب،  ــای پ ــکوفه، رودخانه ه ــان پرش ــرد� درخت ک
ــر  ــال در ه ــارهای فع ــبز و آبش ــای سرس جنگل ه
شــهری اوج زیبایــی خــود را در بهــار بــه نمایــش 
مــی گــذارد� حتــی گشــت و گــذار در دل تاریــخ و 
ــار باســتانی نیــز  دیــدار از میــراث گذشــتگان و آث
در نــوازش نســیم بهــاری بســیار دل انگیزتــر بــوده 

و وقــار و جــال اثــر تاریخــی آن چنــان کــه بایــد 
و شــاید و بــه حــد شــایگان آن مــکان، بــه چشــم 

ــد�  ــد آم ــده خواه بینن
ســایت ایــران هتــل همــواره بــه فراخــور زمــان، 
پیشــنهادات ســفری قابــل توجهــی را بــرای 
ــا بهتریــن  ــا بتواننــد ب ــه می دهــد ت ــان ارائ میهمان
شــرایط و متناســب بــا بودجــه و اولویت هــای 
ــن برنامــه ســفری را رقــم بزننــد� در  خــود، بهتری
فصــل جــاری و روزهــای بهــاری ســپری شــده نیــز 
از طریــق وب ســایت ایــن مجموعــه، کاربــران قادر 
خواهنــد بــود از بیشــترین پیشــنهادات و تخفیفات 
ســفری  بــه صورت هــای گوناگــون بهره منــد 
شــوند� مــا همــواره در راســتای خواســت مخاطــب 
گام برمی داریــم تــا بهتریــن گزینــه هــای اقامتــی 
را در شــهرهای پرطرفــدار گردشــگری برای ایشــان 
فراهــم آوریــم� بــه عنــوان مثــال حتــی در شــرایط 
ــهرهایی  ــای ش ــل ه ــب هت ــت غال ــل ظرفی تکمی
همچــون شــیراز و کاشــان در اردیبهشــت جــاری، 
هتــل هــا و اقامتــگاه هــای تــازه تاسیســی کــه از 
لحــاظ کیفــی در ســطح قابــل قبــول قــرار دارنــد، 
بــه ســرعت در ســایت اضافــه و امــکان رزرو آناین 
ــهولت در  ــرای س ــا ب ــاعته آنه ــتیبانی ۲۴ س و پش

انتخــاب و رزرو فراهــم شــد�
امســال نیــز بــا تقــارن ایــام مبــارک رمضــان و 
فصــل طبیعــت، مقاصــد زیارتــی کشــور عزیزمــان 
هم چــون مشــهد و قــم نیــز انتخــاب غالــب زائــران 
ــر  ــاوه ب ــن رو ع ــرای ســفر اســت� از ای ــی ب گرام
هتل هــای  و  اقامتگاه هــا  گســترده تر  پوشــش 
ــز  ــژه ای نی ــرایط وی ــات و ش ــهرها، تخفیف ــن ش ای
بــرای آن هــا در نظــر گرفتیــم تــا میهمانــان گرامی 
لحظه هایشــان را در ایــن مــاه بندگــی بــا آرامــش 

خیــال بگذراننــد�

نرخ هـای منـاسب ایرانگردی در فصل طبیعت

وحید امیری
برگزیده برند محبوب  گردشگری

بهاره برای باال بردن بهره وری تقاضا خدمات سفر می توان از این موقعیت سازوکارهای حرفه ای فروش آنالین گردشگری کاهش می یابد و با ایجاد هم راستا با کاهش تقاضاهای پیک نرخ های خدمات سفر در فصل بهار 
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ــه  ــت، هم ــه اس ــوم اولی ــک مفه ــعه ی توس
مــا می  دانیــم چــه می  گوییــم و نمی  دانیــم 
ــعه  ــای توس ــع مرزه ــم، در واق ــه می  گویی چ

ــاب  ــف کت ــاس تعری ــر اس ــت� ب ــناخته اس ناش
ــطح  ــعه در ۹ س ــعه  گرا، توس ــای توس دولت  ه
ــامل  ــطح ش ــن ۹ س ــت� ای ــده اس ــف ش تعری

توســعه بــه مثابــه پیشــرفت تاریخــی کــه معموال 
ــه  ــه غــرب اســت، توســعه ب ــه تجرب هــم معطــوف ب
مثابــه اســتخراج منابــع طبیعــی که بیشــتر ریشــه در 

تجربیــات دوران اســتعمار دارد، توســعه بــه مثابــه تــدارک برنامه  ریــزی 
شــده پیشــرفت در یــک حــوزه یــا همــه حوزه  هــا، توســعه بــه مثابــه 
ــا می  دهــد و در  ــه م ــی از شــرایط ب ــری کل ــه تصوی ــت ک ــک وضعی ی
واقــع وضعیتــی اســت کــه فکــر می  کنیــم کشــور ها در پایــان توســعه 
بــه آن می  رســند، توســعه به مثابــه یــک فراینــد کــه گاهــی فروافتــادن 

ــر  ــا تغیی ــر ی ــازمان های دیگ ــدن س ــازمان  ها و برآم ــری از س ــک س ی
فنــاوری و ظهــور فنــاوری جدیــد را بــه همــراه دارد و تصــور مــی  رود ایــن 

مســیر بــاال و پاییــن زیــادی دارد امــا در   نهایــت مســیر صعــودی اســت، توســعه 
بــه مثابــه رشــد اقتصــادی کــه بــا افزایــش تولیــد و درآمــد همــراه اســت و اغلب 
ــد و  ــادی می  دانن ــد اقتص ــان رش ــعه را   هم ــران توس ــژه در ای ــه وی ــا ب دولت ه
کمتــر ســخن از ســرمایه  گذاری بــرای صبــور شــدن، رواداری، گفت وگــوی موثــر 

و ریســک  پذیری می  شــود� 
در بســیاری از قســمت  ها دولتمــردان رشــد اقتصــادی را توســعه می  گوینــد� 
اگــر ســرمایه  گذاری در کشــور بــاال بــرود؛ راه و جــاده ســاخته شــود، می  گوییــم 
توســعه یافته  ایــم� اســناد زیــادی بــرای ایــن شــکل از توســعه در ایــران تدویــن 
شــده  اند، امــا یــک کلمــه راجــع بــه ســرمایه  گذاری بــرای صبورترشــدن مــردم 

و مســائلی از ایــن دســت مطــرح نشــده اســت� 
تعریفــی کــه از توســعه ارایــه می دهــم عبــارت اســت از سلســله تحوالتــی 
کــه در فراینــد ایــن تحــوالت ســه عامــل رفــاه، رضایــت و معنــا در جامعــه بــه 
طــور هــم زمــان بهبــود یابــد� مــا بــه عنــوان موجــودات انســانی توســط ســه 
عامــل طبیعــت، جامعــه و هســتی محاصــره شــده  ایم� بنابرایــن اگــر تحوالتــی 
رخ دهــد کــه رابطــه فــرد را بــا ایــن ســه، کــم هزینــه و دلپذیــر کنــد، نــام آن 
توســعه اســت� مفهومــی کــه ســقراط بــا نــام ســعادت مطــرح کــرد و طــی ۲ 
هــزار و ۵۰۰ ســال شــمول مختلفــی ماننــد آزادی، عدالت، رفاه و��� داشــته اســت 
امــا در قــرن ۲۰ توجــه بــه ایــن مفهــوم تغییــر کــرد و بــه جــای اینکــه بپرســیم 
توســعه یــا ســعادت چیســت، این گونــه ســوال شــد کــه کارکــرد ایــن توســعه 

یــا ســعادت چیســت� 
یــک ســری کار هــا هســتند کــه رابطــه مــا را بــا طبیعــت بهبــود می  بخشــند 
ــا  ــه از دل آن ه ــیل  بند و��� ک ــاخت س ــازی، س ــاوری، راه س ــداع فن ــه اب از جمل
رفــاه بیــرون می  آیــد� یــک ســری کار هــا هســتند کــه رابطــه مــا را بــا جامعــه 
بهبــود می  بخشــند و بــه مــا حــس رضایــت می  دهنــد، هــر کاری کــه بــه مــا 
احســاس رضایــت دهــد کار توســعه  ای اســت از جملــه آمــوزش و کار هنــری� 

ــه  ــن مولف ــه خاطــر همی ــز ب ــراد از کشــور ها نی بیشــتر مهاجــرت و خــروج اف
اســت نــه رفــاه، چراکــه رفــاه انســان ها در طــول زمــان کــم نشــده و مــا فقــط 
بــه خاطــر نارضایتــی از شــرایط اســت کــه نمی  توانیــم از رفــاه بهره  منــد شــویم� 
دســته ســوم کارهایــی اســت کــه بــه مــا هویــت یــا معنــا می  بخشــد� در جامعــه 
ســنتی تولیــد معنــا برعهــده دیــن بــوده امــا بــا از بیــن رفتــن تدریجــی ایــن 
کارکــرد دیــن، در غــرب چیزهایــی ماننــد هنــر یــا ســرمایه نمادیــن بــه جــای 
آن گذاشــته شــدند، بــرای مثــال مایــکل جکســون خواننــده 
بــه نوعــی کارخانــه تولیــد معنــا در غــرب تبدیل شــد� 
می  تــوان گفــت رفــاه بــا ســرمایه  گذاری 
اقتصــادی و انســانی )تولیــد و آمــوزش(، 
رضایــت بــا تقویــت ســرمایه فرهنگــی و 
اجتماعــی و ســرمایه نمادیــن ایجــاد 
ــام  ــایه ادغ ــز در س ــا نی ــود� معن می  ش
ســایر ســرمایه  ها شــکل می  گیــرد� 
توســعه مثلثــی اســت کــه یــک ضلــع 
آن رفــاه، یــک ضلــع آن رضایــت و 
یــک ضلــع دیگــر آن معناســت� هرچــه 
ــود،  ــر ش ــث بزرگ  ت ــن مثل ــاحت ای مس
توســعه ایجــاد کرده  ایــم� توســعه یعنــی 
ــعه  ــادی� توس ــت و نه ــتمر مثب ــول مس تح
ــه  یعنــی ارتقــای مســتمر کیفیــت نهاد هــا� نهــاد نیــز هرگون
ــه  ــا هم ــه ی ــای جامع ــی از رفتاره ــه بخش ــت ک ــی اس ترکیب
ــته  ــه دو دس ــا را ب ــد� نهاد ه ــرل می  کن ــای آن را کنت رفتاره
رســمی و غیررســمی و ســازمان یافتــه یــا غیرســازمان یافتــه 
تقســیم شــده  اند بــرای مثــال بانــک مرکــزی نهــادی رســمی 
ــی مــا را کنتــرل می  کنــد� قــوه قضائیــه  اســت و رفتارهــای پول
تقســیم قــدرت سیاســی را مدیریــت می  کنــد، مســجد ارتباطــات 
دینــی اعضــای محلــه را بــر عهــده دارد و خانــواده کنتــرل روابــط عاطفــی را، 
نــوروز هــم یــک نهــاد اســت و بخشــی از ارتباطــات اجتماعــی را مدیریــت مــی -
کنــد� قانــون اساســی یــک نهــاد رســمی و دیــن یــک نهــاد غیــر رســمی اســت� 
بانــک مرکــزی یــک نهــاد ســازمان یافتــه و عاشــورا یــک نهــاد ســازمان نیافتــه 
امــا قدرتمنــد اســت� نهــاد می  توانــد مجســم یــا غیرمجســم باشــد چنان چــه 

ــاد غیرمجســم اســت�  ــک نه ــوروز ی ن
کل جامعــه عبــارت از ملغمــه  ای از انــواع نهادهاســت� نهــاد مدنــی، نهــادی 
اســت کــه در شــکل  گیری آن مشــارکت داوطلبانــه نقــش دارد� تمــام نهادهــای 
مدنــی بایــد دارای شــبکه اجتماعــی بــوده و بتواننــد ســرمایه اجتماعــی ایجــاد 
کننــد� اگــر ســرمایه اجتماعــی در نهــاد مدنــی ایجــاد نشــود، اصــا نهــاد شــکل 
نمی  گیــرد، زیــرا تولیــد مؤثــر نهــاد مدنــی ســرمایه اجتماعــی اســت� ارتباطــات، 
اعتمــاد، دوســتی، امیــد، مشــارکت و تحــرک از تولیــدات مؤثــر نهادهــای مدنــی 
هســتند� فعالیــت نهــاد مدنــی بایــد عقانــی و مســتمر باشــد� اگــر زلزلــه شــد 
و بــه کمــک زلزلــه  زدگان شــتافتید، نهــاد ایجــاد نکرده  ایــد� ایــن یــک حرکــت 

تــوده  وار احساســی اســت�
نهادهــای مدنــی محصــول جامعــه مــدرن هســتند� در جامعــه ســنتی نهــاد 
ــی  ــی، سیاســی و اجتماع ــای اقتصــادی، فرهنگ ــا نهاده ــد ام ــی نمی  بینی مدن
ــه  ــای داوطلبان ــر مبن ــه ب ــات ن ــتایی ارتباط ــه روس ــون در جامع ــد چ می  بینی
ــی  ــر نهــاد مدن ــگاه دقیق  ت ــر مبنــای ســنت روســتا اســت� در ن ــودن بلکــه ب ب
بــا شــکل  گیری جامعــه مدنــی بــه وجــود می  آیــد و جامعــه مدنــی بــا وجــود 
نهادهــای مدنــی شــکل می  گیــرد� زمانــی کــه جامعــه بــه ســمت مــدرن شــدن 
حرکــت کــرد، ســاختارهای قدیمــی کارکردهــای خــود را از دســت دادنــد، بــه 
همیــن دلیــل، بایــد ســاختارهای جدیــد در جامعــه ایجــاد می  شــد� دوره عبــور 
ــه در آن  ــده می  شــود ک ــذار نامی ــدرن دوره گ ــه م ــت ســنتی ب ــه از حال جامع
ــاط  ــی و ارتب ــج تشــکیل شــدند� تقســیم کار جهان ــه تدری ــی ب ــای مدن نهاده

دکتر محسن رنانی
پژوهشگر عرصه توسعه و اقتصاد

بار توسعه بر دوش 
کـدام نـهاد مـدنی؟
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مســتمر اعضــای جامعــه مــدرن یکــی از تفاوت  هــای اصلــی جوامــع امــروزی بــا 
جوامــع ســنتی گذشــته اســت� 

اعضــای جوامــع ســنتی بــه شــکل موزائیکــی در کنــار هــم زندگــی می کردند 
و ارتبــاط ارگانیکــی بــا هــم نداشــتند زیــرا یــک حکومــت مرکــزی ایــن اعضــا 
را بــه هــم مرتبــط می  کــرد، امــا در یــک جامعــه مــدرن قطعــات مختلــف یــک 
کاال، در کشــورهای مختلــف تولیــد می  شــود و در چنیــن شــرایطی ارتباطــات 

نقــش مهمــی خواهــد داشــت� 
 در دنیــای ســنتی اقتــدار حکومــت باالســت و اقتــدار جامعــه پاییــن اســت، 
امــا در جوامــع مــدرن و توســعه یافتــه اقتــدار جامعــه باالســت و اقتــدار حکومــت 
در برابــر جامعــه پاییــن اســت� حکومــت آمریــکا اقتــدارش در برابــر جامعــه مدنی 
پاییــن اســت� در دوره گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه اســت کــه تحــول رخ می  دهــد 

و اقتــدار حکومــت کــم شــده، اقتــدار نهادهــای مدنــی بیشــتر می  شــود� 
در ایــن جابه  جایی  هــا اگــر نهادهــای مدنــی شــکل نگیرنــد، دچــار اضمحــال 
می  شــویم� در دنیــای مــدرن مهــم اســت کــه جامعــه مدنــی اقتــدار یابــد� اگــر 
اقتــدار جامعــه بــاال نــرود، در شــرایطی کــه اقتــدار دولــت پاییــن آمــده، دچــار 
فروپاشــی و درهــم ریــزی می  شــویم� بــرای اقتــدار بایــد قــدرت باشــد� نهادهــای 
اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی کــه بــه وجــود آمدنــد، قــدرت دارنــد 
امــا بــرای تبدیــل شــدن قــدرت بــه اقتــدار، نیازمنــد نهادهــای مدنــی هســتیم� 
یعنــی نهادهــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی باید بتواننــد از جنس 
نهــاد مدنــی هــم باشــند تــا بتواننــد قــدرت را بــه اقتــدار تبدیــل کننــد� بــرای 
مثــال مــا مزرعه  هــای ســنتی را منحــل می  کنیــم و کشــت و صنعــت مــدرن 
راه انــدازی می  کنیــم� این هــا قــدرت اقتصــادی دارنــد امــا اگــر تشــکل مدنــی 
نداشــته باشــند، نمی  تواننــد قــدرت اقتصــادی خــود را علیــه دولــت و جلوگیــری 
از فشــار دولــت، اســتفاده کننــد� وقتــی می  تواننــد اقتــدار داشــته باشــند کــه 
کارآفرینــان دارای قــدرت اقتصــادی بیــن خــود نهــاد مدنی تشــکیل دهنــد� این 

ابــزار تبدیــل قــدرت بــه اقتــدار اســت� 
چیــزی کــه در جامعــه مــا رخ داده، ایــن اســت کــه در پروســه گــذار کــه از 
مشــروطیت آغــاز شــده اســت، و هنــوز راه زیــادی نپیمــوده اســت، انتظــار مــی -

رفــت قــدرت دولــت کــم و قــدرت نهادهــای مدنــی بیشــتر شــود امــا همزمــان 
کــه مــا وارد دنیــای مــدرن شــدیم و بــه فاصلــه یــک ســال نفــت هــم کشــف 
شــد� یعنــی۱۲۸۶ قانــون مشــروطیت تصویــب شــد و یــک ســال بعد اولیــن چاه 
نفــت کشــف شــد� پــول نفــت را دولــت بــه ابــزار کنتــرل جدیــد تبدیــل کــرد� 
اقتــدار حکومــت قاجــار بــه دلیــل رشــد شــرایط جهانــی بــه شــدت افــت کــرده 
بــود� امــا حکومــت قاجــار توانســت بــا پــول نفت، کنتــرل مصنوعــی ایجــاد کند� 
ایــن کنتــرل مصنوعــی از یک ســو و سرازیرشــدن رانت  های ناشــی از پــول نفت، 
نهادهــای مدنــی را بــه جــای هدایــت بــه ســمت مســیرهای درســت بــه فضایــی 
هدایــت کــرد کــه بــه ســمت چانه  زنــی و دریافــت ســهم از نفــت حرکــت کننــد� 
بــا ظهــور نفــت فراینــد ســقوط اقتــدار حکومــت متوقــف شــد� حکومــت ابــزار 
کنتــرل پــول نفــت را در اختیــار گرفــت� نهادهــای مدنــی بــه جــای حرکــت بــه 
ســمت بلــوغ بــه دنبــال چانه  زنــی و لینــک شــدن بــا حکومــت رفتنــد و رونــد 
تکامــل جامعــه مدنــی کنــد شــد� بلــوغ نهادهــای مدنــی امــری زمانبــر اســت 
ولــی در ایــران بــه علــت این کــه صبــر در جامعــه ایــران پاییــن اســت و توانایــی 
مشــارکت در کارهــای گروهــی بــه دالیــل مختلــف نداریم، اگــر نهادهــای مدنی 

شــکل بگیرنــد، بــه ســرعت بــه حکومــت می  چســبند�
دربــاره نهادهــای مدنــی مشــکلی کــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه بــه دلیــل 
ــی  ــود را ط ــوغ خ ــد بل ــی فراین ــای مدن ــت نهاده ــول نف ــی از پ ــای ناش رانت  ه
ــد،  ــی در فعالیت هــای خــود اســتمرار ایجــاد کنن ــد� اگــر نهادهــای مدن نمی  کنن
تقســیم کار کننــد و بــر فعالیــت اعضــا نظــارت کننــد، بی تردیــد بــه مرحلــه بلــوغ 
ــل  ــه ســازمان تبدی ــی ب ــات رخ ندهــد، نهــاد مدن ــن اتفاق ــر ای ــا اگ می رســند، ام
نمی  شــود� مشــکل در ایــران ایــن اســت کــه نهادهــای مدنــی بالــغ نمی  شــوند ۴۰ 
ســال اســت دو جنــاح اصول گــرا و اصاح  طلــب در کشــور داریــم کــه بــه عنــوان 
ــد� رئیــس،  ــی فعــال هســتند، امــا فعالیــت ســازماندهی شــده ندارن نهــاد مدن

معــاون و تصمیم  گیــر در ایــن احــزاب معلــوم نیســت� بهتریــن نمونــه از ناتوانــی 
بازیگــران مــا در ســاخت نهــاد مدنــی ایــن دو حــزب اســت کــه ۴۰ ســال اســت 

ــد�  فعالیــت می  کننــد امــا اقتــدار ندارن
ــه  ــر این ک ــرد، مگ ــکل نمی  گی ــداری ش ــی پای ــعه و دموکراس ــچ توس هی
ــد�  ــه ســمت ســازماندهی برون ــودن ب ــه  ای ب ــی از بی  شــکلی و ژل نهادهــای مدن
۱۰ هــزار ســمن تشــکیل دادیــم، امــا چــون ایــن حرکــت هیجانــی بــود و بــه 
ســمت عقانیــت نرفــت، بــا انــدک تغییــری ایــن ۱۰ هــزار ســمن محــو شــدند� 
ــی مجــازی در حــال شــکل  گیری  ــران نهادهــای مدن در حــال حاضــر در ای
هســتند و جامعــه مــدرن بــه ســمت حکومــت مجــازی مــی  رود چنانچــه طبــق 
ــه ســمت دیجیتالــی شــدن رفــت� شــاید ۱۰ ســال  پیش  بینی  هــا پــول هــم ب
قبــل پیش  بینــی کــردم کــه تــا ۲۰ ســال دیگــر پــول حــذف می  شــود امــروز 
پیش  بینــی می  کنــم در چنــد ســال آینــده پــول کاغــذی از ســاختار مبــادالت 
حــذف خواهــد شــد� نخســتین کشــور اروپایــی در مــاه جــاری اعــام کــرد پــول 
کاغــذی کامــا حــذف شــده اســت و بــه ســمت پــول دیجیتــال مــی  رود� ایــن 
ــی  ــول دیجیتال ــه ســمت پ ــه ســرعت ب ــا ب ــد، ام ــد می  کن ــت تولی ــول را دول پ
می  رویــم کــه مــردم آن را تولیــد کرده  انــد� در حــال حاضــر فضاهــای مجــازی 

مســتعد شــکل  گیری نهادهــای مدنــی مجــازی هســتند� 
ــه  ــروع ب ــد ش ــوند، بای ــغ ش ــازی بال ــی مج ــای مدن ــم نهاده ــر بخواهی اگ
ــر  ــه ۱۰ نف ــه ب ــی ک ــبکه های اجتماع ــروه در ش ــر گ ــم� ه ــازماندهی کنی س
رســید، حتمــا هیــات مدیــره تشــکیل شــود� در ایــن گروه  هــا رای  گیــری شــود� 
ــا تشــکیل هیــات مدیــره، قــدرت ســاماندهی دســت مــا می  آیــد� می  توانیــم  ب
افــرادی را کــه قواعــد بــازی را رعایــت نمی  کننــد، حــذف کنیــم و بــه تدریــج 

ــدر می  شــود�  ــی مقت ــاد مدن ــه نه ــل ب ــی تبدی ــروه تلگرام گ
ایــن مقالــه برگرفتــه از ســخنرانی دکتــر محســن رنانــی بــا عنــوان »نقــش نهادهــای 
مدنــی در آینــده توســعه ایــران« اســت کــه در اولیــن نشســت از سلســله نشســت  های 

»گفتگوهــای راهبــردی حامیــان جامعــه مدنــی )حجــم(  ایــراد شــد�
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ــگری  ــای گردش ــی ظرفیت ه ــور معرف ــنال» را به منظ ــفر اینترنش ــان «س ــی زب ــه انگلیس ــفر ویژه نام ــه س ماهنام
ایــران در نمایشــگاه ITB Berlin و بــا همــکاری دپارتمــان رســانه ای ایــن نمایشــگاه توزیــع کــرد.

