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گل هايي كه زباله مي شوند
محالت شهر عاشقان گل است. شهري كه آن را «هلند كوچك» مي نامند. 
ــدود 900 هكتار اراضي  ــت چرا كه محالت چيزي ح ــدان هم بيراه نيس چن

زيركشت گل دارد.
اين شهر به دليل قرار گرفتن در دامنه كوهستان و داشتن باغ ها و مزرعه هاي 
پرورش گياه زينتي و همچنين دور بودن از مراكز و كارخانه هاي آالينده هوا، از 

سوي گردشگران خارجي به بهشت افسانه اي نيز شهرت پيدا كرده است.
ــهر هاي ديگر  نكته جالب اين  كه اغلب گلفروش هايي كه در پايتخت و ش
وجود دارند نيز  محالتي  هستند. هفته پيش هم اين شهر پوشيده از گل نرگس 
شد،  چرا كه گل نرگس هاي محالت به بار نشست و موقعيت بي نظيري براي 
سفر به اين شهر پديد آورده، گل نرگسي كه حاال حرف از ثبت ملي آن هم شده 
است. اين گل براي ثبت ملي به مراحل تدوين پرونده رسيده و به شوراي ثبت 

آثار ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارسال شده است.
اما اين همه ماجراي شهر گل ايران نيست و اين موضوع سويه ناخوشي هم 
دارد. آن هم اين  كه بيش از 40 درصد گل هاي توليدي به دليل نبود سيستم 

نگهداري و فرآوري به زباله تبديل مي شود.
اين در حالي است كه هر شاخه گل در صورتي كه فرآوري شود به اندازه يك بشكه نفت ارزآوري دارد و تمام مشكالت گلكاران اين است كه تاكنون 

درك درستي از اين موضوع نشده و سود توليد گل همچنان به جيب غريبه ها مي رود.
ــيار ناچيز  ــتعدادهاي باالي توليد گل از اين مقدار بس ــهم ايران با توجه به اس ــاالنه 8000 ميليارد يورو گردش مالي دارد كه س تجارت گل در جهان س
ــتان ــوم آن متعلق به شهرس ــت كه يك س ــور بيش از 30 ميليون دالر از مجموع بازار جهاني گل و گياهان زينتي اس ــت. حجم صادرات گل در كش  اس

محالت است.

راهنما، راهنما مي خواهد
 بارها شده است در سفر به يك راهنما نياز داشته ايم، راهنمايي كه بتواند با روايت هاي نقل شده در شهر مقصد درباره 
جاذبه هاي گردشگري كه به ديدنش رفته ايم، سخن بگويد. تا مدت ها اين راهنمايان 
از ميان مردم بومي همان مقصدها معلوم مي شد و با چند صفحه يادداشت نويسي براي 
آنها و روخواني آن يادداشت ها از سوي راهنمايان كار گردشگران راه مي افتاد. اما چند 
سالي است كه برخي از دوستداران گردشگري به اهميت نقش راهنمايان پي برده اند 

و سعي دارند اين اهميت را به گوش مسئوالن هم برسانند.
در واقع وظيفه سازمان ميراث فرهنگي است كه راهنمايان را با جاذبه هاي گردشگري 
آشنا كند و به آنها به صورت عملي هدايت  گردشگران را در يك تور گردشگري ياد بدهد، 
اما متاسفانه اين سازمان يك دوره شش ماهه كالس و 5 /1 روز تور برگزار مي كند و به 
راهنما كارت مي دهد. همين است كه اين راهنمايان صاحب صنف شدند و مدتي است 

كه در سال يك بار به بهانه جشن راهنمايان گردشگري دور هم جمع مي شوند. 
ــفر دوباره به  ــگران را از س ــهر مقصد مي تواند پاي گردش  نابلدي يك راهنما براي ش
ــب و اطالعات و سخنوري شيواي آنها مي تواند  ــهر كوتاه كند. و البته رفتار مناس آن ش
ــم گردشگران زيباتر جلوه دهد كه باعث سفرهاي دوباره  ــهر مقصد را در چش نه تنها ش

آنها به آن شهر شود. 

 مديريت سفر
راه ارزان شدن آن

اردشير اروجي � 
در شرايط اقتصادي اي به سر مي بريم كه درآمد 
ــت و كفاف هزينه هاي آنها  ــرانه مردم پايين اس س
به سختى مى دهد؛ لذا مردم براي سفركردن ديگر 
نمي توانند پس اندازي داشته باشند و با اين شرايط 
ــگري داخلي با كاهش مواجه  ــاهديم كه گردش ش
شده است و راهكار آن اين است كه طرح سفرهاي 
ارزان قيمت را به طور جدي مورد توجه قرار دهيم 

و البته اشكاالت آن را برطرف كنيم.
ــكار حل اين  ــت كه اصلي ترين راه ــي اس بديه
موضوع بهبود وضع اقتصادي است. طرح سفرهاي 
ارزان قيمت ايده مناسبي است؛ ولي  به برنامه ريزي 
و زمان اجراي نسبتا مداوم و طوالني نياز دارد، زيرا 
ــور وجود دارند بيشتر  هتل هايي كه اكنون در كش
ــتند و هزينه هاي بااليي  ــتاره هس ــار و پنج س چه
ــتقبال  ــد و همين موضوع موجب كاهش اس دارن
ــفر شده است،  مردم از رفتن به هتل و در نهايت س
بنابراين پيشنهاد مي شود دولت تعدادي هتل سه 
ــتاره را با كمك بخش خصوصي تاسيس كند تا  س

هزينه ها كمتر شود.
ــن موضوع كه  ــاي اي ــر از راهكاره ــي ديگ يك
ــود، كاهش هزينه  ــت مي ش ــفانه از آن غفل متاس
ــل و نقل در زمان هاي  ــتم هاي حم هتل ها و سيس
ــفر» است كه مي توانند اين هزينه ها  غير «پيك س
را به صورت نيم بها براي دانشجويان و خانواده هاي 
ــفر  كارمندان به صورت نيم بها در ايام غير پيك س
ــت كه  ــاب كنند. اين نكته را بايد در نظر داش حس
ــام غير پيك  ــفر در اي ــك به باال رفتن آمار س كم
ــفر اين افراد در ايام پيك مانند  موجب كاهش س
ــود و اين موضوع، خود  ــتان هم مي ش نوروز و تابس
موجب كاهش اثرات تخريبي سفر در ايام پيك، و 
رفع مشكالت اين ايام از جمله كمبود مراكز اقامتي 

در مقاصد سفر خواهد شد.
ــت كه ما بخواهيم  اين موضوع غيراقتصادي اس
ــازيم چرا  ــفر هتل و جاده بس ــام پيك س ــراي اي ب
ــتفاده  ــال از اين هتل ها اس ــه فقط دو ماه در س ك
ــد؛ لذا بهترين راه همان مديريت  بهينه خواهد ش
ــفر است كه بايد از طريق سفرهاي ارزان  قيمت  س
ــود تا در زمان هاي غيرپيك، افراد كمتر  اعمال ش
ــفر بروند.  ايام نوروز نزديك  برخوردار بتوانند به س
است و چون مردم ايران در اين ايام سفر كردن را 
ــه در  نوعي صله رحم مي دانند و اين موضوع ريش
فرهنگ و اعتقادات آنها دارد، نبايد آن را به حساب 
ــگري  ــازمان ميراث فرهنگي و گردش ــت س فعالي
ــت؛ چرا كه اين ايام معموال همه مردم براي  گذاش
ــنديده به سفر مي روند و در چرخه  ــنت پس اين س
گردشگري نيست و دليل آن هم اين است كه اين 
ــفرها معموال از طريق آژانس ها و دفاتر خدمات  س

گردشگري و تورها انجام نمي شود. 
شاهد اين موضوع آمار اعالم شده از سوي مركز 
آمار ايران براي تابستان سال 90  است كه براساس 
ــردم انجام داده اند  ــفرهايي كه م آن 85 درصد س
خانوادگي بوده و اين افراد در هتل ها مستقر نشدند 
ــگري قرار ندارند؛  يعني در چرخه اقتصادي گردش
ــريع تر به اين  ــد بايد هر چه س ــذا به نظر مي رس ل

موضوع رسيدگي شود.

مسعود محمدى و محمد احمدى از 
فعاالن محيط زيست بيش از 10 سال است 
كه پرندگان مهاجرى را كه زخمى يا بيمار 
شده اند،  تيمار   و بعد رها  مى كنند. مسعود 
احمدى تيمار پرندگان را در حياط خانه خود 
انجام مى دهد. 

