1

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

2

3

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

4

5

آئين تجليل از هنرمندان پيشكسوت صنايع دستي برگزار شد
سيزدهمين جشنواره ملي آش ايراني  22تا  26مردادماه برگزار مي شود
زنجان رتبه ششم ایجاد اقامتگاههای بومگردی در کشور
اجرای  21رویداد فرهنگی و جشنواره گردشگری در سال 1397
ایران مقصدی ارزان برای گردشگران خارجی
 800میلیارد ریال برای تکمیل پروژه نیاز داریم
معبر پیاده یا پیاده راه
توسعه گردشگری از برنامه های محوری شهرداری زنجان است
قواعد بازاريابي موفق مقاصد گردشگري
پنج گنج دانش
استــاد
حکیــم
شیــخ
شهـابالـدین
پروفسور
برنامه های نگهداري ،پايش و باز زنده سازي ميراث تاریخی فرهنگي
مطالعه موردی :گنبد سلطانیه
اماکن توریستی و ژئوتوریستی زنجان از دیدگاه مؤلّفین دورۀ قاجار
قهــوه چایخانـه
لذت تابستان بدون گرمازدگی با نوشیدنیهای گیاهی
انواع اتاقهای هتل
روز جهاني صنايع دستي

7
7
7
7
8
10
12
13
14
16
16
17
20
21
22
23
27

گردشگـری ،میراث
نشریه 29
صنایــع دستی و
فرهنگی30 ،
شهری استان زنجان
اقتصاد 31

32

6

خبــر

7

آئين تجليل از هنرمندان پيشكسوت صنايع دستي برگزار شد
آئين تجليل از پيشكسوتان و استادكاران صنايع
دستي استان زنجان شامگاه ديروز با حضور مديركل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري زنجان
برگزار شد .به گزارش روابط عمومي اداره كل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري زنجان،
 21خردادماه ،با حضور مديركل ميراث فرهنگي
استان زنجان و اعضاي شوراي شهر آئين تجليل
و تكريم از پيشكسوتان چاقو ساز ،مسگر ،مليله

كار و همچنين استادكاراني كه آثار صنايع دستي
آنها شايسته دريافت نشان ملي در سال  96بود،
تجليل شد .همچنين در اين مراسم از كتاب گلستان
هنر  2كه به معرفي پيشكسوتان صنايع دستي استان
زنجان مي پردازد ،رونمايي شد.
خاطرنشان می سازد این مراسم با حمایت نشریه
اقتصاد زنجان و شركت تدبيرسازان هوشمند
فرتاك برگزار گردید.

مديركل ميراث فرهنگي ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان خبر داد:

سيزدهمين جشنواره ملي آش ايراني  22تا  26مردادماه برگزار مي شود
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان زنجان گفت :سيزدهمين جشنواره ملي آش
ايراني  22تا  ۲۶مردادماه سال جاري با حضور كليه
استان هاي كشور در زنجان برگزار مي شود.به گزارش
روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري زنجان ،روز پنج شنبه 24 ،خردادماه
كارگروه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
زنجان به رياست معاون امور عمراني استانداري
زنجان در سالن شهيد شهرياري معاونت برنامه ريزي
استانداري زنجان برگزار شد .در اين جلسه يحيي
رحمتي با اعالم اين مطلب كه سيزدهمين جشنواره
ملي آش ايراني 22تا 26مردادماه سال جاري با حضور
كليه استان هاي كشور در زنجان برگزار مي شود،
اظهار كرد :مثل سنوات گذشته در كنار اين جشنواره

بابا نمايشگاه ملي صنايع دستي نيز برپا مي گردد.او
با اشاره به برگزاري چهارمين جشنواره بين المللي
غذاي اكو-جاده ابريشم در ارديبهشت ماه سالجاري،
افزود :جشنواره بين المللي غذاي اكو -جاده ابريشم
بزرگترين رويداد بين المللي با تنوع غذايي باال در
كشور است كه در زنجان برپا مي شود و در كنار اين
جشنواره امسال نمايشگاه صنايع دستي مرتبط با غذا با
حضور  31غرفه و  13استان در محل دائمي نمايشگاه
هاي بين المللي كاسپين زنجان برپا شد.مديركل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
زنجان در خصوص محتوای رویداد بين المللي
اكو-جاده ابريشم ،گفت:حضور گروههاي آشپزي
از كشورهاي عضو سازمان اكو و كشورهاي مسير
جاده ابريشم وارائه غذاهای سنتی کشورهای مدعو،

آشنایی با فرهنگ
و آداب و سنن
کشورهای عضو
 ،معرفی جاذبه
های گردشگری
کشورهای شرکت کننده  ،اجرای موسیقی محلی و
برگزاري برنامههاي آئيني  ،اجراي ويژه برنامه افتتاحيه
و اختتاميه  ،حضور سفرا و نمایندگان کشورهای
هدف و ميهمانان ويژه داخلي در آیین افتتاحیه و
اختتاميه  ،برپايي كارگاه آموزشي پخت غذاهاي
محلي و خواص غذايي آنها و برگزاري نماشگاه
صنايع دستي مرتبط با غذا از جمله ساخت ظروف
غذا برنامه هاي برگزار شده در اين دوره از جشنواره
بين المللي غذاي اكو-جاده ابريشم بود.

رحمتي با بيان اينكه زنجان رتبه ششم در ايجاد خانه
هاي بومگردي در كشور را دارد ،عنوان كرد :در حال
حاضر ،تعداد اقامتگاههاي بوم گردي استان زنجان 59
باب است 30 .باب در سال  1396و در سال جاري
 29پروانه بهره برداري صادر شده است.او ادامه داد:
تعداد  40متقاضي ديگر در صورت مراجعه و طي
فرايندهاي قانوني حائز شرايط براي دريافت پروانه
بهره برداري هستند .در حال حاضر همه اين اقامتگاهها
داراي درجه  3هستند .همچنين  28متقاضي نيز براي

ساخت اقامتگاه در صورت پرداخت تسهيالت اعالم
آمادگي كردهاند كه از اين تعداد حداقل  2باب در سال
 97با درجه يك به بهره برداري خواهند رسيد.
به گفته رحمتي پيش بيني ميشود ،تعداد اقامتگاههاي
بومگردي استان زنجان تا پايان سال  ،1397به بيش
از  100باب برسد.مديركل ميراث فرهنگي زنجان
در خصوص روستاهاي هدف گردشگري استان
بيان كرد :استان زنجان داراي  43روستاي هدف
گردشگري است .از اين تعداد  15روستا ،در فهرست

 500روستاي منتخب كشور قرار دارد ،كه در حال
حاضرعمدهبرنامهريزيتوسعهگردشگريروستايي،
بر اساس ابالغ سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري كشور ،در اين  15روستا صورت مي
گيرد .سهرين ،وير ،خويين ،درسجين ،گالبر ،ماري،
شكورچي ،شيالندر ،كوله خانه ،سوكهريز ،الوند ،علم
كندي ،خورجهان ،قزلو و ده بهار اسامي اين  15روستا
هستند.

زنجان رتبه ششم ایجاد اقامتگاههای بومگردی در کشور

اجرای  21رویداد فرهنگی و جشنواره گردشگری در سال 1397
ابوالفضل اجلي  ،رئيس گروه مراكز و خدمات
گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري زنجان ،به بررسي تقويم رويدادهاي
فرهنگي و جشنواره هاي استان زنجان پرداخت
و عنوان كرد :در مجموع  21رويداد فرهنگي و
جشنواره در سال  97براي استان زنجان در نظر
گرفته شده كه سه رويداد تا كنون برگزار گرديده
است.او افزود :چهارمين جشنواره بين المللي غذاي

اكو-جاده ابريشم ،جشنواره شاتوت ،عزاداري در
خدابنده ،جشنواره گيالس ،جشنواره ماهيگيري،
استارت آپ گردشگري ،سيزدهمين جشنواره
ملي آش ايراني ،ورود قطار گردشگري ،جشنواره
سفره ايراني -فرهنگ گردشگري ،جشنواره
روستا ،جشنواره ترش و شيرين ،جشنواره انگور،
جشنواره طبخ ماهي ،جشنواره سير ،جشنواره
زيتون ،هفته گردشگري ،جشنواره يلدا ،جشنواره

غذا در سلطانيه و شركت در نمايشگاه بين
المللي گردشگري و صنايع وابسته رويدادها و
جشنواره هايي هستند كه در سال  97در زنجان
برگزار خواهد شد .اجلي همچنين ،برپايي
استارت آپ گردشگري در  28تير
و  3لغايت  5مردادماه را مهمترين
رويداد تخصصي گردشگري در استان
زنجان دانست.

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ارس رود ایرانیان
آدرس :زنجان ،میدان  15خرداد
تلفن 024 - 33561217- 33553909 :و 09125423307
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گفت و گو
در گفتوگ بابا آقای محمود صابری ،رئیس هیئت مدیره
انجمن صنفتی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
استان زنجان عنوان گردید:

ایران مقصدی ارزان برای گردشگران خارجی

را برای کار گروهی و انجام کارهای تیمی
پیدا نکرد هاند و هنوز تفکر سنتی دارند
که فکر میکنند بایستی تشکل در مقابل
سازمان قرار بگیرد و این سوءتفاهم وجود
دارد که انجمن بایستی به دنبال حقوق
ضایع شده صنف باشد .در حالی که حداقل
در حوزه دفاتر چنین تقابلی وجود نداشته
است و در این سا لها نحوه همکاری بسیار
مثبت بوده است .البته در برخی استا نها
این وضعیت وجود ندارد.

در کشور ترکیه در همسایگی ما که
در حوزه گردشگری هم پیشرفت قابل
توجهی دارد ،حمایت قابل توجهی
از تأسیسات گردشگری میکنند و
کمکهای بالعوض مالی به دفاتر
خدمات مسافرتی پیشبینی کردهاند

در حال حاضر  24دفتر از دفاتر استان
عضو انجمن صنفی هستند

لطفا خودتان را معرفی کنید.
من محمود صابری هستم رئیس هیئت
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
و گردشگری استان زنجان و حدود  9سال
است که در خدمت دفاتر خدمات مسافرتی
و گردشگری استان زنجان هستم و خودم
هم از سال  77مدیریت شرکت خدمات
مسافرتی و گردشگری هاتن چین هستم.
تاریخچه انجمن استان را بفرمایید و
هدف از تشکیل انجمن را توضیح دهید.
انجمنهای صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
و گردشگری کشور طبق ماده  131قانون
کار تشکیل شده و استان زنجان از سال
 1388این انجمن را تأسیس کرده است.
وظیفه انجمن بررسی مسائل و مشکالت
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
استان و حمایت از حقوق کارفرمایان در
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مواقع لزوم است .این انجمن
همچنین با هدف ایجاد تفاهم
و هماهنگی بین سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری و دفاتر خدمات
مسافرتی و گردشگری فعالیت
میکند .

تعداد اعضای انجمن
صنفی استان در حال حاضر
چند نفر است و تعامل اعضا
چگونه است؟
در حال حاضر  24دفتر از دفاتر استان
عضو انجمن صنفی هستند و تعدادی از
دفاتر استان هنوز عضو تشکل نشد هاند
که امیدوارم در آینده نزدیک با حضور
خودشان به قدرت و اثرگذاری این انجمن
کمک کنند .تعامل دفاتر با انجمن به
گونهای که باید باشد نیست و مسائل بازار
به گونهای است که دفاتر هنوز اعتماد الزم

باید برای درآمد تشکل از طریق اخذ
وجه در قبال صدور و تمدید مجوزها
دستورالعمل قانونی پیشبینی کرد

برنامهها و اقدامات انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
استان را توضیح دهید.
انجمن تالش میکند تا با همکاری
تنگاتنگی که با سازمان دارد در مقام
تصمیمسازی بتواند به تصمیمگیر یهای
سازمان کمک کند .پیگیری دستورالعملها
و تدوین قوانین و اطال عرسانی آن در
سطح دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
برای بهر همندی از مزایای قانونی به
ویژه در بحث پرداخت مالیا تها از
مهمترین اقدامات انجمن است .شرکت
در جلسات کمیته فنی دفاتر خدمات
گردشگری برای اعالم نظر
مسافرتی
درخصوص صدور مجوزها و رسیدگی به
شکایتهای واصله به عنوان نماینده دفاتر
هم از مهمترین وظایف انجمن است و نیز
برگزاری دور ههای آموزشی از برنامههای
انجمن است .ارائه نظر مشورتی در تدوین
آییننامهها و بخشنامهها و اصالح موارد
مذکور از برنامههای همیشگی این تشکل
است.
در حال حاضر به نظ شما انجمن با
چه مسائل و مشکالتی مواجه است؟
به نظر من بایستی این سؤال تحت عنوان
مشکالت انجمنها و تشکلهای کشور
مطرح شود .به طور کلی تشکلهای
حرفهای به لحاظ حمایتهای قانونی
تاکنون وضعیت خوبی نداشتهاند .اگر
کمی اختیارات قانونی به تشکلها داده
شود میتوانند اثرگذارتر باشند به ویژه
درخصوص صدور مجوز و تمدید مجوزها

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آندیا گشت مارگون
آدرس :زنجان ،شهرک کارمندان ،فاز  ،3خیابان اول ،پالک 1225
تلفن024 - 33460076 :

گفتوگو
به نظر میرسد باید اختیارات قانونی
بیشتری داده شود و تشکلها هم از سوء
استفاد ههای احتمالی جلوگیری کنند .در
حال حاضر انجمن منبع درآمدی ندارد و
حق عضویت اندکی که تعیین شده است
هنوز هم دفاتر به طور منظم آن را پرداخت
نمیکنند و ضمانت اجرا برای برخورد با
دفاتر و یا عضویت اجباری آ نها در تشکل
وجود ندارد که این امر بایستی به صورت
جدی در دستور کار قرار بگیرد .باید برای
درآمد تشکل از طریق اخذ وجه در قبال
صدور و تمدید مجوزها دستورالعمل
قانونی پیشبینی کرد .یکی از مهمترین
محدودیتهای انجمن استان ،نداشتن محل
استقرار مستقل است که برای رعایت شأن
تشکل بهتر است که محل خاصی برای این
امر اختصاص داده شود.
در خصوص برخورداری از تخفیفات
مالیاتی هم اداره امور اقتصادی و
دارایی به شکل سلیقهای عمل میکند
مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری استان را بفرمایید.
قانونی وجود دارد که دارندگان پروانه
وکالت و کد نظام پزشکی میتوانند برای
خرید دفتر کار و مطب تسهیالت مناسبی
دریافت نمایند .در حالی که این مزیت
برای دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری
وجود ندارد و دفاتر مجبور هستند از
محلهای استیجاری برای انجام فعالیت
خود استفاده کنند که این امر موجب
افزایش قیمت خدمات و کاهش سود دفتر
میشود و امکان پویایی را از دفتر خدمات
مسافرتی میگیرد و این امر موجب میشود
دفاتر امکان استقالل نداشته باشند و به
نوعی میتوان گفت که بیشتر برای صاحبان
امالک کار میکنند .در کشور ترکیه در
همسایگی ما که در حوزه گردشگری هم
پیشرفت قابل توجهی دارد ،حمایت قابل
توجهی از تأسیسات گردشگری میکنند و
کمکهای بالعوض مالی به دفاتر خدمات
مسافرتی پیشبینی کرد هاند .البته در صدور
مجوز فعالیت هم سختگیر یهای خاصی را
دارند درحالی که این نوع حمایتها در
ایران وجود ندارد .درخصوص حمایتهای
بازاریابانه هم دفاتر با مشکل مواجه
هستند و امکان تبلیغ و بازاریابی مناسب
در اختیار دفاتر استان وجود ندارد .در
خصوص برخورداری از تخفیفات مالیاتی
هم اداره امور اقتصادی و دارایی به شکل
سلیقهای عمل میکند و برای دفاتر تجاری
به صورت علیالرأس مالیات تعیین میکند

و مالیات ارزش افزوده خود فشار مضاعفی
بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
استان وارد میکند .دفاتر خدمات زیارتی
که ک ً
ال ارز از کشور خارج میکنند معافیت
100درصدی مالیاتی دارند در حالی که دفتر
خدمات مسافرتی و گردشگری که خاصیت
ارزآوری هم دارند اسم ًا  50درصد و در
عمل به نظر من تخفیف مالیاتی ندارند.

با شرایط ارزی کنونی گردشگر خارجی
خدمات را زیر قیمت تمام شده دریافت
میکند
یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
وضعیت ارزهای خارجی است .لطف ًا
تحلیل خودتان را بیان کنید.
حضور شما عرض کنم که تاثیر وضعیت
کنونی ارز بر گردشگری دو سو دارد .یک
سوی آن گردشگری خروجی است و سوی
دیگر گردشگری ورودی .در بحث تورهای
خروجی با توجه به افزایش قیمت انواع ارز و
وضع هزینههای جدید از جمله مبالغ مربوط به
خروجی باید گفت که سفرهای خارجی برای
گردشگران و مسافران بسیار گران شده است
حتی با اختصاص ارز دولتی که آن هم مورد
سوء استفاده برخی سودجویان قرار میگیرد.
اما این وضعیت برای گردشگران خارجی
بسیار مطلوب است و ایران را به عنوان یک
مقصد ارزانقیمت برای گردشگران خارجی
درآورده است ولی باید توجه کنیم که این
وضعیت برای گردشگر خارجی مطلوب است
و برای اقتصاد کشور رهاوردی ندارد چرا
که با شرایط ارزی کنونی گردشگر خارجی
خدمات را زیر قیمت تمام شده دریافت
میکند (شاید باید برای جلوگیری از این امر
دولت خدمات گردشگری را برای گردشگران
خارجی با نرخ متفاوت قیمتگزاری کند)
و نباید زمینهی استفاده از یارانه را برای
گردشگران خارجی ایجاد کرد .البته باید
اشاره کنم که رونق گردشگری خروجی خود
موجب افزایش گردشگر هم میشود و خروج
گردشگر موجب معرفی فرهنگ و آداب و
رسوم کشور در کشورهای دیگر میشود .البته
همیشه استثناء هم وجود دارد.
چرا دفاتر استان اقدامی برای ورود
گردشگر نمیکنند؟ چه عواملی در این
بخش تاثیرگزار هستند؟
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگزار بر ورود
گردشگر داشتن تعامل دوسویه با طرفهای
خارجی است .دفاتری که میتوانند با توجه به
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توان مالی تورهای مستقیم به مقاصد خارجی
برگزار کنند زمینهی همکاری با طرفهای
خارجی دارند و از این طریق گردشگر نیز
وارد میکنند در حالی که دفاتر استان این
توان مالی را ندارند .از طرفی زیرساختهای
ما هم خیلی برای جذب گردشگر فراهم
نیست چه به لحاظ امکانات اقامتی و چه در
بخش امکانات حمل و نقل مسافر .یکی دیگر
از عوامل موثر در ورود گردشگر همانا ارتقاء
سطح فرهنگ گردشگرپذیری است که در این
زمینه صدا و سیما نقش مهمی دارد .متاسفانه
در برخی موارد گردشگران مورد سوء استفاده
قرار میگیرند به عنوان نمونه صنایع دستی
تقلبی موجب بیاعتمادی گردشگران خارجی
شده و تبلیغات منفی به همراه دارد .در برخی
موارد شاهد هستیم که برخی شهروندان
جوان که با زبانهای خارجی هم آشنایی
دارند اصطالحا گردشگران را تور میکنند
و با ارایه خدمات غلط و غیر فنی ضمن
کالهبرداری از انها مرتکب تخلفاتی هم
میشوند .در حالی که تورگردانی امری فنی
بوده و داشتن مجوزهای قانونی برای فعالیت
ضروری است و این امر نیز موجب صدمه به
گردشگری میشود.
همانگونه که میدانید یکی از عوامل
مهم در جذب گردشگر شرکت در
نمایشگا ههای خارجی است آیا شما در
نمایشگا ههای مذکور شرکت داشتهاید؟
متاسفانه تا کنون امکان شرکت در این نمایشگاهها
را به دلیل محدودیتهای مالی نداشتهایم.
به عنوان آخرین سوال بفرمایید دلیل
عدم موفقیت فرودگاه زنجان و توقف
پروازهای استان در چیست؟
دلیل عدم موفقیت پرواز مشهد سیر
صعودی قیمت بود که با سرعت زیادی در
حال حرکت بود و دفاتر موفق به فروش
بلیط آن نمیشدند.
برقراری خطوط پروازی برای برخی
مسیرها از جمله تهران به دلیل نزدیکی
به تهران توجیه اقتصادی ندارد .در مورد
پروازهای دیگر هم باید گفت که جمعیت
زنجان کم است و توان مالی آنها هم پایین
است و امکان تداوم سفر از طریق خطوط
هوایی برای مسافران زنجانی به مقاصد
مختلف وجود ندارد .البته این امر در
مورد پرواز مشهد فرق میکرد و دلیل عدم
موفقیت پرواز مشهد سیر صعودی
قیمت بود که با سرعت زیادی در
حال حرکت بود و دفاتر موفق به
فروش بلیط آن نمیشدند.

