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مديركل ميراث فرهنگي زنجان خبر داد:

زنجان جزء 5استان برتر كشور در زمينه دريافت نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي

مديركل ميراث فرهنگي زنجان گفت :استان زنجان
جزء  5استان برتر كشور در زمينه دريافتنشان ملي
مرغوبيت صنايع دستي قرار گرفت .به گزارش
روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان زنجان ،يحيي رحمتي،
صبح امروز ،يكم خردادماه ،در زنجان با اعالم
خبر فوق ادامه داد :پس از برگزاري موفقيت آميز

چهارمن مراسم داوري نشان ملي مرغوبيت صنايع
دستي در سال  ، 96استان هاي زنجان ،البرز،
خوزستان ،آذربايجان شرقي و مركزي بعنوان 5
استان برتر كشور قرار گرفتند و از الناز خدايي
فرد معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي
زنجان تجليل بعمل آمد .او ادامه داد :اين انتخاب
بر اساس كيفيت آثار و شاخص هاي تخصصي
صورت گرفته است .گفتني است مسابقه اعطای
"نشان ملی" برای آثار صنایع دستی ،در مهر و
آذر ماه سال  1396طی دو مرحله برگزار شد و
در مرحله نهایی  11اثر از استان زنجان موفق به
دریافت نشان ملی شدند که این آثار از صنایع
دستی بومی استان می باشند .آثار استان زنجان
كه موفق به دريافت نشان ملي مرغوبيت صنايع
دستي شده اند شامل شمعدان ملیله اثر علیرضا

لطفی رضایی ،کاسه شکالت خوری ملیله اثر
محمدحسین ستاری  ،قاب عکس ملیله اثر نقی
رحمانی ،تاج سر ملیله اثر رباب محمدی ،دستبند
ملیله اثر رباب محمدی ،گل سینه ملیله اثر سما
جوادی ،گردن آویز ملیله اثر سکینه کرانی  ،کاسه
و سینی قلمزنی اثر داود اوصالی ،چاقو 4تیغه اثر
ذکریا علیخانی  ،چاقو  2تیغه اثرحسن نظری،
ساز سرنا اثر حسین عقیلی مي باشد .از ميان اين
 11اثر نيز  3اثر به مرحله داوري دريافت نشان
بين المللي راه يافتند كه اين آثار در سال  97از
طريق شوراي جهاني صنايع دستي  WCCبراي
كسب گواهي بين المللي ،داوري خواهد شد .هم
اكنون نيز اين آثار در نمايشگاه صنايع دستي كه
در معاونت صنايع دستي كشور برپا شده در
معرض ديد عالقمندان قرار دارد.

فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي استان زنجان
بعنوان فرمانده برتر كشوري انتخاب شد
فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري استان زنجان بعنوان
فرمانده برتر كشوري سازمان ميراث فرهنگي
كشور انتخاب شد .به گزارش روابط عمومي
اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري زنجان ،بر اساس نامه سرتيپ دوم
پاسدار امير رحمت الهي فرمانده يگان حفاظت
سازمان ميراث فرهنگي  ،سرهنگ ابوالفضل

مرادي ،فرمانده يگان حفاظت استان زنجان
بعنوان فرمانده برتر كشوري انتخاب گرديد.
فرمانده يگان حفاطت استان زنجان بخاطر
انجام برنامه هاي ابالغي ،بخاطر استفاده بهينه از
سيستم الكترونيكي در حفاظت اطمينان بخش،
تدابير در بحث رضايت كاركنان و صيانت از
سربازان بعنوان فرمانده برتر در بين استان هاي
كشور انتخاب شد.

جشنواره شاتوت در هزار رود طارم برگزار شد
نخستين جشنواره شاتوت عصر روز
گذشته  25ارديبهشت ماه در روستاي هزار
رود طارم برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث
فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري زنجان،
جشنواره شاتوت عصر روز گذشته با

حضور مديركل ميراث فرهنگي زنجان،
معاونان اين اداره كل در روستاي هزار
رود طارم در ميان درختان شاتوت برپا
گرديد .مجموعه چاي باغي هزار رود
ميزبان نخستين جشنواره شاتوت شهرستان
طارم بود كه با استقبال گسترده گردشگران

همراه شد .اين جشنواره با مشاركت
اداره كل ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي
و گردشگري استان زنجان ،فرمانداري و
بخشداري شهرستان طارم  ،دهياري هزار
رود و شوراهاي اسالمي هزار رود برگزار
گرديد.

كشف  5ظرف سفالي متعلق به عصر آهن در طارم
فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي
زنجان خبر داد :پنج ظرف سفالينه متعلق به
عصر آهن بصورت اتفاقي در گيلوان كشف شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
زنجان ،سرهنگ ابوالفضل مرادي ،صبح امروز،
يكم خرداد ماه با اعالم خبر فوق  ،عنوان كرد:
در حين خاكبرداري منازل مسكوني در روستاي

گيلوان شهرستان طارم  5ظرف سفالي متعلق به
عصر آهن كشف شد كه هم اكنون تحويل ميراث
فرهنگي شده است .او ادامه داد 2 :ظرف از اين
ظروف سالم و سه ظرف ديگه شكسته است .به
گفته سرهنگ مرادي اين ظروف به رنگ قرمز و
سياه بوده و زير منازل مسكوني محل
كشف آثار يك گورستان تاريخي
متعلق به عصر آهن است.
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گفت و گو

مصاحبه با مهندس یحیی رحمتی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان زنجان

و منجر به عدم تکرار جشنوارهها
شد .در این بین جشنوارههایی
ماندگار شد که با اقبال مواجه شد.
رویکرد متفاوت به نظر من مربوط به
همکاران من میشود و این وضعیتی
مطلوب است .معتقدم حتی من اگر
به عنوان مدیر فرد خالقی هم بوده
باشم اگر همکار خالقی نداشت ه باشم
موفق نخواهم بود و دلیل موفقیت
جشنوارهها خالقیت و درک صحیح
همکاران از ایدهها و برنامههای
جشنوارهها بوده است و یکی از
نعمتهایي كه خداوندي در دوران
مدیریتم  ،هوشمندی همکارانم بوده
است که این هوشمندی موجب
شد که ایدهها به خوبی دریافت و
به مرحله اجرا درآید و این اجرای
بند  38بیانیه پایانی بیست و سومین نشست وزرای خارجه
موفق ایدهها دغدغهها را گرفت و
کشورهای عضو اکو در شهر دوشنبه تاجیکستان ضمن تقدیر
منجر به این شد که ما همه ساله
از برگزاری جشنواره اکو در شهر زنجان -کشور جمهوری
جشنوارهها را به شکل متفاوتی
اسالمی ایران ،آن را به عنوان یک رویداد مهم در پهنه جاده
برگزار کنیم.
ابریشم مورد حمایت قرار داده و از اعضا میخواهد که در
به نظر شما اجراي جشنوارههای
این رویداد منحصربفرد حضور جدی داشته باشند
متفاوت و مختلف و نهایتا محدود
شدن جشنوارهها به دو جشنواره
مهم غذایی (جشنواره ملی آش
لطفا تاریخچهای از جشنوارههای گردشگری
ایرانی و جشنواره بینالمللی غذای کشورهای
و رویکرد خودتان را به جشنوارههای گردشگری
اکو -جاده ابریشم) نشان دهنده ظرفیت و کشش
بفرمایید.
استان زنجان به اجرای جشنوارههایی با ماهیت
البته آنچه که ما در نظر داریم شايد در کالم فراتر از
غذایی است؟
يك جشنواره باشد چراکه جشنواره ها صرفا محلی
دقیقا .علت اینکه غذا مورد نظر قرار گرفت این
است برای برنامهای که در یک بستر خاص اتفاق
بود که موضوع جشنواره را تخصصی بکنیم به
میافتد .ما قصد و نظرمان از جشنواره از همان اول
عنوان تجربه یک موضوع خاص در یک مقصد
موضوع معرفی استان بود آن هم نه فقط معرفی به
گردشگری .بنابراین باید بگوییم که غذا میتواند
گردشگران چراکه زنجان هنوز برای خود زنجانیها
نيز به صورت مناسب معرفی نشده بود .باز معرفی
فقط در این قالب نبود که بگوییم زنجان کدام
غذا را به عنوان برشی جدا از سایر
بناهای تاریخی را دارد بلکه هدف معرفی زنجان
جاذبهها انتخاب کردیم تا با اجرای
به همشهریان بود از این نظر که زنجان ظرفیت
این رویدادها زنجان را به عنوان مقصد
ی تواند داشتههایی را به نمايش
باالیی دارد و م 
گردشگری تعریف کنیم
بگذارد که یک دیدگاه نوینی را از يك مقصد سفر
به گردشگر ارايه بدهد  ،که همه ي اينها در راستاي
توانمندسازی جامعه محلی یا جامعه میزبان به انجام
نسبت به خیلی موضوعات دیگر جذابتر باشد .به
ميرسد  .اجرای جشنوارهها هم با همین رویکرد
عنوان مثال اگر شما بتوانید در یک زمان و مکان
آغاز و در قالب ایدههای مختلفی ارائه و اجرا شد.
مشخص در یک مقصد خاص گردشگری ذائقه و
برخی از جشنوارهها همان ابتدا ابتر ماند و ادامه
طعم غذای  14کشور را تجربه کنید؛ عالوه بر تجربه،
پیدا نکرد از جمله جشنواره اسبدوانی ،جشنواره
این امر یک جاذبه خاص هم به شمار میرود یا
مجسمههای یخی و جشنواره پاراگالیدر و برخی
بتوانید آش ،لباس ،گویش و فرهنگ  31استان را
دیگر از جشنوارهها که با وجود مطالعهای که انجام
در یک رویداد ببینید و تجربه کنید ،این یک جاذبه
شده بود در میدان عمل بازخورد مناسبی نداشت
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منحصر بفرد است .بدون اینکه تک تک استانها را
بگردید .علت اینکه غذا انتخاب شد این است که
غذا یک زمینهای دارد و تاریخچهای دارد که این
زمینه و تاریخچه را خیلی موضوعات ندارد .غذا با
فرهنگ ،فولکلور و آیینها و اعتقادات مناطق ارتباط
مستقیم دارد و مهمترین عامل ارتباطی و روبروی
هم نشستن در پدیده غذا قابل مشاهده است و زمان
غذا خوردن شما میتوانید امنیت الزم را حس کنید.
حتی یک مقصد را بخواهید امن نشان دهید یکی از
تنها موضوع محتوایی که عمال برای
احیای جاده ابریشم در حال اجراست
همان جشنواره بینالمللی غذای اکو-
جاده ابریشم است
عوامل دخیل در این موضوع همانا در آرامش غذا
خوردن است .به همین دلیل غذا را به عنوان برشی
جدا از سایر جاذبهها انتخاب کردیم تا با اجرای این
رویدادها زنجان را به عنوان مقصدی تعریف کنیم که
افراد بتوانند یک تجربه متفاوت در آن به دست آورند
که تا این زمان در این امر موفق هم بودهایم.
فلسفه وجودی جشنواره بینالمللی غذای اکو
جاده ابریشم را بفرمایید.
اصطالحا تولد این نوزاد مبارک از دل یک مادر مهربان
به نام چشنواره ملی آش ایرانی اتفاق افتاد .دوستان
و همکارانم در جشنواره ملی آش ایرانی به ویژه در
جشنواره نهم و دهم عظمتی را آفریدند که در بسیاری
نقاط دیگر انگیزه کار مشابه پدید آمد و در بسیاری
استانهاجشنوارهحتیباعنوانجشنوارهملیآشایرانی
اجرا شد اما هیچکدام جشنواره ملی آش ایرانی استان
زنجان نشد .در یکی از جشنوارههای آش ،نمایندگان
سازمان همکاریهای اقتصادي اکو میهمان جشنواره
بودند و پیشنهاد اولیه در همان جشنواره مطرح شد که
میشود جشنواره غذای کشورهای اکو را در کنار این
جشنوارهاجراکرد.بنابرایننطفهاینجشنوارهکاشتهشد
نالمللی به رشد سریع
و وجود نام یک سازمان مهم بی 
این جشنواره کمک کرد .بنابراین جشنواره غذای اکو
جاده ابریشم سال اول در کنار جشنواره ملی آش ایرانی
(مادر خود) اجرا شد .این جشنواره به زودی رشد کرد
و از دور بعد هم از جشنواره ملی آش ایرانی جدا شد
و از سال دوم به عنوان جشنواره اکو -جاده ابریشم اجرا
شد .چرا جاده ابريشم؟ دلیل آن این بود که؛ جاده ابریشم
مجموعه راهها و شوارع است که به عنوان یک سمبل
امروزه مطرح است و نشان دهنده ارتباط بین ملتها
است.کشورهاییدراینزمینهبهرهبرداریهاییراازاین
پدیده شروع کردهاند و در حال احیای جایگاه و نقش
اقتصادیجادهابریشمهستند.امروزپروژهجادهابریشم
یک پروژه بزرگ جهاني است .بنابراین اکو یک بستر
مناسب برای ورود به موضوع و جاده ابریشم یک پهنه
مناسب و قابل توجه است که باید از این پهنه استفاده
کرد تا موضوع جشنواره بهانهای باشد برای جذب
مخاطبین ما در بیرون از مرزها .شما به عنوان مثال در
نالمللیدرحوزهجادهابریشممیبینید
بحثاتفاقاتبی 

گفتوگو
که کشور چین بیش میلیاردها دالر در این پروژه اعتبار
هزینه میکند .در حالی که تنها موضوع محتوایی که
عمال برای احیای جاده ابریشم در حال اجراست همان
جشنواره چهارم را من یک گام نه بلکه
چندين گام به جلو میدانم.
نالمللیغذایاکو-جادهابریشماست.پس
جشنوارهبی 
یک اتفاق بیرونی در حال رخ دادن است و ما باید بهره
خودمان را از این اتفاق بیرونی ببریم که این امر البته
هزینه ،زمان و انرژی قابل توجهی را میطلبد.
آیا جشنواره چهارم وجوه تمایزی با
جشنوارههای قبلی داشت؟
جشنواره چهارم را من یک گام نه بلکه چندين گام
به جلو میدانم .از دو وجه؛ قبل از اینکه به اتفاقات
بیرونی توجه کنیم تجربه ارزشمند اجرای این برنامه
بود .بنا به اعتراف تمامی کسانی که حتی امیدی به
اجرای آن نداشتند ،این جشنواره منظمترین رویداد
گردشگری کشور بود حتی معاون گردشگری کشور
به این امر اذعان داشتند .در حوزه بیرونی موضوع حتی
برای همشهریان ما قابل توجه بود که ما برای اولین بار
گردشگرانی را از شش کشور شاهد بودیم که در تعداد
قابل توجه در محل جشنواره حاضر شدند .عالوه بر
آنصنعتگرانصنایعدستیکهتولیدکنندهصنایعدستی
مرتبط با غذا بودند از استانهای مختلف در این رویداد
فروش بسیار باالیی داشتند که این امر در سال حمایت
از کاالی ایرانی برای مجموعه اداره کل موفقیت قابل
توجهیبود.
یک مسئله مهم دیگر درخصوص این جشنواره
بند  38بیانیه پایانی بیست و سومین نشست وزرای
خارجه کشورهای عضو اکو در شهر دوشنبه
تاجیکستان بود که ضمن تقدیر از برگزاری جشنواره
اکو در شهر زنجان -کشور جمهوری اسالمی ایران،
آن را به عنوان یک رویداد مهم در پهنه جاده ابریشم
مورد حمایت قرار داده و از اعضا میخواهد که در
این رویداد منحصربفرد حضور جدی داشته باشند
 .این یک موفقیت بزرگ بینالمللی است و این
امر مسئولیت ما را سنگینتر میکند چراکه پا را
فراتر گذاشتهایم و این بیانیه برای ما مستند خوبی
است برای سال آینده که بتوانیم در مکاتباتمان با
کشورها و در دعوتهایمان از گروههای آشپزی و
ورود تورهای گردشگری نظاممندتر حرکت کنیم و
این بیانیه موضوع اجرای جشنواره را به نوعی به
یک تفاهمنامه منطقهای تبدیل کرده است که باید
بهرهبرداری الزم را از این امر داشته باشیم .در این
راستا باید از روحیه تعلق خاطر يکی از همشهریان
خود نیز تشکر کنیم که تالش وافری داشتند برای
تنظیم این بیانیه و حضور آقای اکبر خدایی به عنوان
يك ديپلمات زنجاني در هيات سياسي ايران در
اجالس مذكور نعمتی بوده است برای استان زنجان.
برنامههای اداره کل برای ورود به پروژه
جهانی جاده ابریشم چیست؟

