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نگاهي به لباس هاي برخي اقوام ايراني 
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لباسي كه به گردشگري

جان مي دهد
آيسا اسدي � 

ــابهات  ــي، تش ــبات بين الملل ــتر مناس در بيش
فرهنگي، عاملي مهم در پيشبرد اهداف است، اما 
در صنعت گردشگري اين تفاوت هاي فرهنگي است 
كه راهگشاست. امروزه گردشگران به دنبال كشف 
ــناخته ها هستند. نوع پوشش  تازه ها و تجارب ناش
ــورهايي با  ــوري  بويژه كش مردم محلي در هر كش
سابقه تاريخي كهن يكي از اصلي ترين جاذبه هايي 

است كه گردشگران به آن توجه وي ژه دارند.
ــال گذشته، نوع پوشش رسمي  در طول صد س
ــتر كشورها يكسان شده است، رشد بي سابقه  بيش
شركت هاي بين المللي اين يكسان شدن سبك و 
سياق زندگي مردم جهان را بيش از پيش سرعت 

بخشيده است. 
از بين رفتن فرهنگ هاي ملي و خرده فرهنگ هاي 
ــوب  ــدي براي ملت ها محس ــي تهديدي ج محل
ــود كه بي هويتي و سردرگمي را براي نسل  مي ش
آينده به ارمغان مي آورد. در دنياي فعلي كه اساس 
ماندگاري يا زوال هر چيزي به نوعي به اقتصاد گره 
ــايد بهترين راهكار جهت حفظ  ــت، ش خورده اس
ــد. پديده  ــگري باش فرهنگ بومي صنعت گردش
ــت،  ــه خود زاييده عصر كنوني اس ــگري ك گردش
ــگران را به آداب و  ــي توجه گردش ــته بخوب توانس

رسوم، سنت ها و عناصر فرهنگي معطوف كند. 
ــياري از كشورها هوشمندانه از اين قابليت  بس
ــت فرهنگي  ــگري در حفظ هوي ــت گردش صنع
ــه در اين  ــد. بهترين نمون ــتفاده كرده ان ــود اس خ
ــتان است. هرچند  هندي ها  رابطه كشور هندوس
ــختانه به سنت هاي خويش پايبند هستند و  سرس
ــم  رسمي، عروسي ها و مجالس  همچنان در مراس
ــره خود از  ــول زندگي روزم ــي در ط ــژه و حت وي  

ــتفاده مي كنند، اما  ــان اس ــاي محلي ش لباس ه
ــش هاي رنگارنگ در  بهره گيري از اين پوش

صنعت گردشگري اين كشور بوضوح ديده 
مي شود.

 استفاده از لباس هاي محلي در مراكز 
ــتوران  خدماتي چون هتل ها و رس

ــي تهيه  ــش چگونگ ها، نماي
ــگران،   اين لباس ها به گردش
حضور قوي آنها در تبليغات 

ــگري  ــط با گردش مرتب
ــه نوعي  ــه و همه ب هم
ــاي ملي  ــم ارزش ه ه
اين كشورها را مستقل 

ــد  مي گردان ــدار  پاي و 
ــادي  ــود اقتص ــم س و ه

ــب مردم محلي  بااليي نصي
مي شود.

ــوزه  ــن ح ــز در اي ــران ني اي
توانمندي هاي متنوعي دارد. اين 

تنوع و گوناگوني لباس هاي محلي 
ــت كه مي تواند نه تنها  به حدي اس

ــگري  ــيدن به گردش در رونق بخش
خارجي موفق باشد،  بلكه گردشگري 

داخلي را نيز رونق ببخشد.
ــاالي قومي در ايران در كنار اقليم هاي   تنوع ب
متفاوت، انوع و اقسام پوشش هاي محلي و بومي را 
در ايران پديد آورده است. به كارگيري پوشش هاي 
ــگري اعم از  ــي در تمامي بخش هاي گردش محل
مراكز اقامتي،  مراكز خريد سنتي، اماكن تفريحي 
و تبليغات و بازاريابي مي تواند به گردشگري ايران 
ــيده و عناصر اين صنعت را كه  جان تازه اي بخش
هنوز در عصر پيش از مدرن باقي مانده اند اندكي 

متمايز،  متنوع و گيرا كند.

وزير ايتاليا در ايران 
سفر چند روزه «ماسيمو براي» وزير فرهنگ، ميراث و 
جهانگردي ايتاليا به ايران نكات جالب زيادي داشت. بازديد 
او از موزه ملي ايران، سفرش به كرمان و بازديدش از ارگ 
بم بخشي از آن جمله بود. او در ايران با مقامات هم جلساتي 
داشت و به نظر مي رسد گردشگري ايران و ايتاليا با تحوالت 
بسياري همراه باشد.

مشكل گردشگري ايران كجاست؟ 
ــگري ايران در جايي خواندم كه حدود يك  ميليون گردشگر ساالنه از  پدروونيا/ سـفير اسـپانيا در ايران: درباره گردش
اين كشور بازديد مي كنند، تعجب كردم. وسعت ايران به اندازه آلمان،  فرانسه، اسپانيا و ايتالياست. ايران كشوري است با 
حدود 75 ميليون نفر جمعيت و تاريخي چند هزار ساله و با جاذبه هايي غيرقابل تصور براي جذب گردشگران، اما كشور من در سال 2013 ميالدي توانسته 
از حدود 16 ميليون گردشگر پذيرايي كند، با وسعتي كمتر از ايران و جمعيتي حدود 40ميليون نفر، يعني چيزي حدود يك  سوم جمعيت كشور توانسته ايم 
ــت؟ به عقيده من، با توجه به تمدن تاريخي  ــكل كجاس ــگر جذب كنيم. حاال ايران با 75 ميليون نفر جمعيت، تنها يك ميليون نفر. فكر مي كنيد مش گردش
ــال به اين  ــت كه مي تواند ميليون ها نفر را هر س ــگران ورودي به ايران نمي توان تصور كرد، چون بي نهايت جاذبه در ايران هس ايران، هيچ عددي براي گردش
ــاخته شده توسط رسانه ها از ايران است، اما مي توان  ــود به حوزه ديپلماتيك. دومين مورد تصوير غيرواقعي س ــكل مربوط مي ش ــور دعوت كند.  اولين مش كش
ــگران مهيا نيست. در اين زمينه با  اين كه ايراني ها مهمان نواز  ــاره كرد كه هنوز براي پذيرايي از حجم باالي گردش ــگري ايران هم اش ــاخت هاي گردش به زيرس
ــتوران ها، هتل ها و خدمات تفريحي  ــگري و خدمات آن بايد تغييرات عمده اي به وجود آورند. به عنوان مثال در ارائه خدمات رس ــتند، اما در زمينه گردش هس

بايد تغييراتي اساسي صورت گيرد. 
صنعت گردشگري، صنعتي بين المللي است كه نيازمند روش هاي جهاني و البته ارائه خدمات نوين است. بنابراين اگر نتوانستيم 

بخوبي خدمات رساني كنيم، هيچ گردشگري هم وارد منطقه نخواهد شد و درآمدي هم در كار نيست.
ــركت هاي بين المللي هستند كه مي توانند جريان  ــطح جهان ش ــگري يعني تبادل فرهنگ و همكاري هاي متقابل. در س گردش
ــتند.   ايران هم  ــپانيا و آمريكا مي فرس ــگر را به آفريقا، اس ــگران را به مقاصد مختلف جهان تعيين كنند. آنها گردش حركت گردش

ــتفاده كند و پذيراي ميليون ها گردشگر باشد. اگر ايران  ــد و از خدمات و تجربيات آنها اس ــته باش مي تواند با آنها تعامل داش
قصد دارد رونق گردشگري خود را تجربه كند، بايد بيش از پيش با اين شركت ها ارتباط برقرار كنند. به هر حال تصميم 

با مسئوالن و فعاالن گردشگري ايران است كه آيا واقعا قصد درآمدزايي از گردشگري دارند يا خير؟
كشور من منابع نفتي ندارد و بشدت به درآمد صنعت گردشگري وابسته است. ديديم  حتي بدون نياز به منابع نفتي 
و با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير توانسته ايم درآمد مناسبي از اين صنعت براي كشورمان داشته باشيم. بنابراين اگر 
ايراني ها نيز به اين باور برسند كه مي توان بدون محاسبه درآمد نفتي از گردشگري درآمد كسب كرد، شاهد تحولي در 
صنعت گردشگري ايران خواهيم بود، اما هنوز ايران اقتصادش را بر مبناي درآمدهاي نفتي بنا كرده است. اسپانيا تنها 
با ده درصد از درآمد ناخالص كشور كه از صنعت گردشگري به دست آورده، مي تواند چرخ اقتصاد كشور را به 
حركت درآورد. پس درآمد صنعت گردشگري واقعا قابل مالحظه است و مي تواند اقتصاد كشورها را اداره كند. 
پس اگر اسپانيا گردشگري نداشته باشد، با مشكل مواجه مي شود و بايد آن را هميشه رونق دهد، اما ايران 

يك گزينه  پيش رو دارد، آن هم درآمدهاي نفتي كه بسادگي قابل استفاده است.