جغرافياي گردشگري ايران
ــرزميني معرفي مي كند و هدف آن كشورشناسي گردشگري با  ــگري ايران را در مقياس س اين كتاب جنبه هاي اصلي گردش
رويكرد جغرافيايي است. گردشگري به عنوان بزرگ ترين تحرك اجتماعي با پيامدهاي فرهنگي، اقتصادي و فضايي متعددي 
همراه است. درك جنبه هاي مختلف و پيامدهاي متعدد اين تحرك اجتماعي به علوم مختلفي نيازمند است كه از ميان رشته اي 

بودن فعاليت گردشگري ناشي مي شود. 
ايران كشوري پهناور است و به همان نسبت جاذبه ها، منابع و ظرفيت هاي گردشگري پيكره جغرافيايي آن نيز از گستردگي 
در خور توجهي برخوردار است. «جغرافياي گردشگري ايران» جنبه هاي اصلي گردشگري ايران را در مقياس سرزميني معرفي 
مي كند. اين كتاب در واقع كشورشناسي گردشگري با رويكرد جغرافيايي است. اين  كه اجزاي نظام فعاليت گردشگري در ايران 
كدامند و ميان آنها با زمينه هاي جغرافيايي كشور چه پيوندهايي وجود دارد، موضوع اصلي بحث كتاب است. اين كتاب به كوشش 

دكتر اسماعيل علي اكبري در پنج فصل مرتبط از سوي انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب تهيه و تنظيم شده است.
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روايت:  بش قارداش آيين:  زنبيل گرداني 

بكر و زيبا: ساحل كيش

خيرش بكن به كندو
هر چند قشم بزرگ ترين جزيره غيرمستقل جهان است اما اين جزيره در برابر شهرها و استان هاي 
ــار از  ــم سرش ــاحت اندكي دارد. با همه اينها و با توجه به اين جغرافياي كم، قش ــرزمين مس اين س
آيين هاي متفاوت و عجيب است. از آيين باران خواهي گرفته تا مراسم معروف زارشان. اهالي بومي 
اين خطه اما آييني دارند با عنوان زنبيل گرداني؛ آييني كه براي كودكاني است كه دير راه مي افتند. 
ــت و در استان هرمزگان  ــود اما محدود به جزيره نيس ــم همچنان اجرا مي ش ــم البته در قش اين رس

رواج دارد.
اجراي اين آيين به اين شكل است كه  اگر بچه اي در 18 ماهگي يا دوسالگي پا نگيرد و راه نرود، 
ــان را  ــايه را خبر مي كنند و فرزند خودش پدر و مادر بچه، براي راه افتادن او، يك روز بچه هاي همس
ــايه  ــده، قرار مي دهند و او را به كودكان همس در يك زنبيل كه با پيش (برگ درخت خرما) بافته ش
ــايه با ترتيب خاصي، دو  ــش خانه ببرند. بچه  هاي همس ــپارند تا زنبيل و بچه را حداقل تا در  ش مي س
ــت روان حركت مي دهند، با صداي بلند  ــد و در حالي كه زنبيل را مثل تخ ــل را مي گيرن ــرف زنبي ط

اين عبارت را مي خوانند:
كندو  پا نداره، خيرش بكن به كندو / تا كندو پا بگيره /  كندو پا نداره / خيرش بكن...

بعد با همان تشريفات، زنبيل را به در خانه هاي ديگر مي برند و عبارت باال را به طور گروهي مي خوانند. 
ــم، زنبيل محتوي بچه را به خانه پدر و مادر  ــد. در خاتمه مراس ــاعت طول مي كش اين كار حدود دو س

ــد و او را  او برمي گردانن
تحويل والدين مي دهند. 
اهالي بومي اين منطقه 
ــن باورند   ــران بر اي از اي
ــام اين  ــس از انج كه پ
مراسم، بچه پا مي گيرد 
و راه مي افتد. اين مراسم 
ــون در  ــاز تاكن از ديرب
جزيره قشم به جا آورده 
ــود و گذر زمان و  مي  ش
ــبك  س ــدن  امروزي ش
ــردم، خللي  ــي م زندگ
ــته ــراي آن نداش  در اج

است.

كرانه هاي نقره فام 
ــك تعريفشان از ساحل و دريا با  ــفر، شمال ايران است، بدون ش ــان از س آنهايي كه تنها مقصدش
ــايد راه  ديگراني كه به جنوب هم فكر مي كنند، فرق دارد، آنقدر كه اگر درياي جنوب را ببينند، ش
مقصد را تغيير دهند. كيش را به مراكز خريدش مي شناسيم و اگر كمي دغدغه ميراث فرهنگي داشته 
باشيم، به شهر حريره كيش هم سري مي زنيم، اما سواحل كيش يكي از بهترين هاي اين جزيره شيك 
است؛ سواحلي كه از بس پيش چشم است، كسي آن را نمي بيند. دماي آب سواحل كيش در طول 

ــت گياهان و حيوانات دريايي  ــده اس ــال از 10 درجه پايين تر نمي آيد و همين موضوع باعث ش س
خاصي در طول سال، در آب هاي ساحل جزيره ديده شوند. خاك كيش ساخت مرجاني دارد 
و با رنگ نقره فام زير آفتاب از درخشندگي خيره كننده برخوردار است. اين ويژگي را بسياري 
ــيده شده اند، ندارند. آب دريا در ساحل اين جزيره  ــه خاكستري پوش ــواحل دنيا كه از ماس از س

ــت و تا فاصله اي دور مي توان كف دريا را براحتي تماشا كرد. كارشناسان اين  ــن اس ــفاف و روش ش
خاصيت را به وجود مرجان ها نسبت مي دهند و بر اين باورند كه مرجان ها به صورت طبيعي موجب 
تصفيه آب و شفافيت و زيبايي سواحل  اين جزيره مي شوند. جزيره مرجاني كيش، يكي از زيباترين 
جزاير خليج فارس است و از طبيعتي زيبا، سبز و منحصر به فرد با سواحلي آرام، مايه هاي مرجاني، 
آب زالل و درياي شفاف با انواع ماهي هاي رنگارنگ و تزئيني برخوردار است. كيش نسبت به وسعت 
ــاحلي را مي توان يافت كه به وسعت  ــواحل دنيا را دارد و در دنيا كمتر س ــيع ترين س خود يكي از وس
سواحل اين جزيره قابل استفاده باشد و مسافران بتوانند با آرامش و دور از غوغاهاي سواحل معروف 
ــواحل دنياست  ــاحل كيش از كم خطرترين س ــتراحت بپردازند. اين را هم بگوييم كه س در آن به اس
چراكه اين خطه فاقد كوسه هاي خطرناك است و همان كوسه هاي بسيار اندكي هم كه گاهي در آن 

منطقه ديده مي شوند، از ماهي ها تغذيه مي كنند و براي شناگران خطري ندارند.

چوبكاري در معماري
ــاغل صرفا به دليل كاربردشان نيست، به   ــدن مش فراموش ش

ــتري  ــاغل به دليل مش ــادي اين مش اين مفهوم كه كس
ــغل ها فقط به اين  ــت. برخي از اين ش ــتن نيس نداش
دليل از ياد مي روند كه كسي نيست آن را انجام 
دهد. بسياري از صاحبان اين مشاغل، جزو 
ــتند كه  ــدان اين مرز و بوم هس هنرمن
ــد  ــدر را نرفته ان ــان راه پ پسرانش
ــا رفته  ــم از ياده ــان كم ك و هنرش
ــغل ها)  ــت. يكي از اين هنرها (ش اس
ــري كه هنوز هم  ــت. هن گره چيني اس
ــاي تاريخي  ــي و بناه ــاي قديم در خانه ه
ــت. گره چيني به  ــگران اس ــمنواز گردش چش
ــات برش خورده چوب و  ــده با قطع ــري ايجاد ش هن
ــكال مختلف و متعدداالجرا و  ــه هاي رنگي در اش شيش
ــود كه به طور هماهنگ  ــي گفته مي ش وحدت گراي هندس
ــونده در كنار هم قرار گرفته  ــخص و تكرار ش در يك كادر مش
ــند. در واقع هندسه نقوش و گره كشي جزو جدانشدني اين هنر  باش

به حساب مي آيد.
ــبك در ايران اطالع دقيقي در دست نيست.  ــابقه گره چيني يا مش از س
برخي بر اين باورند كه استفاده از اين هنر از دوران خلفاي عباسي آغاز شده 
و در قرن 6 تا 8 هجري قمري در مصر و سوريه رواج داشته و از همان زمان به ايران رسيده است. از 
ــه، مقابر، منابر و البته در پنجره هاي منازل و كاخ ها  ــاخت درهاي اماكن مقدس اين هنر معموال در س
ــت. از دوران صفويه به بعد، تعبيه شيشه هاي رنگي در چوب هاي مشبك رايج  ــتفاده مي شده اس اس
شد  كه به آن «ارسي» مي گويند. از استادان اين هنر مي توان به مرحوم استاد غالمرضا ابراهيميان 
اشاره كرد كه آثار باارزشي از او را در مقرنس كاري، قطار بندي، رسمي بندي، مشبك و گره چيني 
ــي  ــان مي توان ديد. تمام  درها و پنجره هاي هتل عباس ــات و بناهاي تاريخي اصفه ــات عالي در عتب
ــتون،  ــت. از بهترين نمونه هاي گره چيني در ايران مي توان عمارت چهل س ــتاد اس نيز از آثار اين اس
هشت بهشت و خانه تاريخي اعلم، شيخ االسالم، سوكياس در اصفهان و تعدادي از خانه هاي تاريخي 
ــيان، خانه بروجردي ها و تعدادي ديگر از اين خانه ها  ــان همچون خانه طباطبايي ها، خانه عباس كاش

در يزد و شهر هاي قديمي  را نام برد.