برنامهای میتواند موفق باشد که عالوه بر جهانی
بودن به اجراي موفق محلي آن هم فکر کند .این
امر در برنامهریزی مهم است .آنچه مد نظر است
عبارت است شناخت جامع و كامل از پروژه جاده
ابریشم که بدانیم چه اتفاقی میخواهد بیفتد .از لحاظ
تاریخی هم باید نقش جاده ابریشم را بشناسیم و
جایگاه تاریخی خودمان را هم بدانیم .موضوع
بعدی اجرای برنامههای تخصصی است .به عنوان
نمونه همین جشنواره غذا بستر مناسبی را برای یک
تشکیالت و سازمان غیردولتی در حوزه کشورهای
مسیر جاده ابریشم ایجاد کرده است که این ظرفیت
میتواند زنجان را به یک مرجع مهم در بحث غذا
در جاده ابریشم تبدیل کند و تشکلهایی باید ایجاد
شود که در طول سال بتواند برنامههایی را اجرا کند.
آیا برای رسیدن به این هدف الزم است که
کارگروه خاصي تشکیل شود؟
الزم است که مدیریت شهری ما بتواند این موضوع
را جدی بگیرد و بتواند جایگاه شهر را در این
خصوص تثبیت کند و اين نهال نوپا را مدیران شهر
جامعه میزبان باید منافع خود را در برگزاری
جشنوارهها لمس کند و برای دستیابی به
منافع اقتصادی بیشتر تالش کند.
بتوانند آبیاری کنند .متأسفانه برخی مواقع برخورد
سردی میشود که امیدواریم با مطالعه تاریخچه
جشنواره ،مدیریت شهری نقش مؤثر خود را ایفا
نماید .تمام اتفاقاتی که در گذشته در بخش جشنواره
رخ داده و تمامی هزینههای انجام شده ،در بخش
توسعه شهری ،ایجاد نشاط و شادمانی در شهر و
توسعه زیرساختهای شهر بوده است و این امر به
اندازه کافی باید برای مدیران محترم شهری انگیزه
ورود به عرصه همکاری در اجرای جشنوارهها را
ایجاد نماید و انرژی خود را صرف زیر سؤال بردن
گذشته نکنیم بلکه برای ارتقای جایگاه تاریخی و
تمدنساز استان و شهر زنجان بکوشیم.
میزان اثرپذیری مسائل گردشگری شهر زنجان
از جشنواره چقدر بوده و در چه حوزههایی این
اثرپذیری بوده است.
ببینید ،اوایل دهه  80چند گردشگر با دوچرخه در
شهر زنجان بودند و مردم از حضور این گردشگران
متعجب بودند و دور آنها جمع شده بودند تا با آنها
ارتباط برقرار کنند و یک پدیده بود در حالی که شما
امروز شاهد حضور گردشگران خارجی در شهر و
بازار زنجان هستید و این حضور یک حضور عادی
است .جشنوارهها در اقتصاد شهری هم تأثیرگذار
بوده است .ارتقای تعداد فروشگاههای صنایع دستی
از  87فروشگاه و کارگاه در سال 1387به  387مغازه
و فروشگاه در سال  1396یعنی اینکه مخاطبی بیرون
از شهر پیدا شده است و رونق صنایع دستی استان
زنجان تحت تأثیر برگزاری رویدادها قرار گرفته
است .افزایش سطح اشغال هتلها هم این امر را
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نشان میدهد .اینکه االن متقاضی ساخت هتل در
شهر داریم از نشانههای اثرگذاری جشنواره است.
راهنمایان تور ما در هیچ مقطعی به این حد شغل
نداشتهاند.
راه افتادن قطار گردشگری به مقصد جشواره ملی آش
ایرانی برای اولین با در کشور یک پدیده منحصربفرد
و قابل توجه است که نشان دهنده تأثیر جشنواره
در اقتصاد شهری است .حضور ماشینهای پالک
غیرزنجانی در شهر در ایام جشنواره خود نشان از
پویایی شهر در این ایام به موجب جشنوارهها است.
پیشنهاد شما برای شهر زنجان به موجب این
ظرفیتها چیست؟ آیا میتوان خیابانی را در شهر
زنجان به غذا و رستوران اختصاص داد؟
خوب در صنایع دستی این اتفاق افتاده است .در غذا هم
اتفاق خواهد افتاد و این ظرفیت در شهر زنجان وجود
دارد.بایدبرایفضایشبانهگردشگریشهرفکریکرد
که این ظرفیت در شهر زنجان وجود دارد.
چه عواملی برگزاری جشنوارههای گردشگری
را تحت تأثیر قرار میدهد؟
یکی از آفتهایی که جشنواره را تهدید میکند پایین
بودن باور برخی حوزهها درخصوص تأثیرگذاری
جشنواره و رويدادهاي مشابه در آینده استان است
و باعث میشود که گونهای بیتفاوتی در آنها ایجاد
شود  .در برخی موارد نقد غیرتخصصی به حوزه
وارد میشود که انرژی زیادی از ما میگیرد و از کار
اصلی خودمان میمانیم .لذا باید اهداف خودمان را
تبیین کنیم و جامعه میزبان را با این موضوع آشنا کنیم
و آنها را در اجرای جشنواره دخیل کنیم و جامعه
میزبان باید منافع خود را در برگزاری جشنوارهها
لمس کند و برای دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر
تالش کند.
اگر فرض کنیم که جشنواره ملی آش ایرانی و
جشنواره بینالمللی غذای اکو -جاده ابریشم اوج
جشنوارههای استان هستند برای پویایی موضوع
چه کار باید بکنیم؟
جشنواره ملی آش ایرانی و جشنواره بینالمللی
غذای اکو -جاده ابریشم اوج جشنوارههای غذایی
کشور هستند .من اعتقاد دارم که این جشنواره در
حال رشد است و هیچگاه به این فکر نمیکنم
که جشنواره به اوج خودش رسیده است چرا
که اگر چنین تصوری داشته باشیم جشنواره علیه
تمامی هزینههای انجام شده برای
جشنوارههای گردشگری ،در بخش توسعه
شهری ،ایجاد نشاط و شادمانی در شهر و
توسعه زیرساختهای شهر بوده است
خودش کار خواهد کرد و هر سال ما با اجرای
برنامههای متفاوت این پویایی را در جشنوارهها
حفظ میکنیم و قرار است که هر سال جشنواره
شناسنامه خودش را داشته باشد و به
همین دلیل است که میگوییم جشنواره
نهم ،دهم ،یازدهم و...

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس :کیلومتر  2جاده قدیم زنجان  -تهران
تلفن024 - 33791010 :

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

گفت و گو

گفتوگوی اختصاصی با آقاي کامیار اسکندریون
دبیر جامعه هتلداران کشور و رئیس جامعه هتلداران استان زنجان

با سالم لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و
درخصوص جامعه هتلداران ایران و زنجان توضیح
دهید.
من کامیار اسکندریون هستم .از سال  1357نزد پدرم
در هتل پارك زنجان مشغول به کار شدم و تا به امروز
در این هتل بودهام  .شغل اصلی من هم همین هتلداری
است .من از ابتداییترین شغل در زمان پدرم نزد عوامل
اجرایی هتل شروع كردم  .از سال  1368مسئولیت
وضعیت هتلداری و خدمات هتلی استان
زنجان در سطح مناسبـی قرار دارد.

مستقیم در هتل داشتهام و در حال حاضر مدیر هتل
هستم.مراحلآموزشهتلداریبلندمدتوکوتاهمدت
نالمللی دارم.
دیدهام و یک دوره نیز مدرک بی 
درخصوص جامعه هتلداران ایران؛ از سال 1377
استارت تاسیس تشکل جامعه هتلداران استان زنجان
را زدم که با توجه به مغایرتهای قانونی و وجود
برخیتشکلهایصنفی،جامعهاستانیازسویجامعه
هتلداران ایران حمایت میشد .در سال  1382رسم ًا
عضوهیئتموسسجامعههتلداراناستانزنجانبودهام
که جامعه را تاسیس کردیم و از همان روز رئیس هیئت
مدیره این تشکل بودهام .در سال  1384به عضویت
هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران انتخاب شدم .در آن
سالها دولت نگاهش به مجامع صنفی بود و توجهی به
جامعه نداشتند .در تمامی دورهها در هیئت مدیره بودهام
تا سال  1391که در انتخابات با رأی باال به عنوان نفر
سوم جامعه ،عضو هیئت رئیسه جامعه شدم و خزانهدار
جامعه نيز بودم .در سال  1393هم همینطور .در سال
 1395هم در انتخابات مربوطه به عنوان عضو هیئت
رئیسه و دبیر جامعه هتلداران ایران انتخاب شدم.
به نظر شما خدمات هتلداری و خدمات اقامی
چه نقشی در فعالیت گردشگری دارد؟
من معتقدم گردشگری 2بازو دارد یکی اماکن اقامتی و
دیگری دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که کار
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بازاریابی گردشگری را به عهده دارند .معتقدم هتلها
مهمترین بازوی خدمات گردشگری بوده و اگر چنین
چیزی نباشد گردشگری به وجود نمیآید .اقامت در
کنارجاذبههایگردشگریمهمترینامردربرنامهریزی
سفراست.
با وجود اهمیت هتلداری در گردشگری،
وضعیت هتلداری ایران و استان زنجان را در حال
حاضرچگونهارزیابیمیکنید؟
در رابطه با ایران یک سری استانداردهایی وجود دارد
نالمللی نیست .در اروپا استانداردهای متفاوتی با
که بی 
استانداردهای خاورمیانه و آسیای میانه و آسیای جنوب
شرقیوجوددارد.درحالحاضرباالتریناستانداردهای
هتلداری به جز هتلهای زنجیرهای مربوط به آسیای
جنوب شرقی آسیاست مثل ژاپن ،چین و مالزی و. ...
استانداردهای ایران در حد وسط استانداردهای اروپا
و آسیای جنوب شرقی قرار دارد .به این معنی که جز
هتلهایزنجیرهایکهدرکلدنیاخدماتهمسانیارائه
میدهند ،استانداردهای ایران از اروپا باالتر و از آسیای
جنوبشرقیپایینتراست.
در داخل کشور هم باید گفت وضعیت هتلهای استان
زنجان با توجه به نرخ و سطح گردشگری وضعیت
مناسبی داریم و از بسیاری از استانها جلوتر هستیم.
ضمن اینکه باید اشاره کنم که ما هنوز در آغاز راه هستیم
وهنوززیرساختهایکاملینداریم.هنوزآموزشهای
رسمی و آکادمیک نداشتهایم و تمامی آموزشها
اختیاری و محدود بودهاند .با توجه به این وضعیت
باید گفت که وضعیت هتلداری و خدمات هتلی استان
زنجان در سطح مناسبی قرار دارد.
وضعیت تشکلهای حرفهای در بخش هتلداری
چگونه است؟ آیا جایگاه مناسب عملکردی دارند به
ویژهدرانجاماقداماتمناسبتشکلی،موانعمختلف
هتلداریوگردشگریبخشتخصصی است
ونمیتواندزیرمجموعهصنفیباشدکهاص ً
ال
تخصصی در حوزه گردشگری ندارد

این حوزه را بفرمایید؟
جامعه هتلداران ایران از سال  1376از استان مازندران
و با الگوبرداری از تشکلهای اسپانیا انجام شد .اما
همانگونه که اطالع دارید تا سال  1396و تصویب
قانون برنامه ششم توسعه ،جامعه هنوز جایگاه واقعی
نداشت .از سال  1396با تصویب قانون برنامه ششم
توسعه که جایگاه این تشکل در قانون پیشبینی شد .ما
کار اصلی خود را شروع کردیم و اولین کار جدی این
بود که تمام استانها تشکل رسمی هتلداری با اساسنامه
مشترک داشته باشند .در سال  1397کل تشکلهای
استانها کار خود را شروع خواهند کرد .ما در این
راستا نیازمند مصوبات خاصی از مجلس و بهرهمندی

ازپشتوانهقانونیهستیم.آنچهکهمسجلاست،تشکل
جامعه هتلداران بیشترین همراهی و همکاری را با
سازمان متولی داشته و در سطح باال کار کرده است از
جمله حضور در نمایشگاهها .این تعامل در استان بسیار
باال بوده است.
تشکل خودش را از بدنه سازمان جدا ندانسته است و
از این تعامل جایگاه قابل قبولی به دست آورده است.
هتلداری و گردشگری بخش تخصصی است و
نمیتواند زیرمجموعه صنفی باشد که اص ً
ال تخصصی
در حوزه گردشگری ندارد ،لذا وضعیت قبلی که قانون
نظام صنفی خواستار تسلط بر آن بود اص ً
ال قابل قبول
نبودکهباتصویبقانونیبرنامهششمتوسعهک ً
المداخله
اتاق اصناف در امور تخصصی گردشگری ممنوع شد
که البته این ممنوعیت هم در قانون نظام صنفی و هم
در آییننامههای سازمان تخصصی ممنوعیت داشت و
رعایت نمیشد و آن هم ناشی از خالءهای قانونی در
بخشگردشگریبود.
به نظر شما در حال حاضر وضعیت گردشگری
استان را به ویژه در بخش هتلداری چگونه میبینید؟
هم وضعیت آمار گردشگران و هم اقامت گردشگران
و مسافران در هتلها؟
باید یک بحث مقایسهای داشته باشم و آن هم این
است که باید ببینیم چه چیزی مطلوب ماست؟ با
توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید ببینیم وضعیت
ما در مقایسه با سالهای گذشته چگونه بوده است .اگر
نسبت به سنوات قبل افزایش داشتهایم باید بگویم که
وضعیت خوبی داریم .هتلی وضعیت قابل قبولی دارد
که اشتغال  50درصدی داشته باشد اما اگر قرار باشد
وضعیت اقتصادی برای هتل داشته باشیم باید اشغال
اتاق  82درصد داشته باشیم که در حال حاضر در این
وضعیت قرار نداریم در حالی که در کشورهای دیگر
اين عدد بین  60تا  90درصد است .در ایران به دلیل
وضعیت جغرافیایی (مث ً
ال خراسان رضوی و زنجان)
نمیتوان استانها را با هم مقایسه کنیم .اما در زنجان به
استناد آمارها در حال حاضر اشغال  30تا  35درصدی
داریم که اص ً
ال وضعیت خوبی نیست .اما توجه داشته
باشیم که هتلهای استان از اشغال اتاق  28درصدی به
این وضعیت رسیده است که این وضعیت رو به رشد
است .پیشبینی من این است که به خاطر وضعیت
در زنجان به استناد آمارها در حال
حاضر اشغال  30تا  35درصدی داریم
که اص ً
ال وضعیت خوبی نیست
ارزی و وضع خروجیهای جدید برای مسافرانی که
برای اولین بار ،دومین بار و سومین بار از مرز خارج
میشوند ،گردشگری داخلی رونق بیشتری پیدا بکند و
شاید درصد اشغال اتاق از 40درصد هم بگذرد و این را

نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی ایران  ،واقع در زنجان میدان
آزادی خیابان کشاورز جنب هالل احمر ساختمان معاونت صنایع دستی

گفتوگو
از روی رزروهای حال حاضر میتوان نتیجهگیری کرد.
با این وضعیت ایران مقصدی ارزان خواهد بود برای
گردشگران خارجی و مقصد خارجی برای گردشگران
داخلی گران خواهد شد .بنابراین حرکت رو به جلو
خواهدبود.
وضعیت هتلهای استان به لحاظ کمی آیا
پاسخگوینیازگردشگراناست؟
در استان 15الی 16هتل و هتل آپارتمان داریم در سطوح
مختلف که به لحاظ کیفی وضعیت قابل قبولی دارند
و این وضعیت نسبی است .اما در حوزه اقامتگاههای
ارزان قیمت وضعیت خوبی نسبت به استانهای دیگر
نداریم و وضعیت ما در تعدادی از واحدها به لحاظ
کیفی و حتی امنیت ساختمان بسیار پایین است و ما به
سرمایهگذارانی که در حوزه اقامتی وارد میشوند باید
بگوییم که در بخش ساخت اقامتگاههای ارزان قیمت
وارد شوند.
در مقاطعی که اوج سفر هست با مشکل اقامت مواجه
هستیم .امکان زدن چادر در سطح شهر نداریم و اغلب
مخالف آن هستیم که در سطح شهر چادر زده شود.
اقامتگاه ارزان قیمت مناسب هم که نداریم .از مدرسه
هم توصیه میکنیم استفاده نشود .خانههای استیجاری
همدرسطحاستانزنجاننداریم.بنابراینبرایمدیریت
مسافرانی که در چادرها میخوابند و یا به دنبال اقامت
در مدارس هستند بایستی در حوزه ایجاد اقامتگاه ارزان
سیر ساخت اماکن اقامتی بایستی منطقی
باشد وقتی اقامتگاه ارزان قیمت ایجاد
شد ما در نهایت با توسعه گردشگری
نیاز به اقامتگاههای چند ستاره هم پیدا
خواهیم کرد
قیمتسرمایهگذاریکنیم.بهعنوانمثالسرمایهگذاری
بود که میخواست هتل سه ستاره با ظرفیت  32اتاق
احداث کند که پس از بررسی مشخص شد با همان
اعتبار و سرمایه میشود اقامتگاه ارزان قیمت با 200اتاق
احداث کرد که مشتری آن هم از همین االن وجود دارد
و این امر ،امر اقتصادی است چراکه در حال حاضر
مهمانپذیر مناسبی نداریم و بهتر است در این حوزه
سرمایهگذاری شود .البته اين سخن به این معنی نیست
كه شخص ًا مخالف ساخت هتلهای چهار و پنج ستاره
باشمبلکهسیرساختاماکناقامتیبایستیمنطقیباشد
وقتی اقامتگاه ارزان قیمت ایجاد شد ما در نهایت با
توسعه گردشگری نیاز به اقامتگاههای چند ستاره هم
پیدا خواهیم کرد و ممکن است تا چند سال بعد این نیاز
هم طرح شود .اما در حال حاضر ساخت هتل پنج ستاره
مثل این است که قرار باشد در منطقهای شهرکی ساخته
شود و قبل از ساخت منازل مسکونی و خیابانكشي،
کسی بیاید و سوپرمارکت احداث کند که طبیعی است
که این سرمایهگذاری با شکست مواجه خواهد شد.
آیا میتوان هتلسازی را به این شکل هدایت
کنیم که هتلهای پنج ستاره را به عنوان یک جاذبه
نیز مطرح کنیم و با توجه به همایشها و جشنوارهها
وجود یک هتل چهار یا پنج ستاره را توجیه کنیم؟
مشکل عمده ما این است که نیاز ما مقطعی است و به

خاطر عدم توزیع مناسب سفر ما با این مشکل مواجه
هستیم .نیاز به اقامتگاههای با کیفیت یک نیاز مقطعی
است و دائمی نیست .ما مثل کشورهای دیگر باید سفر
را توزیع کنیم .در کشور ترکیه سفر در طول سال جریان
دارد و خیلی فصلی نیست و نوسان آن اندک است
و حتی در ایام سرما هم شاهد حضور گروههای سنی
خاص(بازنشستگان)درشهرهایساحلیهستیمواین
نشاندهنده توزیع سفر است و هتلها پر است .ما در
اردیبهشت نیاز داریم اما آیا در رمضان و آبان و آذر و دی
و بهمن هم نیاز به اقامتگاه داریم؟ حتی نیمه اول اسفند.
سرمایه بخش خصوصی جواب این بخش را نمیدهد
و ورود دولت هم در این بخش ممنوع است و بخش
خصوصی هوشمند است و در این بخش وارد
نمیشود.
درخصوص نیروی انسانی بخش هتلداری و
سطوح مختلف آن چه تحلیلی دارید؟
ما متأسفانه درخصوص نیروی انسانی و مهارتهای
مربوطه در بخش هتلداری کشور مشکل داریم .ما
تنها یک نفر دکترای هتلداری در کشور داریم .حتی
رئیس جامعه هتلداران تخصص دانشگاهي هتلداری
ندارد .ما به تازگی در دانشگاههای علمی و کاربردی
رشته هتلداری را تأسیس کردهایم و هنوز تبدیل به
رشته دانشگاهی به معنای واقعی نشده است .دورههای
آموزشی هم که در مراکز آموزشی برگزار شده خیلی
مفید نبوده است بیشتر آموزشهای کوتاه مدت بوده
است .کارکنانی هم که در این دورهها شرکت کردهاند
باالجبار بوده است و تمایل درونی برای حضور در این
کالسها نداشتهاند چرا که اساس ًا شغل گردشگری در
ایران نهادینه نشده است و کار در بخش گردشگری
فصلی و موقت است و شاغلین در بخش همیشه به
دنبالشغلبهتریبودهاند.
به نظر من بهرهبرداران بخش هتلداری تفکر سنتی را
کنار بگذارند و به کارکنان خود اعتماد کنند و در راستای
تقویت علمی و فنی آنها تالش کنند و حتی مدیران باید
آموزشهای الزم را ببینند .در این حالت ما احساس
میکنیم که نیرو هم باید آموزش ببیند .قوانین اداره کار
و بیمه هم امنیت شغلی بخش را از بین برده است و
کارفرمایان بخش در بکارگیری نیروی انسانی وسواس
داشته و از استخدام هراس دارند در حالی که اگر قوانین
سختگیرانه نباشد ما نیروی انسانی را استخدام رسمی
میکنیم.
تدابیر هتلها برای افزایش میزان اقامت (افزایش
اشتغال هتل) در ایام غیرسفر چیست؟ و چه
ارگانهایی میتوانند در این امر کمک کنند؟
تها و وضعیت موجود در
هتلها با توجه به محدودی 
کشوربهلحاظاعتقادات،تنهاسیاستوراهبردشانارائه
تخفیف است و کار دیگری نمیتوانند بکنند .سازمان
متولی میتواند با برگزاری جشنوارهها و همایشها به
این امر کمک کنند .آب و هوا هم در این امر تأثیر دارد
و برنامههای فصلی میتوان انجام داد و باید جاذبههایی
متناسب با آب و هوای مناطق داشته باشیم .مث ً
ال
ورزشهای زمستانی در اردبیل میتواند جابه باشد و
اقامت را افزایش دهد در غیر این صورت تخفیف هم
کارسازنیست.
نرخ هتلهای ایران را با کشورهای دیگر و نرخ
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هتلهای استان را با دیگر نقاط کشور مقایسه کنید؟
نرخ پایین یا باالی اقامت در هتل خیلی در انگیزه سفر به
شکل دائمی تأثیرگذار نیست .آنچه که تأثیر در انتخاب
مقصد سفر دارد بیشتر جاذبه است .مردم بیشتر برای
دیدنتختجمشیدشیرازراانتخابمیکنندنهبهخاطر
فالن هتل با فالن مقدار و مبلغ نرخ .با این وجود نرخ
هتل در ایران بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز است .افزایش
قیمت ارز موجب میشود که سفر برای خارجیهایی
که قصد سفر به ایران دارند ارزان تمام شود و برای
داخلیها گرانتر شود .در سطح کشور معتقدم که نرخ
هتلبایدتوسطبازارتنظیمشودوفراینداستانداردسازی
باید هتل را از ابالغ نرخ معاف کند به شرط عدم
سوءاستفادههتلها.بایدکفوسقفنرخهتلهاتعیین
شود و کمتر از کف و باالتر از سقف ممنوع باشد.
مسائل مالیاتی و هزینه انرژی و نیروی انسانی موجب
میشود که کاهش قیمت در حد پایینتر از کف امری
غیرمنطقیباشد.قیمتهابایدباکیفیتهمسازیداشته
باشد .قیمت استان زنجان نسبت به استانهای همطراز
استانزنجانتقریبامتعادلاست.برخیاستانهاازجمله
تهران و منطقه آزاد کیش و قشم نرخ بسیار باالیی دارند
و ارزش ملک را بیشتر مدنظر قرار میدهند و نرخ را با
آن تنظیم میکنند که امری غلط است.
سخن پاياني
سخن پایانی این که خوشحالم از اینکه اولین مجله و
ماهنامهاستانزنجاندرحوزهگردشگریمنتشرمیشود
و از این جهت من تشکر میکنم و چقدر خوب که
در حال حاضر نیاز به اقامتگاههای  4و
 5ستاره یک نیاز مقطعی است
این امر در بخش اقتصادی است و از اینکه توجه
ویژهای به مسئله هتلداری داشتهاید تشکر میکنم .از
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان به ویژه مدیرکل و خصوصا معاون گردشگری و
کارشناسانحوزهگردشگریتشکلمیکنم.خوشحال
هستم که جامعه هتلداران استان زنجان از جایگاه قابل
توجهیدرسطحجامعههتلدارانکشوربرخورداراست
و با افتخار اعالم میکنم که در کشور حرفی برای گفتن
داریم و توجه ویژهای به جامعه هتلداران استان میشود.
بنده به عنوان نماینده استان در جامعه هتلداران کشور
و به عنوان دبیر جامعه هتلداران ایران تالش بسیاری
برای تنقیح قوانین در حوزه هتلداری کردهام به ویژه
در کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده هتلداری از
 9به  6درصد تالش بسیاری کردیم که مورد لطف
هتلداران سراسر کشور قرار گرفتم و این مایه مباهات
است .درخواست میکنم که هتلهای استان و به ویژه
مدیران هتل برای تقویت جایگاه استان در جامعه
هتلداریکشورحضورجدیتریداشتهباشند.درپایان
از مجموعه اداره کل به ویژه مدیر کنونی و مدیران قبلی
اداره کل تشکر میکنم و نمیتوانم نام نبرم
از آقای نقیزاده محجوب که با وجود شرایط
خاصزمانمدیریتشانکارهایبسیاربزرگ
و علمی انجام دادند.