دفتر خدمات مسافرتی ،جهانگردی و زیارتی جهانگشت خدابنده
آدرس :خدابنده ،خیابان امام ،روبروی آبان 4
تلفن 024 - 34224468 :فکس 024 - 34225566 :ایمیلjahanghasht1380@gmail.com :

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

گفت و گو
مصاحبه اقتصاد زنجان با مدیر
و سرمایه گذار منطقه نمونه
گردشگری شهر سفید:

 800میلیارد ریال

برای تکمیل پروژه نیاز داریم
لطفا خودتان را معرفی نمایید.
من رزاق یداللهی سرمایهگذار منطقه نمونه
گردشگری زنجا نرود پایین (شهر سفید)
هستم .قبل از سال  1357در کارخانه نورد
ذوب آهن کار میکردم و پس از آن وارد
بازار شدم و حدود  35سال طالفروش
بودم .به دالیلی از شغل طالفروشی منصرف
شده و پس از مطالعه قبلی این نقطه را
انتخاب کرده و در منطقه زنجا نرود پایین
(منطقه نیک پی) سرمایهگذاری کردم .در
حال حاضر حدود  10سال است که در
حال ساخت پروژه منطقه نمونه گردشگری
زنجا نرود پایین هستم.
درخصوص پروژه منطقه نمونه
گردشگری توضیحات الزم را ارائه
بفر ما یید .
این پروژه به لحاظ جغرافیایی در مرکز
شمالغرب کشور قرار گرفته است .استان
زنجان با هفت استان کشور همسایه است
و در مسیر اصلی جاده ابریشم قرار دارد.
به لحاظ نوع خدمت و سرمایهگذاری هم
من مطالعه کافی داشتهام .به نظر من مردم
به خاطر پیشرف تکنولوژی امروزه وقت و
زمان فراغت بیشتری دارند .اگر در گذشته
یا کار میکردند و یا میخوابیدند ،امروزه
مدت زمان اندکی کار میکنند و اوقات
فراغت بیشتری دارند که باید به نحوی آن
را بگذرانند و نیاز به تفریح زیاد دارند.
لذا من اين منطقه را با رويكرد ايجاد يك
مجموعه خاص گردشگري انتخاب كردم تا
مراحعين بتوانند ساعاتي را در اين مكان به
تفريح و تفرج بگذرانند.
تفاوت منطقه نمونه گردشگری و
مجتمع خدمات رفاهی چیست و االن
وضعیت این منطقه چگونه است؟ آیا به
استانداردهای الزم رسیده است؟
منطقه نمونه گردشگری فعال در حد اسم
است .در حال حاضر صرفا یک مجتمع
خدمات بین راهی و مرکز پذیرایی است
و با تعریف هیئت وزیران از منطقه نمونه
گردشگری ،فاصله بسیار دارد و دلیل آن هم
این است که دولت تا امروز به وعد ههای
خود عمل نکرده است .منطقه نمونه تعریف
خاص و استاندارد خاص دارد .اين مناطق
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معموال مجموعهاي كامل از
خدمات اقامتي ،پذيرايي،
تفريحي و خدماتي در محدوده
اي ايجاد ميشود كه به لحاظ
تاريخي داراي بناهاي تاريخي بوده و
همچنين از زيباييطبيعي منحصر به فردي
برخوردار باشد كه اين منطقه عالوه بر
موقعيت خاص جغرافيايي به شهر نيكپي
نزديك است كه كاروانسراي تاريخي دوره
صفوي در آن بوده و يكي از قديميترين
ايستگا ههاي راه آهن نيز در آن قرار دارد.در
حالي كه مجتمع خدمات رفاهي بين راهي
صرفا عبارت است از امكانات پذيرايي،
جايگاه سوخت ،و تعميرگاه كه با اندك
دقت در وضعيت كنوني اين مجموعه شايد
بتوان گفت كه مجموعه در حال حاضر
بيش از آنكه منطقه نمونه گردشگري باشد،
همانا مجتمع خدمات رفاهي بينراهي است
و علت اين وضعيت هم عدم تعهد دولت
به وعد ههاي خود در پرداخت تسهيالت
يارانهاي بود .
بخشهای مختلفی که شما برای منطقه
پیشبینی و طراحی کرده بودید ،چه بود؟
برنامه ما اجرای یک شهرک کوچک بود با
نگاه فردا که تمام نیازمند یهای شهروندان
را در آن پیشبینی و برآورده کنیم .ايجاد
هتل ،پارك ملل ،پارك بازي كودكان ،سالن
همايش ،رستورا نهاي متنوع امكانات
ورزشي و ...بخشهاي مختلف منطقه نمونه
بود كه تاکنون امکان اجرای آن به وجود
نیامده است.
موانع تحقق برنامههای شما چه
بود هاند؟ آورده شما چقدر بوده و
تعهدات دولت چه بود که محقق نشده
است؟
طی مصوبه هیئت وزیران  80درصد سرمایه
برآوردی منطقه نمونه به عنوان تعهد دولت
بود که قرار بود به عنوان تسهیالت کمبهره
یارانهای در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد.
این مصوبه در کارگروه میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان نیز طرح
و تصویب شده است .ما به عنوان بخش
خصوصی آورده خود را آوردیم لیکن
مراجعات ما به بانکها جواب نداد و با

وجود تکمیل مدارک ،بانکها از اختصاص
تسهیالت به بهانه نبود اعتبار اقدامی نکردند
و در حال حاضر باالی  200میلیارد ریال
هزینه شده است در حالی که اگر در زمان
خود اقدام میشد اين پروژه با  130میلیارد
ریال تکمیل میشد .االن برای تکمیل طرح
مطابق نقشهها ،ما به مبلغ  800میلیارد ریال
اعتبار نیازمندیم .در حال حاضر بخشهایی
را را هاندازی کرد هایم و مجدانه پیگیر
تکمیل طرح هستیم و بدین منظور از طریق
سامانه کارا برای اخذ وام  ،درخواست 45
میلیارد ریال اعتبار کرد هایم و خودم هم 20
میلیارد ریال پیشبینی دارم.
در حال حاضر خدمات مجموعه کدام
هستند ؟
در حال حاضر بیشتر خدمات عبوری به
مسافران داده میشود از جمله رستوران،
فروشگاه ،سرویس بهداشتی ،پمپ بنزین و
گاز ،و تعمیرگاه کوچک وجود دارد و در
حال ایجاد سرویس بهداشتی جدید هستیم
برای مسافران.
برنامه شما برای جلوگیری از فرسایش
مجموعه چیست؟
برای اینکه مجموعه در وضعیت نهايي
خود یک مجموعه یک دست و مناسبی
باشد مجبور هستیم که بخشهای کنونی را
تخریب و از نو احداث کنیم و سعی میکنیم
در بخش نگهداری تالش بیشتری کنیم.
در مراحل بعدی ما پروژ ههای جایگزینی
خواهیم داشت و به نظر من دولت موجب
شکست این پروژه شده ولی من با تالش
مضاعف قصد جبران آن را دارم.
انگیزه شما از سرمایهگذاری در این
نقطه چه بوده است؟
من از کار خودم پشیمان نیستم .مغازه 10
متری من درآمد بیشتری نسبت به مجموعه
االن داشت .اما من عالقمند بودم که در
تولید نقش داشته باشم و اگر باز هم به
قبل برگردم همین کار را تکرار خواهم کرد
من تعداد  3000سکه طال فروختم به مبلغ
 450میلیون تومان که اگر االن بود حدود 6

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری جوادیان
آدرس :زنجان ،خیابان سعدی ،خیابان هفت تیر ،پالک 4
تلفن024 - 33361917 :

گفتوگو
میلیارد تومان ارزش داشت و حتی خانهام
را فروختهام اما وقتی میبینم مسافر در
راه ماند های به این مجموعه پناه میآورد
خوشحال میشوم .اینجا بیشتر از  50نفر
اشتغال مستقیم دارند و بیش از  100نفر
اشتغال غیرمستقیم دارد.
کیفیت خدمات در حال ارائه شما در
مجتمع چگونه است؟
باتوجه به نوع نیروی انسانی و آموز شهای
مورد نظر ،کیفیت مناسبی در خدمات
آنگونه که باید و شاید وجود ندارد .در
حال حاضر بخشهای مختلف در اجاره
بهر هبرداران مختلف است و طی قرارداد
از آنها تعهد گرفتهایم که خدمات مناسبی
ارائه دهند .اما با توجه به فصلی بودن کار

هیچکدام از ادارات کمک شایانی به ما
نکرده است
در منطقه ،نیروی دائمی وجود نداشته و
طبیعی است که کیفیت خدمات هم پایین
باشد.
وضعیت خدمات بین راهی مسیر
تهران تا تبریز چگونه است و بهترین
نقطهای که خدمات میدهد کدام منطقه
است؟ علت کیفیت پایین مجموعههای
مسیر زنجا ن چیست؟
متأسفانه نگاه کاسبکارانه موجب کاهش
کیفیت خدمات شده است .در برخی مناطق

کیفیت خوب است ولی قیمتها خیلی
باالست و مهمانداری و رعایت حقوق
میهمان خیلی مدنظر نیست .از این جهت به
نظر من کیفیت خدمات ما با قیمتهایمان
تناسب دارد .در حالی که قیمت مجتمعهای
بین راهی قزوین خیلی باالست .تعداد
مسافران قزوین هم بسیار زیاد است .
اگر توجه كرده باشيد از عوارضی تهران
تا قزوین ترافیک مسافر است و پس از
قزوین ،تا تبریز به دلیل کاهش مسافر
خدمات هم کمتر است  .البته وضعیت
اقتصادی منطقه هم شرط است .ما در شهر
زنجان هم خیلی امکانات رفاهی مناسب
نداریم .بیشتر مسافران دریا هم از مسیر
قزوین تردد میکنند .من نسبت به قیمت
و نرخ اقالم خودمان در مقایسه با نرخ
تاسيسات گردشگری استان قزوین انتقاد
داردم و باید نرخ ما اصالح شود تا کیفیت
خدمات نیز متناسب با آن درخواست شود.
در ضمن نظارت هم الزم است.
برنامه شما برای تکمیل پروژه حاضر در
صورت عدم اختصاص تسهیالت چیست؟
مجموعه تقریبا به حالت درآمدزایی رسیده
است و اگر تسهیالت ندهند ما مجبور
هستیم تا از محل درآمد برای تکمیل پروژه
استفاده کنیم و برنامه خودمان را تا زمانی
که هستیم ادامه میدهیم.
انتظار شما از ارگا نهای دولتی و
دیگران برای تکمیل پروژه چیست؟
در حال حاضر کسی حاضر به سرمایهگذاری
در این منطقه نیست .من توقع داشتم که
دولت سرمایهگذار به من معرفی کند تا با
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هم براي تکمیل پروژه مشارکت کنیم.
مشکالت شما در رسیدن به این نقطه
چه چیزهایی بود اعم از مشکالتی که به
موجب قانون ایجاد میشد و یا ارگانی
مشکل ایجاد میکرد؟
ما در زمان یکی از مدیران کل در ساخت
پست برق مشکل داشتیم .با وجود اینکه
خود کارشناسان جانمایی الزم را برای
پست برق انجام داده بودند ،خودشان
همان پست برق را تخریب کردند و بیش
از یک میلیارد ریال مجموعه را متضرر
کردند ولی میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری بیشترین همراهی را کردند
ولی قدرتی نداشتند .هیچکدام از ادارات
کمک شایانی به ما نکرده است .البته در
بخش زیرساخت کمک اندکی به مجموعه
شد که خیلی چشمگیر نبود و مدیر وقت

من توقع دارم که دولت سرمایهگذار به
من معرفی کند تا با هم براي تکمیل پروژه
مشارکتکنیم.
آقای نقیزاده محجوب درخصوص تأمین
پست برق کمکهای قابل قبولی کردند.
حرف آخر را خودتان بفرمایید.
مردم با توجه به پیشرفت تکنولوژی اوقات
فراغت زیادی دارند .به نظر من برای
توسعه گردشگری باید تدبیری اندیشید
و برای گذران اوقات فراغت مردم باید
برنامهریز یهای بیشتری انجام داد.

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری پدیده نو
آدرس :زنجان ،خیابان امام ،جنب بانک صادرات
تلفن 024 - 33328634 :و  024 - 33334466تلگرام@ padidehnou_zanjan :

گردشگری

سجاد خدایی
عضو شورای اسالمی شهر زنجان

معبر پیاده یا پیاده راه
پیاده روی و جابجائی انسان در مسیرهای
پیاده و فضاهای شهری از حقوق مسلم
و طبیعی انسان است که در گذشته های نه
چندان دور نیز اکثر شهرها درمقیاس حرکت
عابر پیاده بر محورهای پیاده به ویژه در هسته
مرکزی شهر به عنوان مکانهای اصلی تعامالت
اجتماعی  ،اقتصادی و تجاری ،تردد و گردش
استوار بوده اند.گسترش شهرنشینی و زندگی
ماشینی بسیاری از شاخص های کیفی زندگی
را دچار مخاطره اساسی نموده و پیامدهای
ناگوار اجتماعی،اقتصادی،زیست محیطی
و کالبدی برای شهرها به وجود آورده ،در
پی زوال کیفیت زندگی شهری ایجاد پیاده
راههای شهری که تقریب ًا از دهه 1950در
پی بازسازی و بازآفرینی شهرهای جنگ زده
اروپائی به ویژه آلمان شروع شد و توجه به
مسئله حضور انسان و حرکت پیاده به عنوان
یکی از عوامل موثر در کیفی سازی زندگی
شهروندان مورد توجه جدی واقع گردید و با
وارد شدن موضوعات اجتماعی _رفتاری نظیر
آسیب شناسی های رفتاری  ،مقیاس ادراکی و
کیفیت خاطره سازی از دیدگاه شخصی پیاده
اقداماتی شکل گرفت که در نتیجه منجر به
ایجاد مسیرها و محدوده های خاصی شد که
اغلب با تأسی از گذشته و هویت های تاریخی،
اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی در مکان یابی ها
و مراکز شهری مورد توجه قرار گرفتند که
دارای مزایائی متعدد نظیر ایجاد حسن مکانی،
امنیت محیطی ،آرامش روحی و روانی ،تحکیم
روابط انسان با محیط ،مالحضات زیست
محیطی،افزایش و بهبود تعامالت اجتماعی،
ایجاد و رونق مبادالت تجاری ،برقراری و
افزایش حسن مشارکت،وحدت و همدلی و
 ...می باشند.
این فضاهای شهری در آشفته بازار زندگی
ماشینی شاید بتواند پاسخی بر نیازهای
متعالی انسانها در شهر باشد ،چرا که شهر
و شهر نشینی فقط وجود بناها و خیابانها و
فروشگاههای مختلف نیست ،بلکه بستری
است که در آن جامعه مدنی تبلور یافته و به
تعالی می رسد.
پیاده راهها ،معابری با باالترین حد نقش
اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با
عابر پیاده است و از وسائل نقلیه موتوری
تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جاری
در آن معبر استفاده می شود(آ.و )1375:10.و
می توان آن را زیر مجموعه حمل و نقل غیر
موتوری دانست که گسترش و افزایش استفاده
از آنها باعث تحقق هدف رسیدن به حمل و
نقل پایدار می باشد و می تواند نقش مهمی
در بهبود شرایط حمل و نقلی شهرها ایفا
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عکس:تزئینی
کند .پس گرفتن فضای خیابان از خودروها و
وسایل نقلیه و تبدیل آن به پیاده راه به عنوان
ابزاری برای فعالیت جمعی است که خود به
عنوان مقصد نیز تعریف می شوند ،مکان هایی
که مردم به آنجا می آیند ،در زندگی شهری آن
شرکت می کنند،می مانند و به آن حس تعلق
پیدا می کنند.
در چند دهه اخیر پیاده راه سازی در شهرهای
تاریخی و بزرگ ایران آغاز گردیده است و
با توجه به وجود اماکن تاریخی نظیر بازار
بزرگ سرپوشیده ،عمارت دارائی و ذوالفقاری،
مسجد جامع ،مسجد خانم ،حسینیه اعظم،
زینبیه اعظم ،رختشویخانه ،امامزاده ابراهیم
(ع) و مسیر حرکت دسته های عزاداری در
هشتم و یازدهم محرم و نیز طرح بزرگ میدان
شهری سبزه میدان تعریف پیاده راه حدفاصل
سبزه میدان تا میدان انقالب و به عنوان بخشی
از چشم انداز توریسم الین(خط گردشگری)
زنجان که در دستور کار شورای پنجم می باشد
که حداقل بتواند آغازگر این حرکت باشد می
تواند در نوع خود کم نظیر باشد و از این
رو جهت کسب توفیقات حداکثری در بازار
تولید عرصه عمومی و فضای شهری که بتواند
کارکردبهتری در ایجاد تعامالت و پیوندهای
اجتماعی ایفا نماید الزام ًا باید با شناخت و
مطالعه این مسیرها منطبق با سازگاری ذهنی
مردم اقدام شود و در نقش کانونهای رشد

با اصالح فضاهای پیرامونی به عنوان یکی
از پایدارترین روشها از جنبه های مختلف
کالبدی ،اجتماعی  ،زیست محیطی ،فرهنگی،
اقتصادی و حتی سیاسی باعث توسعه پایدار
شهر گردد.
فلذا امیدواریم که با انجام مقدمات الزم پیش
گفته و توجه به مباحث کیفی سازی و بهبود
مستمر ابعاد کالبدی،اقتصادی،اجتماعی،زیست
محیطی و ترافیکی شاهد افزایش کیفیت زندگی
در هر دو بعد عینی و ذهنی آن در این بافت
باشیم و الزام ًابه عنوان یکی از شاخص های
توسعه شهری باید به گونه ای کارکرد داشته
باشد که ضمن حفظ هویت محلی و تضمین
کسب و کار در محدوده طرح بازار امکان ضور
و بهره برداری برای کلیه اقشار جامعه اعم از
افراد عادی ،سالمندان،معلولین و روشندالن را
در بستری امن و ایمن فراهم سازد.
در پایان متذکر می گردم که مسیر تعریف
شده،شروع حرکت توجه به مبحث مهم پیاده
محوری و خط گردشگری زنجان می باشد
که گامهای تکمیلی تر آن باید برداشته شود
و برای تحقق این مهم همکاری و معاضدت
مردم فهیم و با بصیرت،کسبه و بازاریان،سمن
های مردم نهاد،کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط
با مجموعه شورای اسالمی شهر و مدیریت
شهری و تخصیص اعتبارات استانی در این
خصوص قطع ًا الزم و راهگشا خواهد بود.