پنج دالور در كوه
ــه پنج برادر كه  منطق
بهتر است به نام اصلي اش 
يعني بش قارداش آن را 
ــورد  ــيم، در بجن بشناس
يكي از پاتوق هاي اصلي 
ــت؛  ــهر اس اهالي اين ش
ــياري  بس كه  منطقه اي 
ــهرهاي  ش ــي  اهال از 
ــوي  ــم به س ــر را ه ديگ
ــاند. بش  ــود مي كش خ
ــش  قارداش در فاصله ش
كيلومتري جاده بجنورد 
ــفراين قرار گرفته  به اس
ــراي فراغت  ــي ب و محل
خانواده هاي اين شهرهاست. نام اين مكان يعني بش قارداش بر اساس داستاني تاريخي است كه در 
ــهر بجنورد زندگي  ــانه در روزگاران قديم پنج برادر در ش ــهر جريان دارد. طبق اين افس بين مردم ش
ــتند. اين پنج  ــتم حكمران تحت تعقيب ماموران قرار داش مي كردند كه به دليل مخالفت با ظلم و س
برادر همراه يكديگر گريختند و ماموران نيز آنها را تا اين مكان تعقيب كردند. پنج برادر از خدا طلب 
ــد كه برادران به آنها پناه بردند و از حفره ها   كمك كردند. در اين هنگام پنج حفره در كوه ايجاد ش
آب گوارايي جاري شد. تا سال ها قبل و پيش از خشكسالي هاي شديد، تعداد اين چشمه ها پنج عدد 
ــتند. البته بعضي افراد ناآگاه اين موضوع را چنين نقل مي كنند كه  ــيار داش بود كه همه آنها آب بس
چون پنج چشمه غار مانند سنگي وجود دارد، نامشان بش قارداش شده است؛ قار يا غار و داش كه 
در تركي همان سنگ است. البته احتماال اين روايت از سوي مهاجران و كساني پديد آمده كه آشنايي 
ــم مي آيد يعني اگر اين گونه بود بايد نام  ــته اند چراكه در تركي صفت قبل از اس به زبان تركي نداش
ــمت چپ كوه و چشمه بش قارداش يك بناي تاريخي پابرجاست  ــلِه غار به آن مي دادند. س بش داش
ــاه قاجار ساخته شده و در سال هاي قبل خاندان شادلوي بجنورد در آن  ــتور ناصرالدين ش كه به دس
ــت. ناگفته نماند  ــيده اس ــال 80 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رس ــده اند. اين اثر س دفن ش
ــي پزشكي براي درمان بيماري هاي تغذيه اي، اشكاالت كبدي،  ــمه بش قارداش در آبشناس آب چش

صفرايي و ناراحتي هاي دستگاه ادراري اهميت ويژه  دارد.

مشاغل: گره چيني
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جشن رنگ ها در كردستان
ــگفت و دوست داشتني است؛ از ساز و آواز و رقص چوبشان  ــار از آيين هاي ش ــتان سرش منطقه كردس
بگيريد تا آيين هايي همچون پير شاليار كه هر ساله تعداد زيادي را به انگيزه ديدنشان راهي اين منطقه 
ــادترين آيين هاي آنها آيين ازدواج است. هر چند در بيشتر مناطق  ــيرين ترين و ش مي كند. اما يكي از ش
ايران كمتر اين رسوم اجرا مي شود اما هنوز هم مي توان اجراي اين آيين ها را در مناطقي از كردستان ديد. 
ــامل نامزدى، روباز كردن، خريد لباس عروس، عقدكنان، تعيين زمان عروسى، حنابندان، ــم ش  اين مراس

ــادى و خواندن ترانه و سرود و  ــت كه هر قسمت آن با هلهله، ش ــى اس ــب عروس حمام بردن عروس و ش
ــاير جلوه اى از رنگارنگى لباس زنان را كه مملو از  ــم عروسى بويژه در ميان عش ــت. مراس رقص همراه اس
ــاير است نشان مى دهد. كردها عروسشان را «بوك» مي خوانند و به  ــادى مردم و بويژه زنان عش طلب ش
ــيرين كردي مهريه اي كه از طرف خانواده داماد به خانواده عروس  داماد «زاوا» مي گويند. در گويش ش
ــرد همراه داماد كه همان  ــيربها «نزت» نام دارد و همچنين ف ــت» (به فتح نون) و ش ــود «نخ داده مي ش

ساقدوش است را كردها «برازاوا» (برادر داماد) 
 مي نامند. معموال مراسم عروسي در كردستان 
سه تا هفت روز در منزل داماد طول مي كشد. 
ــي يك بانوي مسن به همراه  ــب عروس در ش
ــود تا همدم وي باشد  عروس فرستاده مي ش
كه به آن «سرسپي» مي گويند. در اين مراسم 
رقص هاي بومي اجرا مي شود و عروس و داماد 
ــرچوپي» كه  ــدام وارد حلقه رقص و «س هرك

همان سردسته گروه رقص است، مي شوند. 

از «باترمه» 
تا «گنگش گيجه»

ــمالي  همچون ديگر مناطق  خراسان ش
ايران آداب ويژه اي براي مراسم ازدواج دارد. 
ــم  يكي از اين قوم هاي اين منطقه كه مراس
عروسي شان هنوز با همان شور و حال قديم 
برگزار مي شود تركمن ها هستند. در جامعه 
تركمن معموال پدر براي پسرش زن  انتخاب 
ــوط به ازدواج را  ــد و قراردادهاي مرب مي كن
ــيله پدر داماد به پدر عروس داده مي شود. معموال عمه هاي پسر همراه  ــيربها  نيز به وس انجام مي دهد. ش
ــري و چارقد و البته نان) كه براي عروس است به خواستگاري مي روند. پدر  ــيريني يا روس با هدايايي (ش
ــت كرده و از مهمانان  ــت آن غذايي به نام «باترمه» درس ــفندي را قرباني كرده و با گوش عروس نيز گوس
ــي  ــايگان پذيرايي مي كند. پدر عروس با انجام اين عمل موافقت خود را با عروس و نيز چند نفر  از همس
اعالم مي كند. پس از آن روزي را براي بله برون انتخاب مي كنند كه در آن مقدار جهيزيه، شيربها و نحوه 
برگزاري جشن تعيين مي شود كه اين مراسم در گذشته ايستماق و حاال «شب جواب» مي گويند. روز 
مراسم زنان و دختران همراه با دست زدن و خواندن آواز (الله شاد) كه در وصف عروس و داماد است، به 
خانه عروس مي روند. آنجا نيز نغمه هاي الله خواني ادامه دارد. در آستانه مراسم عروسي يك آيين ديگر 
به نام « قوده بولمه» برگزار مي شود كه براي عروس لباس، طال و جواهرات و روسري و چارقد به همراه 
ــود. شب پيش از عروسي به نام «گنگش گيجه» يا شب مشورت ناميده  ــيريني هاي محلي برده مي ش ش

مي شود كه افراد فاميل در خانه داماد جمع شده و براي عروسي برنامه ريزي مي كنند.

«شب يكجايي» بلوچ ها 
ــي هاي كنوني  ــوان در عروس ــم بلوچ ها مي ت ــاس رس براس
ــر گاف و نون)،  ــد. «ِگندونِن» (به كس ــت مرحله را دي نيز هش
«ِهَبرجني» كه به نوعي همان بله برون است. «بربند مال» كه 
ــمي براي تعيين مال عروس و مهريه است. «ُجل بندي»  مراس
كه در آن عروس براي رفتن به مراسم عروسي بست مي نشيند و 
نبايد كسي او را در اين مدت ببيند. «ِحنا دوزوكي» كه حنابندان 
ــب حنابندان است. «ِحنا راستكي» كه  ــمي پيش از ش غيررس
مراسم حنابندان اصلي است. «سرآپي» يا «سرآب» و «مشاطه» 
ــرانجام  ــت  و س ــه آماده كردن عروس و داماد مربوط اس ــه ب  ك
ــوند و  ــب يكجايي» كه در آن داماد و عروس يكخانه مي ش «ش

زندگي مشترك از اين نقطه آغاز مي شود.