جایگاه ایران 

در  بزرگ ترین رویداد گـردشـگری جهـان کجاست؟
رویــداد  بزرگتریــن  برلیــن  آی تی بــی  گردشــگری  نمایشــگاه 
گردشــگری جهــان اســت کــه در 16 اســفندماه هــر ســال کســب وکارهای 
کوچــک و بــزرگ را از سراســر دنیــا کنــار هــم جمــع می کنــد. نمایشــگاه 
ــد و  ــعه ای هدفمن ــا  در 5 روز توس ــد ت ــاد می کن ــت را ایج ــن فرص ای
ارتباطاتــی وســیع بــرای کارگــزاران حرفــه ای ایــن بخــش رقم بخــورد. در 
ــه  ــی ب ــت در فضای ــز و درش ــرکت ری ــزار ش ــدود 1۰ ه ــته ح ــال گذش س
وســعت 16۰ هــزار مترمربــع بزرگتریــن رویــداد گردشــگری جهــان را بــا 

ــد. ــم زدن ــورو در برلیــن رق ــارد ی ــی ۷ میلی گــردش مال
 حــاال ایــن برنــد نمایشــگاهی توانســته بازارهــای آســیا و چیــن را نیز 
ــفر از آن  ــده س ــه آین ــیده اند ک ــاور رس ــن ب ــه ای ــا ب ــوردد. آلمانی ه درن
ــازارداری  ــازی و ب ــرای بازارس ــون ب ــت. از هم اکن ــاور دور و چینی هاس خ
ــد  ــه رش ــادی رو ب ــر اقتص ــش از نظ ــه مردمان ــم ک ــتره عظی ــن گس ای

ــد. ــدارک می بین ــال ۲۰۲۰ ت ــا س ــترده ای را ت ــه گس ــتند برنام هس
” دیویــد آکســیوس” مدیــر پــروژه برگــزاری ای تــی بــی چیــن گفتــه 
اســت کــه ۷۰۰ شــرکت کننده نماینــده ۷۰ کشــور جهــان در ایــن رویــداد 

در مــاه مــی ۲۰1۸ حضــور خواهنــد داشــت. ماهنامــه ســفر ســال گذشــته 
در نمایشــگاه گردشــگری برلیــن حضــور پررنــگ داشــت. 

 SAFAR INTERNATIONAL ــی زبان ــه انگلیس ــا ویژه نام ــریه ب نش

در ایــن نمایشــگاه حضــور یافــت و ضمــن آن توراپراتورهــا و عالقه منــدان 
ــزارش  ــرد. گ ــنا ک ــور آش ــگری کش ــای گردش ــا ظرفیت ه ــران را ب ــه ای ب

ــد: ــگاه ITB Berlin می خوانی ــفر را از نمایش ــه س ــردبیر ماهنام س
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ــورهایی  ــال، کش ــی امس ــگاه آی تی ب در نمایش
پایــه  بــر  اقتصادشــان  کــه  زیمبــاوه  چــون 
کشــاورزی و معــدن اســتوار اســت چرخــش قابــل 
توجهــی را بــه ســمت صنعــت گردشــگری اعــام 
ــگری را  ــورها، گردش ــن کش ــات ای ــد� مقام کردن
بخــش مهمــی از راهبرهــای متنوع ســازی درآمــد 
ــس  ــدا” ریی ــز آبان ــتند� “چارل ــادی می دانس اقتص
ــه  ــت ک ــه اس ــاوه گفت ــگری زیمب ــش گردش بخ
ــدی  ــی را ج ــردی و طبیع ــته های بوم گ ــر داش اگ
نگیرنــد همــه چیزشــان را از دســت خواهنــد داد� 
ــش  ــات وح ــای حی ــور پارک ه ــن منظ ــه همی ب
ایــن کشــور بــه ویــژه Luangwa کــه بــه عنــوان 
ــرای  ــی ب ــش و الگوی ــات وح ــارک حی ــن پ بهتری
شــناخته  دنیــا  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
ــازه ای از  ــای ت ــن نمایشــگاه الگوه ــود در ای می ش
ــدار را  ــت از محیط زیســت و گردشــگری پای صیان

ــی داد� ــه  م ارای
در همایش هــای تخصصــی تجاری، کارشناســان 
تاکیــد کردنــد کــه ســبک زندگــی ســفرهای 
مجلــل هــم تغییراتــی بــه خــود دیــده اســت� بــه 
ــل  ــفرهای مجل ــزی س ــه برنامه ری ــی ک ــن معن ای
و  می کنــد  میــل  شخصی ســازی  ســمت  بــه 
ــاز مخاطــب  ــا نی ــزاران الزم اســت خــود را ب کارگ
تطبیــق بدهنــد� همیــن طــور بــه هتل هــای 
ســمت  بــه  کــه  شــد  توصیــه  نیــز  مجلــل 
ــد�  ــدا کنن ــش پی ــزاری گرای ــای نرم اف مدیریت ه
ــه  ــد ب ــزاف بای ــای گ ــرف هزینه ه ــی ص ــه عبارت ب
ــه ای  ــن، عاق ــر از ای ــد و غی ــق ارزش بیانجام خل
ــل”  ــزد� “آل مرس ــدف برنمی انگی ــه ه را در جامع

ــد دارد  ــد” تاکی ــی” میری ــی کمپان ــر بازاریاب مدی
کــه بســیاری از مشــتریان بــه دنبــال تفریــح 
صــرف نیســتند و بــر تجربیاتــی تاکیــد دارنــد تــا 
کارگــزاران  و  هتل هــا  گردشــگری،  بنگاه هــای 
ــد� ــل کنن ــده منتق ــل آین ــه نس ــد ب ــفر بتوانن س

این کــه گردشــگران ناهــار را در جنگلــی بارانــی 
ــت در  ــتانی دوردس ــا در کوهس ــد و ی ــل کنن می
ــه  ــه ای یگان ــزوا اتــراق کننــد معنایــی جــز تجرب ان
ــه رشــد  ــدارد و ایــن رونــدی رو ب ــازار ســفر ن در ب

ــود� ــازار ســفر خواهــد ب در تقاضــای ب
قایق  هــای  عرصــه  در  دیگــر  چالش هــای 
تفریحــی اســت کــه تعــداد کمــی خدمــه آمــوزش 
دیــده بــرای ایــن شــناورها در جهــان وجــود دارد و 
ایــن موضــوع توســعه هدفمنــد ســفرهای دریایی را 
ــوس  ــرده  اســت�” مارک ــراه ک ــی هم ــا نگرانی های ب
کارل” رییــس کمپانــی اوشــن ایندیپندنتــز بــا 
تاکیــد بــر ایــن چالــش یــادآور شــد کــه ایــن نیازی 
ــای  ــک قایق ه ــای کوچ ــه در فض ــت ک ــی اس واقع
ــی  ــزان کاف ــه می ــده ب ــه آموزش دی ــی خدم تفریح
وجــود نــدارد� بــرای ایــن نــوع خدمــات نیــاز اســت 

ــت� ــر داش ــد نظ ــژه ای را م ــرمایه گذاری وی ــا س ت

 آلمانی ها ۹1 میلیارد یورو خرج  ½
سفرهایشان کرده اند

امــا تحلیــل بــازار ســفر در آلمــان نیــز حــاوی 
ــج”  ــرت فیب ــت� “نورب ــی اس ــب توجه ــکات جال ن
تحلیل گــر و رییــس انجمــن صنعــت گردشــگری 
آلمــان DRV در ســخنرانی خــود گفــت: در ســال 
ــی  ــون تقاضــای ســفر داخل گذشــته ۸�۱۵۵ میلی
و خارجــی از ایــن کشــور ثبــت شــده اســت� ۷۰ 
ــای  ــه مقصده ــوط ب ــفر مرب ــای س ــون تقاض میلی

خارجــی بــوده است�شــهروندان آلمانــی در ســال 
ــرج  ــورو خ ــارد ی ــه ۹۱ میلی ــک ب ــته نزدی گذش
سفرهایشــان کرده انــد� ۶۵ میلیــارد یــورو از ایــن 
ــوده  ــن پیــش از ســفرها ب رقــم صــرف رزرو آنای
ــا  ــا ت ــه آلمانی ه ــد ک ــان می ده ــام نش ــن ارق و ای
ــتند�  ــل هس ــفر ارزش قای ــرای س ــدازه ب ــه ان چ
ــش  ــا افزای ــفرهای آلمانی ه ــای س ــه در تقاض نکت
۱۸ درصــدی رزروهــای آنایــن پیــش از ســفر بــه 

ــت� ــوده اس ــل ب ــال های قب ــبت س نس
ســال گذشــته شــرق خاورمیانــه توانســت بــازار به 
ــی باشــد�  ــرای گردشــگران آلمان نســبت مناســبی ب
ــترین  ــتان بیش ــژه در تابس ــه وی ــان ب ــه یون ــفر ب س
ــج،  ــای فیبی ــل آق ــق تحلی ــت� مطاب ــا را داش تقاض
ترکیــه نیــز رشــد دوبرابــری را در جذب گردشــگران 
ــس و  ــر، تون ــاص داد� مص ــود اختص ــه خ ــی ب المان
مراکــش در مقصدهــای بعــدی قــرار گرفته انــد� 
ــد ســفر  ــا ایــن وجــود تقاضــای گردشــگران و رون ب
ــی  ــی و ترکیب ــد تلفیق ــمت مقاص ــه س ــان ب در جه
ــد کشــور رو  ــا چن ــف، دو ی ــه مختل ــان منطق در می
بــه افزایــش اســت� رشــد تقاضــای ســفر در بخــش 
رزروهــای آنایــن نیــز چشــمگیر بــود و تحلیل هــا از 

ــد� ــر می دهن ــدی خب ــد ۴۰ درص ــت رش ثب
اقامتــی،  خدمــات  بــر  مالیــات  موضــوع 
ــور  ــش در مح ــک چال ــوان ی ــه عن ــی ب هواپیمای
اکثــر ســخنرانان و تحلیل گــران مطــرح بــود� 
آن هــا تاکیــد داشــتند کــه رونــد دریافــت مالیــات 
الزم اســت از نوعــی تفکــر سیســتمی پیــروی کنــد 
کــه منافــع صنــف را بیــش از پیــش مــد نظــر قــرار 
ــت  ــی صنع ــت رقابت ــورت مزی ــد در غیراین ص ده
ــرار  ــی ق ــر منف ــت تاثی ــا تح ــگری در اروپ گردش

می گیــرد�

کشورهای مختلف از فضای عمومی نمایشگاه برای معرفی آیین ها و رسوم کشور خود بهره می بردند
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روند سال ۲۰1۸ چه خواهد بود؟ ½
تحلیل گــران نشــان داده انــد کــه بیشــترین 
ــگام در  ــن زودهن ــال ۲۰۱۸رزرو آنای ــل در س تمای
مقصدهــای گردشــگری اســت� ایــن تمایــل موجــب 
ــن  ــد� چنی ــش یاب ــافرت کاه ــه مس ــا هزین ــده ت ش
ــش داده  ــد افزای ــا ۱۶ درص ــا را ت ــردی، تقاض رویک
اســت� در چنیــن شــرایطی کارگزاران ســفر در آلمان 
هتل هــا و مقاصــد ســفر را در زمان هــای مناســب بــا 
قیمــت پاییــن رزرو می کننــد و ایــن رونــد مثبتی در 
ــران  ــد� تحلیل گ ــاد می کن ــفر ایج ــازار س تقاضــای ب
ــادی”  ــگر زی ــران “گردش ــانه های بح ــن نش همچنی
ــا در برخــی  ــه تقاض ــد� چنانچ ــام کرده ان ــز اع را نی
مســیرها بــه درســتی مدیریــت نشــود، ایــن موضــوع 
دامن گیــر  میزبــان  جامعــه  در  را  آزرده خاطــری 
ــی دارد  ــی کارای ــوازی زمان ــرد� مهمان ن ــد ک خواه
ــود  ــت خ ــان جذابی ــه مقصــد گردشــگری هم چن ک

را حفــظ کنــد�

 مشارکت ایران در نمایشگاه  ½
آی تی بی برلین

در ســال های گذشــته عمومــا دفاتــر مســافرتی 
در نمایشــگاه آی تــی بــی برلین شــرکت داشــته اند� 
جامعــه تورگردانــان ایــران تشــکلی اســت کــه ایــن 
جمــع ایرانــی را  در ایــن نمایشــگاه مشــارکت 
ــته  ــیار توانس ــکات بس ــم مش ــد و علی رغ می ده
مشــارکت کنندگان  میــان  در  را  ایــران  پرچــم 
ــگاه دارد�  ــته ن ــان افراش ــگری جه ــزرگ گردش ب
ــرار  ــقل ۷ ق ــالن مس ــران در س ــه ای ــال غرف امس
داشــت� در یــک نــگاه اجمالــی این کــه ایــران 
یــک ســالن در اختیــار داشــت یــک مزیــت مهــم 
ــا  ــن وجــود نحــوه چیدمــان غرفه هــا ب ــا ای ــود� ب ب
تفاوت هایــی  خارجــی  شــرکت کنندگان  ســایر 
ــم  ــر بخواهی ــال اگ ــرای مث ــرد� ب ــکار می ک را آش
ــی  ــا حت ــان و ی ــه، لبن ــا ترکی ــران را ب ــالن ای س
ــختی  ــه س ــه ب ــی ک ــک آفریقای ــورهای کوچ کش

ــرد  ــدا ک ــان پی ــه جه ــا را در نقش ــوان آن ه می ت
مقایســه کنیــم� ایــن ســالن ها هــم از نظــر رنــگ 
ــر  ــی و نظ ــبک  غرفه  آرای ــر س ــم از نظ ــور و ه و ن
تعــداد شــرکت کنندگان برتــری داشــتند� فضایــی 
سرشــار از رنــگ و نــور شــرکت کنندگان متعــددی 
را در خــود جــای داده بــود و بــا روش هــای نوآورانه 
ــوم  ــا، هج ــنتی و غذاه ــش های س ــه پوش از جمل
ــد� ــرا می خواندن ــود ف ــمت خ ــه س ــت را ب جمعی

بســیاری از شــرکت کنندگان خارجــی، فضاهــای 
کوچــک و متعــددی در اختیار داشــتند� کشــورهای 
جهــان بــا اتخــاذ چنیــن رویکــرد راهبــردی امــکان 
بازاریابــی را بــرای طیــف گســترده ای از غرفــه داران 
ــه  ــه ب ــا توج ــد� ب ــم می کردن ــان فراه و تورآورانش
ــای  ــرکت کنندگان فض ــک از ش ــر ی ــه ه ــن ک ای
ــی  ــتند طبیع ــار داش ــدودی در اختی ــیار مح بس
اســت کــه هزینــه کمتــری هــم بــرای اجــاره غرفــه 

ــد� ــت کرده ان پرداخ

شرکت مارال فضای با برپایی  چادر  عشایری، فضای عمومی نمایشگاه آی تی بی برلین را تلطیف کرد� شرکت ققنوس نیز حضور موفقی را در این نمایشگاه به نمایش گذاشت�

 محب خدایی:ایجاد اتاق گردشگری ½
 را مد نظر داریم

ــاون  ــی مع ــد محب خدای ــای محم ــای آق دیدگاه ه
گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری را در حاشــیه ایــن نمایشــگاه جویــا 
شــدیم� از معــاون گردشــگری دربــاره نحــوه مشــارکت 
امســال غرفــه داران ایران پرســیدیم و مشــکات مطرح 
ــان  ــا او در می ــی را ب ــش خصوص ــوی بخ ــده از س ش
ــی  ــه داران ایران ــارکت غرف ــوه مش ــا نح ــتیم� آی گذاش
ــه  آن چــه کــه داشــته های  ــب را نســبت ب حــق مطل
ــناخته می شــود ادا  ــا ش ــزد خارجی ه ــران ن ــوع ای متن

می کنــد؟ معــاون گردشــگری در ایــن بــاره گفــت: گردشــگری حــوزه ای اســت 
کــه خروجــی آن الزم اســت بــرای گردشــگر خارجــی یــک بســته باشــد کــه 
اجــزای تشــکیل دهنــده آن دفاتــر مســافرتی، هتل هــا، 
حمل ونقــل و ��� هســتند و طبیعتــا تک تــک ایــن 
ــه  ــا ب ــر این ه ــد و اگ ــی دارن ــتقال ماهیت ــر اس جزای
درســتی کنــار هــم قــرار نگیرنــد مفهــوم واقعــی را از 
صنعــت گردشــگری ایــران ایجــاد نمی کننــد� عملکــرد 
ــن  ــه همی ــد� ب ــش می ده ــا را افزای ــره ای هزینه ه جزی
ــم  ــرار بدهی ــم ق ــار ه ــل را کن ــن عوام ــر ای ــل اگ دلی
ــا را  ــم ضعف ه ــه می توانی ــیم ک ــه ای می رس ــه نقط ب
ــگاه هایی  ــن  نمایش ــی در چنی ــم� وقت ــایی کنی شناس
ــت�  ــی اس ــی نهای ــوع معرف ــم موض ــرکت می کنی ش
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محــدود  ایرانــی  شــرکت کنندگان  متقابــا 
اختیــار  در  بزرگــی  فضاهــای  برخــی  بودنــد� 
داشــتند و بــا یــک محاســبه سرانگشــتی می تــوان 
دریافــت کــه هزینه هــای گزافــی بابــت مشــارکت 
ــی کــه  ــورآور ایران ــر مســافرتی ت ــد� دفات داده بودن
ایــران پیشکســوت  بــازار تــورآوری  اغلــب در 
ایــن  در  ســاله  همــه  هســتند   و صاحب نــام 
نمایشــگاه حضــور دارنــد� غرفــه داران ایرانــی عــاوه 
بــر پرداخــت هزینــه گــزاف بــرای مشــارکت، 
عمــا خــود مســئولیت های دولــت را نیــز بــر 
انتشــار  بــا  عمومــا  آن هــا  می کشــیدند  دوش 
ــتند  ــاش داش ــران ت ــی ای ــی از معرف کاتالوگ های
ــردی  ــد� رویک ــر کنن ــانی را پ ــاء اطاع رس ــا خ ت
کــه بــه قاعــده وظیفــه بخــش خصوصــی نیســت 
ــر  ــی نظی ــی دولت ــای متول ــئولیت نهاده و در مس
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

گردشــگری تعریــف می شــود�  ایــن در حالــی 
ــن  ــا در مشــارکت در ای ــش دولت ه ــه نق اســت ک
ــتر  ــا بس ــت ت ــاری آن اس ــای تج ــت رویداده دس
حضــور بخــش خصوصــی را فراهــم کننــد و بخــش 
ــود  ــروش خ ــازار ف ــعه ب ــه توس ــا ب ــی تنه خصوص
ســرگرم باشــند� وظیفــه ای کــه در غیــاب دولــت، 
بــر دوش بخــش خصوصــی نحیــف ایــران بیــش از 

ــد� ــنگینی می کن ــی س ــر زمان ه
هتل هــای ایــران نیــز در ایــن نمایشــگاه تقریبــا 
ــا  ــای هم ــروه هتل ه ــر از گ ــه غی ــد� ب ــب بودن غای