عرضه کننده انواع چاروق  ،چاقو ،گلیم ،خاتمکاری  ،میناکاری
شیشه گری و انواع ظروف مس اصیل زنجان

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

گردشگری

سجاد خدایی
عضو شورای اسالمی شهر زنجان

شهر توسعه یافته با شهروند مسئول
تقاضا برای توسعه پایدار شهری و شهرهای
پایدار از مهمترین چالشهای فرا روی قرن حاضر
است .شهری که بتواند در کنار حفظ روحیه
سالم زندگی ،دارای امتیازات تکنولوژیک بوده و
براساس ایده های روشنگرانه ،عدالت اجتماعی
را در خود داشته باشد.
چشم انداز جهانی با ورود به هزاره سوم بیانگر
این مسئله بسیار مهم است که تقریب ًا بیش از
نیمی ا ز جمعیت جهان در نواحی شهری ساکن
خواهند شد مناطقی که بیشترین منابع را مصرف و
بیشترین ضایعات و آلودگی ها را تولید می کنند.
الگوهای فعلی توسعه شهری فارغ از نوع شکل
گیری فرم شهرها و توسعه و تحول آنها با توجه
به رشد فزاینده و فعالیت های انسانی منجر به
بروز بحران های اکولوژیکی و ناپایداری محیطی
گردیده که زندگی نسل بشر را با مخاطرات جدی
روبه رو ساخته است .از این رو بسیار الزم و
ضروری است که ضمن بهره مندی از تجارب
کشورهای توسعه یافته با انجام مطالعات داخلی و
بومی سازی یافتههای بین المللی ،با هدف ارتقای
کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری ،نگاهی نو
و مسئوالنه به این مهم معطوف گردد .شاخص
های توسعه پایدار در گستره بین المللی تا ملی
و محلی بنابر مقتضیات فرم شهری ،منابع ،فرهنگ
و اعتقادات مختلف قابل تعریف بوده و این مولفه
های مشترک توسعه پایدار با مبنای ارتقاء کیفیت
زندگی و محیط زیست شهری از طریق راهبردهای
صحیح طراحی و توسعه شهری باید به دنبال تحقق
اهداف باشد که چهار هدف زیر می تواند از جمله
مهمترین آنها باشد:
 - 1تسهیل زندگی شهری و ارتقای کیفیت
زندگی و باالبردن تعامالت اجتماعی مثبت و
سازنده شهروندان.
 - 2تامین عدالت در دسترسی به خدمات و
سرویس های شهری برای همه شهروندان و
لحاظ نمودن حقوق شهروندی به خصوص
برای معلولین ،سالمندان  ،کودکان و اقشار
آسیب پذیر از طریق طراحی شهری مسئوالنه و
امکان فرصت حضور استفاده مداوم همه مردم
از کلیه اماکن و فضاهای عمومی و محله ای.
 - 3افزایش استفاده از وسائط نقلیه عمومی و
تشویق سفرهای پیاده از طریق طراحی مناسب
محورهای پیاده شهری و محله ای.
 - 4تالش در حفظ محیط زیست و منابع و
ذخایر طبیعی از طریق فرهنگ سازی و تعیین
الگوهای مصرف متعارف برای دستیابی به
شهری پاک با ارتقای شاخص بهداشت و
سالمت مردم.
بدون شک توسعه شهری با یک نگاه تک بعدی
اتفاق نخواهد افتاد و الزم است که با یک تفکر
و اعتقاد جامع نگرانه در طرحهای توسعه شهری
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با استفاده از مبانی نظری و روشهای عملی به
شهرها به عنوان یک سازمان اجتماعی که فلسفه
تشکیل آنها خود انسان می باشد ،توجه جدی
نمود.چرا که شهرها همانند یک سیستم پیچیده
همواره درحال پویائی و تکامل هستند و با
توجه به رابطه متقابل عناصر تشکیل دهنده آن،
تغییرات در هر یک از آنها موجبات تغییر در
سایر عناصر و در نتیجه کل مجموعه سیستمی
را باعث خواهد شد.
فلذا توجه همه جانبه به ارکان و عناصر تشکیل
دهنده و مشارکت دهی هر یک از آنها در
جهت توسعه شهری با توجه به تعاریفی که از
منظر هر یک از عناصر و بخش های جامعه از
توسعه متصور است ،اجتناب ناپذیر است.بطور
مثال تعریف توسعه شهری /شهرتوسعه یافته از
نگاه یک شهرساز با یک بهره بردار و یا یک
شهروند می تواند متفاوت باشد .بنابراین آنچه
که مورد نظر این نوشتار است ،بیشتر توجه به
مباحث توسعه درون شهری است که بر
خالف سیاستهای کالن توسعه شهری در داخل
شهر و با حضور ساکنان و شهروندان صورت
می پذیرد .موضوعی که چند وجهی با ابعاد
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی
بوده و طبیعت ًا فراتر از بحث تک سازمانی است.
توسعه شهری در ایران شدیدا ً دولت محور بوده
و قدرت اصلی در اختیار قدرت مرکزی می
باشد .دولت حاضر نیست که قدرت خود را به
نهادهای محلی واگذار نماید .در نتیجه مشارکت
محلی شهروندان را در حد صفر نگه داشته شده
است .در حالیکه در توسعه شهری باید ساکنان
محالت بتوانند در حدود و ثغور توسعه محله
خود نظارت و دخالت داشته باشند.
بدلیل نبود سازمانی یکپارچه که بتواند منافع
شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی را در
نظر بگیرد ،عدالت جغرافیایی و توزیع منافع
ملی دولت انجام نمی شود و به رغم رشد
اجتماعی مردمی  ،کیفیت زندگی در شهرهای
ایران بسیار پائین تر و میزان بهره وری و حجم
سرمایه گذاری بسیار اندک است و از این رو
تقویت حرکت شهرداری ها و نهادهای محلی
و شوراهای شهرها باید مورد توجه جدی قرار
بگیرد.
آنچه اغلب مردم از توسعه شهری در ذهن دارند
با آنچه که برای تحقق آن تالش و مشارکت
نمایند ،متفاوت است.
عدم آگاهی بخشی و اطالعات شهروندان از
حقوق شهروندی خود و اختیارات ،وظایف و
مسئولیت های مربوط به شورا و شهرداری ها
از دالیل اصلی نبود مشارکت پذیری است که
اغلب مهمترین وظیفه شهرداری را تأمین نظافت
شهری تصور می کنند .اینجاست که شهروند به

یک شهرنشین تنزل یافته و به عنوان یک عنصر
مهم با بی تفاوتی نقش اصلی خود را ایفا نمی
نماید.
وجود مشکالت زیاد در روند فعالیت های
نهادهای شهری مانند شوراها ،محدود کردن
شورا به مباحث شهرداری و تبدیل شوراهای
شهری در عمل به شورای شهرداری ،عدم
ثبات مدیریتی و تعویض مکرر مدیران شهری
و بی توجهی آنها به برنامه های بلند مدت و
زیر بنائی ،حاکم شدن نگاه های سلیقه ای و
گروهی بر فعالیت ها و عدم اعتقاد دولت در
تفویض و واگذاری اختیارات و قدرت مرکزی
به نهادهای محلی  ،ضعف فرهنگ مشارکتی در
توسعه شهری  ،مشکالت موجود در طرح های
تفصیلی و عدم همگن سازی طرح های اجرائی
با امکان تامین منابع مالی و نداشتن یک مدیریت
یکپارچه شهری و تولی گری های ادارات و
نهادهای مختلف  ،ورود آگاهانه شوراهای شهر
به عنوان نهادهای مردمی در حوزه ی شهری
و ارتقای جایگاه شوراهای پایه و فرادست در
اتخاذ سیاستهای کلی و تصمیم گیری و نظارتی
می تواند کارآمدی و کارآیی آنها را افزایش داده
و به عنوان مسئولین محلی با شناختی بهتر و
واقع گرایانه نسبت به مسئولین ستادنشین می
توانند نقش مهمی را در توسعه شهر ایفا نمایند
و با آگاهی نسبت به کمبودها و مشکالت منطقه
خود و با استفاده از توانمندی اعضا و مشارکت
دادن مردمی که به فرهنگ ،اعتقادات ،ارزشها،
آداب و رسوم ،اخالق و رفتار اجتماعی آنها
کام ً
ال آشنا هستند  ،طرحهای مهمی را برای
توسعه محلی و شهری ارائه نمایند .حل مشکل
توسعه نیافتگی و عقب ماندگی های موجود
به تنهایی از عهده دولت ساخته نیست و الزم
است که بستر و ظرفیت های الزم برای پذیرش
مشارکت و همکاری سازمانهای غیردولتی و
بخش خصوصی و آحاد مردم ایجاد شود .شهرما
خانه ماست ،اغلب شعاری است که داده می
شود و برآن اعتقاد داریم .بنابراین برای داشتن
شهری توسعه یافته بلحاظ همه جوانب پیش
گفته ،مشارکت فعال ساکنان و شهروندان در
پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعه ای و بهره
گیری از سرمایه گذاران و توسعه گران با یک
رویکرد مثبت برد برد به عنوان پاشنه آشیل
توسعه حائز اهمیت است و این توسعه محقق
نمی گردد مگر اینکه از یک شهروند گرفته تا
یک مدیر شهری و یک مسئول و نماینده دولت
همه و همه پای کار آمده و با برداشتن موانع
احتمالی و مهندسی فرآیندهای مشارکت پذیری
و سرمایه گذاری در جهت رونق بخشی به
اقتصاد شهری و توسعه شهری هم صدا و هم
قدم باشیم.

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس :کیلومتر  2جاده قدیم زنجان  -تهران
تلفن024 - 33791010 :

دکتر مسیح اله معصومی
شهردار زنجان

گردشگری
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شهردار زنجان:

باید روش مناسبی برای سرمایه گذاری در زنجان پیدا کنیم
شهردار زنجان بر ضرورت طراحی روشی برای
گسیل سرمایه ها به شهر زنجان تاکید کرد و
افزود  :باید روش مناسبی برای سرمایه گذاری
در زنجان پیدا کنیم تا عالوه بر تامین منافع
سرمایه گذاران  ،شهر و شهروندان نیز از محل
سرمایه گذاریهای انجام شده بهره مند شوند.
مسیح اله معصومی گفت :زنجان به توان
سرمایه گذاران بخش خصوصی نیاز دارد باید
روشهایی به کار گیریم که سرمایهها به سمت
پروژههای زنجان گسیل شوند و با وضعیت
کنونی شهرداری و بدهیها قادر نخواهیم بود
که پروژههای بزرگ را به سرانجام برسانیم.
وی با ذکر اینکه اقتصاد شهری از جمله
مسایلی است که ارتقاء آن ،رشد و پیشرفت
روزافزون شهر را در پی داشته و امکان تقویت
زیرساختها و امکانات شهری را فراهم
میکند افزود  :یکی از مسایلی که در کشور
ما در سالهای اخیر مورد توجه بوده ،جذاب
سازی شرایط و ارائه تسهیالت ویژه به بخش
خصوصی برای انجام بخشی از وظایف دولتها
است ،هر چند دیر اما مدتی است که مدیران به
این مسأله واقف شدهاند که بدون حضور بخش
خصوصی و با تصدی انحصاری دولت امکان
رشد و پیشرفت کشور وجود نداشته و منابع
عمومی کشور کفاف امور عمرانی و اقتصادی
را به طور کامل نمیدهد .گردشگری ،سالمت،
راهسازی و ...از جمله مسایلی است که در
سالهای اخیر مورد اقبال سرمایه گذاران بوده
و دولت در برخی موارد نیز امکانات خوبی به
سرمایه گذاران برای ایجاد زیرساخت در این

بخشها ارائه کرده است.
شهردار زنجان تصریح کرد  :بررسیهای واقعبینانه
نشان میدهد  ،دولت و نهادهای حاکمیتی به
تنهایی امکان توسعه خدمات در بسیاری از
بخشها را ندارند .یکی از این موارد در شهرها
صادق است .شهرداریها با وجود خوداتکایی و
وابستگی ناچیز به بودجههای دولتی ،در بسیاری
از موارد این امکان را ندارند که شرایط خدماتی
را شتاب ببخشند و مجبور به اولویت بندی با
وجود کمبود درآمد و بودجه هستند .در این موارد
است که حضور سرمایه گذار و حمایت از بخش
خصوصی میتواند راهگشا باشد .البته این مساله
نیازمند استقبال گرم برای سرمایهگذاران بخش
خصوصی است تا آنها رغبت بیشتری به حضور
در این بخش و خارج کردن منابع مالی خود از
بانکها داشته باشند.
معصومی با اذعان بر اینکه طی سالهای
اخیر با افزایش درآمد شهرداریها و کاهش
تصدی دولت در شهرها شاهد رشد چشمگیر
در روند خدمات بوده ایم اظهار داشت  :هم
اکنون شهرداری زنجان نوید استقبال گرم
برای سرمایه گذاران را میدهند .در گذشته به
دالیل مختلف و با وجود تفکرات نادرست
در خصوص سرمایه گذاری ،همچنین بی
توجهی به سرمایه گذاران و سنگ اندازی در
مسیر فعالیتهای آنان شاهد مشکالت مختلف
در این بخش بودهایم به شکلی که بسیاری از
تسهیالتی که تنها نیازمند حضور سرمایه گذاران
و فعالیت بخش خصوصی است در زنجان با
کمبود مواجه شده است .اما شرایط امروز ،نوید

آیندهای روشن در حوزه سرمایه گذاری در شهر
زنجان را میدهد.
شهردار زنجان با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری
در شهر زنجان ،نیازهای این شهر را در بخشهای
فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی عنوان کرد و گفت:
ارتقاء زیرساختها و خدمات در این بخشها
از توان و عهده شهرداری خارج است چون
شهرداری در شرایطی نیست که وارد حوزه
سرمایه گذاری شود و نیازمند استفاده از
ظرفیتهای مردمی در این بخش هستیم و تنها
ورود مردم و سرمایه گذاران میتواند مشکالت
شهر را در این بخشها برطرف سازد.
وی قرارگرفتن در مسیر شبکه سراسری خطوط
انتقال برق،گاز ،نفت دسترسی به بازارهای
وسیع و روبه گسترش داخلی و خارجی  ،وجود
نیروی کار جوان و تحصیلکره به دلیل وجود
 24واحد دانشگاهی و مراکز آموزش عالی و
تحقیقاتی و دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم
پایه  ،قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به
غرب و تهران-اروپا و راه آهن سراسری را
از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در زنجان
برشمرد و خاطرنشان کرد :شهر زنجان به دلیل
کمبود امکانات و زیرساختها و توان کم
نهادهای حاکمیتی برای توسعه خدمات ،نیازمند
حضور و حمایت از سرمایه گذاران است؛
در حالی که مدیران شهر شرایط و تسهیالت
ویژهای را برای سرمایه گذاری در شهر زنجان
فراهم کردهاند و شاهد استقبال گرم آنها از بخش
خصوصی هستیم اما هنوز بخش خصوصی اقبال
مناسبی در این خصوص نداشته است.

