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كوهگردي به جاي كوهنوردي
به تماشاي كوه هاي عجيب ايران برويم 
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 مهمان نوازي ايرانيـان از زبان  جهانگرد ركـورددار  
ــاله اهل ليورپول، توانسته نخستين كسي باشد كه به تمام  ــي و چهار س گراهام هيوز، جوان س

كشورهاي جهان بدون هواپيما سفر كند. هيوز سفرش را از يكم ژانويه 2009 آغاز كرد. 
ــفر من همچون بازي مار و پله بود و تماما در ميان وسايل  ــفرش چنين مي گويد: س او درباره س
حمل و نقل و اداره هاي دولتي براي كسب ويزا گذشت. من تمامي آمريكاي التين را در دو هفته 
گشتم، اما در منطقه كارائيب بين يك تا دو ماه وقت صرف كردم. استفاده نكردن از هواپيما برايم 
بسيار آسان بود. پس از ديدن آمريكاي شمالي از كانادا با كشتي عازم اروپا شدم و همه 50 ايالت 
موجود در آن را بين دو تا سه هفته گشتم. پس از آن نوبت قاره آفريقا بود. فكر مي كنم آفريقا چيزي 
در حدود سه ماه از زمان من را به خود اختصاص داد و در پايان سال 2009 من همچنان در آفريقا 
بودم. سفر به آفريقا سخت تر از آن چيزي بود كه فكر مي كردم. هنگام خروج از آفريقا توانستم با 
مشقت و سختي يك كشتي باري اروپايي كه عازم استراليا بود و در طول مسيرش در مالديو نيز 

توقف داشت پيدا كنم، اما به دليل مسائل مرتبط با بيمه اين كشتي حاضر به بردن من نشد.
 بيشتر مردم درخصوص افغانستان و عراق از من سوال مي كنند. جالب است كه بگويم سفر به اين دو كشور بسيار ساده و با كمترين تشريفات اداري 

براي ويزا انجام شد. هم مردم اين كشورها و هم مسئوالن دولتي بسيار مودب و دوستانه با من رفتار كردند.
 اما كشوري كه بيشترين صميميت و مهمان نوازي را به من در طول اين سفر جهاني ارائه كرد ايران بود كه من اصال انتظارش را نداشتم. من در ايران در يك 
اتوبوس شب رو بودم. پيرزني در صندلي جلويي من نشسته بود و در حال مكالمه با تلفن همراهش بود كه به سمت من برگشت و با لبخند تلفنش را به سمت 
من گرفت. متوجه نشدم منظورش چيست. تنها تلفن را به گوشم گذاشتم و گفتم «سالم» پسر جواني با تسلط كامل به زبان انگليسي در پشت خط با من شروع 
ــته باشم. از من  ــايد جايي براي رفتن يا چيزي براي خوردن نداش ــيم ش ــت كه صبح زود كه به مقصد مي رس به صحبت كرد و گفت كه مادربزرگش نگران من اس
خواسته به شما بگويم كه اگر دوست داريد مي توانيد به خانه ما بياييد تا هم صبحانه اي بخوريم و هم كمي استراحت كنيم. وقتي اينها را شنيدم اشك در چشمانم 

حلقه زد و به خود گفتم شايد من خوشبخت ترين آدم روي زمين باشم كه يك غريبه بدون كوچك ترين شناختي از من مرا به خانه اش دعوت مي كند. 
در آخر بايد بگويم كه مهم ترين تجربه اين سفر چهار ساله به دور دنيا اين بود كه نبايد مردم كشورهاي مختلف جهان را براساس حكومت هايشان و 
تبليغات و اطالعاتي كه در رسانه ها هست شناخت و قضاوت كرد. من در طول سفرم به دور دنيا هرگز در هيچ كشوري مورد حمله، ضرب و شتم يا دزدي 

قرار نگرفتم. هرگز بيمار نشدم و با انسان هاي مهرباني مواجه شدم كه آنقدر كه در توانشان بود به من كمك كردند.

كمك ستاره ها به زندگى
هفته گذشته تاالب هامون هم دوباره خبرساز شد. تاالبي كه ديگر كوير شده، ميزبان معصومه 

ــايد بتوان اين بيمار محتضر را نجات داد. حكايت تاالب بختگان و  ابتكار بود، به هواي اين كه ش
جنگل هاي گلستان و جسد پلنگان شكار شده و مصدوم و مسموم شده به كنار.

ــدند. آنها پويشي (كمپيني)  ــور دست به كار ش ــته چهره هاي فرهنگي و هنري كش هفته گذش
ــتند كه يارانه آنها را قطع و آن را خرج محيط زيست  ــكل دادند و از رئيس جمهور خواس ش

ايران كند. 
در بخشي از بيانيه اين كمپين نوشته اند: درنگ جايز نيست. هر تاخيري در مبارزه 
با بحران زيست محيطي زيان هاي جبران ناپذير و ماندگار بر پيكر سرزمين مان بر 

جاي خواهد گذاشت.  
ورود چهره هاي هنري به اتفاقات اجتماعي مورد تازه اي نيست. همين تازه 
ــان حساس  ــان دهد هنوز آنها به اتفاقات پيرامونش نبودن اتفاقا مي تواند نش
ــت. راه افتادن موج  ــگري ايران اس ــتند و اين نكته خوبي براي گردش هس
ــي از نقش يوزپلنگ روي پيراهن تيم ملي كه فيفا هم تائيدش كرد  حمايت
و اين مورد بيانيه، نشان مي دهد گردشگري ايران مي تواند از حضور و وجود 

ــتاره هاي هنري به واسطه نفوذ و محبوبيت شان در جامعه استفاده بهينه كند  .س

جنايت ما و مكافات فرزندان
ميثم اسماعيلي �

يك: مدت ها پيش خبر از آسفالت شدن جاده 
ــياري از دوستداران  جنگل ابر بود؛ جايي كه بس
ــت معتقد بودند بريدن درخت هايي  محيط زيس
ــت  ــزو قديمي ترين جنگل هاي جهان اس كه ج
ــت؛ امري  ــيدن كاري مذموم اس براي جاده كش
ــاق نمي افتد، اما  ــاي جهان اتف ــه در هيچ كج ك
ــان هم پاسخي داشتند مبني بر اين كه  مخالفانش
انسان مهم تر از درخت است! اين ذهنيت درباره 
ــد.  ــياري ديگر از مواردي اينچنيني تكرار ش بس
ــه اي جانوري به نام  ــت حفظ گون ــي از اهمي وقت
ــا (مخالفان  ــد، آنه ــگ ايراني گفته مي ش يوزپلن
ــد زماني كه در همين  ــن موضوع) معتقد بودن اي
ــان هاي نيازمند  ــان انس ــايگي خانه هايم همس
ــكالت اقتصادي گاه  زندگي مي كنند، وقتي مش
ــرزمين مي برد، چرا بايد  ــان از مردم همين س ام
ــه فكر حفظ گونه اي جانوري بود؟ چرا بايد اين  ب
ــم جلوه داد؟ از  ــطح جهاني مه ــوع را در س موض
ــتدالل ها زياد  اين نوع موضوعات و از اين نوع اس
بوده، حاال هم به بهانه تخريب بافت تاريخي ميبد 
ــته ها و گاه  ــتدالل ها در نوش يزد دوباره همان اس
ــود.  گفته هاي روزمره آدم هاي پيگير پيدا مي ش
ــد  اين كه چرا بايد از تخريب بافتي اندوهگين ش
ــكل  ــاي زنده در همان بافت هزار مش ــه آدم ه  ك

ديگر دارند؟! 
باور داشتن به زندگي پاسخ اين سواالت است. 
ــيم بعد از ما زندگي  ــته باش اين كه بايد باور داش
ــه دارد. اين كه اين جهان به نوعي وديعه در  ادام
ــت ماست تا آن را به بهترين شكل ممكن به  دس
ــن جهان را حفظ  ــان دهيم، كه بايد اي فرزندانم
كنيم تا بتوانيم زندگي را حفظ كنيم. درخت ها به 
ــل از آدم ها زندگي هديه مي دهند، قطع  چند نس
درخت ها به بهانه آسايش آدميان ظلمي است كه 
ــان ها مي شود؛ ظلمي كه به  ــل از انس به چند نس
زندگي مي شود. تخريب تاريخ در شهرهاي ايران 
نه تنها به ناداني فرزندانمان مي افزايد، بلكه آنها را 
به زندگي بي باور مي كند. مهم بودن يك موضوع 
ــان ها  ــتقيمش بر زندگي انس ــا به تاثير مس تنه
ــود. مكافات بسياري از جنايات ما  مربوط نمي ش
ــر عهده فرزندانمان خواهد بود. آنها هزينه همه  ب

اين خودخواهي هاي نسل ما را خواهند داد. 
ــي حرف از گرم شدن  ــما در تاكس دو: اگر ش
ــما نمي شود،  زمين بزنيد كمترين توجهي به ش
ــي گمان مي برد كه اين فاجعه  چرا كه كمتر كس
ــي ما مي گذارد، چرا  ــه تاثير عظيمي بر زندگ چ
ــن تاثيري بر حقوق  ــدن زمي كه تاثيرات گرم ش
ــريع بر زندگي  ــدارد، يا تاثيري س ــر ماه ما ن آخ
ــداق بياوريمـ  يا به  ــا اگر مص ــا نمي گذارد. ام م
ــايد قصه  ــيمـ  ش ــري ديگر آگاهي ببخش تعبي
ــر بگوييم همين  ــرانجام ديگري پيدا كند. اگ س
خشك شدن درياچه اروميه، همين ريزگردهاي 
كشنده هوا، همين شوربختي تاالب هاي هامون 
ــاورزي در اين  ــادي كش و بختگان و همين كس
ــدن زمين  ــرزمين حاصلخيز دليلش گرم ش س
است آن موقع شايد آدم هاي نشسته در تاكسي 

هم برايشان مهم باشد. 
خالصه اين كه نه فقط روزنامه ها و رسانه ها كه 
ــطح اول گفت وگوهاي  بايد اين موضوعات در س
ــش يوزپلنگ روي  ــود. نق ــه مردم مهم ش روزان
ــدن دارد، قطع  پيراهن تيم ملي ارزش جهاني ش
ــيدن ارزش اعتراض  ــان به بهانه جاده كش درخت
دارد و مهم كردن موضوع تخريب بناهاي تاريخي 
ـ ميبد يزد باشد يا الله زار تهران فرقي نمي كندـ  
ــل هاي آينده   ارزش بحث كردن دارد تا براي نس

مشكل نيافرينيم.