ــم عروسي شادترين  مراسـم گريه در چين: مراس
مراسم در هر كشوري است، اما قبيله تويجا در چين 
ــود را در روز ازدواج  ــادماني خ ــس تمام دنيا ش برعك
ــم  ــان مي دهند. آنها يك ماه قبل از مراس با گريه نش
ــا فرداي روز  ــه را آغاز كرده و ت ــم گري ازدواج، مراس
ــي آن را ادامه مي دهند. تنها چيزي كه بيانگر  عروس
سنت ازدواج در اين قبيله است صداي شيون و گريه و 

زاري است كه از منزل عروس به گوش مي رسد.
كثيـف كـردن عـروس در اسـكاتلند: اگرچه در 
ــان تالش مي كنند  زيباتر و تميزتر از  تمام دنيا عروس
ــه به نظر برسند، اما در اسكاتلند سنت ازدواج  هميش
شكل ديگري دارد. در اين كشور در روز عروسي سعي 
مي كنند عروس را با گل و زباله و تخم مرغ گنديده و 
ماهي فاسد آلوده كنند. آنها معتقدند اين كار عروس 

را براي مقابله با سختي هاي زندگي آماده مي كند.
چاقـي عروس ها در موريتاني: بيشتر عروس ها در 
ــم عروسي باقي مانده  ــر دنيا چند ماه به مراس سراس
ــبي  ــاي الغري را آغاز مي كنند تا اندام متناس رژيم ه

داشته باشند، اما در كشور موريت
ــور چاق بود ــت. در اين كش اس

د ــت و ــالمت خانواده اش اس س
ــتري دارند. بنابراين بيشت بيش

ازدواج پيدا مي كنند عروس هايي
مساله به قدري اهميت دارد كه
ــده كه د كمپ هايي درست ش
پروار و آماده ازدواج مي كنند.

دزديدن كفش داماد در هند
است كه خانواده عروس يك لنگ
را هنگامي كه وي در محراب از

ك و خانواده داماد موظف هستند
ــ ــت كنند. اگر خانواده ع مراقب
كفش داماد شوند خانواده وي ب

و كفش را پس بگيرند.
جوجه ُكشـي در مغولسـتان
ــروس ــتان، ع ــع در مغولس واق
ــم، يك جو ــردن تاريخ مراس ك

با اجازه بزرگ ترها
                           نگاهي به آداب و آيين هاي عروسي
علي محزون � 
تنوع باالي قوميتي در ايران تعداد بسياري آيين هاي جذاب
آيين هايي كه گاه با خاستگاهي مشترك، تفاوت هايي شيرين

 قوميت ها و گوشه و كنار ايران پراكنده است، آيين ازدواج
 از اين سرزمين پهناور به واسطه رسوم و قوم خود شكل متفاو
به عنوان جاذبه گردشگري براي مردم شهرنشين يا به اصطالح
به برخي از اين آيين ها در گوشه

عروسي لرها
در ميان اقوام لر، معموال رسم بر اين است كه زنان فاميل 
ــد بار به خانه  ــر انتخاب مي كنند و چن ــري را براي پس دخت
دختر رفت و آمد مي كنند تا حركات و رفتار او را در برخورد 
ــي قرار دهند. پس از آن  ــا مهمان و خانواده اش مورد ارزياب ب
ــت. پس از اين مرحله  ــفيدان اس ــد ريش س نوبت به آمد و ش
ــرط هاي خود را براي قبول اين وصلت  خانواده عروس نيز ش
ــد از چند روز رضايت خود را  ــالم كرده و خانواده داماد بع اع
ــروس اعالم مي كند. يكي از آداب ويژه مردم لر  ــه خانواده ع ب
ــت رقص و  ــي مردم اين ديار رايج اس كه در آيين هاي عروس
پايكوبي به همراه بازي هاي سنتي و محلي است. ساز و سماع، 
ــيقي است كه در آيين عروسي  كمانچه و تنبك از آالت موس

لرها از آن استفاده مي شود.

عروسي ديگران چگونه است
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نهال همراه عروس گيالني ها 
عروسي در مناطق شمالي ايران  به رسم و رسوم سابق برگزار مي شود و هنوز هم مي توان خانواده هايي 
ــويي مي بندند. در گيالن بويژه در مناطق  ــان پيوند زناش ــنت پيشينيانش را يافت كه بر طبق آيين و س
روستايي پيوند دو خانواده اصوال با ياري و همكاري در كار و زندگي آغاز مي شود. تاملي در قسمت هاي 
مختلف اين مراسم نشان مي دهد كه اگر چه از نظر مالي داد و ستدهايي در قالب هداياي مختلف بين دو 
خانواده صورت مي گيرد  كه البته بخش عمده آن جنبه كمك به عروس و داماد را دارد اما همكاري هاي 
ــالي، كلش ريختن بام خانه ها، درو گندم و  ــاليكاري، درو  ش ــمگير است. پسران در ش ــيار چش افراد بس
ــت به كمك پدر  ــاورزي و باغداري، دامداري، نوغان داري و ... كه بر عهده مردان اس ديگر كارهاي كش
نامزد خود به اصطالح به ياوري مي روند. دامادها معموال اين كار را بعد از ازدواج نيز ادامه مي دهند. در 
شرق گيالن اما رسمي براي عروس است به اين شكل كه نهالي را كه از خانه پدر عروس كنده اند همراه 

ــن نهال را عروس و  ــد و اي او مي كنن
ــاد با هم در خانه داماد مي كارند.  دام
در بعضي از روستاهاي غرب و شرق 
ــي را  گيالن مادر عروس پاي خروس
ــته هاي  كه از مادر داماد گرفته با رش
رنگين ابريشمي  به پاي مرغ مي بندد 
و آن مرغ و خروس را با عروس همراه 
مي كنند تا در خانه داماد بند از پاي 
ــه اي كه آماده  ــد و در الن آن برگيرن

كرده اند جايشان دهند.

«روس كردن» يزدي ها 
مراسم ازدواج در شهرها و روستاهاى 
ــى تفاوت  ــزد با اندك ــتان ي مختلف اس
ــس از  ــتند. پ ــبيه هس ــر ش ــه يكديگ ب
خواستگاري كه در قديم حتي در حمام ها 
ــد نوبت به مراسم عقدكنان  انجام مي ش
ــد. در  ــيرين و جذاب يزدي ها مي رس ش
ــروس بله را  ــد از ع ــان، عاق روز عقدكن
مى گيرد. سپس سفره سفيدى به نشانه 

سپيدبختى روى سر عروس مى گيرند و دو كله قند را به هم مى سايند و مى خوانند:
ــابم. دخترها و زنان مى پرسند  چى چى مسابي؟ مهر  و محبت مسابم،  براى كي؟ براى  ــابم، مس مس

عروس و دوماد.
ــوزن پارچه  ــم مى برند. بعد با نخ و س ــوهران جوان ديگر نيز اس بعد از عروس و داماد از زن و ش
سفيدى را مى دوزند و مي خوانند:چى چى مى دوزي؟مهر و محبت مى دوزم ،   براى كى مى دوزي؟براى 

عروس و داماد.
به اين مراسم پيش از آمدن داماد نزد عروس «روس كردن» مي گويند. آنگاه داماد را كنار عروس 
روبه روى آيينه مى نشانند. داماد رونما مى دهد و خويشان عروس و داماد نيز به آن دو رونما مى دهند. 
مادرزن حلقه انگشتر را به دست داماد مى كند و داماد هم به دست عروس حلقه مى گذارد. سپس يكى 
از نزديكان عروس، ظرف آبى آورده و داماد مشتى پول درون آب مى ريزد. آب را درون راهرو ريخته و 
پول را به عنوان شگون برمى دارند. دو روز بعد ديگر اقوام عروس و داماد، لوازمي مثل ظرف و وسايل 

خانه را به رسم پيشكش به خانه داماد مى برند. به اين پيشكش ها «جاخالي» مي گويند.

عسل مالي به در  خانه 
ــي آذين مي بندند و  ــم عروس ــه داماد و عروس را براي مراس ــيرازي ها خان ش
ــفالين كه معموال داراي گل شمعداني است دور حوض مي گذارند.  گلدان هاي س
كف حياط فرش پهن مي كنند و بعد از حضور همه مدعوين و گرم شدن مجلس 
به دنبال عروس مي روند. هنگامي كه عروس به خانه داماد وارد مي شود يك نفر 
ظرفي را كه درآن عسل است جلو عروس مي آورد، عروس انگشتش را كمي درآن 

زده به در خانه مي كشد و وارد مي شود. 
 سيني ديگري كه يك جلد قرآن مجيد و يك ظرف و يك كاسه آب كه برگ سبز 

ــاخه گل در آن  ــا ش ي
گذاشته اند و يا نارنجي 
كه در كاسه آب افتاده 
ــروس آورده  جلوي ع
قرآن  مي شود. عروس 
ــر  ــد و از زي را مي بوس
آن مي گذرد و ديگران 
ــل را روي  ــرف نق ظ
ــند.   مي پاش ــرش  س
ــد طوري  ــروس باي ع
ــد كه پايش  عبور كن
ــت  اصاب ــرف  ــه ظ ب
ــرف واژگون  كند و ظ

شود.