يادداشت هفته

بانوي محيط زيست جهان 
ــرايط محيط زيست ايران، در حالي كه غصه تاالب هاي خشك شده ايران، درياچه هاي تشنه و پلنگ هاي  ــت در بدترين ش درس
زخمي دوستداران محيط زيست را به تكاپو انداخته ، معصومه ابتكار عنوان «بانوي محيط زيست جهان» را به خود اختصاص داد. 
 جالب اين كه اين جايزه در حالي به معصومه ابتكار تعلق گرفته است كه پيش از او تنها دو نفر دستانشان به اين جايزه رسيده  است. 

اولي ميخائيل گورباچف، رهبر شوروي سابق و البته آرنولد شوارزينگر، بازيگر مشهور هاليوودي و فرماندار سابق كاليفرنيا. 
ــومين فردي  ــت مي گويد او س ــه بنياد جهاني انرژي كه اين جايزه را به ابتكار داده اس  ولفگانگ نيومن، بنيانگذار موسس
است  كه لياقت دريافت اين نشان را به عنوان  نماينده رئيس جمهور و رئيس محيط زيست، دارد. چرا كه ايشان با مشكالت 
عديده اقتصادي كه در اين كشور وجود دارد به فكر محيط زيست و مصرف درست انرژي است  . به همين منظور لقب 

ــاني است كه صدايشان در جهان  ــان اعطا مي كنيم. به گفته او،  اين جايزه براي كس ــت جهان را به ايش بانوي محيط زيس
شنيده مي شود و در سطوح اقتصادي، اجتماعي و سياسي تغييراتي را رقم زده اند.

ــعه نسل آينده با سازمان ملل  ــت، انرژي و توس بنياد جهاني انرژي يكي از ارگان هاي همكار در زمينه محيط زيس
ــت در اين زمينه فعاليت دارد و در 11 سال گذشته شخصيت هاي جهاني در زمينه  ــال اس ــت كه بيش از 30 س اس
ــتراتژي هاي محيط  ــايي و به جهان معرفي مي كند. اين كانون با هدف تعيين اس ــت و انرژي را شناس محيط زيس

زيست آينده جهان و شناسايي شخصيت هاي تاثيرگذار در محيط زيست تشكيل شده است.

فته
ه ه

چهر

رسانه ملي و توسعه گردشگري 
اين كتاب راهكارهايي  براي تعامل و نقش آفريني بيشتر رسانه ملي در عرصه گردشگري ارائه مي كند. كتاب «رسانه ملي و توسعه 
ــالم  ،  آداب گردشگري در  ــگري از منظر اس ــين ادبي در 9 فصل با عناوين  كليات ،   اهميت و اهداف گردش ــگري» به قلم حس گردش
اسالم ،  انواع گردشگري در اسالم ،  موانع گردشگري در ايران و نقش رسانه  در قبال آن ،  توريسم بين الملل و اقتضائات جذب گردشگر 
ــانه ملي ،  گردشگري اسالمي و رسانه  و  راهكارهاي رسانه اي ترويج و توسعه گردشگري اسالمي   ــگري و رس خارجي در ايران ،  گردش

تنظيم شده است.
ــعه گردشگري، تاليف حسين ادبي در 127 صفحه با شمارگان 1200 نسخه در سال 92  ــانه ملي و توس ــت كتاب  رس چاپ نخس

از سوي مركز پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما راهي بازار كتاب شد.

 پيشخوان
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روايت:  درياچه تخت سليمانآيين: مراسم چل كچلون 

بكر و زيبا: غار پراو
اورست غارهاي جهان!

ــد و در داخل مهجور و  ــهرتي جهاني دارن ــران ش ــاي اي غاره
ــناخته اند. تنها غار معروف ايران را همگان عليصدر مي دانند  ناش
ــهرت  ــم ش ــه اتفاقا غارهاي نمكي جنوب در قش ــي ك در صورت
ــتري در دنيا دارند. از مهجوري و شهرت هر دوي اين غارها  بيش
كه بگذريم در 12 كيلومتري شمال شرقي كرمانشاه، در نزديكي 
روستاي چاالبه غاري وجود دارد به نام پراو كه عنوان عميق ترين 
ــت.  اين غار به موقعيت  ــران را به خود اختصاص داده اس ــار اي غ
مكاني اش بسيار سرد و دماي داخل آن معموال بين 1- تا 3درجه 
ــانتي گراد در حال تغيير است. عمق غار پراو 751 متر و طول  س
آن 1454 متر عنوان شده است. آبي كه داخل غار جريان دارد، 
ــبب آب شدن يخ برف هاست كه دليل فرسايش سنگ هاي  به س
داخلي آن شده است. اين فرسايش ها گرچه پديدآورنده شكل ها 
و تصاوير زيبا و متنوع است، اما بدنه و ديوار سنگي داخل غار را 
بسيار خشن ساخته است. به طوري كه لباس غارنوردان در حين 
پيمودن سريعا پاره مي شود و آب سرد به لباس هاي زير و سطح 
بدن نفوذ مي كند كه دشواري هاي پيمايش را زيادتر مي كند. غار 

پراو تعداد 26 حلقه چاه دارد. عميق ترين چاه اين غار، چاه 16 است كه عمق آن 42 متر است.
ــال 1350 كشف شد و توانست عنوان عميق ترين غار عمودي جهان را به  ــتين بار س غار پراو نخس
خود اختصاص دهد و لقب اورست غارهاي جهان را به دست آورد. امروزه غارهاي عميق بسياري در 
جهان يافت شده كه بسيار عميق تر از غار پراو هستند. به همين دليل غار پراو در فهرست عميق ترين 
غارهاي جهان تا رتبه 221 پايين آمده است، اما ويژگي منحصر به فرد ديگر اين غار وجود دهانه آن 
ــطح در بين تمام غارهاي دنيا و  ــت كه اين ارتفاع، باالترين س ــطح درياس در ارتفاع 3000 متري از س

ركوردي است كه اين غار توانسته همچنان براي خود حفظ كند.
ــت و تاكنون پنج نفر از غارنوردان ايراني هنگام  ــوارگذرترين غارهاي جهان هم هس غار پراو از دش
ــط يك گروه  ــال 50 توس ــت داده اند. اين غار براي اولين بار همان س پيمايش اين غار جان خود را از دس
ــال  68 توسط  ــد. اولين تالش جدي ايراني ها براي پيمايش غار س ــي تا انتها پيمايش ش غارنورد انگليس
كانون كوهنوردان كرمانشاه انجام شد كه به دليل بارش باران و سرازير شدن آب در غار ناتمام ماند، اما 
ــال 70 موفق شدند به عنوان اولين گروه ايراني تا انتهاي غار  ــاه س غارنوردان كانون كوهنوردان كرمانش

بروند. فصل بهار و تابستان بهترين موقع غارنوردي است.

بند آمدن باران با  40 گره
ــي و دليل پيدايش آنها  ــي فارغ از نوع و چگونگ ــاي ايران آيين ه
ــل هاي امروزي بسيار شيرين  ــمي است كه براي نس همراه با مراس
ــده است تا آيين هاي  ــت. تنوع باالي قوميتي ايران هم دليلي ش اس
ــرزمين متداول باشد.  ــه و كنار اين س ــت فراواني در گوش ريز و درش
ــمي  ــت مراس ــيرين ترين آيين هاي ايراني اس يكي از آنها كه از ش
ــهور است و در  ــم چل كچلون مش ــت كه به مراس اس
ــته است. اين آيين جذاب  ميان بختياري ها رواج داش
ــود كه باران  ــيرين بختياري ها زماني برگزار مي ش و ش
ــود. بارش بيش از  ــاني مردم ش ــيار ببارد و باعث پريش بس
ــيل را افزايش  ــدن س ــارت و جاري ش اندازه، احتمال خس
ــي بختياري ها را تهديد مي كند.  ــد و به نوعي زندگ مي ده
ــون» يا «باران بند» معروف  ــم كه «چل كچل در اين مراس
ــاني ديده نمي شود، بلكه نمادهايي كه به  ــت، عناصر انس اس
صورت چوب يا بندي بلند ساخته مي شود، جلوي سياه چادرها 
يا خانه ها بسته مي شود. در اين مراسم شخصي با آراستن جلوي 
ــرده و روي آنها نام 40 فرد  ــادر، 40 قطعه چوب تهيه ك ــياه چ س
كچل را مي نويسد و آن را در زير بارش باران قرار مي دهد. سپس 
ــدام از چوب ها ضربه اي زده و اين  ــته به هر ك ــي ديگر برداش چوب

شعر را مي خواند:
چل كچلون واداره، خدا بارون واداره

ــد و مردم  ــت به اجرا مي زن ــط يك نفر دس ــم فق ــن مراس در اي
ــا گراني هستند كه از داخل سياه چادر يا پنجره خانه مراسم  تماش
ــينه ابر ها  ــا مي كنند و به اين ترتيب اهالي معتقدند كه س را تماش

شكافته شده و ساعتي بعد ريزش باران قطع خواهد شد.
ــده، هر يك بند بلندي را به دست  گاه نيز جوانان محله جمع ش
ــه را بلند خوانده و با هر بار  ــام 40كچل از افراد محل ــد و ن مي گيرن
خواندن يك گره بر بند مورد نظر مي زنند تا 40 گره تكميل شود. 
ــاخه درختي آويزان مي كنند  ــپس آن 40گره را در باران به ش س

تا باران قطع شود.