مرکــز اقامتــی دیگــری مشــارکت نداشــت�
ــت  ــک فرص ــن ی ــی برلی ــی ب ــگاه آی ت نمایش
اســتثنایی بــرای معرفــی صنعــت گردشــگری ایران 
ــل را  ــد  فضــای رســانه ای بین المل اســت و می توان
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد� ب ــر ده ــران تغیی ــع ای ــه نف ب
وقــت آن فــرا رســیده تــا دولــت نقــش حرفــه ای  در 

ــا  بخــش خصوصــی در پیــش بگیــرد  مشــارکت ب
و بــا امکانــات وســیعی کــه در اختیــار دارد کمــک 
ــی  ــش خصوص ــف بخ ــای مختل ــا ذینفع ه ــد ت کن

فرصــت بازاریابــی داشــته باشــند�
ــا  ــت داد ت ــی به دس ــگاه فرصت ــن نمایش در ای
ــوه  ــی را از نح ــرکت کنندگان ایران ــی ش ــر برخ نظ

ــا شــویم: مشــارکت جوی
برنامه ریــزی  معــاون  احمــدی  آزاده  خانــم 
شــرکت مســافرتی ققنــوس از شــرکت کنندگان در 
نمایشــگاه بــه ماهنامــه ســفر گفــت کــه نمایشــگاه 
ــر  ــگاه های دیگ ــر از نمایش ــی تخصصی ت ــی ب ای ت
ــدف  ــال ه ــا دنب ــدگان عموم ــت و مراجعه کنن اس
بــه غرفــه  مشــخصی هســتند� کســانی کــه 
ــرار  ــان ق ــران در اولویت هایش ــد، ای ــران می آین ای
ــن  ــد ای ــایرین هرچن ــبت س ــه نس دارد� روز اول ب
ــتقبال از  ــا اس ــود ام ــلوغ نب ــدان ش ــگاه چن نمایش
غرفــه ققنــوس در خــور توجــه بــود� 
بیــن شــرکای مــا اتفاقــات خوبــی جریــان 
ــردان  ــا تورگ ــان عموم ــت و متقاضی داش
ــم  ــی ه ــه مراجعه کنندگان ــد و البت بودن
ــای خروجــی  ــرای توره ــه ب داشــته ایم ک
متقاضــی بودنــد و مــا بیشــتر راغــب 
ورودی  تورهــای  بــرای  کــه  هســتیم 

ــم� ــت کنی فعالی
خانــم احمــدی افــزود: شــماری از 
و  می شناســند  را  ایــران  خارجی هــا 
می خواهنــد  را  خاصــی  روســتاهای 
ببیننــد و یــا بــه دنبــال تجربــه  خــوراک 
هســتند کــه شــرکت مســافرتی ققنــوس 
تورهایــی  چنیــن  برگــزاری  مجــری 

آقایان رضا نفیسی مدیرعامل تک تراول، سیادتان عضو هیات مدیره جامعه هتلداران شیراز، امیرحسین جعفری، مدیرعامل شرکت سفرهای عاالدین دیدگاه های خود را درباره مشارکت 
بهینه در نمایشگاه های آینده مطرح کردند� گروه هتل های هما تنها نماینده فضای اقامتگاهی در نمایشگاه امسال بود 

در نمایشــگاه برلیــن شــاهد رقابــت فشــرده بیــن همــه 
ــرکت کنندگان در  ــتیم� ش ــگری هس ــای گردش مقصده
ــگری در  ــد گردش ــن مقص ــی در چندی ــای کوچک فض
ــف  ــش ضع ــن بخ ــتند و االن در ای ــت هس ــال رقاب ح
ــب  ــافرتی از جی ــر مس ــکاران دفات ــم� هم ــی داری اساس
خودشــان بــرای حضــور در نمایشــگاه هزینــه  کرده انــد� 
مــا در ایــن  نمایشــگاه بایــد ایــران را در هفــت منطقــه 
ــور  ــتانداری ها حض ــهرداری ها و اس ــم� ش ــی کنی معرف
داشــته باشــند و در نمایشــگاه ســال آینــده قابلیت هــای 
مناطــق را نشــان دهنــد و در کنــار آن عرضه کننــدگان 
بتواننــد تورهــا را معرفــی کننــد� همان الگوی نمایشــگاه 
تهــران را در نمایشــگاه های خارجــی در ســال های 

آینــده پیــاده خواهیــم کــرد�
ــادآور شــد: تاثیــر گردشــگری  معــاون گردشــگری ی
در ســایر حوزه هــا بــه درســتی نشــان داده نشــده 
ــان  ــچ گاه نش ــل را هی ــاری، حمل ونق ــز تج ــت� مراک اس
ــش  ــارکت افزای ــا مش ــت ت ــده اس ــعی نش ــم و س ندادی
ــور وارد  ــه کش ــگری را ب ــورآواران، گردش ــر ت ــد� اگ یاب
از آن ســود می برنــد  تمامــی بخش هــا  می کننــد، 
ــان در  ــی ظرفیت هایش ــرای معرف ــد ب ــز بای ــا نی و آن ه
ایــن نمایشــگاه مشــارکت داشــته باشــند�  چنانچــه اتاق 
گردشــگری شــکل بگیــرد همــه ذینفعان ســهم خــود را 
می پردازنــد و مــا قــادر خواهیــم بــود در عرصــه صحیــح 

ــم� ــگاه ها ورود کنی ــرکت در نمایش ــرای ش ب
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ــران را  ــدگان ای ــه کنن ــیاری از مراجع ــت� بس اس
از  و می خواهنــد جــای خاصــی  نمی شناســند 
ــی  ــه غذای ــال تجرب ــه دنب ــا ب ــد و ی ــران را ببینن ای
ــه  ــن زمین ــه در ای ــتند ک ــران هس ــوارک ای و خ

پیشــنهادات خوبــی برایشــان داشــتیم�
شــرکت  مدیرعامــل  جعفــری  امیرحســین 
ســفرهای عاالدیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت تغییــر 
در شــیوه برگــزاری نمایشــگاه های گردشــگری 
ایــران در خــارج از کشــور گفت: تــا زمانی کــه اداره 
ــی  ــگاه های خارج ــران در نمایش ــالن ای ــه و س غرف
و  هتل هــا  مســافرتی،  آژانس هــای  اختیــار  در 
ــل  ــار حاص ــورد انتظ ــره وری م ــت به انجمن هاس
نخواهــد شــد� چهــره ســالن ایــران الزم اســت بــه 
ــای  ــد� نماده ــر باش ــر و باصابت ت ــب قوی ت مرات
ــی  ــوغات محل ــگ و س ــیقی و فرهن ــی و موس ایران
ــی از  ــی دارد�  متاســفانه نمادهای ــران جــای خال ای
ــه  ــی را ب ــم� دار قال ــار نداری ــار تاریخــی در اختی آث
ــم،  از عشــایر حضــور کمرنگــی  نمایــش نمی گذاری
دارنــد� همــه در چنیــن رویدادهایــی تابلــوی 
بــه  برده انــد� مــن  بــاال  را  آژانــس  خودشــان 
ــگاه های  ــرکت نمایش ــه ش ــیده ام ک ــاور رس ــن ب ای
ــر  ــت زی ــات دول ــق هی ــران از طری ــی ای بین الملل
ــری  ــا مج ــد ت ــف باش ــی موظ ــر وزارت بازرگان نظ
ــه  ــن بودج ــا همی ــد و ب ــگاه باش ــزاری نمایش برگ
ــده  ــدارکات را برعه ــام ت ــگاه ها تم ــرکت نمایش ش

ــرد� بگی
شــرکت در نمایشــگاه فعالیتــی کامــا تخصصی 
ــران در  ــگاه های ای ــهامی نمایش ــرکت س ــت� ش اس
اروپا لجســتیک و تــدارکات مناســب در اختیار دارد 
ــورت  ــرش فرانکف ــگاه ف ــه نمایش ــت ک و سال هاس

ــن  ــت� ای ــرده اس ــزار ک ــاب را برگ ــگاه کت و نمایش
در  اســت  الزم  آینــده   ســال های  در  شــرکت 
برگــزاری نمایشــگاه  های گردشــگری در خــارج 
از کشــور مشــارکت جــدی داشــته باشــد� ایــن کار 
بایــد ســازمان یافته توســط شــرکت نمایشــگاه های 
ــد  ــاق نیافت ــن اتف ــا ای ــود� ت ــام ش ــی انج بین الملل
وضعیــت بــه همیــن منــوال خواهــد بــود�  برگزاری 
ــران و  ــان ای ــه تورگردان ــه کار جامع ــگاه ن نمایش
ــه  ــت بلک ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــه کار س ن
صحیح تریــن روش ســپردن مســئولیت آن بــه  
ــت� ــران اس ــی ای ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ش

جامعــه  رییســه  هیــات  عضــو  ســیادتان، 
ــن  ــه ای ــخ ب ــزدر پاس ــارس نی ــتان ف ــداران اس هتل
ــارس در  ــتان ف ــداران اس ــرا هتل ــه چ ــش ک پرس
ــی  ــت: برخ ــد گف ــور نیافتن ــگاه حض ــن نمایش ای
ــد  ــت روادی ــه دریاف ــق ب ــا موف ــران هتل ه از مدی
ــن  ــل داران ای ــور هت ــده آل حض ــکل ای ــدند� ش نش
ــته و  ــری داش ــد کانت ــل بای ــر هت ــه ه ــت ک اس
فضــای نمایشــگاه کامــا مهیــج باشــد� بــه واســطه 
ــه ایــران جلــب  ایــن فضــا می تــوان آلمانی هــا را ب
ــی از همــه  ــا رقص هــای مختلــف ایلیات ــا ب کــرد ت
جــای ایــران آشــنا شــوند� همین طــور بــرای ســال 
ــران  ــای ای ــفر در هتل ه ــو س ــده لغ ــا پدی ۲۰۱۸ ب
نیــز مواجــه شــدیم و دالیــل آن اتفاقاتــی بــود کــه 

ــل رخ داد� ــال قب در س
بــه بــاور آقــای ســیادتان صنعــت هتلــداری در 
ــت� در  ــم روبروس ــی ه ــا چالش های ــا ب ــور ام کش
ســبد خانــوار، گردشــگری جــای خــود را از دســت 
ــه  ــردم طــوری شــده ک داده و وضــع اقتصــادی م
هزینه هــای ســفر  از ســبد هزینه هایشــان بــه 

ــده اســت� ــته ش ــی کاس ــل توجه ــزان قاب می
از ســوی دیگــر هتلــداران ۴۰ درصد درآمدشــان 
مالیــات  و  عــوارض  قالــب  در  دولــت  بــه  را  
می پردازنــد و اگــر دولــت ایــن پــول را از مــا 
ــد�  ــا ۴۰ درصــد کاهــش می یاب نگیــرد قیمت هــا ت
برنامه ریزی هــای  بــا  اســت  الزم  دولتمــردان 
تخصصــی بتواننــد هتلــداری را رونق دهنــد و پیش 
ــی یــک چــادر پشــت خــودرو  از آن کــه هــر ایران
بگــذارد بایــد سیاســت صحیــح توســعه واحدهــای 

ــد� ــعه دهن ــت را توس ارزان قیم
متاســفانه در خــارج از کشــور تبلیغــات مناســب 
ــداری  ــگری و هتل ــت گردش ــی صنع ــرای معرف ب
ایــران جریــان نــدارد تنهــا تبلیــغ مهمــان و 
گردشــگران خارجــی هســتند کــه بــه شــیراز وارد 
ــان  ــد مهمان ــی باش ــان راض ــر مهم ــوند� اگ می ش
ــر ۸۰  ــال حاض ــد� در ح ــب می کن ــر را ترغی دیگ
ــزار تخــت  ــرار و ۸ ه ــارس برق ــتان ف ــل در اس هت

ــت� ــود اس موج
زهــر نبــی زاده مدیرعامــل شــرکت کلــوت نیــز 
از مشــارکت در ایــن نمایشــگاه گفــت کــه توانســته 
بــازار  فرصت هــای جدیــدی را بــرای توســعه 

ــد� ــروش خــود ایجــاد کن ف
ــت  ــرکت نیکاگش ــل ش ــی مدیرعام ــای عجم اق
ــبت  ــه نس ــال ب ــران امس ــالن ای ــه س ــد ک می گوی
ســال های گذشــته، از نظــر ســازماندهی برنامه هــا 
و کارگــزاران و نــوع چیدمــان بهتر بوده اســت� اودر 
ــر  ــد دارد اگــر فضــای کوچک ت همیــن حــال تاکی
و مناســب تری برقــرار بــود هیاهــوی بیشــتری 
ــران  ــه ای ــه غرف ــه ب ــانی ک ــت� کس ــان داش جری
می آینــد بــه دنبــال فرهنــگ ایرانــی هســتند امــا 

ابراهیم پورفرج رییس جامعه تورگردانان تاش مستمری برای برگزاری شایسته این نمایشگاه در برلین به کار بسته است� آقایان عجمی و اشرف واقفی از دفاتر مسافرتی نیکاگشت و 
ایران دوستان و سهند عقدایی از دفتر خدمات مسافرتی اسپیلیت البرز از دیگر شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال بودند�
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دســتکم بزرگتریــن اشــکال نمایشــگاه ایــن اســت 
کــه جذابیــت کــم رنــگ اســت� بهتــر اســت ســالن 
ــا  ــر باشــد� مث ــی بهت ــت مکان ــر و موقعی کوچک ت
تمــام شــرکت های مســافرتی و در فضــای دو نفــره 
ــارکت  ــتر مش ــداد بیش ــا تع ــر، و ب ــراژ کمت و مت
ــران  ــالن ای ــای س ــا جذابیت ه ــند ت ــته باش داش

ــر باشــد� باالت
آقــای عجمــی می گویــد: “اگــر بخواهیــم تنهــا 
منافــع خــود را ببینیــم و یــا بــه عبارتــی نظــرات 
تجمیــع نشــود و هرکــدام ســرلحاف را از یــک 
ــع خــود بکشــند، موجــب می شــود  ــه نف طــرف ب
انرژی هــا هــدر بــرود� در حــال حاضــر فشــار 
بازاریابــی بــه دوش شرکت هاســت واقعــا ایــن 
پرســش مطــرح اســت کــه نقــش دولت هــا چگونــه 
می شــود؟ سیاســت کلــی مشــخص نیســت وقتــی 
ــود  ــا از کمب ــا دولتی هــا صحبــت می شــود آن ه ب
بودجــه می گوینــد� در صورتــی کــه در دنیــا 
ــران  ــه ای ــم ک ــال داری ــگاه فع ــد نمایش ــر چن مگ
می توانــد حضــور داشــته باشــد� ۱۰ نمایشــگاه 
هســت کــه بایــد متمرکــز و قــوی حضــور داشــته 
ــی کشــورو فرهنــگ  ــت معرف باشــیم� وظیفــه دول
ــه  ــگ ماســت� وظیف ــام و فرهن ــه صــورت ع ــا ب م
توراپراتورهــا اجــرای ایــن قضیــه اســت در صورتــی 
کــه ایــن وظیفــه هــم بــر دوش بخــش خصوصــی 
ــای  ــی در توره ــی اطاعات ــد! وقت ســنگینی می کن

خروجــی پیــدا کنیــم از آژانــس هــا اســتعام 
نمی کنیــم و منابــع بــه دســت آمــده از نمایشــگاه 
ــرا را  ــا اج ــا آن ه ــق ب ــم و منطب ــرور می کنی را م
ــپاریم�  ــد می س ــور مقص ــا در کش ــه توراپراتوره ب
ــط  ــم توس ــران ه ــج ای ــفانه تروی ــا متاس ــن ج ای
ــی  ــد دولت ــن دی ــا انجــام می شــود و ای توراپراتوره

اشــتباه اســت�
ــه  ــت ب ــاال وضعی ــی ح ــای عجم ــه آق ــه گفت ب
خصوصــی  شــرکت های  کــه  اســت  گونــه ای 
ــام  ــی را انج ــم بازاریاب ــد و ه ــه می کنن ــم هزین ه
می دهنــد و دولــت ایــران حتــی یــک میــز نــدارد 
و هرچیــزی کــه در ایــن ســالن می بینیــد  توســط 
آژانس هــا انجــام می شــود� کار بــزرگ انجــام دادن 
ــدارم کــه تعــداد را بیشــتر  هزینــه دارد واعتقــاد ن
کنیــم امــا کیفیــت پاییــن بیایــد امــا معتقــدم کــه 
ــور  ــب حض ــه مناس ــا هزین ــور ب ــم کش ــر پرچ زی
داشــته باشــد و حتــی اگــر الزم بــود در فضایــی بــا 

ــز مشــارکت داشــته باشــد� دو می
حســن فــاح بلندطبــع مدیــر شــرکت “نیوپلن” 
فعــال حــوزه تــورآوری در المان اســت� این شــرکت 
همچنیــن بــرای فــروش هلیکوپترهــای ســبک در 
ــای  ــت دارد� آق ــی فعالی ــوردی عموم ــه هوان زمین
بلندطبــع دربــاره الگــوی فعالیــت دفاتــر مســافرتی 
ــر  ــزار دفت ــان ۱۷۷ ه ــد: در آلم ــان می گوی در آلم
مســافرتی فعــال اســت و هــر کــدام وابســته به یک 

ــام  ــه تم ــت ک ــه نیس ــن گون ــتند� ای ــره هس زنجی
ــور ورودی  ــد ت ــی بخواهن ــافرتی آلمان ــر مس دفات
بیاورنــد� هــر دفتــر مســافرتی در زمینــه تخصصــی 

ــد� ــود کار می کن خ
شــرکت “تک تــراول” از دیگــر شــرکت کنندگان 
نماینــده  و  برلیــن  تی بــی  آی  نمایشــگاه  در 
گردشــگری ایــران در ســوییس اســت� آقــای رضــا 
ــه  ــه ماهنام ــرکت ب ــن ش ــل ای ــی مدیرعام نفیس
ســفر گفــت کــه ایــران در ۴ دهــه پیــش به ســبب 
ــگری  ــتانداردهای گردش ــه اس ــا از صحن تحریم ه
ــاره ای الزم اســت  ــرژی دوب ــاده و حــاال ان جــدا افت
تــا بــه ایــن چرخــه بازگــردد امــا ایــن کار بســیار 
ــه  ــد ک ــی نمی بینن ــران لزوم ســخت اســت و مدی
ــال  ــه س ــد� در س ــاء دهن ــود را ارتق ــتاندارد خ اس
ــران  ــگری ای ــازار گردش ــه ب ــی ب ــته توجه گذش
معطــوف شــد، منتهــی در این مــدت  کــه در باالی 
ــاخت های  ــه زیرس ــا ب ــد ت ــی نش ــم تاش اوج بودی
ــم و از  ــازی کنی ــم� متنوع س ــه کنی ــی توج آموزش
بــازار گردشــگری فرهنگــی و پیشــنهادهای جــذاب 

ــه بدهیــم� ارای
ــودن  ــا نب ــای م ــن گرفتاری ه ــی از بزرگتری یک
پشــتیبانی کافــی از طــرف دولــت ایــران اســت� بعد 
از چهــار ســال نظــام حــذف روادیــد تــا حــدی جــا 
افتــاد امــا طــرح جامعــی در کشــور بــرای توســعه 

صنعــت گردشــگری همچنــان جریــان نــدارد�

 

ITB BERLIN ماهنامه سفر در نمایشگاه
ــان  ــا دپارتم ــه ای ب ــی تفاهم نام ــفر ط ــه س ماهنام
ــتقیم  ــه مس ــه عرض ــت ب ــگاه توانس ــانه ای نمایش رس
ــفر  ــوان «س ــا عن ــود ب ــی زبان خ ــه ی انگلیس ویژه نام
ماهنامــه  ویژه نامــه  کنــد.  اقــدام  اینترنشــنال» 
ــع  ــالن 6 توزی ــگاهی در س ــتند نمایش ــفر در اس س
ــی،  ــورآوران خارج ــال ت ــه و اقب ــورد توج ــد و م ش
ــران  ــاوران و تحلیل گ ــی و مش ــانه های بین الملل رس
ــرار گرفــت. حضــور ماهنامــه ســفر در  ــازار ســفر ق ب
ــریه  ــه ای نش ــالش حرف ــن ت ــگاه دومی ــن نمایش ای
ــای  ــپانیا در عرصه ه ــور اس ــگاه فیت ــس از نمایش پ
اطال ع رســانی بین المللــی بــوده اســت. ماهنامــه 
ســفر بــه طــور مســتقل و بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای 
حرفــه ای خــود بــه معرفــی صنعــت گردشــگری ایران 

ــت. ــه اس پرداخت
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ــوان  ــه عن ــدادی ب ــه روی ــه در چ ــارغ از این ک ف
ــه کاال  ــور می یابیــم و یــا چ ــرکت کننده حض ش
ــه  ــا ب ــگاه م ــوع ن ــم، ن ــه می کنی ــی عرض و خدمات
ــم و  ــیار مه ــگاه بس ــور در نمایش ــی حض چگونگ
ــود� نمایشــگاه بین المللــی  تعیین کننــده خواهــد ب
در حقیقــت محلــی بــرای آشــنایی بــا رقبــا ، 
مشــتریان و شــرکای جدیــد و هم چنیــن فرصتــی 
ــت�  ــی اس ــتریان قبل ــا و مش ــا رقب ــدار ب ــرای دی ب
ــر  ــت ب ــام نمایشــگاه ها در حقیق ــی تم هــدف اصل
روی یــک موضــوع متمرکــز اســت یعنــی حضــور 