تاالب استيل آستارا اين روزها ميزبان پرندگانى از سيبرى است.
زمانى كه براى دوستداران پرنده نگرى فرصت سفر به اين شهر و 
تماشاى اين پرندگان مهاجر را فراهم كرده است
عكس: مهر

طبيعت گردي در ايران 
ــاري هر يك از انواع  ــتان و ارائه اصول رفت ــا معرفي جاذبه هاي طبيعي هر اس ــران» ب ــردي در اي ــاب «طبيعت گ كت

گردشگري طبيعت، راهنماي مناسبي براي گردشگران به شمار مي آيد.
كتاب طبيعت گردي در ايران تاليف مشترك نسرين صالحي و محمدعلي فياضي در دو فصل با عناوين «فعاليت ها» 

و «جاذبه هاي گردشگري» تهيه و تنظيم و سال 92 توسط انتشارات ميرماه منتشر شده است.
در مقدمه كتاب آمده است: «يكي از راهكارها براي گسترش صنعت طبيعت گردي، شناسايي هر چه كامل تر مناطق 
مستعد گردشگري طبيعت و به دنبال آن برنامه ريزي دقيق براي امكان سنجي اين مناطق به لحاظ توان جذب گردشگر 
طبيعت است. از اين رو، تحليل و ارزيابي توان ها و قابليت هاي ياد شده به گونه اي علمي، همراه با رعايت مسائل زيست 

محيطي، ضرورت دنياي امروز است».
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حكايت:  آرامگاه سيدغالم رسول آيين:  پيرپترهاي بلوچستان 

بكر و زيبا: شش پير

 درمان بيماران با موسيقي 
ــتند  آيين هاي ايراني گاه آنقدر جذاب هس
ــان چمدان را بست و به  ــود به بهانه ش كه بش
تماشاي آنها رفت. سيستان و بلوچستان ايران 
ــت از  ــت كه پر اس هم يكي از آن مناطقي اس
ــازه و ديدني كه برخي از  ــاي كهنه و ت آيين ه
آنها گرد فراموشي گرفته است و آرام آرام دارد 
از يادها مي رود. آيين پيرپتر يكي از آنهاست. 
ــم مذهبي  ــالوه بر اجراي مراس ــي كه ع آيين
ــتان، بر اساس اعتقاد  طريقت قادري بلوچس
ــيقي بيماران را  ــه، با آن موس ــان منطق بومي

درمان مي كنند و اجنه و ارواح خبيثه را از تن و روح و روان بيمار مي زدايند.
ــتان و در يك آبادي فقير نشين اطراف  ــهر در بلوچس ــتان نيكش زادگاه پير پتر ها در مركز شهرس
ــهر است. به جرات مي توان گفت اعتقادات مذهبي و عرفاني، پايبندي به ارزش ها و عدم  ــهر نيكش ش
ــيقي، از داليل مصون ماندن اين نوع موسيقي در برابر موسيقي هاي  ــبك هاي موس ــاير س تداخل س
ــت. پيران يا به روايت ديگر بزرگان يا اصيالن گروه پير پتر«pir pattar»  زيرانداز  بيگانه بوده اس
حصيري را كه به آن پتر «pattar» مي گويند، پهن مي كنند و همه از قبل خود را مي آرايند جهت 

اجرا. در اين نوع موسيقي سرپرست يا خواننده گروه را خليفه مي نامند.
ــنت هاي قديمي و  ــيقي جذاب و در عين حال عرفاني كه از س ــگران اين نوع موس به گفته پژوهش
مهم بلوچستان است با وجود قدمت و اصالت آن، هنوز به جايگاه واقعي خود در كشور دست نيافته و 

با تغييرات ايجاد شده در باورهاي مردم بلوچ و ساختارهاي اجتماعي جديد رو به فراموشي است.
ــينه خود را به طور كامل حفظ كرده و اين  ــت كه اصالت و پيش ــيقي اي اس ــيقي پيرپتر موس موس
ــدن با ديگر سبك هاي موسيقي مصون مانده كه الزم است براي ترويج و  ــيقي از آميخته ش نوع موس

گسترش اين نوع موسيقي كه در حال نابودي است، توجه بيشتري شود.
هر گاه موسيقي درماني «پيرپتر» آغاز مي شود گويي تن  و روح و روان را به ناگاه با خود مي برد به 
اعماق تاريخ و وقتي گروه ذكر را آغاز مي كنند و به اجراي حركات موزون مي پردازند آن گاه متوجه 

خواهيد شد كه اين نوا برخاسته از اعماق تاريخ است.
محمدرضا درويشي، محقق موسيقي نواحي ايران هم درباره پير پتر گفته است اعضاي اين گروه 
ــابهي براي آنها  ــتند كه نمونه يا نمونه هاي مش نه تنها هنرمند، بلكه هنرمنداني منحصر به فرد هس

وجود ندارد.

افسانه هاي درياچه شش پير
ــهر شعر است. ارديبهشت  شيراز ش
ــد اين شهر هر مسافري را  هم كه باش
ــد. جاذبه  هايش  ــيداي خود مي كن ش
ــك روز و دو  ــراوان، آنقدر كه ي ــم ف ه
ــان كافي  ــه حتي زم ــك هفت روز و ي
ــت.  ــان كم اس ــراي بازديد از تمامش ب
دشت هاي فراخ و گسترده، جاده هاي 
ــمان صاف و بوي  ــگفت، آس فرعي ش
ــار نارنج را بگذاريد كنار جاذبه هاي  به
ــه و  ــاغ ارم و حافظي ــهورش، از ب مش
ــاهچراغ  ــعدي گرفته تا ش آرامگاه س

دلباز و تخت جمشيد پرشكوهش. اين بار جاذبه هاي مشهور را كنار بگذاريد و به تماشاي درياچه اي 
برويد كه هنوز درد هامون و بختگان را نچشيده است.

ــتان فارس، چشمه و درياچه اي است  ــطحي دائمي اس  يكي از مهم ترين و پر آب ترين منابع آب س
به نام «شش پير». حكايت چشمه شش پير و درياچه كوچك آن را به شش پير مرد نسبت مي دهند 
ــر كشيدند.  ــمه زندگي مي كردند و در كنار همين رود جام حيات را س كه روزگاري در كنار اين چش
ــكاف كوه هاي زاگرس سرچشمه مي گيرد و چند متر جلوتر، به درياچه شش  ــمه بلندي كه از ش چش
ــش پير  ــوند. مردم محلي معتقدند كه درياچه ش ــانه ها به همين جا ختم نمي ش پير مي ريزد. اما افس
ــناگري از اين آب زنده  ــان بلعنده آب را مي بلعد و فرو مي برد. به همين دليل، هيچ ش ــك ده ــل ي مث

بيرون نمي آيد.
ــتان افراد زيادي از روستاها و  ــت كه در فصل هاي بهار و تابس ــده اس جذابيت و زيبايي آن باعث ش
ــش پير» از جنوب شرقي  ــت و گذار به اين منطقه بيايند. آب «ش ــهرهاي دور و نزديك براي گش ش
سپيدان در مسير كوهستاني به سوي دشت همايجان جريان مي يابد و با استفاده از نهرهاي سنتي 
ــش  ــش پير پس از عبور از تنگ ش ــود. رودخانه ش به اراضي و باغ هاي همايجان انتقال داده مي ش
ــمتي از آب هاي شش پير بعد از  ــود. قس ــهر اردكان مي ش پير و پيمودن راهي كوتاه وارد رودخانه ش
ــمه شش پير  ــهيد طالبي كارخانه توربين برقي منطقه را به كار مي اندازد. چش گذر از بند انحرافي ش
ــپيدان و درياچه شش پير قرار دارد و با سرازير شدن از كوه، آبشار  ــيرازـ  س ــير فرعي جاده ش در مس
ــمه و درياچه شش پير بايد به هشت كيلومتري  ــت. براي ديدن اين چش زيبايي را به وجود آورده اس
شمال روستاي «برشنه» از توابع بخش همايجان استان فارس برويد كه به عبارتي در 60 كيلومتري 

شيراز قرار دارند.

داغ هنر روي فلز 
ــوري، موقعيت هاي شغلي نيز دستخوش فراز و نشيب هايي  ــرايط اجتماعي در هر كش با تغيير ش
مي شوند. اين مساله در جوامعي چون ايران كه طي چند  دهه اخير تحت اجراي برنامه هاي توسعه 
اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته بيشتر صادق است. به طوري كه گرايش به برخي مشاغل، همچون 
ــيوع اين ذهنيت كه چنين كارهايي داراي منزلت اجتماعي باالتري  ــي، پزشكي و... البته ش مهندس
ــاغل را در پي داشته است. مشاغلي كه اگر خوب نگاه كنيم در نوع  ــي از برخي مش ــتند، فراموش هس

خود ارزشمند هستند و نبودشان، خأل جبران ناپذيري را در پي دارد. يكي از آنها چلنگري است.
ــهرهاي اين استان  ــت كه هنوز هم در برخي  ش ــاه آنقدر هس ــتان كرمانش ــغل در اس قدمت اين ش
ــد. «چلنگري» (آهنگري هنري) در ميان عامه   مردم اين روزها  به «فرفورژه»  ــته باش خريدار داش

معروف است .
ــاختن انواع  ــاگرد كار مي كردند. از جمله كارهاي چلنگران، س ــوال تنها و بدون ش ــا معم چلنگره
ــوه و ميخ هاي مربوط)  ــنه كفش و گي ــود. از نعل هاي كوچك (مثل نعل االغ يا نعل هاي پاش ــل ب نع
ــوراخ (كه به كار  ــرخود . نعل هاي بي س ــه پايه  ميخ س ــوراخ دار ميخ خور تا نعل هاي س و نعل هاي س
جادو و خرافات مي آمد). براي انجام كار 
ــده يا قطع شده به  چلنگري فلز بريده ش
ــكل موردنظر را در كوره نهاده تا داغ  ش
ــپس تكه آهن را با  ــود . س و كمي نرم ش
انبر گرفته و روي سندان مي گذارند و با 
ــكل ابزار  چكش روي آن مي كوبند تا ش
مورد نظر را بگيرد. در صورت لزوم بارها 
ــد تا دوباره  ــز را در كوره مي نهن  تكه فل
ــده و روي آن مي كوبند تا باالخره  نرم ش

به شكل مورد نظر و دلخواه در بيايد .
ــدن زندگي ها  ــزه ش ــه علت مكاني ب
آهنگري سنتي نسبت به گذشته دور در مقطعي كم رونق شد، اما به علت شرايط خاص جغرافيايي 
ــتايي و عشايري منطقه همچنان بسياري از محصوالت مصرفي مورد  ــاه و بافت روس منطقه كرمانش

احتياج توسط صنعتگران استان و به صورت سنتي توليد مي شود و رونق بهتري دارد.
ــازي بازار  ــاه از طريق معاونت ميراث در حال بازس ناگفته نماند، اداره كل ميراث فرهنگي كرمانش
ــت و اميد مي رود، هنرهاي  ــين اس ــناد موجود به نام پيش ــنتي آهنگران و نامگذاري آن طبق اس س
ــتي اين استان توسعه پيدا كند؛ چرا كه ادا مه اين مشاغل كمك به اشتغال بومي  ــنتي و صنايع دس س

محلي است.