هنري به نام لنج سازي
ــت. در جنوب ايران  ــتى جنوب ايران اس ــازى از قديمى ترين و مهم ترين صنايع دس لنج  و قايق س
ــاغل دهه هاي  ــغل همچون ديگر مش ــازي را ديد، چراكه اين ش هنوز هم مي توان كارگاه هاي لنج س
گذشته به نوعي يك شيوه زندگي را مرسوم كرده است كه هر كدام از اين مشاغل هم فراموش شوند 
اين شيوه زندگي تغييري نمي كند.  نوع و شيوه لنج سازي در ايران هم منحصربه فرد است چراكه به 

عنوان يكي از ميراث هاي معنوي در فهرست جهاني يونسكو ثبت شده است. 
لنج ها بر پايه قايق هاي بادباني رايج در خليج فارس ساخته مي شود با اين تفاوت كه به جاي بادبان 
ــه باز يا نيمه باز دارد و از دهه 50 ميالدي موتور بنزيني يا ديزل براي  با موتور حركت مي كند؛ عرش
پيش راندن لنج ها به كار رفت و امروز بيشتر لنج ها موتور دارند. در جنوب به كساني كه در كار ساخت 

لنج هستند «جالف» يا «گالف»، به اتاق ناخدا «قماره» و به انبار پاييني «خن» گفته مي شود.
اين صنعت در سال هاى اخير به واسطه افزايش مبادالت دريايى و صيد ماهى از رونق زيادى برخوردار 
شده است. نيروى شاغل اين صنعت منحصر به همان گالفان اكثرا پير هستند. مصالح اوليه مورد نياز 
چوب هاى جنگلى مقاوم در مقابل رطوبت براى اسكلت و تخته هاى مرغوب هندى به نام «ساى» براى 
ــيله كار گالفان بسيار ابتدايى است كه سبب كندى كار و كمى توليد ساالنه  ــت. هنوز وس بدنه آن اس
مى شود. مهم ترين مراكز توليد اين صنعت بوشهر، بندر ريگ، بندر گناوه، جزيره شيف و برخى ديگر 
از بنادر جنوب ايران است. لنج سازي همچنين پديدآورنده يك صنعت دستي معروف در ميان مردم 
ــده است. اين صنعت كه «ماكت سازي لنج» نام دارد، از قطعات دورريز چوب هاي زبا  ــم ش جزيره قش

ــتند،  و مقاوم لنج كه كم هم نيس
توسط جوانان براي ساخت ماكت 
لنج استفاده مي شود. اين هنر صرفا 
به عنوان سرگرمي صورت گرفته و 
تاكنون جنبه خودمصرفي داشته 
ــه بازارهاي  ــت ب ــت و در نهاي اس
ــه  ــره عرض ــردم جزي ــي و م محل
مي شود. در بيشتر عروسى ها يك 
ــوان غنچه  ــك را به عن لنج كوچ
ــد و در يكى از  ــه) مى آراين (خنچ
ــب هاى عروسى (شب سوم) در  ش
ــا مى گذارند  ــواد معطر و حن آن م
ــم حنابندان به منزل  و براى مراس

عروس مى برند.

چشمه اي زير عصاي حضرت سليمان
ــكده آذرگشسب) نام محوطه تاريخي بزرگي   در 45 كيلومتري شمال شرقي  ــليمان (آتش تخت س
شهر تكاب و روستاي تخت سليمان (كه در گذشته با نام نصرت آباد معروف بود) در آذربايجان غربي 
است. وجود فضاهاي خالي بزرگي در درون اين آتشكده برخي را بر اين باور واداشته كه اين حفره ها 
ــيع و زيبايي قرار دارد. ضمن اين  ــكده درياچه وس ــت! در ورودي آتش مربوط به امور ماورالطبيعه اس
ــداري  ــته عمق درياچه را تخمين بزند. در كنار درياچه تابلوي هش كه تا به حال هيچ مرجعي نتوانس
نصب شده كه شنا در درياچه را ممنوع كرده است، چراكه شنا در اين درياچه حتما منجر به مرگ 
مي شود! در چند سال اخير حدود چهار نفر به تابلو بي توجهي كرده و وارد درياچه شده و هيچ كدام 
 از آنها نه تنها زنده برنگشته اند، بلكه حتي جسدشان نيز يافت نشده است. مردم محلي اعتقاد دارند  

ــيده و درياچه اي  ــمه اي جوش ــليمان در اين نقطه عصاي خود را به زمين كوبيده، چش حضرت س
ــود. مردم  ــليمان محدود نمي ش ــانه ها به حضرت س ــتان ها و افس ــت، اما اين داس را پديد آورده اس
ــه وارد آب  ــان هايي را ك ــود دارد كه انس ــر درياچه، گلي وج ــن باورند  زي ــر اي ــن ب ــي همچني محل
ــان ها هم روي آب نمي آيد. آنها  ــد اين انس ــت كه ديگر حتي جس ــوند مي بلعد و اين گونه اس مي ش
ــده و باال مي آيد. گمان مي رود  ــنگي درون درياچه مي اندازند بزرگ ش  همچنين ادعا مي كنند هر س
ــه  ــوي كوه و از درياچه دو جوي پرآب و زالل هميش ــمه اي در زير درياچه قرار دارد، زيرا   از دو س چش

به پايين سرازير است.

مشاغل: لنج سازي
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تركمن؛ لباسى به رنگ ياقوت
ــمالي اند، اما آنها شايد از معدود قوم هاي  ــان ش ــملقان هم جزئي از خراس تركمن هاي مانه و س
ــمايل سابق لباس مي پوشند.  پوشش بانوان و مردان  ــكل و ش ــتند كه هنوز   با همان ش ايراني هس
تركمن خراسان شمالي با استفاده از ابريشم و پشم گوسفندان تهيه مي شود و بيشتر شامل چاوك، 

كولته، چلپي و يلك است.
چاوك، لباسي شبيه مانتوهاي امروزي است كه پارچه آن از ابريشم قرمز رنگ و آستر زير پارچه 
ــوزن دوزي دارد. چلپي، زيباترين لباس سوزن دوزي تركمن و از  ــيه ها و سرآستين ها س نيز در حاش
ــم ازدواج به عروس مي پوشانند.  ــت كه با داشتن تنوع و ظرافت خاصي در مراس ــم اس جنس ابريش
يلك هم تنها لباسي است كه با زيورآالت و سكه تزئين مي شود و بر سر مي اندازند و جنس آن نيز 

از ابريشم است.
ــردان  ــي م ــاس محل ــام لب «دون» ن
ــم  ــس آن ابريش ــت كه جن ــن اس تركم
ــكي بوده و نوع  ــز تيره و با راه راه مش قرم
ــوزن دوزي آن، قيطان دوزي است كه با  س
ــانت و به رنگ مشكي و قرمز  عرض دو س
ــاس دوخته ــتين لب ــا و سرآس  در كناره ه

مي شود.

خراسان شمالي؛
در جستجوي البسه قديم

ــمالي  ــان ش لباس هاي محلي مردم خراس
ــتن تنوع چشمگير رنگ و طرح، عالوه  با داش
ــالمي و كاملي براي  ــش اس ــن كه پوش ــر اي ب
ــتر برگرفته از  ــت، چون بيش زنان و مردان اس
ــاد فصل  ــاي طبيعت و رنگ هاي ش زيبايي ه
ــي و رواني  ــبب آرامش روح ــتند، س بهار هس
ــتفاده كنندگان هم مي شود. البسه زنان و  اس
ــامل پنج  ــتان غالبا ش دختران كرمانج اين اس
ــمت  ياشار  يا اغلب (چارقد)،  كراس  (بلوز)،  قس

 شيلوار  (دامن)،  جليقه  و  شليته  است. 
ــامل عرق چين كه الو،  ــان ش مردان كرمانج   لباسش
ــوان داراي  ــاك بان ــت كه همانند پوش ــگ و... اس لچ
ــت. هرچند  ــاد و برگرفته از طبيعت اس ــاي ش رنگ ه
ــتان چنين  ــهرهاي اين اس ــوان در ش ــختي مي ت بس
پوششي را ديد، اما هستند خانوارهايي كه هنوز لباس 
برايشان اهميت سابق را دارد، بنابراين اگر گذارتان به 
اين منطقه از ايران افتاد كار سختي براي يافتن چنين 

لباس هايي در اين منطقه نخواهيد داشت. 

كردستان؛
لباسي همرنگ با طبيعت

ــا لباس محلي خود  ــي قرن هاي متمادي ب كردها ط
پيوند عاطفي، عقيدتي و سنتي شديدي برقرار كرده اند 
و عالقه زيادي به حفظ و نگهداري لباس سنتي خود كه 
ــانگر هويت فرهنگي آنهاست، دارند. لباس و پوشاك  نش
كردها از تنوع و غناي فوق العاده اي هم برخوردار است. 
ــت كه هرگز  يكي از ويژگي هاي لباس كردي اين اس
ــت، بلكه هميشه با تركيب رنگ هاي  يكرنگ و تيره  نيس
مختلف، چشم ها را به خود جلب مي كند و انسان را به اين 
باور مي رساند كه تمام عناصر طبيعت و محيط پيرامون 
ازجمله مرغزارهاي سرسبز، گل هاي رنگارنگ، سپيدي 
برف ها، آسمان صاف و آبي، سيالب هاي خروشان در اين 

تنوع رنگ تأثير مهمي داشته اند. 
ــتان مانند  ــي مختلف كردس ــاك نواح هرچند پوش
ــوان و...  ــنندج ، مري ــروس ، س ــقز، بانه ، گ ــان ، س اورام

ــدن ، همه با هم  ــش كامل ب ــا از نظر پوش ــت ، ام ــاوت اس  متف
لباس اقوام ؛ جاذبه ديكسان است . 