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تهم گشت (اخذ ویزا -رزرو هتل)
آدرس :زنجان ،خیابان فردوسی ،جنب بانک ملی ،پالک 148
تلفن 024 - 33364111 :و  024 - 33323721همراه09121411064 :

دکتر مسیح اله معصومی
شهردار زنجان

گردشگری
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شهردار زنجان خبر داد :

توسعه گردشگری از برنامه های محوری شهرداری زنجان است
شهردار زنجان گفت :توسعه گردشگری برای
دستیابی به توسعه پایدار و افزایش درآمد
شهروندان ،یکی از برنامه های محوری این
شهرداری بشمار می آید.
مسیح اله معصومی افزود :شهرداری در عمل
بدنبال توسعه گردشگری با ساماندهی و بهره
برداری از طرح های عمرانی در دست اجرا
است.
وی یکی از نمونه های این طرح ها را
زنجانرود خواند و اظهار کرد :زنجانرود پیش
از این به محلی برای جمع آوری فاضالب های
شهری و محیطی سرشار از لجن تبدیل شده
بود که هم اکنون عملیات ساماندهی و تبدیل
اطراف سه پل میربها ،سید محمد و سردار به
مکان تاریخی و گردشگری با سرعت در دست
اجرا است.

شهردار زنجان اضافه کرد :از سوی دیگر
شهرداری به جای ساخت بناهای جدید اداری،
بدنبال تملک و احیای خانه های قدیمی و
دارای ارزش تاریخی و بهره برداری از آن به
عنوان فضای اداری است.
وی خاطر نشان کرد :در صورتی که اصرار
بر کمرنگ کردن یا حذف حضور خودرو در
هسته مرکزی شهر هستیم یا سبزه میدان به
یکی از بحث های اصلی شهرداری تبدیل شده
است ،برای ارزشی است که بافت تاریخی و
قدیمی زنجان دارد.
معصومی تاکید کرد :معتقدیم که نباید تمام
بافت تاریخی و قدیمی شهر به بهانه تعریض
معبر تخریب شود و از همین رو در عمل از
ماه های گذشته شهرداری شروع به ساماندهی
این مناطق کرده است.

شهردار زنجان ادامه داد :شهرداری قراردادی با
مشاور دنبال می کند که برای گردشگر مسیر
و برنامه تعریف شده ای داشته باشد و به این
طریق نقاط ضعف و قوت گردشگری زنجان
شناسایی و تقویت شود.
وی با بیان اینکه توسعه و تقویت گردشگری
یکی از برنامه های هشت گانه شهرداری است،
ادامه داد :شهرداری معتقد است که باید برای
دستیابی به اهداف خود با دستگاه های دیگر
تعامل داشته باشد و سایر نهادها و دستگاه های
اجرایی هم باید متقابال با شهرداری در تعامل
باشند.
هم اکنون شهرداری در کنار بنیاد مسکن در
تالش برای ساماندهی و اجرای طرح زنجانرود
و مشارکت در طرح ساماندهی بازار زنجان
است.

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تهم گشت
فروش بلیط قطار -هواپیما  -مجری تورهای سیاحتی :کیش ،ترکیه ،لبنان ،دبی و...
صدور گواهینامه بینالمللی رانندگی -صدور اسناد مالکیت و پالک ترانزیت خودرو و موتور(کاپتاژ)

گردشگری

سید محمدحسن حسینی
مدرس دانشگاه

قواعد بازاريابي موفق
مقاصد گردشگري

مطالب زير برگرفته از سخنراني راجر بروكس
است كه به همراه مائوري فورمن كتاب "بيست
و پنج قاعده گردشگري موفق" را به رشته
تحرير درآوردهاند .مطالب به صورت خالصه
فصول كتاب ارائه شده است .برخي از فصول
ادغام شده است .سادگي مطالب ارائه شده به
معني سادگي اجراي آنها نيست .هر موفقيتي نياز
به كار سخت ،تحقيق ،صبر و كنترل نتايج و كار
و كار و كار دارد.
 - 1موفقيت با يك برنامه مناسب آغاز ميشود
تدوين يك برنامه توسعه و بازاريابي گردشگري،
قاعده نخست گردشگري موفق است .اين برنامه
مي بايست شامل موارد متعددي از قبيل توسعه
محصول ،توسعه و بروزرساني ،جايگاهيابي
مجدد (بازجايگاه يابي) يا برندسازي ،جاذبهها و
رويدادها ،خدمات و تسهيالت بازديدكنندگان،
همكاري بخش خصوصي /دولتي ،استخدام،
بودجهبندي و سرمايه گذاري و در آخر
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مسووليتهاي سازماني باشد .اين برنامه بايد با
طرحها و برنامههاي كالن فعلي و نيز برنامههاي
توسعه اقتصادي هماهنگي داشته باشد.
 - 2اهميت افراد خط مقدم
كاركنان خط مقدم جزو ارزشمندترين افراد
تيم فروش هستند چرا كه اين نيروها اولين
تماس را با مشتري دارند .كاركنان خط مقدم
بايد افرادي آگاه و مطلع به مقصد باشند و ساير
بخشها ،جاذبهها و تسهيالت را ترويج نمايند تا
بازديدكنندگان مدت زمان بيشتري را در مقصد
بمانند.
 - 3تركيب مهم
به منظور جذب و ماندگاري بازديدكنندگان در
مقصد ،بايد در فواصل مناسب خرده فروشيها
و غذاخوريهايي وجود داشته باشند .خريد و
غذاخوري از فعاليتهاي عمده بازديدكنندگان در
پياده روهاست .به عنوان يك قاعده سرانگشتي
در جوامع روستايي بايد به ازاي هر دو يا سه

بلوك ،نه مغازه خرده فروشي و چهار غذاخوري
مشغول فعاليت باشند.

كاركنان خط مقدم بايد
افرادي آگاه و مطلع به مقصد
باشند و ساير بخشها ،جاذبهها
و تسهيالت را ترويج نمايند
تا بازديدكنندگان مدت زمان
بيشتري را در مقصد بمانند.
 - 4تبديل نقاط ضعف به قوت
تقريب ًا تمامي جوامع و جاذبهها مسائل و
مشكالت خود را دارند .خالقانه به فكر تبديل

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آیدو پرواز ایرانیان
آدرس :زنجان ،سعدی شمالی ،پایین تر از خیابان بهار ،نبش کوچه دست نشان
تلفن 024 - 33478660 :و 024 - 33478670

گردشگری
اين نقاط منفي به نقاط قوت و مثبت باشيد.
از اين طريق و با استفاده از فنون ترويجي
هوشمندانه ميتوانيد گردشگران را به جامعه
خود جذب كنيد.
 - 5بي همتايي
به منظور كسب موفقيت ،مقصد شما بايد
ارزش سفر را داشته باشد .يك بازديدكننده بايد
بتواند شما را از سايرين متمايز سازد و شما
بايد خالقانه خود را از سايرين متمايز سازيد.
بي همتايي باعث ميشود بازديدكننده مسافت
بيشتري را مسافرت كند.
 - 6داستانسرايي
موزه ها و ساير مراكز اينچنيني بايد همواره
داستانهايي را براي بيان داشته باشند و تنها اشيا
را به نمايش نگذارند .داستانها باعث ماندگاري
بيشتر بازديدكنندگان در مقصد ميشوند كه
اين به معني هزينهكرد بيشتر از سوي آنان
است .داستانها در ذهن بازديدكنندگان خواهند
ماند و داستانهاي جالب و جذاب به سايرين
نيز گفته خواهند شد .بيشتر افراد مقاصد را از
طريق شنيده هاي خود انتخاب ميكنند تا ساير
شيوهها.

بيشتر افراد مقاصد را از
طريق شنيده هاي خود
انتخاب ميكنند تا ساير
شيوهها.
 - 7قاعده چهار برابر
افراد در صورتي حاضرند به فواصل دور سفر
كنند كه شما چيز جذابي براي ارائه به آنها
داشته باشيد .در صورت سفر به مقصدي بايد
جاذبههاي كافي براي ديدن و فعاليتهاي
كافي براي انجام دادن ،وجود داشته باشد.
به صورت كلي بايد چهار برابر زماني كه
به منظور سفر به مقصدي وقت صرف شده
است ،فعاليتهاي سرگرم كننده در مقصد
وجود داشته باشد.
 - 8بازاريابي در برابر توسعه محصول
پيش از بازاريابي جامعه خود ،مطمئن شويد
كه براي مشتريان جذاب هستيد .اگر محصول
شما كيفيت بااليي ندارد ،تالشهاي بازاريابي
شما هدر خواهد رفت .توسعه محصول
ميبايستي همواره در اولويت اول قرار داشته
باشد و هيچگاه تمام نشود .داشتن آميخته
توسعه محصول مناسب و بازاريابي هميشه
با اهميت است.
 - 9فروش تجربه
همواره سعي در فروش تجارب مرتبط با
فعاليتها داشته باشيد و نه صرف ًا مكانها .اگر

از تصوير در كمپين بازاريابي خود استفاده
ميكنيد از تصاوير چشماندازي اجتناب
كنيد .چشم اندازها تنها براي چند لحظه در
ذهن مي مانند .در عوض از تصاوير افرادي
كه در حال خنده و شادي هستند استفاده
كنيد .بينندگان بيشتر تصاويري كه نشانگر
ابراز احساسات افراد هست را به خاطر مي
سپارند.
 - 10برندينگ
برندينگ حتا در بعد محلي نيز ،براي موفقيت در
گردشگري حياتي است .برندينگ بسيار بيشتر
از لوگو است؛ چيزي است كه شما را از رقبايتان
متمايز ميسازد ،ارزش و تصوير شما در ذهن
مشتري است .سعي نكنيد «همه چيز براي همه
كس» باشيد.
 - 11عكاسي جذاب
هيچ چيزي همانند عكاسي باعث فروش در
گردشگري نميشود .عكسهاي استفاده شده
به منظور اهداف گردشگري بايد در بيننده
ايجاد اشتياق كرده و وي را براي رفتن به
محل نمايش برانگيزاند .همانطور كه پيشتر
نيز اشاره شد شما سعي در فروش تجربه
داريد و عكس شما نيز بايد باعث ايجاد عالقه
در بيننده شود .عكاسي بايد آيتم محوري در
بروشورها ،تالشهاي روابط عمومي و به
خصوص در وب باشد.
 - 12خاتمه فروش
اغلب جوامع و جاذبه ها ميزان قابل توجهي
پول خرج تبليغات مي كنند .اصل «دكمه
فراخوان » در تبليغات به اين منظور است
كه مشتري بالقوه را آگاه كنيم (صدا بزنيم)
و يك بروشور به او بدهيم يا بخواهيم كه
وبسايت ما را ببينند .اگر مد نظر ما اين موارد
باشد ،بروشور و وبسايت ما بايد به اندازه
كافي خوب باشند تا فروش كند .در غير اين
صورت تالشهاي تبليغاتي ما هدر خواهد
رفت.
در هنگام تبليغ به موارد جزئي نيز توجه
داشته باشيد .براي مثال بهترين رنگها براي
استفاده در بروشورهاي گردشگري قرمز و
زرد است چرا كه اين رنگها توجه بيننده را به
خود جلب ميكنند.
 - 13روابط عمومي
اگرچه به هر دو مورد نياز داريم ولي
اهميت روابط عمومي بسي بيشتر از
تبليغات است .اجراي يك كمپين روابط
عمومي حرفهاي ميتواند چندين مزيت
داشته باشد :برند شما را خواهد ساخت،
تصوير شما را بهبود خواهد داد ،اعتبار
شما را افزوده و بازگشت سرمايه آن بيش
از تبليغات ِ
صرف خواهد بود .روابط
عمومي چگونگي ساخت برند توسط شما
و تبليغات چگونگي نگهداري جايگاه
شماست .مطالعات نشان ميدهد كه به
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ازاي هر دالر سرمايه گذاري در روابط
عمومي 3 ،دالر بازگشت سرمايه خواهيد
داشت.
 - 14وبسايت تأثيرگذار
امروزه غالب افراد به اينترنت دسترسي دارند
و تحقيقات نشان ميدهد كه در جوامع توسعه
يافته بيش از  90درصد كاربران اينترنت،
برنامه سفر خود را با استفاده از وب تدارك
ميبينند و از اين رو اينترنت اولين منبع
برنامهريزي سفر مي باشد.
اگر شما وبسايت داريد ،آيا مشتريان شما به
راحتي ميتوانند شما را در وب پيدا كنند؟
وبسايت شما در مقايسه با رقبا چگونه
سنجيده ميشود؟ تجربه آنالين مشتريانتان را
فعال كنيد و به ياد داشته باشيد كه جاذبههاي
خود را ارتقا دهيد و نه مكان يا سازمان خود
را .چندين هزار دالر صرف توسعه وبسايت
ميشود و نگهداري مناسب آن دور ريختن
پول نيست .حتا ميتوانيد با كمي صرف
پول از گزينه اول بودن وبسايت خود در
جستجوهاي اينترنتي اطمينان حاصل كنيد.
 - 15فراواني (تكرار) تبليغات
تكرار تبليغات بسيار مهمتر از تنوع مكاني
آن است .كساني كه تبليغات شما را مي بينند
بايد "اولين بودن در ذهن مشتري "را توسعه
دهند .براي مثال وقتي واژه فست فود مد نظر
باشد ،بسياري به ياد مكدونالد ميافتند چرا
كه مكدونالد فراواني مناسبي در تبليغات
خود داشته است.

سعي نكنيد «همه چيز براي
همه كس» باشيد.
 - 16قاعده استفاده از بيلبوردها
اگر از بيلبوردهاي جاده اي استفاده
ميكنيد ،اين بيلبوردها بايد به رهگذران
جاد هاي دليل توقف و يا ورود به مقصد
شما را بدهند .هميشه مدنظر قرار دهيد كه
چرا من (مسافر) بايد بايستم (نگوييد به ...
خوش آمديد) .خروجي راه هاي عبوري
بايد به لحاظ بصري زيبا و جاذب باشد.
بر داليل متقاعد كننده براي ايستادن و وارد
شدن به مقصد تأكيد داشته باشيد.
 - 17استفاده از لغات كم در تبليغات
مسافران و رانندگان گذري از آزاد راهها و
بزرگراهها تنها  4ثانيه براي ديدن پيام شما
فرصت دارند .لغات و كلمات بيش از حد،
يعني پيام شما ناديده گرفته خواهد
شد .به صورت ميانگين بيش از 12
كلمه در بيلبوردها استفاده نكنيد.
ساده باشيد و گرافيك سادهاي داشته باشيد.

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پارساگشت
آدرس :زنجان ،دارالقرآن ،خیابان دانشگاه پیام نور ،روبروی اداره کل پست ،ساختمان پارساگشت
تلفن024 - 33467771 :

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

میراث

ابوالفضل اجلی
کارشناس ارشد گردشگری
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استــاد
دانشآموز مدرسه ابتدایی رازی وقتی نشانی
خانهاش را در فرمهای ثبت نام مدرسه مینوشت
از کنار نام خیابان روزبه بیهیچ حسی میگذشت.
نه از رضا خبری در نشانیها داشت و نه از استاد
چیزی در یاد.
مهمترین کار معلم ریاضی مدرسه ياد دادن چهار
عمل اصلی بود و کمی کسر و نوشتن اعداد تا رقم
 400هزار که طاقت هر دانشآموز مقطع ابتدایی را
میفرسود .یادم نیست اولین روزی که فهمیدم باید
نام خیابانمان را برای کسانی که به دنبال نشانی من
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هستند ،کامل بنویسم کی بود.
اما امروز اگر به کسی نشانی بدهم حتم ًا به او
میگویم که استاد رضا روزبه یک معلم بود .وقتی
به سال  1300هجری شمسی در شهر زنجان به
دنیا آمد هنوز رضا بود .رضا نزد پدر و عمویش
تملذ کرد و آن زمان که پایان مقطع متوسطه برای
مردم موفقیتی همسنگ با پزشک شدن امروز بود،
معلم شد.
در دبستان توفیق زنجان درس دادن از بهترین
سابقههاست و تحصیل در این دبستان افتخاری

است و شاگردی روزبه در این مدرسه افتخاری
بس غرورانگیز .آموزگار دبستان توفیق ،رضا روزبه
در سال  1330در رشته فیزیک دانشگاه تهران
پذیرفته شد و دانشجویی موفق در رشته فیزیک
بود و همچون بسیاری از فارغالتحصیالن آن زمان
دانشگاه ،مجال آن را داشت که اسباب مهاجرت
جمع کند و در بهترین دانشگاههای آن روزگار در
اروپا و آمریکا ادامه تحصیل و زندگی بدهد و چه
بسا عضو مجامع معتبر علمی دنیا بشود .اما شوق
او به معلمی و ذوقش در تدریس موجب شد تا
در یکی از معروفترین آموزشگاههای کشور به نام
مدرسه علوی که توسط حاج علیاصغر کرباسچیان
و حاج مقدس تهرانی و شالچیان راهاندازی شد
به مدیریت بپردازد و این مدرسه معروف تحت
مدیریت استاد رضا روزبه آغاز به کار کرد.
اگرچه استاد رضا روزبه دانش آموخته رشته فیزیک
بود و ارتباط نزدیکی با دکتر هوشیار و پروفسور
حسابی داشت ،لیکن همچون بسیاری از دانشمندان
و علمای آن زمان از جمله خود پروفسور حسابی
طالب علم اخالق  ،فقه  ،فلسفه و معارف اسالمی
بود .در جلسات تفسیر قرآن و علوم اسالمی نزد
علما و فقهای آن زمان  ،حکمت اشراق ،معیارالعلم
غزالی و مبدأ و معاد صدرالمتألهین را فراگرفت.
آشنایی با علم فیزیک و آموختههای فلسفی ،دینی
و عرفانی وی گویا چنان بوده است که آثار علمی
باقیمانده از وی عالوه بر محتوای حکمی رنگ و
بوی آموزشی داشته باشد .شاید او جای خالی کتب
آموزشی را در مدارس حس کرده بود که آثاری
همچون اثبات جهان ماوراء ،اثبات وجود خدا،
عصمت پیامبران ،والیت ،فقه ،عربی آسان ،روش
آسان در تعلیم قرآن و خداشناسی را تألیف کرد.
خاطرات و عکسهای به جا مانده از استاد رضا
روزبه حاکی از آن است که نشانی از غرور و تکبر
و خودخواهی و یا خودخواهی و تکبر و غرور در
او نیست .لباس ساده ،نگاهی مسئوالنه و نگران،
سایهای گسترده و وجدانی بیدار را میتوان از
تصاویر او بیرون کشید .رفتار احترامآمیز و متواضع
او با بزرگان و اطرافیان زبانزد همگان است.
پنجاه و دو سالگی برای پایان کسی که رسالتی
عظیم دارد ،کمی عجوالنه است .اما تقدیر
و شاید بیاحتیاطی موجب شد که استاد با
قرارگیری در معرض تشعشعات رادیواکتیو به
بیماری العالج سرطان مبتال شود و دار فانی را
به ما واگذارد.
یادش گرامی و نام بلند آوازه.