انســان ها�
ــال های  ــگاه در س ــارکت  در نمایش ــوه مش نح
اخیــر دســتخوش تغییــر و تحــوالت شــگرفی شــده 
ــر هــر ســاله شــاهد  اســت� درخــال ۲ دهــه اخی
تحــوالت پویــای فنــاوری، ظاهــری، فرهنگــی 
در  شــرکت  و  حضــور  مقولــه  در  اقتصــادی  و 

بوده ایــم� نمایشــگاه ها 
متاســفانه در ایــن مــدت شــرکت کنندگان 
برون مــرزی  نمایشــگاه های  تمــام  در  ایرانــی 
و  اســلوب و روش هــای منســوخ  از  هم چنــان 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــد و ب ــتفاده می کنن ــدرس اس من
ــه روز و  ــر روش هــای ب تعریــف راهبــرد منطبــق ب
مــدرن از دیگــر رقبــای خارجــی فاصلــه دو چندان 
زمینه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  گرفته انــد� 
ایرانــی،  شــرکت کنندگان  بــرای  حضــور 
دیگــر  در  گردشــگری  نمایشــگاه های صنعــت 
ــاره ســبز اســت�  ــژه در ق ــه وی ــا ب کشــورهای دنی
ــن  ــن نمایشــگاه های ای ــده  مهم تری ــور عم ــه ط ب
ــت�  ــد اس ــن و FITUR مادری ــه، ITB برلی عرص
ــه طــور قطــع جــزء  ــر شــده ب نمایشــگاه های ذک
بزرگتریــن و بــا کیفیت تریــن  نمایشــگاه ها از 
ــی  ــرکت کننده تلق ــزاری و ش ــطح برگ ــاظ س لح
می گــردد� آن چــه کــه در ایــن نوشــته آمــده 
حضــوری  و  میدانــی  بازدیــد  حاصــل  اســت 
نگاهــی  و هــدف وی همانــا  بــوده  نویســنده 
تمامــی  بــرای  عملــی  پیشــنهادات  و  پویــا 

اســت� ایرانــی  شــرکت کنندگان 
ســاخت غرفه هــای دیگــر شــرکت کنندگان 
چنــان گیــرا و جــذاب اســت و از تمامــی ابزارهــای  
ــا   ــاوری روز دنی ــر فن ــی ب ــری مبتن ــمعی و بص س
ــده  و آن  ــا ش ــل بن ــک اص ــر ی ــد، ب ــره برده ان به
شــرکت کنندگان«  دیگــر  حداکثــری  »جــذب 

ــوده اســت�  ب

و  ســاخت  بــرای  کــه  گزافــی  هزینه هــای 
توســط  شــرکت کنندگان  غرفه هــای  طراحــی 
علــت  بــه  می شــود  اخــذ  تولید کننــدگان 
بهره منــدی از ابــزارآالت دیجیتــال اســت� بــه 
ــت  ــای واقعی ــتفاده از عینک ه ــه اس ــوان نمون عن
فــوق  نمایشــگاه های  در  درجــه  مجــازی ۳۶۰ 
مکان هــای  بهتــر  هر چــه  نمایــش  جهــت  در 
تاریخــی، فرهنگــی و ��� توســط تمامــی کشــورهای 
شــرکت کننده اســتفاده شــده اســت�  ولــی کشــور 
ــا وجــود هــزاران نقطــه تاریخــی فرهنگــی و  مــا ب
ــران  ــدان گ ــه چن ــاوری ن ــن فن ــی و ��� از ای مذهب
قیمــت بــرای نمایــش اقتــدار صنعــت گردشــگری 

ــت� ــوده اس ــروم ب ــود مح خ

تلفیق خوراک های سرزمینی  ½
یعنی پویایی صنعت گردشگری

چنــدی اســت کــه تمــام شــرکت کنندگان 
در نمایشــگاه های بیــن المللــی جهــت جــذب 

بســیار  و  جــذاب  ترفندهــای  از  حداکثــری 
خوراک هــا،  تلفیــق  می جوینــد�  بهــره  نویــن 
دســت پخت ها ی  یــا  دســر ها  شــیرینی ها، 
خــاص یکــی از هوشــمندانه ترین راه هــا بــرای 
ترغیــب شــرکت های گردشــگری، هیئت هــای 
بازرگانــی تجــاری گردشــگری مقامــات و در نهایت 

بازدیدکننــدگان عــادی اســت� 
تمامــی کشــورهای جهــان بــه طــور قطــع نوعی 
غــذای بســیار معــروف در دنیــا دارنــد کــه بــه آن 
شــهره عالمنــد و بــا اســتفاده از آن ناخــودآگاه بــه 
صــورت غیرمملــوس نــام کشــور خــود را بــر ســر 

ــد� ــی اندازن ــا م زبان ه
ــتن  ــا داش ــپانیا ب ــور اس ــال کش ــور مث ــه ط ب
مینیاتــوری  ســایز  در  ای  مدیترانــه  غذاهــای 
جذابیــت   Tapas نــام  بــا   )Finger food  (
خــود  بــرای  فیتــور  نمایشــگاه  در  به ســزایی 
ــیرینی  ــال ش ــور پرتغ ــا در کش ــرد و ی ــب ک کس
ــردی را  ــر ف ــا )Pastel de nata(  ه ــاص نات خ

وقت تغییر نگرش در نحوه مشارکت در  نمایشگاه های برون مرزی فرا رسیده است.

سینا کمالی
             تحلیلگر گروه بین المللی ساحل آفتاب

تغییر در نگرش
تحول در رفـتار

استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و نمایش پخت غذاهای ملل از ویژگی های بارز در نمایشگاه فیتور اسپانیا است�



بــرای امتحــان کــردن هنــر آن بــه غرفــه ایــن کشــور می کشــاند� هم چنیــن 
بعضــی از کشــورها ماننــد اســپانیا  از ایــن حــد فراتــر رفته و حتــی محصوالت 
ــدا  ــی و ج ــًا تخصص ــورت کام ــون را به ص ــن زیت ــد روغ ــود مانن ــاص خ خ
ــاز  ــا آغ ــن ج ــن نوشــته از ای ــد ای ــد� نق ــه عرضــه در می آورن در نمایشــگاه ب
ــده در  ــی ش ــورت غیر مهندس ــم به ص ــی می خواهی ــا ک ــا ت ــه م ــردد ک می گ

کنیــم؟ مشــارکت  بین المللــی  نمایشــگاه های 
دنیــای مبنــی بــر فنــاوری امــروز مجالــی بــرای مــا باقــی نمی گــذارد تــا بــا 
یــک ظــرف مملــو از پســته یــا گــز و جرعــه ای چــای از میهمانــان در خــارج 
ــا  ــای ورودی م ــه توره ــم و انتظــار داشــته باشــیم ک ــی کنی از کشــور پذیرای

پرفــروش باشــد�
ــای حاشــیه ای  ــا جذابیت ه ــد صنعــت گردشــگری ب ــق هدفمن ــان تلفی زم
ــه لطــف  ــران ب ــرا رســیده اســت� در ای ــه ف ــا مدت هاســت ک ــرای کشــور م ب
ــر، خــوراک و موســیقی  ــوان آمیــزه ای از هن وجــود قومیت هــای متنــوع می ت
فولکلوریــک جدیــد را بــه جهانیــان عرضــه کــرد و از ایــن طریــق اقــدام بــه 

جــذب گردشــگر خارجــی کــرد�
ــر  ــرمایه گذاری در ه ــه و س ــن هزین ــت بی ــی هنگف ــت تفاوت ــکی نیس ش
بخشــی از صنعــت وجــود دارد� تغییــر در دیــدگاه همیشــه بــرگ برنــده مدیــر 
و یــا تیــم مدیریتــی اســت� مادامــی کــه مدیــران مــا در بخــش خصوصــی و 
یــا دولتــی در صنعــت گردشــگری ایــن واقعیــت را نپذیرنــد کــه رویکــرد در 
ــوده  ــه جــا ب ــر صنعــت گردشــگری ب ــر ســرمایه گذاری ب کشــورهای دیگــر ب
و تفــاوت شــگرفی بیــن ریخــت و پــاش و ســرمایه گذاری وجــود دارد توفیــق 
پررنگــی از آن ایــران عزیــز نخواهــد شــد� در بــازی شــطرنج گونه گردشــگری  

نتیجــه نهایــی بــه ســود مــا نخواهــد بــود�
ــه  ــات همیش ــه موضوع ــی ب ــورهای اروپای ــه در کش ــت ک ــح اس ــر واض  پ
اقتصــادی نــگاه می کننــد� ولــی بــرای حضــور در نمایشــگاه از حداکثــر تــوان و 
قــدرت خــود بــرای هرچــه قدرتمندتــر به رخ کشــیدن داشته هایشــان اســتفاده 
مــی کننــد� داشــته هایی کــه در بســیاری از مواقــع در مقابــل پیشــینه ایــران، 
ــده،  ــق ش ــای خل ــل جذابیت ه ــه دلی ــی ب ــود ول ــوب می ش ــته، محس نداش
بازاریابــی مناســب روی داده  و بــه تبــع آن جــذب ســرمایه اتفــاق مــی افتــد�

ایــران مــا سرشــار از دســت پخت های خــاص، خوراک هــای جــذاب 
ــی  ــاع کاف ــی از آن اط ــگران خارج ــه گردش ــت ک ــرد اس ــه ف ــر ب و منحص
ندارنــد، چــه اثرگــذار خواهــد بــود اگــر بــا تلفیــق ایــن جذابیت هــای 
ــال  ــور مث ــه ط ــم� ب ــران برداری ــی ای ــو در معرف ــی ن ــه  گام ــدان پرهزین نه چن
طبــخ شــیرینی های منطقــه آذربایجــان، اصفهــان، یــزد و ��� بــه صــورت زنــده 
ــه  ــران ک ــمال ای ــه ش ــتپخت های منطق ــا دس ــد ی ــاده باش ــد خارق الع می توان

ــت� ــرد اس ــه ف ــر ب ــذ و منحص ــاده لذی فوق الع
ــرداب  ــد م ــران مانن ــغ مناطــق شــمال ای ــر تبلی ــه فک ــه حــال ب ــا ب ــا ت آی
انزلــی، گیــان و مازنــدران در پشــت صحنــه خاویــار ایــران یعنــی پرچمــدار 
جهــان بوده ایم؟آیــا تــا به حــال در فرودگاه هــای بیــن المللــی از دیــدن 
خاویــار منحصربه فــرد ایرانــی در ویتریــن دیگــر کشــور هــا غبطــه خورده ایــم؟

آیــا تــا بــه حــال خواســته ایم کــه نقــاط بســیار دیدنــی و ناشــناخته جنــوب 
شــرق ایــن مــرز و بــوم نظیــر بنــدر دیدنــی چابهــار را رســانه ای کــرده و از ایــن 
طریــق اثبــات کنیــم کــه خلیــج همیشــه فــارس بــا نــام ایــران آغــاز، و تمــام 
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«سفر اینرتنشنال» در بازار نرش
ماهنامه سفر با ویژه نامه های انگلیسی زبان »سفر 

اینترنشنال« در عرصه بین المللی گردشگری حضور 
یافته است. به مناسبت برپایی نمایشگاه گردشگری 
فیتور در اسپانیا و نمایشگاه گردشگری آی تی بی  در 

برلین دو ویژه نامه تخصصی با عنوان کاوش در ایران 

را منتشر و در این نمایشگاه های تخصصی عرضه نموده 
است.  ویژه نامه های انگلیسی زبان »سفر اینترنشنال« 

فرصت های ارزشمند رسانه ای برای کارگزاران 
صنعت گردشگری فراهم می کند تا نسبت به عرضه  

توانمندی های خود اقدام نمایند.

برای دریافت این ویژه نامه و یا سفارش 
تبلیغات با ما تماس بگیرید: 22۶۶۸۶۵۵

سفارش آنالین:

store.safar.me
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ــه  ــه وظیف ــت ک ــی اس ــک تخصص ــادرات بان ــعه ص ــک توس بان
ــول دو  ــت. در ط ــده دار اس ــدگان را عه ــی صادرکنن ــن مال تامی
ــرای  ــاخت هایی ب ــذرد، زیرس ــک می گ ــت بان ــه از فعالی ــه ای ک ده
ایجــاد درآمدهــای ارزی فراهــم کــرده کــه بخشــی از ایــن تامیــن 
ــک  ــکان بان ــد ام ــت. در ح ــوده اس ــگری ب ــوزه گردش ــع در ح مناب
ــته  ــراه داش ــه هم ــور ب ــرای کش ــد ارزی ب ــه درآم ــی ک در طرح های
ــه  ــی ک ــن طرح های ــی از بزرگ تری ــد. یک ــدا می کن ــد ورود پی باش
ایــن بانــک تامیــن مالــی آن را برعهــده داشــته اســت، طــرح هتــل 
فرودگاهــی امــام خمینــی )ره( بــود که حــدود دوســال اســت از این 
طــرح بهــره بــرداری شــده و در حــال حاضــر در حــال بازپرداخــت 
اقســاط آن هســتند. ایــن پــروژه از جملــه زیرســاخت های مهمــی 
ــاه  ــکان رف ــد و ام ــاد ش ــگر ایج ــذب گردش ــرای ج ــه ب ــود ک ب
ــران  ــن از مدی ــا دو ت ــفر ب ــه س ــرد. ماهنام ــر ب ــگران را باال ت گردش
ایــن بانــک در زمینــه تامیــن مالــی پروژه هــای گردشــگری و فضای 

ــه گفــت و گــو نشســت. ــی کســب و کار در ســال جــاری ب کنون

مهنــدس رضــا ســاعدی فر مدیــر بخــش اعتبــارات ایــن بانــک در 
ــاره  ــوزه اش ــن ح ــری در ای ــای دیگ ــه طرح ه ــفر ب ــه س ــا ماهنام ــو ب گفت وگ
کــرد و گفــت: احــداث پــارک آبــی در جزیــره کیــش نیــز بــا ســرمایه گــذاری 
ــرداری  ــه بهــره ب ــک توســعه صــادرات و بخــش خصوصــی اجــرا شــد و ب بان

ــال  ــه در ح ــل اینک ــه دلی ــفانه ب ــا، متاس ــید� ام رس
حاضــر، تورهــای مســافرتی خــارج از کشــور ارزان تــر 
ــتقبال  ــورد اس ــر م ــوند کمت ــام می ش ــل تم از داخ
ــی  ــرار می گیــرد� او تاکیــد کــرد: چنیــن پروژه های ق
ســودآور هســتند امــا شــرایطی کــه در کشــور بــرای 
ســفرهای خارجــی فراهــم شــده، جذابیــت بیشــتری 
ــم  ــی فراه ــگری داخل ــد گردش ــه مقاص ــبت ب را نس

کــرده اســت�
ــرح  ــادرات  ط ــعه ص ــک توس ــن بان ــش از ای پی
ــاد  ــن آب ــتان را در متی ــران دوس ــری ای ــپ کوی کم
ــاعدی فر  ــای س ــه آق ــه گفت ــرد� ب ــی ک ــن مال تامی
در ســه ســال گذشــته چنــد طــرح دیگــر از طــرف 
بانــک معرفــی  ایــن  بــه  ســازمان گردشــگری 
ــک در  ــازمان و بان ــارکت آن س ــا مش ــه ب ــدند ک ش
نقــاط مختلــف طرح هــای کوچکــی اجــرا شــد� 
ــت  ــی اس ــگران داخل ــص گردش ــا مخت ــن طرح ه ای
بــرای مثــال طــرح توســعه تله کابیــن نمــک آبــرود 
و تله کابیــن بــام ســبز الهیجــان هــم از دیگــر 

مــی رود�  به شــمار  طرح هــا 
بانــک توســعه صــادرات در زمینــه فراهــم نمــودن 

ــک  ــن بان ــارات ای ــر اعتب ــت� مدی ــته اس ــارکت داش ــم مش ــاخت ها ه ــر س زی
بــه تامیــن مالــی بــرای یکــی از شــرکت های حمــل ونقــل هوایــی در زمینــه 

نوســازی نــاوگان هوایــی اشــاره کــرد کــه توانســته وضعیــت  پروازهای 
داخلــی و خارجــی را بهبــود ببخشــد� 

در طرح هــای گردشــگری  توســعه صــادرات  بانــک 
درمانــی نیــز مشــارکت داشــت� بیمارســتان محــب نمونــه ای 

از ایــن دســت اســت کــه در زمینــه گردشــگری ســامت فعالیــت 
دارد�

ــه  ــم ک ــرا داری ــت اج ــار را در دس ــدر چابه ــعه بن ــرح توس ــور ط همین ط
ــعه  ــق توس ــوارد رون ــی از م ــت یک ــت، ترانزی ــت اس ــش ترانزی ــش افزای هدف
ــی و  ــث درآمدزای ــودش باع ــهم خ ــه س ــه ب ــت، ک ــور اس ــگری در کش گردش
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــهم بان ــون دالر س ــود، ۳۳۰ میلی ــی می ش ــعه مل توس
اســت کــه تاکنــون ۱۳۰ میلیــون دالر آن گشــایش اعتبــار شــده اســت طــرح 

ــید�  ــرداری رس ــره ب ــه به ــته ب ــال گذش ــاز اول آن س ــه ف ــی اســت ک بزرگ
ــی مشــارکت  ــه پیش بین ــن پرســش ک ــه ای ــاعدی فر در پاســخ ب ــای س آق
ــگری  ــای گردش ــور در پروژه ه ــرای حض ــال ۹۷ ب ــک  در س ــری بان حداکث
ــتقیم  ــی مس ــت یک ــم اس ــا دو قس ــارکت بانک ه ــزود: مش ــت اف ــه اس چگون
ماننــد ســاخت هتل هــا و مراکــز اقامتــی تفریحــی و یــا مشــارکت در تامیــن 
ــر غیرمســتقیم در صنعــت  ــع در زیرســاخت های حمــل و نقــل کــه تاثی مناب

ــن دســت� ــواردی از ای ــرعت و م ــای پرس ــد قطاره ــگری دارد� مانن گردش
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــام آمادگ ــک اع ــرف بان از ط
ــی  ــز طرح های ــن نی ــرکت راه آه ــوی ش ــت� از س اس
ــی  ــر مال ــا از نظ ــا عموم ــه پروژه ه ــده اند ک ــه ش ارائ
ســنگین هســتند و تامیــن مالــی آن هــا هزینــه زیادی 
ــوط  ــا از خط ــت ت ــاز اس ــا نی ــرد، حتم را در برمی گی
قراردادهــای  شــود،  اســتفاده  خارجــی  فاینــاس 
فاینانســی بــا کشــورهای مختلفــی بســته شــده اســت 
ــهیات  ــتفاده از تس ــای آن اس ــی از زمینه ه ــه یک ک
ــور  ــی کش ــاخت های صادرات ــعه زیرس ــث توس در بح
ــه  ــه در زمین ــاخت هایی ک ــر س ــه زی ــت، از جمل اس
راه آهــن اســت، اعــام آمادگــی کردیــم و بــرای خریــد 
ــرایط آن در  ــه ش ــم، ک ــت داده ای ــو در خواس لکوموتی
حــال بررســی اســت کــه اگــر شــرایط مســاعد پیــش 
رود از ایــن دســت پروژه هــا نیــز عملیاتــی می شــوند� 
ــاره  ــادرات درب ــعه ص ــک توس ــارات بان ــر اعتب مدی
ارز  نــرخ  نوســانات  و  امســال  اقتصــادی  شــرایط 
 و تاثیــر آن بــر فضــای کســب و کار خاطرنشــان 

کــرد: بــا توجــه به تصمیمــی که بــرای تثبیــت نرخ 
ارز صــورت گرفــت امیــدوار هســتیم کــه شــرایط برای 

بانک توسعه صادرات در حمایت از پروژه های گردشگری نقش آفرین بوده منتهی کمبود 
منابع ریالی چالش بزرگ سرمایه گذاری در صنعت گردشگری است.