تاني همه چيز برعكس 
ن دختر نشان ثروت و 
 دختران چاق خواهان 
تر دختراني كه شانس 
ــتند. اين  ي چاق هس
 براي دختران دم بخت 
ر آن دختران جوان را 

ــور رسم  د: در اين كش
گه از كفش هاي داماد 
زدواج قرار دارد بدزدند 
 كه از كفش هاي داماد 
ـروس موفق به ربودن 
بايد مبلغي را پرداخته 

 Duar ــه ن: در منطق
ــراي نهايي  س و داماد ب
ــرغ را در حالي  وجه م

ــتفاده براي اين  قرباني مي كنند كه چاقوي مورد اس
ــپس ــت گرفته اند. س ــترك در دس  كار را به طور مش

شكم جوجه را شكافته و جگر آن را در مي آورند، اگر 
ــد، به اين معناست كه تاريخ  ــالم باش جگر جوجه س
مورد نظر مناسب است و اگر جگر حيوان، بيمار باشد، 

يعني بايد به فكر تاريخ ديگري بود!
ــم نمادين دزديدن  عروس دزدي در آفريقا : مراس
ــورهاي  ــياري از كش عروس و گرفتن بله از او در بس
آفريقايي و آسيايي هنوز هم انجام مي شود و متداول 
ــود را بدزدد،  ــه بتواند عروس خ ــادي ك ــت و دام اس
ــن رو در كتاب هاي  ــود و از اي ــا عرضه تلقي مي ش ب
ــي ازدواج با عنوان  ــواده از نوع ــي خان جامعه شناس

«ازدواج ربايشي» نام برده مي شود.
ــره پس  كتـك خـوردن از ماهـي: در ك

ــتان داماد مچ  ــم عروسي، دوس از مراس
ــته و جوراب هايش را  ــاي او را بس پاه

ــپس با ماهي به  در مي آورند. س
ــاي او مي زنند تا از او  كف پاه
براي مقابله با مشكالت زندگي 

مشترك، يك مرد بسازند!

اي فاميل 
ي در اقوام ايراني 

ن 
ب و ديدني را به اين سرزمين هديه داده است، 

 در اجرا دارد. يكي از اين آيين ها هم كه در تمام 
ج و مراسم عروسي است كه در هر خطه اي

وتي به خود گرفته است و قابليت اين را دارد كه 
ح متمدن مطرح شود. در اين شماره نگاهي داريم 

 گوشه ايران زمين.

«درون همسري» بختياري ها ؟
ــي  ــوط به عروس ــرورهاي مرب ــن و س ازدواج و جش
ــادي بختياري هاست. بختياري ها  ــم ش مهم ترين مراس
معموال  به صورت « درون گروهي» عروسي مي كنند و 
كمتر پيش آمده مرد بختياري زني غيربختياري اختيار 
كند و البته برعكس آن. اگر چنين شود كودكان چنين 
ــنن ايل، از قوم  ازدواجي (برون ايلي) از نظر آداب و س
ــاب نمي آيند. اين ازدواج ها معموال در  بختياري به حس
داخل گروه خويشاوندي صورت مي گيرد و معموال 
ــردايي ها و...  ازدواج مي كنند.  ــر عموها با پس دخت
ــال  ــران خردس بختياري ها معموال دختران و پس
ــبات قومي و طايفه اي براي  ــراي تحكيم مناس را ب
هم «ناف بر» مي كنند و از همان اوان كودكي 
ــوند و هنگام جواني  نامزد يكديگر مي ش
ــد.  ــر ازدواج مي كنن ــا يكديگ ب
ــوال اصل  ــا معم در ازدواج ه
ــي و  ــدرت ايل ــب، ق و نس
ــر اهميت  ــي دخت خانوادگ
ــب اين كه انتخاب  دارد و جال

عروس به عهده مادر داماد است.
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علي محزون � 
ــياحت، درمان، تفريح  ــت . تجارت، س ــفر بسيار اس انگيزه   س
ــوم مي كند،  ــفر را معل ــه مقصد س ــت ك ــن انگيزه هاس و... همي
ــال رمانتيك ترين  ــد، بايد به دنب ــق  باش ــفر عش ــا اگر بهانه س  ام

شهرها رفت.
ــفرهاي زندگي هر فردي اولين سفر  ــيرين ترين س يكي از ش
ــل»  ــفري كه به آن «ماه عس ــت، س ــرش اس ــترك با همس مش
ــفرهايي براي  ــهر مقصد چنين س ــد. به همين دليل ش مي گوين
ــهرها و مكان ها در  ــه در ياد اين افراد مي ماند. برخي از ش هميش
ايران هستند كه به شهر عشاق شهره  اند، شهرتي كه نه در منابع 
ــهرها كه در ياد افرادي است كه خاطرات شيرين  ــناد اين ش و اس

و البته عاشقانه اي در اين شهرها دارند.

زائران و عاشقان
ــفر ايرانيان است. اين شهر هميشه در  ــهد اولين مقصد س مش
آمار  سفر ايرانيان (از جمله آمار سال گذشته مركز آمار ايران) در 
ــت. اين نكته از ارادت ايرانيان به حضرت  ــت  بوده اس صدر فهرس
ــياري از جوانان ايراني هم  ــمه مي گيرد، بس امام رضا(ع) سرچش
اجابت نذر خود براي وصالشان را در اين شهر ادا مي كنند. همين 
ــت. قدم زدن در صحن    ــق ايران اس ــهد، شهر عش ــت كه مش اس
پر شور و حال حرم امام رضا(ع) يكي از نذرهاي ثابت عشاق ايراني 
است. عشاقي كه رسيدن به يار را به عهده ضامن آهو گذاشته اند 

و حاال آمده اند پابوس تا بخشي از دين خود را ادا كنند.
ــهد قطب گردشگري مذهبي ايران هم هست. اهالي سفر  مش
ــهد مي روند و همين است  ــاالنه يك بار به مش در ايران معموال  س
ــهرهاي گردشگرپذير ايران  ــهر را در صدر فهرست ش كه اين ش
ــت. بسياري از عشاق ايراني هم پيوند ازدواجشان را  قرار داده اس
موكول مي كنند به سفر مشهد مقدس، تا ضمانت حضرت عشق 

را ضميمه زندگي مشتركشان كنند و سرشار از خاطرات شيرين 
به شهر خود بازگردند.

شيك مثل كيش
ــهري كه مدرنيته  ــود. ش ــهر خالق» ش ــت «ش  كيش قرار اس
ــطه مهاجرپذير بودنش  ــده و به واس بر زندگي مردمش غالب ش
بيراه نيست آن را ايران كوچك بناميم. همين زرق و برق جزيره 
ــد.  ــاق ايراني جزيره كيش باش ــده يكي از مقاصد عش ــث ش باع
ــات منحصربه فرد جزيره همچون پارك دلفين ها را اضافه  تفريح
كنيد به مراكز خريد اين جزيره تا دريابيد چرا جوانان عاشق پيشه 
براي ثبت خاطرات مشترك با همسرشان راهي اين جزيره شيك 
ــوند. هواي خوب و معتدل در سراسر سال به همراه ساحل  مي ش
ــمنواز اين  ــب هاي چراغان  و مبلمان چش نقره اي و زيبا  و البته ش

جزيره دليل كافي براي گذراندن ماه عسل در كيش است.

شيداي شهر شيراز
ــما را واله و  ــقان  نباشد، ش ــيراز حتي اگر مقصد اوليه عاش ش
ــت باشد كه هيچ؛ بوي بهارنارنج  ــيدا مي كند. اگر هم ارديبهش ش
ــه پس كوچه ها پيچيده و پيچك ها روي ديوارها طنازي  در كوچ
ــت هاي پر از نرگس و آسمان پر ابر آبي كافي است  مي كنند. دش
تا آغازي باشد براي زندگي مشترك. وجود مقدس حرم شاهچراغ 
ــه پيش و پس از  ــيرازي ك ــه بهانه نمي خواهد، جوانان ش ــم ك ه
ــان شاهچراغ است. همه اينها را  ازدواج تنها مقصد اداي حاجتش
بگذاريد كنار، چرا كه اولين و مهم ترين دليلي كه شيراز را شهر 
ــت كه معروف تر از آن است  ــق مي ناميم شب هاي شيراز اس عش
ــت كه شب ها بوستان هاي  ــود، بي دليل نيس كه تعريفي از آن ش
ــان را آورده اند ــت كه شب نشيني ش ــيراز مملو از جمعيتي اس  ش

كنار طبيعت.