نگاهي به لباس ه
�

بارها شده وقتي به منطقه اي سفر مي كنيم در غرفه هاي مربوط به جاذبه هاي گردشگري آن منطقه
عكس هايشان تن پوش رنگارنگي از مقصد خود به تن دارند تا يادگاري باشد از خاطرات خوش سفر

براي گردشگري باشد. لباس هايي كه هر كدام حكايت خود را دارند و برخي شان هم آرام آرام فراموش
است يكي از مهم ترين اهرم هاي رسيدن به آن هم احيا شود. در اين گونه، گردشگران در قامت شهرو

گونه در حالي بسيار مورد توجه قرار گرفته است كه ايران از جاذبه هاي اينچنيني روز به روز دورتر مي
مردم نمي بينيد و اين هشدار

همدان؛  «سركي» به سر 
«آجيده» به پا 

ــرپوش گرفته تا  ــي همدان از س ــاس اهال لب
كفش ميان مردان و زنان چندان تفاوتي ندارد. 
ــوص گيوه پيش  ــت پارچه و كفش ها بخص باف
ــا كارخانه اي آن در  ــاس خارجي ي از ورود اجن
روستاها و آبادي هاي اين استان متداول است. 
ناگفته نماند گيوه هاي مالير كه به آن «آجيده» 
ــهرت بسياري در اين منطقه دارد.  مي گويند ش
ــامل چارقد،  ــان اين منطقه هم ش ــاك زن پوش
ــت. در مناطق كردنشين  تن پوش و پاپوش اس
ــتان مثل تويسركان و اسدآباد چارقد را  اين اس
ــركي» مي گويند و از جنس متقال، نجمه،  «س
اطلسي و ابريشم تهيه مي كنند. از روبند امروزه 
ــود، اما در گذشته بسيار  ــتفاده مي ش كمتر اس
ــر زنان اين  ــت. تن پوش ديگ ــداول بوده اس مت
ــت كه زنان آن  ــه تومبال يا «پاتول» اس منطق
ــي كه به آن  ــاي چين دار كوتاه ــر دامن ه را زي
«شوال قري» يا «قرقره تومبان» گفته مي شود، 

مي پوشند.  
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فارس؛ لباسي كه مي تواند
برند باشد

ــتان فارس از زيباترين  لباس هاي محلي اس
ــت. يك  ــر ايران اس جاذبه هاي فرهنگي سراس
نمونه از لباس هاي محلي و سنتي مردم استان 
فارس لباس عشاير است. لباسي كه شايد براي 
ــك برند معروف  ــگري ايران همچون ي گردش
ــوز هم ميان  ــد. هن ــته باش ظرفيت تبليغ داش
ــياحان خارجي در ايران  ــا و تصاوير س عكس ه
ــاير را يافت و همين  ــاي عش ــوان لباس ه مي ت
موضوع نشان مي دهد لباس ها چقدر مي توانند 
ــند.  ــه و بازتاب فرهنگ ايران موثر باش در وجه
ــامل كالهك، آرخالق،  ــاك زنان عشاير ش  پوش
تنبان، پاپوش، روسري، پيراهن، دامن(قر) است 
كه بيشتر در رنگ هاي بسيار شاد و متنوع و الهام 
گرفته از طبيعت تهيه مي شود. پوشاك مردان 
ــامل كاله، پيراهن، آرخالق، شال  عشاير نيز ش
ــت. لباس عروس ها در  ــر، چقه و كپنك اس كم
جنوب فارس توسط زنان هنرمند شهر اوز تهيه 

 مي شود؛ كاري كه به نام 
خوس بافي مي خوانند 

و رونق خوبي دارد.

كهگيلويه و بويراحمد؛ 
جلوه گري رنگ در زاگرس

ــه و بويراحمد،  ــان كهگيلوي ــاس محلي زن لب
ــت.  ــر دامنه زاگرس اس ــري رنگ ها ب ــوه گ جل
ــار از رنگ ها و پارچه هاي زيبا كه  پوششي سرش
شمايل شگفتي به زنان اين استان بخشيده است. 
جالب اين كه پايبندي به استفاده از لباس محلي 
ــين اين استان عالوه بر  حتي ميان زنان شهرنش
ــتايي و عشايري ديده مي شود و با قدم  زنان روس
ــهرهاي اين استان مانند  زدن در خيابان هاي ش
ــاران و... اين موضوع  ــوج، سي سخت، گچس ياس
ــود. در پايين لباس هاي  ــاهده مي ش بخوبي مش
ــيار هاي بسيار زيبا و قيمتي  زنان بويراحمدي ش
دوخته مي شود كه اين در زمان هخامنشيان نيز 
رايج بوده است. لباس زنان از گران ترين پارچه ها 
تهيه و به صورت بسيار زيبا طراحي شده است. 

لباس اقوام به تن سياستمدارن 
ــياري  ــت كه بس لباس ها جزوي مهم از فرهنگ مردمند، همين نكته هاس
ــه مردمان مقصد  ــن نيت خود ب ــان دادن حس ــراي نش ــتمداران ب از سياس
سفرشان، لباس آنها را به تن مي كنند. محمود احمدي ن ژاد در اين ميان  ركورد 
ــتاني اش به مناطق  ــفرهاي اس دار بود. او در س
مختلف ايران لباس اقوام ايراني را به تن مي كرد و 
حتي اين كار را در حد يك كار تشريفاتي محسوب 
ــخنراني  نمي كرد و گاه با همان لباس به ايراد س
ــورمان  ــابق كش مي پرداخت. رئيس جمهور س
ــفرهاي خارجي اش هم به اين گونه عمل  در س
ــه از نظر فرهنگي  باعث نزديكي  ــي كرد و البت م
ــايد او را در لباس مردمان  ــور مي شد. ش دو كش
تاجيكستان و البته لباس اقوام آفريقايي را به ياد 
بياوريد.  البته ساير سياستمداران نيز از اين قاعده 

كم و بيش مستثنا  نيستند از 
ــى حداد عادل  جمله غالمعل

ــه  ــه ب ــفرى ك در س
ا  ــر كمن صح تر
لباس  ــت،  داش
آن خطه  اقوام 

را به تن كرد.

سمنان؛ ساده 
مثل زندگي 

اين كه نوع لباس هر قوم را جغرافياي 
محل زندگي و نيازهاي آن قوم تعيين 
ــادگي و  ــت بر س ــد دليلي اس مي كن
ــمنان، هر چند  زيبايي لباس اهالي س
در اين منطقه ديگر نمي توان براحتي 
لباس هاي اصيل را ديد، اما شايد بتوان 
رد چنين گنجينه هايي را در روستاهاي 
سمنان پيدا كرد. لباس هايي كه براي 
ــامل  كت ُچقا، شلوار كمري  مردان ش
و گيوه است و براي زنان شامل چارقد، 
ــليته، تنبان،  پيراهن كمر چين دار، ش
ــي، چادر محلي و پاپوش  جليقه، اُرس
ــرد  ــته به فصل گرم يا س زنانه  كه بس

متفاوت است .

يده نشده گردشگري 
هاي برخي اقوام ايراني 

 علي محزون 
 لباس هايي مي بينيم كه مي توان با آن عكسي به يادگار انداخت. همين حاال هم بسياري هستند كه در آلبوم 
 و البته فرهنگي كه حاال سنجاق به آلبوم عكس ها شده است. لباس اقوام ايراني به تنهايي مي تواند جاذبه اي 

ش مي شوند و جايشان را به زمختي جين مي دهند. اين روزها كه حرف از گردشگري خالق در ميان است خوب 
وند به كشورها مي روند و قصدشان زندگي با مردمان آن منطقه براي آشنايي با فرهنگ و رسومشان است. اين 
ي شود. اگر شما در بازار هاي قزوين و كاشان و شيراز قدم بزنيد اثري از لباس هاي رنگين اين منطقه در پوشش 

ري براي آينده گردشگري ايران است.

گيالن؛ آوازه جهاني براي 
لباس گيالني

ــن لباس هاي  ــالن از زيباتري ــاس محلي گي لب
ــده و به  ــت. آنقدر كه آوازه اش جهاني ش ايراني اس
ــيده است. در اين ميان  بازي هاي المپيك هم رس
لباس زنان گيلك خوش رنگ و نگار است و دل هر 
گردشگري را مي برد. لباس زنان روستايي گيالن 
ــم آبادي،  ــاد و پرنقش و نگار قاس ــا طرح هاي ش ب
ديلماني، تالشي و دامن هاي بلند چين دار قدمتي 
4000 ساله دارد. روسري و سربند (لچك) پيراهن 
ــليته، شلوار  يا جمه، جليقه كت، الجاقبا، دامن، ش
و چادر كمر از بخش هاي اصلي لباس محلي زنان 
ــت. «الجاقبا» پوشش دوخته شده اي از  گيالن اس
مخمل يا پارچه چادر شب است كه پوشش زنان در 

كوهستان هاي شرقي و قاسم آباد بوده است.
چادر كمر، پوششي است كه بانوان گيالني آن 
ــاكن جلگه به آن  ــر مي بندند. بانوان س ــه كم را ب
«كمردبد» مي گويند همچنين در گويش محلي 
به چادرشب «چارشو» گفته مي شود و رنگ اصلي 

زمينه آن معموال قرمز است.

