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در خارج از مرزها
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جهان پر نقش و نگار ايراني 

فاطمه اميري � 
ــت و  ــگ را از طبيع ــوم رن ــا و مفه ــان معن انس
ــرده در گذر  ــرا گرفته و تالش ك ــاي آن ف پديده ه
ــا بهره گيري از اين زيبايي ها، معناي واقعي  زمان ب

اين پيام را در زندگي روزمره خود منعكس كند.
ــكيل اقوام و قوميت هاي  ــت زمان و تش با گذش
ــري از رنگ در  ــر دنيا، بهره گي ــف در سراس مختل
ــن ها، جنگ ها و مراسم سنتي  نمادهايي چون جش
معنا و مفهوم خود را به جنبه هاي معنوي، عرفاني 
ــري، لباس، زيراندازها،  ــري داده و در صورتگ و هن

نقوش و... متجلي شده است.
ــاكنان مناطق  ــاد، آزاد و متحرك س ــه ش روحي
ــبب شده آنان  مختلف ايران با تنوع آب وهوايي، س
ــراف خود، زيبايي  ــركش اط ــا الهام از طبيعت س ب
ــي  ــت و بيابان را در قالب نقوش بي آاليش كوه، دش
ــي درهم آميزد و  ــا رنگ هاي محيط بيرون ــاده ب س
ــره با خود همراه  ــوان جزيي از زندگي روزم ــه عن ب

كنند.
اقوام ايراني با تنوع قوميتي باال نيز با بهره گيري 
ــگفت ايران، نه تنها در انتخاب رنگ  از طبيعت ش
ــوش بر گرفته از طبيعت و  ــه در به كارگيري نق بلك
به كارگيري آن در تن پوش ها، زيراندازها، زيورآالت 
ــياري از اقوام دنيا  ــرآمد بس ــا حتي ظروف؛ س و ي

محسوب مي شوند.
ــق مي ورزند و در استفاده  ايرانيان به رنگ ها عش
از آن البته اعتدال را فراموش نمي كنند. در نظر آنها 
ــرخ، رنگ عشق و زندگي؛ نارنجي رنگ هيجان و  س
حركت زردرنگ تقدس و رفعت؛ سبز رنگ سيادت، 
ــمان اليتناهي و  ــي رنگ آس ــي؛ آب ــدس و رهاي تق
بيكران؛ سفيد نشانه عفت، پاكي، تقوا و بيانگر صلح 
و دوستي است. قوميت هاي ايراني با شناختي كه از 
ــياه را نيز در محلي شايسته واليق،  رنگ ها دارند س
به منظور جدا كردن و ايجاد فاصله ميان دو يا چند 

سطح رنگي يا نقوش به كار مي برند. 
ــگ و نقوش به كار رفته در لباس  ــك نگاه به رن ي
اقوام ايراني كافي است تا به ما بگويد منبع اين همه 
ــزي جز طبيعت نبوده كه امروزه محل  زيبايي چي
توجه بسياري از انسان شناسان و هنرمندان نقاش 

و عكاس قرار گرفته است.
 با دقت در نقوش عاميانه لباس، فرش و صنايع 
ــتي اقوام حاضر در كشور اين مفهوم مشخص  دس
ــود كه اشكال به كار گرفته شده حامل پيامي  مي ش
ــه در زندگي،  ــت كه ريش ــي از واقعيتي اس مفهوم
ــاده كردن  ــت اين مردم دارد و با س فرهنگ و زيس
خطوط برگرفته از طبيعت تالش شده به مفاهيمي 
ــاره  ــغال كرده اش كه در زندگي جاي مهمي را اش
ــود. بهره گيري از نقوش مركب و ساده هندسي  ش
به اشكال گوناگون در دست بافته هاي اقوام ايراني، 
ــاده شده  ــم هر بيننده اي را به ياد طبيعت س چش
ــان  ــفاف در اين هنر مي اندازد و نش با رنگ هاي ش
ــگاه واقعيت گرا  ــاده كردن ن مي دهد هنرمند با س
تالش كرده مفهومي ساده از زندگي را با الگوسازي 

به زندگي روزمره خود هدايت كند.
امروزه هنرمندان عكاس ، نقاش و تصويربردار 
ــه نقاط  ــفر ب ــتند تا با س ــادي در تالش هس زي
مختلف كشور و شناسايي آثار بومي يك فرهنگ، 
ــوش اقوام به  ــود را از رنگ ها و نق ــاهدات خ مش
ــر آن به خلق تصاويري  ــد و با تكيه ب تصوير كش
ــورده ايراني را به  ــت نخ بپردازد كه فرهنگ دس

نمايش جهاني بگذارد.
ــاري، گيلك،  ــاس رنگارنگ اقوام كرد، بختي لب
ــه قالي هاي  ــا بلوچ و توجه ب ــون، تركمن ي شاهس
پرنقش و نگار بافت تبريز، كاشان، اردكان يا كرمان 
يا صنايع دستي اصفهان و شيراز چيزي نيست كه 

از نگاه تيزبين مردم در سراسر دنيا مخفي بماند.

عظمت ايران روي اتومبيل
 كريستين ايوان  كه عاشق ايران است، قصد دارد 
چهره واقعى كشورمان را به مردم اروپا نشان دهد.  
او اتومبيل مرسدس خود را كه با آن سفر مى كند 
به يك بيلبورد بزرگ متحرك تبديل كرده 
و با نوشتن عبارت «IRAN IS GREAT» (ايران پرعظمت 
است)و نشانى وب سايت خود  قصد دارد پس از 
گشت وگذار در اروپا توجه مردم را به ايران 
و خود جلب كند و از ايران واقعى با آنها 
سخن بگويد.

ــه از  مثال ثبات مديريتي را هميش
فوتبال مي آورده اند، چرا كه اين رشته 
ــر تغيير مديريت و بي ثباتي  ــي پرطرفدار همواره مظه ورزش
ــب  ــت و مديريت در فوتبال ويتريني مناس اس
ــكالت مديريتي  براي يكي از بزرگ ترين مش
ــت. شايد بتوانيم اين مثال  در ايران بوده اس
ــازماني به نام  ــم و به س ــال بگيري را از فوتب
ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت دهيم؛ 
ــازمان  ــگار دوره مديريتي اين س ــرا كه ان چ
ــت همه مسئوالن و  ــكلي است كه دس به ش
ــت بسته  ــي را از پش مديران ورزش
ــت. رفتن محمدعلي نجفي  اس
ــيه و خبر و  ــه حاش ــا آن هم ب
ــب در حالي رخ  ــد و تكذي تائي
داد كه او تنها شش ماه بر اين 
ــند نشسته بود و پيش  مس
ــياري از  از او هم بودند بس
مديراني كه وفاي صندلي 
رياست به آنها به سال هم 

نمي رسيد. 
ــي  محمدعل ــا  ام ــاال  ح
ــلطاني فر جايگزين محمدعلي  س
ــازي  ــرف از خصوصي س ــي ح نجف
ــراي  اج ــي  اصل ــه  الزم ــد،  مي زن

ــكالت مهم در همه حوزه هاست  ــال است از مش ــازي كه چند ده س خصوصي س
فقط و فقط اجراي برنامه بلندمدت است و بهترين اهرم براي اجراي درست اين 
ــخص كه نگاه و رويكرد بايد ثبات داشته  ــت، نه ش برنامه، ثبات مديريتي اس
باشد. وگرنه به ياد بياوريد وضعيت خصوصي سازي در سازمان ميراث فرهنگي 
در پايان دوره دولت قبل را كه از ابتداي رياست قول و قرار به خصوصي سازي 
ــازي به راه  ــده به پايان دوره، تكاپو براي خصوصي س ــا يك ماه مان ــود و تنه ب

افتاده بود. 
تغيير را اگر حتي به سبك فوتبالي ها در نظر بگيريم شايد آفت كمتري براي 
سازماني مثل ميراث فرهنگي داشته باشد،  هدف اوليه از تغييرات مديريتي در 
تيم هاي فوتبال ايجاد شوك به بدنه آن تيم هاست براي بهبود در صورتي كه 
ــوك ها براي سازمان ميراث و گردشگري زخمي تازه است بر زخم هاي  اين ش
ــازمان ميراث تنها مشكالت را  زياد  ــازمان. ميراث تغيير در س ــته اين س گذش

مي كند و بس. 

يادداشت هفته

 پيشخوان

خدانگهدار، با قلبي بيمار
ــازمان ميراث فرهنگي  قلب بيمار، صندلي س
ــي  ــي نجف ــا محمدعل ــت ت ــتش گرف را از رياس

ــده بود با اولين  ــاي گرم مرداد ماه آم ــه در روزه ك
ــازمان برود، سازماني كه  ــتاني از اين س برف زمس
دوران كم مديريتش يعني كمتر از شش ماه نام 
ــت كرد، پيش از او  ــه عنوان ركورددار ثب او را ب
روح اهللا احمدزاده كرماني با هشت ماه رياست، 
ــازمان را به نام  كمترين دوره مديريتي اين س

خود داشت.