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ستاره قطبی
آدرس :زنجان ،خیابان خرمشهر ،چهارراه معلم ،پالک 88
تلفن 09191442329 :و 09191450269
سامانه رزرو بلیطwww.chartersetare24.ir :

میراث
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مقال حکیم هیدجی ،هم به ترک و هم به فارسی
دیوان شعر دارد .شرح منظومه سبزواری ،رساله
دخانیه و کشکول هیدجی از آثار اوست.
تخلص او در اشعار ترکی ابتدا مغنی و سپس
هیدجی است .اخالق ،عرفان و مسائل اجتماعی
موضوع اشعار او را تشکیل میدهد.
دانشمند منکر مرگ اختیاری ،با یک حادثه عجیب
که عالمه طهرانی در کتاب معادشناسی آن را نقل
کرده است به وادی عرفان وارد میشود و این
شاید آخرین پلهي باقیمانده تا حکمت وی بوده
است .پیرمردی روستایی وارد حجره شیخ محمد
میشود و در پیش چشمانش اناهلل گفته و به سوی
خدا میشتابد .آنگاه که شیخ سراسیمه و دلنگران
خود را مهیای پاسخگویی به حکومت میکرد ،مرد
روستایی نام خداگویان از وادی مرگ بازمیگردد و
شیخ را با اسرار هستی آشنا میسازد.
از آن پس حکیم هیدجی تفکر و ذکر و عبادت
و سیر آفاق انفس را در کنار تعلیم و تعلم قرار
میدهد تا در سال  1356هجری قمری به دیار
باقی میشتابد.

حکیــم
هیدج از توابع شهرستان ابهر و شهری از شهرهای
زنجان است .هیدج اگر به خاطر باغات و هوای
خوش و لهجه خاص و تولیدکنندگان کفش و
حوزه علمیهاش مشهور نباشد ،بیگمان به خاطر
نوزاده سال  1270هجری قمری ،محمد نام
هیدجی شهرت یافته است.
در حوزه علمیهای با اعتبار حوزه علمیه هیدج در
این شهر زیبا و کوچک شاید بایستی علما و فقها
و دانشمندان زیادی تربیت کرده باشد اما همین
محمد هیدجی کافیست تا نام ای شهر و حوزه
را بر سر زبانها بیندازد .محمد در کسب علوم
در محضر علما و دانشمندان از پلکان اول تا
صدرالمنتهی ،چنان در هیدج و قزوین و تهران و
عتبات صعود کرد تا به حکمت رسید و آنکس را

که حکیم خوانند بدان معنی است که وی بر هرچه
در عالم معنا و ماده است قدرت فهم دارد.
حکیم هیدجی شخصیتی عجیب و واقع بین داشت
و درخصوص مسائل اجتماعی دارای عقاید خاص
بوده است .همچون بسیاری از علما  ،دانشمندان ،
فقها و عرفا ارزشی برای این دنیا قائل نبوده و مرگ
را سفری نیکو میدانسته است .نسبت به زنان و
کودکان چندان مهربان نیست .نه به معنای اینکه به
این گروه از جامعه مهر نورزیده است بلکه به نظر
میرسد از باب تعلق ،زنان و کودکان را دلبستگی
آور میدانسته است .این وضع در اشعار و افکار
وی روشن است و ما البته به این امر کاری نداریم.
حکیم را شاعری نمیشاید .اما شعر زبان حکیم
است و سخن را حکما بر وزن میرانند و در این

مزار و مدفن حکیم در شهر قم در کنار مزار ابن
بابویه قمی و قاضی سعید قمی است.
ِ
بو گون ِ
مذمت اغیار
اذیت یار و
خدا بیلیر کی منی عؤمرو دن ائدیب بیزار
منه بو عقل ،اذیت ائدیر ،دور ائی ساقی
گتیر پیاله ،آپار عقلی ،جانیمی قورتار
بنای – عؤمرومو بیر جام یله ائله ویران
دئییل بو عؤمر ،مگر مایه – غم و آزار
قیتیب نئجه دوهنین چئگنینی ،یوک آلتین دا
سیخار ،سیخیب منی بو روزگار ناهنجار
گول اوزون ،ائشیگه آتدی پرده دن ،ائی وای
ائویم ییخیلدی ،کی بوندان سورا ایشیمدیر زار
هانی ا ْو کس ،کی منیم حالیما یانا اورهگی
هارا گئدیم ،کیمه اؤز دردیمی ائدیم اظهار
منه مذمت ائدیرلر کی سن ،امه یارامان()۱
بو دوغرودور ،من اؤزوم ،بو سؤزه واریم اقرار
سؤگود آغاجینا ،ائت َمک گرک بو ایرادی
ا ْو دا منیم کیمی گلمهز امه ،گتیرمز بار
دئییرله ِ
الف محبت ووران بالیه دؤزهر
یوخوم انکار
یاالن دئمزله ،منیم حق سؤزه ْ
دؤزهن بالیه منم هیدجلی ،اگر گتیرهم
بیانه حالیمی ،آغالر منه در و دیوار

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ستاره قطبی
مبتکر طرحها و خدمات نوین در امور مسافرت و گردشگری
تورهای داخلی و زیارتی 024 - 33421889 :تورهای خارجی024 - 33421888 :
فروش بلیط 33420215 :فکس33423663 :

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

آئین تجلیل ازپیشکسوتان

18
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صنایع دستی استان زنجان

عکاس :رضا والیی

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

میراث

پنج گنج دانش

شیــخ
مطالعه شرح احوال بزرگان تاریخ ،از انبیا تا
اوصیا و عرفا و اهل دل ،گاه چنان خون در
رگهای آدمی میدواند و میجهاند که انسان
بسیاری از "وقایع اتفاقیه"ی چنان امروز
را در نمییابد .مناقشات و منازعات بدین
بزرگی ،کشتارها و جنگها و درگیر یهایی
که گاه هزاران انسان را به کام مرگ فرو
میبرد و کسی را ککی نمیگزد .آنگاه
چوپانی و نجاری و خیاطی به مقام نبوت
میرسند و بدون تشبیه ،زخمی بر حیوانی،
گاه انسانی را در مسیری متفاوت قرار
میدهد .از این گونه است سرنوشت اخی
فرجُ ،مکار زنجانی که به شغل چارپاداری
مشغول بود و زخمی که بر چارپایی وارد
کرد مکار زنجانی را به شیخ طریقت تبدیل
نمود .شیخ اخی فرج زنجانی .زمان حیات
شیخ به اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم
هجری قمری برمیگردد.
اخی فرج که به کار اجاره و کرایه چهارپایان
مشغول بود "گویا" به رسم هدایت
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چهارپایان ،روزی ،چوبی بر االغی زد و از
رنج این ضربه االغ به سخن آمد که :شیخ
چنان بزن که خود نیز تاب آن داشته باشی!
شاید این سخن همان قانون چندم نیوتون
نباشد ،اما کشفی منطقی از قوانین طبیعت
است که میگوید زدی ضربتی ،ضربتی نوش
کن.
بدین ترتیب بود که اخی فرج ترک شغل
و پیشه کرد و باقی عمر را در راه کشف
حقیقت چنان پیمود که میگویند مستجاب
الدعوه بوده است .عجبا با وضعیت ارتباطات
آن زمان که طی طریق و سیر جهان صورت
میگرفت و پیا مها را پیامبرانی اندک بود،
در اندک زمانی خانقاه شیخ در زنجان محل
مراجعه ساکنان و مریدان وی از گوشه گوشه
کشورهای اسالمی شد و مجالس و محافل
انس و خلوت در خانقاه وی تشکیل میشد و
عبادتگاه شیخ در دامنه کوه (گاوازنگ فعلی)
مأمن چهل روزه مریدانش بود که امروزه به
چله خانه و داش مسجد (مسجد سنگی که

در دل کوه کنده شده است) معروف است.
داستان گربهای که آمار میهمانان شیخ را
برای خادم شیخ میگرفت داستانی خواندنی
است اگرچه برای کسانی غیرقابل باور
است .همان گربهای که با فدای جان خود و
انداختن خود در دیگ غذای مسموم ،جان
تعدادی از مریدان و میهمانان شیخ را نجات
داد آنگاه که پیش چشم خادم ،خود را داخل
دیگ غذا انداخت تا بفهماند که ماری سمی
نیز قبل از او در دیگ افتاده است و خادم آن
را ندیده است.
معروف است و مشهور و منقول که قبر اخی
فرج زنجانی در محدوده میدان انقالب زنجان
بوده است .در یکی از کوچهها ،یا خانهها و
یا مغازههایی که امروزه در شمالغرب میدان
واقع است .اگرچه نشانی از این قبر امروزه
پیدا نیست ،لیک میتوان نام او را بر سر
خیابان سعدي نشانه کرد همچون صدرجهان
که کمی آنسوتر نشانه است.

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری هاتن چین
آدرس :زنجان ،خیابان شهید بسطامیان ،نرسیده به اداره پست ،پالک 5
تلفن024 - 33539595 :

میراث

پنج گنج دانش
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شهـابالـدین
روستای قره قوش امروز شهری است به نام
سهرورد .سهرورد را به فلسفه و گردوهایش و
یا به گردو و فیلسوفانش میشناسند .فیلسوفانش
رفتهاند و باغهای گردو هنوز برجاست
شیخ شهاب الدین سهروردی به سال 533
هجری قمری در سهرورد زنجان که امروز
شهری است از شهرهای شهرستان خدابنده دیده
به جهان گشود .همچون بسیاری از بزرگان پس
از سپری کردن دوران کودکی ،از موطن خود
رفت .در شهر مراغه که در آن روزگار برای
خود مرکزیتی در علم و دانش داشت به تحصیل
حکمت پرداخت .در مراغه در کنار فخرالدین
رازی در محضر مجدالدین جیلی شاگر بود و
سپس راهی اصفهان شد .در شهر اصفهان با
فلسفه مشاء آشنا شد .آشنایی با فلسفه که در
آن روزگار نشان ورود هر اندیشمندی به وادی
حیرانی بود ،شیخ را راهی سفرهای طوالنی و

متعدد کرد .شیخ مراکز فرهنگ و تمدن و علم
و دانش آن زمان را در نوردید و راه معرفت را
در نور دید.
سر سودایی شیخ با زبان شیوایش از سرهای
دیگر سوا بود.
سهروردی در مسیر دانشاندوزی خود به دیاربكر
و آناطولی و سپس به شامات رفت .از دمشق به
حلب راهی شد و در حلب با ملک ظاهرشاه پسر
صالحالدین ایوبی دیدار کرد .این ایام جنگها و
نبردهایی در سرزمینهای اسالمی در جریان بود
و مشیهای سیاسی و فکری هر دم توفانی به پا
میکرد و سرها در گریبان فرومیبرد و گاه سرها
به باد میداد .مناقشات و مجادالت و منازعات
علمی از دیرباز از مهمترین سرگرمیهای
حکمرانان بود که دانشمندان و علما را همچون
گالدیاتور به جان هم میانداختند و در این بلوا
کسانی که اندیشههای بديع را بی پروا بر زبان

جاری میکردند مورد خشم و غضب فرمانروایان
قرار گرفته و قربانی دسیسه علمای درباری
میشدند .شیخ نه تنها انقالبی در تفکر عرفانی
به راه انداخت بلکه بر آن بود تا نظام اجتماعی
مبتنی بر منافع اقتصادی را از میان بردارد و بدین
گونه بود که بندگان درم و دینار نوراالنوار را
حجابی کردند بر سر راه جویندگان معرفت و
شیخ را در سی و هشت سالگی در زندان حلب
شهيد كردند.
مشی عرفانی شیخ شهابالدین سهروردی مورد
توجه فالسفه و مورخان برجسته معاصر از جمله
ماسینیون ،دکتر سید حسین نصر ،هانری کربن
و دیگران قرار گرفته و حکمت اشراق اندیشه
غالب بر فلسفه امروز جهان است.
شیخ شهابالدین در  38سال حیات
خود  49اثر برجسته فلسفی خلق کرد که
هرکدام به نوبه خود گنج معرفت هستند.

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری خرم فراز آفاق
آدرس :خرمدره ،خیابان امام خمینی ،باالتر از بانک مسکن ،پالک 25
تلفن 024 - 35538323 :و 024 - 35538183

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

میراث

پنج گنج دانش

پروفسور
از همان زمان کودکی یعنی چند سال پس از
تولدش به سال  1311در شهر زنجان ،یوسف
از حواس چندگانهاش (که احتماالً بیش از 5
فقره بود) برای درک و لمس و شناخت آنچه
که در خیال و واقعیت وجود داشت استفاده
میکرد .استفاده صحیح و آگاهانه از حواس
چندگانه خدادادی مزیتی است که برخی
افراد نسبت به برخی دیگر دارند و گاه به درد
میخورند و گاه درد به همراه دارند.
پشت نیمکت چوبی کالس مقطع ابتدایی،
هنوز هم به خاطر دارد که تیلهها و حرکت
آنها را به حرکت سیارات تشبیه میکرد و
در فهم عظمت جهان هستی شوق پایانناپذیر
داشت و جویای علتها و پویای دالیل بود در
هر آن چیزی که میدید و میشنید و میبویید
و میچشید و میبيوسید و میفهمید!
به نظر من یوسف هم میدانست که جهان
و حرکت آن به معنای جهان هستی ،که ما و
کهکشانمان احتماال ذره کوچکی از آن هستیم،
براساس قوانین علمی و در تابعیت از نظمی
خاص خلق و به حرکت درآمده است .عدم

22

فهم ما در دریافت
علل پدیدهها دلیل
بر غیرعلمی بودن آن
پدیده نیست .همه
جهان
پدیدههای
هستی در اثر یک
رابطه منطقی علمی
میشوند.
پدیدار
آنگاه که ما علت را
نمییابیم به خرافه
چنگ میزنیم .ولی
یوسف و دوستانش
چنین نباید باشند .به
هر حال اگر به ذهن
او هم زدیک نشده
باشم ,اعتقاد من
این است که هرچه
انسان محیطتر باشد
بر پدیدههای جهان
هستی ،رابطه علی-
معلولی پدیدهها را
درک خواهد کرد و
این همان انگیزهای
است که به نظر
نگارنده فرد را به آموزش و تحصیل دانش
فیزیک ترغیب میکند.
در مسیر حرکت به سوی کسب مدارج علمی،
یوسف به سال  1329وارد دانشگاه تهران شد
و در رشته فیزیک مشغول به تحصیل شد.
جریانات سیاسی سالهای  1329تا 1332
فضای خاصی را در ایران آن روز به لحاظ
سیاسی به وجود آورده بود اما بسیاری از
افراد بودند که همچون نانوایان و خیاطان
و درودگران و کشاورزان مشغول کار خود
بودند .پس از فارغالتحصیلی ،یوسف ثبوتی
مدتی نقشهبرداری کرد و از این طریق بود
که با کمک دکتر حسین کشی افشار راهی
کانادا شد و پس از اخذ مدرک فوقلیسانس،
دکترای خود را در رشته اختر فیزیک از
دانشگاه شیکاگو گرفت .در دانشگاه نیوکاسل
استادیار شد و سپس به ایران آمد .آمدن دکتر
یوسف ثبوتی به ایران رهاوردهایی برای نظام
آموزش دانشگاهی ایران داشت .رفت و آمد
دکتر به کشورهای مختلف برای کسب دانش

و صدالبته برای نشر و ترویج آموختههایش تا
مدتها بعد و تاکنون ادامه دارد.
شاید شیراز بیش از هرجای دیگری قبل از
زنجان از موهبت حضور دکتر بهرهها برده
باشد اما دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان
که زمانی مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم
پایه بود و در سال  1370به دست دکتر
تأسیس شد ،مهمترین اثر او است.
دانشگاهی که عالوه بر سیستم مدیریت ،دارای
نظام خاص آموزشی است و دانشآموختگان
و دانشجویان این دانشگاه دکتر را پرفسور
میخوانند و پروفسور فقط استاد آنها نیست
بلکه کاریزمای علمی -آموزشی تمام کسانی
است که به علم و دانش عشق میورزند.
اینک پروفسور هم برای دانشگاه سربلندی به
همراه دارد و نيز برای بقال و خواربارفروش
و راننده تاکسی و نانوا و روزنامهچی
و همهچی ،پروفسور است .شاید وقتی
میگویند پروفسور دیگر الزم نباشد که نام و
نام خانوادگی او را بر زبان آورد چراکه فقط
یک نفر است که بدین نام خوانده میشود و
آن هم خود پروفسور است.
یک روز پروفسور را از دانشگاهش جدا
کردند .ولی برایش خیلی مهم نبود چراکه
معتقد بود اساتید و دانشجویان این دانشگاه
کار خودشان را میکنند و به این کارها کاری
ندارند.
و اینگونه است که عاقالن همه میدانند که
پروفسور کیست و جایگاهش کجاست و
چه خوشبخت کسی که در هر مقامی که
در دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان است
پروفسور را همیشه در کنار خود ببیند.
فهرست کارهای علمی و مقامات و
مسئولیتهای اجرایی پروفسور را در
این مقال ذکر کردن ضرورتی ندارد .فقط
فکر میکنم هرکس میهمانی داشت و یا
خواست راهی برای فرزندش نشان دهد
باید سری به دانشگاه تحصیالت تکمیلی
زنجان بزند و برای پروفسور طول عمر
آرزو كند و فاتحهای برای مرحوم محمد
ترکمان بخواند که بخش اعظم هزینه
احداث کتابخانه دانشگاه را البته با درایت
پروفسور ،تأمین کرده است.
آن هم قصهای دارد شنیدنی!