قزوين؛ پاپوش زنان
كاله مردان

ــي دارد.  ــي اساس ــش مردمان قزوين، كاله نقش در پوش
ــم ديد. كاله يكي از موارد تمايز  اين را مي توان هنوز به چش
طبقاتي مردان قزويني است. استفاده از كاله در گذشته هم 
بين مردان بسيار مرسوم بوده و هر شخص به فراخور شغل 
ــتفاده مي كرده است.  ــرايط اقتصادي از كالهي ويژه اس و ش
ــفيد و ساده تهيه  پيراهن هاي اين منطقه معموال به رنگ س
ــود. پس از آن پيراهن هايي با يقه هاي بلند به نام يقه  مي ش
قزاقي مرسوم شد و بعد از آن هم يقه ماليي جاي آن را گرفت. 
زنان قزويني، اما زير پيراهن خود شليته به تن مي كنند، به 
ــن بيرون بيايد.  ــه يك وجب يا حتي كمتر از دام ــوري ك ط
ــت. كفش ها ميان  ــوش زنان هم حكايت كاله مردان اس پاپ
زنان به فراخور وضع مالي خانواده تعيين مي شود. تهيدستان 
ــا دارند و زنان اعيان هم از كفش هاي  ــاي ظريف به پ گيوه ه

چرمي با مدل هاي مرسوم استفاده مي كنند. 
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ُسر خوردن
روي خاطرات
درباره اسكي و همه پيست هايي كه
 مي توان در آن اسكي كرد

نه قدمت يك قرني اسكي در ايران و نه 
حتي حجاري هاي پيدا شده از اسكي روي 

كشفيات كهن، هيچ كدامشان دليلي نيست 
تا اين ورزش را مفرح بناميم. دليل اصلي لذت 

از اين ورزش در تركيب دو بازي نوستالژيك 
كودكي در همه ما نهفته است، يكي برف بازي 

دومي ُسر خوردن! اگر ورزشي از تركيب اين دو 
تشكيل شده باشد دليل ديگري براي انتخابش 

الزم نيست. هر چند اين ورزش را از ديرباز 
تاكنون به اعيان نسبت مي دهند، اما همه ما 

مي دانيم لذت سر خوردن روي برف هاي كودكي 
چيزي نيست كه به طبقه اجتماعي خاصي 

مربوط باشد.  با گرم شدن روز به روز زمين و 
 خشك شدن تاالب ها و... شايد روياي

ُسر خوردن در برف ها هم به خاطرات پدران 
تبديل شود، زيرا تا برفي نباشد تفريحي شيرين 
به نام اسكي هم نيست.  اسكي در ايران بيش از 
صد سال رونق دارد.  فدراسيون اين ورزش هم 

در روزهاي پرالتهاب دهه 20 ايران تشكيل شده 
است و همين نشان مي دهد ايران از گذشته 
تا به حال محل خوبي براي اسكي بازي بوده 

است. وجود پيست هاي گوناگون و مختلف در 
چهارگوشه ايران هم مويد همين نكته است. 

پيست هايي كه برخي شان استانداردهاي جهاني 
را هم دارند و مي توانند ميزبان مسابقات جهاني 

باشند. اينها همه به كنار، اين پيست ها يكي از 
مكان هايي هستند كه بهترين اوقات يك آخر 

هفته را مي توانند براي شما رقم بزنند، اوقاتي با 
بوي دوران كودكي و لذت شيرين برف بازي.  

بنابراين اگر تا به حال راهي پيست هاي 
بين المللي ايران نشده ايد، توصيه مي كنيم از 

روزهاي باقيمانده زمستان استفاده كنيد و  
از سرماي زمستان امسال بهره ببريد و لذت 

ُسرخوردن بر دامنه هاي برفي را تجربه كنيد. 
اسكي حتما وسايل گران قيمتي نمي خواهد، 

البته اگر دستتان به دهانتان مي رسد و 
مي توانيد براي اين ورزش هزينه كنيد چند 

ميليوني براي خريد لوازم و ابزارش كنار 
بگذاريد، اما اگر نمي توانيد، با يك تيوپ 

الستيكي هم اوقات خوشـ  و البته پرخطريـ  
را  براي خودتان مي توانيد فراهم كنيد. 

زمستان پربرف امسال اما رونق تازه اي به 
پيست هاي ايران داده و بسياري از مكان هايي 

كه مدت ها از خشكسالي رنج مي بردند رونق 
زمستاني گرفته اند مثل شيراز. 

پس از بارش 37 سانتي متري برف در سپيدان، 
بازي و ورزش هاي زمستاني در پيست پوالدكف 
اين شهر رونق گرفته و بسياري از اهالي شيراز 

شال و كاله كردند و راهي اين منطقه شدند. 
پيست هاي ايران اما بيشتر از اينها هستند و 

اتفاقا امكاناتي بيشتر از اسكي بازي هم دارند، به 
اين مفهوم كه شما مي توانيد با اعضاي خانواده 

راهي اين پيست ها شويد و از امكانات آن 
استفاده كنيد، اما كجاهاي ايران مي توانيد به 

اين پيست ها دسترسي داشته باشيد.

پيست اسكي شمشك
ــرق  ــمال ش ــت در 57 كيلومتري ش اين پيس
ــك از توابع  ــتاي شمش ــران و در نزديكي روس  ته
ــميرانات تهران واقع  ــتان ش رودبار قصران شهرس
ــت. اين پيست از مسيرهاي لشكركـ  زردبند  اس
ــتان) قابل  ــر (فقط در فصل تابس ــرجـ  گچس و ك
دسترسي است. بلندترين نقطه پيست 3050 متر و 
پست ترين نقطه آن 2550 متر از سطح دريا ارتفاع 
ــال 1337 مورد  ــت اسكي شمشك، س دارد.  پيس
بهره برداري قرار گرفت و سال 1375 با اصالحاتي 
كه به عمل آمد، از سوي فدراسيون جهاني اسكي 

به عنوان پيست بين المللي شناخته شد.

پيست اسكي خور
ــكي خور با ارتفاع 3000 متري از  ــت اس پيس
ــطح دريا در جوار البرز و در نزديكي سد كرج،  س
كنار روستاي تاريخي خور قرار دارد. براي رسيدن 
به اين پيست اسكي در 23 كيلومتري جاده كرج 
ـ چالوس، پيش از ورودي تاسيسات سد اميركبير 
بايد مسير را از راه فرعي به سمت غرب رفت و از 
روستاهاي ارنگه و روستاي جي گذر كرد.  ساخت 
اين پيست به پيش از انقالب بازمي گردد و پس از 
ــد.  دوران جنگ ايران و عراق مجدد راه اندازي ش
پيست اسكي خور هم اكنون در طول هفته براي 

استفاده همگاني آماده است.  

پيست اسكي پيام
ــد  ــتان مرن ــام در شهرس ــكي پي ــت اس پيس
ــرقي است. اين پيست در منطقه اي   آذربايجان ش
روستايي  و در بخش مركزي  شهرستان مرند و در 
ــو واقع شده و از  ــته كوه ميش دامنه ارتفاعات رش
مرتفع ترين گردنه هاي  حدفاصل تبريز به ماكو در 
ــتان آذربايجان غربي  است. پيست اسكي پيام  اس
از قديمي ترين پيست هاي كشور است كه با توجه 
به موقعيت مناسب اقليمي، زمستان هاي  سرد و 
ــتن پيست اسكي  خوب،  برف گير، همچنين داش
ساالنه عده كثيري  از گردشگران داخلي  و خارجي  

را جذب مي كند. 

پيست اسكي سهند
ــري  ــهند در 39 كيلومت ــكي س ــت اس پيس
ــرار دارد. اين  ــز ق ــهر تبري ــرقي ش ــوب ش جن
ــتگاه  ــه از امكاناتي همچون 12 دس ــت ك پيس
ــاي آپارتماني، وياليي  ــر، هتل، مجموعه ه باالب
ــي برخوردار است مي تواند شش  و اماكن ورزش
ــال را ميزبان دوستداران برف و اسكي  ماه از س

 باشد.
ــت گاهي تا  ــق برف هاي پودري اين پيس عم
ــت  ــد، اما با اين حال، اين پيس چهار متر مي رس
ــت و براي انجام هر گونه ورزش  بهمن گير نيس

زمستاني فضاي مناسبي دارد.