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

گردشگری

محمدجواد شقاقی

پارسای سیاحتگر
اگر پارسایی سیاحت نکرد
سفر کردگانش نخوانند مرد
(سعدی)
در تاریخ سیاحت و سیاحتگری ایران ،به ویژه
در تاریخ سیاحتگری معاصر ،نام شادروان
آقای حاج میرزا باقر ریاحی از مهمترین و
ماندگارترین نامهاست .آن مرحوم در سال
 1263خورشیدی 1302 /هجری قمری،
همزمان با حیات ناصرالدین شاه در زنجان
متولد شد .پدرش ،آیتاله آقا میرزا عبدالواسع
زنجانی (تولد در حدود  1264هجری قمری،
درگذشت در  1330هجری قمری) از علمای
زنجان بود و تألیفات متعددی داشت .جد او،
آخوند مالمحمود زنجانی بود که در سال 1310
در زنجان درگذشت .نیاکان او با  15واسطه به
مستوفیان قزوین و چهره شاخص آن ،حمدا...
مستوفی ،مورخ ،جغرافیدان ،شاعر ،سیاح و
پژوهشگر معروف سده  7و  8میپیوندند و
ادامه خاندان مستوفی با  19واسطه به ْحر ریاحی
(منسوب به قبیله بنی ریاح) شهید معروف واقعه
کربال ( 10محرم 61 ،هجری قمری) منتهی
میشود .درباره انتساب خاندان ریاحی ساکن
در زنجان با ریاحیهای قزوین ،به صورت
اجمال یادآور میشود که مستوفیان قزوین
به دلیل مشاغلی که در امور دیوانی ،دولتی
و مالیاتی داشتهاند ،با عنوان مستوفی معروف
بودهاند ،از جمله آنان ،حمداهلل مستوفی است
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که مستوفیگری شهرهای قزوین ،زنجان و ابهر
را به عهده داشته است .سکونت و ازدواج او
در زنجان ،دلیل وجود نسل ریاحیها در زنجان
است .همچنین از انتصابات نسل ریاحی در قبل
از سده  7هجری میتوان به وجود آل ْحر در
منطقه جبل عامل لبنان اشاره کرد که شیخ حر
عاملی ،صاحب وسایل الشیعه از مشهورترین
ایشان است.
مرحوم آقای حاج میرزا باقر ریاحی در خانواده
اهل علم و دیانت زاده شد .وی تحصیالت
ابتدایی را در حوزههای زنجان و قزوین گذراند
و از محضر پدر نیز بهرهمند گردید .آن مرحوم
دارای چهار برادر به نامهای حاج میرزا محمد،
آقامیرزا قوامالدین ،آقامیرزا جاللالدین و آقا
محمدجواد منتظری ،فرزند (همین) نجیبه خانم
است .خانه پدری مرحوم ریاحی از خانههای
بزرگ و معروف شهر زنجان و شامل حیاط
اندرونی و بیرونی بود که بعد از مرگ پدر
به وسیله وراث فروخته شد .خریدار جدید
این خانه ،دکتر علی محمدخان نوایی ،رئیس
صحیه زنجان است که از آن به عنوان مطب
و محل سکونت خود استفاده میکرد .این خانه
در انتهای کوچه رشتچی ،در خیابان سعدی
وسط واقع شده بود .شادروان ریاحی در 1291
خورشیدی ،بعد از مرگ پدر ،خانه جدیدی برای
خود خرید و آن را چندین بار بازسازی نمود.
این خانه اکنون در کتار رختشویخانه و بازارچه
صنایع دستی ،با عنوان اسم جعلی شربتخانه
در اختیار سازمان میراث فرهنگی زنجان است.
از بخشهای مهم این خانه در ایام گذشته،
کتابخانه نسبتا بزرگ آن بود که در طبقه دوم
ضلع غربی خانه قرار داشت .مجموع کتابهای
این کتابخانه از کتابهای خاندان ریاحی بود که
به همت مرحوم ریاحی گردآوری شده بود .این
کتابخانه ،کتابهای نفیس و نسخ خطی متعددی
داشت .در بررسی تاریخ کتابخانههای زنجان،
باید نام این کتابخانه را منظور داشت .متأسفانه،
کتابخانه خاندان ریاحی ،بعدها با مهاجرت
صاحب آن به نجف و کربال ،بدون صاحب
مانده و اندک اندک پراکنده گشت .اکنون برخی
از نسخههای آن را میتوان در نزد خانوادههای
زنجانی پیدا کرد .نگارنده ،از دو نسخه نفیس آن
در کتابخانه ملک تهران سراغ دارم که احتماال به
وسیله مرحوم ریاحی به حاج حسین آقا ملک
اهدا شده است.
مرحوم آقای حاج میرزا باقر ریاحی در همین
خانه و در ایام جوانی بود که تصمیم گرفت
و به قولی نذر کرد که همه ساله تا آخر عمر،
به زیارت خانه خدا برود و هر سال از تمام
مشاهد ائمه دیدار کند .او بعدها توفیق آن را
یافت که به  48سفر حج تمتع برود .مرحوم
ریاحی برای رسیدن به سرزمین حجاز و زیارت
کعبه ،از چهار مسیر مرسوم روزگار خود ،راه
سپرده است:
مسیر اول ،که به جبل شهرت دارد .در این مسیر

حجاج بعد از زیارت عتبات عالیه در عراق ،از
طریق جنوب آن سرزمین و از طریق بیابانهای
خشک و بیآب و علف ،خود را به مدینه
میرساندند.
مسیر دوم :زائران خانه خدا ،بعد از زیارت
عتبات به سرزمین شام و حلب و دمشق رفته
و از طریق جنوب دمشق ،عازم سرزمین حجاز
و مدینه میشوند.
مسیر سوم :زائران ،از طریق روسیه ،عثمانی
(ترکیه) ،سوریه و شام ،لبانان و فلسطین به مصر
و شهرهای قاهره و اسکندریه رفته و از آنجا
به وسیله کشتی با عبور از دریای سرخ به بندر
جده میرفتهاند.
مسیر چهارم :این مسیر که بیشتر جنبه سیاحت
داشته و تقریبا ایمنتر بوده ،از بنادر جنوب ایران
آغاز میشده است .یعنی طالبین زیارت خانه
خدا ،ابتدا به یکی از بنادر سواحل خلیج فارس،
مثل بوشهر ،یا بندرعباس رفته و از آنجا به وسیله
کشتی به بمبئی در هندوستان میرفتهاند .آنگاه
بعد از حدود یک ماه توقف ،به همراه حجاج
هندی و با کشتیهای آن کشور ،از دریای عرب
و دریای عدن و دریای سرخ عبور کرده و خود
را به بندر جده میرساندهاند .مرحوم ریاحی در
سفرنامه خود که من نگارنده آن را خواندهام،
ضمن بازگویی خاطرات ،یادآوری کرده بود که
اولین بار در بمبئی موفق به دیدن آسانسور شده
و برای رفتن به طبقات باالتر ساختمان از آن
استفاده کرده است.
مرحوم ریاحی ،آن پارسای سیاحتگر ،عالوه بر
سیر انفس به سیر آفاق توجه فراوان داشت و
توانست از کشورهای هند ،شوروی(ترکمنستان،
آذربایجان ،روسیه ،ارمنستان) ،ترکیه ،روسیه،
اردن ،فلسطین ،لبنان ،مصر و کویت دیدار کند.
او در میانه عمر در عراق و در شهر کربال اقامت
گزید ،اما هر سال سفر به ایران و زنجان و مشهر
مقدس را از یاد نبرد .پارسایی و فضایل اخالقی
این مرد عالم ،موجب اعتبار و احترام او در نزد
علما و مشاهیر ایران و کشورهای مسلمان بود.
چنان که با بزرگانی چون آیت ا ...عبدالکریم
زنجانی ،عالمه محمدحسین طباطبایی تبریزی،
حاج حسين آقاملک ،آیت ا ...مرعشی ،آقابزرگ
تهرانی ،آقامیرزا ابراهیم زرین قلم ،حاج آقا رضا
زنجانی ،آقا سید محمود حسینی و گروه کثیری
از دانشمندان و فضالی ایران و دیگر کشورها،
دوستی ،مراوده و مکاتبه داشت .او تا آخر عمر
از نعمت بینایی برخوردار بود و نیازمند عینک
نشد .سرانجام آن عارف وارسته در  86سالگی
و در  1349/5/16در کربال ،جهان را وداع گفت
و در مزاری که از قبل آماده ساخته و سنگ
آن را از خراسان آورده بود ،آرام گرفت .از او
 7فرزند باقی ماند .خانه مسکونی آن مرحوم
با بیش از یکصد سال تاریخ از طرف سازمان
میراث فرهنگی زنجان خریداری و در سال
 1394به همت مرحوم مهندس ترکانی بازسازی
شده است.

سید محمدحسن حسینی
مدرس دانشگاه

گردشگری
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اهميت سفراوليها ()firstcommers
در توسعه و معرفي مقاصد گردشگري نوظهور
بنا بر منابع موجود در حوزه بررسي چگونگي
رشد و توسعه مقاصد گردشگري و با توجه به
پيمايشهاي صورت گرفته در سالهاي اخير و مداقه
در ادبيات گردشگري ميتوان به اين نتيجه رسيد
كه استان زنجان در گستره صنعت گردشگري در
مرحله معرفي يا ورود ( )introductionقرار
دارد حتا اگر بخواهيم منصفانه به موضوع نگاه
كنيم در حال وارد شدن به مرحله وروديه است.
اگر وضعيت چنين مقاصدي را در مرحله معرفي
بررسي كنيم به نتايج مشابهي خواهيم رسيد .تعداد
بازديدكنندگان و گردشگران اين مقاصد در مقايسه
با ساير مقاصد كم و نرخ رشد آن هم پايين است.
ظرفيت اقامتي چنين مقاصدي بسيار كم و نرخ
اشغال آنها پايين است .نكتهاي كه بايد به آن توجه
نمود" ،ظرفيت اقامت"ي است نه نوع خاصي از
اقامت ـ مث ً
ال هتل ـ در اصل معناي ظرفيت اقامتي
در تعداد تختهاي يك مقصد نمود پيدا ميكند نه
در نوع تأسيسات اقامتي آن .اهميت ايجاد و توسعه
ظرفيت اقامتي توجه به نوع غالب گردشگراني
است كه در مراحل بعدي (رشد و توسعه) وارد
مقصد خواهند شد .اين كه تمايل گردشگران به
چه نوع تأسيسات اقامتي است و مهمتر اينكه
توان خريد غالب گردشگران در چه حدي است
روشنگر نوع تختهايي است كه بايد ايجاد شود.
قيمت خدمات در چنين مقاصدي باال و ميزان
هزينهكرد گردشگران نيز باالست بدين معني كه
چنين مقاصدي در مقايسه با مقاصد مشابه براي
گردشگران گران تمام ميشود .باز هم بايد به نكته
مقاصد مشابه توجه كرد .چرا كه برخي با مقايسه
قيمت در استان زنجان با مقاصد شمالي و يا مقاصد
توسعه يافته همچون اصفهان و شيراز به اين نتيجه
ميرسند كه زنجان از لحاظ قيمتي در وادي
گردشگري گران نيست .جاذبه و تصوير مقصد
براي بازديد در چنين مرحلهاي پايين بوده و جامعه
محلي به گردشگران به ديده ميهمان مينگرند.
از لحاظ اجتماعي نوع گردشگران ورودي بيشتر
برونگرا و مخاطرهپذير بوده و برخورد ساكنين
محلي با گردشگران نيز با روي گشاده و با
خوشحالي است.
نكته قابل توجه در چنين الگويي ـ برگرفته از
ديميتريوس بوهاليس ـ نوع گردشگراني است
كه وارد مقصد ميشوند .با توجه به الگو نوع
گردشگران در مرحله معرفي بيشتر بازديدكنندگان
بي هدف ( )driftersاست .كه در مرحله رشد
تبديل به نوآوران و كاشفان ()innovators
ميشوند.
بررسي گردشگران نوروزي استان زنجان كه در
ساليان گذشته انجام گرفته مؤيد مطالب جالبي

در اين خصوص است .يكي از سوآالت اصلي
پيمايشهاي ساليانه اين است؛ براي چندمين بار
است كه به زنجان سفر ميكنيد؟
آنچه باعث تثبيت مقاصد گردشگري ميشود
وجود گردشگران وفادار است .بدين معني كه
فراواني بارم سفر گردشگراني كه به آن مقصد سفر
ميكنند بيش از يك بار است .مصداق بارز اين
امر سفر هموطنان تهراني به شمال است كه گاه به
صورت هفتگي اتفاق ميافتد.
در ابراز بهانه هاي عدم توسعه برخي مقاصد
گردشگري به عدم توسعه زيرساختها و
روساختها بسيار پرداخته شده و پرداخته خواهد
شد .شنيدن اين جمالت كه اگر در اينجا هتل
مناسبي بود يا اگر رستوران شيك و تر تميزي بود
و يا اگر مركز خريد مناسبي بود و يا در بحثهاي
زيرساختي اگر راه مناسبي بود باعث رونق
گردشگري ميشد ،امري عادي است .اما سوآل
اينجاست كه عدم وجود اين موارد را چه كسي به
گوش كساني كه نيامدهاند ،رسانده است؟؟
ابتدا بايد كساني به يك مقصد سفر كنند تا در
بازگشت از آن سفر در خصوص عدم وجود
زيرساخت و روساخت مناسب اطالع رساني كنند
تا سايرين كه هنوز نرفتهاند به نتيجه برسند كه اص ً
ال
نروند! آيا در واقع چنين اتفاقي در مقاصد كمتر
توسعه يافته افتاده است؟
پاسخ با شما خواننده محترم.
پرواضح است كه منظور از نگارش سطور باال
بيتوجهي به لزوم ايجاد زيرساخت و روساخت
در مقاصد گردشگري نيست.
اما اهميت سفر اوليها هم از بعد تأثيري كه در
ساختن تصوير مقصد دارند و هم از بعد تشخيص

جايگاه مقصد در چرخه عمر محصول شايان
توجه است .اقبال گردشگران به يك مقصد نشان
از جابجايي آن مقصد در فهرست مقاصد مورد
توجه است و اگر اين امر با رشد بازديد و سفرهاي
تكراري در مراحل بعدي سفر همراه باشد دال
بر تثبيت جايگاه مقصد گردشگري در بين ساير
مقاصد و توسعه در چرخه عمر است.
با نگاهي به آمارهاي برآمده از پژوهشهاي انجام
شده در سنوات گذشته ،مشخص ميشود كه تعداد
سفر اوليها همواره با اختالف فاحشي بيش از سفر
ساير گروهها به استان زنجان بوده و در بدترين
آمار به دست آمده نيمي از گردشگران وارد شده
به استان را سفراوليها تشكيل دادهاند .نكته بارز
افزايش ميزان سفر اوليهاست كه در نوروز سال 97
با ايجاد ركوردي تازه به  68درصد بازديدكنندگان
رسيده است كه رقم قابل مالحظهاي است.
ضمن اينكه اين افراد تازه وارد را ميتوان به عنوان
كاشفان و خطرپذيراني در نظر گرفت كه ريسك
سفر به مقصدي تازه را پذيرفتهاند در بازگشت از
زنجان حامل پيامهايي هستند كه بنا بر تحقيقات
صورت گرفته در بازار ،اين افراد پيام خود را
حداقل به  23نفر خواهند رساند .پاسخي ناخواسته
به سوآلي مهم؛ آيا سفر به زنجان ارزشش را دارد؟
اهميت سفراوليها در پتانسيل آنها به منظور تبديل
يك "اتفاق" به يك "روند" است كه ممكن است
در آينده شكل بگيرد يا نگيرد .اينكه زنجان تبديل
به مقصدي براي مسافران و گردشگران تكراري
شود يا نه همچنان براي سفر اوليها جذاب باشد.
وظيفه ما ـ منظور از ما كليتي به نام زنجان است ـ
بهبود تصوير و پيامي است كه سفراوليها با خود
خواهند برد.

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

پاسد تا ضوا ذَاًٌسُ هحتطم.
كوتط تَسؼِ يافتِ افتازُ است؟
پطٍاضح است كِ هٌظَض اظ ًگاضش سطَض تاال تيتَجْي تِ لعٍم ايجاز ظيطساذت ٍ ضٍساذت زض هماغس گطزضگطي
پاسد تا ضوا ذَاًٌسُ هحتطم.
ًيست.
پطٍاضح است كِ هٌظَض اظ ًگاضش سطَض تاال تيتَجْي تِ لعٍم ايجاز ظيطساذت ٍ ضٍساذت زض هماغس گطزضگطي
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ًيست.

معرفي

(وروديه)
معرفي

(وروديه)

وضعيت هماغس جسيس
هَضز استمثال

رشد

بلوغ

اشباع

رشد

بلوغ

اشباع

نسول

ػطضِ تيص اظ حس/

كاّص تماضا /ػطضِّاي ذاظ

افطاز تيطتطي توايل پيسا هيكٌٌس تا زض

حساكثط تاظزيس/

گصضاي كٌٌس.

سفط

ترص الاهت ٍ تسْيالت سفط سطهايِ

افعايص تسْيالت

تغييط تماضاي اغلي

نسول

چرخه عمر
عرضه
عمر
چرخه

تِ هٌظَض تمَيت تاظزيسّاي

جسيس

عرضه
تقاضا

اها اّويت سفط اٍليّا ّن اظ تؼس تأثيطي كِ زض ساذتي تػَيط همػس زاضًس ٍ ّن اظ تؼس تطريع جايگاُ همػس زض چطذِ
ػوط هحػَل ضاياى تَجِ است .الثال گطزضگطاى تِ يك همػس ًطاى اظ جاتجايي آى همػس زض تقاضا
فْطست هماغس هَضز

تَجِ است ٍ اگط ايي اهط تا ضضس تاظزيس ٍ سفطّاي تكطاضي زض هطاحل تؼسي سفط ّوطاُ تاضس زال تط تثثيت جايگاُ همػس
چرخه عمر مقاصد گردشگري (بوهاليس)0222 ،

گطزضگطي زض تيي سايط هماغس ٍ تَسؼِ زض چطذِ ػوط است.

)0222
چرخه عمر
ّوَاضُ
اٍليّا
هياظضَز
هطرع
گصضتِ،
سٌَات
ضسُ
اًجام
توايلّاي
پژٍّص
جسيس تطآهسُ
آهاضّاي
ّاي ذاظ
سفط ػطضِ
تؼسازتماضا/
حس /كِ كاّص
تيص
(بوهاليس،ػطضِ
گردشگريتاظزيس/
مقاصدزض حساكثط
كٌٌس تا زض
پيسا هي
افطازاظتيطتطي
ًگاّي تِهماغس
تاوضعيت

تغييط تماضاي اغلي تِ هٌظَض تمَيت تاظزيسّاي
افعايص تسْيالت
ترص الاهت ٍ تسْيالت سفط سطهايِ
هَضز
گطزضگطاى
زض تستطيي آهاض تِ زست آهسُ ًيوي اظ
استاى ظًجاى تَزُ ٍ
استمثالتيص اظ سفط سايط گطٍُّا تِ
فاحطي
تا اذتالف
گصضاي كٌٌس.

جسيس

سفط

ٍاضز ضسُ تِ استاى ضا سفطاٍليّا تطكيل زازُاًسً .كتِ تاضظ افعايص هيعاى سفط اٍليّاست كِ زض ًَضٍظ سال  97تا ايجاز
ضكَضزي تاظُ تِ  68زضغس تاظزيسكٌٌسگاى ضسيسُ است كِ ضلن لاتل هالحظِاي است.
اها اّويت سفط اٍليّا ّن اظ تؼس تأثيطي كِ زض ساذتي تػَيط همػس زاضًس ٍ ّن اظ تؼس تطريع جايگاُ همػس زض چطذِ

(درصد)
زنجان
همػساستان
نوروزي به
ػوط هحػَل ضاياى تَجِ است.بارم
آى همػس زض فْطست هماغس هَضز
جاتجايي
ًطاى اظ
گردشگرانتِ يك
الثالسفرگطزضگطاى

تَجِ است ٍ اگط ايي اهط تا ضضس تاظزيس ٍ سفطّاي تكطاضي زض هطاحل تؼسي سفط ّوطاُ تاضس زال تط تثثيت جايگاُ همػس
چهارمين بار

بيش از چهار

سومين بار

گطزضگطي زض تيي سايط هماغس ٍ تَسؼِ زض چطذِ ػوط است.