ــت ندارد و  ــراى ماجراجويان جذابي ــا ب ــران تنه ــگري اي گردش
بسياري از افراد كه براي كارهاي مهم وارد اين سرزمين مي شوند 
وسوسه ديدن جاذبه هاي ايران آنها را به سفر وامي دارد. نمونه اش 

ــماري است كه وارد ايران شدند و به جاي  ــتمداران بي ش سياس
ــهرهايي همچون اصفهان، شيراز و مشهد را  تهران راه ش

در پيش گرفته اند.
ــيه رئيس جمهور فقيد ونزوئال  ــفر پرحاش  از س
ــر امور  ــفر تفريحي وزي ــا س ــهد گرفته ت ــه مش ب
ــانه هاي  ــوژه رس ــوئد كه هفته پيش س خارجه س

ــا خبر آمد كه  ــت در همين روزه ــران بود. درس اي
ــر و نمايندگي هاي  ــاي توافق نامه اي ايجاد دفات با امض
ــگري در خارج از كشور ايجاد و  ــاني گردش اطالع رس
ــورهاي  ــگري ايران در كش معرفي جاذبه هاي گردش

مختلف افزايش خواهد يافت.

ــار نقش رايزن هاي فرهنگي  ــن خبر را دوباره بگذاريد كن  اي
در كشورهاي مختلف كه خوشبينانه گمان مي رفت در تغيير 
نگاه غربي ها به ايران موفق باشند، اما حاال از نوشته هاي كارل 
ــوقش از وضع  ــوئد در توئيتر و ذوق و ش بيلت وزير خارجه س
ــي در تغيير ذهنيت  ــوان  دريافت كه حت ــران مي ت اي
ــطح (وزير امور خارجه  ــتمداراني در اين س سياس
ــوئد) نسبت به ايران نتوانسته ايم موفق باشيم.  س
ــانه هاي ايراني بايد در حوزه گردشگري از  رس

ــم» و «چگونه برويم»  ــا بروي ــال و هواي «كج ح
بيرون بيايند و به تصويري كه از ايران در رسانه ها 
ــاي جهانيان وجود دارد نگاه كنند؛ اين كه  و ذهن ه
ــران را جزيره دورافتاده اي در آفريقا  ــا هر ترفندي اي ب
ــرزمين را به آنها نشان  نپندارند و زيبايي هاي اين س

بدهند.

فته
ه ه

چهر واقعيت را نشان دهيم 

ميراِث تغييِر در ميراث

زرقان باستاني
ــاهراه اصلي دروازه ملل (شيراز- تخت جمشيد) قرار گرفته است. اين موقعيت استثنايي باعث  ــتاني زرقان در ميانه ش ــهر باس ش
گره خوردن سابقه تاريخي زرقان با تخت جمشيد، سلسله هخامنشيان و حتي قبل از آنها شده است. كتاب «زرقان باستاني» كه به 
كوشش دكتر عبدالمجيد ارفعي پژوهش نگارش و ترجمه شده، به بررسي اسناد تاريخي، خاصه سنگ نبشته هايي كه نام اين شهر 

باستاني در آن ذكر شده است، مي پردازد. اين كتاب براي نخستين بار تابستان 92  از سوي انتشارات هدهد منتشر شده است.
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علي محزون � 
ــطه آن كه در زندگي و  ــيوه زندگي رهبران جهان به واس ــاي ش تماش
ــت، همواره يكي از وسوسه هاي  ــته  اس آينده ميليون ها نفر تاثير گذاش
ــت. همين انگيزه دولت ها را  ــگران و ماجراجويان جهان بوده اس گردش
بر آن داشته تا با نگهداري خانه آنها، عالوه بر حفظ ميراث رهبرانشان 
ــگري كنند تا ضمن درآمدزايي  ــكان را تبديل به جاذبه اي گردش آن م
ــيوه زندگي آنها را به جهانيان بشناسانند. اين نكته  بتوانند رهبران و ش
ــياري از رهبران بدنام سياسي جهان هم از  ــته تا بس آنقدر اهميت داش
اين قاعده مستثني نباشند، به عنوان مثال اقامتگاه هيتلر در آلمان كه 
ساالنه نزديك دو ميليون بازديدكننده دارد. در اين شماره نگاهي داريم 
ــري زده ايم به خانه ميرزاي خودمان در گيالن  به اين خانه ها و البته س

كه اتفاقا شرايط آبرومندي نسبت به خانه ديگر مشاهير ايران دارد.

بوي بهشت در خانه خمين 
درست 111 سال پيش در خانه اي كوچك، اما باصفا در شهر خمين 
فردي پا به دنيا گذاشت كه باشكوه ترين انقالب قرن به واسطه حضور و 
رهبري او رقم خورد و اين خانه حاال از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري 
ــطه امام خميني(ره) بر  ــت. شهري كه نامش هم به واس ــهر اس اين ش
ــريف امام در خمين بعد از قريب به دو قرن  ــر زبان ها افتاد.  بيت ش س
ــين آميز مردم است. اين عمارت مستحكم  هنوز كانون نگاه هاي تحس
ــيه كوير پهناور ايران نمادي از پايگاهاي مردمي و كانون هاي  در حاش

مبارزه با ستم و تبعيض حكومت هاي ظالم  است.
از چشم انداز برج بلندي كه در حاشيه يكي از حياط هاي چهارگانه 
ــت حس صيانت از مردم بي پناهي كه  ــده اس ــاخته ش اين عمارت س
ــا و خانزاده هاي حكومتي و  ــال هاي متمادي آماج تهديد خان ه در س
ــت. اين مجموعه مسكوني  غيرحكومتي بودند به وضوح قابل رويت اس
ــت و در بافت  ــده اس ــر پل خمين واقع ش ــته اي در محل س چهار هس
ــود. برخالف معماري  ــهر چنين عمارتي يافت نمي ش ــي اين ش تاريخ
ــنتي ايراني در اين عمارت چهار هسته اي كه چهار حياط  خانه هاي س
دارد هيچ كدام از حياط ها نقش مركزي ندارد.  امام خميني در خانه اي 
ــب رودخانه به دنيا آمد و دوران  ــاي خمين به نام ل ــي از محله ه در يك
ــي و جواني خود را در اين خانه و در كنار مادر و عمه  ــي، نوجوان كودك

خود گذراند.
ــاط در آن ديده  ــت و بيش از يك حي ــمت اس خانه داراي چند قس
ــجد، آسياب، جوي پر آب خمين و حمام با  ــود؛ برج دفاعي، مس مي ش
ــي اين خانه است كه در نوع خود ديدني  ــتون هاي سنگي در حواش س
ــت انجام بوده  و در كنار  ــت . اين خانه داراي طرحي جامع و در دس اس

كتابخانه و مجموعه فرهنگي در نظر گرفته شده است.

گردشگران ساده زيست
ــايت هاي  ــرزميني مملو از س ــت. س ــرزمين هزار فرهنگ اس هند، س
ــگفتش گرفته تا حتي  ــگري و جاذبه هاي بي نظير از تاج محل ش گردش
ــتيوال هاي رنگارنگش، همه و همه هندوستان را تبديل  ــن ها و فس جش
ــت، اما هندي ها به  ــگرپذير جهان كرده اس ــورهاي گردش به يكي از كش
جاذبه هاي تاريخي خود بسنده نكرده اند و هر روز به جاذبه هاي خود اضافه 

مي كند. يكي از اين جاذبه هاي نوين خانه مهاتما گاندي است. 
ــتي به هند سفر  ــاده زيس ــتجوي صلح و س ــگراني كه در جس گردش
مي كنند، مي توانند براي نخستين بار يك شب را در منزل مهاتما گاندي 
ــن خانه كه در فرهنگ  ــب در اي ــت كنند. هزينه اقامت براي يك ش اقام

هندوها به اشرام معروف است، 1000 روپيه است.
ــال 1915 در ايالت گجرات در غرب هند از سوي خود  ــرام س اين اش
ــگران مي توانند حين اقامت در اين  ــت.  گردش ــاخته شده اس گاندي س
اشرام، به شيوه گاندي جامه اي ساده بپوشند، نخ ريسي كنند و به عبادت 
بپردازند.  اما اقامت گردشگران در اشرام گاندي، شروطي نيز دارد: آنها بايد 
به اصول چندگانه اي كه گاندي اشاعه مي داد پايبند باشند؛ ازجمله، پرهيز 
ــتفاده از كاالها و اجناس محلي  ــونت آميز، عدم مالكيت، اس از رفتار خش
ــب غذاي روزانه، خويشتنداري، پاكدامني و  و بومي، كار كردن براي كس

كنترل عادات غذايي و... .
گردشگران همچنين مي توانند رياضت هاي روزانه گاندي را هم تجربه 
كنند؛  ازجمله بيدار شدن در ساعت 5  صبح و مشغول شدن به كارهاي 
ــوار خانگي.  هدف از اين برنامه جديد گردشگري، آشنايي  ــخت و دش س
ــت پايدار و بادوام، لذت بردن از ساده زيستي و  ــيوه زيس مردم جهان با ش

آشنايي با خصوصيات اخالقي گاندي عنوان شده است.