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سراج سرخ زنجان
آدرس :زنجان ،خیابان  17شهریور ،روبروی درمانگاه شماره  ،8پالک 332
تلفن024 - 33554549 :

ملیحه عامری
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه
ملیحه نامنی
کارشناسی ارشد اکوتوریسم دانشگاه علم و فرهنگ تهران

میراث
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برنامه های نگهداري ،پايش و باز زنده سازي ميراث تاریخی فرهنگي
مطالعه موردی :گنبد سلطانیه
چکیده :
بدون شک میراث تاریخی هرکشور و جامعه
بیانگر فرهنگ و تمدن ملت ها می باشد.کشور
ایران با بیش از  7000سال تمدن در تاریخ
خود و با حکومت های مختلف در طول تاریخ
خود و نگرش های مختلف حاکمان و فرهنگ
های متفاوت در طول این سال ها دارای میراث
تاریخی بیشماری است  .میراث تاریخی در
طول زمان طبیعتا دچار فرسودگی شده و رو
به نابودی می روند  .در سال های گذشته به
دلیل مدیریت ضعیف در کشور و عدم برنامه
ریزی مناسب بسیاری از این آثار رو به نابودی
رفته اند  .و برنامه ریزی ها و برنامه های
سازمان میراث فرهنگی جوابگوی جلوگیری
از نابودی این آثار ارزشمند نبوده است  .در
این مقاله به پیشنهاد برنامه های مدیریت و باز
زنده سازی آثار تاریخی و به صورت مطالعه ای
گنبد سلطانیه می پردازیم و به ارائه پیشنهاداتی
برای جلوگیری از نابودی این آثار ارزشمند می
پردازیم .
واژگان کلیدی  :میراث تاریخی  ،باز زنده
سازي ،مدیریت  ،گنبد سلطانیه
 - 1مقدمه :
قابليت هاي ميراث فرهنگي در بسياري از
كشورهاي در حال توسعه و نقشي كه اين
ميراث در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي
ايفا مي كنند روشن و آشكار مي باشد .حفاظت
از ميراث فرهنگي بويژه ميراث فرهنگي در
شهرهای كشور ما نيز به دليل وجود و وفور
استعدادهاي بالقوه مي تواند نقش مهم و اساسي
را در توسعه روستائي و كاهش بيكاري و
جلوگيري از مهاجرت و افزايش درآمد و بهبود
وضع زندگش روستائيان ايفا نمايد .در صورت
برنامه ريزي صحيح و ايجاد بسترهاي مناسب
در جهت بهبود حفاظت از اين ميراث و بهبود
سطح زندگي و كاهش شكاف طبقاتي موجود
بين شهر و روستا موثر خواهد بود .گسترش
فرهنگ از آثار تاريخي و حمايت و پشتيباني
دولت از اين آثار تاريخي بايد از اولويت هاي
ضروري و اساسي برنامه ريزان و مديريت قرار
گيرد تا زمينه رشد و توسعه فراهم شود.
در این مقاله ،به بررسی نگهداری پایش و زنده
سازی میراث فرهنگی (گنبد سلطانیه) برنامه
های پیش رو و راهکار های باز زنده سازی این
بنا می پردازیم .
 - 2ادبیات نظری :
 - 2-1مرمت
مرمت واژهای است کلی ،مشخص ،مداخلههای

فنی ـ عملی که به منظور تضمین تداوم حیات
یک اثر هنری صورت میگیرند[.]1
 - 2-2مرمت و انواع آن
مرمت عبارت از لحظه شناسایی یک اثر از نظر
ترکیب فیزیکی و تاریخی و هنری ،به منظور
انتقال به آینده.
حفاظت به معنای کلیه روشها و فرآیندهای
توجه به یک مکان برای حفظ اهمیت فرهنگی
آن به کار میرود ،که شامل نگهداری و بر اساس
اوضاع و احوال احتماالً شامل مراقبت ،مر ّمت،
بازسازی و سازگارکردن و عموم ًا ترکیبی از
موارد فوق است[.]1
نگهداری به معنای مراقبت و حفظ دایمی بافت،
محتوی و جایگاه قرارگیری یک مکان است ،و
باید آن را با تعمیر متمایز دانست .تعمیر مستلزم
مر ّمت و بازسازی است و بر همین اساس باید
مالحظهشود[.]1
مراقبت به معنای نگهداری از بافت یک مکان
به شکل فعلی خود و به تأخیرانداختن فساد و
ویرانی آن است.
مر ّمت به معنای بازگردانی بافت موجود یک
مکان به وضعیتی قبلی ،از طریق برداشتن
افزودهها یا سرهم بند کردن اجزاء آن ،بدون
بهرهگیری از مصالح جدید است.
بازسازی به معنای بازگردانی یک مکان به
وضعیتی شناخته شدهاست و وجه تمایز آن ،به
کارگیری مصالح (کهنه یا نو) در بافت میباشد،
که نباید آن را با بازآفرینی یا بازسازی فرضی،
که خارج از حوزهاین منشور است ،اشتباه کرد.
سازگاری به معنای تعدیل و تبدیل یک مکان
است به نحوی که برای کاربری به شکل مورد

نظر مناسب و هم ساز باشد[.]2
 - 2-3انواع مرمت عبارتند از:
 - ۱مرمت علمی و آرکئولوژیک (با مطالعه و
تأمل انجام گرفته و بسیار ساده میباشد .محکم
کردن بناها ،سوارکردن المانهای جدا شده اثر،
حفاری بناهای دوران کالسیک بخصوص یونان
و روم ،عملکرد بنا عوض میشود)[.]3
 - ۲مرمت آرتیستیک و یا هنری (مرمت گر
اجازه خلق و ابداع دارد .قسمتهای از بین
رفته با روحیات جدید مرمت گر ترمیم میشود،
بناهای دوران گوتیک و رنسانس ،بناها یا دارای
عملکرد هستند و یا اینکه ما برای ادامه حیات بنا
باید به آنها عملکرد بدهیم) .مرمت ممکن است
به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
• مرمت ابنیه
• مرمت اثر هنری
• عملیات تعمیر و نگهداری
 - 2-4حفاظت بناهای تاریخی
بناهاي با ارزش تاريخي عمدت ًا بناهايي هستند
كه احداث آنها به دوراني باز ميگردد كه در
ساخت آنها اصول و محاسبات عمراني به شيوه
هايي كه امروز رايج است رعايت نگرديده است.
اين مسئله باعث مي شود خبر آسيب هاي جدي
به اين بناها بر اثر عوامل مخل طبيعي باعملكرد
آني يا تدريجي ويا عوامل مخل انساني منتشر
گردد[.]3
 - 2-5ميراث فرهنگي و پديده نوين سازي
از آنجا كه فرهنگ ريشه در آداب و سنن دارد
در مواردي همچون سدي در برابر نوين سازي
به چشم می آيد ،اما اين واقعيت كه ملت هاي
جهان با نپذيرفتن الگوهاي بيگانه بر حفظ
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نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

میراث

آضأٍب ٜا َٚرب٤ت ٛزض اٛ٤اٖ ٞب٢
و ٝاضتجبط اٖ ٞب ثٚ ٝؾ ّٝ٥ارعا ٢فٕٛز ٢ثطلطاض اؾت]8[.
غطث ٣تقج ٝ٥قس ٚ ٜوبضثطز اٛ٤اٟ٘ب٢
ثٙب ٢تبض٤رٌٙ ٣جس ؾّغب٘ ٝ٥ثب اضتفبؿ ٔ 48/5تط  ٚلغط
هويت خود پافشاري مي كنند نه تنها تحولي روابط معماری در دو جهت ،عمودی و افقی اضالع از  06/10متر تا  16/10متر متغير است.
پالٖ فضبٌ ٢
ثبقٙس .
پٙزطٜ
ؾّغبٖ ٔحٕس
طبقزؾتٛض
ٔتط ثٝ
زاذّ/5 ٣
منفي محسوب نمي شود بلكه از ديدگاه ملي
معمول حرکت
شده25است.
زٞب٘ٝو حل
اين فضا
ٔ٣باشد در
متر مي
ذساثٙسٜگنبد خانه 40/24
عمودی قطر
بين المللي بايد از آن استقبال كرد .آنچهزضملت
حرکت تبافقی در
مناره ها
ضّق٣تا 25/7
ٞكت 32/6
جرز سنگين با عرض
8 713
ٔٙتؾٓمتر ٚباعٞ َٛط ٤ه
ٞزط٢
دارد704 ،
قرار ؾبَ
ؾبَ اظ
عهده 9
ٔست برحسٚز
ها از پذيرش آنها سرباز ميزنند الگوهايي هستند هشت ضلع صورت می گیرد که ارتباط ان ها سطح مقطع  50متر مربع قرار گرفته و مهمترين
]9[ ]8
قسٜ
وسیله اضي
لٕط ٢زضبهزاذُ
سلجوقي اؾت.
ٔتط ٔتغ٥ط
/16از10
ٔتط تب
كه به علت بي اصالتي ارزش و تحركي به انسان
احساثاست[.
ؾّغٙت ٣برقرار
اجزای عمودی
درون
معماري
اضيمشخصه تحول
بنای و ٝوجه
نمي بخشد از سوي ديگر غلبه بر نوين سازي در
296متر و
5/48،314
اثقبزبا ارتفاع
سلطانیه
تاریخی گنبد
دوران ايلخاني را نمايش مي دهد .در حد
ٔتط،قطرزاضا٢به 16
ٔطثـ ثٝ
ٔصوٛض ثب پالٖ
در دو
بنائي
ايوانها و
طبقه ٔتط ٔ ٣ثبق
24/40
ذب٘ٝ
ٌٙجس
كشورهاي جهان سوم با توجه به شواهد موجود دهانه داخلی  ۵/2۵متر به دستور سلطان محمد فاصل اين جرزها لغط
اؾتفبزٜ
قٕبِ٣
ثطد ٚاز ز ٚزضٚاظٜ
مي تواند از راه هايي جز تقليد كوركورانه
سالاظ۷۰۴
رٛٙث ٣ثبسال از
مدت ٚحدود ۹
خدابنده در
ٞب٢گرديده و ارتفاع طبقه همكف از رقوم
ؾ ًٙاجرا
رقوم6/همتب ٔ 7/25ت
فطو 32
ثب
ؾٗ٥ٍٙ
الگوهاي بيگانه تحقق يابد[.]4
قسٜقمری
هجری
ؾجع ۷۱۳
آٞى ٣تا
اؾت.در داخل ارگ سلطنتی فعلي  7/9متر و ارتفاع طبقه اول از
ؾبذتٝ
باشدٕٟٔ .تطٗ٤
ٌطفتٚ ٝ
اندازه لطاض
قابل ٔطثـ
 - 2-6مشكالت حفاظت از ميراث فرهنگي احداث شده [ ]9که ارگ مذکور با پالن مربع به كف  19/ 70متر ٔتط
گيري مي
ٔطتفقتطٗ٤دروازه
ثطپب ۱۶٣٤برج و دو
متر ،دارای
،۳۱۴زض۲۹۶
هفتصد ابعاد
رٟبٖاين فضا با استفاده از سنگ رخام سفيد
ثٙب ٢كف
زٚضٜ
ؾّغب٘ٝ٥
ايران با داشتن بيش از دو ميليون و ٌٙجس
ؾّزٛل ٣ث ٝزٚض
ٔقٕبض ٢اظ زضٖٚ
هزار اثر فرهنگي و تاريخي ،گنجينه هايي را شمالی و جنوبی با استفاده از سنگ های آهکی مفروشي بوده است[ .]10
شده٤ى٣
ساخته٘٥ع
نداردٓٞ ٚسبزاوٖٛٙ
در خود جاي داده كه تنها به ايرانيان تعلقثٛزٜ
گنبد ا ٗ٤رطظٞ
سازیفبنُ
زنده حس
زٞسباز  .زض
ٔ ٣و
تبض٤ر -٣طرح حفاظت
است.اظ فؾ ٓ٥تط ٗ٤ثٙبٞب3-3 ٢
بلكه بخشي از ميراث بشري است .كشور
ثٙب مرتفعترين
برپايي
سلطانيه در
رٟبٖما ث ٝگنبد
سلطانیه:
بناي ٔزٕٛفٝ
لؿٕت ٣اظ
دورهاٗ٤
ضٚز .
قٕبض ٔ٣
عجم ٝارطا ٌطز٤س ٚ ٜاضتفبؿ عجمٝ
به واسطه برخورداري از اين حجم عظيم از جهان بوده و هم اكنون نيز يكي از عظيم ترين در بحث حفاظت سنگهاي حصار بايستي به
ثٛزٜبنا  ٚقبُٔ
اثٛاةبه اِجط
بناهاي وٝ
فؾ ٣ٕ٥اؾت
زيراا َٚاظ ضلْٛ
عجمٝ
اضتفبؿ
ٔتط ٚ
موضوع كلي /7
آثار تاريخي و فرهنگي جزو ده كشور نخست
ٔكٟٛض  .اين
شمار مي رود
ث ٝجهان
تاريخي
داشت.
خاصي
توجه
رطوبتّ 9
دنيا از لحاظ جاذبه هاي گردشگري شناخته
ابواب
به
كه
است
عظيمي
مجموعه
از
قسمتي
ترديد
بدون
تخريب،
متعدد
عوامل
بين
در
كه
ٔ٣
...
ٚ
زاضاِ٥بزٜ
،
اِحىٕٝ
ث٥ت
،
اِمبٖ٘ٛ
ث٥ت
،
زاضاِكفبء
لبثُ ا٘ساظ٥ٌ ٜط ٣ٔ ٢ثبقس  .وف
شده است كه در صورت بهره برداري از اين البر مشهور بوده و شامل دارالشفاء  ،بيت القانون رطوبت حاصل از منابع مختلف بهترين عامل
پالٖ بهٔطثـ
عرصه ا ،ٗ٤ثٙب
موقعيت ،دالرهاي نفتي نقش خود را درثبقس.
شمار ميآيد .ؾ ًٙضذبْ ؾف٥س ٔفطٚق ٣ثٛز ٜاؾ
زاضا٢اين
آضأٍب ٜباشد.
رب٘ج٣و  ...می
فضبٞب٢دارالياده
بيتزضالحكمه ،
ّ
اقتصاد و درآمد ارزي كشور به سرعت از دست
پالن مربع
آرامگاهزضداراي
ازأٝجانبي
فضاهاي
ٔؿتغ ُ٥بنا در
واقع بايستي متذكر شد كه عدم وجود آب
ٞكت در
ضّق٣
عجمبت
ٔزٕٛفٝ
ثٛزٚ ٜ

خواهد داد [. ]5پديده تعرض به بناهاي تاريخي مستطيل بوده و ادامه مجموعه در طبقات هشت باعث ميگردد كه :
اؾت
ٔٙتؾٓ
و ميراث فرهنگي و بي توجهي به حفظ اصل و
به.منتظم است .
متمايل
ٔتٕب ُ٤ثٝضلعي
 - 1هيچگونه فعل و انفعال شيميايي در اجزا
حريم آنها ،نه تنها اين موقعيت را تهديد مي كند
ندهد -3.طرح حفاظت ي باز
متشكله سنگ رخ -3
بلكه نگراني دوستداران فرهنگ و تاريخ ايران
 - 2نمكهاي محلول جابجا ،متبلور يا باز متبلور
زمين را نسبت به نبود اراده قوي و با ثبات در
نشوند.
سلطاويٍ:
پايدار نگهداشتن اين آثار بر مي انگيزد .حفظ
 - 3آلودگيهاي شناور در هوا در قطرات آب
و نگهداري اين گنجينه ها كه هم افتخار ملي
حفبؽت تماس و
ثحجطوالني در
حل نشده بطوريكهزضمدتي
ؾٍٟٙب ٢حهبض ثب
محسوب مي شوند بخشي از وظايف سازمان
مجاورت با مواد متشكله سنگ قرار نگيرد.
افتد.ذبن ٣زاقت .ظ٤طا وٝ
ضعٛثتنمتٛيرّٝ
ميراث فرهنگي كشوراست كه به گفته مسئوالن
 - 4پدپدة يخزدگي اتّفاق
آن با داشتن منابع محدود مالي و انساني و
ثسٖٚنفوذ آب
ترط٤ت،نمودن
بنابراين قطع يا محدود
تطز٤س درضعٛثت حبن
امكانات حفاظتي اندك،به هيچ وجه قدرت
سنگها از ا ّولين اقدامات حفاظتي دراينباره
نمودنٔ٣آ٤س .
قٕبض
فبُٔ ثٝ
انجام چنين وظيفه اي را ندارد[.]6
محدود
ثٟتطٗ٤نفوذ و
طرح ميشود .جهت قطع
 - 3مطالعه موردی( :گنبد سلطانیه در زنجان)
رطوبت پيشنهاد ميگردد :
 - 3-1مختصات جغرافیایی استان زنجان
ٚالـ بخش
زهكشي در
بيرونيّط قس وٝ
نماي ٔتصو
ثب٤ؿت٣
 - 1ايجاد كانال زض
استان زنجان در شمال غرب کشور و ما بین
حصار
 - 2ايجاد كانال ٔ٣
هواوٝ
ٌطزز
هفت استان از کشور واقع گردیده است و از
در :جدار داخلي
تهويه
شمال با استان اردبیل و استان گیالن ،ازشمال
گنبد سلطانیه
ديوار حصار
سلطاويٍ
شکل - -11گىبذ
شكل
ا٘فقبَ ق٥ٕ٥
هاي فقُ
٥ٞچٍٝ٘ٛ
توجه به انبوه - 1
شرقی و مشرق با استان قزوین ،از جنوب با
حصارٚارگ
قطعات سنگ
با ّ
تربت
،
خانه
گنبد
فضاي
سه
از
گنبد
اين
،ؾطزاث ٝپي آزاد سازي حريم گنبد سلطانيه بدست
خانه كه در
کردستانٌٙجس اظ ؾ ٝفضبٌٙ ٢جس ذب٘ ، ٝتطثت ذب٘ٝ
استان همدان ،از جنوب غربی با استان اٗ٤
ؾ ًٙضخ ٘سٞس.
و از مغرب با استان آذربایجان غربی و از شمال ،سردابه تشكيل شده و از نظر حجمي و تركيب آمده پيشنهاد ميگردد كلية سنگهاي پراكنده
چه ثب
اسالميا ٗ٤ثٙب
مقابر فضب
تطو٥ت
حزٕٚ ٣
اين اظبنا با٘ؾط
قسٚ ٜ
در داخل ارگ و چه در خارج از آن كام ً
غرب با استان آذربایجان شرقی همسایه است.
هيچكدام از
معماري
تكى ُ٥فضا
ال
ربثزبٔ ،تجّٛض ٤
ٔحَّٛ
ٕ٘ىٟب٢
2
این استان در  ۴۷درجه و  ۱۰دقیقه تا  ۵۰درجه
را
وضعيت
اين
حاليكه
در
ندارد
مطابقت
ايران
آوري گردد و پس از طبقهبندي از جهت
ع
جم
ٔقٕبض٥ٞ ٢چىساْ اظ ٔمبثط اؾالٔ ٣ا٤طاٖ ٔغبثمت ٘ساضز
و  ۵دقیقه طول شرقی و  ۳۵درجه و  ۲۵دقیقه تا مي توان با آئين تدفين مغول كه در دو مرحله كيفيت و ابعاد سنگها با مطالعة دقيق در بازسازي
تسفٔ ٗ٥غَٛ
تٛاٖدادهثب وآئٗ٥
گرفت ،ضا ٔ٣
اٗ٤ميٚضق٥ت
 ۳۷درجه و  ۱۰دقیقی عرض شمالی خطزضاستوا،
آن را با
مطابقت
حبِ٥ىٝانجام
ٞب٢حصار
آِٛزٌ٣ديدة
رفته -و صدمه
قٙبٚضارگزض ٛٞا زض
بخشهاي از بين 3
ً
وٝقرار
با مساحتی نزدیک به  ۳۹۳۶۹کیلومتر مربع
ٔغبثمت تبيين
تدفين مغول
ٔ٣مراسم
تركيبي از
زض زٚمعماري
موردضااستفاده قرار گيرد .اصطالحا به اين عمل
زاز ٚ ٜآٖ
ٌطفت ،
ٔطحّ ٝا٘زبْ
گويند .عٛال٘ ٣زض تٕبؼ
چينئست٣
ثغٛض٤ىٝ
گرفته است[ .]7
نمود.باتوجه به اين طرز تفكر گنبد خانه محل مرمت آناستالوز يا دوباره
ٔغ َٛتجٗ٥٥
تسفٗ٥
ثب ٔقٕبض٢
 - 3-2معماری گنبد سلطانیه
نگهداري و
ٔطاؾٓ محل
تطو٥ج٣جسداظ  ،سردابه
عزاداري به
 - 3-3-1مرمت موضعي
ٔتكىّ ٝؾ ًٙلطاض ٍ٘٥طز.
فعازاض ٢سنگهاي متالشي شده  :اين گروه سنگها
باالي الف ـ
مسقفٔحُ
فضاي ذب٘ٝ
خانه ٌٙجس
وتربتتفىط
جسد عطظ
تدفينث ٝاٗ٤
متشکلثبتٛرٝ
زمین طبیعی سلطانیه فشرده و یکپارچه ٕ٘ٛز.
از مواد آهکی و خاک رس و خرده سنگ های سردابه مي باشد .ورودي اصلي آرامگاه اول بدليل اينكه از لحاظ هنري و ارزش حجاري
ّفبق ٕ٘٣افتس.
- 4پسپس٤ ٠دظزٌ ٣ات
شرقي وتسفٗ٥
ٍٟ٘ساضٚ ٢
ٔحُ
ث ٝزیر
کوچک است .این ویژگی سبب شده تا
شمال غربي
هاي شمال
ؾطزاثٝايوان
رؿس ،جايتو در
ٚتطثت اهميت زيادي نبوده قابليت بارگذاري
رؿس داراي
ثبقس. ،شرقي
شمالي
تعبيه شده
احياء بخشهاي فوقاني را ندارند و بايستي
ٚضٚز ٢وانّ٣
ايوانهائ٣
كاربردؾطزاثٝ
ٔؿمفوثبال٢
عللفضب٢
پای گنبد سلطانیه محکم و سفت شود .ازذب٘ٝ
پایداری در مقابل عوامل تخریبی مختلف همین وغربي پنجره مي باشند .پالن فضاي گنبد خانه برداشته شوند و سنگهاي جديد تراشداده با
یکپارچگی زمین است [ ]7در بنای سلطانیه متمايل به هشت ضلعي منتظم و طول هر يك از رعايت ضوابط و اصول علمي جايگزين گردند.
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میراث
ب ـ سنگهاي با ترك عميق  :اينگونه سنگها
بايستي با روشهاي علمي كدگذاري و پياده
شوند ،اينگونه سنگها پس از پياده نمودن بايستي
به دقت پاك شده و در هواي آزاد خشك گردند.
سپس اقدام به وصالي به صورت دوخت و دوز
توسط ميلههاي برنجي يا فوالدي با چسب
مخصوص سنگ وصالي و مرمت گردد.
ج ـ سنگهاي لب پرشده  :جهت مرمت سنگهاي
فوق پيشنهاد ميگردد با درصد مناسبي از چسب
سنگ مخصوص و پودر سنگ از جنس سنگهاي
اصلي مورد نظر مالتي تهيّه و به دقت بخشهاي
ازبينرفته مرمت و بازسازي شود.
د ـ سنگهاي پوسته پوسته شده  :اينگونه سنگ
ها پس از برداشتن سطح پوسته شدة آن بايستي
با مواد استحكامبخش پارالوئيد  15%به صورت
اسپري (افشاندن) سطحشان را تثبيت نمود و
امكان تنفس و خشكانيدن سنگ را از پشت
ديوار فراهم نمود.
هـ ـ سنگهاي شوره زده  :بايستي ابتدا با روشهاي
شستشو توسط آب مقطر شورههاي سطحي را
پاك نمائيم و اين عمل را تا حصول اطمينان از
قطع تبلور نمكها ادامه دهيم .پس از آن سطح
مورد نظر را با موارد استحكامبخش تثبيت نمود.
 - 3-3-2مرمت تكميلي
روش مرمت تكميلي در بازسازي بخشهاي
ازبينرفتة بناهاي تاريخي انجام ميگردد كه
اين امر به خاطر تداوم حيات يك بنا و يا
عنصر شهري در محيط شهر صورت ميگيرد
و از جملة دشوارترين امور مرمتي نيز ميباشد.
جهت مرمت تكميلي حصار ارگ سلطانيه دو
راه حل پيشنهاد ميگردد[ .]10
الف ـ استخراج سنگ از معادن سنگ قديمي
اطراف
ب ـ ساخت قطعات بتني همرنگ با سنگ هاي
بكار رفته در حصار گنبد
الف ـ استخراج سنگ (بازسازي با مصالح
اصلي)  :اين امر كه در سالهاي اخير نيز در
بخش هايي از حصار بصورت موضعي انجام
پذيرفته ميتواند بعنوان يكي از روشهاي مرمت
تكميلي مورد استفاده قرار گيرد.