شادماني در مراسم تدفين 
ــت، بقعه اي قرار دارد كه  ــهر اس ــمال چابهار، كه حاال ديگر جزوي از اين ش در پنج كيلومتري ش
ــول كه اتفاقا ثبت  ــيدغالم رس ــياري از مردم محلي ارادت خاصي به صاحب آن دارند. آرامگاه س بس

ملي هم شده است. 
سيد غالم رسول شيعه مذهب و در گذشته مورد توجه مسلمانان بويژه مسلمانان هندي بوده است. 
ــده كه اين بنا در دوره هاي بعدي تحت تأثير معماري هندي قرار گيرد. طبق  همين توجه باعث ش
ــته كه زن چابهاري اختيار كند و به تدارك چنين منظوري  ــفري به چابهار تصميم داش روايات در س
ــب عروسي دچار كسالت مي شود به گونه اي كه در بستر مرگ مي افتد و  ــود. اما در ش ــغول مي ش مش
چون مورد توجه مردم بوده، هنگام مرگ به آنها وصيت مي كند كه پس از مرگ سوگواري نكنند و 

به جاي آن مدت ده شبانه روز بر سر قبرش شادي كنند تا روحش شاد شود.
ــده و در اين  ــاله از پانزدهم ذي القعده به مدت ده روز بر پا مي ش ــم او هر س به همين منظور مراس
ــركت مي كردند. در مراسم جشن و پايكوبي  ــم عده زيادي از مردم چابهار و مناطق همجوار ش مراس
ــار، در صبح روز اول  ــردم چابه م
ــط  ــگاه توس ــاط آرام و دوم حي
ــود و مردها  زنان جارو زده مي ش
ــه فراهم كردن  ــا لباس پاكيزه ب ب
ــن مي پرداختند، و  ــاط جش بس
هنگامي كه آفتاب طلوع مي كرد 
ــاز و دهل مي نواختند. قواالن  س
ــان هندي  ــتاني، آوازخوان پاكس
و  ــياه چهره  س ــدگان  خواننـ و 
ــوازان بلوچ به هر طريقي  مهمان ن
ــادي خدمت مي كردند  در اين ش
ــم به مدت ده روز در  و اين مراس
ــامگاه  ــه نوبت صبح، عصر و ش س

اجرا مي شد.
ــردان در بيرون محوطه  ــد در حالي كه در اين زمان م ــه درون آرامگاه مي رفتن ــال ب ــان كهنس زن
ــغول بودند و چند زن جوان تر به پايكوبي مي پرداختند و زنان  ــاز و دهل مش ــخوان به نواختن س پيش
مسن در درون آرامگاه به دعا مشغول مي شدند تا سال ديگر زنده بمانند و در مراسم جشن عروسي 

سيدغالم رسول شركت كنند.

مشاغل: چلنگري
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علي محزون � 
ــر چند  ــت، ه ــك ظرفيت اس ــران ي ــت اي طبيع
ــتفاده اي در گردشگري از آن نمي شود. اين جمله  اس
و جمالت شبيه به آن را بسيار شنيده ايم. اين كه ايران 
طبيعتي چهارفصل دارد، كه طبيعت گردي در ايران 
با وجود همه قابليت هايش هنوز جاي كار دارد و... 

ــنيدن طبيعت گردي به ياد چه چيزي  ــما با ش ش
ــا به اين  ــخ اغلب م ــايد پاس ــران مي افتيد؟ ش در اي
پرسش محدود شود به جنگل هاي شمال و دريايش 
ــاي بكر مركزي اش.  ــت هاي بيكران و كويره يا دش
ــد كه بار و بنه سفر را ببندد  ــي باش ــايد كمتر كس ش
ــردي نه كوهنوردي! ولي اين  ــم به هواي كوه گ آن ه
ــما را وسوسه كنيم وجه ديگري از  بار مي خواهيم ش
ــا بنشينيد. آن هم كوه هاي  طبيعت ايران را به تماش
ــت كه در چهارگوشه ايران قرار گرفته اند  عجيبي اس
ــان شما را مجاب مي كند به  و ويژگي هاي شگفت ش
ديدارشان برويد نه با لوازم و ابزار كوهنوردي كه تنها 
ــي معمولي، چرا كه حيف است  با يك دوربين عكاس
تصوير اين كوه ها روي ديوار خانه تان نباشد يا حداقل 

در آلبوم عكس يادگاري هايتان به چشم نيايد. 
تشكوه: كوهي در آتش 

ــتان رامهرمز و فاصله  ــرق شهرس ــكوه در ش تش
را ــاده  در ج ــن  ماماتي ــتاي  روس ــري  كيلومت  6 

مهرمز -  ابوالفارس قرار دارد، هر چند براي راهنمايي 
گردشگران در اين منطقه هيچ تابلويي وجود ندارد، 
اما آنها كه به وسوسه ديدن اين كوه راهي اين منطقه 
مي شوند پرسان پرسان از افراد محلي  سراغ اين كوه 

آتشين مي روند.  دليل شعله ور بودن اين كوه در اين 
ــان زمين شناسي، گوگرد موجود  منطقه را كارشناس
در زمين و متصاعد شدن گاز طبيعي از عمق زمين 
ــمايلي زيبا و عجيب  مي دانند. اتفاقي طبيعي كه ش

به اين كوه بخشيده است.
ــاي هيدركربوري از اليه هاي مختلف زمين  گازه
ــكافي در سطح زمين  عبور مي كنند و از هر درز و ش
ــوند به طوري كه در شب،  ــعله ور مي ش به بيرون ش
ــتر ديده مي شود. جالب  ــوختن اين گاز بيش نور س

ــت  گردشگران  ــده اس اين كه همين ويژگي باعث ش
ــاي اين كوه زيبا بنشينند.  ــتر در شب به تماش بيش
ــود گاز متصاعد  ــه به دليل وج ــر از آن اين ك جالب ت
ــاورت اين كوه آتش  ــوا نمي توان در مج ــده در ه ش

ديگري روشن كرد.
 آالداغ الر: نقاشي طبيعت روي كوه 

ــگفت انگيز اتوبان  ــاني اين كوه هاي رنگي ش نش

ــما را  ــاني جزئي تر ش ــت اما نش ــانـ  تبريز اس زنج
ــرد. «آالداغ الر» يا  ــل دقيق اين كوه ها مي ب به مح
كوه هاي رنگي در 25 كيلومتري شمال شرقي تبريز 
و در مسير شهرستان خواجه و اتوبان ميانهـ  زنجان 
ــتاهايي در اطراف اين كوه ها  ــرار دارد. وجود روس ق
ــت چرا كه خانه هاي  وجهه زيباتري به آنها داده اس
ــاك اين كوه ها رنگين  ــتاها نيز همچون خ اين روس
ــت. گويي طبيعت با رنگ هاي شاد به پايكوبي و  اس
ــد. كوه هاي رنگارنگ از نزديكي  سرور پرداخته باش
ــده و تا مسير بين اهر به  ــتان ميانه شروع ش شهرس

تبريز ادامه دارد. 
هر چند تماشاي اين كوه ها حتي در حال گذر از 
كنارشان لذتبخش است، اما پيشنهاد ما به شما اين 
ــت كه چند ساعتي فرصت بگذاريد و در دل اين  اس
ــرا كه نوع بافت آنها به  ــه بزنيد چ كوه هاي زيبا پرس
ــكلي است كه شما با تصاوير عجيب تر و زيباتري  ش
ــور «راه آب ها» ميان اين  ــد، عب رو به رو خواهيد ش
كوه ها شكل و شمايلي به گذرگاه هاي كوه بخشيده 

كه ديدنش دل هر گردشگري را مي برد.
كوه هاي مريخي: آرام و استوار

ــوب ايران در كرانه اقيانوس كوه هايي قرار  در جن
ــه گفته محققان قرن ها در زير خاك  گرفته اند كه ب
ــافري  ــته و هر مس مدفون بوده اند و حاال سربرافراش
ــدار از خود ترغيب مي كنند. محلي ها آن را  ــه دي را ب
كوه هاي مريخي نام گذاشته اند و همين نام هم براي 

آنها به يادگار مانده است. 
ــمت  ــس از چابهار به س ــر پ ــا 50 كيلومت 40 ت

بندرگواتر در سمت چپ جاده اندك اندك اين كوه ها 
خودشان را به شما نشان مي دهند، كوه هايي كه رد 
چين و چرو ك هاي پيري دارند؛ تا جايي كه در نبود 
پوشش گياهي، خشكي زمين چاك چاك  شان كرده 

و گسل هاي عميقي در دل خاك ديده مي شود.
ــوبي و  ــنگ هاي رس كوه هاي مريخي از جنس س
ــتند كه در اثر  ــي هس ــفيد مايل به طوس به رنگ س
ــده  ــي بر آنها ايجاد ش ــيارهاي زيباي ــايش، ش فرس

است.
پرديس: آهن ربايي به اندازه يك كوه 

ــس را بي گمان بايد نه تنها عجيب ترين  كوه پردي
كوه ايران كه يكي از كوه هاي عجيب جهان دانست، 
ــادي درباره اين كوه دهان  ــانه هاي زي آنقدر كه افس
ــت   ــايعات زيادي هم پش ــان مي چرخد و ش به ده
ــه اين كه كوه  ــود. از جمل ــر اين كوه گفته مي ش س
ــيد  ــس نزديك ترين نقطه در جهان به خورش پردي
است و همين ويژگي توانسته يكي از راه هاي درمان 
ــد، هر چند اين نكته ها درباره كوه  بيماري ايدز باش
ــوه ويژگي هاي  ــا اين ك ــده، ام ــس تكذيب ش پردي
ــت. اول  ــكي نيس ديگري هم دارد كه در صحتش ش
اين  كه آتشكده اي باستاني  در قله كوه قرار دارد، كه 
ــيد جم است.  ــل تعميد پدر جمش محل تولد و غس
ــاطير ايران باستان نخستين پادشاه جهان  (بنا بر اس
جمشيد يا جم است كه هزار سال سلطنت كرد و در 
زمان او ديوان در ذلت، خواري، تهيدستي و ناتواني 
ــد ولي مردم از همه نعمت هاي مادي برخوردار  بودن
مي شدند)، اما چيزي كه پرديس را زبانزد كرده است 
ــت  مغناطيس فوق العاده قوي اين كوه در جهان اس
ــد متري آن  ــر در فاصله 50 تا ص ــكلي كه اگ ــه ش ب

ــفالت  ــخص آس يعني تقريبا انتهايي ترين نقطه مش
ــتي را بخوابانيد،  ــف كنيد و ترمزدس ــين توق با ماش
ــمت  ــرپاييني به آرامي به س اتوموبيلتان به جاي س
ــش گياهي منطقه هم  ــود. پوش ــيده مي ش كوه كش
نوعي خار بياباني گرمسيري است كه خواص دارويي 
ــه  پيش خريد چند  ــل   اين منطق فراوان دارد و عس
كارخانه داروسازي بزرگ جهان است. نقل است كه 
ــكن Advil كه يكي از  ــي از تركيبات اصلي مس يك
ــناخته شده براي ناراحتي هاي  بهترين قرص هاي ش
ــل ــت از همين عس ــاب و دردهاي ميگرني اس  اعص

تهيه مي شود.