            روايت 

 سالم  آقاى عاشقى ها
سايه نيكانلو � 

ــتمين روز از هشتمين ماه سال 88 و  امروز هش
ــقان درگاهت.  ــايد آخرين مريد از تيره عاش من ش
ــت تا به مدد نفس آسمانى ات  ــقى كه آمده اس عاش
ــى حول حرمت، ضمانتى  از وراى همه انفاس قدس
شود بر زندگى آينده اش. پس بى مقدمه امروز را اين 

گونه آغاز مى كنم: آقا جان سالم.
ــش و نامش ورد  ــدى خداش كه حرف ــه خداون ب
زبون هر روزه اس، از ديشب كه راه افتادم به مشهد 
ــتم توى صحن و سرات، خواب  بيام تا حاال كه نشس
ــام نيومده. نه اين كه خوابم نياد، حسى  به اين چش
ــده زق زق  ــته راه كه باعث ش مانده بر اين تن خس
ــم از حضور در اين فضا و  ــلول هاى بدن كنه تمام س
ــته بر جان اين اعداد كه  مكان. آخر چه رمزى نشس
ــقانه هاي من  بر افق آستان عشق هشتم، امام  عاش
ــا جان مى گيرد. جان مى گيرد  تا من آغاز كنم،  رض

ــم بر مفهوم  ــروعى باش تا پايان بيابم. تا با رخصت از تو اى آقاى خوبى ها ش
ــدن. بيهوده نيست كه مى گويند پيوندى كه تو ناظرش باشى، بى شك  ما ش

نگسستنى است.
***

ــاعت هشت. «فرقى نمى كند،  ــت و اكنون دقايقى تا س امروز 88/8/8 اس
ــه را مادربزرگم  ــه، روزهاى خدايند.» اين جمل ــا همه يك جورند. هم روزه

ــت، مانند ديروز نيست، متفاوت  مى گفت اما من مى گويم امروز يك جور نيس
است با روز پيشين. هم براى من و هم براى دنياى من.

ــد،  ــى كه دقايقى ديگر با او مفهوم  كلمه «ما» خواهيم ش اكنون من و كس
گوشه اى از اين حرم به انتظار نشسته ايم تا همان طور كه رنگين كمان نورها 
و رنگ هاى صحن و سرات با چشم هامان بازى مى كند، به آينده چشم بدوزيم 
ــوى پيش خدايمان تا آينده اى با نور و رنگ و  ــطه اى ش و از تو بخواهيم واس

عاشقى برايمان رقم بخورد. اى واسط خوبى ها و نيكى ها.
***

ــو  كه امروز  ــو. مغرور نش دقايقى پيش  به خودم نهيب مى زدم كه مغرور نش
ــتند  ازدواجشان از حرم آقا امام رضا شروع شود.  اينجايى، خيلى ها مى خواس
آن هم امروزى كه هم تولد آقاست و هم از قضاى روزگار شده روزى با رمزى 
ــتمين پاره نور. پس  ــتمين امام نور و هش ــدد 88/8/8 براى ميالد هش ــر ع ب
مى خوام يك بار هم كه شده قبل از بازگشت به خانه ام مغرور بشم، سرمو باال 

ــرم و همان طور كه غرور  بگي
ــته با اعتمادى  به جانم نشس
ــى  خداحافظ ــت  كامل، وق
ــك يا  ــالم علي ــم: «الس بگوي
ــالم  الس ــقى ها.  عاش ــاى  آق
ــموس  ــك يا شمس الش علي
ــت ميزبانى ات  ــش، باب آفرين

سپاسگزارم.»

مقصد مسافران عاشق
نگاهي به شهرهاي عاشقانه ايران و جهان

تقديم به رم با عشق 
ــق»، اما حتما  ــگ ياد فيلم وودي آلن مي افتيم: «تقديم به رم، با عش بي درن
ــته كه كارگردان دوست داشتني سينما عنوان فيلم را بر  ــهر چيزي داش اين ش
ــش بي  نظير در شب،  يكي از جاذبه  هاي  ــت. درخش مبناي آن انتخاب كرده اس

ــه خاطر تاريخ  ــت. رم ب رم اس
غني و غذاهاي معروف و البته 
ــرم و مهمان  نوازش،   ــردم گ م
ــذاب  ــهرهاي ج ــي از ش يك
ــر  ــگران سراس ــراي گردش ب
دنياست. رم با ساختمان  هاي 
قديمي و مجسمه  هاي هنري 
ــي رويايي  ــور، فضاي جورواج

دارد.

عكس آسمان روي زمين 
ــت كه آسمان و زمين به هم مي رسند.  ــهر جايي اس اين ش
ــد:  ــعر مارگوت بيكل باش ــهر مصداق واقعي ش ــايد اين ش ش
ــه دريا به آخر  ــتره افق. آنجا ك ــوم در گس «مي خواهم آب ش

مي رسد و آسمان آغاز مي شود...»
ــاالر دو صاحب بزرگ ترين  شهر س
ــت. يكي از  ــي دنياس ــراي نمك صح
ــن روي زمين كه  ــطح ترين اماك مس
ــابي  ــطح آن بر اثر بارش باران حس س
ــت مانند يك  ــورده و درس صيقل خ
ــكان بي نظيري  ــت؛ م ــده اس آينه ش
ــفر را ماندگار  كه مي تواند خاطرات س

كند.

قدم زدن با شاه جهان درتاج محل
ــوان يادبودي  ــن را به عن ــن آرامگاه مرمري ــاه جهان، اي ش
ــاخت. گفته مي شود  شاه جهان  ــرش در قرن 17 س براي همس

همسرش را بسيار 
مي داشته  دوست 
ــروزه  ام ــت.  اس
ــات آرام اين  لحظ
كنار  در  ــگاه  آرام
تاج محل  زيبايي، 
ــه اي  ــه جاذب را ب
ــراي  ــتي ب توريس
ــردم جهان بدل  م

ساخته است.
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آيسا اسدي � 
ــكاس آمريكايي  ــتانتون يك ع براندون اس
ــه جهاني را با  ــته توجه جامع ــت كه توانس اس
طرح عكاسي «مردم نيويورك» به خود جلب 
ــتانتون با هدف مردم شناسي اقدام به  كند. اس
ــن هزاران عكس از مردم در خيابان هاي  گرفت
ــي او تهيه  ــت. هدف نهاي ــورك كرده اس  نيوي
ــردم نيويورك و  ــره از م ــس پرت ــزار عك ده ه
ــه اين  ــن عكس ها روي نقش ــش تمام  اي نماي
ــال گذشته سفري  ــت. استانتون، س شهر اس
ــانه ها   قرار  ــت و مورد توجه رس به ايران  داش
ــفر را تهيه  ــود از اين س ــدف خ ــت. او ه گرف
عكس هايي مشابه از مردم ايران و نشان دادن 
ــت.  ــي ايراني ها عنوان كرده اس ــي واقع زندگ
ــتانتون درباره سفرش به ايران اظهار كرده  اس
ــگر  ــور به عنوان يك گردش ــفر به اين كش  س
ــفر به عنوان يك  ــان تر از س ــيار بهتر و آس بس
ــت و به او  خبرنگار يا عضو مطبوعاتي بوده اس
ــكان را داده تا بتواند عكس هاي خوبي  اين ام
ــد. مجموعه خاطرات  ــردم ايران تهيه كن از م
ــتانتون  بيست و يكم ژانويه 2013   براندون اس
ــل با  ــايت پتاپيكس (دوم بهمن  91) در وب س
ــار يافته است.  ــي از مايكل ژانگ انتش ويرايش
ــر مي خوانيد گزيده اي از خاطرات  آنچه در زي
ــدادي از  ــراه تع ــه هم ــران ب ــتانتون در اي اس

عكس هاي اوست.

هشدارهايي بي اساس
دولت آمريكا مدت هاست به شهروندان اين 

ــور درخصوص سفر به ايران هشدار مي دهد، اما من به شما توصيه  كش
مي كنم  به اين هشدارها توجهي نكنيد و به جاي آن با آمريكايي هايي 
ــان به  ــته اند، در مورد تجربه سفرش ــفر ايران بازگش ــه بتازگي از س ك

گفت وگو بنشينيد. 
ــا حتي ما  ــران با تمام خارجي ه ــا، مردم اي ــور همه م ــالف تص برخ
ــيار دوستانه اي دارند و به همين دليل است كه به  آمريكايي ها رفتار بس
ــفر كردم،  ــهرت دارند. من به هر نقطه اي از ايران كه س مهمان نوازي ش
مردم به رويم لبخند مي زدند، برايم دست تكان مي دادند، به يك وعده 
غذا دعوتم مي كردند و حتي يك بار از من خواستند  پيغامي براي يكي 

از خوانندگان آمريكايي ببرم! 

مردم ايران به موسيقي، فيلم و رسانه هاي آمريكايي توجه دارند. ايران 
ــوري با زيبايي هاي طبيعي بسيار و تاريخي  جدا از مردم مهربانش، كش
ــت. اما جدا از تمام  جاذبه هاي طبيعي و تاريخي بي نظيري كه  غني اس
در ايران مي توان ديد، فرهنگ مردم بسيار جالب است. هر چند همچون 
تمام  كشورهاي جهان، ديدگاه هاي متفاوتي در اين كشور وجود دارد، اما 
اين فرهنگ آنچنان رنگارنگ و متنوع به نظر مي رسد كه هر گردشگري 
را به تحسين و احترام وامي دارد. با توجه به تمام  نقاط مثبتي كه در اين 
كشور وجود دارد، چون من يك آمريكايي بودم و حساسيت هاي دولت 
و مردم را نسبت به كشورم مي دانستم، در تمام طول سفرم سعي كردم 
به تمام  قوانين و هنجارهاي موجود احترام گذاشته و آنها را رعايت كنم 
تا نه مشكلي براي خودم ايجاد شود و نه كسي را ناراحت و آزرده كنم. 