پيست اسكي سپيدان  
ــپيدان يا پوالدكف    در پنج  ــت اسكي س پيس
ــتان سپيدان (نزديك شيراز)  كيلومتري شهرس

قراردارد.   در اين پيست تجهيزاتي مثل 
باالبر، تله كابين و موتوربرفي وجود 
ــي بر آن  ــي خانوادگ دارد و فضاي

ــت. در نزديكي پيست  حاكم اس
اسكي پوالدكف، پيست اسكي 
ــري وجود دارد كه به  كوچك ت
پيست اسكي سپيدان شناخته 
 مي شود و در چهار فصل فعاليت 

مي كند.

پيست اسكي كوهرنگ
ــكي  ــت اس كوهرنگ دومين پيس
ــت كه  ــال و بختياري اس چهارمح
ــت اين استان هم به  بهترين پيس
ــت سال  ــمار مي رود. اين پيس ش
ــتاندارد  ــت هاي اس ــي از پيس 84 يك
ــور محسوب مي شد و حتي مي توان  كش
مسابقات بين المللي اسكي، مارپيچ 
ــزرگ را در آن برگزار  كوچك و ب
ــه دستگاه  كرد. در حال حاضر  س
ــكي به عنوان باال بر در اين  تله اس

پيست فعاليت مي كند.

آلوارس، بزرگ ترين پيست ايران
ــاي طبيعي، تاريخي،  ــالوه بر همه جاذبه ه ع
باستاني و تفرجگاه هاي بي شمار، سرعين امروزه 
با پيست اسكي آلوارس نيز به شهرت رسيده است 
ــدن از منطقه گردشگري تك قطبي،  و با خارج ش
ــاالنه در فصل زمستان و تا اواسط تابستان نيز  س
پذيراي جمع كثيري از عالقه مندان به ورزش هاي 
ــت. از اين رو پيست اسكي آلوارس  ــتاني اس زمس
ــرعين و ــتان س ــري شهرس ــه در 24 كيلومت  ك

12 كيلومتري روستاي تاريخي آلوارس قرار دارد، 
ــت  ــعه به بزرگ ترين پيس   اكنون با تجهيز و توس

اسكي كشور از لحاظ وسعت تبديل شده است.

پيست اسكي چلگرد
ــرد در 85 كيلومتري  ــكي چلگ ــت اس پيس
ــهركرد يكي ديگر از پيست هايي است كه از  ش
همين روزها تا پايان اسفند ماه مي توانيد از آن 
ــتفاده كنيد. اين پيست 800 متر طول دارد  اس
ــتان آفتابي  ــتر روزهاي زمس و هواي آن در بيش
است. دسترسي به اين پيست از منطقه زاگرس 
ــا 30 هزار  ــال 20 ت ــت و هر س امكان پذير اس
ــتفاده كنند. يادتان باشد  نفر مي توانند از آن اس
ــار  ــان به چلگرد افتاد، از تونل و آبش ــر گذرت اگ
ــت قرار دارد  ــگ هم كه در نزديكي پيس كوهرن

ديدن كنيد. 

پيست اسكي دنا (كاكان)
ــا كاكان در كهگيلويه  ــا ي ــكي دن ــت اس پيس
ــكي در اين  ــراي اس ــرار دارد و ب ــد ق و بويراحم
ــرس و قله دنا در  ــه دامنه هاي زاگ ــت بايد ب پيس
ــوج سفر كنيد؛ جايي نزديك  18 كيلومتري ياس
دهستان كاكان  ميزبان اسكي بازان سراسر كشور 
ــت 600 متر و  ــت. البته طول مفيد اين پيس اس
عرض مفيد آن 1500متر است. در اين پيست سه 
دستگاه تله اسكي بشقابي به عنوان باالبر استفاده 
ــكي در اين پيست از  ــود. بهترين زمان اس مي ش
ــت كه ارتفاع برف  ــفند اس اوايل دي تا اواخر اس

حتي تا 5 /3 متر نيز مي رسد.

آذر كمانى � 
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آيسا اسدي � 
ــار از تحرك و پويايي  روزگاري كه ما در آن زندگي مي كنيم، سرش
ــرفت ها  ــتر به انواع فناوري ها و پيش ــت. جهاني كه روز به روز بيش اس
ــته. اين جهان پرشور با همه  ــت پيدا مي كند و آدم ها را به آن وابس دس
ــته است. «نيال  ــتاوردهايش موجي از بحران هويت را به دنبال داش دس
دوهرتي» يكي از افراد معمولي اين دنياست كه پس از طي يك زندگي 
معمولي پس از گمگشتگي و بحران هاي شخصي تصميم به جهانگردي 
گرفته است تا با گشت و گذار در جهان بتواند به نوعي ثبات و شناخت 
دروني دست يابد. دوهرتي جواني از شهر واترفورد ايرلند است. او پس 
ــپتامبر  ــته و در س از مدتي كار در نيواورلند آمريكا به زادگاهش بازگش
ــتن به دور دنيا بدون هواپيما  ــهريور 1390) تصميم به گش 2011 (ش
ــمت شرق ايرلند شروع كرد  و اميدوار  ــفرش را به س گرفت. دوهرتي س
ــد بازگردد. او  ــمت غرب به ايرلن ــال بتواند از س ــت پس از چهار س اس
خاطرات سفرش را در دنياي مجازي با هدف كمك به ديگران در جهت 
ــي و دستيابي به آرزوهايشان منتشر مي كند. آنچه در اينجا  خودشناس

ــده اي از خاطرات  مي خوانيد، گزي
ــي  ــال دوهرت ــور 10 روزه ني حض
ــتن اين  ــت.  من نوش ــران اس در اي
ــاعات  ــن س ــرات را از آخري خاط
ــش از آن كه  ــورم در ايران پي حض
با قايق راهي دبي شوم آغاز كردم، 
ــيار سخت  اما بايد بگويم برايم بس
ــردم  ــه از م ــش از آن ك ــت پي اس
ــگفت انگيزي كه در طول اين ده  ش
روز در ايران مالقات كردم قدرداني 

كنم، اين كشور را ترك كنم.
ــروع بايد بگويم سفرم  پيش از ش
ــراب زيادي  ــران از ابتدا اضط به اي
ــت. چراكه پول نقد كمي  برايم داش
ــتم و متاسفانه ويزاي  به همراه داش
من فقط براي يك هفته معتبر بود، 
ــن روز اقامتم در  ــا حاال در آخري ام
ــن نگراني ها برايم خنده دار  ايران اي
ــي متفاوت و  ــن با فرهنگ ــت. م اس
ــنا  مردمي فروتن در اين ده روز آش
ــياري از غيرايراني ها  ــدم كه بس ش

بندرت با آن آشنا هستند.

جذاب ترين سوژه سفرهاي من
ــفرم را  ــاني كه خاطرات س كس
ــد، معموال از نوع نگاه من  مي خوانن
در طول سفرهايم انتقاد مي كنند و 
معتقدند جهانگردي اين گونه نيست 
ــه در طول هفته ها و روزها حضور  ك
ــه ديدار يكي  ــدي، حتي ب در مقص
ــگري نمي روم.  از جاذبه هاي گردش

بايد صادقانه بگويم من هيچ اهميتي به اشياي بي جان و چشم اندازهاي 
بي روح نمي دهم؛ هرچند قابل توجه، بكر، تاريخي يا حتي باستاني باشند. 
ــنيدن  ــتر عالقه مند مالقات با مردم، گفت وگو با آنها و ش من خيلي بيش
ــتم. حتي زماني كه با يك تور به ديدن  ــان هس ــتان ها و تجربه هايش داس
ــيار  ــفرانم بس جاذبه طبيعي يا موزه مي روم، ارتباط برقرار كردن با همس
ــفر به ايران، وقتي  ــتر از ديدن جاذبه ها برايم اهميت دارد. پيش از س بيش
ــيدند، بهترين بخش سفرت كجا بود، مي گفتم آمستردام.  از من مي پرس
چرا كه در آن شهر هر روز بيرون مي رفتم و سعي مي كردم با مردم وارد 
ــان مي دادند، اما ايران  ــوم و مردم نيز روي خوش به من نش گفت وگو ش
بسيار بهتر از آمستردام بود. من در ايران حتي نيازي نبود كه براي صحبت 
كردن با مردم تالش يا درخواست كنم. چون تمام  غريبه ها خود مشتاقانه 

به سمتم مي آمدند و با من گفت وگو مي كردند.

چكامه سخاوتمندي
ــوص ارتباط ــن درخص ــد كه م ــان مي كني ــي اندكي گم ــر حت  اگ

ــت فهرستي كه در  برقرار كردن با ايراني ها دارم مبالغه مي كنم، بهتر اس
ــتم، بخوانيد تا دريابيد كه من در مسيرهاي سفرم با چه  ــايتم گذاش س
كساني در ارتباط بودم. تالش كردم از تمام كساني كه به نوعي در طول 
ــاندند، من را مهمان كردند و به من در شناخت  ــفرم به من ياري رس س

بهتر كشورشان كمك كردند تشكر كنم.