   كوه هاي رنگي تبريز - زنجان به سبب رنگي بودنشان، بويژه رنگ مسي و زرد در شرايط نور مناسب و هواي گرم سوژه مناسبي براي عكاسي طبيعت و البته گشت وگذار  به شمار مي رود

كوهگردي به جاي كوهنوردي
به تماشاي كوه هاي عجيب ايران برويم

ميز طبيعت
كوه رورايما در ونزوئال يكي از مناطق ديدني 
ــكل كوه است كه به  ــت و دليل آن ش جهان اس
ــت. طول اين كوه 400 متر  ــبيه اس يك ميز ش
ــت و تنها راه باال رفتن از اين  از چهار طرف اس
ــكل پله است.  ــيبي طبيعي به ش كوه وجود ش
ــر روز مي بارد و  ــر بلنداي اين كوه ه ــمان ب آس
ــود، از اطراف  آن آبشارهايي روان  موجب مي ش
ــود كه ازجمله بلندترين آبشارهاي جهان به  ش
ــمار مي آيد. كوه رورايما يكي از قديمي ترين  ش
ــاختارهاي  ــا و س ــگفت انگيزترين كوه ه و ش
ــت كه چشم نواز و  ــكل گرفته روي زمين اس ش

تحسين برانگيز، خودنمايي مي كند.

كوه هاي دودكشي
ــت.  يكي ديگر از كوه هاي عجيب جهان در تركيه اس
ــزي آناتوليا كه به  ــمت مرك ــه كاپادوكيه در قس منطق
ــاي  ــل كوه ه دلي
مانند  ــش  دودك
ــش  ــز و عجيب تي
اين  شهرت دارد. 
ــي از  ــا يك كوه ه
مكان هاي ديدني 
تركيه است و اين 
درآمد  هم  كشور 
ــه  ــي از آن ب خوب

دست مي آورد. 

كوه هاي  رنگي
در شهر گانسو در شمال چين رشته كوه هايي 
قرار دارد كه همچون بوم نقاشي رنگين هستند. 
ــي شباهت  ژانگي دانزيا كه در نگاه اول به نقاش
دارد، به دليل تشكيل شدن از اليه هاي مختلف 
ــنگ در بدنه كوه ها، به  و وجود انواع مختلف س
ــه و روزانه ميزبان  ــهرت يافت كوه هاي رنگين ش

هزاران گردشگر داخلي هستند.



ميثم اسماعيلي  � 
خالقيت در انتخاب مقصد براي گردشگران و بيشتر 
از آن پيدايش و ايجاد چنين مقصد هايي همواره يكي 
ــئوالن گردشگري بوده است، زيرا  از دغدغه هاي مس
ــا «بازديد از جاذبه هاي  ــگري ب همواره معناي گردش
ــان پنداشته مي شده است  تاريخي و طبيعي» يكس
ــت بلكه كشورهاي  در صورتي كه نه تنها چنين نيس
ــتند كه  مختلف همواره در پي ايجاد جاذبه هايي هس
بتوانند به واسطه آن گردشگران بيشتري را به سوي 

خود بكشانند.  
ــافري  ــناك براي هر مس ــب و ترس ــت عجي صف
ــد در نقطه اي  ــما بداني ــت. اگر ش ــه انگيز اس وسوس
جنگلي در ايران هميشه صداي جيغ مي آيد مي تواند 
ــما به آن منطقه شود، يا  اگر  ــفر ش انگيزه اي براي س
بدانيم در دره ستاره هاي قشم همواره صداي پچپچه 
مي آيد و وهم عجيبي را شكل مي دهد همين طور؛ يا 
عجيب تر از آن، كه در نقطه اي از ايرانمان جايي داريم 
شبيه مثلث برمودا. اينها ابزاري است كه كارشناسان 
ــطه اش جاذبه هايي را  ــگري مي توانند به واس گردش
ــانند و مقصد تكراري سفر ايرانيان را  ــهرت برس  به ش

تغيير دهند. 
كوير وحشت 

ــوخي يا جدي گاهي  ــمنان، به ش ــتداران س دوس

اين منطقه را با نام «قاره سمنان» ياد مي كنند، زيرا 
ــاره اي جاذبه هاي  ــن منطقه به اندازه ق مي گويند اي
ــگري دارد كه هر چند ديدني و شگفت اند، اما  گردش
كمتر كسي مقصد سفرش را آن منطقه تعيين كرده 
است. به هر حال اين استان يكي از شگفت انگيزترين، 
ــناك ترين مناطق در ايران را  ــرارآميزترين و ترس اس
ــه  «ريگ  ــي كه ب ــت، جاي ــاي داده اس ــود ج در خ
ــوداي ايران» ــه «مثلث برم ــن» معروف بوده و ب  ج

شهرت يافته است.
ــت  كوير «ريگ جن» در جنوب غربي و غرب دش
ــرق گرمسار، شرق  ــمنان، جنوب ش كوير، جنوب س
ــمال انارك و غرب  ــده كوير، ش ــه حفاظت ش منطق
ــمه يا چاه  ــت. هيچ گونه چش جندق قرار گرفته اس
ــتر نقشه ها  آبي در اين منطقه وجود ندارد و در بيش
ــده است. نبود منابع  هم نامي از اين منطقه برده نش
آب در گستره وسيع ريگ جن به همراه وجود موانع 
طبيعي از جمله باتالق هاي نمك و تپه هاي ماسه اي 
مرتفع، عواملي است كه اين منطقه را در طول قرن ها 

از دسترسي انسان دور نگه داشته است. 
قديمي ها معتقد بودند، اين سرزمين نفرين شده 
ــت. مردمي كه  ــيطان ها و ارواح پليد اس و پايگاه ش
ــر زندگي مي كنند بر همين باور  ــراف اين كوي در اط
ــاربان ها معتقدند  ــتند. محلي ها، چوپان ها و س هس

ــد، ناپديد  ــي پايش به «ريگ جن» برس كه اگر كس
ــوي ارواح و موجودات ماورايي به قلب «ريگ  و از س
ــتاده مي شود! يكي از كاوشگران مي گويد  جن» فرس
كه حتي شترهاي اهالي كوير هم وقتي به اين منطقه 
مي رسند، مي ايستند و حركت نمي كنند. اين باور ها 
را مي توان در نوشته هاي افرادي هم ديد كه چند بار 
ــناك بگذرند  ــعي كردند از اين منطقه بكر و ترس س
ــدرس هدين» يكي از  ــون آن ــته اند. نه «س و نتوانس
ــر قرن  ــان در اواخ ــاي جه ــن كويرنورده بزرگ تري
نوزدهم يعني در زمان ناصرالدين شاه توانست به اين 
ــت يابد و نه «آلفونس گابريل» جغرافيدان  مهم دس
ــعي كرد اما نتوانست  ــي كه 90 سال پيش س اتريش
ــم مثلث  ــه بازديد كند. هر چند طلس ــن منطق از اي
ــت و علي پارسا  ــال پيش شكس برموداي ايران ده س
ماجراجوي ايراني پس از چند بار تالش ناكام باالخره 

توانست از اين كوير وحشتناك بگذرد.
درختاني كه جيغ مي كشند

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم جنگل ها 80 درصد 
لوكيشن فيلم هاي ژانر «هارور» يا ترسناك را تشكيل 
ــد، در ايران هم جنگلي وجود دارد كه بدون  مي دهن
هيچ حقه سينمايي وحشت آفرين است؛ جنگلي كه 

به جنگل جيغ شهرت يافته است.
البته خيلي دنبال عوامل ماورايي در توجيه برخي 

از اين پديده هاي عجيب نباشيد. شايد روزنامه نگارها 
ــانه ها سعي در اغراق چنين پديده هايي داشته  و رس
ــك داليل منطقي و درست تري  ــند، اما بدون ش باش
اين پديده ها را توجيه مي كند. هر چند برخي از اين 
داليل هنوز براي همگان روشن نيست و همين است 
كه مي توان از هيجان و ترس ديدن اين مناطق بدون 
ــا حكايت جنگلي  ــان لذت برد، ام آگاهي از داليلش
ــد هم حكايت  كه صداي جيغ از آن به گوش مي رس

جالبي است.
در جنوب شهر مشهد، يك جنگل در جوار روستاي 
ــربرج» قرار دارد كه هنگام شب، صدايي عجيب  «س
ــت آور از ميان درختان آن به گوش مي رسد.  و وحش
مردم محلي مي گويند كه به محض تاريك شدن هوا، 
ــان درختان اين  ــوت يا جيغ از مي ــبيه س صدايي ش

منطقه به گوش مي رسد.
برخي از ساكنان منطقه اين صدا هاي وحشت آور 
ــن منطقه هجوم  ــد كه به اي ــي مي دانن را از ملخ هاي
ــاه مي برند. برخي  ــان پن ــه درخت ــب ها ب آورده و ش
ــناخته از جمله تغييرات آب  ــز عواملي ناش ديگر ني
ــدن اين صداها عنوان  ــي را دليل به وجود آم وهواي
ــان اين منطقه به  ــي كه از درخت ــد. صداهاي مي كنن
ــد هيچ شباهتي به صداي جيرجيرك  گوش مي رس
ــايد اين جنگل  ــت. ش ــته و صداي باد هم نيس نداش
ــان از سفر تجربه ترس است  براي آنهايي كه قصدش
ــپ زدن در آن گزينه خوبي  ــح آدرنالين، كم و ترش

برايشان باشد.
پچپچه با ستاره ها 

ــاي  زيبايي ه ــام  تم از  ــارغ  ف ــم  قش ــره  جزي
شگفت انگيزش با روايت ها و حكايت هاي مردم بومي 
ــياري از  آن منطقه، قصه هايي دارد كه جذابيت بس
ــن جاذبه ها را دو چندان مي كند؛ يكي از آنها دره  اي
ستاره ها يا به نام محلي اش «ستاره افتيده» است. 