ــهروندان آمريكايي  ــت  رواديد بگيريم (ش براي رفتن به ايران نياز اس
ــفر  ــورهاي جهان بدون ويزا س ــتر كش ــكان را دارند كه به بيش ــن ام اي
ــان مي برد  ــدود دو هفته زم ــن رواديد ايران  ح ــه گرفت ــد). پروس كنن
ــنگتن  ــتان در واش ــفارت پاكس ــد از طريق س ــن آن باي ــراي گرفت و ب
ــود. علت  ــيار ارزان تمام مي ش ــران اكنون بس ــفر به اي ــدام كنيد. س اق
ــل دالر و ديگر ارزهاي ــور در مقاب ــش ارزش پول اين كش ــز كاه  آن ني

رايج است.

ايران، آماده براي شكوفايي گردشگري
ــود و برخالف آمارهايي كه  ــالف آنچه درباره ايران گفته مي ش برخ
ــيده، من در طول ــار رس ــور به انتش ــگري اين كش  درخصوص گردش

دو هفته اي كه به عنوان گردشگر در ايران بودم، از تمام  امتيازهايي كه 
هر گردشگري در يك مقصد توريستي به دست مي آورد، بهره مند شدم. 
ــترش  ــورها، ايران انگيزه هاي اقتصادي قوي براي گس مانند همه كش
ــگري اش دارد، به همين دليل تالش مي كند  گردشگران  صنعت گردش

خارجي از سفرشان لذت ببرند.
ــت تالش مي كند  گردشگران از  ــمي كه هس  هركس در هر مقام رس
ــان در ايران راضي باشند. با وجود محدوديت هايي كه در  مدت اقامتش
زمينه اقامت من در خانه هاي محلي وجود داشت، اما من آزاد بودم به 

هر نقطه از كشور كه مي خواهم سفر كنم.
يكي از مشكالت موجود در گردشگري ايران، تسلط نداشتن مردم به 
يك زبان خارجي است. به اين دليل يك راهنما با من همراه شد كه يكي 
از شانس هاي بزرگ من در ايران بود. راهنماهاي ايران معموال اطالعات 
خوبي درخصوص جاذبه هاي تاريخي و طبيعي دارند و به گردشگران در 
توسعه تجربيات سفرشان كمك مي كنند. اين راهنماها بسيار صميمي 
و راهگشا هستند و معموال با گردشگران دوست مي شوند. راهنماي من 
ــفرم به من كمك بسياري  ــالمي بود كه در طول س در ايران محمد اس
كرد. به شما پيشنهاد مي كنم در صورت سفر به ايران با او تماس بگيريد 

و او را به عنوان راهنما براي خود انتخاب كنيد. 

سفر، پلي ميان فرهنگ ها
ــور به معناي حمايت از  ــفر به يك كش ــياري تصور مي كنند  س بس
ــت. در صورتي كه از نظر من  ــت يا مخالفت با آن اس ايدئولوژي و سياس
ــفر مردم كشورهاي مختلف  ــفر، سفر است؛ همين. گردشگري و س س
ــناخت ميان فرهنگي و بزرگ ترين كمك در جهت  بهترين راه براي ش

تفاهم ميان فرهنگ هاست.
petapixel.com :منبع

من به هر نقطه اي از ايران كه سفر كردم، مردم به رويم لبخند مي زدند، برايم دست 
ــتند  تكان مي دادند، به يك وعده غذا دعوتم مي كردند و حتي يك بار از من خواس

 پيغامي براي يكي از خوانندگان آمريكايي ببرم!

ــت و مورد توجه رسانه ها هم  ــته سفري به ايران هم داش ــال گذش ــتانتون در س اس
ــابه از مردم ايران و  ــفر را تهيه عكس هايي مش  قرار گرفت. او هدف خود از اين س

نشان دادن زندگي واقعي ايراني ها عنوان كرده است س ها
 عك
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ــن در طول دو هفته اي كه به عنوان  ــود، م ــه درباره ايران گفته مي ش ــالف آنچ برخ
گردشگر در ايران بودم، از تمام   امتيازهايي كه هر گردشگري در يك مقصد توريستي 

به دست مي آورد، بهره مند شدم

ايران جدا از مردم مهربانش، كشوري با زيبايي هاي طبيعي بسيار و تاريخي غني 
است. اما جدا از تمام  جاذبه هاي طبيعي و تاريخي بي نظيري كه در ايران مي توان 

ديد، فرهنگ مردم بسيار جالب است
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ــتان  ــت حيدريه از اس ــتان ترب ــن در شهرس م
ــده ام. ماجراي به دنيا  ــان رضوي به دنيا آم خراس
ــت كه: مرحوم  ــم در اينجا نيز از اين قرار اس آمدن
ــم  ــتاي قاس ــير مهاجرتي كه از روس ــدرم در س پ
ــت، مدتي در  ــمت تهران داش آباد در خواف به س
ــن همانجا به  ــود و م ــاكن مي ش تربت حيدريه س
ــال نخست  دنيا مي آيم. بنابراين، من فقط يك س
ــي ام را در تربت حيدريه گذراندم. ولي بارها  زندگ
و بارها به زادگاهم سر زده ام، كه آخرين بار به سه 
ــتاي پدري ام،  ــال پيش باز مي گردد. البته روس س
ــم آباد، را نيز بسيار ديده ام. پس از آن  تقريبا  قاس
ــهد زندگي كردم و بعد هم  ــالگي در مش تا پنج س

به تهران آمدم.
ــهد سفر  ــفارش مي كنم وقتي به مش به همه س
ــتان ها و حتي روستاهاي  ــراغ شهرس مي كنند س
ــراف آن نيز بروند. كال هر جا كه مي رويد كمي  اط
اين طرف تر و آن طرف تر مقصدتان را هم ببينيد. 
ــا در ايران تجربه كرده ام  ــخصا بارها و باره زيرا ش
كه آب و هواي مناطق نه چندان دور تا چه حد با 
يكديگر متفاوتند! براي مثال يك بار فيلبمرداري 
ــود. آن زمان جيرفت  ــتان جيرفت ب ما در شهرس
ــدت گرم بود، حدود 50 درجه! تحمل اين هوا  بش
ــت بوم منطقه عادت نداشتيم  براي ما كه به زيس
سخت بود و ما را عصبي كرده بود. يادم است حتي 
با يك نفر سر مساله اي كوچك رفتار تندي داشتم 
و بعد متوجه شدم علت اين عصبي شدنم گرماي 
زياد جيرفت بوده است. از تنوع آب و هوايي ايران 
ــمت كرمان  ــم... ما پس از جيرفت به س ــي گفت م
رفتيم. هنوز يك ساعت نگذشته بود كه هوا خنك 
ــد. به نزديكي راين كه رسيديم، كم  و خنك تر ش
كم كولرهاي ماشين را خاموش كرديم و شيشه ها 
ــيديم. حدود 20 درجه در يك مسير  را پايين كش

نه چندان بلند، تغيير هوا را تجربه كرديم.
ــتي، اگر تصميم گرفتيد كه به سمت تربت  راس

ــم آباد برويد، حتما سراغ روستاي  حيدريه و قاس
ــتاي پدري ام برويد. زيرا در  زوزن در نزديكي روس
ــه قرن هفتم   ــجد قديمي  مربوط ب ــا يك مس  آنج
قرار دارد. آسياب هاي بادي منطقه را نيز ببينيد.

ــهد مي رويد، حتما پس از زيارت  اگر هم به مش
حضرت رضا (عليه السالم)، سراغ ديدني هاي خارج 
ــانديز و طرقبه برويد. كمي دورتر  ــهر مثل ش از ش
ــوس را ببينيد كه معموال  ــن دو، مي توانيد ط از اي
ــافران جايي شناخته شده است. در آنجا  براي مس
نيز مقبره فردوسي، يك زندان قديمي و مسجدي 

كهن قرار دارد كه همگي ديدني هستند.
ــتم و به  ــفر هس من به خاطر كارم معموال در س
ــه واقعا برايم  ــي از ايران مي روم ك ــق خاص مناط
ــه سالي  دو  بار با  ــت. ما هميش تعجب آور بوده اس
ــفر مي رويم، يك سفر در عيد نوروز  خانواده به س
ــفرمان به  ــتان. برنامه اين دو س و ديگري در تابس
ــت كه همواره سراغ مناطقي برويم كه  شكلي اس

ــار به همدان  ــا را نديده ايم. يك ب ــچ گاه آنه هي
ــان، بار ديگر به  مي رويم و يك بار به كاش

جنوب ايران و .... 
ــان رفتيم  مثال يك بار به خراس
ــپس  ــا به طبس س ــد از آنج و بع
ــتمان را  ــير برگش ــيراز، و مس ش
ــاب كرديم. كه   ــان انتخ از اصفه
ــفرهاي پرخاطره با  ــي از س يك
ــيار زياد بود.  آموختني هاي بس
ــوال در تعطيلي هاي اعياد  معم
ــه مناطقي مي رويم كه هم  نيز ب
ــند؛ و هم  ــوا باش ــوش آب و ه خ

مشكل تردد در آنجا وجود نداشته 
باشد؛ مثل بندرعباس.