بازديد از جنايت 
بازديد از خانه رهبران و سياستمداران به خوشنامي و تاثيرات مثبت آنها 
در جهان ربطي ندارد، بسياري اتفاقا رغبت دارند از محل زندگي ديكتاتورها 
هم بازديد كنند، نمونه اش رونق گردشگري خانه هيتلر است؛خانه اي كه 

ساالنه دو ميليون گردشگر را راهي كشور آلمان مي كند. 
ــت، بر باالي كوه   ــته اس ــيانه عقاب»  نام داش اقامتگاه هيتلر كه «آش
«كهلشتاين» در منطقه  «باواريا» واقع شده است.  البته بسياري علت اصلي 
رشد چشمگير گردشگران «آشيانه  عقاب» را ساخته شدن بخش هايي از 
فيلم «والكري» با بازي «تام كروز» در اين بناي تاريخي مي دانند كه به 

روايت يك سوءقصد نافرجام عليه هيتلر مي پردازد.
آشيانه  عقاب بر باالترين نقطه  كوه «كهلشتاين» به ارتفاع   1834 متر 
ــري كه تنها براي اين منظور  ــيله يك راه    پنج كيلومت قرار دارد كه به وس

ساخته شده بود، به آشيانه عقاب متصل مي شد.

خانه پدر ترك ها در يونان
در فضاي اختالفات فرهنگي، سياسي و رقابت هاي 
ــديد همه جانبه ميان دو كشور تركيه و يونان، خانه  ش
ــالونيكي واقع در جنوب يونان  ــهر تس آتاتورك در ش
ــازي و به صورت موزه آماده ديدار با عالقه مندان  بازس

به زندگي اين شخصيت تاريخ تركيه است.
ــت خانه اي در  ــازي و مرم ــا پايان عمليات بازس ب
ــه زادگاه و محل اقامت مصطفي كمال  ــالونيكي ك تس
ــگري و  ــط وزير گردش ــورك بود، اين خانه توس آتات
ــازي خانه  ــد.  عمليات بازس ــگ تركيه افتتاح ش فرهن
ــكايت مكرر  ــالونيكي در پي ش زادگاه آتاتورك در تس
وزير فرهنگ تركيه از خطر تخريب اين اثر آغاز شد.

ــخصي اززندگي  ــي مش ــروژه دوران تاريخ ــن پ اي
ــرد و از  ــر مي گي ــا 1940 درب ــورك را از 1880 ت آتات
ــه بينندگان موزه  ــا پايان عمراو را ب ــي ت دوران كودك

شرح مي دهد.

خانه انقالبي جنگلي 
از ميان خانه هاي سقف شيرواني رشت كه بگذري، 
ــارزات يك مرد از  ــت كه تاريخ و ياد مب ــه اي هس خان
ديوارهاي بلند آن خودنمايي مي كند. خانه اي قديمي 
كه بخش هايي از آن و اشيايي كه در بخش موزه مانندي در آن 
باقي مانده است، متعلق به همان روزهايي است كه سردار جنگل 

در آن خانه زندگي كرده است.
ــه نماد مبارزه  ــرزا كوچك خان جنگلي، مردي كه ب ــه مي خان
عليه بيداد و ستم در دل ايرانيان ماندگار شده است و هيچ گاه از 
آرمان هاي انقالبي خود باز نماند، در شهر سبز رشت قرار دارد.

آرامگاه  ميرزا كوچك خان  جنگلي  معروف  به  سردار جنگل  هم 
ــده  است . اين  آرامگاه  كوچك  و با  ــهر رشت  واقع  ش در جنوب  ش
اهميت،  مورد عنايت  و توجه  مسافران  و مردم  است  كه  با سادگي  
وزيبايي  روي  قبر ميرزا كوچك  خان  جنگلي  احداث  شده  است .

به مائو سربزنيد تا خوشبخت شويد
ــتي چينـ    ــتاي محل تولد مائوـ  رهبر انقالب كمونيس روس
ــت. شاوشان واقع در  ــده اس در چين به زيارتگاه هواداران بدل ش
كوه هاي سرسبز ايالت هونان در چين زماني روستايي دورافتاده 
ــاد، اما از آن  ــه آن مي افت ــي ب ــود كه گذر كمتر كس ــوت ب و خل
ــروزه به يكي از  ــتا ام ــال هاي زيادي مي گذرد. اين روس زمان س

زيارتگاه هاي چين تبديل شده است.
شاوشان هر ساله پذيراي هشت ميليون زائري است كه براي 
ــتي  ــه  تونگ، رهبر انقالب كمونيس بازديد از خانه اي كه مائو تس
چين در آن چشم به جهان گشود، به اين روستا سفر مي كنند. 
خانه محل تولد مائو در پارك سرسبز كوچكي كه درياچه اي 
ــت. در اين روستا از رهبر  ــده اس در نزديك اش قرار دارد، واقع ش
ــود. اين تصوير زماني  انقالب چين همانند يك قديس ياد مي ش
ــود كه مي شنويد راهنماي گردشگران رو به آنها  پررنگ تر مي ش
ــويد، براي هميشه  مي گويد: «اگر از زير درگاهي خانه مائو رد ش

خوشبخت و تندرست خواهيد ماند!»
ــا از خون هايي كه در راه  ــچ كس تمايلي ندارد ت ــا هي در اينج

انقالب فرهنگي مائو ريخته شد حرف بزند.
ــز پربركت و  ــان ني ــتاي شاوش ــاكنان روس مائو البته براي س
ــامبر، روز  ــب 26 دس ــال در نيمه ش ــت. هر س درآمدزا بوده اس
ــتا گرد هم  ــر در ميدان يادبودي در روس ــو، هزاران نف ــد مائ تول
ــن مي كنند و حلقه هاي  ــمع و عود روش مي آيند و به ياد وي ش

گل مي گذارند.

سفر به خانه رهبران جهان
گردشگران اين روزها مهمان خانه رهبران جهان مي شوند

   بيت شريف امام در خمين بعد از قريب به دو قرن هنوز كانون نگاه هاي تحسين آميز مردم است.
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نگين معروف ترين موزه جهان
ــد، اما بي گمان معروف ترين موزه جهان  ــايد بهترين و جامع ترين موزه در دنيا نباش لوور ش
ــت بخشي وجود دارد كه  ــه اس ــگري در فرانس ــت. در اين موزه كه يكي از مقاصد مهم گردش اس

حدود 58 اثر تاريخي ايران را در خود جاي داده است. 
از قطعات بزرگي از سرستون هاي كاخ  هخامنشيان و تخت جمشيد گرفته تا لوح قانون حمورابي 
را مي توانيد در موزه لوور فرانسه بيابيد. جالب اين كه سرستون هاي آپادانا 
هفت متر طول دارد و چگونگي انتقال اين آثار به فرانسه هم جاي تعجب 
ــال هاي 1930 تا 1950 ميالدي به اين  ــن آثار در فاصله س دارد. اي
موزه منتقل شده اند.  همچنين ظرف هاي رنگ آميزي شده سفالي 
متعلق به نيمه دوم هزاره چهارم قبل از ميالد، سفال هاي قرن دهم 
ــتم پيش از ميالد، تابلوهاي  پيش از ميالد، آثار برنزي قرن هش
ــي، مهره ها و مجسمه هاي كوچك دوره هخامنشيان (كه  نقاش
ــم در اين موزه نگهداري  ــت) ه از قديمي ترين آثار ايراني اس
مي شود، اما از مهم ترين آثار دوران هخامنشيان در موزه لوور 
بايد به نقش يك شير و گاو بال دار روي آجرهاي لعابدار 
ــوش و سرستون گاو دوسر از قصر هخامنشيان در  ش

شوش اشاره 
آثاري  كرد؛ 
ــن  ــه نگي ك
معروف ترين 
جهان  موزه 

است.

قالي ايراني در  اتريش
ــكارگاه» شاه  ــتي اتريش هم قالي «ش در موزه هنرهاي دس
ــان آن را نفيس ترين قالي جهان  عباس كه برخي از كار شناس
ــكارگاه، فرشي است تمام  ــت. قالي ش ــته اند، موجود اس دانس
ــم متعلق به اوايل قرن 16 ميالدي كه صحنه اي از شكار  ابريش

اين شاه ايراني را ترسيم كرده است. 
ــرون اين  ــي تي ــوزه ايالت در م
كشور هم تابلوهاي متعدد 
ــي ايراني ازجمله  نقاش
ــوش و  ــاي م تابلوه
گربه عبيد زاكاني، 
ــي ها و هنر  نقاش
ــكا ها (از اقوام  س
ــين ايراني)،  پيش
هنرهاي  مدال ها، 
ــده  ــي و... دي تزئين

مي شود.

آثار آريايي در آلمان
ــر مي خواهيد محراب زرين  اگ
ــجد ميدان كاشان را كه يكي  مس
از ظريف ترين محراب هاي زرين 
فام بوده است ببينيد بايد كوله بار 
ــفر به برلين را ببنديد، چراكه  س
ــوزه بزرگ اين  ــن محراب در م اي
ــهر قرار دارد. ظروف قلمكاري  ش
ــم تا  ــران از دوره نه ــم زده اي و قل
ــي هاي  كاش هجري،  ــم  دوازده
و  ــم  ــم و هجده ــرون هفده ق
ــت دوز و زربافت  ــاي دس پارچه ه
ــوي و... در موزه  ــران دوره صف اي
ــت. همچنين  پايتخت ژرمن هاس

ــي كه شهرت بين المللي دارد و نيز قطعه اي از بهترين  قالي شاه عباس
ــوري ايراني در موزه هنر  ــاني و مينياتورهاي بل پارچه هاي عهد ساس
كانشته و موزه گوته موجود است. در موزه  هاي مردم شناسي هامبورگ 
ــتنر و فولكونگ هم مي توانيد قطعات  و هانور و هايدلبرگ و موزه كس
نفيس مفرغي، زربافت هاي ساساني، حجاري هاي برنزي، سراميك هاي 

قرون اوليه و قلمدان ها و جلدهاي نقاشي شده ايراني را ببينيد.