دومين بار

اولين بار

100
90

ّوَاضُ
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اقامتگاه بوم گردی
اقامتگاههایی هستند که در محیط طبیعی با رعایت
باالترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به
شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعی
منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه
محلی ،زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را با
کیفیتی قابل قبول و تعریف شده در محیط های
طبیعی فراهم مینمایند.
مشخصات و ضوابط ساخت ،بهره برداري و درجه
بندی اقامتگاه بوم گردی در ايران
به منظور ساماندهی اقامتگاه های بوم گردی،
حفظ و پاسداشت فرهنگ سنتی و بومی ،افزایش
محصوالت گردشگری و ایجاد نوع جدیدی از
مقاصد و جاذبههای گردشگری شرح مشخصات
و "ضوابط ساخت و بهره برداری و درجه بندی
اقامتگاه های بومگردی کشور" در دی ماه سال
 1393از سوي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري كشور تدوین و ابالغ گردید.
در حال حاضر  3درجه بندي رسمي با  24آيتم
ارزيابي براي درجهبندي اقامتگاه وجود دارد.
اقامتگاه درجه يك  24آيتم ،اقامتگاه درجه دو 20
آيتم و اقامتگاه درجه سه  16آيتم ارزيابي دارد.
اين آيتم ها در  2دسته قابل طبقه بندي هستند،
كه تائيد يا رد بنا ،طراحي و نيز صدور پروانه بهره
برداري بر اين اساس صورت مي گيرد:
 - 1كميت ،كيفيت و چارچوب خدمات به
گردشگران
 - 2ويژگيهاي خاص اقامتگاه بوم گردي
ضوابط طراحي و ارزيابي:
 - 1حداقل تعداد واحد اقامتي در اقامتگاه درجه
يك  8اتاق ،درجه دو  6اتاق و درجه سه  4اتاق با
گنجايش  4نفر است.
 - 2وجود طرحهاي مديريت بازيافت پسماند و
استفاده از پساب
 - 3پيش بيني اقدامات براي صرفه جويي
در مصرف انرژي مانند نصب شيرآالت كم
مصرف
 - 4نورپردازي با رعايت روشنايي مورد نياز
ميهمانان ،بيشترين صرفه جويي و كمترين آلودگي
براي محيط
 - 5تخصيص فضا براي پذيرايي از
ميهمانان
 - 6فعاليت چايخانه ،فقط در اقامتگاه درجه يك
 - 7امكان پذيرايي و سرو غذا در اتاق در
اقامتگاههاي درجه يك و دو
 - 8فعاليت فروشگاه صنايع دستي و محصوالت
محلي در اقامتگاههاي درجه يك و دو
 - 9دسترسي به خدمات ارتباطي در صورت
وجود زيرساخت در محل در اقامتگاههاي درجه
يك و دو

 - 10امكان استفاده از
اينترنت در اتاق براي
اقامتگاههاي درجه يك	
 - 11اقدام موثر به
منظور پاسداشت و
معرفي فرهنگ بومي در
اقامتگاههاي درجه يك و
دو
 - 12اقدام موثر به منظور
حفاظت از محيط طبيعي
 - 13حفاظت از تنوع
زيستي ،ارائه محصوالت گردشگري مبتني بر
اقدامات صورت گرفته در حفاظت از محيطهاي
فرهنگي ،طبيعي و تنوع زيستي در اقامتگاه درجه
يك	
 - 14اجراي گشت طبيعت گردي با حضور
راهنماي مورد تائيد در منطقه براي اقامتگاههاي
درجه يك و دو
 - 15استفاده از انرژيهاي نو و تامين بخشي از
انرژي از طريق منابع تجديدپذير در اقامتگاه درجه
يك
 - 16حمام و سرويس بهداشتي
اقامتگاه درجه :3به ازاي هر  2واحد حداقل يك
حمام و  2سرويس بهداشتي عمومي
اقامتگاه درجه :2به ازاي هر  2واحد حداقل يك حمام
و 2سرويس بهداشتي عمومي و يك سوم اتاقها داراي
حمام و سرويس بهداشتي مستقل باشد.
اقامتگاه درجه :1هر اتاق بايد داراي يك حمام و
سرويس بهداشتي مستقل است.
 - 17رعايت بهداشت و دارا بودن كارت بهداشت
براي همه
 - 18استفاده از البسه بومي براي كاركنان و
گردشگران كه موجب جذابيت اقامتگاه براي
گردشگران است.
 - 19نمازخانه
 - 20ارائه خوراك و نوشيدني بومي همراه با سفره
آرايي و رعايت دائقه گردشگران
 - 21ارائه اطالعات در رابطه با طبيعت و فرهنگ
منطقه (بوسيله بروشور ،تابلو و )...
 - 22شناسايي مخاطرات و حوادث مرتبط با
فعاليت اقامتگاه و اقدام براي مديريت حوادث
با آشنايي كاركنان با كمكهاي اوليه و شركت در
كالس هالل احمر
 - 23رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسالمي
ايران و آشنا نمودن گردشگران با هنجارهاي جامعه
ميزبان
 - 24گذراندن دوره آموزشي مرتبط با اقامتگاه بوم
گردي براي همه كاركنان بر اساس سرفصلهاي
مصوب ميراث فرهنگي

حداقل شرايط الزم براي استاندارد اقامتگاه هاي
بوم گردي:
حداقل شرايط الزم براي درجه بندي يك اقامتگاه
بوم گردي در يكي از سطوح درجات ،دارا
بودن سطحي از خدمات و تسهيالت است كه
بايد ضمن سازگاري با معماري بومي و رعايت
اصول زيست محيطي ،امكان اقامتي ايمن را براي
گردشگران فراهم نمايد .اقامتگاه هاي بومي به سه
درجه 3و 2، 1درجه بندي مي شوند .درجه بر
مبناي امتيازات مكتسبه
در فرايند ارزيابي تخصيص مي يابد ..در اين فرايند
موارد در سه حيطه كلي به شرح ذيل مورد ارزيابي
قرار خواهند گرفت:
الف) امور ساختماني ،تجهيزات و خدمات و موارد
مربوط به آن 30درصد از كل امتيازات
ب) امور نيروي انساني ،ايمني و بهداشتي و موارد
مربوط به آن 30درصد از كل امتيازات
ج) امور پايداري ،رعايت اصول زيست محيطي
و ابعاد فرهنگي و موارد مربوط به آن 40درصد
از كل امتيازات
رعايت نسبت هاي تخصيص داده شده در مجموع
امتيازات ،ضروري است.
ارزيابي امتيازات:
در فرايند ارزيابي ،امتيازاتي از صفر تا  10ممكن
است به هر يك از موارد ارزيابي تعلق گيرد .اين
امتيازات بر اساس سطح كيفي و مطلوبيت مورد
ارزيابي ،تعيين مي شوند.
در اقامتگاه هاي بوم گردي درجه سه حداقل
كسب امتياز  1براي هر مورد الزامي است و حداقل
ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه
نبايد كمتر از  2باشد.
در اقامتگاه هاي بوم گردي درجه  2حداقل كسب
امتياز  4براي هر مورد الزامي است و حداقل
ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه
نبايد كمتر از  5باشد.
در اقامتگاه هاي بوم گردي درجه  1حداقل كسب
امتياز  7براي هر مورد الزامي است و حداقل ميانگين
مجموعامتيازات
در اين سطح از درجه نبايد كمتر از  8باشد.

عرضه کننده انواع چاروق  ،چاقو ،گلیم ،خاتمکاری  ،میناکاری
شیشه گری و انواع ظروف مس اصیل زنجان

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

میراث

حسن حسینعلی
محقق و استاد دانشگاه

اماکن توریستی و
ژئوتوریستی زنجان
از دیدگاه
مؤ ّلفین دورۀ قاجار
بخش د ّوم:
بر اساس گزارش رساله «تاریخ و
جغرافیای خمسه و توابع آن»
در شمارۀ گذشته دربارۀ کتب و رسائل مربوط
به «زنجان» که جزو جلد ششم «مجموعۀ
ناصری» بود ،مطالبی آورده شد .همچنین در
آن بخش از مقاله ،به محتویّات رسالۀ ا ّول
یعنی «تحریر جغرافیای خمسه» در خصوص
مبحث اماکن توریستی و ژئوتوریستی
پرداخته شد .در این بخش به معرفی رسالۀ
د ّوم با عنوان «تاریخ و جغرافیای خمسه و
توابع آن» میپردازیم .این رساله بالفاصله
بعد از «تحریر جغرافیای خمسه» قرار
دارد و برگهای  428ب الی  447الف از
«مجموعۀ ناصری» را در بر گرفته است و
از نظر حجم تقریب ًا دو برابر رسالۀ ا ّول است
و از نظر محتوی نیز مک ّمل آن است .چرا
که در رسالۀ نخست مناطق «زنجان»« ،طارم»،
«ارمغانخانه» و «قیدار» و  ...معرفی شده
و در این رساله عالوه بر «زنجان» ،مناطق
«ابهر»« ،سلطانیّه»« ،انگوران»« ،قزلگچلو» و...
نیز معرفی شده است .نثر این رساله نسبت
به رسالۀ قبلی ادبیتر و مصنوعتر است .هر
دو رساله در قطع رقعی و بر روی کاغذ آبی
رنگ ضخیم ،با مر ّکب سیاه نوشته شدهاند.
«تاریخ و جغرافیای خمسه و توابع آن» به
ّ
خط شکسته نستعلیق خوش نوشته شده
ّ
است .مؤلف بخش اوایل یکی از وابستگان
میرزا ابوطالب زنجانی است .این امر از
مطالب متن پیشنویس آن که در «کتابخانۀ
مجلس شورای اسالمی» است ،معلوم میشود
و در این نوشتار نیز با نسخۀ مجلس مقابله
شده است .بنابراین در فقرات مربوط به
جایگاههای مرتبط با گردشگری «استان
زنجان» را به نقل از آن میآوریم:
 .)1قبور کهن در تنگۀ اهلل اکبر :در توصیف
«تنگۀ اهلل اکبر» و آثار باستانی آن چنین آورده
است« :منبع این رود (زنجانرود) گردنة اهللاکبر
است و این گردنه زمین مرتفعی است که در
آن سنگهای قبرهای قدیم افتاده و خطوط
بعضی نرفته و خوانده میشود که به طور
یقین قبرستان سلطانیه بوده است و به جهت
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این که عا ّمه تکبیر را قرین فاتحه مینمایند،
به این اسم معروف شده [است] و در دو
طرف جاده که از [گردنۀ] اهللاکبر میگذرد،
عالمت بنیان سنگی و آجری پیدا است که
زینت دروازة شهر یا بنای مخصوصی به
جهت راهداران و قراوالن بوده است .پس
از آن [به] سمت سلطانیه منحدر میشود ،آبی
ضعیف به نظر میآید تا از محاذات سلطانیّه
گذشته به طرف زنجان منحدر میشود و
کمکم ق ّوتی پیدا میکند» { /429آ و ب} ()1
الزم است که دربارۀ جایگاه اصلی این قبور
تحقیق شود.
 .)2بناهای تاریخی سلطانیّه :گزارش جالبی
از بناهای سلطانیّه و هشدار نسبت به خطر
ویرانی آنها به دست میدهد« :از بناهای
قدیم سوای گنبد مسجد سلطانی که نهایت

رساله "تاریخ و جغرافیای خمسه
و توابع آن" بالفاصله بعد از تحریر
"جغرافیای خمسه" قرار دارد و
برگهای  428ب الی  447الف از
"مجموعه ناصری" را در بر گرفته
است و از نظر حجم تقریبا دو برابر
رساله اول است و از نظر محتوا نیز
مکمل آن است

امتیاز را از هر جهت دارد و گنبد حسن چلبی
و خانقاه شمسالدین قزوینی ،دیگر اثری
نیست و یک قطعه از دیوار قدیم که بر اطراف
مسجد و تربت از سنگ تراشیده بود ،مالحظه
شد که خالی از تمجید نیست .دور قطعة
سنگی تاریخ بنا را نوشته بود که در حدود
ثلثین یا اربعین و سبعمائه بود ،درست در نظر
نمانده و این مسجد بنایی است مث ّمن و در
هر ضلعی منارة بلندی مل ّون به کاشی فیروزه
بنا کردهاند و گنبدی خوشترکیب در وسط
دارد .اطراف این شکل مث ّمن روی به خارج،
معرق
مقرنس بسیار ممتازی است که به کاشی ّ
مزیّن شده ،هر قدر آدمی در آن تأ ّمل کند،
جلوة آن بیشتر میشود و داخل آن تذهیبات
و تزئینات دارد که آیات قرآنیّه را به خط ثلث
طرههای خوش
بسیار ممتاز کتیبه کردهاند و ّ
وضع به سبک قدیم از آب طال کشیدهاند .در
محجرهای مشبّک
داخل آن باالخانههایی که
ّ
از سنگ سفید یا مرمر در او نصب کردهاند ،از
جوانب ثمانیه محیط است .جمیع کارهای آن
مسجد در نهایت امتیاز است و لیکن افسوس
که به جهت عدم تربیت و بدعادتی اهل ده،
چنین مسجدی محل کثافات و قاذورات
شده و سقف گنبد شکافته شده است .زمانی
نمیگذرد که چنین بنای عالی خراب و منهدم
میشود .در جنوب مسجد بنایی مربّعالشکل
است که به اسم تربت ،مشهور شده است و
آجرکاری ممتاز و کتیبههای مفتخری دارد و
این مقبرة اولجایتو سلطان و پسرش سلطان
ابوسعید است ،سردابی که استخوان آن دو

میراث
پادشاه بزرگ در آنجا است و آن سرداب را با
سنگهای تراش [شده] ،فرش و بنا کردهاند و
استخوانهای آن دو پادشاه را اهل سلطانیه در
گوشهای جمع کردهاند .اما بناء حسن چلبی،
آن هم مث ّمنالشکل است .آجرکاری ممتازی
دارد .دربی به سمت شمالی دارد و بناء او
اقدم از بناء مسجد است و گنبد خوش وضع
سادهای دارد .در دیوار غربی او یک قطعة
آجری است که قالب زدهاند و روی خطوط
را به کاشی فیروزه مزیّن داشتهاند و در آنجا
این لفظ نوشته شده:
«عاشق مسکین حسن»
و در این گنبد از مرور و دهور به هیچ وجه
خرابی حاصل نشده .در سمت شمال به
فاصلة بسیار قلیلی یک خانقاه خرابه که محل
دراویش و صوفیان بوده و در سنة ثلث و ثلثین
و ستّمأئه بنا شده ،تاریخ و اسم بانی را با گچ
کتیبه کردهاند .عجب است با این که صحرای
سلطانیّه به مزید برودت و رطوبت در زمستان
معروف است ،آن قطعة کتیبه که ابدا ً حائل و
مانعی از برف و باران ندارد ،کلیّت ًا خراب
نشده و در نهایت صالبت است .گویا گچ را
به چیزهای دیگر که در میان عوام معروف
است ،خمیر کرده باشند مانند سفیدة بیضة
مرغ و نحوها .به هر حال این زمین ،بزرگها
و اردوها و سالطین با تاج و نگین را دیده
است .خاقان مغفور بنای عمارت و قصری
نموده ،میگویند غالب ًا از آجرهای دیوار
اطراف مسجد ساختهاند .هر سال از جانب
دولت تعمیر میشود .چندان تعریفی ندارد و
این شهر در فتنه و فترة افغان گویا روی به
انهدام گذاشته .چنانی که عمدة خرابی بالد
عراق عجم از این فتنه شده است .در سمت
شمالی سلطانیه آبادی بسیار مح ّقری است
سروجهان نام و این همان سرجهان معروف
است که یکی از شهرهای خمسه بوده است.
حمداهلل مستوفی در نزهۀ ذکر کرده [و] در
تاریخ جهانگشای جوینی در ضمن احواالت
سلطان مح ّمد خوارزمشاه ،اسمی از او ذکر
شده ،آثاری ندارد .در ارجین که دو فرسخ
به سلطانیّه است ،کوهی است که معدن مس
بسیار معتبری است .در زمان قدیم خیلی کار
شده است و یک معدن فادزهر بسیار معتبری
داردکه سال قبل آشکار شده و چند سرقلیان
خوشوضع از آن سنگ ساختهاند .در حقیقت
این سنگ امتیاز مخصوصی دارد و قابلیّت هر
صنعت را دارد .به هر میزان بخواهند ،میشود
برید .چمن معروف سلطانیّه از دامنة همین
کوه امتداد دارد و این از چمنهای بسیار
معروف ایران است .همیشه منافع اردوهای
معتبر دولت ایران بوده ،از قدیم گویا قورغ
بوده است .شش فرسخ طول و دو فرسخ
عرض دارد» / 429{ .ب الی  / 431ب}
 .)3باروی منسوب به اردشیر در شمال

زنجان« :یکی از آبادانیهای معتبر کنار
رودخانة زنگان ،شهر زنجان است و این
اسم به مسامحه بر این بلد اطالق میشود و
معروف این است که این بلد از بناهای اردشیر
و اسمش شهین است .لیکن حمداهلل مستوفی
نسبت داده است .در زمان قدیم خندق و
باروی معتبری داشته است .اکنون اثری از
باروی اردشیر در سمت شمال خارج شهر
موجود است .از آثار و عالیم معلوم میشود
که این شهر وسیعی بوده است .در فتنة مغول
به ک ّلی منهدم شده ،چنانی که ابن ابیالحدید
مینویسد« :فل ّما وردوا زنجان استباحوها» و
اکنون در خارج آبادی در شمالشرقی ،زمین
وسیعی است که خارج از خندق اردشیر است
و آثار آبادانی در او محسوس است .چنان که
دو سال قبل زمینی را زراعت میکردند ،یک
پارچه سنگ سفیدی بیرون آمد که در روی
او اسلیمیها به طرز شبیه به اسلیمیهای طاق
حجاری کرده بودند و آجرپارة زیادی
بستان ّ
در طرف دیگر ظاهر شده که گویا خرابة

زمانی که صفویه در مسند سلطنت
مستقال متمکن بودهاند در فتنه افغان
و استیالء عثمانیه بر زنجان و نهب و
غارب اموال ،حالت زنجان بدتر از
حالت دهات بوده است.