ــايد بعضي گمان كنند چنين  ش
ــفرهايي پر هزينه مي شود و پيش  س

ــفر منصرف شوند. ولي واقعا اين گونه  از شروع س
ــينم چادر مسافرتي و  ــت. من در پشت ماش نيس
ــاده را دارم. بنابراين گاهي  پتو و ديگر امكانات س
اوقات در مراكزي كه شهرداري آماده كرده است، 
ــر اصفهان كه  ــم. مثل پارك الغدي ــادر مي زني چ
ــافران مهيا شده و هم سرويس بهداشتي  براي مس
ــت و شو و... عالوه  تميزي دارد و هم امكانات شس
ــري مواد غذايي ساده نيز در پشت  بر اين، يك س
ــين دارم. من دوست دارم در سفرهايم چند  ماش
ــروم زيرا به  ــنتي ب ــتوران هاي س ــده را به رس وع
ــش مهمي از  ــوردن غذاهاي محلي بخ ــرم خ نظ
گردشگري است مثال بايد برياني اصفهان، گوشت 
ــان، ماهي صبور خرمشهر را خورد.  و لوبياي كاش
ــد خوردن تمام وعده ها  ولي مي دانم اگر قرار باش
را محدود به رستوران كنم، حتما هزينه زيادي را 
ــم. بنابراين مواد اوليه و غذاهاي  بايد پرداخت كن
ــفري ساده را در هميشه به همراه  دارم. چنين  س

ــودكان و نوجوانان نيز  ــفرهاي متنوعي براي ك س
ــتري دارد و حتما استقبال بيشتري  جذابيت بيش

مي كنند.
ضمن اين كه، در ايام شلوغي كه هزينه ها چند 
ــت سفر را به  ــود، اگر برايتان مقدور اس برابر مي ش
تعويق بيندازيد؛ زيرا پس از سپري شدن اين ايام، 
ــت پيدا مي كند. غير از آن،  ــدت اف قيمت ها به ش
ــتفاده از تورها بشدت هزينه سفر  گاهي اوقات اس
ــفرهاي  ــش مي دهد. من بارها چه براي س را كاه
ــتفاده  ــفرهاي خارجي، از تور اس داخلي و چه س
كرده ام و اين نكته را از روي تجربه بيان مي كنم.

ــد مردم ما معموال به   ضمن اين كه يادتان باش
مسافران محبت زيادي دارند. 

ــنهاد ويژه  اكنون، در انتهاي صحبتم يك پيش
براي مسئوالن دارم. من هميشه در ذهنم بود كه 
ــوم، كارتي صادر  اگر روزي در مملكتم كاره اي بش
ــت. همان طور كه  ــبيه كارت پايان خدم ــم ش كن
ــيار مهم است و اگر فردي  كارت پايان خدمت بس
ــد و از  ــته باش ــربازي نرود و اين كارت را نداش س
ــات اجتماعي و خاص  ــري امكانات و خدم يك س
ــود، اين كارت گردشگري مخصوص  محروم مي ش
نيز داراي چنين اهميتي باشد. در پشت اين كارت 
نام چند نقطه خاص از ايران نوشته شده باشد، تا 
ــوند به ديدن آنها؛ جاهايي  همه ايراني ها مكلف ش
مثل تخت جمشيد، حافظيه، سي و سه پل، و.... 

ضروت صدور چنين كارتي را آشنايي با پيشينه 
ــوي  جوان ها و نسل  هاي بعد  فرهنگي ايران از س
ــب افزايش اعتماد به  ــناخت موج مي دانم. اين ش
ــته هاي  ــا و عدول نكردن از خواس ــس مردم م نف
ــته اش هستيم، مي شود. عالوه بر  بزرگي كه شايس
ــيار سفر بايد تا  ــتم كه: بس اين، به جد معتقد هس

پخته شود خامي.
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هستي يزدان پناه � 
پشت سرگذاشتن مشـكالت و دلمشغولي هاي روزمره گاه 
سـبب مي شـود كه افراد به همه چيز ديد مثبت داشته باشند 
و خطـرات را احسـاس نكننـد. بر اين اسـاس در هر شـهر و 
منطقه اي، گردشـگران يكي از بهتريـن طعمه ها براي دزدان 
و سـارقان محسـوب مي شوند. اين شـماره توصيه هايي براي 
محافظت در برابر هر گونه دزدي و سرقت نوشتيم كه اجرايش 

هزينه اي ندارد و اجرا نكردنش بسيار هزينه بر است. 
هميشـه از آنچه در اطراف و پشـت سـرتان مي گذرد آگاه 
باشـيد: بهتـر اسـت در هر موقعيتـي كه هسـتيد از آنچه در 
اطرافتـان مي گذرد با اطالع باشـيد. همواره ممكن اسـت در 
سـايت هاي تفريحي، مراكز اقامتي، رستوران ها، وسايل نقليه 
و مراكز خريد، سارقان مدت طوالني شما را تحت نظر بگيرند 
تا در يك فرصت مناسب از شما دزدي كنند. هنگامي كه قصد 
خروج از هر جا يا وسـايل نقليه اي را داريد، بهتر است وسايل 
خود را چك كنيد تا چيزي جا نگذاريد. گاه كاركنان و افرادي 

كه به شـما خدمات مي دهند ممكن اسـت از حواس پرتي شما 
استفاده كرده و منكر وجود آنچه بر جا گذاشته ايد، شوند. پس 
بهتر اسـت بررسي لوازم و وسـايل خود خصوصا موارد مهمي 
چون گذرنامه، كيف پول، بليط و غيره را در طول سفر با دقت 

بيشتر و چند بار انجام دهيد.
از اتفاقـات غيرمنتظره به سـادگي نگذريد: براي بسـياري 
تنـه خـوردن در اماكن عمومـي و خيابان ها، كمـك كردن به 
افراد ناتوان يا سالمند، نزاع هاي خياباني و غيره حداقل يكبار 
اتفاق افتاده اسـت. اما بهتر است در طول سفر به اين اتفاقات 
غيرمنتظـره اندكي با شـك نگاه كنيد. بهتر اسـت در صورت 
وقـوع هر رويـداد پيش بيني نشـده اي در اطرافتان، سـريع 
لوازم و وسـايل شـخصي را كه به همراه داريد بررسـي كنيد 
و از وجود آنها مطمئن شـويد. در سـفر به ديگر كشـورها نيز 
هـر رويداد عجيب و متفاوتي را نشـانه اي بر تفاوت فرهنگي 
نگذاريد. معموال گردشگران خارجي به سبب تفاوت هاي ميان 
فرهنگ ها، طعمه شـده و با صحنه سـازي هاي بسيار ساده اما 

هوشمندانه مورد دزدي و كالهبرداري قرار مي گيرند.
از محلي ها در خصوص مناطق ناامن اطالعات بگيريد: بهتر 

اسـت در مقصد سـفر خود با افراد محلي كمي مشورت كنيد. 
معمـوال محلي ها از خيابان هـا و محله هاي ناامن و مراكزي كه 
محل تجمع كيف قاپ ها و تباني آنها با مغازه دارهاست، آگاهي 
دارنـد. پـس پيش از آن كه خوشـبينانه با يك كوله بر دوش و 
يك دوربين به دسـت راهي كشف مناطق ناآشنا شويد، كمي 

در مورد آن اطالعات كسب كنيد.
ساير توصيه هاي راهگشا

بهتر اسـت تمام پول ها و كارت هاي اعتباريتان را در يك 
كيـف پـول قرار ندهيد. بـا اين كار در صورت وقـوع هر گونه 
سـرقت مي توانيـد حداقـل خود را بـه اداره پليـس يا محل 

اقامتتان برسانيد.
اگر با ماشـين شـخصي در سفر هسـتيد، بهتر است درها 
را قفـل كـرده و هرگـز در جاهايـي چون پمپ هـاي بنزين و 
سـايت هاي گردشـگري، خودروي خود را بدون رعايت نكات 

ايمني رها نكنيد.
بيمه سـفر شـايد از نظر برخي خرج اضافي باشـد اما در 
صـورت بروز مشـكالت احتمالي مي توانـد زيان هاي وارده را 

جبران كند.
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