درس هايي كه در ايران آموختم
ــت از طمع و  ــا زماني كه مردم دس ــه اين معتقدم ت ــه ب ــن هميش م
خواسته هاي نابجايشان برندارند، جهان  سخاوتمندانه اي وجود نخواهد 
ــدم. در طول  ــبت به اين عقيده مردد ش ــت. من در ايران كمي نس داش
ــه وعده هاي غذايي دعوت مي كردند،  ــم در ايران بارها مردم مرا ب اقامت
ــنهاد مي كردند و رايگان مرا به گشتن در  ــان را پيش براي اقامت، خانه ش

شهرشان مهمان مي كردند. 
ــن از اين اعتقاد  ــفه و باور م ــي از اين فلس ــن كامال مطمئنم  بخش م
ــران كمك مي كنند كه  ــد كه مردم زماني به ديگ ــده مي آي محدودكنن
ــت  بتوانند چيزي در قبالش به دس
ــران كامال متفاوت  ــد، اما در اي آورن

بود.
ــاس باورهايم در طول   من براس
ــود آن كه با  ــران با وج ــفرم به اي س
ــده بودم، از  ــكل مالي مواجه ش مش
ــتم، زيرا  ــك نخواس ــچ كس كم هي
ــم از پس جبران  ــيدم نتوان مي ترس
ــا جالب بود  مردم خود  آن برآيم، ام
ــن كمك مي كردند،  داوطلبانه به م
بخشي از مشكالتم را حل مي كردند 
ــن بود كه هيچ كدام با  و جالب تر اي
ــن كمك ها را ارائه  ــد و برنامه اي قص
نمي دادند و هرگز رفتاري مبتني بر 
ــته اي از من در قبال  ــن كه خواس اي

كمكشان دارند، بروز ندادند.
يكي از جنبه هاي شخصيتي من 
ــتقل با  كه مرا به عنوان يك فرد مس
هويت قوي نشان مي دهد اين است 
ــتباهاتم خود  كه من زماني كه با اش
ــكل مي اندازم، دوست دارم  را به مش
خودم به تنهايي از پس رفع مشكلم 
برآيم تا اين گونه هويتم را به خودم 
ــتم به  ثابت كنم، اما در ايران نتوانس
تنهايي از پس مشكالتم برآيم. براي 
ــم را  ــدم عزت نفس همين مجبور ش
پشت در گذاشته، دستم را باال ببرم 
و درخواست كمك كنم و كمك هاي 
داوطلبانه را نيز مشتاقانه بپذيرم. فكر 
مي كردم تسليم استقالل و سپردن 
ــا من را دچار  ــتم به غريبه ه سرنوش
اضطراب و ناامني مي كند، اما خيلي جالب بود كه اين كار در ايران يك 

حس قوي از امنيت نسبت به زماني كه تنها بودم برايم ايجاد كرد.
ــيدم و  ــخاوتمندي رس من در ايران به درك بهتري از جنبه هاي س
ــتند و مهم نيست  در كجا زندگي  ــتر مردم خوب هس اين اعتقاد كه بيش
مي كنند، در من تقويت شد. در هيچ كشوري به اندازه ايران به احساسات 

مردم نزديك نشده بودم.
 من به اندازه كافي خوش شانس بودم كه بتوانم خنده، گريه، رقص و 
دعاي ايراني ها را ببينم. يكي از تاثيرگذارترين صحنه هاي احساسي در 
ــدن به  زندگي ام در ترمينال اصفهان بود. زماني كه من منتظر سوارش
ــودم، يك خانواده بزرگ و پرجمعيت در ترمينال  ــوس بندرعباس ب اتوب

مشغول بدرقه كردن پسر جواني بودند. 
ــه ها  ــك ها، آغوش ها، بوس ــاي رفتار اين خانواده كه توام با اش تماش
ــت كه پا به پاي آنها  ــوب بود، چنان تاثيري بر من گذاش ــاي خ و آرزوه

گريه كردم.
www.ndoherty.com :منبع

وقتي در ايران گريه كردم

ايران كشور عجيبي است .
 براي من اين حس وقتي بيش تر شد كه نام يكي از

 آزادي خواه هاي ايرلندي را روي يكي از خيابان هاي
 تهران ديدم.

 اگـر حتـي اندكـي گمـان مي كنيـد كه مـن درخصـوص ارتباط
برقرار كردن با ايراني ها دارم مبالغه مي كنم، بهتر است فهرستي 

كه در سايتم گذاشتم، بخوانيد تا دريابيد كه من در مسيرهاي سفرم 
با چه كساني در ارتباط بودم.

 زماني كه من منتظر سوارشدن به اتوبوس بندرعباس بودم، يك 
خانـواده بـزرگ و پرجمعيـت در ترمينال مشـغول بدرقه كردن 
پسر جواني بودند.  تماشاي رفتار اين خانواده كه توام با اشك ها، 
آغوش هـا، بوسـه ها و آرزوهـاي خوب بود، چنـان تاثيري بر من 

گذاشت كه پا به پاي آنها گريه كردم.

فكر مي كردم تسـليم اسـتقالل و سپردن سرنوشتم به غريبه ها 
من را دچار اضطراب و ناامني مي كند، اما خيلي جالب بود كه اين 
كار در ايران يك حس قوي از امنيت نسبت به زماني كه تنها بودم 

برايم ايجاد كرد.

نگاه خارجيان نسـبت به زندگي و جاذبه هاي ايران هميشـه جذاب بوده اسـت. چند شـماره اي است كه در اين صفحه   نگاهي داشته ايم به 
برخي از اين سفرنامه ها. شما مي توانيد نظرتان درباره سفرنامه نيال دوهرتي در چمدان را به شماره 300011223 پيامك كنيد.

شيفتگان گمشده 
در ماه هاي گذشته بسياري از توريست هايي كه به ايران آمده اند 
ــت تاكيد  ــت از ايران روي اين نكته انگش ــتثنا پس از بازگش بالاس
ــفر به ايران با توجه به تجريه كردن اقليم هاي  ــته اند كه س گذاش
ــياري از مناطق و مناظر  مختلف (چهار فصل بودن)، بكر بودن بس
ــاخت هايي در حد متوسط براي سفر از شرق  طبيعي، وجود زيرس
ــور و از همه مهم تر ارزاني، در  ــمال به جنوب كش به غرب و از ش

مجموع تجربه سفري خوب را به همراه دارد.
ــته اند و نتيجه  ــفري به ايران داش ــك زوج ايرلندي س ــرا ي اخي
ــر  ــفر خود به ايران را در روزنامه «ايندپندنت» منتش تجربيان س
ــفر، خودت را گم مي كني  ــي با عنوان «س كرده اند.  آنها در گزارش
ــته اند كه در آوريل سال 2013 از  ــيفته ايران مي شوي» نوش و ش
ــده اند و تقريبا از غرب تا  ــرز بازرگان تركيه وارد ايران ش ــق م طري
شرق كشور و كوير مركزي و شمال و تهران را در مدت اقامت خود 

در ايران بازديد كرده اند.
اين زن و شوهر توريست ايرلندي ساكن دوبلين در توصيف خود 
از ايران عالوه بر تاكيد بر كليشه هايي رايج من جمله مهمان نوازي 
ــاوت از آنچه كه در  ــدن واقعيتي متف ــي ايرانيان، دي ــون گرم و خ
ــود و... به يك نكته  ــور تصوير مي ش خارج از ايران درباره اين كش
ــفر به ايران  ــاره كرده اند و آن ارزان بودن و به صرفه بودن س نيز اش
ــياري از توريست هاي اروپايي است كه در سال هاي اخير  براي بس
ــكالت اقتصادي دخل و خرج هايشان به سختي با  ــطه مش به واس
ــدي تاكيد كرده اند كه تقريبا با  ــم جور درمي آيد.   اين زوج ايرلن ه
ــر در روز مي توان ايران از  ــادل 50 يورو براي هر نف ــه اي مع هزين
شرق تا غرب ايران را گشت و در بهترين اقامتگاه ها سكني كرد و 
در بهترين رستوران ها بهترين غذاهاي ايراني را خورد و در آخر با 
ته مانده پول مي شود با يك قالي دستباف ايراني و كلي نقل و نبات 

و شيريني مخصوص ايران، اين كشور را ترك كرد.

روايت سفر10 روزه گردشگر و ماجراجوي ايرلندي به ايران
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ــده ام و  ــه دنيا آمده ام و بزرگ ش ــيراز ب من در ش
ــهر با تئاتر و  ــيراز تحصيل كرده ام و در اين ش در ش
ــال 52 در دانشكده  ــنا شده ام. تا اين كه س راديو آش
ــران آمدم. بعد از  ــدم و به ته ــاي زيبا قبول ش هنره
پايان تحصيالتم در سال 56 با دعوت وزارت فرهنگ 
و هنر وقت براي استخدام به شيراز رفتم و بعد سال 
66 خودم را به تهران منتقل كردم و تاكنون در تهران 
ــي مي كنم. البته همچنان به ياد خانه پدري ام  زندگ
ــال ــتان، حتما هر چند س  و براي ديدن اقوام و دوس

يك بار به سراغ اين شهر زيبا مي روم.
چون سال هاي زيادي از عمرم را در شهر پدري ام 
ــم.  ــيار خوب مي شناس ــپري كرده ام، آنجا را بس س
شهرهاي قديمي مثل شيراز، جذابيت هاي متعددي 
دارند. معموال افراد تصميم مي گيرند ضمن سفركردن 
ــپري كردن اوقات خوش به شهرهايي بروند كه  و س
آثار تاريخي و ديدني هم داشته باشد تا برايشان يك 