به جرات مي توان نام
بود. بخش خاورميانه م
پرارزش از ايران، عراق
دارد؛ گنجينه آمودريا

ــت هم اكنون و نقره اس
موزه هاي جهان است.

بود و يك اثر هنري بي
ــود. ش نگهداري مي ش
محمدحكيم الحسيني

ــا 14 صفحـ ــري ب هج
ــه ــخه خمس يك نس

ــظ، جامع ال جعفرالحاف
مغول، كتاب خسرو و ش
به خط عبدالجبار (يكي
معروف ميرعماد) كه د
ــيا ــر رنگين بس تصاوي
ــاني رضا عباسي كاش

موزه «ويكتوريا و آلبرت
وجود دارد.

ايرانگردي در
نگاهي به برخي از آثار تاريخ ايران

آذر كماني � 
پيشينه تاريخي ايران، فرهنگ غني و كهن اين سرزمين، حاال بيش از آن كه در داخل ايران مور

خيلي بهتر است خارج نشينان به جاي آن كه ايران را از روي رسانه هاي غربي
گستردگي آثار ايران در موزه هاي خارج از ايران آنقدر هست كه در مطلب پيش رو نگنجد. نمونه
بتوانند از اين سند ارزنده ديدن كنند گرفته تا الواح هخامنشي كه توسط دانشگاه شيكاگو به گ

خود اختصاص داده است. در اين شماره سعي كرده ايم نگاهي كلي به معروف ترين جاذبه هاي تار
از حسرت به همراه دارد، اما آخر داستانـ  اگر بخواهيم كمي خوشبينانه نگاه كنيمـ  اين است
شرايط فاجعه باري افتاده اند و كسي رغبتي براي حفظشان ندارد، اما همين كه پا

نگاه خوشبينانه تر اين كه درست است كه اين آثار به يغما رفته اند، اما حضورشان در نقاط مختلف
به نام ايران به كام روسيه

ــگران آن را از دست بافت هاي پارت ها يا  ــت؛ چراكه پژوهش قالي پازيريك، قديمي ترين قالي دنياس
ــتاني ديگري در گور يخ زده يكي از فرمانروايان  ــياي باس ماد ها مي دانند و در دره پازيريك در كنار اش
ــخت  ــف كرده اند، اما اگر فكر مي كنيد مي توانيد ردي از اين قالي را در ايران بيابيد س ــكايي كش س
ــري به موزه معروف هرميتاژ  ــويد و س ــيه ش ــاي اين قالي بايد راهي  روس ــتباهيد و براي تماش در اش

سنت پترزبورگ بزنيد. قالي پازيريك تنها شيء گرانبهاي ايراني در روسيه نيست.
ــتبافي با اشعاري از شاهنامه فردوسي وجود دارد كه  ــور قالي دس در يكي ديگر از موزه هاي اين كش
در باالي آن واژه «فروهر» به خط زيبايي بافته شده است. موزه هرميتاژ اما مجموعه گرانبهايي از آثار 
هنري ايران را در اختيار دارد و تقريبا همه تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سلسله قاجار را پوشش 
ــفالي قبل از ميالد، آثار هنري دوره  ــي ايراني، ظروف س مي دهد. در موزه هرميتاژ بجز تابلوهاي نقاش

اشكاني، سكه هاي كمياب اردشير 
بابكان، سنگ هاي قيمتي حكاكي 
ــادر  م ــوص  مخص ــر  مه ــده،  ش
ــروپرويز و ظرف هاي نقره اي  خس
ــفيات  ــه در ايران در كش (كه هم
ــده بود)،  ــي پيدا ش باستان شناس
ــت. يك نقش برجسته  موجود اس
سرباز هخامنشي هم البته در موزه 
ــا اهدايي  ــت كه گوي هرميتاژ اس
ــال  دولت ايران به اين موزه در س

1935 ميالدي است.

هنر ايراني در كشور آفتاب تابان
در موزه ملي توكيو آثار هنري مختلفي از ايران 
شامل نقاشي، خوشنويسي، فلزكاري، كنده كاري، 
سراميك سازي، خاتم كاري، پارچه هاي مختلف و... 
نگهداري مي شود. در موزه ميهوي ژاپن دو حجاري 
ــبان ارابه و خدمتگزار  ــيد (نقش اس از تخت جمش
تخت جمشيد) وجود دارد. نقش اسبان ارابه ادامه 
ــت كه موزه ميهو  نقش ارابه ران در موزه بريتانياس

سال 1985 آن را خريده است.
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منشور ايراني در موزه انگليسي
ــت كه چند وقتي هم مهمان ايران  ــور كور ش دانس ــور را منش م آورترين اثر از تمدن ايراني در خارج از كش
ــمت شامل اشياي باستاني بسيار  ــور كور ش در آن جاي گرفته و اين قس ــت كه منش موزه بريتانيا جايي اس
ق و ديگر كشورهاي منطقه است. جالب اين كه بيش از 13 هزار شيء باستاني ايران در موزه بريتانيا قرار 
 (جيحون) كه باارزش ترين گنج بر جا  مانده از دودمان هخامنشي است و مجموعه اي 170 تكه اي از طال 
ــتن ذخاير غني آثار هنري از بهترين  ــت. اين موزه به دليل داش ن در موزه «ويكتوريا و آلبرت» بريتانياس
 قالي تاريخي اردبيل هم كه از سوي مقصود بيك كاشاني براي بقعه «شيخ صفي الدين اردبيلي» بافته شده 

ي مانند است، در اين موزه 
شاهنامه اي به خط 

 از سال 1085 
ــور،  ــه مينيات ح
 نظامي به خط 
ــخ عهد  لتواري
شيرين نظامي 
ــاگردان  ي از ش

داراي 17 صفحه 
ــي و زيبا كار  ار عال

 است و... در 
ت» لندن 

ر خارج از مرزها
ن كه زينت بخش موزه هاي جهان است

د توجه باشد زينت بخش موزه هاي خارج از ايران است. اين داستان البته آنقدر ها هم بد نيست چراكه 
ي بشناسند از قدمت و پيشينه فرهنگ ايران در موزه هاي كشورشان متوجه شوند.

ه هاي معروف بسياري هم دارد، از منشور كورش كه فقط چند ماه به سرزمينش بازگشت تا اهالي ايران 
گروگان گرفته شده! و البته سرستون هاي بي نظير تخت جمشيد كه بخشي عظيم در لوور فرانسه را به 
ريخي ايران نه در سرزمين ايران، كه در خارج از مرزها، داشته باشيم، هرچند اين نوشته رنگ و بويي 
ت كه شايد اين موضوع بهتر باشد چراكه بسياري ديگر از جاذبه هاي تاريخي ايران در اين سرزمين به 

يشان به موزه هاي جهان باز شود همان حسرت دوباره جاي اين بي توجهي را مي گيرد.
ف جهان شايد بتواند در معرفي ايران به جهانيان و ترغيب گردشگران در سفر به كشورمان مفيد باشد.

آثار ايراني در ساير كشورها
لهستان: در موزه دانشگاه كراكوي لهستان نوشته خط هاي 
ــي هاي مذهبي از ايران و همچنين دو بشقاب  ميخي و نقاش
ــت،  ــته اس ــعاري از جامي و عطار نقش بس  كه روي آن اش

ديده مي شود.
ــمه برنزي  ــل بلژيك، مجس ــوزه بروكس  بلژيـك: در م

ــتم قبل از  ــك رب النوع متعلق به قرن هفتم و هش ي
ــتان  ــب كه در لرس ميالد و همچنين لگام يك اس
ــده و متعلق به قرن هشتم پيش از ميالد  ــف ش كش

است، از مهم ترين آثار ايراني به شمار مي رود.
ــت ُگلِبنكيان در شهر ليسبون  پرتغال: در موزه كالوس

ــي ايراني وجود  ــلجوقي و چند نقاش ظروف مربوط به عصر س
ــي و چند  ــبون، موزه كاش ــهر ليس ــوزه ش ــر م دارد. در ديگ
ــي ايراني ديده مي شد كه روي آنها آياتي از سوره مريم  كاش

 نقش بسته است.
ــتان  ــمايلي وجود دارد كه داس ــوزه گالري در پايتخت پاناما ش پانامـا: در م

سياوش و رفتن او را در آتش نقل مي كند.
در كشورهاي ديگري چون چين، كرواسي، تركيه، آذربايجان، ارمنستان، ازبكستان، عراق، بوسني، صربستان، 

مجارستان، روماني، بلغارستان و هلند نيز آثاري از تاريخ، هنر و فرهنگ ايراني وجود دارد.