ــتاره اي بر  ــتارگان س اهالي مي گويند در دره س
ــن را منفجر كرده!  ــاده و قطعه اي از زمي ــن افت زمي
ــره پس از غروب  ــدن در اين نقطه از جزي ــي مان حت
ــت. در غرب  ــراي عده اي دلهره آور اس ــاب هم ب آفت
ــه پنج كيلومتري  ــتاي «بركه خلف» در فاصل روس
ــتاره ها با تنديس ها  ــم دره س ــاحل جنوبي قش از س
ــگفتش قرار دارد. حتي ماندن در  و بريدگي هاي ش
اين نقطه از جزيره پس از غروب آفتاب براي عده اي 
سخت نگران كننده است. چون مي پندارند با سكوت 
شب موجودات فرازميني در اين دره گردهم مي آيند. 
برخي ديگر هم بر اين باورند كه جايي ميان سنگ ها 
و در سكوت وهم انگيز آنها مي توان يكبار هم كه شده 
ــته و چه در  ــه زندگي فردي فكر كرد چه در گذش ب
ــكل ويژه  آينده. برخي ديگر نيز معتقدند كه علت ش
ــود آمدن انواع حجم ها و پديده هاي  ــن دره و به وج اي
ــايش در آن، وزش بادهاي تند و گردش هوا در  فرس

البه الي ستون ها و حفره هاي آن است.
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   پيچيدن باد در دره  ستاره ها و توليد صدا باعث شده برخي از ورود به دره هنگام شب خودداري كنند. وجود همين داستان هاي خيال انگيز از جزيره قشم باعث شده كه از دره ستاره ها به عنوان يكي از عجايب هفتگانه قشم نام برده شود.

جاده  مرگ،  بوليوي 
ــاده مرگ) يك  ــمالى (ج جاده يونگاس ش
ــت كه از الپاز  ــاده 61 يا 69 كيلومترى اس ج
ــداد يافته و در 56 كيلومترى  ــا كورويكو امت ت
شمال شرقى الپاز در منطقه يونگاس بوليوى 
ــانه اى به  ــاده افس ــت. اين ج ــده اس واقع ش
ــته شدن 200  خاطر خطرناك بودنش و كش
ــال در اين جاده معروف  ــافر در س تا 300 مس

شده است.

معدن بيماري زا
ــبت به آتش و ــت كه به خاطر مقاومت نس ــيليكاتى اس ــش ماده معدنى س ــت مجموعه اى از ش  آزبس

ــود. از طرفى قرار گرفتن در معرض اين مواد موجب ابتال به  ــناخته مى ش قابليت هاى جذب صوت آن ش
ــت كه اتحاديه اروپا همه  ــود. اين ماده آنقدر خطرناك اس ــرى بيمارى هاى ديگر مى ش ــرطان و يك س س
اقدامات معدنى و استفاده از آزبست را در اروپا ممنوع كرده است؛ ولى براى آنهايى كه كنجكاوند اين ماده 

را از نزديك ببينند چيزى از دست نرفته است. مى توانيد در كانادا، از معادن تتفورد ديدن كنيد.

دروازه جهنم، تركمنستان
در سال 1971 وقتى زمين شناسان در حال حفارى در اين منطقه بودند، تصادفاً يك غار زيرزمينى پر از گاز طبيعى پيدا كردند. زمين زير دستگاه حفارى متالشى 
شد و حفره بزرگى به قطر 50 تا 100 متر باقى گذاشت. براى پيشگيرى از تخليه گاز سمى، دانشمندان تصميم گرفتند كه اين حفره را به آتش بكشند. زمين شناسان 

اميدوار بودند كه آتش بعد از چند روز خاموش شود، ولى از آن موقع تا حاال اين آتش روشن است. 

در همه جاى دنيا مكان هاى عجيبى وجود دارند كه بسيار ترسناك هستند و قلب انسان از 
ديدن آنها به تپش مى افتد. اين مكان ها، طبيعى يا دست ساز بشر هستند. به هر حال توفيرى 

چندانى هم ندارد، مهم اين است كه جزو ترسناك ترين جاذبه هاى دنيا هستند. 

سفر كنيم كه بترسيم
             نگاهي به برخي  

             مقاصد ترسناك سفر در ايران

جاذبه هايي كه  شما را  مي ترساند 
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سميه نيكانلو � 
ــتين فيلم  ــر لر» نخس ــم «دخت ــپنتا در فيل ــين س عبدالحس
ــت و بعد از يك  ــق ايراني ديالوگي دارد كه هنوز كه هنوز اس ناط
ــهور  ــاخت اين فيلم همچنان يكي از ديالوگ هاي مش قرن از س
ــامي نژاد در همان نخستين  ــت. روح انگيز س ــينماي ايران اس س
ــازي عمرش، يكي از  ــينمايي اش ، درواقع يكي از دو ب ــور س حض
ــران را گفت. وقتي  ــينماي اي ــن ديالوگ هاي تاريخ س معروف تري
جعفر از او مي پرسد كه: مياي بريم تهرون؟ او با آن لهجه شيرينش 

مي گويد: «تهرون؟! تهرون تهرون كه ميگن جاي قشنگيه!»
تهران از پايتخت برود

ــت. از مرد و زن  ــوال اين روزهاس تهران برود يا بماند؟ اين س
ــهر گرفته تا مقامات و مسئوالن در  ــي هاي ش ــته در تاكس نشس

رسانه ها. تمام مشكالت اين كالنشهر 
از هفته هاي گذشته با تصويب طرح 
انتقال پايتخت در مجلس قرار است 
حل شود. طرحي كه سابقه اي چند 
دهه اي داشته و به باور كارشناسان 
ــه اي طول  ــش هم چند ده اجراي
ــت  ــال پايتخ ــا انتق ــد. ام مي كش
اداري از تهران به شهري ديگر چه 
تاثيراتي مي تواند روي گردشگري 
داشته باشد؟ فارغ از تمركززدايي 
ــاخت ها در امر  ــات و زيرس امكان
گردشگري اصال سوالي كه مطرح 
ــود اين است كه تهران در  مي ش
ــگري ايران چه جايگاهي  گردش
ــال پايتخت آن  ــه با انتق دارد ك
ــره مي افتد يا  ــگاه به مخاط جاي

تقويت مي شود؟ 
هرچند براي اين حكايت مثل 
ــرانجامي  ــته س چند دهه گذش
ــود  ــي خ ــدارد و حت ــود ن وج
مسئوالن همچون وزراي دولت 
ــن طرح را در حد «يك ايده»  اي
ــياري ديگر آن را  مي دانند و بس
ــن»  ــي» و «ناممك «غيرعمليات
مي دانند، اما گردشگري شهري 
ــون تهران در ميانه طرح  همچ
ــت اداري به چه  ــال پايتخ انتق

سرانجامي مي رسد؟  
پايتخت اداري جاذبه مي شود 

ــفرها و ترددها  ــت كه بدانيد امروزه دومين عامل س جالب اس
در شهر تهران توسط افرادي صورت مي گيرد كه با وزارتخانه ها و 
ادارات دولتي سر و كار دارند و در همايش ها و جلسات حضور پيدا 
مي كنند. با اين حساب درصد آمار سفر به تهران با انتقال پايتخت 
ــك دورنماي كلي مي توان گفت اولين  ــش پيدا مي كند. با ي كاه
زيان به هتلداراني مي رسد كه همين همايش ها و كارهاي اداري 
ــكل مي داد. از طرف ديگر  بخش قابل توجهي از درآمد آنها را ش
مي دانيم كه سفر به قصد انجام كار هم بخشي از گردشگري است. 
با اين حساب مي توان گفت كوچ همه آنها كه براي كارهاي اداري 
به تهران سفر مي كردند به پايتخت جديد بيشتر از آن كه بخواهد 
ــاند باعث رونق گردشگري در  ــگري تهران برس ضرري به گردش

پايتخت جديد خواهد شد. 
دولت برود، تهران بماند

يكي از مهم ترين داليل طرح 
انتقال پايتخت تراكم جمعيتي 
ــي و همچنين آلودگي  و ترافيك
ــه عمده  ــران بوده ك ــواي ته ه
رفت و آمدهاي داخلي در تهران 

مرتبط با حوزه دولت است. 
در گذشته به دليل موافقت ها 
ــرح انتقال  ــا ط ــا ب و مخالفت ه
ــر از  ــاي ديگ ــت گزينه ه پايتخ
ــي از فعاليت  جمله انتقال بخش
ارگان ها به شهرهاي ديگر مطرح 
ــده بود، البته در طرح اخير، به  ش
ــي و اداري  انتقال پايتخت سياس
ــده و اين در حالي است  اشاره ش
ــران از جهات ديگري مثل  كه ته
ــادي، علمي ، تكنو لوژيكي و  اقتص
ــي جايگاه ويژه اي به  البته سياس
خود اختصاص داده است. هرچند 
ــت دوباره به  ــال پايتخ طرح انتق
ــي  ــا معضالت ــي رود و ب ــاق م مح
ــوا، ترافيك و  ــون آلودگي ه همچ
ــام زلزله دوباره  ــه بحراني به ن البت
ــايد بتوان نتيجه  بازمي گردد، اما ش
ــهر  ــت كه انتقال پايتخت به ش گرف
ــكالتي  ــريـ  با وجود همه مش ديگ
ــگري اين كالنشهر داردـ   كه گردش
ــايد تاثير چنداني در گردشگري  ش

نداشته باشد. 