سرمایه گذاران 
حاال متقاضی ریال هستند تا دالر

ساعدی فر: پروژه های  زیربنایی 
نظیر توسعه راه آهن عموما از 

نظر مالی سنگین هستند و تامین 
مالی آن ها هزینه زیادی را در 

برمی گیرد، حتما نیاز است تا از 
خطوط فایناس خارجی استفاده 

شود
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ــر  ــرمایه گذاری بهت س
ــرای  ــی کــه ب شــود، پارامترهای

ــرمایه گذاری  س
ــه  ــه در زمین ــن اســت ک ــم ای الزم داری

ــان داشــته  ــات وجــود داشــته باشــد و ســرمایه گذاران اطمین ــا ثب ارزی، حتم
ــود� در  ــه لحــاظ اقتصــادی ســودآور خواهــد ب باشــند کــه پروژه هــای آن هــا ب
ــرخ ارز داشــته باشــیم ســرمایه گذار ایــن اطمینــان را  مواقعــی کــه افزایــش ن
نخواهــد داشــت کــه بازپرداخــت تســهیاتی کــه اســتفاده کرده انــد را بــا چــه 
نرخــی بایــد برگردانــد، امیــدوار هســتیم اگــر دولــت در شــرایط تثبیت نــرخ ارز 

موفــق باشــد ســرمایه گــذاران بیشــتری پــا بــه عرصــه بگذارنــد� 
از آقــای مهنــدس تفتــه رئیــس اداره دفتــر خدمــات مهندســی کــه 
ــذب  ــای ج ــاره راهکاره ــد درب ــک را اداره می کن ــگری بان ــای گردش فعالیت ه
بیشــتر ســرمایه گذاری در صنعــت گردشــگری پرســیدیم� او ابتــدا بــه معرفــی 

افــزود:  مدیریــت  واحــد اعتبــارات اشــاره کــرد و 
ــادرات  ــت، اداره ص ــه اداره اس ــکل از س ــارات متش اعتب
کاال و ســرمایه گذاری داخــل کشــور کــه مختــص 
تولید کننــدگان و صادرکننــدگان داخــل کشــور اســت و 
اداره دیگــر اداره نظارتــی اســت کــه مجموعــه نظارت هــا 
را انجــام می دهــد و همچنیــن اداره خدمــات مهندســی 
و ســرمایه گذاری خــارج از کشــور کــه مســئولیت آن بــا 
بنــده اســت� مجموعــه فعالیت هــای اعتبــاری بانــک در 
ایــن ســه اداره خاصــه می شــود� اداره خدمــات فنــی و 
مهندســی همانطــور کــه از اســمش پیداســت خدمــات 
کاالیــی، گردشــگری و ســرمایه گذاری خــارج از کشــور 

ــده دارد� را برعه
در بخــش گردشــگری همان طــور کــه مهنــدس 
ســاعدی فــر اشــاره کردنــد در بحــث هواپیما هــا، 
هتل هــا، زیرســاخت های ریلــی و مــواردی از ایــن 
دســت نقش آفریــن بوده ایــم� چالــش اصلــی در تامیــن 
ــت  ــن اس ــود دارد ای ــی وج ــگری خصوص ــی گردش مال
کــه بــا کمبــود منابــع ریالــی روبــرو هســتیم� در زمینــه 
ــد  ــل، خری ــد هت ــد مانن ــرح ش ــه مط ــی ک پروژه های

هواپیمــا و ارائــه تســهیات جهــت تلــه کابیــن و مــواردی از ایــن قبیــل منابــع 
ــرای ان کــه بخــش بزرگــی از منابــع  ــد� در حــال حاضــر، ب بانــک درگیــر بودن
مالــی اســتفاده کننــد نیازمنــد حمایــت دولــت هســتیم� متاســفانه از آن جایــی 
کــه دولــت در زمینــه منابــع بانــک آن چنــان کــه بایــد و شــاید حمایــت نکــرد 
ــه ای از  ــل مجموع ــازمانی از قبی ــرون س ــع ب ــر مناب ــتر ب ــک بیش ــن رو بان از ای
ــع  ــق مناب ــه تزری ــاز ب ــی متکــی شــد، و نی ــدوق توســعه مل ــا و صن فاینانس ه
مالــی احســاس می شــود� صنــدوق توســعه ملــی متاســفانه وظایفشــان را کــه 
احتمــاال سیاســت های خــاص خودشــان را دارنــد تفکیــک کرده انــد بنــا بــر این 
تقســیمی کــه صــورت گرفتــه منابــع مربــوط بــه بخــش گردشــگری را عمدتــا 
ــگری  ــای گردش ــرای پروژه ه ــد� ب ــص می دهن ــگری تخصی ــک گردش ــه بان ب
منابعــی خــاص در اختیــار مــا قــرار نداده انــد، از ایــن رو پروژه هایــی کــه اشــاره 
ــروژه  ــان پ ــم�   هم ــدا کنی ــم ورود پی ــم نمی توانی ــرعت قدی ــه س ــا ب ــد م کردی
ــع آن  ــرای تامیــن مناب ــا ب ــد م ــروز مشــتری مراجعــه کن ــی اگــر ام ــارک آب پ
مشــکل داریــم مگراینکــه صنــدوق توســعه ملــی حاضــر باشــد عاملیــت آن را 
بــه بانکــه توســعه صــادرات بســپارد� ولــی به طــور مســتقل منابعــی در اختیــار 
مــا نیســت� مــا بایــد وارد بحــث صــادرات شــویم چــون بانــک مــا بایــد ارزآوری 

ــد�  ــق کن ــا را محق پروژه ه
بنابرایــن از نظــر مــن عــدم تامیــن منابــع مشــکل اصلــی بــرای عملیاتــی 
ــورت  ــی ص ــن مال ــه تامی ــد زمانی ک ــن بدانی ــت� یقی ــردن پروژه هاس ک
ــا از  ــود دارد ام ــم وج ــادی ه ــای زی ــا و طرح ه ــا پروژه ه ــرد قطع بگی
آن جایــی کــه در صنــدوق توســعه ملــی مــا را در بحث هــای گردشــگری 
درگیــر نمی کنــد و امســال اگــر بحــث ثبــات ارز وجــود داشــته باشــد 
مــن بعیــد می دانــم در ایــن مــدت کوتــاه بشــود کاری کــرد چــون قطعــا 
ســرمایه گــذاران زمــان ۷-۸ ماهــه نیــاز دارنــد بــرای اینکــه کامــا مطمئــن 

شــوند پشــتوانه الزم وجــود دارد�
چالــش دیگــر دیپلماســی سیاســی کشــور ماســت� آنچــه کــه اهمیــت دارد 
ــا  ــر باشــد، کارگزاری ه ــی امکان پذی ــه ورود و خــروج ارز به راحت ــن اســت ک ای
ــا حداقــل هزینه هــا  ــد ب ــا تجهیزاتــی بگیرن اگــر قــرار اســت ماشــین آالت و ی
ــرای مثــال در  ــد، نقــل و انتقــال پول هــا امــروزه ســخت شــده اســت، ب بگیرن
چیــن نقــل و انتقــال پول هــا اوایــل ۱۶-۱۷ درصــد هزینــه جــا بــه جایــی بــود 
ایــن مقــدار پاییــن آمــد تــا ســه چهــار درصــد کــه دوبــاره برگشــت بــه   همــان 

نــرخ قبــل!
اگــر فضــای مبــادالت ارزی اصــاح نشــوند اســتقبالی هــم کــه در بخــش 
گردشــگری و یــا هــر بخــش دیگــر اقتصــادی مــورد 

انتظــار اســت را نخواهیــم داشــت�
ــهیات  ــی تس ــا االن متقاض ــان م ــا متقاضی اتفاق
ارز نیســتند، مراجعــه می کننــد و دنبــال تســهیات 
ریالــی هســتند علــی رغــم این کــه نیــاز ارزی دارنــد 
ولــی بــه علــت ایــن بی ثباتــی ارزی تقاضــای ریــال 
ــم و  ــال داری ــت ری ــون محدودی ــا چ ــد و م می کنن
بــه آن هــا فشــار می اوریــم کــه ارز بگیرنــد و آن هــا 
ــاب  ــاب و کت ــون ارز حس ــد، چ ــم ارز نمی خواهن ه
ــروژه را  ــال پ ــه س ــا س ــن ت ــد م ــدارد و می گوین ن
بــه اتمــام برســانم زمــان پرداخــت کــه فــرا برســد، 
جــدا از بهــره آن ارزش ارز ۷۰-۸۰ درصــد رشــد 
ــرای  ــت ب ــی اس ــه عوامل ــا هم ــت� این ه ــرده اس ک

ــت�  ــن اس ــرمایه گذاران خطرآفری س
ــرمایه  ــان س ــب   هم ــاال در قال ــرمایه گذاران ح س
کــه  می شــوند  وارد  مــدت  کوتــاه  گــردش  در 
ــرای مثــال مــواد  بیشــتر قابــل پیش بینــی اســت، ب
اولیــه وارد کننــد و بــه فــروش برســانند ولــی بــرای 
ــت  ــن موقعی ــر ای ــم اگ ــد می دان ــه، بعی ــدت ن بلندم

تفته: اگر فضای مبادالت ارزی 
اصالح نشوند استقبالی هم 

که در بخش گردشگری و یا 
هر بخش دیگر اقتصادی مورد 
انتظار است را نخواهیم داشت
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تثبیــت نشــود و وضعیــت سیاســی محکــم نشــود 
ــوط  ــدت و مرب ــاه م ــرمایه گذاری ها کوت ــتر س بیش

ــد� ــاری باش ــای ج ــه فعالیت ه ب
ــر ســر  بیشــتر بحث هایــی کــه مطــرح اســت ب
صنــدوق توســعه ملــی اســت و ایــن صنــدوق بنــا 
ــر سیاســت هایی کــه دارد منابعــش را تخصصــی  ب
ــاوری  ــک کش ــال بان ــرای مث ــد، ب ــیم می کن تقس
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــاورزی بان ــای کش فعالیت ه
ــدن  ــت و مع ــک صنع ــی و بان ــای صادرات فعالیت ه
مباحــث  و  معدنــی  و  صنعتــی  فعالیت هــای 
مربــوط بــه گردشــگری نیــز بــه  بانــک گردشــگری 

تخصیــص می یابــد� 

برگشت پذیری منابع چگونه  ½
امکان پذیر است؟ 

ــگری  ــت گردش ــرمایه گذاری در صنع ــق س رون
آقــای  اســت�  امکان پذیــر  ارزان  منابــع  بــا 
ــع  ــت مناب ــت الزم اس ــد: دول ــاعدی فر می گوی س
ارزانــی در اختیــار ســرمایه گذاران بــا بــاز پرداخــت 
کــم ماننــد ۸ درصــد ارائــه دهــد یــا منابــع ریالــی 
ــوزه  ــک در ح ــای کوچ ــا طرح ه ــد ت ــن کن را تامی
گردشــگری هــم بتواننــد شــکل بگیرنــد و برگشــت 
ــند�   ــته باش ــراه داش ــه هم ــرمایه را ب ــری س پذی
ارزان در اختیــار ســرمایه  زمانــی کــه منابــع 
ــی  ــوند� ول ــذب می ش ــود ج ــته ش ــذاران گذاش گ
منابــع بانــک هم اکنــون ۱۸ درصــد اســت و کســی 
بــا ایــن میــزان بــاال بــرای ســرمایه گــذاری تمایــل 

پیــدا نمی کنــد� 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــاعدی فر در پاس س
ــای ارزان  ــه پول ه ــود دارد ک ــی وج ــه تضمین چ
ــتم  ــه سیس ــوند ب ــرف  ش ــت مص ــای درس در ج
ــه  ــزود: نظــارت ب ــک اشــاره کــرد و اف ــی بان نظارت
ــارت  ــث نظ ــی بح ــود دارد یک ــل وج ــورت کام ص
ــه  ــی ک ــام طرح های ــا در تم ــت� م ــرف اس ــر مص ب
ــارت الزم را  ــروز نظ ــا ام ــده ت ــرا ش ــور اج در کش
در  امــا  شــده اند،  اجــرا  طرح هــا  و  داشــته ایم 
ــار  ــا چه ــه ی ــدی س ــت، زمان بن ــوزه بازپرداخ ح
ســاله بعضــا ۵ ســاله در طرح هــای گردشــگری در 
شــرایط فعلــی کشــور جوابگــو نیســت� بایــد زمــان 
ــت،  ــر گرف ــا در نظ ــرای بازپرداخت ه ــتری ب بیش
بایــد در قوانیــن کشــور اصاحاتــی  بنابرایــن 
صــورت بگیــرد و زمــان بیشــتری در نظــر بگیرنــد 
ــروم  ــق مح ــرمایه گذاران در مناط ــرای س ــه ب البت
شــرایط بهتــری را درنظــر گرفته انــد، بــرای مثــال 
ــی  ــه تاســیس هتل ــم ب ــر ســرمایه گذاری تصمی اگ
ــن  ــد زمی ــرای خری ــتکم ب ــرد دس ــران بگی در ته
ــا  ــد ب ــان پرداخــت کن ــون توم ــد ۵۰۰ میلی آن بای
ــورد  ــوارد م ــردن م ــم ک ــزات و فراه ــایر تجهی س
نیــاز مبلغــی بــاالی هــزار میلیــارد هزینــه خواهــد 
ــد  ــا بازپرداختــش در محــل از درآم ــه ب داشــت ک
هتــل شــاید بــرای ۴-۵ ســال کافــی نباشــد، ایــن 
ــن  ــا ای ــوند� ب ــل ش ــد تعدی ــد بای ــته از قواع دس
چنیــن قوانیــن و قواعــد دســت و پــا گیــر شــرایط 
بــرای ســرمایه گــذاران در ایــران بــه گونه ای اســت 

ــم�  ــزی داری ــرمایه گری ــه س ک

تاثیر برجام بر توسعه سرمایه گذاری 
مدیــر اعتبــارات بانــک توســعه صــادرات ایــران 
تاثیــر برجــام را منجــر بــه عقــد قراردادهــای 
قرارداد هــای  گفــت:  و  برشــمرد  بین المللــی 
ــا نوســانی کــه  ــم ام ــی در دســت داری ــاه مدت کوت
ــدگان و  ــتیاق واردکنن ــود دارد اش ــرخ ارز وج در ن
صادرکننــدگان را از بیــن می بــرد، چــون بــاز 
پرداخت هــا بــه ارز هســت� بــرای مثــال شــما 
یــک دالر تســهیات می گیریــد معــادل یــک 
ــال  ــد و س ــه می دهن ــهیات را ارائ ــن تس دالر ای
ــن فضــا در  ــه ای ــد بازپرداخــت اســت ک ــد موع بع
ســال آینــده مبهــم اســت بــا چــه نرخــی در چــه 
ــرد�  ــد صــورت بگی ــن بازپرداخــت بای ــرایطی ای ش
ــرخ  ــه ن ــا دالر ب ــش ب ــاه پی ــده ۴ م ــر وارد کنن اگ
۳۸۰۰ هــزار تومــان واردات انجــام داده باشــد االن 
ــا  ــن تســهیات می بایســتی ب ــس دادن ای ــرای پ ب
ــی  ــد� یعن ــدام کن ــان اق ــرخ ۴۲۰۰ توم ــه ن دالر ب
ــن  ــه در ای ــش ک ــد افزای ــدود ۲۵ درص ــزی ح چی
شــرایط متضــرر می شــوند، مگــر این کــه شــخصی 
درآمــد ارزی داشــته باشــد و در قبــال ایــن واردات 
بتوانــد صــادرات انجــام دهــد کــه گرفتــار نوســانات 
ارزی نشــود� اگــر کســی وارد کننــده صــرف باشــد 
ــرد  ــهیاتی بگی ــارج تس ــرمایه گذاری از خ ــا س و ی
و درآمــد ارزی پشــتوانه آن نباشــد حتمــا گرفتــار 

می شــود�

 گردشگری در پسابرجام؛ 

بیـم هـا 
امیدها

ــی  ــی و سیاس ــای فرهنگ ــم ه ــی پارادای بررس
موجــود در فضــای مــدرن نشــان دهنــده آن 
اســت کــه بــرای توســعه عمیــق و فرهنــگ محــور 
ــش روی آن،  ــای پی ــع چالش ه ــگری و رف گردش
مــی بایســت تعامــل ســازنده و اثرگــذار بــا جهــان 

ــر  ــه نظ ــه ب ــرد ک ــرار گی ــی ق ــت اصل در اولوی
ــتکم  ــی، دس ــای کنون ــر در فض ــن ام ــد ای می رس

ــد� ــتیابی باش ــل دس ــه ای قاب ــطح منطق در س
موفقیــت ایــران در دســتیابی بــه توافــق جامــع 
اقــدام مشــترک ) برجــام(، نــه تنهــا موجــب حذف 
ــا  ــع تحریم ه ــران هراســی و رف ــگاه نادرســت ای ن
شــد، بلکــه تحولــی عمیــق در مختصــات سیاســی 

و اقتصــادی منطقــه پدیــد آورد�
ــط خــوب  ــان رواب ــران همــواره خواه ــردم ای م
ــد  ــان بوده ان ــا کشــورهای جه ــایگان و ب ــا همس ب
و صلــح و دوســتی بــا بشــریت را ســرلوحه رفتــار 
اجتماعــی و سیاســی خــود قــرار داده انــد کــه ایــن 
ــه دار  ــی و ریش ــت غن ــده هوی ــان دهن ــورد نش م
ایــران و نــگاه عمیــق و صحیــح ایرانیــان بــه 
جامعــه جهانــی در گســتره تاریــخ و تمــدن اســت�

ــی  ــه ای اهمیت ــبات منطق ــم در مناس ــن مه ای
پیچیــده  موضــوع  امــروز  می یابــد�  مضاعــف 
تبــادالت ارزی و بانکــی میــان ایــران و ســایر 
مهــم  اولویت هــای  از  منطقــه  کشــورهای 
پیــش روی دســتگاه دیپلماســی دولــت اســت 
دولــت الزم اســت تبــادالت بانکــی و ارزی را 
دســتکم در ســطح منطقــه ای بــه شــرایط ایــده آل 

بازگردانــد�

ــرای  ــی ب ــای بانک ــت ه ــطح ظرفی ــای س ارتق
اســتفاده از کارت هــای بانکــی بــدون همــراه 
زیرســاخت های  اصلی تریــن  از  ارز  داشــتن 
توســعه گردشــگری هــر کشــوری اســت و در 
ایــن زمینــه اگرچــه اقدامــات و مذاکراتــی صــورت 
گرفــت امــا نتایــج موثــر آن تاکنــون بــه صــورت 
کامــل اجرایــی نشــده اســت و در صــورت تکمیــل 
ــران  ــردم ای ــه تنهــا مناســبات م ــرض ن ــه ف آن، ب
ــا  ــران ب ــط ته ــه رواب ــد بلک ــا می یاب ــه ارتق و ترکی
ســایر کشــورهای منطقــه در عرصــه گردشــگری 
ــه خواهــد  ــل توجهــی را تجرب ــی قاب ــز دگرگون نی

کــرد�
راهبــردی  منطقــه  در  بانکــداری  صنعــت 
ــعه  ــای توس ــن محوره ــی تری ــه از اصل خاورمیان
ــاط  ــه ارتب ــت ک ــح اس ــت و واض ــگری اس گردش
ــی و  ــای خصوص ــک ه ــا بان ــتمر ب ــدرن و مس م
ــرای  ــد ب ــه ای، می توان ــورهای منطق ــی کش دولت
بانــک هــای ایرانــی آثــار مثبتــی در زمینــه 
ــته  ــی داش ــات بانک ــتانداردهای خدم ــای اس ارتق
ــت  ــد مل ــدال و امی ــر، اعت ــان تدبی ــد� گفتم باش
ایــران در توســعه صنعــت گردشــگری نمــود 

ویــژه ای خواهــد داشــت�

حمید اوضح
نویسنده و کارشناس گردشگری
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گــروه هتل هــای آریــا از ســالن 
بــه  هتلــداری  تجهیــزات  نمایــش 
عنــوان یــک نمایشــگاه دایمــی در 
شــهرک امیــد تهــران رونمایــی کــرد� 
ایــن مجموعــه امکاناتــی فراهــم کرده 
اســت تــا هتلــداران از سراســر کشــور 
نســبت بــه بهره بــرداری و تجهیــز 
ــه  ــن مجموع ــات ای ــا از امکان هتل ه
ــامانه  ــن س ــوند� همچنی ــد ش بهره من
ــا  ــای آری ــروه هتل  ه ــیون گ رزرواس
امــکان بهره بــرداری از اتــاق هــای 
و  تهاتــر  قالــب  هتل هــادر  ســایر 
ــت� در  ــرده اس ــم ک ــازی را فراه بهس
مراســمی کــه بــه بــه مناســبت آغــاز 
بــه کار ایــن نمایشــگاه دائمــی برگزار 
ــب رییــس  ــای محســن قری شــد، آق
هتل هــای  گــروه  مدیــره  هیــات 
ــکل  ــروه متش ــن گ ــت: ای ــا گف آری
از ۱۰ هتــل ممتــاز کشــور اســت 
و اولیــن هــدف آن ارایــه مشــاوره 
ســرمایه گذاری اســت تــا تاش هــا در 
عرصــه توســعه اقامتگاه هــای کشــور 

در مســیر درســت قرار بگیرد� شــخصی 
ممکن اســت براســاس دالیل شــخصی 
ــا هتل ســازی  ــا عموم هتــل بســازد ام
ــدارد  ــی ن ــای مطالعات ــور مبن در کش
ــت  ــر بازگش ــر س ــکل ب ــا مش و ده ه

ســرمایه آنــان به وجــود می ایــد�
آقــای قریــب خاطرنشــان کــرد کــه 
ــداری  ــت هتل ــرمایه گذاران در صنع س
ــن  ــد ای ــی نیازمن ــر زمان ــش از ه بی
باشــند�  دانش محــور  تــا  هســتند 
ــرای تامیــن  ــن نمایشــگاه دائمــی ب ای
تجهیــزات صنعــت هتلــداری راه اندازی 
ــه منظــور حمایــت از کاالی  شــده و ب
ایرانــی اســت� مثــا تشــک مــورد 
نیــاز هتلــداران بــرای کارخانجــات 
ــی را  ــه الزامات ــه چ ــوم نیســت ک مفه

نیــاز دارد� همین طــور مبلمــان و ســایر 
ــا  ــا ب ــای آری ــروه هتل ه ــزات� گ تجهی
اســتانداردهای هتلــی ایــن محصــوالت 
ــا محصــوالت  را تولیــد کــرده اســت ت
ــرای  ــی ب خــوب را از کارخانجــات اصل
مصــرف هتل هــای کشــور تامیــن 
کنــد� چهارمیــن هدف گــذاری تجهیــز 
راه انــدازی و بهره بــرداری از هتــل و 

ــت� ــری  اس ــات تهات ــه خدم ارای
ــن  ــل داران در تامی ــیاری از هت بس
مشــکاتی  دچــار  هتلــی  منابــع 
آریــا  هتل هــای  گــروه  و  هســتند 
ــورت  ــه ص ــا ب ــرایط را دارد ت ــن ش ای
ــد و در ازای آن در  ــل کن ــری عم تهات
ســامانه رزرواســیون خــود، اتاق هــا 
را به فــروش برســاند� آقــای قریــب 

ــا  ــره ب ــی مذاک ــه ط ــرد ک ــد ک تاکی
بانــک تجــارت، قــراردادی منعقــد 
شــده تــا بخشــی از اتاق هــا را تامیــن و 
نوســانی و به صــورت اقســاطی تامیــن 