تاريخ 2500 ساله در كشوري 400 ساله 
ــينه  ــال پيش  اياالت متحده، اما با 400 س
محل نگهداري اشياي گرانبهاي 2500 ساله 
ــور  ــت. آنقدر آثار ايراني در اين كش ايران اس
ــت كه شايد بتوان فقط فهرستي از  فراوان اس

اين ميراث گرانبها را نوشت.
ــته  ــتون آمريكا نقش برجس در موزه بوس
ــرباز هخامنشي نگهداري مي شود. در موزه  س
ــيرهاي غران  ــيكاگو رديفي از ش دانشگاه ش
تخت جمشيد، سر ستوني از اين سازه جهاني، 
ــمالي كاخ صد ستون،  ــتون ايوان ش ــر س س
ــاه و بخش هايي  كتيبه اي آجري از خشايارش
ــيد ديده  ــنگي تخت جمش از طاقچه هاي س
ــود. در گالري نلسون در كانزاس سيتي  مي ش
عالوه بر سرستون هاي سنگي و نقوش برجسته 
ــي و ظروف مفرغ متعلق به  از دوران هخامنش
لرستان و... آثار هنري ديگري از ايران موجود 
است. در موزه شهر ديترويت، بزرگ ترين شهر 
ــيگان نقش برجسته اي مربوط به  ايالت ميش
ــيان موجود است. موزه سينسينتي  هخامنش
آمريكا هم آثار متعددي از هنر ايران دارد كه 
ــا مي توان لوح نفيس نقره اي  از مهم ترين آنه
ــش «زروان»، «اهورامزدا» و «اهريمن»  با نق
ــه قرن هاي ــوح متعلق ب ــن ل ــرد. اي ــام ب  را ن

ــمه نيم تنه شاپور  ــت. همچنين يكي از مهم ترين آثار هنري ايران، يعني «مجس ــتم قبل از ميالد اس هفتم تا هش
ــده، در موزه تاريخ طبيعي شيكاگوي آمريكاست. در موزه بروكلين هم شماري از آثار  ــاخته ش دوم» كه از گچ س

هنري ايران قديم موجود است.
ــاله با نقوش دايره البروج، ــت مريلند در آمريكا، اما در موزه هنر والترز، گلدان 900 س ــي ايال ــز فرهنگ  در مرك

بز كوهي 3000 ساله ايران باستان، سراميك مينايي ايراني با نقش سربازان سلجوقي، مهر 2500 ساله هخامنشي 
ــراميكي 3000 ساله لرستان، جواهردان نقره اي  ــاله از خراسان، آبريز س ــتر نقره اي 800 س از جنس عقيق، لوس
ــقاب نقره اي با نقش پادشاه و ملكه ساساني و چند اثر ديگر  ــر زن سلجوقي، بش ــراميكي از س ــمه س ايراني، مجس

نگهداري مي شود.
ــكار قوچ از آثار باستاني دوران ساسانيان نگهداري مي شود. بشقاب  ــقاب ش در موزه متروپوليتن نيويورك بش
ــت. در اين  ــده اس ــياه قلم كاري تزئين ش ــده و با روش س ــكارگاه، با جيوه، نقره و طال تذهيب كاري ش نقره اي ش
تصوير، شاه ساساني در حال شكار قوچ است. سگك عقاب و صيد، كاسه زرين ميخي نگار از آثار باستاني دوران 
داريوش اول يا دوران داريوش دوم هم در موزه متروپوليتن نيويورك نگهداري مي شود. در اين موزه آثار ديگري 
ــده 14 پيش از ميالد مربوط  ــه پيكر» كه قدمت آن به دوره عيالم ميانه و س از ايران ازجمله «كاله خود پرنده و س

است هم نگهداري مي شود.
ــير غران» است. جامي كه  ــك «تكوك (جام) ش ــتاني ايران در موزه متروپوليتن بدون ش اما مهم ترين آثار باس
ــيدن است. شير غران يكي از نمادهاي هنرورزي  ــير در حال نعره كش ــكل و يك ش داراي يك ظرف مخروطي ش
در تزئينات آثار به جا مانده از دوره هخامنشيان است. سفالينه هاي ارزشمند نيشابور هم در اين موزه است. يك 
محراب بزرگ 1400 ساله هم كه معلوم نيست چگونه از كشور خارج شده در متروپوليتن قرار دارد، محراب مزبور 

از جنس كاشي لعابي و متعلق به اصفهان است كه حدود 1300 سال در يكي از مساجد اصفهان قرار داشت.



پرجمعيت ترين  به عنوان  چين 
كشـور جهـان، سـال 2013 بـا 
فرسـتادن 97 ميليون گردشـگر 
به كشـورهاي مختلف، بيشـترين 
ميزان گردشـگر را در سـطح جهان 

دارد.
در اين شرايط كارشناسان بر اين باورند 
كـه در سـال 2014 ميـالدي بيـش از صد 
ميليـون چيني به عنوان گردشـگر به ديگر 
كشورها سفر مي كنند و پول زيادي را نيز در 

سفرهاي خود هرينه خواهند كرد.
پژوهـش موسسـه كوتـري 

همچنين نشـان مي دهد نسـل جديد گردشگران 
چيني برخالف نسـل قبلي بسـيار اهل مسافرت، 
خوشـگذران، تحصيلكـرده و همچنيـن ولخرج 

هستند و به دنبال كاالهاي لوكس مي گردند. 
آنها همچنين در سـفر بـه مناطق بدون ماليات 

مثل هنگ كنگ عالقه زيادي دارند.
در شش سال گذشته همچنين سفر گردشگران 
چيني به آمريكا افزايش چشـمگيري داشـته و از 
400 هـزار بـه يـك ميليـون و 400 هزار رسـيده، 
هر چنـد ميزان مسـافرت آنها به ژاپـن و انگليس 

كاهش كمي داشته است.
مختلـف قصـد  ميـان، كشـورهاي  ايـن   در 

دارنـد شـرايط سـفر گردشـگران چينـي  بـه 
كشورهايشـان را تسـهيل كننـد كـه ازجملـه 
ايـن اقدامات مي تـوان به تسـهيل قوانين صدور 
رواديـد گردشـگري بـراي گردشـگران چيني از 
 سـوي كشـورهاي كره  جنوبي، فرانسه و انگليس 

اشاره كرد.
طبـق اعـالم سـازمان جهانـي جهانگـردي، 
سـال 2013 تعـداد گردشـگران چينـي جهـان 
حـدود 22 درصد رشـد داشـته كه كارشناسـان 
چشـمگير  رشـد  را  امـر  ايـن  اصلـي  علـت 
اخيـر  درآمدهـاي مـردم چيـن در سـال هاي 

 مي دانند.
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گردشگران در سفرهاي خود هر كدام 
نماينده ملت خود هستند، همين است كه 

اگر خطايي از هر كدام سر بزند به نام و فاميل 
آن گردشگر نوشته نمي شود و آن خطا به نام 
مليت او نوشته مي شود، همين ويژگي باعث 

شده  گردشگران هر نقطه اي از جهان به رفتار 
و اخالقي مشهور شوند. به عنوان مثال اگر از 
مردم، هتل ها و مسئوالن گردشگري مقاصد 

ايرانيان درباره گردشگران ايران بپرسيد، اولين 
نكته اي كه آنها درباره گردشگران مي گويند، 

چمدان هاي بزرگ همراه آنهاست! همين نكته 
نشان مي دهد  ايراني ها در سفر لوازم بسياري 

را همراه خود مي برند، اما اين ويژگي ها به 
همين نكته ها محدود نمي شود و گاه صفت هاي 
زشتي به گردشگران مليت هاي مختلف نسبت 

مي دهند كه خواندنشان بازتاب دهنده بخشي از 
فرهنگ آن كشور است.

شيوه رفتار گردشگران و رعايت ادب از سوي 
آنها همواره نقش مهمي در 

نحوه نگرش مردم كشور 
ميزبان گردشگران به كشور 

آنها دارد. از آنجا كه بيشتر اين 
افراد امكان سفر به كشورهايي 

كه گردشگران بي ادب از آنها 
آمده اند، ندارند  تنها مالك 

قضاوت، گردشگران اين 
كشورهاست كه اين  مساله 

عالوه بر نحوه رفتار آنها 
با گردشگران در 
بسياري از موارد 

تأثير مستقيمي بر 
نحوه صدور رواديد 

از سوي دولت ها براي 
گردشگران كشورهايي 
دارد كه به بي ادب بودن 

شهرت يافته اند.

فرانسوي ها، بدترين  گردشگران 
ــنجي نشان مي دهد، فرانسوي ها بدترين گردشگران در جهان  يك نظرس
ــتند. نظرسنجي موسسه گردشگري اكسپيديا از 4500 هتل در سراسر  هس
ــگران فرانسوي از نظر خرج كردن، به كار بردن  ــان مي دهد  گردش جهان نش
كلمات زشت و البته بد صحبت كردن زبان هاي خارجي و بلد نبودن انگليسي 
بدترين جهانگردان دنيا را دارند.  به گواهي اين نظرسنجي كه از تعداد زيادي 
ــئوالن گردشگري و مردم  ــفر معروف، مس از هتل هاي جهان، مقاصد س
محلي و صاحبان فروشگاه ها استخراج شده نشان مي دهد، فرانسوي ها 
ــتند. اين كشور كه در صدر فهرست  ــفر يكي از بدترين ها  هس در س
كشورهاي پرجاذبه جهان قرار دارد، نتوانسته است به اندازه جاذبه هاي 

بي شمارش گردشگران خوبي را روانه ديگر كشورها كند.