يادداشت كارشناس 
تهران علت نيست

 معلول است
اردشير اروجي /  مديركل سابق دفتر برنامه ريزي 

آمار و اطالعات سازمان ميراث فرهنگي
 متاسفانه سه دهه است كه به تهران به عنوان يك 
علت مي نگريم نه يك معلول؛ به همين دليل همواره 
ــتيم. درصورتي كه اگر  به دنبال جابه جايي علت هس
ــم، مي توانيم به دنبال علت ها براي  برعكس فكر كني
ــدد برطرف كردن آنها،  ــيم و درص معلول تهران باش
ــاك كنيم، چون با رفع  ــاله را پ نه اين كه صورت مس
علت ها خودبه خود مسائل مربوط به تهران برطرف و 

نتيجه حاصل مي شود.
ــور در  ــي و اجتماعي كش تبلور اقتصادي، سياس
تهران است، بنابراين اگر معضلي هم وجود دارد بايد 
ــهر به  ــع علت ها بپردازيم، نه اين كه به اين ش ــه رف ب

عنوان علت اصلي توجه كنيم.
اين بحث درواقع ايده اي بوده در دوران مدرنيسم 
يعني به دهه 30 شمسي يا 50 ميالدي مربوط بوده 
كه در جهان مطرح شده است، يعني حدود 60 سال 
ــاق افتاد كه با توجه به مدارك و  ــش اين مورد اتف پي
شواهد موجود هيچ آثار مثبتي نيز به دنبال نداشت، 
ــد؛ نمونه بارز  ــه خود به معضلي دوباره تبديل ش بلك

آنها كشور برزيل است.
با توجه به اين شرايط و نتايجي كه در كشورهاي 

مختلف جهان رخ داده حاال اگر اين اتفاق ناممكن، يعني انتقال پايتخت ممكن 
ــد، گردشگري پايتخت چه مي شود؟ ابتدا بايد ببينيم نقش فعلي تهران در  ش
گردشگري چيست و دامنه فعاليت اين شهر در كجاست؟ بعد بنگريم كه كدام 

نقش و چه دامنه اي از تهران به عنوان پايتخت قرار است منتقل شود؟
ــگري تهران به عنوان پايتخت كشورمان در  هم اكنون دامنه فعاليت گردش
ــت، اما به طور كلي مي توان دامنه تاثيرات شهر تهران به  ــطح بين المللي اس س
ــهري تقسيم بندي كرد كه در  ــتاني و ش بخش هاي اصلي، بين المللي، ملي، اس
ــت هم اكنون تهران به عنوان پايتخت ايران در آنها ايفاي نقش مي كند.  حقيق
پيش بيني ما اين است كه اگر اين محال صورت گيرد نقش بين المللي، منطقه اي 
و ملي تهران قرار است منتقل شود به شهر ديگري. اما آنچه نمي توان از تهران 
گرفت دامنه تاثيرات استاني، شهرستاني و شهري تهران است. بنابراين تهران 
ــت كه مي تواند در  ــي اقتصادي و فرهنگي اجتماعي را خواهد داش بازهم نقش
ــد. به هر حال تهران با نقشه هاي  ــورمان تاثيرگذار باش ــگري كش روند گردش

متعددي كه از گذشته در كشورمان داشته باقي خواهد ماند. 
ــت كه ظرف مدت  ــور نيس با توجه به اين كه اعتبارات كالني در اختيار كش
ــيار كند و تدريجي  ــد بناچار اين انتقال بس كوتاهي قادر به انتقال پايتخت باش
خواهد بود، بنابراين با توجه به نيازهاي فعلي كشورمان در توسعه گردشگري 
اين روند تدريجي مي تواند باعث نگراني در صادرات نامرئي ايران باشد، چون 
با توجه به شرايط و البته امكانات پيش بيني مي كنم كه ظرف مدت ده تا 20 

سال اين انتقال طول مي كشد كه زمان مناسبي براي گردشگري ما نيست.
ــهم سرمايه گذاري شركت هاي داخلي و خارجي در تهران  طي اين روند س
ــمت پايتخت جديد  ــگري كاهش مي يابد و به س فعلي بوي ژه در زمينه گردش
ــوده شدن زيرساخت هاي كنوني  ــود و همين باعث كاهش يا فرس روانه مي ش
ــاله براي  ــت س ــود. بنابراين دوران گذار ده يا بيس و امكانات فعلي تهران مي ش

تهران و صنعت گردشگري آن بسيار سخت خواهد بود.
ــر بگذاريم، تهران به دليل رها  ــت س اگر بتوانيم ايــــن دوران گذار را پش
ــاهد ايجاد  ــش بين الــمللي و منطقه اي و ملي بتدريج ش ــدن از بار نقــــ ش
ــعه  ــهر خواهيم بود كه اين موضوع يكي از الزامات توس آرامش در اين كالنش

گردشگري است. 
ــگري تهران نه  ــعه گردش ــگري و توس پس از اين گذار دوران رونق گردش
ــكل خواهد گرفت.  ــهري تاريخي دوباره ش به عنوان پايتخت، بلكه به عنوان ش
ــال پايتخت ايران در كوتاه مدت تاثير  ــود انتق به همين دليل پيش بيني مي ش
چنداني در گردشگري كشورمان نخواهد داشت، اما پس از شكل گيري پايتخت 
جديد خود اين شهر به عنوان يك هدف گردشگري جديد در كشورمان مطرح 
ــگران داخلي و خارجي را به خود جلب  ــياري از گردش ــد كه نظر بس خواهد ش

خواهد كرد.
ــيم مي توانيم مراحل  ــته باش ــهر تهران توجه داش اما اگر صرفا به خود ش
ــت با  ــيم كنيم كه در كوتاه مدت و ميان مدت ممكن اس گذار را اين گونه ترس
كاستي هايي روبه رو شود، اما در بلندمدت دوباره هويت تاريخي تهران به كمك 

آن خواهد آمد و باعث رونقش مي شود.

تهرون تهرون كه مي گن 
جاي ِقَشنگيه!

طرح انتقال پايتخت چه تاثيري بر گردشگري تهران دارد؟

انتقال معضالت از تهران
نسيم عسكرزاده  /  كارشناس ارشد برنامه ريزي توريسم

ــي از  ــگر يك ــذب گردش ــه ج مقول
موضوعاتي است كه بايد در اولويت هاي 
ــي  ــن طرح مد نظر قرار گيرد و بخش اي
ــن بحث  ــوط در اي ــي هاي مرب از بررس
ــد. هم اكنون  ــه خود اختصاص ده را ب

ــمار  ــه جاذبه هاي بي ش ــا توجه ب ــران، ب ــهر ته كالنش

ــگري و امكانات و زيرساخت هاي قابل توجهش،  گردش

ــمار مي آيد  ــگران به ش غالبا يكي از مقاصد اوليه گردش

ــرات متفاوتي روي جذب  ــه البته تغيير پايتخت تأثي ك
گردشگر، بخصوص گردشگران اين شهر دارد.

ــددي كه باعث  ــكالت متع ــرايط بايد به مش در اين ش
انتقال پايتخت شده است هم گوشه چشمي داشته باشيم 

كه شايد مهم ترينش ترافيك بيش از حد خودروها و به تبع 

آن آلودگي مرگبار هوا اشاره كردـ  معضلي كه اين روزها 

ــتـ  همين عامل و انعكاس  ــابي مشكل ساز شده اس حس

ــانه هاي جهاني، بسياري از گردشگران را  اخبار آن در رس

ــهرهايي برحذر مي دارد و اين انتظار  ــفر به چنين ش از س

ــته  مي رود كه با انتقال پايتخت از درصد آلودگي هوا كاس
شده و جذب گردشگر در اين شهر افزايش يابد. 

شايد اساسي ترين گامي كه قبل از تعيين مناسب ترين 
مكان بايد در نظر داشت توجه به تحقق كاهش آلودگي هاي 

زيست محيطي و ترافيك سنگين شهري، حفظ و توسعه 

ــهر تهران بر افزايش جذب گردشگر در  نقاط قوت كالنش
اين چشم انداز بيست و پنج ساله است.
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آيسا اسدي � 
حميد شجاعي يك ايراني مقيم آمريكاست كه سال 1984 (1363) 
به اين كشور مهاجرت كرده است. شجاعي پس از 19 سال به پيشنهاد 
ــرش الدن، سال 82 به ايران سفر كرد. حميد، مهم ترين هدف از  همس
ــتان، بازديد از جاذبه هاي  ــفرش به ايران را جدا از ديدار اقوام و دوس س
ــناخته و از  ــورش را بهتر ش تاريخي و تفريحي اعالم كرده تا بتواند كش
ــد. آنچه در اينجا مي خوانيد، گزيده اي  ــاي متعددش ديدن كن جاذبه ه
از خاطرات حميد شجاعي است كه در طول سفر 45 روزه اش به ايران 

به نگارش درآورده است.
آيا اين واقعا رانندگي است؟

نخستين تجربه اي كه هر مسافري پس از خروج از فرودگاه در ايران 
آن را لمس مي كند، شيوه رانندگي است. نوع رانندگي در ايران چيزي 
ــت، با اين تفاوت كه در اين بازي شما  ــبيه بازي هاي كامپيوتري اس ش
فقط يك جان براي بازي داريد و هيچ دكمه اي براي برگرداندن به عقب 
ــس به معني واقعي كلمه به  ــدارد. با اطمينان مي گويم هيچ ك ــود ن وج
ــهر  قوانين راهنمايي و رانندگي عمل نمي كند و علت عمده ترافيك ش
ــب، چراغ قرمز تنها يك گزينه براي  ــت. در طول ش تهران نيز همين اس
ايستادن است در حالي كه بيشتر ماشين ها در شب براحتي از چراغ هاي 
قرمز عبور مي كنند. راننده  ها در طول مسيرشان با موتوري ها و عابران 

ــعي  ــتند و س ــر هس ــاده درگي پي
ــورد نكنند.  ــا آنها برخ مي كنند ب
ــز معموال ترجيح  ــران پياده ني عاب
ــاي پل هاي هوايي  مي دهند به ج
ــط خيابان و ميان ماشين ها  از وس

تردد كنند.
ــه، تعداد  ــا ن ــاور كنيد ي ــا ب ام
ــن در طول  ــه م ــي ك تصادف هاي
ــبت به  ــفرم به ايران ديدم، نس س
شيوه رانندگي حاكم در اين كشور 
ــد  ــيار كم بود و به نظر مي رس بس
ــيوه  ــا همه خود را با اين ش تقريب

رانندگي تطبيق داده اند.
تهران و بومهن

ــايت هاي گردشگري  تهران، س
ــعي  ــياري دارد، ما س ــوع بس متن
ــفرمان تا جايي  كرديم در طول س
كه مي توانيم از اين جاذبه ها ديدن 
كنيم. ما سفرمان را از شمال تهران 
ــاعت  ــاز كرديم و پس از يك س آغ
ــيديم كه  ــهري رس رانندگي به ش
ــد. همچون  ــن خوانده مي ش بومه
ــكا در  ــهرهاي آمري ــياري از ش بس
ــي براي  ــز آب لوله كش ــن ني بومه
ــود. مردم  ــب نب ــاميدن مناس آش
ــان را از  ــن، آب آشاميدني ش بومه

منطقه اي در كوهستان كه آب تازه از آن جاري است، تامين مي كنند. 
ــد اين بود كه  ــيار زيبا بود. نكته جالبي كه ديده مي ش اين منطقه بس
مردم حتي زنان و نوجوانان دو بشكه آب را براحتي حمل مي كردند در 
ــت  ــكه ها را براحتي با هر دو دس ــتم يكي از اين بش حالي كه من نتوانس
جا به جا كنم. در تهران ما بيشتر به مراكز مورد عالقه الدن سر زديم كه 

خب مثل اغلب خانم ها اولين مقصدمان بازار بود.
نوشهر و نمك آبرود

ــر زديم  ــيه درياي مازندران س ــهرهاي حاش ــس از تهران ما به ش پ
ــوند.  ــوب مي ش ــگري تهراني ها محس ــهرهاي گردش كه مهم ترين ش
ــبزي گياهان و  ــود و سرس ــق فوق العاده ب ــن مناط ــم اندازهاي اي چش
ــدار مي كرد. در  ــود هر بيننده اي بي ــس زندگي را در وج ــا ح درخت ه
ــتيم.  ــي با تله كابين بر فراز كوه هاي البرز داش ــهر نمك آبرود گردش ش
ــي بود. ديدن  ــگفت انگيز و روياي ــد، ش ــري كه از باال ديده مي ش مناظ
 شهرهاي كوچك و به هم چسبيده حاشيه درياي مازندران از نماي باال 

تجربه جالبي بود.