سلطانيه مانند شاهنامه در زمان خودش يك
نهضت است كه پس از دوران مغول و تهاجم
به ايران كه بر اثر آن بسياري از دانشمندان ،آثار
تاريخي و شهرها از بين رفتند ،ساخته شده
است.
ايرانيان با ساختن گنبد سلطانيه فرهنگ و تمدن
خود را نشان دادند .فرهنگي كه متعلق به هزار
سال پيش از حمله مغول بود و اين نشان دهنده
توان مردم ايران و علم آنها در شناخت مصالح،
سازه و زمين بود .مردم ايران با ساخت اين
بناي باشكوه نمايش فرهنگي دادند و فرهنگ
آنها مغولها را شكست داد .اين بنا ويژگيهاي
خاصي دارد كه يكي از برجسته ترين آنها ارتباط
معماري و طبيعت در ساخت اين بناست ،زيرا
در دشتي ساخته شده كه بسيار سبز بوده و به
سبب همين ويژگي به عنوان پايتخت دوم بعد
از تبريز درنظر گرفته شده است[.]10
با نگاه به اين بناي زيبا به وضوح شاهد ارتباط
معماري و تناسب هستيم ،زيرا پشت زيبايي اين
بناي سه طبقه ،يك سازه كه به طور كامل فني
است ،وجود دارد .تقسيم بار بنا به گونه فني و
علمي ،منحني رانش اين نما را در معماري حل
كرده و اين نشان ميدهد كه فن و معماري به
صورت مشترك در ساخت آن دخيل بوده و
اين يكي از ويژگيهاي برجسته اين نماست .نكته
ديگر درباره بناي گنبد سلطانيه اين است كه
در جايي ساخته شده كه زمين مقاومت خوبي
دارد .به همين سبب ،پي آن  50تا  60سانتيمتر
بيشتر نيست ،زيرا آنها زمين را دست نزده و آنرا
نشكسته اند ،زيرا زمين شناسي را به طور دقيق
می شناخته اند .بناهايي از اين دست ،مديريت
مملكت و توانايي توليد ايرانيان اند ،زيرا جنبه
هاي مختلف معماري ،فرهنگ و تمدن مردم
ايران را نشان ميدهند كه گواهي ميدهند ،آنها
از علوم شناخت كاشي ،رنگ ،كار ،مصالح،
معماري ،زلزله و زمين شناسي آگاه بوده اند.
نتیجه گیری
آثار باستانی هر کشور پیشینه تاریخی آن کشور
محسوب می گردد و این آثار دارای ارزش و
اهمیت فراوانی هستند مردم با دیدن آنها به
وحدت ارزش های انسانی پی می برند و آثار
باستانی را میراثی همگانی می دانند .هر تکه ای
است وٝو تمدنی
تاریخی
دارای
ٌٙجساز ایران
ؾبذت ٝقسٜ
ارزش رب٣٤
اؾت و ٝزض
ؾّغب٘ ٝ٥اٗ٤
و  50تب
حفظآٖ
ؾجت ،پ٣
ٗ٥ٕٞ
هزارسالهزاضز .ثٝ
ٔمبٔٚت ذٛث٣
نگهداری آن
برای
است و
ظٔٗ٥چند
٘عزٜ
زؾت
ضا
ظٔٗ٥
آٟ٘ب
ظ٤طا
٘٥ؿت،
ث٥كتط
ؾب٘تٕ٥تط
 60باید تالش بسیار نمود .خوشبختانه برنامه وسیع
عٛض زل٥ك
قٙبؾ ٣ضا
داری ظ٤طا
٘كىؿت ٝا٘س،
برای حفظ و
جهادثٝملی
ظٔٗ٥یک
همانند
 ٚآ٘طاودامنه
ٚ
ّٕٔىت
ٔس٤ط٤ت
زؾت،
اٗ٤
اظ
ثٙبٞب٣٤
ا٘س.
قٙبذتٝ
ٔ ٣نگهداری آثار معماری باستانی در کشور در حال
تٛا٘ب ٣٤ت٥ِٛس ا٤طا٘٥بٖ ا٘س ،ظ٤طا رٙجٝ
ٔرتّفانچه در
شایدٞب٢بررسی
انجام می باشد بنابراین
ٔقٕبض ،٢فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ٔطزْ ا٤طاٖ ضا ٘كبٖ ٔ٥سٙٞس وٝ
زمینه نگاهداری ومرمت آثار باستانی در پاره ای
ٌٛا٥ٔ ٣ٞسٙٞس ،آٟ٘ب اظ فّ ْٛقٙبذت وبق ،٣ضً٘ ،وبض،
٘س .نظر آگاهی
ثٛز ٜااز
معمولآٌبٜگشته
کشورهای اروپائی
ٔهبِحٔ ،قٕبض ،٢ظِعِ ٚ ٝظٔ ٗ٥قٙبؾ٣
مردم سرزمین ما بی فایده نباشد وتوجه به بهره
گیری از تجربیات بیشماری که در این باره
آمده است بتواند ما را در این راه یاری
بعمل
گيری
وتيجٍ

ؾّغب٘ٔ ٝ٥ب٘ٙس قبٙٞبٔ ٝزض ظٔبٖ ذٛزـ ٤ه ٟ٘ضت اؾت
و ٝپؽ اظ زٚضاٖ ٔغ ٚ َٛتٟبرٓ ث ٝا٤طاٖ و ٝثط احط آٖ
ثؿ٥بض ٢اظ زا٘كٕٙساٖ ،آحبض تبض٤ر ٚ ٣قٟطٞب اظ ثٗ٥
ضفتٙس ،ؾبذت ٝقس ٜاؾت.

آحبض ثبؾتب٘ٞ ٣ط وكٛض پ٥ك ٝٙ٥تبض٤ر ٣آٖ وكٛض ٔحؿٛة
ٌٔ ٣طزز  ٚا ٗ٤آحبض زاضا ٢اضظـ  ٚا٥ٕٞت فطاٚا٘٣
ٞؿتٙس ٔطزْ ثب ز٤سٖ آٟ٘ب ثٚ ٝحست اضظـ ٞب ٢ا٘ؿب٘٣
پ ٣ٔ ٣ثط٘س  ٚآحبض ثبؾتب٘ ٣ضا ٔ٥طاحٍٕٞ ٣ب٘ ٣ٔ ٣زا٘ٙس.
ٞط تى ٝا ٢اظ ا٤طاٖ زاضا ٢اضظـ تبض٤ر ٣اؾت  ٚتٕس٘٣
چٙس ٞعاضؾبِ ٝاؾت  ٚثطا ٢حفؼ ٍٟ٘ ٚساض ٢آٖ ثب٤س

تىٕ٣ّ٥تکمیلی
ٔطٔتمرمت
شکل- 2-2
قىُ
 -4-3پيگيری مرمت سلطاويٍ از سًی ميراث

 - 3-4پيگيري مرمت سلطانيه از سوي ميراث جهاني

جُاوی

نماید .نخستین نکته ای که در امر تعمیر بناهای
باستانی پیش می آید آنست که ازنظر اسلوب و
شیوه چه رویه ای را باید پیش گرفت آیا هنگام
تعمیر یک اثر تاریخی باید در نظر داشت که
آنچه در معرض انهدام قرار گرفته است درست
همانند آنچه بهنگام آبادانی در آن بنا به چشم می
خورده است دوباره زنده کرد یا آنکه در ترمیم
خرابی ها باید به بهتر ساختن بنا توجه نمود.
در حدود یک قرن پیش کشورهای اروپایی
پذیرفته بودند که هنگام تعمیر یک بنای تاریخی
باید همه بخش های آن را به شیوه معماری و
زینت های قرون میانه در آورد و این طرزتفکر
چنان میان باستان شناسان ومعماران وهنرمندان
طرفدار پیدا کرده بود که حتی پاره ای بناها
راهم که نیازمند به مرمت نبود به این شیوه
درآوردند به این ترتیب بسیاری از ساختمانها
ی باشکوه رنسانس از میان رفت .اینگونه
تغییرات بر آن نظر استوار بود که معموال"
یک ساختمان تاریخی دردوره های گوناگون
پدیدار گشته وبخش های مختلف آن به شیوه
های متنوع بوجود آمده است از اینرو الزمست
برای بخشیدن هماهنگی بیشتر به تمامی اثر همه
قسمتهای آنرا به شیوه واحد در آورد .ولی کم
کم در مقابل این گروه عده دیگری پیدا شدند
که نه تنها این رویه را نمی پسندیدند بلکه اعتقاد
آنها بر آن بود که مجموعه یک بنای تاریخی
هر چه باشد خود یک حقیقت تاریخی است
و باید آنچنان که هست به آن احترام گذاشت
و این گروه بر مبنای یک عکس العمل طبیعی
آنچنان در عقاید خود جلو رفتند که اگر بر
حسب مثال در یک بنای باستانی بخش بسیار
زشت و ناپسندی هم که به هیچ وجه نه ارزش
هنری داشت نه ازنظر شیوه در خور اهمیت بود
فرو می ریخت بر آن بودندکه باید آن بخش را
بی کم و کسر به حال اول در آورد در هر حال
چنین بنظر می رسد که در امر تعمیر ومرمت
بناهای باستانی نمی توان یکباره ذوق و سلیقه
را کنار گذاشت و کورکورانه از تاریخ پیروی
کرد.همچنین نمی توان یکباره سلیقه شخصی را
جایگزین یک واقعیت تاریخی وباستانی نمود.
ما در ایران بناهایی چون مسجد جامع کهنه
اصفهان را داریم که خود گویای ده قرن بلکه
بیشتر تاریخ معماری در ایران است بخش های
گوناگون آن هر یک به شیوه زمان خود ساخته
شده و تزیین گردیده است وهمه آنها به سهم
خود دلپسند وزیباست وبعلت همبستگی شیوه
در معماری ایرانی ضمن قرون متمادی تعادل
هماهنگی هم در این بنا از میان نرفته است و ما
هرگز نمی توانیم به خود اجازه دهیم درتعمیر
این بنا شیوه سلجوقی را برصفوی یا
صفوی را برتیموری رجحان دهیم ولی
اگر درهمین بنا کاشی از کاشیکاری
ها بکلی از میان رفته باشد وهیچگونه
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نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

میراث
سندی هم در دست نباشدکه از روی آن بتوان
به نقش اولیه آن تزیین پی برد در آنحال شاید
روا باشد هنگام پدید کردن آن بخش به حفظ
هماهنگی در تمامی بنا وکیفیت ممتاز آن به هر
حال بیشتر سلجوقی است تا صفوی آن قسمت
را به شیوه عالی در آوریم واز کاشی خشتی
که در دوره های بعد متداول گشت صرف نظر
نمائیم .نکته دیگری که درامر تعمیر وتجدید
بناهای باستانی پیش می آید آنست که پاره
ای اوقات یک اثر تاریخی بکلی ویران گشته
وهنگامی در صدد تعمیر آن بر می آیند که فقط
چند پی باقی مانده وتوده ای به هم انباشته بیشتر
از بنا به جای نمانده است در اینگونه موارد با
توجه به مدارک واسناد این بنا را همانند آنچه
در گذشته بوده است برپا کرد یا آنکه الزم
است در ساختن مجدد آن ذوق وسلیقه تازه
ای به کار برد ومهر قرن حاضر را برآن زد.
البته اهل فن درهمه موارد بادوباره سازی بناها
با همان مصالح وصد درصد با همان اسلوب
پبشین موافق نیستند و در اینگونه موقعیت ها
گذاشته از رعایت احترام عقیده مردمان شهری
که اثر تاریخی به آن تعلق داشته است سنجش
هنری وباستانشناسی را نیز به میان می کشند
وفقط درصورت تشخیص ارزش فوق العاده
آن ساختمان وباتوجه به هماهنگی احتمالی
آن به بناهایی که در روزگاران بعد گرداگرد
آن پدید شده است ساختن مجدد آنرا آنچنان
که تاریخ نشان می دهد تصویب می نمایند.
از میان کشورهای اروپائی انگلیسی ها در امر
تعمیر بناهای تاریخی وکلیساهای کشور خویش
سلیقه خاصی دارند و آن اینست که معتقدند
یک بنای باستانی را باید همچنان مخروبه بحال
خویش گذاشت و سعی کرداطراف انرا با چمن
کاری و هنر باغ آرائی زینت دادو منظره تاریخی
زیبا و لطیفی که بیننده را بدنیای رویایی قرون
ببرد پدید کرد ولی این نظر با آنکه خالی از پاره
ای مالحظات شاعرانه نیست در بسیاری موارد
مشکالتی پدید می کند که حل آنها ساده نیست.
پیشنهادات :
روشهای مختلف باززند هسازی مرسوم
در کشورهای پیشرفته جهان را می توان
در باز زنده سازی میراث تاریخی به کار
برد :
 - ۱مرمت یا باززندهسازی حفاظتی :حفاظت و
تعمیرکلیت بنا ـ بیشتر در زمان مطالعه بنا انجام
میگیرد
 - ۲باززندهسازی سبکی ،آناستیلوز :جایگذاری
مجدد تکهها و عناصر پس از بررسی دقیق
سبک ،بطوریکه آخرین ترکیب آنها بیشترین
شباهت را به اولین صورت داشته باشد ـ در
این سبک مجاز به ساخت فقط عنصر اتصال
دهنده هستیم.
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 - ۳پاک سازی سبکی :برداشتن الحاقات
نامناسب بناکه اصالت بنا را زیر سؤال بردهاست.
 - ۴مرمت تکمیلی :بازسازی بخشهای از دست

رفته بنا به منظور بازگرداندن آن به محیط و زندگی
شهری و عمومیکه مرتبط با نظریه و فلسفهای
خاص باشد.

