ﮔﺬر از ﺗﺎرﯾﺦ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﮔﺮدﺷﺮی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ،ﻣﻌﻨ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی دﯾﺮ را داﺷﺖ؛ ﺳﻔﺮی ﻧﺰدﯾ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻞﻫﺎی
ﭼﺎﻟﻮس ﯾﺎ دورﺗﺮ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺮدش ﺗﺎرﯾﺨ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز و … .
ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻗ اﯾﺮاﻧﻫﺎ و ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﻣﻘﺼﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻮان و ﺷﻠﻮغ اﯾﺮان،
ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿ و ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻫﻤﯿﺸ اش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﮔﺬر ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪن.
ﺗﻬﺮان اﻣﺎ ﻗﺼﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﺮان را اﮔﺮ ورق ﺑﺰﻧﯿﻢ ،داﺳﺘﺎن ﮐﺎخﻫﺎی ﻗﺎﺟﺎری،
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ و آﺗﺸﺪهﻫﺎ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﻗﺼﻪ ﺗﻬﺮان و ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮا و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﯿﺎدهراه ﻫﺎی ﺳﻨﻔﺮش ﺷﺪه اش را
ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رواﯾﺘ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺷﻠﻮﻏ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮر ﺗﻬﺮاﻧﺮدی و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻬﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺷﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﺮان و اﻧﺒﻮهﺳﺎزی ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨ را ﺑﺮای ﺗﻬﺮاﻧ ﻫﺎ ﮐﻢ رﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻬﺮان دوﺳﺘﺎن و
ﮔﺮدﺷﺮان و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺠﺎو و ﭘﯿﯿﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺘ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺪ در ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ
اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ژﯾﻮار ،از اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻬﺮان را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮر ﯾ روزه و ﺗﻮر ﺗﻬﺮاﻧﺮدی
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد .ﺗﻬﺮاﻧﺮدی ﺑﺎ ژﯾﻮار اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻤﺷﻮد؛ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺒﺎﯾ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﺶ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻗﺪم زدن در ﭘﯿﺎده راه ﺳ ﺗﯿﺮ و دﯾﺪار از ﺳﺮدر ﺑﺎغ ﻣﻠ
ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ژﯾﻮار ﺑﺎ ﭘﺮس و ﺟﻮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺼﻪ ی ﺑﻨﺎﯾ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺸﻖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ،ﺑﻨﺎﯾ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺜﻞ ﭘﺮواز اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮن در اﯾﺮان در آﻧﺠﺎ رخ داده اﺳﺖ .ﻗﺼﻪ ﻧﺎﻣﺬاری ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮐﺎﺷ ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺗﺸﺪه و ﮐﻨﯿﺴﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﯾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ژﯾﻮار در ﺗﻬﺮان
ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان ﻧﻘﺸ ﭘﺮرﻧ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﯿﺎﺳ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ده وﻧ،
ﺳﻨﻠﺞ ،اودﻻﺟﺎن و دوﻻب ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﯾﺎدآور ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ ،از ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ژﯾﻮار ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن را ﺑﺮای
ﺗﻬﺮاﻧﺮدان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻬﺮان دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ ژﯾﻮار در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﻠﺞ و دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺘﻠﺎه ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧﻮری ،ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی و … ،
دﯾﺪار آراﻣﺴﺘﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ در دوﻻب ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎی اودﻻﺟﺎن و ﻣﺮور ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد
در ﺗﻬﺮان و ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ده وﻧ ،ﻫﻤﻪ ورق زدن و دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻬﺮان درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻗﺎﯾﻌ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی
ﺗﻬﺮان ﻫﻨﻮز ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﮐﻨﺠﺎو رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ژﯾﻮار ،راﻫ ﺑﺮای ﺳﺮ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی رواﯾﺘﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