شگفتي در همدان
پس از گذراندن چند روز در شمال ايران، ما به سمت همدان حركت 
ــدان اختصاص داديم  ــه بازديد از هم ــه روز آخر هفته را ب ــم. س كردي
ــگران بسياري  ــفر ما در همدان روي داد. گردش ــورپرايز بزرگ س و س
ــايت هاي طبيعي براي پيك نيك رفته بودند و ازدحام  در پارك ها و س
ــتيم اتاق خالي در  ــه حدي بود كه ما نتوانس ــدان ب ــگران در هم گردش
هتل ها پيدا كنيم، اما تماشاي مردمي كه به صورت خانوادگي و گروهي 
به دور سفره ها در پارك ها جمع شده بودند، بسيار ديدني بود. حتي در 
ــب نيز پارك ها همچنان مملو از مردمي بود كه  ــاعات عصر و ش طول س
به قصد تفريح و گذران اوقات فراغت در هر گوشه و بخشي از علف ها و 
سبزه ها نشسته بودند. از آنجا كه سفر ما به همدان از قبل جزئي از برنامه 
ــتيم به تهران برگرديم براي همين پس از  ــفر به ايران بود، نمي توانس س
ــدن از يافتن اتاق در هتل تصميم گرفتيم چادري خريده و  مايوس ش
ــاعت 2 نيمه شب  ــب را در چادر و در نزديكي غار بگذرانيم. حوالي س ش
ــحال شديم از اين كه فقط ما نيستيم كه  ــيديم و خوش بود كه به غار رس
ــم. صبح روز بعد پس از  ــه چادر زدن در اين منطقه گرفته اي ــم ب تصمي
ــتادن در صف، ما در نهايت توانستيم به بازديد يكي  ــاعت ايس چهار س
ــگفت آورترين مكان هايي برويم كه من در تمام عمرم ديده بودم.  از ش
ــته  ــدام از عكس هايي كه من از غار عليصدر ديده بودم نتوانس ــچ ك هي
بود به درستي حقيقت و زيبايي اين 
ــذارد. ما توري ــار را به نمايش بگ  غ

30 دقيقه اي به داخل غار آبي عليصدر 
داشتيم كه به همراه يك راهنما و سه 
ــد. اگر زماني به ايران  قايق انجام ش
سفر كرديد، پيشنهاد مي كنم حتما 

از غار عليصدر ديدن كنيد.
جنبيدن در اصفهان

پس از سفر به همدان ما به سمت 
جنوب و شهر اصفهان رفتيم. اصفهان 
ــه تا هفت  ــال از س به مدت چهار س
سالگي محل زندگي من بود. اين شهر 
پر است از سايت هاي تاريخي بي نظير 
ــهور كه ديدنشان براي  و بناهاي مش
ــيار مهم بود. نخستين توقف  من بس
ما در اصفهان، منارجنبان بود؛ بنايي 
ــاخته شده و  ــال پيش س كه 700 س
ــود كه تكان  ــاره ب ــكل از دو من متش
مي خوردند، بدون آن كه به ساختار بنا 
آسيبي وارد شود. ميدان امام، مسجد 
شيخ لطف اهللا، مسجد امام، عالي قاپو و 
بازار سنتي از ديگر مراكزي بود كه از 
ــاي ساختن  آنها بازديد كرديم. تماش
صنايع دستي بي نظير در بازار سنتي 

اصفهان تجربه بسيار دلنشيني بود.
بندرعباس

ــتان در شهر فينيكس ايالت  ــما بگويم گذراندن تابس اجازه دهيد به ش
آريزونا نسبت به گذران تابستان در بندرعباس همچون بهشت نسبت به 

جهنم است. 
دماي هوا در تابستان در اين منطقه بسيار باال است، اما آنچه مرا بسيار 
عذاب مي داد دماي باالي هوا نبود، بلكه رطوبت 95 درصد اين شهر بود! من 
سه سال آخر زندگي در ايران را پيش از مهاجرت به آمريكا در بندرعباس 
ــته ام در دوران كودكي كه  ــم چطور توانس گذراندم و حاال به اين مي انديش
سطح تحمل انسان بسيار پايين تر است، در اين شهر زندگي كنم و آزرده 
هم نشوم. من در بعد از ظهرهاي تابستان براحتي در كوچه ها با دوستانم 
بازي مي كردم! در بيشتر سايت هاي گردشگري تهويه هواي مناسب وجود 
نداشت و متاسفانه اغلب تاكسي ها نيز مجهز به كولر نبودند. در بندرعباس 
به ديدار خانه كودكي ام رفتم و از مغازه اي كه ظهرها پس از مدرسه از آن 
بستني سنتي ايراني مي خريدم، ديدن كردم. همه چيز در اين شهر عوض 

شده است و اين شايد به دليل 19 سال دوري من از آن باشد.
 http: /  / www.mytriptoiran.com :منبع

سر زدن به خانه پدري
روايت جوان ايراني پس از 2 دهه دوري از ايران

تهران، سـايت هاي گردشـگري متنوع بسـياري دارد، ما سـعي 
كرديـم در طـول سـفرمان تا جايي كه مي توانيـم از اين جاذبه ها 

ديدن كنيم. در تهران ما بيشتر به مراكز مورد عالقه الدن
سر زديم كه خب مثل اغلب خانم ها اولين مقصدش بازار بود

ازدحام گردشگران در همدان به حدي بود كه ما نتوانستيم
اتاق خالي در هتل ها پيدا كنيم، اما تماشاي مردمي كه 

بـه صـورت خانوادگي و گروهي به دور سـفره ها در پارك ها جمع 
شده بودند، بسيار ديدني بود

اين شهر پر است از سايت هاي تاريخي بي نظير كه ديدنشان براي 
من بسيار مهم بود. نخستين توقف ما در اصفهان، منارجنبان بود؛ 
بنايي كه 700 سال پيش ساخته شده و متشكل از دو مناره بود كه 

تكان مي خوردند، بدون آن كه به ساختار بنا آسيبي وارد شود

 در طول شـب، چراغ قرمز تنها يك گزينه براي ايسـتادن اسـت
در حالي كه بيشـتر ماشـين ها در شـب براحتي از چراغ هاي قرمز 
عبور مي كنند. راننده  ها در طول مسيرشان با موتوري ها و عابران 

پياده درگير هستند و سعي مي كنند با آنها برخورد نكنند

نگاه خارجيان نسبت به زندگي و جاذبه هاي ايران هميشه جذاب بوده است. چند شماره اي است كه در صفحه ويترين نگاهي داشته ايم به 
برخي از اين سفرنامه ها. شما مي توانيد نظرتان درباره سفرنامه حميد شجاعي در چمدان را به شماره 300011223 پيامك كنيد.

تعارف به سبك ايرانى
ــتاب و عجله اند، به هم راه نمي دهند  مردم هنگام رانندگي با ش
ــند، اما  ــد مي خواهند هر چه زودتر به مقصد برس و به نظر مي رس
ــت. تقريبا سه ساعت از  ــان همه چيز برعكس اس در نحوه زندگيش
ــتراحت مي كنند و  ــان را صرف ناهار، چرت بعدازظهر و اس ظهرش
ــان برمي گردند. يكي از  ــر كار و مغازه هايش ــاعت 4 به س دوباره س
ــت. ما به هر  ــنت هاي عجيب و آزاردهنده در ايران «تعارف» اس س
ــهري از ايران كه رفتيم مغازه دارها بارها و بارها  مغازه اي در هر ش
ــل نداره» و پس از كلي بگو و مگو در آخر، مبلغ را  ــد «قاب مي گفتن
ــيار عجيب و در عين حال آزاردهنده  به ما مي گفتند كه برايم بس
بود. نوع نگرش ايراني ها به زندگي نيز بسيار متفاوت و جالب است. 
ــا پژو 206 دارند، از نظر  ــاني كه در ايران پاترول ي ــراي مثال كس ب

ديگران آدم هاي باكالسي هستند!
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من همداني هستم ولي شناسنامه ام صادره از تهران 
ــالگي تهران بودم. از هفت تا هجده  ــت. تا هفت س اس
سالگي در همدان زندگي كردم و از هجده سالگي به 
بعد دوباره به تهران بازگشتم، به همين دليل همدان 
را خوب مي شناسم. جذاب ترين چيزي كه از قديم در 
همدان بوده و هنوز هم هست، كمربند سبز دور تا دور 
اين شهر است. اين باغ ها خصوصا در منطقه عباس آباد 
ــاله درباره همدان  و گنجنامه قرار دارد. مهم ترين مس
براي من اين است كه آثار تاريخي و باغ هاي سبز اين 

شهر حفظ شود.
البته همدان با تعدادي افراد نازنين و دوست داشتني 
نيز برايم معنا پيدا مي كند، مثل مرحوم پدرم، مرحوم 
ــتگار معروف به دادا قاسم، همان كسي كه  قاسم رس
من ميناي شهر خاموش 

ــاس زندگي او ساختم و يكي ديگر از دوستان  را براس
ــيدآبادي كه در  ــنگ جمش نقاش عزيزم به نام هوش
ــهر همدان باغداري مي كند و  ــتايي خارج از ش روس
ــت با  ــه مي دارد و معتقد اس ــادي گربه نگ ــداد زي تع
تغييرات امروزي شهرنشيني، گربه ها در حال نابودي 
هستند. قديم ترها در خانه ها گربه رو داشتيم. گربه ها 
ــر سفره  ــتند و به آنها گداي س در خانه ها حضور داش
مي گفتند زيرا اهالي خانه از غذاي خودشان مقداري 
براي گربه ها جدا مي كردند ولي امروز گربه ها براحتي 

زير ماشين مي روند و كشته مي شوند.
همان قدر كه همدان برايم شهري دوست داشتني 
ــت دارم. هر بار كه از  ــيار دوس ــت، تهران را نيز بس اس
تهران خارج مي شوم دلم براي اين شهر تنگ مي شود 
ــام تلخي هايش. من هر وقت  ــا وجود تم ب
براي سفر از شهر خارج مي شوم، 
چشم هايم به دنبال ديدني هاي 
نو و يادگرفتن هاي متفاوت 
ــا معماري  ــت؛ خصوص اس
ــرط اين  منطقه، البته به ش
ــاز و بفروش ها آن را  كه بس
نابود نكرده باشند و به شرط 
ــراث فرهنگي  اين كه مي