ــد� کنن
در ســالن نمایــش اقــام مــورد 
نیــاز هتلــداران شــامل کف پــوش، 
تشــک، تخت خــواب، و نمونه هایــی 
ــا و فضــای  ــی اتاق ه ــاری داخل از معم

ــت�  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــی ب الب
بزرگ نیــا مدیــرکل  آقــای دالور 
میــراث فرهنگی و گردشــگری اســتان 
تهــران نیــز  یــادآور شــد کــه جامعــه 
واحــد ســرمایه گذاری  پنجــره  بــه 
ــاز دارد�  ــگری نی ــات گردش در تاسیس
ــش  ــران آمای ــد در اســتان ته ــر چن ه
ســرزمین صــورت گرفــت امــا بــه روز 
نیســت و دیوان ســاالری فرســاینده 

مســیر ســرمایه گذاران را بــا ابهــام 
بزرگ نیــا  اســت�  کــرده  روبــرو 
لکه هــای  کــه  کــرد  خاطرنشــان 
و  نشــده  مشــخص  ســرمایه گذاری 
مکان یابــی مناســب نبــوده اســت� 
ــاره  ــه چندب ــتان ها تجرب ــی از اس برخ
ــن  ــد و پنجــره واحــد ضــرورت ای دارن

کار اســت� 
اســتاد  امامــی  محســن  دکتــر 
دانشــگاه در ایــن مراســم از بی توجهــی 
بــه صنعــت گردشــگری گایــه کــرد و 
افزود: گردشــگری صنعت اول دنیاســت 
ــدت  ــه ش ــده ب ــن پدی ــران ای و در ای

ــت� ــده اس ــی ش سیاس
مباحــث سیاســی و اقتصــادی دائما 
ــد  ــه می زن به فعــاالن ایــن صنــف ضرب
ــی  ــه جهان ــد از قافل حــال آن کــه نبای

عقــب بمانیــم�

نمایشگاه 
دائـمـــی 
تجهیزات 
هتلداری

ابتکاری از گروه 
هتـل هـای آریـا

قریب: نمایشگاه دائمی 
برای تامین تجهیزات 

صنعت هتلداری راه اندازی 
شده و به منظور حمایت از 

کاالی ایرانی است

محسن آقایان مدیرعامل گروه هتل های آریا و و دکتر محسن امامی مدرس هتلداری در 
مراسم آغاز به کار نخستین نمایشگاه محصوالت هتلی 
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ــال در  ــای فع ــران از هلدینگ ه ــگری ای ــعه گردش ــرکت توس ش
ــه را  ــای الل ــروه هتل ه ــه گ ــت ک ــران اس ــگری ای ــت گردش صنع
ــدوان در 5۰  ــه کن ــره ای الل ــی صخ ــل بین الملل ــار دارد. هت در اختی
ــتان  ــتون در اس ــه بیس ــی الل ــل بین الملل ــز و هت ــری تبری کیلومت
ــه  ــت ک ــی اس ــرمایه گذاری های قابل توجه ــه س ــاه ازجمل کرمانش
ــی  ــگران خارج ــزد گردش ــران ن ــای ای ــد بوتیک هتل ه ــوان برن به عن
شــهرت دارد. بــا دکتــر علــی جیرفتــی مدیرعامــل شــرکت توســعه 
گردشــگری ایــران پیرامــون تازه تریــن برنامه هــای ایــن مجموعــه بــه 
ــته  ــه رش ــی دانش آ موخت ــی جیرفت ــر عل ــتیم. دکت ــو نشس گفت وگ
ــه  ــت ک ــران اس ــر ته ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــع دانش ــی صنای مهندس
ــش  ــه آزاد کی ــزی منطق ــادی و برنامه ری ــاون اقتص ــن مع ــش  از ای پی
ــرمایه گذاری ها در  ــده س ــته عم ــال های گذش ــت. در س ــوده اس ب
منطقــه آزاد کیــش در حــوزه گردشــگری اتفــاق افتــاده اســت. ایــن 

می خوانیــد: را  گفت وگــو 

z  چه تحلیلی از فضای جذب ســرمایه در کشــور ارائه می دهید؟
سرمایه ها عمومًا در فضاهای غیرمولد جریان دارد. با توجه به اشراف 
جنابعالی به مباحث ســرمایه گذاری، مسیر درست جذب سرمایه در 

صنعت گردشگری ایران کجاست؟
ــور الزم  ــگری کش ــوزه گردش ــاز در ح ــرمایه گذاری های موردنی ــده س  عم
اســت در زمینــه زیرســاخت ها صــرف شــود چراکــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
طبیعــی و تاریخــی کشــور در ایــن زمینــه فقیــر هســتیم� این حجــم از ســرمایه از 
طریــق ســرمایه گذاری های دولتــی قابــل جــذب نیســت و بخــش خصوصــی نیــز 
ــد چنــدان نقشــی داشــته باشــد� به نظــر مــن بالندگــی  در کوتاه مــدت نمی توان

صنعــت گردشــگری ایــران، بــا توســعه زیرســاخت های 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  طریــق  از  گردشــگری 
توســعه  بــرای  مــدل  دو  می دهــد�  رخ  موجــود 
ــد  ــه می توان ــود دارد ک ــا وج ــور م ــاخت در کش زیرس
ــد:  ــته باش ــی داش ــه کاف ــرمایه گذاری توجی ــرای س ب
ــگران،  ــر گردش ــی� اکث ــدل طبیع ــی و م ــدل تاریخ م
چــه داخلــی و چــه خارجــی، به دنبــال بهره منــدی از 
ایــن جذابیت هــا هســتند و از طــرف دیگــر، ظرفیــت 
توســعه زیرســاخت بــرای ایــن دو بخــش وجــود 
دارد� از ایــن رو، اقامتگاه هــای بومگــردی می توانــد 
راهــکاری بــرای توســعه زیرســاخت باشــد به ویــژه در 
شــرایطی کــه توســعه هتل هــا بــا چالش هــای فــراوان 

روبه روســت�
از طــرف دیگــر، میــدان نقش جهــان اصفهــان، 
ــک  ــوان ی ــته به عن ــه توانس ــت ک ــی اس ــه خوب نمون
ــع  ــود جم ــرد خ ــرمایه ها را گ ــی، س ــت تاریخ ظرفی

کنــد� در چنــد الیــه پیرامــون ایــن میــدان، مشــاغل مختلف مشــغول کســب وکار 
هســتند و همیــن فعالیت هــا ایــن میــدان را زنــده و پویــا نــگاه داشــته اســت؛ امــا 
ــم  ــر می بینی ــی کشــور کمت ــت را در ســایر اماکــن تاریخــی و میراث ــن وضعی ای
ــرمایه  ــذب س ــرای ج ــی ب ــای تاریخ ــن محوطه ه ــات ای ــته ایم از امکان و نتوانس

ــم� ــرداری کنی بهره ب
در نقــاط بکــر و طبیعــی کشــور بایــد موقعیت هایــی را شناســایی کــرد و بــا 
اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا زیرســاخت های گردشــگری را توســعه داد� شــرکت 
توســعه گردشــگری در راســتای شناســایی چنیــن فرصت هــای ســرمایه گذاری 

ــد� ــدام می کن اق

z  با توجه به رسالت شرکت توسعه گردشــگری ایران، برنامه های
بلندمدت و کوتاه مدت در ســال ۹۷ چیست؟ بخش خصوصی با چه 

طرح ها و ایده هایی قادر است تا با شما همراه شود؟
ــکل  ــرد و به ش ــت نمی گی ــه ای از دول ــگری بودج ــعه گردش ــرکت توس  ش
ــن هلدینــگ بیــش از ۵۰ ســال قدمــت دارد  ــه ـ درآمــد اداره می شــود� ای هزین
ــژه خدمــات گردشــگری  ــادر اســت در حوزه هــای مختلــف گردشــگری به وی و ق
بــه پایلــوت تبدیــل شــود� تصمیــم داریــم در ســال ۹۷ به عنــوان پایلــوت صنعــت 
ــای کاســیک خــود  ــون چــه در هتل ه ــم� هم اکن ــای نقــش کنی ــداری ایف هتل
ــل  ــد هت ــان مانن ــا بوتیک هتل هایم ــران ی ــه ته ــی الل ــل بین الملل ــد هت مانن

صخــره ای کنــدوان اســتانداردهای ویــژه ای داریــم�
هتــل صخــره ای کنــدوان و هتــل الله بیســتون در کرمانشــاه برنــد بوتیک هتل 
ــا،  ــن پلتفرم ه ــه ی ای ــتفاده از تجرب ــا اس ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــران اس در ای
الگوهــای توســعه را در اختیــار دارد� ضمــن این کــه تأکیــد می کنــم ایــن شــرکت 
به دنبــال رقابــت بــا بخــش خصوصــی نیســت، بلکــه هــدف آن ایجــاد نمونه هایــی 

کار ما الگوسازی 
در خدمات گردشگری

 است

دکتر علی جیرفتی، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران 
در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه سفر:

 هتل الله بیستون در کرمانشاه
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ــه خدمــات در صنعــت هتلــداری و اقامتگاهــی  ــه از ارائ یگان
� ست ا

ــتانی  ــرکت های اس ــف ش ــه بیشــتر وظای موضــوع دوم ک
زیرســاخت هایی  توســعه  و  ســرمایه گذاری  اســت، 
ــران در  ــگری ای ــعه گردش ــرکت توس ــت� ش ــگری اس گردش
اســتان های مختلــف ۲۹ شــرکت را راهبــری می کنــد� ایــن 
ــا فرصت هــای ســرمایه گذاری را  ــد ت شــرکت ها وظیفــه دارن
رصــد کننــد� فرصت هــای توســعه گردشــگری در فضاهــای 
جنگلــی و غــار قوری قلعــه در اســتان کرمانشــاه از این دســت 
ــارکت  ــوزه مش ــارس در ح ــتان ف ــا در اس ــت� ی فعالیت هاس
بخــش خصوصــی در زمینــه گردشــگری ســامت و جــذب 

بیمــاران از کشــورهای خارجــی فعالیــت شــده اســت و بحــث بلیــت، ترانســفر، 
ــد و بخــش  ــده دارن ــی از این دســت را برعه ــت و انجــام معالجــات و خدمات اقام
خصوصــی هــم درگیــر طرح هــا و پروژه هــای ایــن شــرکت اســت� شــرکت های 
ــتوران ها و  ــا، رس ــاد هتل ه ــرای ایج ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــن ب ــتانی همچنی اس

ــد� ــارکت دارن ــگری مش ــاخت های گردش ــایر زیرس س
درنتیجــه مــا دو نــوع شــرکت داریــم؛ شــرکت های توســعه ای )عموماً اســتانی( 
کــه ســرمایه گذاری ساخت وســاز و توســعه زیرســاخت را برعهــده دارنــد و 
ــد  ــازی می کنن ــات الگوس ــه خدم ــش ارائ ــه در بخ ــردار ک ــرکت های بهره ب ش
ــرکت های  ــه ش ــا آن را ب ــل پروژه ه ــس از تکمی ــعه ای پ ــرکت های توس ــذا ش ل

بهره بــردار تحویــل می دهنــد�
یکــی دیگــر از برنامه هــای مــا همــوار کــردن مســیرهای معرفــی ظرفیت هــای 
گردشــگری ایــران در بخــش نرم افــزاری اســت� متأســفانه حتــی هموطنــان مــا 
ــند�  ــگری را نمی شناس ــای گردش ــیاری از ظرفیت ه ــز بس ــور نی ــل کش در داخ
به عنــوان مثــال بســیاری از ایرانیــان هتــل صخــره ای کنــدوان را کــه یکــی از ســه 

هتــل صخــره ای دنیاســت، نیــز به درســتی نمی شناســند�

z  نقش مؤسسات مالی و بانکها برای ارائه تسهیالت بسیار مهم است
و این گونه تصور نمی شــود که شرکت توسعه گردشگری ایران بتواند 
با درآمد خود این حجم از طرح هــا را مدیریت کند، آیا منابع بانکی 

تسهیالت جذابی را در نظر گرفته است؟
 مــا بیشــتر بــه کاهــش موانــع و دیوان ســاالری ها احتیــاج داریــم تــا منابــع 
بانکــی� بخــش خصوصــی عمومــاً از پیچیدگــی فرآیندهــا و مراحل صــدور مجوزها 
ــاخت ها از  ــعه زیرس ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــرمایه م ــن س ــت� تأمی ــد اس گایه من

طریــق مؤسســات مالــی و اعتبــاری در اولویــت بعــدی قــرار می گیــرد�

z  یعنــی دغدغــه در این بخش
موضوعات مالی نیست؟

ــرای  ــرمایه گذاری ب ــاً� س ــه لزوم   ن
ســاخت هتــل، بخــش خصوصــی را درگیر 
ــای  ــا نهاده ــدد ب ــاالری های متع دیوان س
مجبــور  آن هــا  می کنــد�  مختلــف 
ــاخت  ــن مجــوز س ــرای گرفت ــوند ب می ش
ــده ای را در  ــل پیچی ــرداری مراح و بهره ب
ــوازی طــی  ــف و بعضــاً م نهادهــای مختل
کننــد، حتــی زمانــی کــه نیــازی بــه منابع 

ــد� ــی بانکــی ندارن مال

z  در واقع شــما قادر خواهید بود در همــکاری با بخش خصوصی
دیوان ساالری ها را مدیریت کنید؟

  بلــه بــا توجــه به جایــگاه شــرکت و ارتبــاط آن بــا ســازمان میراث فرهنگی، 
دســتگاه های مختلــف خــود را مقیــد می داننــد کــه بــا شــرکت توســعه 
ــیاری از  ــم بس ــه می توانی ــن این ک ــند و ضم ــگ باش ــران هماهن ــگری ای گردش
زیرســاخت ها ازجملــه اراضــی شــرکت را بــرای ســرمایه گذاری در اختیــار بخــش 

خصوصــی قــرار دهیــم�

z  مجموعه شــما بازوی اجرایی دولت است. آقای مونسان گفته که
۲هــزار واحد بوم گردی به چرخه وارد می شــود و هزار واحد تاکنون 
بهره برداری شده است. پرسش این جاســت که فعالیت این واحدها 
چگونه نظارت می شــود. آیا این موضوع تالطمــی در بازار هتلداران 

به ویژه هتل آپارتمان ها ایجاد نمی کند؟
ــای  ــدی واحده ــرای درجه بن ــی ب ــوز ضوابط ــت� هن ــتی اس ــه درس   نکت
بوم گــردی اعــام نشــده اســت� در کنــار ایجــاد ســازوکار فعالیــت بومگردی هــا، باید 
همــان مدلــی کــه بــرای درجه بنــدی هتل هــا وجــود دارد و یــک بــازوی اجرایــی 
ــت�  ــده اس ــاد ش ــا ایج ــازی آن ه ــرای استانداردس ــی ب ــازمان میراث فرهنگ در س
ــای کشــور  ــرای هتل ه ــرار اســت ب ــا ق ــم� م ــم ایجــاد کنی ــا ه ــرای بومگردی ه ب
الگوســازی کنیــم� کار نظــارت و ســاماندهی بومگردی هــا را نیــز می تــوان از مجرای 
ــانه های  ــاماندهی کاش ــم س ــی داری ــا آمادگ ــام داد و م ــتانی انج ــرکت های اس ش
بومگــردی را برعهــده بگیریــم� فلســفه فعالیــت شــرکت توســعه گردشــگری ایــران 
ــن  ــای تدوی ــه در حوزه ه ــال آن ک ــت؛ ح ــگری اس ــات گردش ــازی در خدم الگوس

ــی هــم می توانیــم نقــش ایفــا کنیــم� ــط، استانداردســازی و بازاریاب ضواب

دکتر جیرفتی: ساماندهی، الگوسازی 
استانداردسازی و ضوابط اقامتگاه های 

بوم گردی را می توان از مجرای ۲۹ 
مجموعه استانی شرکت توسعه  

گردشگری ایران به انجام رساند. این 
شرکت، بازوی اجرایی سازمان میراث 

فرهنگی برای توسعه گردشگری به 
شمار می رود

هتل صخره ای کندوان و هتل الله بیستون در کرمانشاه برند بوتیک هتل در ایران است و بخش خصوصی با استفاده از تجربه ی این پلتفرم ها، الگوهای توسعه را در اختیار دارد� 



ــر از پایتخــت چــاد  ــب بهت ــه مرات ��� اوضــاع شــهر و خیابان هــاي نیامــي ب
ــد� ــا شــدت مي تابی ــود و خورشــید ب ــف کــرده و داغ ب ــان تَ ــود� هــوا هم چن ب
ــع  ــان واق ــئولین و هموطن ــتقبال مس ــورد اس ــران م ــي ای ــۀ دین در مدرس
ــا  ــد� ب ــفرم آگاه بودن ــۀ س ــران  از برنام ــات ای ــق مطبوع ــا از طری ــدم، آن ه ش
هماهنگــي مســئولین، در محــل مدرســه ســکونت یافتــم� در این مدرســه ۱۲۰ 
محصــل پســر مســلمان نیجــري مشــغول تحصیــل دروس دینــي و معمــول 

بودنــد�
مــن در نیامــي دو کار عمــده داشــتم؛ یکــي دیــدار بــا مســئوالن ورزشــي و 
ســیاحتي نیجــر و دیگــري اخــذ روادیــد کشــور بورکینافاســو بــود� بعــد از آن 

عــازم جــاده مــي شــدم�
فــرداي آن روز ابتــدا روادیــد کشــور بورکینافاســو را از ســفارتخانۀ فرانســه 
کــه حافــظ منافــع بورکینافاســو در نیجــر بــود گرفتــم� اخــذ ایــن روادیــد یــک 

نصفــه روز وقــت بـُـرد�
ــران  ــي ای ــۀ دین ــئولین مدرس ــه مس ــي ک ــا هماهنگي های ــر آن روز ب عص
انجــام دادنــد، بــا مســئولین کمیتــۀ ملّــي المپیــک نیجــر در محــل آن کمیتــه 

دیــدار داشــتیم�
ابتــدا خبرنــگار روزنامــۀ »ســاحل« مصاحبــه اي انجــام داد و عکــس گرفــت 
و رفــت� بعــد بــا آقــاي »َمَمــدو تاالتــا« رئیــس کمیتــۀ ملّــي المپیــک نیجــر 

دیــدار و گفــت و گــو کردیــم، او حــدود ۵۰ ســالي ســن داشــت�
ــي  ــر و پرچم های ــان ها ـ تصاوی ــا، نش ــاي تاالت ــاق کار آق ــوار ات ــر در و دی ب
از نهضــت المپیــک و پنــج حلقــۀ آن کــه بیانگــر دوســتي مــردم پنــج قــارۀ 
جهــان اســت، نصــب شــده بــود� هم چنیــن عکــس بزرگــي از ژنــرال ابراهیــم 
ــه  ــب توج ــاق جل ــوار آن ات ــر دی ــر( ب ــور نیج ــس جمه ــاره )رئی ــارا ب مایناس
مي کــرد� در طــي آن دیــدار، آقــاي تاالتــا مي گفــت کــه کمیتــۀ ملّــي 
المپیــک نیجــر بــه خاطــر فقــر حاکــم بــر کشــور، توســط عــده اي عاقه منــد 
ــورت  ــه ص ــي از آن کمیت ــت دولت ــه حمای ــود و هیچ گون ــي مي ش خودگردان

نمي گیــرد�
او عنــوان کــرد کــه ورزش در کشــور نیجــر آن چنــان جایگاهــي نــدارد، ولــي 
ــترش  ــد و گس ــاعه و رش ــت اش ــي جه ــاي خوب ــر حرکت ه ــال هاي اخی در س
ــه  ــف ورزشــي در پایتخــت و شــهرهاي مهــم صــورت گرفت رشــته هاي مختل
اســت� وقتــي بروشــور ســفرم را بــا هدایایــي از ایــران در اختیــار آقــاي تاالتــا 
گذاشــتم او بــا مطالعــۀ بروشــور، از پیــام برنامــۀ ســفر اظهــار خشــنودي کــرد و 
گفــت؛ ابــاغ پیــام صلــح و دوســتي بســیار بــاارزش اســت� ســپس آقــاي تاالتــا 
ــارم  ــه در اختی ــود آن کمیت ــوان یادب ــه عن ــرد را ب ــي زن و م ــس چوب دو تندی

گذاشــت�
آن دیــدار بــا یــک مصاحبــۀ تلویزیونــي کــه در حیــاط آن کمیتــه بــا مــن 

صــورت گرفــت، بــه پایــان رســید�
ــي المپیــک  ــۀ ملّ ــاق، کّل تشــکیات کمیت ــا دو ات ــاط کوچــک ب یــک حی

نیجــر بــود�
ــداري دارو  ــۀ مق ــت تهی ــي، جه ــورم در نیام ــّومین روز حض ــِح س در صب
ــا  ــا ب ــودم، در آن ج ــه ب ــران رفت ــر ای ــگاهِ هال احم ــه درمان ــیر، ب ــراي مس ب
دکتــر ایرانــي درمانــگاه مشــغول صحبــت بــودم کــه یکــي از کارکنــان محلــي 
ــاي  ــهر کودت ــه در ش ــر داد ک ــد و خب ــرون وارد ش ــیمه از بی ــگاه سراس درمان
ــه قتــل رســیده  نظامــي صــورت گرفتــه و طــي آن، رئیــس جمهــور نیجــر ب