مسجد و یا کاروانسرایی بوده است و از آنجا
تا قلعة حالیّه قریب ثلث فرسنگ میشود و
هم چنین در باغات اطراف رودخانه بعضی
آثار قدیمه بوده و اکنون پارهای دیوارهای
پهن سنگی و آجری موجود است .چنانی که
در سمت شمال غربی تا به باغات شورجه
متصل شده .زمینهای پست و بلند که داللت
بر اتّساع شهر میکند ،دیده میشود»431{ .
ب و  432آ}
در توضیح باید افزود که شهر زنجان قطع ًا
قبل از ورود اسالم به ایران ،وجود داشت.
ا ّما انتساب بنای هر شهر به پادشاه نمیتواند
صحیح باشد و در خصوص فلسفۀ وجودی
زنجان باید فرضیّات و نظزیّات دیگری را
جستجو کرد)2( .
 .)4ویرانی برخی از آثار باستانی زنجان
توسط ذوالفقار خان افشار :ذوالفقار خان
ّ
افشار که از سوی «کریم خان زند» به
حکومت والیت «خمسه» منصوب شده بود،

به بهانۀ ساخت قصری برای خود بخشی از
آثار باستانی زنحان را ویران کرده و از مصالح
آن برای احداث دارالحکومۀ خویش استفاده
کرد .قریب صد سال بعد از حکومت ذوالفقار
مؤلّف «تاریخ و جغرافیای خمسه و توابع آن»
از این ماجرا پرده بر میدارد:
«و از شخصی ثقه شنیدم که از پدرش نقل
میکرد که جدش میگفته در زمان سلطنت
مرحوم شاه سلطان حسین صفوی دوازدههزار
خانوار مالیاتبده داشته است سوای علما و
محترمین که معاف بودهاند ،کمکم روی به
تن ّزل گذاشته ،به قسمی که در زمان کریم
خان ،ذوالفقار خان که بر خمسه مس ّلط شده
بود ،جمیع ابنیه و آثار قدیمة معتبره مانند
امامزاده معروف به سبط فاطمه و گنبد مقبرة
صفر بیک که موازنه با گنبد سلطانیّه میکرده
است و جمیع منارههای قدیمه را خراب
کرده ،آجر آن ابنیه را برای خود ارگی ساخته
و عمارت دولتی صفویّه را کوبیده ،زمین آن
را باغ کرده است و باالخره فایدهای نبرده به
دست جعفر خان زند کشته شده
«و اذا المنیته انشبت اظفارها انقیت کل تممته
التنفع»
و آن باغ اکنون خراب و زمین زراعت و در
دست نبیرة او ،ذوالفقار خان سرتیپ سوارة
خمسه است .بعد از استیالء قاجاریّه این بلدة
مح ّقره خرابه بوده است که معدود هفتصد
خانوار از جواله و حائک و صبّاغ و حدّ اد
با نهایت فقر و پریشانی به سر میبردهاند و
از هیچ چیز بهره نداشتهاند .مخصوص ًا زمانی
ّ
ّ
مستقل
که صفویّه در مسند سلطنت
متمکن
بودهاند .در فتنة افغان و استیالء عثمانیّه بر
زنجان و نهب و غارت اموال ،حالت زنجان
بدتر از حالت دهات بوده است و غالب ًا در
زمان لشکرکشی آقا مح ّمد خان در هزار و
یکصد و نود و هشت > 1198 < ،از خوف
بالک ّلیّه پراکنده شده به طارم و دهات دیگر
رفتهاند .در این زمین ذیروحی نبوده است،
قلیل زراعتی هم که در کنار رودخانة زنگان
داشتهاند ،منهوب شده  /432{ ».....ب و
 /433آ}
این همان دارالحکومهای است که توصیف
آن را «رستمالحکماء» در کتاب «تاریخ
دارالعرفان خمسه» آورده است و جایگاه
دقیق آن در ایستگاه راهآهن امروزی بود و بر
کرانۀ «زنجانرود» احداث شده بود .بنا بر نقل
مع ّمرین شهر دیوارهای آن تا دورۀ رضاشاه
و قبل از احداث راهآهن باقی مانده بود و
معروف به «سردار کوللوگی» بود .چرا که
بعد قتل ذوالفقارخان آن بنا هم رو به ویرانی
گذاشته ،و جزء امالک نوادۀ او ذوالفقار خان
سردار اسعد شده بود که «پل سردار»
منسوب به او است)3( .
 .)5تخریب بناهای احداث شده
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نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

میراث
توسط «عبداهللمیرزا»[ « :شهر زنجان] در
ّ
اواخر سلطنت خاقان مغفور قریب پانزده
هزار مخلوق داشته [است] .عبداهلل میرزای
متخ ّلص به دارا در این والیت بیست و دو
سال به استقالل حکومت کرده است .در
زمان حکومت خود عمارات معتبره به سبک
قدیم ساخته است .در زمان او بیرونق
نبوده است و لیکن پس از او آنچه تزئینات
داشتهّ ،
حکام بعد به تدریج بردهاند .درهای
خاتمکاری و آئینههای معتبر و مرمرهای
مفروش بالک ّلیه بدل تخت و تخته شده،
اآلن هیچ رونقی ندارد و جمله از عمارات
جزء مخروبه و بایر محسوب میشود .این
عبداهلل میرزا مردی کیّاف و اهل عیش بوده
است .تعمیری منطبق بر قانون که به حالت
خود و رعیّت نافع باشد ،نکرده است .همانا
مانند سالطین در هر سرزمین مبلغهای گذاف
خرج کرده ،قصری ایجاد کرده است .چنانی
که به هر یک اشارهای میشود ،ارگی هم در
خارج شهر ساخته است که معقل و مالذ خود
نماید و بیشتر از پنجاههزار تومان خرج بارو،

و از عرفا شیخ اخی فرج معروف که
شرح حال او در غالب کتب مبسوط
دیده شده و قبر او زمانی مزار اهل
زنجان بوده ،در زمانی که اهل زنجان
شافعی بودهاند ،محترم بوده است.

خندق و خاکریز و عمارات داخله نموده و
اآلن مسکن عقعق و بوم است .دیوار جنوبی
ک ّلیّت ًا منهدم شده و مردم شهری و خارج
جمیع این عمارات را به تدریج خراب کرده،
سوای معالم و رسوم چیزی ندارد .در اوایل
این دولت جاوید آیت و سلطنت کبرای
صاحبقرانی ،روحنا فداه ،به جهت ثوران فرقة
ضالّة بابیّه و عصیان ّ
مل مح ّمدعلی نام که
یکی از ائمة جماعت و صاحب عقاید باطله
بود ،لشکرکشیها شد .چون حاکم و رئیس
قوشون از قواعد حربیّه استحضاری نداشتند
و هم اعتبار ُق ّوی و فعلی و شخصی خود را
در امتداد زمان جنگ فهمیدند ،خرابی زیادی
به این والیت وارد شد /433{ ».ب و 434
 /آ}
 .)6توصیفی از معماری شهر زنجان بعد
از فتنۀ باب« :پس از تدمیر فرقة ملعونه ،به
جهت آسایش عمومی که در ایران به حسن
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توجه شاه جمجاه روحنا فداه شد ،کمکم به
اهتمامات داخلیّه صورت آبادی گرفت و
اکنون یکی از شهرهای با رونق ایران است.
عالیم و آثار ترقّیّات فوقالعاده هم در این بلد
دیده می-شود .اگر پارهای توجهات بشود،
بعید نیست تا پانزده سال دیگر دارای هفتاد
و هشتادهزار مخلوق بشود .عمده مانعی که
دارد فقدان پول است که در این چند سال
ارزانی ،خرابی عمومی به جهت فروش نرفتن
غ ّله به حال خمسه روی آورده است .از
بناهای قدیمه در زنجان ،اثری باقی نیست .از
ابنیة جدیده یکی مسجد شاه است که خاقان
ّ
عبدالل میرزا
مرحوم به مراقبت و مشارکت
احداث کردهاند .چند مسجد دیگر بعد ساخته
شده است ،تعریفی ندارد .خانههای قدیم
این شهر حسنی ندارد .خانههای جدید که
به سبکهای تازه ساخته شده است ،بی صفا
نیست .در اغلب خانهها حوض و آب است.
قنات معروف سرچشمه کفایت این شهر را
میکند /434{ ».ب و  / 435آ}
 .)7جایگاه دقیقتر مقبرۀ شیخ اخی فرج
زنجانی :و از عرفا شیخ اخیفرج معروف
که شرح حال او در غالب کتب مبسوطه دیده
شده و قبر او زمانی مزار اهل زنجان بوده ،در
زمانی که اهل زنجان شافعی بودهاند ،محترم
بوده است .بعد دیگر محل اعتناء و اعتبار
نشده ،اکنون مقبرة او خانة عبّاسقلیخان
است .این عبّاسقلی خان زمانی که آنجا را
تعمیر میکرده ،مقبرة اخیفرج ظاهر شده بود
در سرداب گردی و در حوالی آن سرداب
یک وقتی دو خمرة نقره یافته بودند که مانند
خاکستر پوسیده بوده است .چون بصیرت
نداشتهاند ،رماد فرض کرده ،مخلوط به خاک
کرده بودند /435{ .آ و ب}
معموالً مقبرۀ شیخ اخیفرج زنجانی ،عارف
قرن پنجم هجری را در حوالی میدان انقالب
کنونی میدانند تا آنجایی که بر ما معلوم است،
آرامگاه وی تا دوران حکومت ذوالفقارخان
زیارتگاه بوده است و بر اساس گزارش این
کتاب معلوم میشود که جایگاه اصلی آن در
همان دوران ویران شده است)4( .
 .)8توصیف روستای «اژدهاتو» و قصر
«عبداهلل میرزا» در آن :امروزه نیز روستای
ازدهاتو که مرکز دهستان «معجزات» است،
مورد توجه زنجانیهاست و دقیق ًا روایت ذیل
از کتاب هم بین مردم رایج است .اکنون نقل
مطالب کتاب:
«در یک فرسخی در جنوب زنجان قریة
اژدهاتو است به مناسبت شباهات صوریّة
یک رشته سنگ سفید به مار ،به این نام
تسمیه شده است .از آنجا آبی بسیار سرد
در روی ت ّلی از زمین ف ّواره میزند که اکنون
هفت آسیاب در مجرای آن آباد است .عبداهلل
میرزا در اطراف آن ،باغ و حمام و عمارت

ملوکانه ساخته بود و آن آب را در وسط
حوضخانه قرار داده بود .مبلغهای گزاف
خرج آن عمارت و حوضخانه نموده ،اکنون
جز چند ستون سنگی افتاده و چند پارچه
سنگ¬ها که صورت شیر در آن تراشیده¬اند،
اثری ندارد .همان دیوار اطراف باغ در پارهای
جاها باقی ماندهّ .
حکام خمسه به جهت تن ّزه
به آنجا میرفتند ،به کثرت تحمیالت ،رعایای
اژدهاتو را قرین عذاب میکردند .آنها هم به
تدریج آن بناء عالی را که خیلی با هندسه و
میزان و صفا بود ،خراب کرده ،از این صدمه
آسوده شدند /435{ » .ب و  436آ}
 .)9قلعۀ طاهر میرزا :اکنون نیز جایگاه دقیق
قلعۀ معلوم نیست صاحب رسالۀ مذکور در
این خصوص چنین آورده است:
«در آخر خاک خمسه در کنار رودخانة زنجان
ّ
تل خاکی است ممزوج به سفال و کاشی،
گاهی هم پارهای مسکوکات قدیمه در آنجا
یافته شده ،در میان عوام به قلعة طاهر میرزا
معروف است .مظنون من این است که قلعة
طهمورث باشدکه مصحف ًا چنین گفتهاند که

معمو ً
ال مقبره شیخ اخی فرج زنجانی،
عارف قرن پنجم هجری را در حوالی
میدان انقالب کنونی میدانند تا
آنجایی که بر ما معلوم است ،آرامگاه
وی تا دوران حکومت ذوالفقارخان
زیارتگاه بوده است.

اگر کسی در آنجا خاکشویی کند ،دور نیست
چیزهای کهنة باقیمتی به دست بیاورد».
{ /436آ و  / 437ب}
پانوشت:
( .)1شمارۀ صفحات نسخۀ داخل آکوالد {}
درج شده است.
( .)2ثبوتی ،هوشنگ :تاریخ زنجان ،انتشارات
زنگان ،چاپ چهارم ،1379 ،بخش «فلسفۀ
وجودی زنجان».
( .)3البته در کتاب «تاریخ دارالعرفان
خمسه» به تخریب بناهای «زنجان» توسط
«ذوالفقارخان» اشارهای نشده است.
( .)4البته در کوه «چ ّلهخانه» دخمهای به نام
«داش مچیدی» وجود دارد .مع ّمرین آن جا را
ّ
محل چ ّلهنشینی «اخی فرج» میدانند.
ادامه دارد ...

نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی ایران  ،واقع در زنجان میدان
آزادی خیابان کشاورز جنب هالل احمر ساختمان معاونت صنایع دستی

الله عبديكيا
كارشناس ارشد باستانشناسي
مدير ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان ايجرود

پنج مسجد تاریخی استان زنجان
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مسجدجامع گالبر
مسجد جامع گالبر موسوم به ﻣﺴﺠﺪ حضرت
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ(ع) ،در ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎي هدف گردشگری
ﮔﻼﺑﺮ واقع شده و تنها اثر تاريخي در استان
زنجان است که با همكاري روستائيان محلي
مورد حفاري قرار گرفته و تمامی مسجد و
مجموعه بسيار ارزشمند آن از دل خاك نمايان
گرديده است.
این اثر تاریخی ،در راستای برنامه پژوهشی
و بررسی شناسایی باستان شناختی شهرستان
ایجرود ،در فاز اول و در سال  1386توسط گروه
باستان شناسی دانشگاه آزاد ابهر مورد بررسی و
شناسایی قرار گرفته است .در حال حاضر پرونده
ثبتی مسجدجامع گالبر برای ثبت در فهرست
آثارملی به اداره ثبت سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری کشور ارسال گردیده
است .این مسجد هزار ساله ،در سال های اخیر
توسط اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان در
چندین دوره مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته
است .
موقعیت جغرافیایی
شهرستان ایجرود یکی از شهرستانهای هشت
گانه استان زنجان است که در قسمت جنوب
غرب استان واقع شده و مرکز آن شهر زرین آباد
است .این شهرستان دارای  2بخش مرکزی و

حلب 2 ،شهر 4 ،دهستان 79 ،آبادی دارای سکنه
و  17آبادی خالی از سکنه می باشد .ﻣﺴﺠﺪ جامع
گالبر در دﻫﺴﺘﺎن ﮔﻼﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و در ﺑﺎﻓﺖ
روﺳﺘﺎي ﮔﻼﺑﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ( .تصویرهوایی )1
معماری فضاهای مسجدجامع گالبر
اين مجموعه از يك مسجد و يك خانقاه كه
احتماال بقعه نيز مي تواند باشد تشكيل شده است.
قسمت مسجد(شبستان) پالن مربع نسبتا كوچكي
است كه دورتا دور آن تا ارتفاع  5/1متري از سنگ
نوع تراورتن نامرغوب است .به نظر می رسد در
منتهي اليه آن كتيبه اي به خط متمايل به نسخ در
دورتا دور مسجد به سبک مساجد دوران میانی
اسالم وجود داشته است ولی به علت تخریب
کامل اثر و مرمت غیراصولی قسمت هایی از آن
باقی مانده است .محراب مسجد تماما از سنگ
سفيد و از نوع مرمریت بوده و اسامی اهلل  ،ائمه
اطهار و  ، ...همراه با نقوش اسليمي درون آن
حكاكي شده است .طبق گفته های ریش سفیدان
محلی که در خاکبرداری این اثر حضور داشته اند
هنگام خاكبرداري هيچ اثري از نوع سقف مسجد
مشاهده نگردید ولیكن الشه سنگهاي موجود
در اطراف بنا و مقايسه با بناهاي هم رديف آن
احتمال دارد كه سقف ابتدايي مسجد به صورت
گنبد مدوري بوده است .ولی هم اکنون سقف

مسجد به صورت مسطح و با تير و تخته پوشش
شده است.
فضای صحن(ﺣﻴﺎط) در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺴﺠﺪ داراي ﺳﻪ ﻓﻀﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ  ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ اﻧﺒﺎري ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ورودي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ داراي
ﻳﻚ ﺳﻜﻮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻧﺒﺎري و ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ دو ورودي
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ورودي ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻀﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪا ً ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻣﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺨﺶ
ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻣﺤﺮاﺑﻲ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ
ﺣﺠﺎري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎی دوره میانی اسالمی اﺳﺖ.
تزئینات
اهمیت این اثر به دلیل کتیبه های سنگی بسیار
زیبای دوره میانی اسالمی است .بیشترین تزئین
این بنا در عنصر محراب قابل مشاهده است.
از ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺮنس ها و ﻧﻘﻮش
اﺳﻴﻠﻤﻲ و ﺧﻄﻮط ﻛﻮﻓﻲ آن اشاره کرد .در ﺿﻤﻦ
ﻧﻴﻢ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻣﺤﺮاب ﻧﻴﺰ
ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪ .در ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺮاب
آﺟﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ  35× 35و
 33 ×33ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .محراب مسجد

عرضه کننده انواع چاروق  ،چاقو ،گلیم ،خاتمکاری  ،میناکاری
شیشه گری و انواع ظروف مس اصیل زنجان

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

میراث
تماما از سنگ سفيد بوده و اسامی اهلل  ،ائمه اطهار
وكلمه فاطمه و  ....همراه با نقوش اسليمي درون
آن حكاكي شده است.
دور ﺗﺎ دور ﻓﻀﺎي ﺷﺒﺴﺘﺎن در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 70
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از ﻛﻒ از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺣﺠﺎري ﺷﺪه
مزین به ﺧﻄﻮط ﻛﻮﻓﻲ  ،خط متمایل به نسخ و
ﻧﻘﻮش اﺳﻠﻴﻤﻲ اﺳﺖ .چون این بنا کامال از زیر
خاک درآمده لذا قسمت دیوار و سقف توسط
اهالی در چند دهه اخیر احداث شده و به صورت

وام جاربٍ:

غیراصولی مرمت شده است.
پیشینه تاریخی
طبق شواهد و مدارک موجود از جمله کتیبه های
سنگی بسیار زیبا در شبستان مسجد و کتیبه ها و
تزیینات به کار رفته در محراب این بنا  ،می توان
قدمت این اثر تاریخی را به دوره میانی اسالم نسبت
داد .عالوه براین مقایسه این بنا با دیگر بناهای هم
عصر خود به خصوص در استان زنجان ،همانند

مسجدجامع گالبر

قذمت :ديسٌ میاوی اسالم

شُشستان:ایجشيد

مسجد جامع قروه و مسجدجامع سجاس ،در تعیین
قدمت این بنا نقش به سزائی ایفا می کنند.
ویژگی اثر
اهمیت این اثر به دلیل محراب صخره ای و سنگی
آن است که توسط هنرمندان دوره میانی اسالم،
کنده کاری و حکاکی گردیده است .جنس این
صخره طبیعی از نوع سنگ مرمریت می باشد و
در نوع خود بسیار بی نظیر است.

بخش :مشکضی

سيستا:گالبش

مساحت عشصٍ 19 :متشمشبع

وًع جاربٍ :بىای مزَبی
مختصات جغشافیایی(:)GPS

کاسکشد جاربٍ :

طًل جغشافیایی E 2142204

دس حال حاضش کاسبشی مزَبی داسد.