ــد.  بودجه اي براي محافظت از آن در نظر گرفته باش
ــجد جامع نطنز  ــفر به مس براي مثال من طي دو س
رفتم، جايي كه معماري خاصي دارد با تركيب بديعي 
از آجر زرد و كاشي آبي رنگ. نماي اصلي اين بنا آجر 
ــاك، تعداد محدودي كاشي در  ــت و معمار با امس اس
مسجد به كار برده است. متخصصان معماري معتقدند 
اين مسجد ريشه در دوران ميترائيسم دارد و از طرف 
ديگر اين نظريه مطرح است كه در مسيحيت باورها و 
نمادهايي برگرفته از آموزه هاي ميترائيسم وجود دارد 
تا جايي كه سالروز مسيح را همزمان با روزهاي مقدس 
ميترائيسم مي دانند. حتي به نظر مي آيد اين مسجد 
روي ويرانه هايي از معابد ميترائيسم ساخته شده است. 
ــاجد  ــابقه محل بعضي از مس اگر به لحاظ تاريخي س
بسيار كهن را بررسي كنيم، متوجه مي شويم بعضي از 
ــاجد پس از ورود اسالم، بر جاي آتشكده ها و  اين مس
معابد زردشتي ساخته شده اند. با حفاري اين مساجد 
چه بسا ما شاهد بناهاي مقدس با قدمت چند هزارساله 
باشيم. از اينها كه بگذريم، در اين مسجد آرام و زيبا، 

زيرزمين ها و دهليزهاي عجيبي وجود دارد.
ــت كه نوروز 1375 براي نخستين بار  خاطرم هس
به نطنز رفتم. در گوشه اي از مسجد با آن هواي خنك 
و معماري بي تكلف و در عين حال چشمگير نشسته 
ــم مي گرداندم و مسجد را نگاه مي كردم و  بودم و چش
هر لحظه بيشتر متوجه زيبايي هاي اين بناي شگفت 
ــدم. خوبي اش اين بود كه در مسجد نطنز هنوز  مي ش
هيچ عنصر اضافه اي وجود ندارد، هنوز كسي در اينجا 
كابل برق نكشيده و هنوز چراغ هاي فلورسنت به كار 
ــازگارانه بر تن  ــوز ابزارهاي مدرن ناس ــد و هن نبرده ان

مسجد ننشسته است.
يك بار كه به اين مسجد رفته بودم، در ديوارنوشته هاي 
آن، مطلب عجيبي نظرم را جلب كرد. گرچه يادگاري 
نوشتن روي آثار قديمي، كار قشنگي نيست ولي كسي 
ــجد جامع نطنز با قلم  در جانب غربي منبر گچي مس
نيش نوشته بود: «مذهب عاشق ز مذهب ها جداست 
ــقان را مذهب و ملت خداست... يادگار اقّل فقرا   /  عاش
ــا ميرزا احمد، خطيب  ــادات، ميرزا بزرگ ولد آق و س
ــالم، خدا لعنتش كند كه  حضرت معصومه عليهاالس
بنده را از قم آواره كرد. سخت دلتنگ مي باشم. خانه 
ــم جانب صحرا مي كرد.  اميد خراب. كاش روزي نفس

7 رجب المرجب مطابق... 1286».  سال 1377 مسجد 
ــتاي انگه دان در حوالي اراك  عجيب ديگري در روس
ــال ها همتي براي  ــدم. البته ميراث فرهنگي آن س دي
حفظ و نگهداري مسجد زيبا نداشت. به همين دليل 

ظاهرا اهالي قصد نابودي مسجد قديمي ده را داشتند 
تا مسجدي جديد به جاي آن بنا كنند. در حين كار از 
داخل مسجد دو ستون مشكي عجيب و غريب بيرون 
آمده بود، ستون هايي مشابه ستون هاي تخت جمشيد 
ــياه بود. اهالي،  ــا اين تفاوت كه از جنس گرانيت س ب
ــمه روستا گذاشته اند تا  ــتون ها را نزديك چش اين س
ــان دهند. اين دو ستون در  ــجد را نش قدمت اين مس
ــان دهنده پيشينه قديمي آن محل بوده كه  اصل نش

بعدها در آنجا مسجد ساخته اند.
ــا از معماري بناهاي  ــت كه چرا م برايم عجيب اس
ــك بار كه به  ــران محافظت نمي كنيم؟ ي ــي اي قديم
چغازنبيل رفته بودم، ديدم براحتي مي شود از آجرهاي 
ــتاني روي آن حك شده است،  آنجا كه با خطوط باس
برداشت و با خود آورد و البته مردم هم برمي داشتند. 
من معموال وقتي به چنين مكان هايي مي روم تا آنجا 
ــد عكاسي مي كنم، زيرا مطمئن  كه برايم مقدور باش
ــال آينده اين بنا به همين شكل باقي  ــتم كه س نيس
ــم كاري مي كنند.  ــد. مديران ما در اين جهت ك بمان
ــان  بايد از كودكي به فرزندانمان بياموزيم كه وطنش

را دوست داشته باشند.
ــتش  ــفرهايم نيز بايد بگويم كه راس درباره نوع س
ــم و ترجيح مي دهم با اتومبيل  من از هواپيما مي ترس
شخصي ام به سفر بروم. از سفر با اتوبوس هم متنفرم. 
ــور  ــفرهاي چند هزار كيلومتري در كش ــد بار س چن
ــته ام خصوصا در ايام نوروز كه بار سفر مي بنديم  داش
ــم؛ گاهي جنوب، گاهي غرب و گاهي  و پيش مي روي
شرق.  گاه و بيگاه، در سفرهايم سراغ تابلوهاي عجيب 
و مسيرهاي نامتعارف نيز مي روم. هرچند بعضي اوقات 
ــن تابلوها را بارها مي بينم، اما اصال همت نمي كنم  اي
سراغشان بروم. يكي از مكان هاي جالبي كه در همين 
كج كردن مسيرهايم ديده ام، يك برج و مسجد عجيب 
در ساوه بوده است. معماري اين دو واقعا بي نظير است 
تا جايي كه مرا ساعت ها مشغول عكاسي كردند. بعضي 

از اين كشف ها جذابيت هاي زيادي دارد.
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هستي يزدان پناه � 
بسياري از افراد معتقدند زنان در دوران بارداري بايد فقط استراحت 
ــياري از افراد  كنند و تا جايي كه مي توانند كمتر تردد كنند. براي بس
ــيار عجيب و گاه احمقانه به نظر  ــفر كردن زنان باردار رويدادي بس س
ــي زنان را در  ــه بارداري 9 ماه از زندگ ــت ك ــد. اين در حالي اس مي رس
برمي گيرد و نمي توان به سادگي از آن گذشت. به عقيده پزشكان، سفر 
براي بيشتر زنان باردار خطرناك نيست، اما بايد توجه داشت بهتر است 
پيش از تصميم به هر نوع سفري، ابتدا با پزشك متخصص خود مشورت 
كنيد. سفر همچنين مي تواند اثرات روحي و جسمي مثبتي روي زنان 
ــته باشد. عوض شدن محيط، كسب  ــان داش باردار و همچنين جنينش
ــور در مراكزي آرام تر،  ــازه، باال بردن قدرت تحمل و حض ــاي ت تجربه ه
پاك تر و زيباتر از محيط هاي آلوده شهري از فوايد سفر در دوران بارداري 
است. توصيه هايي كه در اينجا آورده مي شود مي تواند در داشتن سفري 

بهتر و امن تر به زنان باردار كمك كند.
مقصدي داخلي را برگزينيد

ــكتان تائيد شده باشد، اما بهتر است  ــفر شما از نظر پزش هرچند س

مقصدي داخلي را برگزينيد. با ماندن در كشور محل اقامت خود امكان 
دسترسي به خانواده، دوستان و از همه مهم تر پزشك معالجتان راحت تر 
ــت. حضور در كشور خود همچنين امكان استفاده از بيمه تان را نيز  اس
ــود تا حد ممكن از خوراك هاي ناآشنا با  ــبب مي ش فراهم مي كند و س
ذائقه بومي، فرهنگ هاي عجيب و غريب و رفتارهاي اجتماعي متفاوت 

به دور باشيد.
ماشين شخصي، بهترين گزينه

ــيله حمل و نقل براي سفر زنان باردار استفاده از ماشين  بهترين وس
شخصي است. البته نبايد تصور كرد اين توصيه به معناي تائيد رانندگي 
آنان است. سفر با ماشين شخصي اين امكان را براي افراد باردار فراهم 
مي كند كه هر زمان از نشستن طوالني احساس خستگي كردند، توقفي 
ــرويس  ــند، اندكي قدم بزنند يا در صورت نياز به س ــته باش كوتاه داش

بهداشتي يا خوردن و آشاميدن ماشين را نگه دارند.
از فعاليت هاي پرخطر اجتناب كنيد

ــاس بهتري نسبت به در  ــفر احس ــياري از زنان باردار در طول س بس
ــي از سفره گاه اين توهم را  خانه بودن دارند. اين حس و حال خوب ناش

در آنان ايجاد مي كند كه مي توانند به هر فعاليتي با هر ميزان سختي و 
خطر بپردازند. اين تصوير خيلى اشتباه است. اگر در طول سفرتان باردار 
ــمي احساس سالمت  ــتيد، به هر ميزان هم كه از نظر روحي و جس هس
داريد، بهتر است از فعاليت هاي سنگيني چون پياده روي هاي دشوار و 

طوالني، فعاليت هاي ورزشي و خوراكي هاي ناآشنا پرهيز كنيد.
ساير توصيه ها

ــكبار  ــعي كنيد در صورت امكان حتما مقداري ميوه تازه، خش ـ س
ــته باشيد. نوشيدن آب سالم به  ــاير مواد غذايي انرژي زا همراه داش و س
ــت كه زنان باردار بايد به آن  ــيار مهمي اس ميزان كافي نيز از نكات بس

توجه داشته باشند.
ــار زيادي وارد  ـ بارداري و به تبع آن افزايش وزن معموال به پاها فش
مي كند. پس بهتر است كفش هايي مناسب با خود همراه داشته باشيد.

ـ برداشتن بالش شخصي كه متناسب با فيزيك بدن شماست به شما 
در بهتر خوابيدن در طول سفر كمك مي كند؛ چرا كه داشتن خواب و 

استراحت كافي در دوران بارداري بسيار مهم است.
ـ بهتر است يك كپي از مدارك پزشكي و آزمايشات خود را در طول 
سفر با خود به همراه داشته باشيد تا در صورت بروز هر مشكلي پزشكان 

مقصد بتوانند بهتر به شما كمك كنند.

توصيه هايي براى  سفر در دوران  بارداري
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