ژاپني ها، مودب ترين گردشگران
مردم ژاپن به دليل فرهنگ غني خود همچنان از بهترين گردشگران دنيا 
ــتند كه همچنان به  برخوردارند، ژاپني ها از معدود مردم اين كره خاكي هس
فرهنگ خود پايبندند و جهش تكنولوژي هنوز نتوانسته است در سبك زندگي 
آنها تغيير ايجاد كند.  با اين حال، ژاپني ها براي سومين سال متوالي عنوان 
بهترين گردشگران جهان را حفظ كرده اند. ژاپن يكي از قطب هاي گردشگري 
جهان است، هرچند فاجعه زلزله و سونامي وحشتناك دو سال پيش در اين 
ــگران ورودي به اين كشور كاهش چشمگيري پيدا  ــور باعث شد گردش كش
كنند، اما آنها توانستند دوباره به همان جايگاه دو سال گذشته خود بازگردند. 
ــن، مودب ترين،  ــگران ژاپني   به عنوان تميزتري ــه بگذريم گردش ــا ك از اينه

آرام ترين و صبورترين گردشگران دنيا شناخته شده اند.

خوش لباس هاي ايتاليايي
ايتاليا مركز مد جهان است و اين را مي توان از فشن مدهاي 
سال در شهرهاي مختلف اين كشور هم متوجه شد. جالب 
است بدانيد بيشترين محاورات روزمره ايتاليايي ها هم درباره 
مد سال و برندهاي معروف لباس و روش هاي كاهش وزن و 
چگونگي روي فرم ماندن بدن است! گردشگران ايتاليايي هم 
ــتثنا نيستند، زيرا آنها به عنوان خوش لباس ترين  از اين قاعده مس
ــگران دنيا شناخته مي شوند.  همين است كه مقاصد مهم  گردش
ــفر ايتاليايي ها همواره كشورهايي بوده است كه آنها بتوانند با  س
ــوند يا حداقل بتوانند در فروشگاه هاي  ــنا ش برند هاي تازه هم آش

بزرگ كشورهاي جهان پرسه بزنند.

آمريكايي هاي شلوغ و بدلباس
اياالت متحده يكي از كشورهايي است كه بيشترين گردشگر را در سال 

روانه ديگر كشورها مي كند. 
ــاد زيادي دارند، آنها از جهاتي  ــگران آمريكايي ويژگي هاي متض گردش
ــفارش غذا و خريد مايحتاج  ــتند، مثل اين كه موقع س ــيار خوب هس بس
ــگران  ــان محلي صحبت كنند، اما گردش ــالش مي كنند به زب ــي ت براحت
آمريكايي از نظر ديگر جنبه هاي رفتاري مانند پرسروصدا بودن، كم تحمل 
بودن و بدلباسي جزو بدترين ها هستند. وب سايت «اكسپيديا» درباره آنها 
ــفر حس مالكيت  ــگران آمريكايي و چيني به هنگام س ــد: گردش مي نويس
بسياري در مقاصد سفر خود دارند، به گونه اي كه انگار آنها پادشاه مقاصد 

سفر خود هستند!

گردشگران دنيا چگونه اند؟
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استفان شافر، اهل النگ آيلند نيويورك است، شهري كه خواب ندارد 
و همه آن را به آسمانخراش هاي بلند و گالري هاي نقاشي و البته صداي 
ــين پليسش مي شناسند. او در دانشگاه نيويورك، زبان فارسي  آژير ماش
ــه دليل عالقه زيادش به  ــته تحصيلي انتخاب كرده و ب ــه عنوان رش را ب
ــته  ــفري به ايران داش ــت 1995 (مرداد 74) س فرهنگ ايراني  در آگوس
است. شافر در سفرش شهرهاي اصفهان، شيراز، تهران و سواحل درياي 
ــت. آنچه در اينجا مي خوانيد گزيده اي از خاطرات  مازندران را ديده اس
استفان شافر بيست و چهار ساله است كه براي نخستين بار سفر به ايران 

را تجربه كرده است.
ــيدم و  ــك آمريكايي، از زماني كه به فرودگاه مهرآباد رس ــه عنوان ي ب
ــات و افكار مبهم در سرم  ــتم، موجي از احساس قدم به خاك ايران گذاش
مي گذشت. واقعا هيچ ايده يا تصوري از اين كه مقامات ايراني با يك نفر 
ــتم. من تقريبا از  كه گذرنامه آمريكايي دارد، چطور رفتار مي كنند، نداش
ــريع تر خودم را به  ــدند، س تمام  ايراني هايي كه با من از هواپيما پياده ش
خروجي رساندم، زيرا همگي دست كم پنج يا شش چمدان همراه داشتند 
و اين تصور را برايم به وجود آوردند كه آنها همه چيزشان را جز سينك 
ــويي با خود به سفر مي برند! براحتي از گيت گذشتم. نگراني دوم  ظرفش
ــاند.  ــاعات اوليه روز بود كه من را به تهران برس ــي در س من يافتن تاكس
ــيرم رفت و آمد كمي  ــاعت 4صبح بود و خيابان ها خلوت. در طول مس س

ديدم؛ فقط چراغ هاي خيابان بود و نورهايي محدود از برخي خانه ها.
پيش از سفرم به ايران درباره شرايط دشوار زندگي و مشكالت اقتصادي 
ــگفت زده ام  ــنيده بودم، اما آنچه در ايران مي ديدم كمي ش در ايران زياد ش
ــتم كامال از  ــفر به ايران داش ــتگي در س كرد و تصوري كه از مالمت و خس
ــنيده  ــكالت زندگي روزمره ايراني ها هم چيزهايي ش بين رفت. درباره مش
بودم، اما به نظر شايد يكي از مهم ترين مشكالت نسل فعلي ايران، پشت سر 
گذاشتن هشت سال جنگ با عراق است. بسياري از جوانان فعلي به دليل 
مشكالت ناشي از جنگ  يكباره از كودكي به جهان بزرگسالي پرتاب شدند 
ــه دنبال دارد. اين  ــان هنوز هم اثرات منفي ب ــن تغيير ناگهاني برايش و اي
مشكالت برخالف تصور بسياري نه براي مردان كه بيشتر براي زنان است؛ 
ــان،  ــياري از زنان جوان ايراني در طول اين جنگ مردان زندگيش زيرا بس
ــرايط زندگي را  ــت داده اند و فقدان آنها ش ــان را از دس پدران و برادرانش
برايشان سخت كرده است. از ديگر مشكالت نسل جوان ايران، پيدا نكردن 
شغلي مناسب پس از پايان دبيرستان و حتي دانشگاه است كه آنها را بسيار 

نااميد كرده و بسياري از آنها را به فكر مهاجرت انداخته است.
من به هر شهر و شهرستاني كه رفتم، مردم به من خيره مي شدند و 
كنجكاوي مي كردند و اغلب به يكديگر مي گفتند «او يك خارجي است». 

گاه نيز به من لبخند زده، جلو مي آمدند و كمي صحبت مي كردند.

شيوه عجيب تاكسي گرفتن 
در ايران تاكسي گرفتن بسيار عجيب است. بايد كنار خيابان بايستي 
و با نزديك شدن يك تاكسي، مقصدت را با صداي بلند فرياد بزني تا اگر 
ــت، بايستد. اگر تنها كنار خيابان بايستي و  ــاندنت داش او تمايلي به رس
چيزي نگويي آنها به دنبال مسافر ديگري، به مسير خود ادامه مي دهند. 
ــتر تاكسي ها در مسير خيابان هاي اصلي شهر و به صورت مستقيم  بيش
حركت مي كنند و اگر مقصدت در خيابان ها فرعي باشد بايد پول بيشتر 

بدهي و به قول ايراني ها «دربست» بگيري!
ــدن به تاكسي اگر تنها مسافر آن باشي، راننده مرتبا  ــوار ش پس از س
ــد  ــان را مي پرس ــير جلوي مردم توقف مي كند و مقصدش در امتداد مس
ــاي عقب و دو نفر در  ــه نفر در صندلي ه ــود؛ س ــا تمام صندلي ها پر ش ت
ــوك آور بود. در نيويورك اگر  ــو! در ابتدا اين خيلي برايم ش ــي جل صندل
سوار تاكسي باشيد و فرد ديگري نيز قصد سوار شدن داشته باشد، اين 

رفتارش نشانه اي از بي فرهنگي يا مستي است!