تير و چند نشان باشد.
ــت كه ريشه در دوران  ــيراز شهري قديمي اس ش
ــيان دارد و آثار تاريخ كهن ايران را مي توان  هخامنش
ــيد و پاسارگاد و...  از روي بناهايي مانند تخت جمش
يافت. غير از اين، برخي بناهاي تاريخي ديگر، نمودي 

از حضور حاكمان متفاوت در شيراز 
بوده است مثل بازار وكيل. همچنين 
از دوراني كه كريمخان زند در اين 
ــهر بوده، ارگ كريمخان بر جاي  ش
ــي در طول  ــت. به عبارت مانده اس
ــف بناهاي  ــخ به داليل مختل تاري
مختلفي در شهر ساخته شده است 
كه همگي موجب جذب گردشگر 
ــرف ديگر  ــود. از ط ــه آنجا مي ش ب
شيراز بخشي از تاريخ ادبيات و شعر 
ايران را با آرامگاه هاي شاعراني مثل 
سعدي ، حافظ ، خواجوي كرماني 
و باباكوهي به مخاطبان خود نشان 
ــا زيبا و  ــدر اين بناه ــد. آنق مي ده
تعجب بر انگيز است  كه ديدن هرباره 
آنها، چيزهاي زيادي را به مسافران 

ياد مي دهد.
ــت كه من  ــا اطالعاتي اس اينه
ــهر شيراز  ــافران ش معموال به مس
ــم و از آنها مي خواهم حتما  مي گوي
ــفر خود زماني را براي ديدن  در س

اين بناها صرف كنند.
ــيراز كه بگذريم، بايد بگويم  از ش
ــت دارم ولي  ــفر را بسيار زياد دوس ــتش من س راس
آن طور نيستم كه تا فرصتي برايم پيش بيايد، سريع 
بار سفر را ببندم. معموال سفرهاي من شامل سفرهاي 
كاري مي شود كه از پيش برايمان تعيين شده است 
ــفرها مواجه  و اتفاقا با زيبايي هاي مختلفي در اين س
مي شوم. زيرا سعي مي كنم در فرصت هاي استراحت 
حين كار، به سراغ ديدني هاي شهر بروم و با فرهنگ 
و رسوم مردم آنجا آشنا شوم. اين يكي از خوبي هاي 
شغل ماست كه خواه ناخواه ما را با آثار مختلف ايران 
ــفرهاي خانوادگي و  ــته ديگر س ــنا مي كند. دس آش
ــخصي من است كه با يكديگر به ديدن شهرهاي  ش
قديمي ايران مانند همدان ، كاشان، يزد ، اصفهان و... 
مي رويم. معموال اين سفرها در نوروز يا ايام تعطيالت 

برايمان فراهم مي شود.
ــفر  ــهري س ــي به ش در كل معتقدم  هر وقت كس
مي كند حتما قصد ديدن جنبه هاي مختلف آن شهر 
ــت كه عاليق  ــاس عاليق خود دارد. الزم اس را براس
ــم تفاوت ها و زيبايي هاي  ــيم تا بتواني خود را بشناس
آنها را در نقاط مختلف ايران كشف كنيم و بدانيم كه 
مثال معماري مساجد يا قلعه ها يا خانه ها در شهرهاي 
مختلف چه تفاوت هايي با يكديگر دارند. از اين طريق 
به تاريخ پربار ايران و هنرمندي ايراني ها بيش از پيش 

پي مي بريم.

  سفر ، كشف است
 پيشنهادهاي ديدني حبيب دهقان نسب 

براي مسافران شيراز

توصيه هايي براى سفر به خارج از كشور
هستي يزدان پناه � 

جدا از افرادي كه به سبب مسائل كاري مرتبا به 
ــفر مي كنند، عده زيادي از مردم  ــور س خارج از كش
ــماري از سفر به خارج  تجربه هاي معموال انگشت ش
از كشور دارند. بايد توجه داشت كه سفر به مقصدي 
ــائل  ــور خويش عالوه بر مس ــارج از مرزهاي كش خ
ــت،  قانوني مهمي كه دارد و اجراي آنها الزام آور اس
ــاري و اقليمي  ــاي مختلف فرهنگي، هنج تفاوت ه
ــه آنها توجه كرد.  ــه نمايش مي گذارد كه بايد ب را ب
ــور ــفر به خارج از كش  در اينجا توصيه هايي براي س

ارائه مي شود.

رعايت مسائل قانوني
ــفر بهتر است كمي در خصوص مقصد  پيش از س
ــب كنيد و از قوانين  مورد نظر خويش اطالعات كس
ــاع بيگانه آگاهي  ــور خاصه در خصوص اتب آن كش
ــورها قوانيني وجود دارد  ــياري از كش يابيد. در بس
ــنا،  ــاير فرهنگ ها ناآش ــراي س ــت ب كه ممكن اس
ــد. براي مثال ــي يك عادت رايج باش ــب و حت  عجي

آدامس جويدن در اماكن عمومي در كشور سنگاپور 
شش ماه زنداني دارد! پس بهتر است اصول و قوانين 

ــي مطالعه كنيد و در صورت  ــج مقصدتان را كم راي
لزوم از آنها فهرست برداري كنيد.

اجتناب از مشكالت مالي
ــكالت  ــد خود دچار مش ــه در مقص ــراي آن ك ب
ــويد، بهتر  ــائل مالي نش ــي در خصوص مس احتمال
ــور را  ــت پيش از عزيمت كمي ارز رايج آن كش اس
ــاي معتبر تهيه كنيد تا  ــق بانك يا صرافي ه از طري
ــاي معمولي  ــراي پرداخت هزينه ه ــدو ورود ب در ب
ــكل نشويد. اگر در  ــي دچار مش همچون پول تاكس
ــديد،  ــد مورد نظرتان مجبور به تبديل پول ش مقص
ــريال ارزها را يادداشت كنيد  ــت شماره س بهتر اس
ــا در صورت هر گونه كالهبرداري بتوانيد به مراكز  ت

پليس مراجعه كنيد.

ساير توصيه ها
ــري  ــات گذرنامه و ويزا دو س ــي صفح ـ از تمام
ــري را در منزل  ــك س ــوده و ي ــه نم ــي تهي فتوكپ
ــل نماييد تا  ــا خود حم ــري را ب ــته و يك س  گذاش
ــه از آن  ــدن گذرنام ــرقت يا مفقودش ــورت س در ص

استفاده نماييد.
ــماره تلفن سفارت جمهوري اسالمي  ـ ش
در كشور مورد نظر و شماره تلفن هتل، محل 
ــفران و  ــماره تلفن همراه همس ــت و ش اقام

سرپرست گروه را در دسترس داشته باشيد.
ــافرت بعدي  ــاز به مس ــر ني ـ اگ
داريد، براي اين كه مجبور نباشيد 
ــزا بگيريد  ــدار بعدي وي ــراي دي ب
ــعي كنيد ويزايي با مدت اعتبار  س

طوالني تر بگيريد.
ـ براي كسب اطالعات بهداشتي 
ــه  ــوط ب ــدول مرب ــي از ج و آگاه
ــور  ــود در كش ــاي موج بيماري ه
ــايت بهداشت جهاني:  مقصد به س
 www.who.int/countries/en

مراجعه كنيد.
ــير  ــي درباره مس ــات كل ـ اطالع
پرواز، نوع و شماره پرواز، مدت زمان 
احتمالي سفر و زمان تقريبي برگشت 
را در اختيار يك عضو خانواده يا فاميل 

يا آشناي مورد اعتماد قرار دهيد.

   

هامون و تنهايي 
ــم دنيا و بزرگترين  ــن المللى هامون يكى از تاالب هاى مه ــاالب بي ت
ــر فالت ايران محسوب مى شد.هامون كه  ــيرين در سراس درياچه آب ش
روزگارى هزاران صياد از آن امرار معاش مى كردند به بيابانى بزرگ تبديل 
ــال خشكسالى پى در پى امان هامون نشينان را بريده  ــده است.15 س ش
است. اين حسرت را در سكوت اين زن در آستانه تاالبي مي توان ديد كه 

روزگاري نه چندان دور از عوامل حيات سيستان بود. / عكس: تسنيم  

جاذبه اي به نام مردم 
ــيوه زندگى مردم  ــتند براى پى بردن به ش بازار  بهترين مكان هس
است. همين است كه بازارها يكى از جاذبه هاى گردشگرى هر شهرى 
ــوب مى شود. نوع زندگي، مايحتاج آن منطقه،  لهجه و گويش،  محس
ــهرها ديد. مثل  ــه را مي توان در بازار ش ــوم همه و هم ــاس و رس لب
ــهر همدان نشان   همين عكس كه مردي فرش به دوش را در بازار ش

مي دهد. / عكس : مهر 

زندگي روى زين اسب 
ــب زندگي مي  ــوند، روي اس ــب متولد مي ش ــا روي اس تركمن ه
ــت به پرورش  ــال هاس ــب مي ميرند. تركمن ها س ــد و روي اس كنن
ــواركارى و پرورش اسب  ــغول هستند. كودكان تركمن  س ــب مش اس
ــيوه زندگي تركمن ها بهترين بهانه  را از كودكى آموزش مى بينند. ش
ــان است. اين قوم يكي از اقوامي است كه طبق سنن و  براي تماشايش

آيين هايش عمل مي كند . / عكس: فارس 
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