عشض جغشافیایی 94 S1457524
استفاع اص سطح دسیا 0249

مساحت عشصٍ  40مترمربع

فاصلٍ تا مشکض استان 54 :کیلومتر
مشخصات ساٌ َای دستشسی:

اسامی جاربٍ َای پیشامًوی:

فاصلٍ تا پمپ بىضیه 05 :کیلومتر
وشاوی :استان زنجان ،شهر ستان ایجرود ،روستای گالبر ،
بافت روستای گالبر

-

بنای تاریخی چهل پله (آق قلعه)

-

قلعه تاریخی قیسقلعه سی

-

حمام تاریخی گالبر

مسجذجامع گالبر
ﻣسجذ جاﻣغ گالتز ﻣﻪسﻪﻡ تﻬ ﻣسجذ حضزت اتﻪاﻟﻔضﻞ(ع) ،در تاﻓﺖ رﻩسﺘاي ﻭذف گزدضگزي گالتز ﻩاقغ ضذﻫ ﻩ
تﻨﻮا اثز تاريخي در اسﺘاﻥ سﻧجاﻥ اسﺖ مﻬ تا ﻭﻤناري رﻩسﺘائياﻥ ﻣحﻠي ﻣﻪرد حﻔاري قزار گزﻓﺘﻬ ﻩ تﻤاﻣي ﻣسجذ
ﻩ ﻣجﻤﻪػﻬ تسيار ارسضﻤﻨذ آﻥ اس دل خاك ﻧﻤاياﻥ گزديذﻫ اسﺖ.
ايﻦ اثز تاريخي ،در راسﺘاي تزﻧاﻣﻬ پژﻩﻭطي ﻩ تزرسي ضﻨاسايي تاسﺘاﻥ ضﻨاخﺘي ضﻮزسﺘاﻥ ايجزﻩد ،در ﻓاس اﻩل ﻩ
در سال  1386تﻪسظ گزﻩﻫ تاسﺘاﻥ ضﻨاسي داﻧطگاﻫ آساد اتﻮز ﻣﻪرد تزرسي ﻩ ضﻨاسايي قزار گزﻓﺘﻬ اسﺖ .در حال
حاضز پزﻩﻧذﻫ ثثﺘي ﻣسجذجاﻣغ گالتز تزاي ثثﺖ در ﻓﻮزسﺖ آثارﻣﻠي تﻬ ادارﻫ ثثﺖ ساسﻣاﻥ ﻣيزاث ﻓزﻭﻨگي صﻨايغ
دسﺘي ﻩ گزدضگزي مطﻪر ارسال گزديذﻫ اسﺖ .ايﻦ ﻣسجذ ﻭشار ساﻟﻬ ،در سال ﻭاي اخيز تﻪسظ ادارﻫ مﻞ ﻣيزاث
ﻓزﻭﻨگي اسﺘاﻥ سﻧجاﻥ در چﻨذيﻦ دﻩرﻫ ﻣﻪرد ﻣزﻣﺖ ﻩ تاسساسي قزار گزﻓﺘﻬ اسﺖ .
موقعیت جغرافیایی

22

سید کریم حری زنجانی
مدیرمسئول

میراث

23

مسجدی به زیبایی تاریخ
نزدیک به یک و نیم قرن قدمت کافی است که
بدانیم یک بنا تاریخی چه عظمت و شکوهی را
در خود جای داده است و اکنون به بلندای یک
تاریخ با ما سخن می گوید .مایی که فقط نظاره
گر سکوت سرشار از ناگفته های او هستیم
.سکوتی که ما را به حرکت وادار می کند تا
بدانیم و بفهمیم که تاریخ هرلحظه زنده است و
با ما حرف می زند  .حرف هایی از جنس عبرت
 ،استقامت و البته حفظ و حراست .
مسجد عباسقلي خان در محله قديمي عباسقلي
خان واقع در بافت تاريخي شهر زنجان قرار
گرفته  ،اين مسجد با سبك چهل ستوني فاقد
ورودي و صحن و ميانسراي مركزي ميباشد .
مسجد عباسقلي خان داراي دو صحن و شبستان
زيبا است كه طاق و تويزه هاي هاللي و شكيل
آن بر روي ستونهاي مدور قطور استوار شده
است .تزیينات اين بناي تاریخی مذهبي محدود
مي شود به مختصر تزئينات آجر كاشي بر روي

بدنه طاقها و همچنين محراب كه با كاشي كاري
زيبا با طرحهاي معقلي جلوه و زيبايي شبستان
را دو چندان كرده  ،بر روي بدنه ضلع شمالي
شبستان مركزي تاريخ  1307هجري قمري نقش
شده كه مربوط به زمان ساخت مسجد مي باشد.
مسجد عباسقلي خان مانند بسياري از ابنيه
تاريخي در بستر زمان و در ارتباط با رويدادي
از تاريخ كشور ما و در دوره اي از دورانهاي
فرهنگي اين سامان شكل گرفته و موجوديت
پيدا كرده است .
غائله بابي ها كه در ماه مه  1850ميالدي برابر
با  1266هجري قمري در اين شهر رخ داد كه
در پي آن دامنه نزاع از حدود مباحثه و مجادله
كالمي و فكري خارج شده و به جنگ تمام
عيار خانگي در كوچه ها و خيابانهاي اين شهر
بدل شد و سر انجام در برخورد و نزاع با قواي
دولتي درسال  1267هجري قمري و كشته شدن
مال محمد علي حجت زنجاني سر كرده آنها

به همراه يكهزار و نهصد تن از مريدانش اين
آشوب سركوب شد .
مسجد عباسقلي خان ثمر و پيامد اين رخداد
تاريخي وپیروزی مي باشد  .بدين سان كه با
توجه به شواهد موجود عباسقلي خان يكي
از متفذين و فاتحان اين جنگ به ميمنت اين
پيروزي عقيدتي اين مسجد را ساخت و يكي
از مكانهاي استقرارو اجتماعي بابي ها كه در
مجاورت و ضلع جنوبي مسجد قرار داشت
مضمحل و خراب گردید و بخشي از آن به
حدود و ثغور مسجد پيوست .
اين مسجد به شماره  2374مورخ  78/4/14در
فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است .
امید که این مسجد زیبا و تاریخی از شکل
کنونی خارج شده و با تغییر کارکرد آن که هم
اکنون خالی از هرگونه کارکرد می باشد به یکی
از مکان های دیدنی و مورد بازدید گردشگران
داخلی و خارجی قرار گیرد
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مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس :کیلومتر  2جاده قدیم زنجان  -تهران
تلفن024 - 33791010 :
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مرحوم محمد فتحی اصل
رئیس وقت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان زنجان

مسجد جامع (مسجد سيد ) زنجان
مجموعه مسجد ومدرسه سيد يكي از بناهاي
با ارزش وتاريخي شهر زنجان است كه در
قسمت بافت تاريخي شهرقرار گرفته است .اين
مسجد از ضلع غربي با بازار قيصريه واز ضلع
شرقي با معبر موصوف به كوچه مسجد سيد
واز جبهه شمالي با خيابان امام وسبزه ميدان در
ارتباط است .
اين مجموعه ارزشمند تاريخي توسط عبداهلل
ميرزا دارا ,پسر يازدهم فتحعلي شاه قاجار در
سال 1242هجري قمري احداث گرديده است
اين مسجد بر اساس پالن مساجد چهار ايواني
ساخته شده است اين نوع معماري در پي
تحوالت مهمي كه در طرح مساجد در ايران پايه
گذاري گرديده با الهام از معماري دوران پارتي
(كاخ هتره) پديدار گشته وبه اعتباري مسجد
جامع زواره مسجد جامع اصفهان از نخستين
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مساجدي است كه به اين سبك ساخته شده اند .
اين سبك با در نورديدن مرزهاي ايران ,در كشور
هاي اسالمي اهل سنت مورد استقبال واقع شده به
طوري كه در مساجد مزبور هر يك از ايوانهاي
چهارگانه به يكي از مذاهب اربعه ,جهت مذاكره
وتعليم وتعلم علوم ديني اختصاص يافته است.
ايوانهاي چهارگانه اين مسجد ,صحن مسجد
,حجرات ,شبستان هاي زنانه ومردانه وگنبد مسجد
ويژگيهاي معماري دوران قاجار را بطور مجزا در
خود گرد آورده اند .
گنبد مسجد جامع زنجان از معدود گنبدهايي
است كه اين اندام بدون گوشواره وترمپه برروي
جرزهاي چهارگانه نشسته ودرنتيجه تغيير پالن
مربع به دايره در ضمامت تكيه گاه وجان گنبد
مستهلك شده است .گنبد مسجد جامع زنجان
باكاشيهاي فيروزه اي پوشانيده شده وبرآن سوره

مباركه الدهر به خط ثلث ديدگان را نوازش
مي دهد .ودر رقوم بااليي كتيبه با استفاده از
كاشيهاي به رنگ زرد ,مشكي وآبي تزئين شده
است.
آب انبار ووضوخانه زمستاني مسجد نيز با بكار
افتادن شبكه آبرساني شهري در اواسط دوران
پهلوي از حيز انتفاع ساقط واز عناصر مسجد
حذف گرديد مسجدو مدرسه سيد (مسجد
جامع زنجان ) همچون ديگر بناهاي دوره قاجار
از مصالح كم دوام ساخته شده به طوري كه
در سالهاي اخير قسمت اعظمي از كاشيهاي آن
فرو ريخته است .لذا اقداماتي اجرائي در زمينه
مرمت بازسازي واستحكام بخشي بنا انجام
گرفته است .
اين مسجد يكي از مهمترين جاذبه هاي تاريخي
شهر براي مسافران وجهانگردان مي باشد .

مرحوم محمد فتحی اصل
رئیس وقت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان زنجان

میراث
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مسجد و مدرسه خانم

اين مسجد و مدرسه از جمله بناهاي مذهبي و
تاريخي شهر زنجان است ،كه در محله قديمي
معروف به فخيمالدوله واقع در بافت تاريخي
شهر قرار دارد .اين بنا توسط استاد اسماعيل بنا
و به سفارش بانوی متمكن جمله خانم در اواخر
دوره قاجار ساخته شده است.
مسجد و مدرسه خانم ميتواند جايگاه خاص
و منحصر بفردي را داشته باشد ،در ميان آثار
تاريخي بر جاي مانده در كشور ما ،اين برتري
از يك سو از نقطه نظر سبك معماري و شيوه
و تكنيك تزئيني ميباشد كه به بهترين شكلي
گوياي معماري دوره قاجار است.
وجود منارههاي قطور و كوتاه بر فراز سردر
زيبا كه داراي تزئينات بديع آجر كاشي است
و قابل مقايسه با منارههاي مدرسه سپهساالران
تهران است و تزئينات پركار بخش اعظم درگاه
ورودي همچنين سطوح فوقاني حجرههاي
مشرف به ميانسرا كه با يك عقبنشيني
نماهايي با قوس جناغي ،هاللي بوجود آورده

مزين است به نقوش هندسي ،گل و بوته كه
عموما با رنگهاي رايج در دوره قاجار يعني
رنگهاي زرد ،نارنجي ،سياه و سفيد و صورتي
رنگآميزي شده است ،تمامي اين شيوههاي
معماري و موتيفهاي تزئيني منحصرا مشخصه
معماري دوره قاجار است.
مسئله ديگر كه شاخص اين مسجد و مدرسه
ميتواند باشد اين است كه ساخت مساجد و
مدارس و بعضا بناهاي عامالمنفعه از سوي
بانوان متدين و مقتدر در طول تاريخ جامعه ما
سابقهاي بس طوالني دارد ،اين امر بر ارزش و
اعتبار و جايگاه اين بناي مذهبي بيش از پيش
افزوده است .براي مثال ميتوان مدرسه مادرشاه
يا مدرسه چهارباغ اصفهان را ذكر كرد كه به
دستور مادر شاه سلطان حسين صفوي به تاريخ
 1114ساخته شده است كه با گذشت بيش از
چهار قرن همچنان اعتبار و پويايي خود را در
عرصه فرهنگ و معماري حفظ كرده ،همچنين
بناي مسجد باشكوه گوهرشاد در مشهد كه به

درخواست همسر شاهرخ تيموري بنا شده،
و نمونههاي ديگر كه بيانگر حضور و نفوذ
گسترده و مقتدرانه زنان ما در عرصه جامعه از
دوار و از منه قديم بوده تاكنون.
تاريخ ساخت اين بنا به استناد كتيبه سردر در
اين بناي مذهبي به سال  1322هجري قمري باز
ميگردد ،كه به درخواست جميله خانم دختر
حسين قلي خان ذوالفقاري نظام الدوله خواهر
ذوالفقار خان اسعد الدوله ساخته شده.
همچنين به موجب وقفنامه آن كه در 22
محرمالحرام سال  1326هجري قمري تنظيم
گرديده ،اين بانوي مجلله كه قبل از اتمام و
انجام ساخت بنا وفات نمود و دختر خود به نام
قمر تاج خانم را بعنوان اولين و نخستين متولي
آنجا برگزيد.
ميانسراي مسجد خانم هشت ضلعي ميباشد كه
در ضلعهاي شرقي ،غربي و شمالي آن
 12حجره براي سكونت طالب علوم
ديني ساخته شده است.

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

میراث

مرحوم محمد فتحی اصل
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مسجد جامع سجاس
مسجد جامع سجاس در  12كيلومتري شمال
غربي شهرستان خدابنده قرار دارد .اين اثر
تاريخي مربوط به دوره سلجوقيان مي باشد
.آثار وبقاياي اين شهر كوچك بيانگر عظمت آن
در دوره هاي مختلف اسالمي است.
مسجد جامع سجاس را مي توان يكي از آثار
برجسته منطقه دانست .اين مسجد به سبك
مسجد شبستاني ساخته شده است بناي موجود
شبستان داراي گنبدي است كه به سبك چهار
طاقي احداث گرديده است .اين مسجد از
آجرهاي به ابعاد 21×21×5سانتي متر ساخته
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شده است .گنبد اين مسجد كه از نوع گنبدهاي
يك پوششي است با آجر اجرا شده وتزئينات
آن منحصرا به نقش ستاره ايراني ( )11محدود
بوده كه از آجرپديدار گشته است .اين مسجد از
نظر گچ بري وكتيبه ها بسيار ارزنده وقابل توجه
است وچهار كتيبه در آن به چشم مي خورد
اين كتيبه ها از نظر سبك وتكنيك گچ بري با
كتيبه هاي مساجد جامع اصفهان ,قزوين وقروه
قابل مقايسه است با توجه به آثار به جاي مانده
,اين مسجد متعلق به اوايل قرن پنجم هجري
قمري است .

قبرستان تاريخي سجاس كه به قبرستان شهدا
معروف گرديده در منتهي اليه شهرك سجاس قرار
گرفته است .اين قبرستان جايگاه پيكر شهدايي
است كه شرافتمندانه با قداره بندي مغولي جنگيده
ومظلومانه به شهادت رسيده اند .سنگ قبرهاي
اين شهدا كه مزين به نقوش اسليمي ,درخت
زندگي ,طرحهاي هندسي ,اسمااهلل وسوره هاي
قرآني به خط كوفي ,نسخ وثلث است ,حجاري
شده اند ,وجود تپه ها وآثار تاريخي فراوان در
اين منطقه مطالعات وبررسيهاي باستان شناسي را
ضروري مي نمايد .

علیرضا حمزه لو
کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

سفره خانه
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زنجان میزبان چهارمین جشنواره غذای کشورهای عضو سازمان جهانی اکو  -راه ابریشم

" غذا عنصر استراتژیک در برندسازی مقاصد گردشگری "

گردشگری غذا و پخت و پز :
تجربیات امروزه گردشگری  ،حاکی از عمومیت
یافتن سفر در بین عامه مردم جامعه است چرا
که گردشگری به آنها اجازه می دهد تا خود را
از محیط معمول و روزمره رها کنند و خود را
در یک جهان آزاد و نوآورانه با تجربیات جدید
غوطه ور سازند  .در حوزه کسب و کار های
نوین  ،گردشگری غذایی یک طعم خوشمزه ی
در حال ظهور است که به عنوان یک محصول
گردشگری جدید به وجود آمده است و شاید
توجه بیش از پیش به این بخش از گردشگری،
سهم آن در هزینه های سفر می باشد  .به گزارش
سازمان جهانی سفر درسال  2017بیش از یک
سوم هزینه های توریستی به غذا اختصاص داشته
است به همین دلیل غذا از مهمترین شاخصها
در کیفیت تجربه مسافرت می باشد .
طعم غذاهای محلی به یک بخش ضروری از
تجربه سفر تبدیل شده است .گردشگران  ،به
طور فزاینده ای در جستجوی تجربیات واقعی
مانند سنت های آشپزی محلی هستند و به همین
ترتیب غذا فرصتی حیاتی برای غنی سازی
پیشنهادات گردشگری و تحریک رشد اقتصادی
مقصد ،در سراسر جهان محسوب می شود .
نقش گردشگری غذایی ،در ایجاد تمایز مقاصد
است که ناشی از ارایه محصوالت منحصر بفرد
می باشد .
مطالعات متعدد در تجارب گردشگری غذا
 ،بیان می دارد که کسب یک تجربه از طعم
محصوالت خاص محلی ،در انتخاب یک مقصد
تعیین کننده است و شدت این کشش ،به جذابیت
غذا و محیط زیست ،کیفیت خدمات و جاذبه
های جانبی بستگی دارد.
گردشگری غذا و آشپزی یک بازار رو به رشد
است .رشد گردشگری غذایی در سراسر جهان
یک واقعیت آشکار و یکی از بخشهای پر جنب
و جوش در بازار گردشگری است ولی آنچه

مسلم است نگرانی گردشگران
از منابع تهیه غذاست که
هویت محلی داشته باشند
و یک شیوه زندگی سالم و
با اصالت را پیشنهاد دهند
که پایدار و سازگار با محیط
زیست و فرهنگ های محلی
است و جشنوارهای غذایی
می تواند مسیر دستیابی یه این
مهم را هموار سازد.
جشنواره شکوفه های
گیالس ژاپن ،جشن سال
نو چینی  ،جشنواره غذای
ملبورن ،جشن سیب زمینی و جشن هندوانه در
استرالیا  ،جشنواره غذا و طعم ها در سنگاپور،
جشنواره رنگها در هند که انفجار رنگ و
موسیقیست ،جشنواره سالن شکالتی (فرانسه )،
جشنواره غذای اتاوا و کباب دنده تورنتو(کانادا)،
جشنواره شکموها (انگلستان)  ،جشنواره غذاهای
دریایی( اسپانیا ) جشنواره بزرگ پنیر ،جشنواره
غذا بیکن جشنواره طعم های شیکاگو ،جشنواره
بین المللی غذا و نوشیدنی اپکوت (آمریکا)
 ،جشنواره گیاهخواری(تایلند) ،نمایشگاه غذا
و نوشیدنی های عالی (آفریقای جنوبی) از
مهمترین جشنواره های غذایی می باشند که هر
ساله پذیرای میلیون ها گردشگر می باشند.
چهارشنبه سوری  ،یلدا و نوروز نیز از جشن
های باستانی ایرانی می باشد که به شکل عمیقی
با غذا و پذیرایی ارتباط دارد .
جشنواره سفره ایرانی (که در سال های گذشته
تقریبا در تمام استان ها برگزار شده است) ،زر
آلوی بسطام ،گیالس  ،گالب گیری از جشنواره
های داخلی هستند که چند سالی است در کشور
برگزار می گردند . .البته از جشنواره بین المللی
آش زنجان (که روزانه بیش از یکصد هزاربازدید
کننده هنگام برگزاری دارد ) می توان بعنوان
مهمترین رویداد غذایی کشور یاد کرد که تا کنون
دوازده دوره آن برگزار شده است .تجربه این
جشنواره موجب شده سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری زنجان توجه ویژه ای به این مدل
از گردشگری داشته باشد و جشنواره بین المللی
غذای کشورهای اکو را نیز بر این اساس
طراحی کند که  11تا  13اردیبهشت ماه جاری
چهارمین دوره این جشنواره با حضورسفیران
سیاسی  ،فرهنگی و آشپزی  14کشور برگزار
گردید .
جشنواره ای با طعم جاده ابریشم
جاده ابریشم بعنوان اولین مسیر تجارت جهانی
در تاریخ عالوه بر اینکه دامنه و اهمیت بسیار

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس :کیلومتر  2جاده قدیم زنجان  -تهران
تلفن024 - 33791010 :

ویژه ای در تجارت و مبادالت کاال در گذشته
داشته است سالیان سال بستر انتقال هنر  ،فرهنگ
 ،مذهب  ،ایده ها و تکنولوژی نیز بوده است
به همین دلیل از آن بعنوان ارزشمندترین مسیر
گردشگری تاریخ نام برده می شود .جایگاه
منحصر بفرد جاده ابریشم و گسترده گی ذینفعان
در منطقه موجب شده همواره رویدادهای
تاثیرگذار متنوعی در این منطقه در راستای توسعه
گردشگری  ،اشتغال و صلح جهانی برگزار گردد
و کشورهای منطقه و سازمان های جهانی توجه
ویژه ای به توسعه گردشگری و احیا آن داشته
باشند چراکه تنوع شاخصه های فرهنگی و نقش
ارتباطی شرق و غرب عاملی برای درک جهانی
گردشگری است و فعالیت در جهت توسعه این
منطقه بعنوان بخشی از تاریخ هزاران ساله بشر
فعالیتی فراملیتی است و از تاریخ تجارت  ،ملیت
و فرهنگ جوامع بشری حفاظت خواهد کرد.
با توجه به انتشار گزارش جهانی گردشگری مواد
غذایی ،یک نظرسنجی در میان اعضای وابسته به
سازمان ملل متحد انجام شد تا دیدگاه خود را در
مورد وضعیت فعلی گردشگری غذا و پخت و
پز اعالم کنند  .بر اساس نتایج این بررسی88.2 ،
درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که غذا
یک عنصر استراتژیک در معرفی برند یک مقصد
گردشگری است سازمان های شرکت کننده در
نظر سنجی ،مهمترین اقدام در خصوص توسعه
گردشگری غذا را رویدادهای غذایی عنوان کرده
اند(79درصد).
رویدادها و جشنواره ها در حفاظت از
زیرساخت های میراث فرهنگی ناملموس
 ،بسیار اثر گذار و ارزشمند هستند که به
تجربیات بازدید کننده عینیت داده و در
راستای حمایت از محصوالت محلی گام
برمی دارند و می توانند برآیندی اشتغال زا
 ،اجتماع محور و فرهنگ ساز داشته باشند
شاید از این روست که محب خدایی معاون
گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری کشور در مراسم اختتامیه
چهارمین جشنواره بین المللی غذای اکو با
تاکید بر اینکه حوزه گردشگری می تواند
بیشترین اشتغال را به خود اختصاص دهد،
اظهار داشت :برگزاری چنین جشنوارههایی
دفاع بزرگی از حوزه گردشگری محسوب می
شود و برگزاری این جشنواره موجب یک نوع
همگرایی بین مسؤوالن شده است و رحمتی
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
زنجان نیز در این مراسم از توریسم
غذایی بعنوان مصداق بازر دیپلماسی
فرهنگی یاد میکند.