سفر به شمال ايران
در طول اقامتم در تهران، هر روز صبح با طلوع خورشيد از فراز البرز 
ــدم. چشم انداز بي نظيري از آفتاب گرم تابستاني كه بهترين  بيدار مي ش
شيوه براي بيدار شدن در صبح هنگام و شروع يك روز خوب است. آرزو 
مي كردم كاش هر روز مي توانستم به همين شيوه در نيويورك نيز بيدار 

شوم و صبحم را با منظره اي از كوهستاني زيبا آغاز كنم.
ــمال ايران  ــاي البرز همچون يك مرز طبيعي ميان تهران و ش كوه ه
ــر از راندن در يك  ــمال ديدم فرات ــت. مناظري كه در طول جاده ش اس
مسير كوهستاني پرپيچ و خم بود. كوه هايي كه تا قله پوشيده از درخت 
ــتند همراه مه غليظي كه گاه تا سطح زمين پايين  ــبز هس ــر س و سراس
مي آيد، لحظاتي رويايي و تكرار نشدني برايم فراهم آورد. هر چه به شمال 
ايران نزديك تر مي شدم، رطوبت زيادتر مي شد و در نهايت اين چشم انداز 
زيباي درياي مازندران بود كه يك طرف از منظره پيش رويم را به خود 

اختصاص داده بود. 
ــم اندازهاي زيباي  ــار تمام اين چش در كن
ــردم كه  ــگ بومي م ــدن فرهن ــي، دي طبيع
ــغولند، اين  ــورداري مش ــاورزي و زنب به كش
زيبايي ها را دوچندان مي كرد. سواحل درياي 
ــمال» بدون  ــدران يا به قول ايراني ها «ش مازن
ــور و  ــك يكي از زيباترين مناطق اين كش ش
ــختي ها و مواجه  ــگام س ــت كه هن جايي اس
ــدن با واقعيت هاي خشن زندگي، مي توان  ش

 به آن پناه برد.
ــمال، من مسافر يك پيكان  ــفر به ش در س
ــت تازه ام حميد بود، شدم.  كه متعلق به دوس
پيكان اين روزها در ايران متداول ترين خودرو 
ــفر، ميزبانم مهدي و دوست  ــت. در اين س اس
ــاد مرا همراهي مي كردند.  ديگري به نام فره
مقصد ما رامسر بود؛ شهر تفريحي معروفي كه 

معموال خارجي ها را به آنجا مي برند.
ــير به آرامي مي رفتيم و براي   در طول مس
ــي كوال»  ــوا مرتب «پارس ــش گرماي ه كاه
ــيديم! پس از خروج از تهران دريافتم   مي نوش
ــط دو الين دارد؛ يكي رفت  ــاده چالوس فق ج
ــناك به  ــت. ابتدا كمي ترس ــري برگش و ديگ
نظر مي رسيد، اما چه مي شد كرد، تنها مسير 
ــمال از غرب تهران همين جاده  ــمت ش به س

است. 
جاده چالوس 70 سال پيش در ميان كوه ها 
ــده و براي عبور خودرو ها، اتوبوس ها  كنده ش
ــاخته  ــه صورت تك اليني س ــا ب و كاميون ه
ــياري از ايراني ها گذر  ــده است. هرچند  بس ش
ــان  ــانه اي از رانندگي خوبش از اين جاده را نش
ــير كه در  مي دانند، اما از ديدگاه من اين مس
ــر از دره و  ــتاني و پ ــاط كوهس ــياري از نق بس
پرتگاه است، بسيار خطرناك به نظر مي رسد، 
خصوصا اين كه در بيشتر اين مسير گارد ريل 
ــقوط  براي محافظت از خودرو ها در مقابل س
ــده است. من براي مقابله با استرس  تعبيه نش
ــود را معطوف  ــن جاده حواس خ ــي از اي ناش
ــم اندازهاي طبيعي و  زيبايي هاي مسير، چش

گاه مردم محلي مي كردم.
ــر رسيديم و پس از  در اواخر عصر به رامس
خوردن چلوكباب در يك رستوران محلي، در 
ــبانه  ــهر دنبال جايي براي اقامت ش ميدان ش
ــفرانم با محلي ها درخصوص  ــتيم. همس گش
ــد. گمان  ــت مي كردن ــي صحب ــن اتاق گرفت
مي كردم  اين اتاق بخشي از خانه محلي هاست 
ــدم  ــود، اما بعد متوجه ش كه اجاره داده مي ش
كه اين گونه نيست و آنها اتاق ها و سوئيت هاي 
ــد كه به آنها  ــافران دارن جداگانه اي براي مس

اجاره مي دهند.
ــراي پايين آوردن اجاره  ــدي و حميد ب  مه
بها با صاحبخانه گفت وگو مي كردند، اما به نظر 
ــنهاد داده بود خيلي هم  من قيمتي كه او پيش
ارزان بود! فردا صبح كه از خواب بيدار شدم به 

حياط پشت خانه رفتم. فوق العاده بود. 
ــيه  ــه در طول حاش ــس از صبحان ــبز. پ ــود و س ــبز ب ــا س ــه ج هم
ــبيه  ــه مي ديدم ش ــم اندازهايي ك ــم. چش ــه راه افتادي ــزر ب ــاي خ دري
ــي در كنار جاده  ــه به آرام ــود. گاوي ك ــي ب ــتال هاي سوئيس كارت پس
ــگفتي از كوه و درخت ديده مي شد  ــتاده بود و در پشتش مناظر ش  ايس

مرا به رويا فرو مي  برد.
جدا از رنگ سبز غالب طبيعي، شمال ايران بسيار رنگارنگ است. در 
بيشتر نقاط ايران كه من به آن سفر كردم، پوشش زنان سياه و يكدست 
ــند. حتي رنگ  بود، اما در اينجا زنان لباس هاي رنگارنگ محلي مي پوش

خانه ها هم روشن و اميدبخش است.
ــت. كودكاني كه در كنار  ــبيه يك تابلوي كالژ از زيبايي هاس  اينجا ش
ــتر كوچه باغ ها به مشام  ــند، بوي گل ياس كه در بيش جاده ذرت مي فروش
ــد، تصاوير باغ هاي ميوه، همه و همه سرشار از زيبايي است. حتي  مي رس
بازارهاي محلي با وجود اشباع بودن از بوي ماهي، دوست داشتني است.
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در ايران تاكسي گرفتن بسيار عجيب است. بايد كنار خيابان بايستي 
و با نزديك شدن يك تاكسي، مقصدت را با صداي بلند فرياد بزني 
تا اگر او تمايلي به رسـاندنت داشـت، بايسـتد. اگر تنها كنار خيابان 

بايستي و چيزي نگويي آنها به دنبال مسافر ديگري مي روند.

  طي  اقامتم در تهران، هر روز صبح با طلوع خورشـيد از فراز البرز بيدار مي شـدم. چشـم انداز 
بي نظيري از آفتاب گرم تابسـتاني كه بهترين شـيوه براي بيدار شـدن بود . آرزو مي كردم كاش 

هر روز مي توانستم به همين شيوه در نيويورك نيز بيدار شوم.

چشـم اندازهايي كه مي ديدم شـبيه كارت پستال هاي سوئيسي 
بود. گاوي كه به آرامي در كنار جاده ايستاده بود و در پشتش مناظر 
شگفتي از كوه و درخت ديده مي شد مرا به رويا فرو مي  برد.جدا از 

رنگ سبز غالب طبيعي، شمال ايران بسيار رنگارنگ است. 

مـن تقريبـا از تمـام   ايراني هايـي كه با من از هواپيما پياده شـدند، 
سريع تر خودم را به خروجي رساندم،  زيرا همگي دست كم پنج يا 
شش چمدان همراه داشتند و اين تصور را برايم به وجود آوردند كه 

آنها همه چيزشان را با خود به سفر مي برند!

نگاه خارجيان نسبت به زندگي و جاذبه هاي ايران هميشه جذاب بوده است. چند شماره اي است   در اين صفحه   نگاهي داشته ايم به برخي 
از اين سفرنامه ها. شما مي توانيد نظرتان درباره سفرنامه استفان شافر در چمدان را به شماره 300011223 پيامك كنيد.
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هستي يزدان پناه � 
ــايد بهترين انگيزه براي سفر كردن، كشف تازه ها  ش
و ناشناخته باشد، اما گاه اين ناشناخته ها آنقدر عجيب 
و غريب است كه ممكن است شما را به دردسر بيندازد. 
كشورهاي مختلف جهان عالوه بر داشتن آداب و رسوم، 
ــف كه هر يك را از ديگري  ــگ و هنجارهاي مختل فرهن
ــز مي كند، قوانيني نيز دارند كه گاه مي تواند يك  متماي
ــفر خاطره انگيز و رويايي را به كابوسي ترسناك بدل  س
ــد. در اينجا نگاهي مي اندازيم به چند قانون متفاوت  كن
ــت.  ــورهاي جهان برقرار اس و عجيب كه در برخي كش
آشنايي با اين قوانين پيش از سفرهاي احتمالي مي تواند 

در پايين آوردن ريسك هاي سفر كمك كننده باشد.
بـه كبوترها غذا ندهيـد: در ونيز ايتاليا، غذا دادن به 
ــبب حضور  ــت، چراكه س كبوترها كاري غيرقانوني اس
دائمي اين پرندگان در سطح شهر، فضله آنها روي سطوح 
خيابان و ساختمان ها و در نتيجه شيوع بيماري مي شود. 
افرادي كه در ونيز اقدام به غذا دادن به كبوترها مي كنند 

جريمه اي 50 تا 600 دالري در انتظارشان خواهد بود.
پوشيدن شلوارك صورتي ممنوع: شايد استراليا يكي 
ــورهاي آزاد به نظر بيايد، اما در ايالت ويكتورياي  از كش
ــلوارك صورتي   از بعدازظهر روز  ــور پوشيدن ش اين كش
يكشنبه تا نيمه شب ممنوع است و گويا اين قانون براي 

بچه ها نيز وجود دارد.
ــور  ممنوعيـت رانندگـي با چـراغ خاموش: در دو كش
ــاعتي از  ــارك، رانندگي در هر س ــك و دانم ــوري چ جمه
ــن  ــبانه روز و حتي در روزهاي آفتابي بايد با چراغ روش ش
انجام شود و خاموش بودن چراغ ها   جريمه سنگيني  دارد.