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری خاوران گشت
آدرس :زنجان ،خیابان ضیایی ،جنب کوچه عالیی ،پالک 27
تلفن024 - 33333936 :

حسن حسینعلی
محقق و استاد دانشگاه
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اماکن توریستی و
ژئوتوریستی زنجان
از دیدگاه
مؤ ّلفین دورۀ قاجار
بخش سوم و پایانی:
دنبالۀ گزارش رسالۀ «تاریخ و
جغرافیای خمسه و توابع آن»
شمارۀ گذشته به ده فقرۀ مندرج در خصوص اماکن
تاریخی و توریستی و ژئوتوریستی زنجان مربوط به منابع
دورۀ قاجار بر اساس کتاب «تاریخ و جغرافیای خمسه و
توابع آن» اشاره شد و در این بخش به دنبالۀ منقوالت از
همان منبع و تجزیه و تحلیل آنها میپردازیم:
 .)10کوه و طبیعت اندآباد :امروزه در سمت جنوبی
ّ
متشکل از صخرۀ بزرگ
روستای «اندآباد علیا» کوه
شکافتهای است که چشمهای از میان آن در جریان است
که به صورت رودی نهایت ًا به رودخانۀ قیزیلاوزن سرازیر
میشود .رود مذکور موسوم به همان روستا و اسم کوه
«داش داغی» است که از نظر توریستی مکانی بسیار زیبا
محسوب میشود .جالبتر آن که گزارشی از آثار یک
قلعۀ باستانی نیز در آن کوه آورده است که خواندنی است.
توصیف آن کوه و قلعه را از رسالۀ مذکور نقل میکنیم« .
 ...در اندآباد یک سلسله کوهی از یک پارچه سنگ سفید
به قدر دو ثلث فرسنگ کشیده شده و این کوه مرتفع
به جهت زلزلهها که معلوم نیست در کدام عصر واقع
شده ،شکافی خورده ،که طرفین کوه تا زمین به فاصلة ده
ذرع الی هفتاد ذرع از هم سوا شده ،رودخانه از میان این
شکاف عبور میکند .در ق ّلة شرقی این کوه آثار قلعۀ قدیم،
حجرات و قراولخانه و حوض آب و تنبوشههای سفالی
پیدا ست .در یک شعبه که از کوه منفصل و شبیه منافذی
به نظر میآید ،برجی از آجر و گچ ساختهاند و انسان
متحیّر است که آب از کجا به ق ّلة کوه بسیار مرتفع میآمده
که تنبوشة سفالی را محتاج باشد .دور نیست که این راه
آب از کوه دمرلو به فاصلة یک فرسنگ به اینجا آمده
باشند .چون کوه َدمِرلو مرتفعتر از این کوه و بسیار پر آب
است .ممکن است که به مخارج گزاف خارج از اندازه،
آب آن را به ق ّلة این کوه جاری کرد .اصل قلعه مربّع است،
یکصد و پنجاه ذرع در یکصد و پنجاه ذرع .اطراف ّ
کل
محجرات از سنگ و آجر ساخته شده .آجرهای ضخیم
ّ
بزرگی دارد .در سمت غربی پ ّله و درجهای ساختهاند که
به سهولت میشود صعود کرد و لیکن رسیدن تا دم پ ّله
بسیار صعب است .سواره ،امکان عبور نیست .برای پیاده
متعسر است و این قلعه انباشته شده است با خاک و
هم ّ
خاکستر و شکستههای کوزه و ظروف .کسی هم اسمی از
قلعه و بانی نمیداند .از وضع بنا چنین معلوم میشود که
خیلی قدیم باشد و در محاذی آن قلعه ّ
تل عظیمی را نشان
میدهند و میگویند جوف آن ّ
تل خالی است و کسی

جرأت دخول در آن فضای هولناک نکرده است436{ » .
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مفصل از تخت سلیمان :مؤلّف رسالۀ
 .)11توصیفی ّ
معرفی «تخت سلیمان» اختصاص
به
مذکور بخشی را نیز
ّ
داده است که جالب توجه است .هر چند در آن زمان
و اکنون تخت سلیمان جزو استان زنجان نیست ،با این
حال گزارش یک نویسندۀ زنجانی دورۀ قاجار و دیدگاه او
بسیار جالب توجه است:
«  ...حالت طبیعت تخت سلیمان را اینجا ذکر مینماییم :در
جنوب ناحیة انگوران کوههای مسلسله از شمال شرقی به
جنوب غربی با نهایت ارتفاع کشیده شده ،در غالب فصول
سنه ،قلل آن جبال در برف مستور است .سمت جنوبی این
این سلسله ،مرغزار وسیع و چمنزار دلگشای با صفایی که
مشتمل بر تالل و هضاب پرآب و علف و رودهای جاریه
و آبهای عذب و غدیرهای عمیقه که باعث حسرت
ناظرین است[ ،واقع است] .آبهای گرم این اراضی
نهایت امتیاز را دارد و چراگاه و علفزار این قطعه دارای
گیاههای مختلفه است مانند هل و میخک و زیره و ترههای
مأکول و اسفناج و غیره و قسمی علف وفور دارد که هر
سالی دههزار خانوار از شاهسون دویرن و اکراد اطراف
با تمام مواشی و اغنام و احشام خود دو سه ماه در آنجا
به نهایت وسعت ییالمیشی کرده ،روزگار میگذرانند و
حیوانات کوچک اندام مانند گاو و االغ در میان علفهای
این زمین مستور میشود و اغلب کوهستانهای این قطعه
را در زمان قدیم برای مالحظۀ معادن ،مودعه کندهاند.
از قراری که ذکر مینمایند کمتر جایی دیده میشود که
عالمت کندن چاه یا نقب در او دیده نشود .از قراین چنین
معلوم میشود که سنگهای معدنی در غالب نقطههای
این زمین باشد .گویا در زمانهای گذشته که کیخسرو
مراقبت و اهتمام در ظاهر کردن معادن ایران داشت ،در
این زمینها کار کرده و این زمین ،ه ّمت آن پادشاه بزرگ

را در در تحصیل افتخار ملک و م ّلت نشان میدهد .چنانی
که در خاک خمسه ،با وفور معادن ،کمتر جایی است که
آثار عمل در آنجا مشاهده نباشد .در یکی از رسالههای
مختصره که در شناختن جواهر نوشتهاند ،دیدم که در زمان
قدیم در زنجان معدن فیروزهای بود ،که تالی معدن نیشابور
میشود ،که و؟ در خاک تخت سلیمان ،معادن ممتازه در
قدیم ظاهر بوده است و اکنون مستور و طریق استعالم
آن مسدود است ،استعداد ما ّدة این خاک برای تک ّون
معادن واضح است .معدن سرب و زرنیخ آشکار است.
از شخصی شنیدم که در تخت سلیمان در شکافهای
خاک ،زیبق دیده بود و بعضی آن را مستور کرده بودند.
چنانی که در نزدیکی همین قطعه ،کوهی است مانند کوه
بیستون و چشمه[ای] مانند چشمة آن که قطعات یاقوت
به قدر عدس و کوچکتر از آن ،به ق ّوت جوشش آب
زمین بیرون میآید و در بهار بیشتر میشود .آبادنی در
نزدیک آن از امالک سلیمانخان صائینقلعهای است .به
آن واسطه اعتنایی به آن نمیکنند و کسی را هم نمیگذراند
که استکشاف کند .دور نیست اگر بتوانند کاوشی در خلل
و فرج آن صخره صما نمایند ،رگ یاقوت پیدا شود .در
بارة کوهستانهای تخت سلیمان ،سنگهای سخت را
کنده ،چاه زدهاند .چاه بسیار بزرگ عمیق معروف به زندان
سلیمان در آنجا است و این چاه در مرکز ت ّلی واقع شده،
هر قدر پایینترمیرود ،وسعتی پیدا میکند تا میرسد به
جایی که وسعت زیادی را دارا میشود و این چاه از قرار
مسموع بیش از سیصد زرع عمق دارد .مظنون این است
که یکی از چاههای معدنی است .آبی بد لون به طریق
رشح از خارج ّ
تل در نهایت ضعف جاری است .آثار
متوسطی است از سنگهای تراش
قلعة
این عرصه یک
ّ
[شده] ،اکنون به هیچ قسم خرابی ندارد سوای
اطراف دروازه و یک دو شکاف دیگر و یک
عمارت سلطنتی که هنوز پاره[ای] از قصور عالیة

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سفیران مهاجر
آدرس :زنجان ،اتوبان  22بهمن ،جنب پل ولیعصر
تلفن 024 - 33789628 :همراه0912 341 57 22 :

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

میراث
آن باقی است و خیلی مرتفع است .کالفها که از چوب
صندل یا کاج کشیده شده ،هنوز باقی است .مظنون این
است که صندل باشد .زیرا که شکستهای آن را که به
ضرب گلوله تحصیل میکنند ،خواص صندل را دارد و
فقط همان عطر نیست ،در اورام حا ّره خیلی نافع میشود.
در پاره[ای] جاها کتیبه دارد به خط کوفی .من چون خود
ندیدهام و کسی را از مردم نمیدانم که بتواند تمیز خطوط
بدهد یا بتواند بخواند ،چندان اعتمادی ندارم .بر فرض این
که چنین باشد ،میشود [گفت] که از سالطین بعد کسی
تعمیری در آنجا نموده باشد .میگویند که این از بناهای
کیخسرو بوده ،عظم سنگها و ارتفاع منار سنگی و وضع
عمارت داللت بر قدم می-نماید و لیکن آیا کیخسرو بانی
بوده یا شخص دیگر ،نمیشود فهمید و این اسم داللت
نمیکند بر این که از ابنیة حضرت سلیمان (ع) باشد .زیرا
که مردم هر بناء عظیم را نسبت به آن حضرت میدهند و
میشود که سلیمان نامی در آنجا از معتبرین ییالق کرده
یا سلیمانشاه که جد سالطین آل عثمان بوده در سلطنت
خوارزمشاهیان در ایاالت بزرگ مستخدم میشده ،آنجا را
مرکز ایالت خود قرار داده .کتیبههای کوفی اگر باشد ،مؤیّد
این فقره میتواند شد .غدیر آبی در زمین بلندی نزدیک
به تخت هست که عمق آن را تحدید نکردهاند .میگویند
مرحوم نایبالسلطنه هفتصد زرع طناب را انداختهاند به
عمق آن نرسیده و آب فراوانی از آنجا جاری است .هنگام
سدّ حجری هیچ گونه زیاد نمیشود و سنگی سفید رنگ
از آن آب متک ّون میشود و مثل همین غدیر در ق ّلة کوه
باالقیس هست که عمق آن هم محدود نیست .در حوالی
تخت [سلیمان] به فاصلة کمی سنگهای کرویالشکل
مانند گلولة تفنگ و بزرگتر در یک نقطه نهایت کثرت
هست و مردم به جای گلوله استعمال میکنند .ما ّدهای
سجیل،
برزخ است فیمابین گل و سنگ که عرب آن را ّ
به تعریب کلمتین ،میگوید .خاکی هم شبیه به خاک چینی
در یکی از د ّرهها موجود است که در هیج جا دیده نشده
است .در نزدیکی این تخت به فاصلة سه فرسنگ ،قطعه
کوهی از هم شکافته ،از شکاف طرف شرقی از سوراخی
آبی در نهایت شدّت بیرون میآید .در سوراخ سنگ غربی
میرود .مانند آبی که از لولة آبدزدک بیرون میآید و این
خلقت غریبی است که داللت بر قدرت یگانگی صانع
تعالی شأنه مینماید و مردم اطراف قربانیها برده ،در آنجا
به فقرا میدهند .اعتقادی کامل به آن آب دارند .این بود
آنچه در باب تخت سلیمان به اجمال فهمیده شده »....
{ / 437ب الی  / 440ب}
 .)12تکه قیهسی و غار گؤلجوک (گلجیک) :در 35
کیلومتری شهر زنجان به سمت جنوب غربی روستای
گؤلجوک (گلجیک) واقع شده است و در سمت شمالی
آن کوه «تکه قیهسی» (به مفهوم فارسی صخرۀ بز نر)
واقع شده که در آن غاری وجود دارد که به نام ئهمان
روستا یعنی «گؤلجوک» مشهور است  .این غار برای بار
ا ّول توسط یک گروه کوهنوردی زنجان بدر دهۀ  40به
سرپرستی مرحوم «اسداهلل جمالی» مورد مطالعه قرار گرفته
است .حدودا ً در صدو پنجاه سال پیش توصیف نویسندۀ
رساله فوق را در اینجا میآوریم:
« غار معروف در ق ّلة کوه تکهقیاسی نزدیک به این کاوند در
ُقرب ده گولجک است و از قراری که میگویند ،راه این مغاره
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منحصر به یک چاهی است که چهار پنج زرع عمق دارد .از
قعر چاه سرازیر میشود به زمین نرمی و کمکم پایین میرود.
هرقدرپایینترمیرود،مغارهوسعتیپیدامیکندوسقفاین
مغاره که سنگهای عظیم از آن آویخته شده است ،وحشتناک
است .در پاره[ای] جاها قلیل روشنایی دیده میشود و ارتفاع
سقف در غالب جاهای این مغاره بیشتر از یکصد زرع است
و عرض این مغاره دویست ذرع میشود .غرفههای مشرفه در
این مغاره هست .مح َّقق نشده است که طبیعی است و یا این
فالشکلدیده
کهمصنوعی.دربعضغرفههاکوزههایمختل 
شده ،بعضی از آنها مملو از خاک سفید بوده است .گویا نقرة
پوسیده بوده است.در بعضی جاها وسعت غار کمکم تنگ
شده مسطحه[ای] پیدا میشود که از آنجا مجدّدا ً باید سرازیر
رفت و حالت طبیعی این غار هم مانند غار ا ّولی است .بعضی
چاهها در آنجا دیدهاند به عمق پنج ذرع که استخوانهای
بسیار عظیم از انسان در آنجا ریختهاند .بلندی هر استخوانی
از استخوان قلم پا اطول از یک زرع است و این فقره مح ّقق
و یقین است .میگویند کسانی که قدیم رفتهاند تا یک روز و
یکشببامشعلوچراغرفتهبه ّ
شطیعظیممانند ّ
شطبغداد
منتهی شده که فهمیده نمیشود که آب آن به کجا میرود و از
کجا میآید / 441{ » .آ و ب}
سپس مؤلّف مطالبی دربارۀ یک غار در اطراف یزد به
نقل از ترجمۀ کتاب «توحید مفضل» میآورد که ربطی
به «زنجان» ندارد.
 .)13آثار باقی مانده از قلعۀ «مزرعۀ کالنسرا» :امروزه از این
قلعهای که مؤلّف کتاب نوصیف میکند اثری نیست.... « :
مزرعة کالنسرا؟ این جا است .عالمات و آثار عظیمه در
اینجا هست که اسم را با مس ّمی مطابق میکند .عمدة این
آثار یک کوهی است که از طرف جنوبی آن ّ
شط سفیدرود
با نهایت عظمت جاری است و از دهنة آب تا قریب به
ق ّلة این کوه که متجاوز از پانصد زرع ارتفاع دارد ،دیوار
محکمی از سنگهای تراشیده به کمال خوبی کار کردهاند
و این سنگها بعضی بزرگ و بعضی متوسط است و
در سه طرف این کوه دوازده دیوار سنگی در داخل ،هم
از سنگ و آهک و گچ ساختهاند که این دیوارها عظیم
بعضیها فوق بعضی بنا شده که سر هر دیواری محازی
با بنیاد و دیوار دیگر است تا به ق ّلة کوه برسد و چند
راه مخصوص داشته ،اکنون کمتری از این دیوارها افتاده
است و جمله باقی است .دیوارها بسیار عریض است.
ق ّلة این کوه ّ
مسطح است .بیست جریب مسطحة این ق ّله،
بلکه زیاد است و اصل ق ّله زمینهای پست و بلند که
آثار خرابة بنیانهای بزرگ بوده و این ق ّله مس ّلط است بر
غالب اطراف این ناحیه .در زمان آبادی ،فتح این این قلعه
از جملة محاالت بوده اکنون که خراب است ،سواره در
نهایت اشکال میشود رفت بلکه در پاره[ای] جاها لزوم ًا
باید پیادهروی کرد .در پایان این قلعه آبی بسیار گواراست
که من آن را به آب فرات ترجیح دادم .گویا قنات خرابه
است ،با وصف مرور و دهور ق ّوة آب به طوری است که
در منبع آن هر گاه دست به روی آب نگاه دارند ،ریگها
که به ق ّوت جوشش آب باال میآید ،اثر در دست آدمی
میکند .از این معلوم است که آب ق ّوتی مخصوصه دارد.
آب این قلعه منحصر به همین بوده است و این را با
تنپوشههای مسین از راه دور آوردهاند ،پاره[ای] اوقات در
وقت کندن بعضی از زمینها اتّفاق ًا از آن تنپوشهها بیرون

میآید .مخرجی هم برای آب در دیوار جنوبی که ذکر شد،
ساختهاند و ترکیب آن طاق سنگی هاللی است به قدر
دو زرع در عرض و سه زرع در طول که فاضل این آب
به سفیدرود از محل مرتفعی میریخته .پیکانهای درشت
گاهی از این قلعه پیدا میشود و این پیکانها دو قسم
است :یکی ترکیب همین پیکانهای متعارفی و دیگری
مربّع و طرف خارج آن در غایت تیزی مانند دهن چاقو.
مسکوکات قدیمه هم گاهی یافت میشود .قرار خوبی در
مملکت عثمانیّه است که در دفاین به همان قانون شریعت
دولت اکتفا به خمس مینماید و کسی را آزار نمیرساند.
در نجف اشرف ،ح ّفاری صندوقچة آهنین در وقت کندن
قبر پیدا کرد .حاکم را ا ّطالع دادند با حضور جمع کثیر
حاکم حاضر شده ،خمس آنچه در او از هزار دیناریهای
نادری بود ،برداشته؛ در کیسه گذاشت و اجزاء حکومت
و قاضی و حاکم مهر کرده ،به بغداد فرستادند و آن ح ّفار
متصرف شده ،مصرف نمود .در
با نهایت اطمینان بقیه را
ّ
محازی این قلعه ،پل معتبری در روی سفیدرود قدیم ًا بوده
است .اکنون بعضی از پایههای آن که با سنگهای عظیم
ساختهاند ،باقی است .در تابستان که آب کم میشود و
محسوس است و این سنگها را با سرب متّصل کردهاند.
سکنة آن صفحات گاهی کنده ،از آن سربها در میآورند.
در طرف جنوبی رودخانة سفیدرود متّصل به آن ّ
محل ،پل
سنگ سیاه درشتی است و وسط آن سنگ چاهی است به
قدر سه زرع .در قعر آن چاه نقبی هست که یخ معدنی دارد.
لیکن به حسب ضعف ما ّده ،وفور و کثرتی ندارد .در نزدیکی
کالنسرا؟ معادن به ورق؟ وفور دارد .عالمت دیوار عظیمی
که بسیار قدیم به نظر میآید بلکه پاره[ای] جاها مشتبه به
سنگهای طبیعی است ،موجود است و این سنگها را در
بعضیجاهاچنینمتّصلکردهاندکهیکپارچهبهنظرمیآید.
پاره[ای] معادن دیگر در محال قزلگچلو مانند روی و سرب
و نمک و غیره پیدا میشود .لیکن چندان تعریفی ندارد بلکه
چندان صرفی هم ندارد / 444{ » .ب الی  /446آ}
 .)14توصیف قلعۀ بهستان« :در محازی کالنسرای،
قریة خالصة بهستان است که از خاک انگوران محسوب
است .معقلی در زمانهای قدیم در اینجا ساختهاند و این
معقل عبارت است از کوه بسیار مرتفع که از دهنة آب
سفیدرود مانند دیوار بسیار صاف بیاعوجاج کشیده شده
و ماهیّت این کوه شن و ق ّلة این ّ
مسطح و این تسطیح
عبارت است از یکپارچه سنگ کبود رنگ به ضخامت
بیست زرع { } که در حقیقت خداوند آن را حافظ این
پارچه شن قرار داده .در شمال این کوه متّصل به همین
قطعه کوه مناری از شن کندهاند که به گمان من دویست
زرع بلکه بیشتر ارتفاع دارد و این منار را از اصل دیوارة
کوهی منفصل کردهاند که فاصلة مابین کوه و منار بیشتر از
هشت زرع نیست و از آن سنگی که ذکر شد ترکیب مربّع
در باالی آن منار تراشیدهاند و ک ّلیّة این کوه را غرفهها و
باالخانههای خوشوضع و خوشترکیب که راه آنها ّ
کل
از داخل است ،کندهاند .به سمت شمال سه غرفه به طریق
طاقهای تیزهوار کندهاند و در راه آن مطبخی ساختهاند
که اوجاقهای آن را تمام ًا به نهایت خوبی کندهاند .اگر
چه این کندهها صاف نیست بلکه معقول نیست که صاف
شود .شن طبیعت ًا؟ معرش و مانند سنگهای صلب تسویه
نمیشود .والسالم /446{» .ب الی  /447آ}

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری باما سفر
آدرس :صائین قلعه ،خیابان امام خمینی
تلفن024 - 35624758 :

سفره خانه
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قهــوه چایخانـه

همه ميدانيم كه قهوه و چاي هر دو
محصوالت وارداتي به ايران هستند.اينكه
چرا در ايران به جايي كه در آن فقط چاي
و قليان و صبحانه ساده ارايه ميشود نام
قهو هخانه اطالق كرد هاند چندان معلوم
نيست.شايد اين امر بدينجهت بوده است
كه اولين مراكز پذيرايي عمومي در جامعهاي
كه به لحاظ تاريخي مهما نخانههايش در
خود خانهها مستقر بود،همانا قهو هخانه
بوده است و بعدها چايخانه راه افتاده و
قهو هخانه تسامحا به جاي چايخانه نيز
استفاده ميشود.قهوه خانه به عنوان يك
واحد خاص پذيرايي به صورت مردمی و
عمومی اش در ایران در دوره صفوی شکل
گرفت .برخی از سیاحتگران اروپایی که در
این دوره به ایران آمده بودند ،در سفرنامه
های خود از قهوه خانه و چایخانه صحبت
کرده اند .قهوه خانه یکی از نهادهای سنتی
بود که نیاز مردم آن را در جامعه پدید
آورد .نيازي كه قبل از اجتماعي شدن
در خانهي اربابان و كاخ سالطين بوسيله
آبدارخانه و قهو هخانه براي پذيرايي از
ميهمانان رسمي و خانوادگي شناسايي و
رفع شده بود .منصب قهو هچي و قهو هدار
باشي نشان دهنده اين جايگاه خاص در