اســت!
بــا خبرهــاي تکمیلــي بعــدي معلــوم شــد کــه کودتــا توســط رئیــس گارد 
محافــظ خــود رئیــس جمهــور انجــام شــده و در اّولیــن اقــدام، رئیــس جمهــور 
»ابراهیــم مایناســارا بــاره« بــا اســلحۀ ســنگین بــه طــرز فجیعــي در فــرودگاه 

کشــته شــده اســت� او کــه بــا کودتــا آمــده بــود، بــا کودتــا هــم رفــت!
ژنــرال ابراهیــم مایناســارا بــاره در ســال ۱۹۹۶ زمانــي کــه ریاســت ســتاد 
ــا حمایــت فرانســه کودتایــي نظامــي را  ــه عهــده داشــت، ب ارتــش نیجــر را ب
بــر علیــه رئیــس جمهــور وقــت »ماحمــان عثمــان« انجــام داد و قــدرت را از 
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دســت او گرفــت� او بــه ایــن شــکل رئیــس جمهــور شــده بــود�
ــاره مدتــي بعــد انتخابــات ریاســت جمهــوري  گرچــه ابراهیــم مایناســارا ب
برگــزار کــرد، اّمــا هنگامــي کــه دو نفــر از پنــج نامــزد انتخابــات بــه ســفارت 
امریــکا در نیجــر پناهنــده شــدند، معلــوم شــد کــه آن انتخابــات ظاهرســازي 

بــوده اســت�
در راه بازگشــت از درمانــگاه هال احمــر بــه مدرســه، در خیابانــي منتهــي 
ــا شــتاب در حــال  ــود، ب ــوار ب ــک بول ــه ی ــاِن شــهر ک ــن خیاب ــه معروف تری ب
عزیمــت بــودم کــه مواجــه شــدم بــا تانکــي کــه از بولــوار بــه داخــل خیابــان 
پیچیــد و رودرروي مــن قــرار گرفــت� نفــري کــه بــاال تنــه اش از تانــک بیــرون 

بــود، پُشــِت ُمسلســل، اوضــاع را زیــر نظــر داشــت�
ــان  ــس در آن خیاب ــردم، هیچ ک ــگاه ک ــم را ن ــت و مقابل ــه پش ــک لحظ ی
نبــود� دقایــق نفس گیــري بــود� شــنیده و خوانــده بــودم کــه معمــوالً صاحبــان 
ــا و  ــد در خیابان ه ــت، راه مي افتن ــن حکوم ــۀ برانداخت ــس از واقع ــا پ کودت
ــد� ــع مي کنن ــع و قم ــند و قل ــد، مي کش ــده اي را ببینن ــر جنبن ــا ه گذرگاه ه
در ایــن فکرهــا بــودم کــه تانــک نزدیــک شــد� نگاهــم را بــه ســمت دیگــري 
ــک روي  ــِر تان ــد و گذشــت��� صــداي حرکــت زنجی ــد، آم ــک آم ــم، تان دوخت
آســفالت خیابــان، کــم و کمتــر و بــه مــرور محــو شــد� نفــس راحتــي کشــیدم 

و بــا شــتاب بــه پیشــروي ام ادامــه دادم�
روزي کــه در نیامــي کودتــا صــورت گرفــت، از نزدیکي هــاي ظهــر بــه بعــد 
در خیابان هــاي حوالــي محــل ســکونتم پرنــده پــر نمــي زد� ســکون و ســکوت 

بــر زمیــن و زمــان حاکــم بــود�
ــزل فرســتاده  ــه من ــن ب ــود و همــۀ محصلی مدرســه هــم تعطیــل شــده ب
شــده بودنــد� مــن هــم در اتاقم نشســته بــودم و ماجــراي کودتــا را مي نوشــتم؛

دنیا به مثابۀ سراي دو در است
هر روز در این سراي قومي دگر است

اّمــا آن چــه کــه مــن از »کودتــا« در ذهــن داشــتم، بــا آن چــه کــه از کودتاي 
صــورت گرفتــه در نیامــي مي دیــدم، زمیــن تــا آســمان تفاوت داشــت�

روز بعــد کم کــم مــردم درکوچــه و خیابــان بــه رفــت و آمــد پرداختنــد و 
اوضــاع شــهر تقریبــاً عــادي شــد�

ــون  ــر صفحــۀ تلویزی ــا، ب آن شــب »نخســت وزیر« نیجــر در بخــش خبره
ظاهــر شــد و بــا قرائــت اعامیــه اي بــه اطــاع مــردم رســاند کــه؛ »متأســفانه 
رئیس جمهــور ابراهیــم مایناســارا بــاره در یــک حادثــه درگذشــت� بــه همیــن 
ــي  ــزاي عموم ــور ع ــر کش ــردا در سراس ــت ف ــت دول ــوي هیئ ــبت از س مناس

ــام ! ــن و تم ــود«� همی ــام مي ش اع
آن شــب در همــان بخــش خبــري، مصاحبــه اي کــه دو روز قبــل در محــل 
کمیتــۀ ملـّـي المپیــک بــا مــن صــورت گرفتــه بــود از تلویزیــون پخــش شــد�

ــه  ــون نیجــر، موضــوع ســفر مــن را ب ــدگاِن تلویزی ــن شــکل گردانن ــه ای ب
اضافــۀ چنــد مــورد فیلــم و خبــر دیگــر دربــارۀ صنعــتـ  هنــر و علم دســتمایه 
ــادي  ــا، اوضــاع کشــور را ع ــوان کــردن آن ه ــا پخــش و عن ــا ب ــد ت ــرار دادن ق
ــزاداري  ــرآن و مراســم »زار« و ع ــاوت ق ــم ت ــار ه ــد از اخب ــد! بع ــوه دهن جل

موســیقیایي پخــش شــد�
ــدون  ــه ب ــوده ک ــن ب ــر ای ــا ب ــدگاِن کودت ــعي گردانن ــال س ــر ح ــه ه ب
ــد از  ــه روز بع ــانند� س ــان برس ــه پای ــتار، کار را ب ــري و کش ــه درگی هیچ گون
کودتــا در نیامــي، اوضــاع شــهر آرام بــود و مــردم طبــق معمــول بــه انجــام امور 
روزانــۀ خــود مشــغول بودنــد� رادیــو برنامه هایــش را از ســر گرفتــه و صــداي 
ــید��� ــوش مي رس ــه گ ــا ب ــا و آنج ــوي در اینج ــاي فرانس ــک و آهنگ ه موزی

ــتند�  ــردم هس ــوند م ــّرر مي ش ــا« متض ــه در »کودت ــي ک ــوالً آن های معم
خوشــبختانه ایــن بــار ایــن کودتــا بــه قــول سیاســّیون »خزنــده و آرام« بــود� 
مردمــي کــه مــن مي دیــدم، در حالــت عــادي بــه ســختي و فاکــت امــورات 
زندگــي خــود را مي گذراندنــد� حــال اگــر ایــن کودتــا بــا درگیــري و ُکشــت و 

ــود�  ــا ب کشــتار همــراه مي شــد، دیگــر واوی
ــورهاي  ــن کش ــي از همی ــي در یک ــبه کودتای ــل از آن، ِش ــال قب ــک س ی
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ــي  ــبکۀ تلویزیون ــگار ش ــت� خبرن ــیرآلِئون« صــورت گرف ــام »س ــي به ن افریقای
ســیاِناِن چنــد روز بعــد از ُکشــت و ُکشــتارها، فیلمــي از فریتــاُون )پایتخــت( و 
خیابان هــاي صحنــۀ درگیــري برداشــته بــود کــه اوضــاع بعــد از درگیري هــا 
ــده  ــته ش ــا کش ــه در زد و خورده ــرادي ک ــدهاي اف ــي داد؛ جس ــان م را نش
ــه  ــود ک ــي نب ــود و کس ــده ب ــهر مان ــاي ش ــه وکنار خیابان ه ــد، در گوش بودن
آن هــا را جمــع آوري کنــد� بعضــي از اجســاد ورم کــرده بودنــد� در یــک صحنــه 

ــد� ــر روي چنــد جســد نشســته و مشــغول خــوردن آنهــا بودن الشــخورها ب
در نیامــي، پخــِش آن ۵ دقیقــه مصاحبــۀ تلویزیونــي، کلّــي مــن را بــه مردم 
ــود� هرجــا کــه حاضــر مي شــدم، مــردم نزدیــک  ــازار شناســانده ب کوچــه و ب
ــر آن  ــد� اکث ــاد مي کردن ــه ی ــت، از آن مصاحب ــراز محّب ــن اب ــدند و ضم مي ش
ــا آن شــب بــراي اطــاع  مــردم در زندگي هــاي خــود تلویزیــون نداشــتند� اّم
از اخبــار کودتــا، خــود را بــه پــاي تلویزیون هــاي در دســترس رســانده بودنــد�

در کناره هــاي رود »نیجــر« کــه از مرکــز شــهر نیامــي مي گــذرد، پســرکي 
ــود� ایــن رود کــه از بلندي هــاي  ــا قــاب دســتي مشــغول ماهــي گرفتــن ب ب
کشــور گینــه سرچشــمه مي گیــرد، بــا گــذر از کشــور مالــي از ســمت غــرب 
وارد کشــور نیجــر مي شــود و در مســیر خــود در ایــن کشــور، از مرکــز شــهر 

ــذرد� ــم مي گ ــي ه نیام
رود نیجــر همــان کارآیي هــاي رود نیــل در ســودان و رود لوگــون در چــاد را 
داشــت� در ســاحل ایــن رودخانــه هرکســي هــر چیــزي را مي ُشســت؛ عدهــاي 
ــغول  ــي مش ــد ـ زن ــتحمام مي کردن ــتند و اس ــود را مي شس ــن خ ــر و ت س
ــود ـ مــردي ااُلغــش را مي شســت و چندمــرد جــوان  شست وشــوي لبــاس ب
ــد؛ از مجــراي  ــر نفتکــش را شســت و شــو مي دادن ــک تانک داخــل مخــزن ی

زیــِر مخــزن، مایــع ســیاه رنگــي وارد رودخانــه مي شــد�
در خیابان هــاي شــهر پســران نوجــوان کاســه به دســت نزدیــک مي شــدند 
و مي گفتنــد؛ فــي ســبیل اهلل )بــده در راه خــدا(� وقتــي پــول در کاســۀ آن هــا 
ــي  ــان نیام ــي زد� متکّدی ــرق م ــان ب ــادي در چشمانش ــور ش ــتم، ن مي گذاش
ــول نمــي دادم و  ــًا وقتــي کــه پ ــد� مث ــد و ســماجت نمي کردن ــاکاس بودن ب

مي گفتــم؛ اهلل کریــم )خــدا بخشــنده اســت(، آنهــا پــي کار خــود مي رفتنــد�
ــان  ــاط زن ــود� بس ــودان ب ــوِم س ــهر خرط ــادآور ش ــي ی ــهر نیام ــاي ش فض
ــا  ــود� پســربچه هاي واکســي ب ــا ب ــاري مهّی ــه و کن ــر گوش ــروش در ه چاي ف
بــه صــدا درآوردن چــوب دستي هایشــان در خیابان هــا پرســه مي زدنــد� آن هــا 
ــد کــه کتاني هــاي مــن  ــا دیــدن مــن، نزدیــک مي شــدند و وقتــي مي دیدن ب
ــده  ــه خن ــا ب ــد� بعضــي از آن ه ــه بگوین ــه چ ــد ک ــه اي اســت، مي ماندن پارچ

ــس؟ ــیدند؛ واک ــّدي مي پرس ــوخي و ج ــه ش ــد و ب مي افتادن
در بــازار، پوســتر فروشــان تصاویــِر نــوزادان سفیدپوســت اروپایــي را 
میفروختنــد� مشــتریان آنهــا زنــان و دخترانــي بودنــد کــه سیاهپوســت بــودن، 

ــود� ــرده ب ــا را خســته ک آنه
مــردم بــا همدیگــر بــه زبــان محلــي »حوصــه« صحبــت مي کردنــد� ایــن 
ــان از معروفتریــن زبانهــاي مشــترک در قــارۀ افریقــا اســت� زبــان رســمي  زب

کشــور نیجــر فرانســوي اســت و تدریــس در مــدارس بــه ایــن زبــان اســت�
پولــي کــه در دســت مــردم داد و ســتد مي شــد »ِســفا« بــود، یعنــي همــان 
پولــي کــه در چــاد رایــج بــود� ایــن پــول در چنــد کشــور فرانکوفــون افریقــا 
ــه محــض شــنیده شــدن اذان،  رایــج اســت� در خیابان هــاي مرکــزي شــهر ب
دســته هاي نمازگــزار بــدون فــوِت وقــت، بــر روي حصیرهــاي زیرانــداز طویــل، 

ــد� تشــکیل صــف مي دادن
امــا نکتــه عجیــب در نیامــي ایــن بــود کــه مــردم اصــًا راجــع بــه موضــوع 
ــد� در جمع هایــي کــه  ــود صحبــت نمي کردن کودتایــي کــه صــورت گرفتــه ب
حضــور داشــتم، از ســر کنجــکاوي دو ســه مرتبــه از کودتــا صحبــت کــردم، اما 
افــراد حاضــر در جمــع از صحبــت دربــارۀ آن خــودداري کردنــد و بــه چیزهــاي 

ــر پرداختند� دیگ
مــن ایــن طــور دســتگیرم شــد کــه گریــز مــردم از صحبــت دربــاۀ کودتــا، 
یــک حالــت ُســنتي و دودمانــي دارد� ضمــن ایــن کــه اگــر یــک رئیــس جمهور 
ــاور نمي کننــد کــه او بــه مــرگ طبیعــي  بــه مــرگ طبیعــي بمیــرد مــردم ب
مــرده� آن هــا بــه همــان شــکل ُســنتي و دودمانــي یقیــن دارنــد کــه رئیــس 

نیجر- نیامی- عده ای تکدی گر نوجوان با کاسه های 
گدایی در دست، در عکسی یادگاری با دوچرخه
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ــته اند!  ــور را کش جمه
ــود، امــکان داشــت کــه در  ــي کــه صــورت گرفتــه ب ــه کودتای ــا توجــه ب ب
پایتخــت بُحــران و آشــفتگي به وجــود بیایــد� مصلحــت بــود کــه هرچــه زودتــر 

شــهر نیامــي را تــرک کنــم و مســیر برنامــۀ ســفرم را پــي بگیــرم� 
بــه همیــن منظــور بــدون فــوِت وقــت، آن چــه را کــه بــراي مســیر احتیــاج 
ــا هموطنــان حاضــر در نیامــي کــه در طــي آن  داشــتم تهیــه کــردم� بعــد ب

چنــد روز بــه مــن کلّــي محّبــت کــرده بودنــد خداحافظــي کــردم�
ــۀ  ــن روزنام ــران یکــي از محصلی ــح روز حرکــت، در محــّل مدرســۀ ای صب
ــس و  ــه، عک ــات آن روزنام ــي از صفح ــانم داد� در یک ــاحل« آن روز را نش »س

ــرد� ــه مي ک ــب توج ــود جل ــه ب ــورت گرفت ــن ص ــا م ــه ب ــه اي ک مصاحب
با بدرقۀ هموطنانم شهر نیامي را رکاب زنان ترک کردم�

ــن را  ــد م ــتقر بودن ــي مس ــه در خروج ــي ک ــهر، پلیس های ــاي ش در انته
شــناختند و محبــت داشــتند� یکي شــان روزنامــۀ ســاحل آن روز را نشــانم داد� 

چنــد دقیقــه اي را بــا آن هــا بــودم، بعــد وارد جــاده شــدم�
ــود و  ــوت ب ــاده خل ــود� ج ــرم ب ــوا گ ــد و ه ــي تابی ــا شــدت م خورشــید ب

هرازگاهــي یــک وســیلۀ نقلیــه مي آمــد و مي گذشــت�
در دهکــدۀ »گــروآ« از جالیــز کدوهــاي بــزرگ توپــي شــکل کــه بــا آنهــا 
ــد  ــه فاق ــا را ک ــن کدوه ــردم� ای ــت ک ــس ثب ــد عک ــازند، چن ــه مي س کاس
ــًا  ــا کام ــد ت ــاب مي گذارن ــد از برداشــت در آفت ــي اســت، بع ــات درون محتوی
خشــک شــوند� بعــد آن هــا را بــه طــرز ماهرانــه اي دقیقــاً از وســط مي بُرنــد� از 

ــد� ــت مي آی ــه به دس ــدد کاس ــدو دو ع ــر ک ه
بــه ایــن کاســه ها »کالــي بــاس« مي گوینــد کــه در بیــن وســایل زندگــي 

مــردم کارایــي کاســه را دارد و مــورد اســتفادۀ آن فــراوان اســت� 
ــاً  ــز نمي کننــد، چــرا کــه جنــس آن تقریب ــاس فقــط پُخــت و پ ــا کالي ب ب
ــًا  ــاس را قب ــي ب ــه هاي کال ــوزد� کاس ــش مي س ــر روي آت ــت و ب ــي اس چوب

دیــده بــودم، امــا دیــدن جالیــز آن برایــم تازگــي داشــت�
ــه  ــا پیگیــري مســیر، بعــد از ظهــر آن روز در هوایــي داغ و تَــف کــرده ب ب
دهکــدۀ »کوبادجــه« رســیدم� در دهکــده، بــازارِ محلــي برپــا بــود و هــر کســي 

ــت� ــزي را مي فروخ چی
ــه  ــود را ب ــاس خ ــت اجن ــتاهاي دوردس ــا و روس ــندگان از دهکده ه فروش
ایــن دهکــده کــه در کنــار جــاده بین المللــي قــرار داشــت آورده بودنــد� بــازار 

محلــي »کوبادجــه« نــزد مــردم شــهرت داشــت�
در ســایه یــک درخــت، پســران نوجــوان دهکــده دوره ام کــرده بودنــد� یکــي 

از آن هــا شــاخ بُــز را نــخ انداختــه و بــه عنــوان وســیله اي زینتــي بــه گــردن 
خــود آویختــه بــود�

ــرام  ــي احت ــد و کلّ ــذت مي بردن ــن ل ــا م ــتي ب ــا از دوس ــِل معصوم ه طف
ــکاو  ــودکاِن کنج ــد� ک ــیاه بودن ــر س ــل قی ــا مث ــي از آن ه ــتند� بعض مي گذاش
یواشــکي مي آمدنــد  مــن را تماشــا مي کردنــد و بــه همدیگــر نشــان 

ــدند� ــک نمي ش ــن نزدی ــه م ــا ب ــد ام مي دادن
در ادامــۀ رکاب زنــي، آن روز عصــر بــه شــهرک »تــورودي« رســیدم� مأموران 
ژاندارمــري مســتقر در ابتــداي شــهرک، گذرنامــه خواســتند کــه ارائــه کــردم� 
یکــي از آن هــا در حیــن پــس دادن پاســپورت، بــه شــوخي و جــّدي پرســید؛ 

در نیامــي چــه خبــر؟
آنهــا مي خواســتند نظــرم را در خصــوص کودتــاي صــورت گرفتــه بداننــد� 
اوضــاع را عــادي وانمــود کــردم� بعــد از دقایقــي یکــي از آن هــا کــه ســاعت 
کارش تمــام شــده بــود و بــه منــزل مي رفــت، از مــن پرســید؛ شــب را کجــا 
ــه  ــه ب ــرد ک ــوت ک ــن باشــد� او دع ــه مطمئ ــي ک ــر جای ــم؛ ه ــي؟ گفت مي مان
ــازم شــهرک  ــا هــم ع ــول کــردم و ب ــم و میهمــان او باشــم� قب ــش بروی منزل

ــي کــرد� ــداح معرف شــدیم� در راه او خــودش را اســماعیل گان
اســماعیل حــدوداً ۳۰ ســال ســن داشــت و به اتفــاق دو تــن از برادرانــش در 
یــک حیــاط زندگــي مي کردنــد، امکانــات زندگــي آن هــا محــدود و اولیــه بــود� 
هــر اتــاق بــه یــک بــرادر تعلــق داشــت� بــرادران اســماعیل خانــواده داشــتند و 

او بــا آن هــا همســفره بــود�
در وســط حیــاط یــک چــاه آب وجــود داشــت کــه بــا ســطل پاســتیکي از 
آن آب مي کشــیدند و مصــرف مي کردنــد� بــر دیــواره هــاي چــاه، مارمولک هــا 

بــاال و پاییــن مي رفتنــد�
ــود کــه زندگــي آن  ــه ب ــن نکت ــر ای ــدم بیان گ ــاط مي دی آن چــه در آن حی
مــردم گرچــه تغییــر یافتــه بــود، امــا از آداب و رســوم خــود ســخت دســت بــر 

ــا مظاهــر تمــّدن جدیــد خــو مي گرفتنــد� مي داشــتند و بــه ُکنــدي ب
ــناي  ــوش و آش ــوي خ ــرد، ب ــارو ک ــش را آب و ج ــوي اتاق ــماعیل جل اس
ــش را  ــوم عکس های ــد آلب ــد� بع ــاط پیچی ــگِل آب خــورده در فضــاي حی کاه
آورد و بــا هــم بــه تماشــاي عکس هــا نشســتیم� تعــدادي از عکس هــا او را در 
ســواحل کشــور الجزایــر نشــان مــي داد و مربــوط مي شــد بــه دوره هایــي کــه 
در زمــان تحصیــل در دانشــکدۀ ژاندارمــري گذرانــده بــود� عکس هــاي دیگــر 

ــواده اش نشــان مــي داد� ــا، دوســتان و اعضــاي خان ــا رفیقه ه او را ب
آن شب شام از کنسروهایي خوردیم که به همراه خود داشتم�

نیجر- روستای موشی پاگا- رقاصان دوره گرد و دوچرخه
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ــم یــک تخــت در حیــاط گذاشــتند� پشــه بندم را روي  موقــع خــواب، برای
ــر از ســتاره هاي  ــردم و داخــل آن شــدم� آســمان صــاف و پُ تخــت نصــب ک
ریــز و درشــت بــود� از بــاالي درخــت بلنــد و پُــر برگــي کــه در حیــاط بــود، 
پــي آن صــداي  و در  به گــوش مي رســید  صــداي خوانــدن خفاش هــا 

مي آمــد��� جیرجیرک هــا 
صبــح روز بعــد ضمــن تشــکر و خداحافظــي از اســماعیل، آن منــزل را ترک 

کــردم و شــهرک تــورودي را رکاب زنان پشــت ســر گذاشــتم�
ــد�  ــدگان مي خواندن ــاده، پرن ــان دو طــرف ج ــا و درخت ــر روي درختچه ه ب
ــه اي  ــود و گون ــان ب ــوت زدن انس ــل س ــدگان، مث ــه اي از پرن ــداي آوازِ گون ص
دیگــر، ماننــد صــداي زنجیــر خشــک شــدۀ دوچرخــه در هنــگام رکاب زدن، 

مي خواندنــد!
ــا  ــازش ب ــوان س ــه ت ــد ک ــي بودن ــه از انواع ــا هم ــان و درختچه ه درخت

ــد� ــان را دارن ــط بیاب محی
در دهکده هــاي ســِر راه، انبارهــاي ســنتي محصــوالت زراعــي جلــب توجــه 
ــد کــه مصالح شــان تمامــاً چــوب و  مي کــرد� آن هــا اتاق هایــي آالچیقــي بودن
حصیــر بــود و بــر روي پایه هــاي چوبــي بــه بلنــداي نیــم متــر از زمیــن احداث 
شــده بــود� بومیــان محصوالتــي ماننــد غــات و ذّرت و گندمیــان را در داخــل 

ــا از آســیب هاي گوناگــون محفــوظ بماننــد� ایــن اتاق هــا انبــار مي کننــد ت
ــد� ایــن  در دوردســت ها، درختــان بلنــد و تنــاور »انبــه« ماننــد چتــر بودن
ــر بــرگ معمــوالً جفــت بودنــد� درخــت انبــه کــه میــوه اش لذیــذ  درختــان پُ
ــود�  ــراوان ب ــردم ف ــروي مي ک ــه پیش ــیري ک ــت، در مس ــوي اس ــیار مق و بس

ــرم وزن داشــتند� ــک کیلوگ ــدام بیــش از ی ــر ک ــا گاهــي درشــت و ه انبه ه
ــر  ــتند و ب ــت داش ــه در دس ــک انب ــوالً ی ــه معم ــر و پابرهن ــاي فقی بچه ه

ــود� ــبیده ب ــوه چس ــن می ــیرۀ ای ــان آب و ش ــراف دهان ش اط
اقتصــاد مناطــق روســتایي بیشــتر بــر پایــه تولیــدات کشــاورزي ماننــد انبــه 

ـ بــادام زمینــي ـ ذّرت و کاســاوا اســتوار بــود�

در شــهرک »ماکالونــدي« بــراي صــرف ناهــار و گذرانــدن ســاعات گــرم روز 
ــتم� توقف داش

بعــد از صــرف ناهــار، در ســایۀ یــک درخــت، نوجوانــان دوره ام کــرده بودنــد 
ــزده ســاله  ــا هــم گــپ مي زدیــم� یکــي از آن هــا کــه پســري چهــارده پان و ب
بــود، بــراي نشــان دادن چیــزي از نظــر خــودش مهــم، دســتم را گرفــت و بــه 
جلــوي یــک دفتــر خریــد محصــوالت کشــاورزي بــرد کــه دربــش قفــل بــود و 

ــد� شیشــه هایش را شکســته بودن
در داخــل مغــازه همــه چیــز کثیــف و درهــم و بــر هــم بــود و معلــوم بــود 

کــه از مدت هــا قبــل تعطیــل اســت�
آن پســر نوجــوان عکــس رئیــس جمهــور معــدوم شــده در کودتــاي اخیــر 
ــت؛  ــانم داد و گف ــود، نش ــده ب ــب ش ــر نص ــوار آن دفت ــه روي دی ــر را ک نیج

موســیو، مایناســارا ـ مایناســارا ���
ایــن عکــس معــروف را قبــًا در کمیتــۀ ملــي المپیــک نیجــر و دیگــر اماکن 
شــهر نیامــي دیــده بــودم� در ایــن عکــس، ابراهیــم مایناســارا بــاره جّابي هــاي 
بــه رنــگ بنفــش بــه تــن داشــت و بــا قامتــي اســتوار و نگاهــي امیــدوار، جلــب 

ــرد� توجــه مي ک
در روزهــاي بعــد از کودتــا، مطلعیــن مي گفتنــد ابراهیــم مایناســارا بــاره بــه 
انــدازه اي بــه قــدرت و حکومــت کــردن عاقه منــد بــود کــه اگــر او را بــه هــر 
ــد�  ــر کار مي آم ــر س ــرد و ب ــا مي ک ــدداً کودت ــتند، مج ــار مي گذاش ــکل کن ش

بــه همیــن علــت او را بــا اســلحۀ ســنگین »دوشــکا« زدنــد تــا نابــود شــود!
ــي  ــه زمان ــاده اي ک ــدي، در ج ــهرک ماکالون ــتن ش ــر گذاش ــت س ــا پش ب
ــي و پیــش روي ادامــه دادم� موج هــاي پي درپــي و  ــه رکاب زن ــود، ب آســفالت ب

ــي داد� ــي آزارم م ــادۀ خاک ــدني ج تمام نش
ــي  ــدم از رکاب زن ــار ش ــه ناچ ــت ک ــه داش ــدري ادام ــه ق ــا ب ــن موج ه ای

ــم� ــي کن ــاده راهپیمای ــت روي ج ــه به دس ــوم و دوچرخ ــرف ش منص
ــش روي  ــاده پی ــت در ج ــه به دس ــه دوچرخ ــور ک ــن ط ــر آن روز همی عص
مي کــردم، بــه دو مــرد نیمــه برهنــۀ بومــي برخــوردم کــه از روبــرو بــا شــتاب 
و عجلــه در پــي هــم مي آمدنــد� هــر کــدام از آن هــا در یــک دســت یــک قمــه 
ــر  ــه طــور مشــترک ب ــا دســت دیگــر موجــودي طویــل را کــه ب داشــتند و ب

شــانۀ خــود حمــل مي کردنــد، نگــه داشــته بودنــد�
وقتــي کــه بــه همدیگــر رســیدیم، دقــت کــردم، بــاورم نمي شــد� یکــي از 
آن دو بــا اشــاره بــه آن چــه کــه بــر روي شــانۀ همدیگــر حمــل مي کردنــد، رو 

بــه مــن چیــزي گفــت�
آن ها یک مار پیتون را کشته بودند و با خود مي بردند!

آن مــار بســیار قطــور و عظیــم الجثــه بــود� به طــوري کــه بــا دیــدِن آن، بــه 
مــن شــور ونشــاط خاصــي دســت داد و پشــتم لرزید�

طــول آن مــار در حــدود ۵ متــر بــود� رنگ آن زرد و ســیاه و ســفید و ســري 
ماننــد ســر یک گوســفند داشــت�

مــن بافاصلــه دوربیــن عکاســي ام را درآوردم کــه از آن دو مــرد و شکارشــان 
عکــس بگیــرم، ولــي آن هــا بي درنــگ بــه راهپیمایــي خــود ادامــه دادنــد و بــا 
ــي  ــرم� آن دو صورت های ــان را بگی ــه عکس ش ــدند ک ــر نش ــي، حاض بي تفاوت
ــي کلفــت و گوشــتالود داشــت�  ــده داشــتند و یکــي شــان لب های ــده بُری بُری
ــک  ــد و ی ــروي مي کردن ــریع پیش ــّدي و س ــتاب، ج ــه و ش ــا عجل ــا ب آن ه

ــد� ــه همدیگــر مي گفتن ــي هــم ب چیزهای
هــر کار کــردم کــه از آن هــا عکــس ثبــت کنــم، نشــد� حالت هــاي آن دو 
مــرد ماننــد کســاني بــود کــه چیــزي را دزدیــده باشــند یــا چیــزي را قاچاقــي 

حمــل کننــد�
ــي از  ــه یک ــید ک ــا کش ــه آن ج ــس ب ــت عک ــراي ثب ــن ب ــماجت هاي م س
ــان خودشــان  ــه زب ــا پرخــاش، قمــه اش را مقابــل صورتــم گرفــت و ب آن دو ب

ــتم! ــرد، برگش ــد ک ــر کاري نمي ش ــوم� دیگ ــه دور ش ــوم داد ک اولتیمات
حــال عجیبــي داشــتم، از ایــن کــه از مــاري کــه مي توانــد یــک انســان را 

ببلعــد نتوانســتم عکــس بگیــرم، خیلــي ناراحــت و عصبانــي بــودم���

نیجر- روستای موشی پاگا- 
یک نفر از رقاصان دوره گرد�
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در غــروب آن روز، دلگیــر و پََکــر از نامایمــات ســفر و خســته و کوفتــه از 
یــک راهپیمایــي طوالنــي، بــه روســتاي »موشــي پــاگا« رســیدم�

مســئول مغــازۀ پمــپ بنزینــي کــه در کنــار جــاده واقــع بــود، دعــوت کــرد 
کــه روي تخــت جلــوي مغــازه اش بــه اســتراحت بنشــینم�

در آن جــا بــه اســتراحت نشســته بــودم، نوجوانــان روســتا ســعي در نزدیکي 
و هم صحبتــي بــا مــن داشــتند� مســئول پمــپ بنزیــن کــه مــرد جوانــي بــود 
ــا  آن هــا را متفــرق کــرد� در ایــن حیــن مــرد ســالخورده اي نزدیــک شــد و ب

گفتــن »ســام علیکــم« ســر صحبــت را بــاز کــرد�
ــر درد دارد و  ــت س ــرش، مي گف ــه س ــاره ب ــا اش ــي و ب ــان عرب ــه زب او ب
حالــش خــوب نیســت� بعــد مســئول پمــپ بنزیــن کــه »ســیدو« نــام داشــت، 
ــراي رفــع ســردرد دارو مي خواهــد�  ــه آن مــرد گفــت، آن مــرد ب در کمــک ب
جعبــه داروهــا و کمک هــاي اولیــۀ خــود را از خورجیــن دوچرخــه درآوردم و 
تعــدادي قــرص رفــع ســردرد بــه آن مــرد دادم و بــه او فهمانــدم کــه هــر وقــت 
ــا مقــداري آب بخــورد� او تشــکر کــرد و  ســردرد داشــت، یکــي از آن هــا را ب

دســت بــه دعــا کــردن برداشــت و رفــت�
ســیدو برایــم گفــت کــه کار و زندگــي اش در آن مغــازه اســت، در آن مغــازۀ 
پمــپ بنزیــن کار میکنــد و همانجــا زندگــي میکنــد� او دعــوت کــرد آن شــب 

را همانجــا بمانــم� دعــوت مناســب او را پذیرفتــم و مانــدم�
آن شــب تعــدادي از کنســروهایي را کــه بــا خــود داشــتم بــاز کــردم و بــا 

نانــي کــه ســیدو از روســتا تهیــه کــرده بــود، شــام صــرف کردیــم�
ــیدو  ــه س ــي ک ــازه، روي تخت ــوي مغ ــود، جل ــب ب ــدود ۱۰ ش ــاعت ح س
ــم، عدهــاي از  ــا بخواب ــود پشــهبند نصــب میکــردم ت ــارم گذاشــته ب در اختی
روســتا آمدنــد و بــا ســیدو راجــع بــه یــک چیزهایــي صحبــت کردنــد کــه مــن 
نمیفهمیــدم چیســت� فقــط ایــن را متوجــه بــودم کــه در بیــن صحبتهایشــان 

بــه مــن اشــاره میکردنــد�
در ایــن حیــن ســیدو رو بــه من کــرد و گفــت؛ دکتــر، اینهــا، دارو میخواهند! 
بعــد معلــوم شــد آن مــرد ســالخوردهاي کــه قــرص ســردرد گرفتــه بــود، رفته 
یکــي از قرصهــا را خــورده و ســردردش رفــع شــده، بعــد در روســتا راه افتــاده 
و بــه هــر کــس رســیده گفتــه؛ یــک دکتــر ســفید پوســت بــه موشــي پــاگا 

! آمده
خاصــه هــر کــدام از آن افــراد کــه از روســتا آمــده بودنــد، یــک جــاي خود 

را بــا دســت گرفتــه و ابــراز درد و درخواســت درمــان مي کردنــد�
ــود، همــۀ آن هــا دارو و درمــان مي خواســتند� در  خیلــي خنــده دار شــده ب
ــاري  ــن را کن ــد� او م ــزي بگوی ــي مي خواســت چی ــرد جوان ــده، م ــن آن ع بی
ــا ایمــاء و اشــاره گفــت کــه او بیمــاري  کشــید و همســرش را نشــانم داد و ب

ــد��� ــاده دل بودن ــدر س ــردم چه ق ــي دارد� آن م زنانگ
بــه کمــک ســیدو بــه آنهــا فهمانــدم که مــن پزشــک نیســتم� مقــداري دارو 
بــا خــود دارم کــه بــراي درمان هــاي اّولیــه بــه کار مي آیــد و بــس� بعضــي از 
آن هــا ســماجت داشــتند، و ســیدو بــه ســختي آن هــا را متفــرق کــرد� دو ســه 

نفرشــان هم چنــان ایســتاده بودنــد و بــه مــن ُزل مي زدنــد���
ــوري را  ــراغ زنب ــیدو چ ــدم، س ــه ش ــه بندم ک ــل پش ــواب، داخ ــع خ موق

ــد� ــم رفتن ــده ه ــر باقي مان ــد نف ــرد� آن چن ــوش ک خام
صبــح روز بعــد، از ســر و صــداي طبــل و تمپوي یک گــروه رقــاص دوره گرد 

از خــواب بیــدار شــدم کــه در داخــل روســتا مي زدنــد و مي رقصیدند�
بنــدو بســاطم را کــه جمــع کــردم و روي دوچرخــه بســتم، ســیدو از خــواب 

ــد� بیدار ش
بــراي تماشــاي آن کارنــاوال بــه داخــل روســتا رفتــم� صــداي طبــل و تمپــو 

طنیــن انــداز بــود، بــه محــل معرکــه رســیدم�
ــي  ــدم و ن ــا ســاقه هاي گن ــه بیشــتر پوشــش آنه ــره ک ــروه ۱۵ نف ــک گ ی
ــي  ــا ســرود و آوازي را هم خوان ــد� آن ه ــي بودن ــص و پایکوب ــود، در حــال رق ب

ــد� ــي مي کردن ــد و پایکوب ــان مي رقصیدن ــه کن ــد هلهل ــد و بع مي کردن
چنیــن چیــزي را قبــًا در فیلم هایــي راجــع بــه قــارۀ افریقــا دیــده بــودم� 

ــت  ــه از پوس ــت ک ــک دس ــک هایي ی ــروه کاه ماس ــراد آن گ ــي از اف بعض
ــد� ــر ســر و صــورت کشــیده بودن ــود را ب ــات تهیــه شــده ب حیوان

ــگام رقــص ســر و  ــا در هن ــی آن ه ــه شــده از ن ــاي بافت ــا و دامن ه لباس ه
ــي آالت موســیقي را داشــت� صــدا مي کــرد و خــودش کارای

میــان داري رقــص نوبتــي بــود و حــدوداً هــر هفــت هشــت دقیقــه یــک بــار 
ــي مي کــرد، بعــد همــه آن  ــان دار تک خوان بیــن نفــرات تعویــض مي شــد� می

ــد� ــي مي کردن ــد هم خوان ــا صــداي بلن را ب
ــر  ــال ب ــر طّب ــرف دیگ ــد، در ط ــرده بودن ــا ک ــش برپ ــرف آت ــک ط در ی
ــر زمیــن  طبــل مي کوبیــد� آن هــا در حیــن رقــص، پاهــاي برهنــۀ خــود را ب
ــود� ــب و تماشــایي ب ــه بســیار جال ــد� صحن ــه وجــد مي آمدن ــد و ب مي کوبیدن

ــا  ــا ب ــودم� آن ه ــي آن گــروه ب در حــدود ۲ ســاعت شــاهد رقــص و پایکوب
ــدن در  ــد� هر کــدام از نفــرات آن گــروه، بیشــتر از دوی ــه بودن خســتگي بیگان
ــا ـ  ــان روپ ــا هم چن ــا آن ه ــود� ام ــرده ب ــرژي مصــرف ک ــن ان ــک دوي ماراتُ ی

ــد� ســرحال و شــادمان بودن
نکتــۀ عجیــب ایــن بــود کــه تمــام نفــرات آن گــروه، تهیدســت ـ فقیــر و 
ــا ایــن مراســم،  ــود؟! آی ــوان چــه ب ــد� پــس منبــع ایــن همــه ت گرســنه بودن

ــود؟ ــروزي ب ــن هاي ام ــتاني و جش ــادي باس ــه اي عب ــزه اي از آئین آمی
ــه  ــردم، دو س ــا مي ک ــي را تماش ــم و پایکوب ــه آن مراس ــي ک ــي مدت در ط
ــراد آن  ــي اف ــرم ول ــا عکــس بگی ــا از آن ه ــاده کــردم ت ــم را آم ــه دوربین مرتب

ــد و نگذاشــتند� ــا ایــن عمــل مــن مخالفــت کردن گــروه ب
خاصــه برگشــتم و بــه ســیدو متوســل شــدم تــا بتوانــم از آن گــروه عکــس 
ــه محــل  ــه شــخصي ســپرد و به اتفــاق همدیگــر ب بگیــرم� ســیدو مغــازه را ب

مراســم رقــص رفتیــم�
او بــه زبــان محلــي »جرمــا« بــا بــزرگان آن گــروه صحبــت کــرد و پــس از 
ــت آن هــا را جلــب کــرد کــه  ــن شــکل رضای ــه ای ــراوان، ب کش وقوس هــاي ف

ــرم� ــه، از گروه شــان عکــس بگی در ازاي هدی
هرچــه صابــونـ  چــراغ قــوه و دمپایــي ابــري را کــه در خورجیــن دوچرخــه 
ــه از گروه شــان  ــا حاضــر شــدند ک ــروه دادم و آن ه ــزرِگ آن گ ــه ب داشــتم، ب

عکــس بگیــرم�
ــاي  ــاي در پُزه ــم، عکس ه ــه فیل ــک حلق ــا ی ــب، از آن ه ــن ترتی ــه ای ب
مختلــف ثبــت کــردم� فکــر مي کنــم به خاطــر عبــادي بــودِن آن مراســم بــود 

ــد در حــال رقــص از آن هــا عکــس بگیــرم� کــه گــروه اجــازه ندادن
آن روز ضمــن تشــکر و خداحافظــي بــا ســیدو، روســتاي موشــي پــاگا رابــا 

خاطراتــي فرامــوش نشــدني تــرک کــردم�
جــاده هم چنــان خاکــي و مــّواج بــود، بــه همیــن علــت رکابزني و پیشــروي 
ــد و  ــه مي آم ــیلۀ نقلی ــک وس ــه ی ــي ک ــت� گاه ــورت مي گرف ــدي ص ــه ُکن ب

ــود� ــا ب ــرد و خــاک برپ ــاده گ ــا در ج ــا مدت ه مي گذشــت، ت
ــن  ــه آخری ــه ب ــن ک ــا ای ــه داشــت ت ــي ادام ــاي خاک ــي در جاده ه رکاب زن
دهکــدۀ نیجــر رســیدم� در اطــراف یــک تلمبــۀ فشــاري چــاه آب، عــده اي زن و 

دختــر مشــغول شســت و شــوي لبــاس و اســتحمام کــودکان بودنــد�
ــه اســتراحت پرداختــم�  از آن هــا تعــدادي عکــس گرفتــم و قــدري هــم ب
بعــد رکابزنــي در جاده هــاي خاکــي را ایــن قــدر ادامــه دادم تــا ایــن کــه بــه 

ــاي نیجــر رســیدم� ــان جاده ه پای
ــدا جــاده آســفالت شــد  ــوي اعــام کشــور »بورکینافاســو« ابت بعــد از تابل
و بعــد بــه یــک اتــاق کانکــس ســفري رســیدم� آن اتــاِق ســّیار، ُکّل و همــۀ 
تشــکیاِت پلیــس مــرزي کشــور نیجــر بــود� پلیس هــاي مــرزي نیجــر مــن را 
شــناختند و از آن مصاحبــۀ تلویزیونــي یــاد کردنــد� آن هــا ضمــن ابــراز محّبت، 

ــا خوش رویــي تحویلــم دادنــد� در گذرنامــه ام ُمهــر خــروج زدنــد و آن را ب
خورشید هم چنان با بي رحمي مي تابید و هوا داغ بود���

www.abbasrazzaghi.ir



خدمات کانون کتاب فرا به اعضا:

ارسال جدیدترین کتابهاي منتشرشده فرا

10 درصد تخفیف ثابت براي هر خرید

ارسال پست عادي رایگان و تخفیف 10 درصدي پست سفارشی

تخفیف هاي ویژه براي خریدهاي عمده

ارسال رایگان کتابنامه، برنامه فراخوانهاي سازمان، اخبار و اطالعات

در صورت عدم تمایل به ادامه اشتراك در هر زمان، مانده حساب قابل استرداد است.

به دنبال کتاب جدید نروید، 

ما آن را براي شما میفرستیم

کانون کتاب فرا، پاسخی است به نیاز شما 

براي دریافت آسانِ جدیدترین کتابهاي فرا