ــنگاپور هيچ مغازه اي  آدامـس جويدن ممنوع: در س
ــت و جويدن آدامس در  ــاز به فروختن آدامس نيس مج
ــر خواهد انداخت. در سنگاپور  ــما را به دردس خيابان ش
ــدگان، تف كردن در خيابان  ــن غذا دادن به پرن همچني
ــي جريمه هاي  ــيفون توالت هاي عموم ــيدن س و نكش

سنگين و حتي زندان به دنبال دارد.
ــهر مسكو،  رانندگي با ماشـين كثيف ممنوع: در ش
ــد دالري دارد.  ــين كثيف جريمه اي ص رانندگي با ماش
ــد كه ميزان كثيفي طبق اين قانون  هرچن

تعريف نشده است.
ــتان و  بدرقـه كـردن ممنوع: در انگلس
ــافر در ايستگاه ها  ــه، بدرقه كردن مس فرانس

قطار ممنوع است، چراكه مانع سوار 
ــافران و تاخير قطارها  ــدن به موقع مس ش

مي شود.
ممنوعيت خوردن و آشاميدن در ماه 
رمضان در كشورهاي مسلمان: هر چند 
كه ايران نيز به عنوان يك كشور مسلمان 
ــافران خاصه  ــن قانون را دارد، اما مس اي
ــن قانون مبرا  ــگران خارجي از اي گردش
ــتند، اما  در امارات متحده عربي  اين  هس
قانون براي همه قابل اجراست و جريمه اي 

معادل 275 دالر به دنبال دارد.
ممنوعيت رانندگي با لباس راحتي: در 
 كاليفرنياي آمريكا، نشستن پشت فرمان و 

رانندگي با لباس راحتي كه در خانه پوشيده 
مي شود، ممنوع است.

ــورك آمريكا،  پريدن ممنـوع: در ايالت نيوي
ــطحي چه چند پله و چه از يك  پريدن از هر س

بلندي باشد ممنوع است.

سه شنبه   29   بهمن  92   شماره  135 سرزدن به خانه پدري

من از طرف مادر، جنوبي هستم و از طرف پدر، اهل طالقان و زادگاه خودم تهران است. مناطق توريستي 
ــند، ولي معموال درباره بناهاي تاريخي و خانه هاي  ــران مثل دربند و دركه را همگان مي شناس ــي ته و تفريح
قديمي اين شهر كمتر صحبت مي شود. اين ميراث فرهنگي با ارزش يا اصال ديده نمي شوند يا به علت محافظت 
ــوند يا اين كه آنها را خراب مي كنند تا به جايش برج بسازند. اين عملكرد اخير  ــوده مي ش ــدن كافي فرس نش
ناراحت كننده است. بايد يادمان بماند كه اين بناها، ريشه هاي ما هستند، ولي ما گاهي به دست خودمان آنها 
ــت. در هر  ــل هاي آينده ايران اس ــت بلكه براي نس را خراب مي كنيم. بناهاي تاريخي صرفا براي امروز ما نيس
ــاخت برج  ــيم و به نظرم ويران كردن آثار فرهنگي و هنري براي س ــخگو باش صورت ما بايد در برابر تاريخ پاس
هيچ پاسخ مناسبي براي فرزندان ما نخواهد بود.  زادگاه پدرم طالقان بوده  ، جايي با طبيعت زيبا و بكر. وقتي  از 
تهران خارج مي شويد و به طالقان مي رسيد، چنان هواي پاكيزه اي شما را در بر مي گيرد كه تازه يادتان مي افتد 

آسمان چه رنگي است. اكسيژن طالقان براي ما ساكنان تهران عجيب و غريب است!
زادگاه مادرم، اهواز  نيز ديدني هاي زيادي دارد. اگر يك بار به اين شهر برويد، فراموشش نخواهيد كرد. البته 
من سفارش مي كنم كه اهواز و مناطق اطراف آن را حتما در فصول خنك سال مانند اواخر زمستان و آغاز فصل 
بهار در آب و هوايي دلنشين تجربه كنيد، زيرا در ديگر فصل ها گرماي هوا براي گردشگران اذيت كننده خواهد 
بود.  سفرهاي من نيز مانند بسياري از ديگر بازيگران به دو دسته شخصي و كاري تقسيم مي شود. عمده سفرهاي 
من به نقاط مختلف ايران به واسطه كارم بوده است. اين موقعيت موجب مي شود 
كه شهر را به خوبي ببينم؛ زيرا در سفرهاي شخصي ممكن است كه فرد كمتر 
بتواند به سراغ ديدني هاي مختلف شهر برود. سفرهاي كاري خصوصا اگر به 
ــطه دعوت از ارگان يا مركزي خاص باشد، موجب مي شود  جاذبه هاي  واس
گردشگري شهر را با كمك اهالي بهتر ببينيم. اتفاقا چند وقت پيش از سوي 
ميراث فرهنگي كرمان به اين شهر دعوت شديم و مناطق گردشگري شهر 
ــت. مثال شما در وسط كوير به  ــهر بي نظيري اس را ديديم. كرمان واقعا ش
ــيد. زيبايي باغ شازده در تصور نمي گنجد. در حالي كه  ــازده مي رس باغ ش
ديگر كشورها مناطق توريستي كم ارزش تري دارند، ولي چنان به تبليغ 
آنها مي پردازند كه در دلتان مي گوييد، عجب جاهاي عجيب و غريبي 
ــد! در حالي كه در ايران ديدني هاي عجيب و غريب زيادي به  دارن

معناي واقعي كلمه وجود دارد. 
ــگري در ايران  ــاره گردش ــته درب ــه دلم خواس هميش
ــا زيبايي هاي يك  ــه بگويم، يكي اين كه  لطف ــد نكت چن
ــت   در  ــه را با ريختن زباله خراب نكنيد. يادم اس منطق
ــازده هنگامي كه محو آن همه زيبايي بودم و از  باغ ش
نهادينه شدن فرهنگ سفر رفتن در خانواده هاي 
ــت   ــا لذت مي بردم كودكي پوس ــر در آنج حاض
پفكش را به مادرش داد و مادرش آن را براحتي 
در جوي باغ شازده انداخت. من واقعا متعجب شده 
ــت كه با زباله  ــودم. حيف اين همه زيبايي نيس ب
ــرود؟ چنين چيزهايي ديگر به  بخواهد از بين ب
مسئوالن و دولت مربوط نمي شود. اين آداب را ما 
بايد در خانواده هايمان بياموزيم و به ديگران نيز 
منتقل كنيم.  نكته ديگر يادگاري نوشتن روي آثار 
ــت. ياد بگيريم كه واقعا اين يادگاري ها مناسب  تاريخي اس
ــتند. حتما آيندگان نيز از  ــدن بر بدنه تاريخ نيس حك ش
ديدن چنين يادگاري هايي خوشحال نخواهند شد بلكه 
با خود مي گويند، يك نفر تا چه حد بايد خودشيفته باشد 
كه به حريم عمومي ديگران تجاوز كند؟ براي ثبت شدن 
در تاريخ به جاي كنده كاري با كليد روي آثار باستاني، 
بهتر است  فرد در زمان خود كار ارزشمندي انجام دهد 

تا براي هميشه باقي بماند.

پوشيدن شلوارك  صورتي ممنوع! 

   

كارون آب مي رود!
رود كارون، پرآب ترين و بزرگ ترين رودخانه ايران است ، رودخانه اي 
ــرى دركنار آن تشكيل شده اما  در سال هاى  كه  اولين تمدن هاى بش
ــت  به شدت  ــتان هم هس اخير آب اين رودخانه كه رگ حياتى خوزس
ــتر نقاط رودخانه مى توان به  ــت، تا جايى كه در بيش كاهش يافته اس
راحتى راه رفت!   مسأله انتقال آب كارون به خارج از استان هم، كم آبى 

بيشتر و چه بسا خشكى آن را به همراه خواهد داشت./ فارس 

شتر سوارى در كرمان 
ــه اي از ايران معموال  ــازي هاي محلي در هر منطق ــابقات و ب مس

ريشه در فرهنگ و اقوام آن منطقه دارد.
ــتان ريگان استان كرمان برگزار  ــابقاتي كه در شهرس  يكي از مس
مي شود مسابقه شترسواري است. شايد ايده آل نگري باشد اما اين 
مسابقات هر كدام مي تواند تعداد زيادي مسافر را راهي اين شهرها و 

استان هاي بزرگ كند. / مهر 

مراسم گردو در اورامانات
ــا روايتگر آييني  ــت ام ــي معمولي اس ــن عكس در ظاهر عكس اي
ــتان است. تقسيم گردو هاى درخت هاى وقفى پير  قديمي در كردس
ــاليار بين خانواده هاى روستاى اورامان توسط كودكان اين روستا  ش
ــنتى برگزار  ــكل آيينى س و درآخرين روز از اولين هفته بهمن  به ش
مى شود. صاحب خانه نيز در برابر برداشت چند دانه گردو از كيسه 

كودكان به آنها آجيل و خوردنى مى دهد./ تسنيم

آلبوم

در سفر مراقب قوانين عجيب و غريب باشيد

نام خود را بر تاريخ حك نكنيد
نگار فروزنده، بازيگر، از زيبايي هاي 

باغ شازده در ميان كوير مي گويد
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