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی و...
استان زنجان

سفره خانه

منيره فيروزه
مدرس آشپزي

رقیه محرمی
کارشناس گردشگری

غذاهاي ویژه ماه مبارک رمضان
 4تا  5عدد
 250گرم
 200گرم
به میزان الزم

آش شیر

 مواد اوليه :ا لیتر
		
شیر
 300گرم
گندم پوست کنده
 60گرم
		
نخود
1پيمانه
		
عدس
به مقدار الزم
نمك و فلفل
کشمش بی دانه ،گردو و بادام جهت تزئین
 طرز تهيه :گندم را از شب قبل خیس نمایید و با یک لیتر
آب به همراه نخود روی حرارت قرار دهید تا
زمانی که نخود پخته شود و گندم کام ً
ال لعاب
دار شود  .سپس کمی نمک اضافه نمایید تا
زمانی که آب حبوبات کشیده شود در این زمان
شیر را بیفزایید و شعله را مالیم نمایید تا آش
غلیظ شود.
در پایان ،آش را در ظرف کشیده روی آن مقدار
قابل توجهی کشمش شسته شده و گردو و بادام
بریزید.

پیاز درشت
		
گندم
		
روغن
نمک و فلفل
 طرز تهيه :برای تهیه این آش باید حبوبات و گندم آن قب ً
ال
خیس شده و کام ً
ال پخته شود تا لعاب بیاندازد.
چون این آش برنج ندارد.
پیازخرد کرده با روغن سرخ کرده وزردچوبه
را به آن اضافه می کنیم .حبوبات و گندم را
با پیاز داغ و مقداری آب روی حرارت مالیم
قرارمیدهیم تا بپزد و مرتب آن را هم می زنیم.
تا آش لعاب بیاندازد .اسفناج را تمیز کرده و
درشت خرد می کنیم و داخل آش می ریزیم.
وقتی تمام مواد آش پخته شد و دو قاشق
سوپخوری آرد را با یک دو قاشق روغن کمی
سرخ می کنیم و در اواخر طبخ در آش می
ریزیم و بهم می زنیم و بعد ازچند جوش آش
را در ظرف مناسب می کشیم.
خواص آش:
اسفناج موجود در این آش دارای مقدار زیادی
ویتامین  A,B,Eو کلسیم و پتاسیم و ید و آهن
است اسفناج ضد سرطان است برای معالجه کم
خونی مفید می باشد ملین است برای مبتالیان به
یبوست مفید است .عدس سرشار از ویتامین B
آهن و کلسیم است غذای سبک و پرانرژی می
باشد .نخود دارای ویتامین های  A,B,Cروده
ها را پاک می کند سهل الهضم می باشد و مقدار
زیادی آهن دارد.
حلوای اوماج

بوغذا آشی (آش گندم)

هل و گالب و زعفران دم کرده
 طرزتهيه :نصف پیمانه آّب رو البه الی آرد میپاشیم تا
گوله گوله بشه .برای یک دست شدن آردهای
گوله شده به یه الک(غربال) یا آبکش احتیاج
داریم .به این صورت که با فشار دست گوله
ها رو از سوراخ های آبکش رد می کنیم تا یک
دست بشن .یک حالت دون دون پیدا میکنه،
مثل آرد سوخاری فقط نرم تر از آرد سوخاری
هست.
روغن رو در یه قابلمه میریزیم میذاریم حسابی
داغ بشه .این حلوا خیلی روغن مصرف میکنه.
وقتی کامال داغ شد اوماج رو بهش اضافه میکنیم
و میذاریم یک ربع سرخ بشه تا خامی آرد از بین
بره .باید تند تند به هم زد که نسوزه.
شیره رو با شکر و آب و باقی مواد جداگانه
میجوشونیم .بعد از اینکه آرد با روغن کمی
سرخ شد شیره رو بهش اضافه میکنیم( .بهتره
از روی گاز پایین گذاشته بشه و بعد شیره
اضافه بشه) و مدام هم میزنیم .بعد روی حرارت
میگذاریم تا کمی آبش کشیده بشه .شل یا سفت
بودنش هم بستگی به خودتون داره.
حلوا آماده ست .توی ظرف بکشید .این حلوا
بافت درشت و نرمی داره و موقع سرو زیر
دندون اوماج رو حس میکنید.
نکته:
 اگر شیره غلیظ بود به ازای هر  ۱کیلو  ۴پیمانهآب اضافه میشه و اگه رقیق بود  ۳پیمانه.
 اگر از طعم شیره خوشتون نمیآد می تونید بهجاش از شهد شکر و آب بدون شیره استفاده
کنید.
آش رشته

مواد الزم:
		
آرد
		
آب
		
روغن
 مواد الزم براي  4نفر		
شیره
 2کیلو
		
اسفناج
جبوبات از همه نوع (نخود ،لوبیا ،عدس ،باقالی کمی آب
		
شکر
 500گرم
		
خشک)
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 1کیلو
نصف پیمانه
 4پیمانه
 1کیلو
نیم کیلو

آش رشته از معروفترین آشهای ایرانی است.
این آش را غالب ًا با کشک و گاهی با سرکه و
حتی ترشی میخورند .بسته به عادتهای
خانوادگی از آش رشته به عنوان پیش غذا یا

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس :کیلومتر  2جاده قدیم زنجان  -تهران
تلفن024 - 33791010 :

سفره خانه
8ـ کشک حتم ًا باید  ۲۰دقیقه بجوشد (از نظر
سالمتی و بهداشت غذا).
 -9حرارت کشک و آش رشته موقع مخلوط
کردن با هم تقریب ًا یکی باشد تا کشک نبرد.
10ـ برای درست کردن نعنا داغ  ۲قاشق روغن
را داغ کرده نعنا خشک بریزید و فورا ً خاموش
کنید تا نعنا نسوزد.
 - 11زمان جا افتادن آش رشته زمانی است که
لعابی رقیق روی آش را بگیرد ،آش رشته رو به
ته گرفتن باشد و رشته ،بوی خامی ندهد .در
این زمان باید حرارت زیر آش رشته را خاموش
کرد .البته زمان جا افتادن آش رشته بستگی به
نوع رشته نیز دارد.

غذای اصلی استفاده میشود .با ما همراه باشید تا
طرز تهیه آش رشته خوشمزه و لذیذ را به شما
آموزش دهیم.
 مواد الزم 1لیوان
		
لوبیا چیتی
 1لیوان
		
نخود
 1لیوان
		
عدس
 1لیوان
لوبیا سفید
 1قاشق غذاخوری
		
آرد گندم
 600گرم
		
رشته آش
 1لیوان
		
پیاز داغ
 1/2لیوان
		
سیر داغ
به مقدار الزم برای تزیین
نعنا داغ
 1کیلو گرم
		
کشک
سبزی آش (تره،جعفری،گشنیز،شوید،اسفناج)
غذای سالم زنجانی ها در ماه مبارک
رمضان:
 2کیلو گرم
		
قیقاناخ زنجان ،غذای مناسب و مقوی سفره
 طرز تهيه :حبوبات را براي کاهش نفخ ناشی از آن یک روز های افطار
قبل خیس کنید و  2تا  3بار آب آن ها را عوض
کنید و دور بریزید.
پیازها را سرخ کنید و سیر داغ را هم آماده کنید.
پیاز داغ ها را با زردچوبه کمی تفت دهید.
نخود ،لوبیا و سیر داغ و پیاز داغ را درون قابلمه
بریزید و تا با هم پخته شوند .سپس عدس و
سبزی خرد شده را هم به بقیه مواد آش رشته
اضافه کنید.
یک تا دو قاشق آرد را در کمی آب سرد حل
کنید و به مواد درون قابلمه اضافه کنید .سبزی
که پخته شد رشته آش را اضافه کنید و هم
بزنید تا رشته ها به یکدیگر نچسبند .زمانی که
از پختن رشته ها اطمینان پیدا کردید کشک را
اضافه کنید .بعد از  5دقیقه گاز را خاموش کنید .قیقاناخ از جمله غذاهای سنتی زنجان به حساب
می آید که البته در بسیاری دیگراز مناطق ایران،
و اجازه دهید که آش رشته کمی جا بیافتد.
پخت می شوند.
 نکات مهم در پخت آش رشته:1ـ قابلمه باید گنجایش مواد را داشته و کمی به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا به نقل
بزرگتر از حجم آش رشته باشد تا رشتهها به هم از زنجانم ،قیقاناخ به خاطر قرار گیری در زمره
غذاهای شیرین در وعده صبحانه و همچنین
نچسبد و خمیر نشود.
2ـ سبزی آش رشته باید بدون ساقه بوده و افطار نیز صرف می شوند.
درشت خرد شود تا آش رشته زیباتر به نظر آید .وجود شیرینی و آرد در این دسر بر تبرک و
3ـ پیاز داغ داخل آش رشته نباید کم باشد تا خوش یمنی آن در اعتقادات مردم این دیار
افزوده و موجب قرارگیری آن در جایگاه
آش بهتر جا بیفتد.
 - 4رشته آش حتم ًا باید از نوع مرغوب تهیه ممتازی از سنت ها و رسوم آنان شده است.
قیقاناخ آذری ها همان خاگینه است ولی همیشه
شود.
5ـ نمک آش رشته را بعد از اضافه کردن رشته شیرین تهیه می شود.
ی توان تست کرد تا آش شور نشود .برای شیرینی آن از شیره انگور استفاده میشود،
و کشک م 
6ـ روغن داخل آش رشته باید به اندازه کافی خاگینه بسیار سبک و اسفنجی ،مقوی و
خوشمزه است.
باشد چون به جا افتادن آش کمک می کند.
7ـ کشک را در آش رشته نباید جوشاند چون مواد الزم برای 2نفر
			یک پیمانه
تفاوت حرارت کشک و آش رشته باعث می آرد گندم
			یک عدد
شود کشک ببرد .میتوان آش را بدون کشک تخم مرغ
(برای کسانی که کشک نمیخورند) سرو کرد شیره انگور		یک پیمانه
که در این صورت هم تفاوت رنگ سبزی ،رشته طرز تهیه:
و کشک بهتر نمایان میشود و هم آش رشته تخم مرغ را در حدی میزنیم تا کرم رنگ شود
سپس آرد را الک می کنیم و به مخلوط تخم مرغ
خوش رنگتر و زیباتر میشود.
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اضافه می کنیم و هم می زنیم تا مایه ی یکدست
و قهوه ای یکنواختی حاصل شود.ماهیتابه را روغن
میریزیم و مخلوط را داخل ماهیتابه می ریزم کمی
که خودش راگرفت در تابه رو می گذاریم تا روی
خاگینه ببندد البته باید قطر مواد وقتی داخل تابه می
ریزید یک سانت باشد ،پس از تابه کوچک استفاده
کنید.بعد خاگینه را برمی گردانیم تا طرف دیگرش
هم سرخ شود ،خاگینه را به برشهای مربعی می بریم،
می گذاریم تا خنک شود.وقتی کمی خنک شد داخل
ظرف مورد نظر می چینیم ونوش جان می کنیم ،این
دسر یا میان وعده بسیار شبیه یک کیک کاکائو است
و در میهمانی ها جلب توجه می کند.
شیر برنج

مواد الزم
 1پیمانه
		
برنج
		یک پیمانه
گالب
 1و نیم پیمانه
		
شکر
		یک لیتر
شیر
		یک قاشق چ
هل ساییده
دو-سه قاشق غذاخوری
خامه
نصف قاشق چایخوری
نمک
روش تهیه شیر برنج
اگه بخواید عطر گالب در شیر برنجتون قالب بشه
بهتره که برنج رو از شب قبل با گالب خیس بدید.
برنج رو با دو پیمانه آب و نصف قاشق چایخوری
نمک روی حرارت میذاریم و اونقدر میپزیم تا کامال وا
بره .میتونید از برنج نیم دونه هم استفاده کنید.برنج رو با
آب میپزیم.بعد از اینکه برنج کامال پخت ،اگر از
برنج کامل استفاده کرده بودید و نیم دونه نبود
با پشت قاشق سعی کنید کمی برنج رو له کنید.
مرحله اضافه کردن گالب و هل
این کار رو ادامه بدید تا حدود یک ساعت و نیم شیر
برنج کامال جا بیفته و بافتی مثل شله زرد پیدا کنه .توی
این زمان مقداری از حجم شیر برنجتون هم به دلیل
تبخیر شیر کم میشه .در ده دقیقه آخر هم گالب رو
اضافهکنید.بعدازاینکهشیربرنجتونبافتیمثلشلهزرد
پیداکردوکامالجاافتادزیرشروخاموشکنید.توصیه
میکنمتاداغهدرظرفموردنظرتونبکشید،چونوقتی
و
که خنک بشه سطح روش یک الیه میبنده
برای توی ظرف کشیدن ظاهر مناسبی
نداره.
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هنردستان

مسعود همراز

آئینه کاری
ناصر قلي ضيايي فرزند حسين-متولد - 1331
محل تولد زنجان ميزات تحصيالت  :سيكل
رشته هنري :آئينه كاري-كتيبه كاري
آئينه كاري يكي از هنرهاي سنتي ايران مي باشد
كه عمدتا براي تزيين سقف و ديوارهاي اماكن
مقدسه و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد .روش
كار بدين صورت است كه با بريدن آئينه به
قطعات كوچك هندسي و سپس پهلوي هم قرار
دادن آنها در سطوح ديوارها و سقف ،سطوحي
پر تأللو و جذاب را به وجود مي آورند .اين
هنر از شاخه هاي هنرهاي تزئيني ايران بوده و
از ابتكارات هنرمندان ايراني است كه از دوره
ساساني رايج بوده است.
كتيبه كاري :كتيبه نوشته اي است كه بر سر
در ورودي يا ديوار ابنيه با خطوط مختلف مي
نويسند .در اصطالح هنري قطعهاي از كاشي و
يا پارچه هاي خاص كه در آن طرح هايي از
آيات  ،اسماء ،اسامي ائمه اطهار و اشعار به شيوه
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خطوط ثلث ،مثني ،معما ،طغري و شبه طغري
نقش مي بندد.
استاد ناصر قلي ضيايي در سال  1331هجري
شمسي در زنجان به دنيا آمده اند و شغل پدري
او نامه رسان آموزش و پرورش بوده است .از
سن  13سالگي و به مدت  4سال از دريافت
مدرك سيكل ترك تحصيل نموده و نزد استاد
يوسف ميانه اي كه اهل آچاچي ميانه بوده به
مدت  4سال شاگردي نموده اند .پس از آن از
سن 20سالگي در شهر بافق يزد به مدت ده سال
به آموزش در حوزه آئينه كاري و كتيبه كاري و
ساخت و مرمت خانه هاي سنتي مشغول بوده
اند.
اولين تجربه كاري ايشان آئينه كاري امامزاده اي
در شهر بافق يزد مي باشد و پس از آن دوباره
به زادگاه خود شهر زنجان بازگشتند و بيشتر در
كارهاي ساختماني مشغول به كار بوده اند.
ايشان با عشق و عالقه وافر از هنر خود صحبت

مي كنند و همچنين به اين امر اعتقاد دارند كه
اگر زمان به عقب برگردد با افتخار دوباره همين
رشته را انتخاب مي نمايند.
كار آموزش رشته آئينه كاري را به كمك و
همت اداره كل ميراث فزهنگي،صنايع دستي و
گردشگري استان به مدت  5ماه است كه در
خانه هنرمندان واقع در خيابان خواجه نصير
آغاز نموده اند و در اين مدت حدودا  20نفر
كار آموز دارند.
مشكالت و درددل هاي استاد:
بعضي از رشته هاي هنري مانند لمبه كاري و
تعميرات ظروف مسي قديمي و  ...بر اثر مرور
زمان از بين مي روند كه بايد تدابيري اتخاذ شود
كه رشته هاي مذكور نيز آموزش داده شوند.
در مورد كارهاي مرمتي ميراث فرهنگي از
استادان و بنايان معروف و به نام شهرمان نظر
خواهي و استفاده شود.
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جالل مفيدي
عضو كميسيون گردشگري اتاق ايران

گردشگري محور توسعه استان زنجان
امروزه گردشگري جاي خود را به عنوان يك
صنعت درآمدزا در ميان صنايع ديگر باز كرده
است و هرچقدر جلو مي رويم بر ميزان سرمايه
گذاران اين صنعت افزوده مي شود،چرا كه صنعت
گردشگري يك صنعت پاك و پر بازده مي باشد.
اگر با نگاه علمي و دقيق به گردشگري بينديشيم
اين صنعت مي تواند محور توسعه،پيشران و شتاب
دهنده اقتصاد مقاومتي در كشور به ويژه در استان
ها باشد.
با توجه به شرايط اقليمي و ويژگيهاي جغرافيايي
استان زنجان مي تواند گردشگري را محور توسعه
اين استان قرار داده و با ايجاد زيرساخت مرتبط
در ابعاد مختلف به جذب گردشگران داخلي و
خارجي بپردازد.
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استان زنجان از جذابيت و پتانسيل هاي ويژه اي
در صنعت گردشگري نظير راه هاي ارتباطي با
پايتخت و شمال و شمال غرب كشور،همجواري
با هفت استان،وجود مسيرهاي گردشگري تاريخي
و طبيعي منحصر بفرد از جمله گنبد سلطانيه ،غار
كتله خور ،قلعه بهستان و كوههاي رنگي ماهنشان،
موزه مردان نمكي ،طوالني ترين بازار سرپوشيده،
طبيعت زيباي شهرستان طارم و دشت سهرين،
روستاهاي گردشگري شيالندره ،قوزلو ،خوئين،
شيت ،صنايع دستي استان از جمله مليله ،چاقو،
چارق ،مس كه جزء صنايع دستي مطرح در كشور
مي باشد كه همه آنها جزو ظرفيت هاي گردشگري
استان محسوب مي گردد.
علي ايحال استان زنجان از نظر دارا بودن ظرفيت

ها يكي از استان هاي غني در صنعت گردشگري
است .مردماني مهمان نواز استان زنجان را به
ميزباني پرجاذبه و مهربان براي گردشگران
تبديل كرده است ،از اين رو برگزاري جشنواره
هاي مختلف از جمله جشنواره بين المللي غذاي
كشورهاي عضو اكو(جاده ابريشم) ،جشنواره ملي
آش ايراني ،برگزاري معرفي صنايع دستي استان
و ديگر استانها در زنجان ،برگزاري جشنواره هاي
روستايي ،محلي و آئيني و سنتي ،راه اندازي قطار
گردشگري ،ايجاد خانه هاي بوم گردي و ..مي
تواند در معرفي ظرفيت هاي گردشگري استان و
جذب گردشگران داخلي و خارجي كمك بسزايي
نموده و به كسب و كار گردشگري در استان رونق
شاياني نمايد.
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