دربار شاهان بود.
گرو ههاي مختلف مردم بويژه كشاورزان
و صنعتگران در فصول غير كاري عموما
در مساجد و دكاكين به كار مذاكره و
مجادالت سياسي و آموزش مسايل مذهبي
ميپرداختند و كم كم قهو هخانه به عنوان
يك نهاد اجتماعي از دوره صفوي و
مشخصا از زمان شاه تهماسب درشهر
قزوین پدید آمد ،و در اصفهان در زمان
شاه عباس توسعه یافت.
قهوه خانه از آغاز شکل گیر یاش تا امروز
نقش وکارکردهای اجتماعی و فرهنگی
و هنری گوناگونی در جامعه سنتی ایران
داشته است .در آغاز قهوه خانه محل جمع
شدن شعرا ،ادبا ،و نویسندگان یعنی یک
محفل ادبی بود .قهوه خانه مرکزی بود برای
معرفی صاحبان هر حرفه و پیشه وصنعت.
مردمی که اگر کار ساختمانی داشتند و
به معمار ،بنا ،نقاش ،نجار ،توفالکوب،
گچکار و مانند آنها نیازمند بودند ،می
دانستند برای تأمین نیازهای خود به
کدام قهو هخانه مراجعه كنند.همين امروز
هم نانوايان تهران براي پيداكردن شاگرد
و كارگر و .قهوه خانه ها نقش سياسی و
اجتماعی هم داشتند .زمانی كه راديو نبود

در قهو هخانه نقا لها میآمدند و خبرهای
سياسی و اجتماعی روز را میدادند .درنقل
های خود از حکومت ها و روش های نا
صواب آنها و ستمگری هایشان نیز به جد
و طنز انتقاد می کردند.
قهوه چیان عموم ًا به طبقات و قشر های
پائین جامعه تعلق داشتند .گروهي از قهوه
خانه دارها از مردم شریف محلی خوش
نام و پهلوانان یا لوطی های جوانمرد بودند
و به نوعي در ارتباط مستقيم با زورخانهها
و پهلوانان قرار داشتند.تمام نزاع ها و
اختالفات محلی در همین قهوه خانه ها به
کدخدا منشی و ریش سفیدی پهلوانان حل
و فصل ميشد .کارهای ناروا و ناهنجاري
را در اين قهو هخانهها راهي نبود.
برخي قهو هخانه صرفا براي مسافران و
رهگذران خدمات ميدادند و مشتريان
ثابتي نداشتند و عموما در حد چاي و
ميا نوعده ساده و ناهار كسبه و رهگذران
خدمات ميدادند .قهوه خانه هایی هم
بودند همچون امروز محل استقرار ارازل
و اوباش بود و محيطي كامال مردانه بود و
حتي مسافران خسته روستايي را هم اجازه
ورود به اين قهو هخانهها نبود.
همانگونه كه اشاره شد قهو هخانهها محل
گردهمآيي اهل ادب و هنر بود به شكلي
كه نقالي و نقاشي قهو هخانهاي در اثر يك
رابطه مستقيم در قهو هخانهها ظهور پيدا
كردند و رشد نمودند.
فضای کالبدی و بیرونی ساختمان قهوه خانه
های قدیم با بافت معماری شهر و فرهنگ
مردم شهر تطبیق می کرد و مانند دیگر
فضاهای کار و پیشه در بازار بود .معماري
قهو هخانه با ساختاري مشخص متاثر از
معماري سنتي دوران خود همچون حما مها
يكي از عناصر مهم شهرنشيني در دوران
صفوي و بويژه قاجار و پهلوي بود و پس
از دوران پهلوي و با تحوالت مهم اقتصادي
و مدرنيزاسيون در عرصهي معماري و
تغيير ساختار اجتماعي و همچنين ورود
عناصري همچون رستورا نهاي مدرن و
هتلها و كافهها رو به افول نهاد.
امروزه قهو هخانهها در سطوح مختلف
همچنان در شهرها و در بخي روستاهاي
بزرگ وجود دارند اما به دليل عرضهي
بيرويهي مواد دخاني از جمله انواع قليان
و وجود برخي ناهنجار يها بيشتر
به شكل زيرزميني فعاليت كرده و
از اصل خود به دور مانده است.

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ماهورگشت
آدرس :زنجان ،دروازه رشت ،ابتدای خیابان صفا ،پالک 13
تلفن024 - 33466206 :

نشریه گردشگـری ،میراث
فرهنگی ،صنایــع دستی و
اقتصاد شهری استان زنجان

سفره خانه

لیدا صمیمی مقدم
مدرس آشپزی

لذت تابستان بدون گرمازدگی با نوشیدنیهای گیاهی
نوشیدن آب و مایعات یکی از نیازهای اصلی
روزانه بدن است.با فرا رسیدن فصل تابستان
بازار نوشیدنیهای خنک داغ میشود و همه
به تهیه و خرید این نوشیدنیها روی میآورند
و بسیاری از افرادی به دلیل اهمیت دادن به
سالمت خود ،نوشیدنیهای گیاهی و خانگی
را به نوشیدنیهای صنعتی ترجیح میدهند.
بسیاری از این نوشابههای طبیعی وقتی به
شیوه صحیح تهیه و مصرف میشوند نه تنها
مانند نوشابههای صنعتی سالمت بدن را تهدید
نمیکنند بلکه حتی خواص بسیار مفیدی دارند
برای مثال برخی از آنها تقویت کننده ،برخی
آرامشبخش و گروهی نیز حتی تاثیر درمانی
دارند .طرز تهیه برخی از این نوشیدنیهای
گیاهی سالم و مفید که برای فصل گرم تابستان
و پیشگیری از گرمازدگی نیز سودمند هستند به
شرح زیر است:
شربت ریحان

شربت اسطوخودوس

برای تهیه این نوشیدنی سه قاشق گل تازه
استخودوس را به مقداری شربت آب قند رقیق
اضافه کنید و پس از یک ساعت شربت را صاف
کرده و خنک کنید .شربت اسطوخودوس شما
برای نوشیدن آماده است.

شربت سکنجبین  -خیار

شربت نعناع

برای تهیه این نوشیدنی مقداری شربت آب
قند رقیق را با دو فنجان برگ ریحان خرد شده
مخلوط کرده ،داخل ظرف درداری بریزید و به
مدت یک ساعت در ظرف را ببندید .بعد از آن
مایع را صاف کرده و سپس در یخچال قرار
دهید تا خنک و آماده نوشیدن شود.
شربت رزماری

شربت نعناع را نیز میتوانید به روش باال تهیه
کرده و پس از خنک شدن در یخچال مصرف
کنید .برای تهیه این نوشیدنی استفاده از یک
فنجان برگ تازه نعناع کافی است.
شربت وانیل و بابونه

برای تهیه شربت رزماری مقداری شربت آب
قند رقیق تهیه کرده و به آن کمتر از یک گرم
رزماری تازه اضافه کنید و این مخلوط را داخل
ظرف درداری ریخته و به مدت یک ساعت در
ظرف را ببندید .بعد از یک ساعت مایع را در
ظرفی صاف کرده و در یخچال بگذارید تا خنک
و آماده نوشیدن شود.

شربت لیمو و رزماری
ترکیبی از یک لیوان شکر را با  1.5قاشق
غذاخوری رزماری خرد شده به همراه یک عدد
پوست لیموی خالل شده را با مقداری دلخواهی
آب بجوشانید تا شکر به خوبی در آب حل
شود .بعد از یک دقیقه جوشیدن ،شربت را از
روی حرارت برداشته و بعد از یک ساعت که

30

شربت به خوبی سرد شد آن را داخل یخچال
قرار دهید و پس از دو هفته نوشیدنی ابتکاری
شما آماده مصرف خواهد بود.

این شربت به دلیل داشتن سکنجبین اثرات
ضددلدرد و ضدنفخ دارد و خیار آن اثرات
خنککننده و ضدتشنگی دارد .برای تهیه آن
میتوانید مقداری خیار رنده شده را به مخلوط
آب و شربت سکنجبین اضافه کنید و سرد
بنوشید .نوشیدن شربت سکنجبین به دلیل
خاصیت و طبع سرد و خنکی که دارد موجب
کاهش حرارت بدن و از بین رفتن گرمای درونی
میشود .به این ترتیب فرد بعد از نوشیدن این
شربت احساس راحتی و خنکی میکند .بهتر
است این شربت را به صورت خنک در کنار یخ
سرو کرده و مقداری خیار رنده شده نیز در آن
بریزید تا عالوه رفع تشنگی ،التهابهای ناشی
از گرما را در بدن تسکین دهد.
طرز تهیه شربت سکنجبین:
آب 2 :لیوان  ،شکر  1کیلوگرم  ،سرکه 100
گرم  ،نعناع تازه  150گرم
ابتدا شکر را در آب حل کنید وبگذارید بجوشد
 ،سپس نعنا را خوب و به دقت شسته در
مخلوط در حال جوش قرار دهید تا عطر و طعم
نعنا جذب شود  .سپس کم کم سرکه را اضافه
نمایید و اجازه دهید شربت غلیظ شود در پایان
شربت را از صافی رد کنید.

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

مبانی مدیریت هتلداری (ساختمان -تجهیزات -سازمان و مدیریت)
شواخ
نویسندگان :ابراهیم شیوا ،فرزین ّ

مهمانخانه
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انواع اتاقهای هتل
 .1اتاق یک نفره ()single room

 .2اتاق دو نفره دوبل ()double room

این اتاق که مخصوص  2نفر است و بیشتر
برای زوجها و افراد بزرگ جثه طراحی میشود،
دارای یک تخت بزرگ با ابعاد 180 * 200
سانتیمتر میباشد.
 .3اتاق دو نفره توین (دوقلو) ()Twin room

این نوع اتاقها شامل  2اتاق با  2سرویس کامل
است که توسط یک درب دبل (دوتایی -شماره
 7در شکل) به هم راه دارند و در صورت نیاز
درب مابین اتاقها بسته میشود و دو اتاق به
طور مستقل مورد استفاده قرار میگیرند .تخت
خواب این نوع اتاق معموال یک دبل و یک
توین میباشد.
 .7النایی ()Lanai
اتاقی که با یک پنجره به مناظر طبیعی (جنگل،
دریا ،باغ) مشرف است و دارای یک بالکن و
یا حیاط اختصصی است ،النایی گفته میشود.
 .8کابانا ()Cabana
اتاق کوچکی که در کنار استخر یا ساحل دریا
بنا شده است .این اتاقها ،ساختمان کوچک و
اثاثیه سبک دارند.
 .9سوئیت استودیو ()Studio Suite

این اتاق مخصوص  2نفر است و با  2تخت یک
نفره جدا از هم ،طراحی میشود.
 .4اتاق سه نفره ()Triple room
این گونه اتاقها که برای یک زوج و یک بچه
مناسب است ،دارای یک تخت  2نفره و یک
تخت یک نفره است.
 .5اتاق خانوادگی چهار نفره ()Family room
این اتاقها در ابتدا برای یک خانواده چهار نفره
مورد استفاده قرار میگرفت و دارای دو تخت
خواب دو نفره با ابعاد  180*200سانتیمتر
بود .پس از مدت کوتاهی به علت بزرگ بودن
تختخوابها ،مورد استقبال میهمانان بعنوان
اتاق دو نفره ( )twinقرار گرفت .اکنون در
اغلب طراحیها ،این نوع اتاق با فضای بیشتر
و با تختخوابهای بزرگتر ،جایگزین اتاقهای
دو نفره ( )twinشده است.
 .6اتاق تو در تو ()Connected room

از نوع تخت خواب اتاق خواب دبل است و
گاهش در محل نشیمن یک یا دو تخت تاشو
برای خوابیدن میهمانان اضافی قرار میدهند.
 .11سوئیت دو اتاق خوابه
()Two bed room suite

این سوئیت نسبت به سوئیت آپارتمان یک
خوابه ،یک اتاق خواب و گاه یک حمام اضافی
دارد و معموال در هتلهای بزرگ و دارای وسعت
زیاد ،با طراحیهای زیباتر و مبلمان بهتر برای
میهمانان بسیار مهم ( )VIPساخته میشود.
گاهی اوقات از این نوع اتاقها به عنوان رویال
سوئیت ( )Royal Suiteیا پرزیدنشال سوئیت
( )Presidential Suiteنیز نام میبرند .در
هتلهای  5ستاره ،وجود تعداد مشخصی سوئیت
با ابعاد و وسایل منحصر به فرد ،مرسوم است.
 .12سوئیت الکو ()Alcove Suite

این سوئیت نسبت به سوئیتهای یک خوابه
با فضای کمتری طراحی میشود .اتاق خواب
ندارد و در فضای نشیمن ،تخت خوابهای
ثابت یا تاشو یک نفره یا دونفره قرار میدهند.
سوئیت استودیو دارای یک آشپزخانه کوچک
باز( )Kitchenetteو یک حمام است.
 .10سوئیت یک اتاق خوابه
()One bed room suite
در این نوع سوئیت ،اغلب قسمت خواب با
نشیمن به وسیله پرده جدا میشود .فضای آن
از سوئیت استودیو بزرگتر و از سوئیت یک
اتاق خوابه کوچکتر است .دارای یک آشپزخانه
کوچک باز و یک حمام مجهز نیز میباشد.

سوئیت یک اتاق خوابه ،شامل یک اتاق خواب
کامال مجزا با یک حمام مجهز و یا هال برای
نشیمن با آشپزخانه باز است .تخت خواب آن

 .13سوئیت اسپانیایی ()Spanish Suite
در این سوئیت ،پذیرایی و آشپزخانه در پایین و اتاق
خواب در طبقه باال قرار دارد .معموال در جلوی اتاق
خوابها یک راهرو که به سمت پایین دید دارد قرار می
دهند و یک نرده زیبا جلوی آن می گذارند.
بدیهی است یک یا دو حمام برای اتاق
خوابها در نظر گرفته می شود.

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

الناز خدایی فر
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

روز جهاني صنايع دستي
(WHD)world handicrafts day
پس از جنگ جهاني دوم در روزهاي كه جهان
روي آرامش را مي ديد در  10ژوئن سال 1964
ميالدي نخستين كنگره جهاني براي تاسيس
شوراي جهاني صنايع دستي ( ) WCCبه
عنوان نهاد وابسته به يونسكو با حضور مسئوالن
اجرايي  ،استادان ،هنرمندان و صنعتگران بيش
از  40كشور جهان در نيويورك برگزار گرديد.
با تاسيس سازمان ملل متحد ،محافظت از
مواريث فرهنگي و بشري به عهده " يونسكو"
يا همان سازمان تربيتي – علمي و فرهنگي ملل
متحد واگذار گرديد كه شوراي جهاني صنايع
دستي يكي از اين ارگانهاي وابسته است.
اين شورا از سال  2013بصورت مستقل و
تحت عنوان سازمان غيرانتفاعي و غيردولتي
براي ارتقاء جايگاه صنايع دستي در جهان و
با عضويت  90كشور به فعاليت خود ادامه مي
دهد.
در ايران و از سال  1342و يكسال پيش از
تاسيس اين شورا سازمان صنايع دستي ايران
بر اساس تالشهاي خانم فرنگيس يگانگي و با
تصويب هيات وزيران تشگيل گرديده بود.
ايران از سال  1347به عضويت شوراي جهاني
صنايع دستي و به تيع آن به عضويت مجمع
آسيا و اقيانوسيه شورا درآمد .تشكيل جلسات
شورا از هر  4سال يكبار در يكي از كشورهاي
عضو صورت صورت مي پذيرد.پس از  17دوره
برگزاري ،آخرين نشست و دوره  18ام در سال
 95به ميزباني شهر اصفهان برگزار گرديد.
اهداف اين شورا؛ تشويق  ،كمك و راهنمايي
به صنعتگران صنايع دستي  ،باال بردن سطح
اطالعات تخصصي و حرفه اي آنها ،حفظ و
تقويت صنايع دستي به عنوان ركن عمده از
حيات فرهنگي ملتها و همبستگي هنرمندان و
صنعتگران سراسر جهان است.
اعضاي  wccدر طيف وسيعي از فعاليت
هاي داخلي و بين المللي ،سمينارها،
كارگاهها ،نمايشگاههاف مسايقه ( از جمله
مسابقه دريافت نشان بين المللي اصالت
اثر صنايع دستي) ،مبادله و كنفرانس هاي
تخصصي فعاليت مي كند .ماموريت اصلي
اتصال صنايع دستي و سازندگان آن به جريان
اصلي زندگيست.
تبادل علمي ،توسعه تجاري و حضور در
مديريت جهاني نمود بارز فعاليت هاي اين
شورا است.
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ايران به سبب موقعيت جغرافيايي ،هفت هزار
سال تمدن و فرهنگ ،تنوع فرهنگي ،جغرافيايي
زيستي ،قومي و قبيله اي پهنه عظيمي از صنايع
دستي دست ساز بشري رات شامل مي شود .
طي بررسي هاي بعمل آمده  370رشته صنايع
دستي ثبت شده در  24دسته كلي در ايران فعال
است.
هنرمند با روح قومي و ملي با عشق به فرهنگ و
باور خود اثرش را با مواد اوليه موجود در فضاي
جغرافيايي پيراموني مي سازد .استان زنجان از
گذشته مهد هنر و صنعت بوده است .مويد اين
نكته فعاليت بيش از  10.000صنعتگر و هنرمند
در اين استان در بيش از  80رشته صنايع دستي
است.
نام پرآوازه صنايع فلزي اين استان قرن هاست
كه روح هنرمندي اين خطه را سيراب ميكند.
سهم باالي ايجاد اشتغال ،هزينه توليد اندك –
تنوع – حجم كم سرمايه گذاري مورد نياز -عدم
نياز به زيرساخت هاي گسترده همه و همه از
مزيت هاي فعاليت در حوزه صنايع دستي است.
لكن طراحي هاي جديد ،ايجاد كاركرد هاي
نوين – ايجاد تنوع – افزايش كيفيت – بسته
بندي و برند سازي مي تواند رونق روز افزون
صنايع دستي را در برداشته باشد.
در آستانه روز جهاني صنايع دستي با توسعه
فروش و صادرات صنايع دستي مي توان به
حفظف احياء و بهبود كمي و كبفي اين حوزه
پرداخت.
ناديده انگاشتن تجارت صنايع دستي در
ديدارهاو مذاكرات تجاري با هيات هاي تجاري
زمينه ارتباط توليد كنندگان و تجار صنايع
دستي در نمايشگاههاي خارجف استفاده از
ابزارهاي نوين بازاريابي و فروش محصوالت
با تكيه بر شناخت سليقه مخاطب بين المللي
مي تواند موجب رشد اين محصوالت با حفظ
اصالت آن گردد.
در  21خرداد ماه سال  1397در اقدامي مشترك
اداره كل میراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري ،نشریه اقتصاد زنجان و شركت
تدبیرسازان فرتاك هوشمند موفق شديم ضمن
رو نمايي از كتاب گلستان  2كه به آثار و احوال
هنرمندان صنايع دستي پيشكسوت مي پردازد
از اين اساتيد تجليل نماييم .در كنار اين مراسم
از برندگان در دريافت نشان ملي كيفيت اثار
قدرداني گرديد.

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری رویای شیشهای
آدرس :زنجان ،کوچه مشکی ،چهارراه سوم ،پالک 519
تلفن024 - 33474087 :
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