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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

ســی اردیبهشــت ماه به نــام روز 
ایرانگردی و ایرانشناسی نام گذاری شده 
است و در هفته ای که پشت سر گذاشتیم 

شاهد این روز گرامی بودیم.
۳۰ اردیبهشــت ماه روز ایرانگردی 
و ایران شناســی نام گرفتــه تا اهمیت 
این موضوع و تأثیر ویژهِ گردشگری در 
فرهنگ و اقتصاد کشور یادآوری شود و با 
توجه به ظرفیت کم نظیر میراث فرهنگی 
ایران، تنوعات باالی زیســت محیطی، 
امکانات جذب گردشــگران سالمت و 
مراکز زیارتی و سیاحتی متعدد، از صنعت 
نه چندان نوپای گردشگری و ایرانگردی، 

حمایت بیشتری صورت گیرد.
براساس دیدگاه ســازمان جهانی 
جهانگردی وابسته سازمان ملل متحد 
و ضوابط یونسکو، کشور عزیزمان ایران 
با داشــتن انواع جاذبه هــای طبیعی، 
فرهنگی، تاریخــی، مذهبی و مانند آن 
در رتبِه دهم جهانــی از نظر جاذبه های 
تاریخی و فرهنگی و رتبِه پنجم جهانی 
از نظر جاذبه های طبیعی قــرار دارد با 
این همه در استفاده از این امکانات برای 
جذب گردشگران و کسب درآمد و ایجاد 
اشــتغال مرتبط هنوز توفیق چندانی 
بدست نیاورده اســت. بطوریکه تعداد 
بازدیدکنندگان داخلــی و خارجی از 
ایران در مقایســه با تعداد گردشگران 
کشورهای بسیار کوچک و تازه تأسیس 
که از جاذبه های گردشــگری ناچیزی 
برخوردارند، کمتر بوده و درآمدی که از 
این صنعت روبه رشد برای کشور حاصل 
شده به هیچ وجه با جایگاه جهانی ایران 

تناسبی ندارد.
مسئله ی رونق گردشگری، امروزه با 
وجود ویروس کرونا پیچیده تر و دشوارتر 
هم شده است. ویروسی که تمام معادالت 
و برنامه های جهانی را تحت تاثیر حضور 
خودش قرار داده و در این میان صنعت 
گردشگری بیشترین تاثیر و آسیب را از 

این مسئله دیده است.
حال پس از گذشــت بیش از دو ماه 
از همه گیــری این ویــروس در جهان، 
تحقیقات و گفته ها به این ســمت و سو 
رفته اســت که احتماال تا مدت زیادی 
بشر از آن رهایی نخواهد داشت و باید به 
زندگی با وجود کرونا خو بگیریم و سبک 
جدید و متناسب با شرایط جدید را پیش 
بگیریم. بر همین اساس سفر و صنعت 
گردشگری دوران پساکرونا هم با دوران 
قبل از آن بســیار متفاوت خواهد بود و 
گرچه هنوز برنامه و تصمیمات دقیقی 

چه در ایران چه در ســایر کشورها برای 
گردشگری پساکرونا تصویب نشده است 
اما طرح، ایده و گمانه زنی هایی صورت 
گرفته که کم کم به سمت و سوی اجرایی 

شدن خواهند رفت.
به طور مثال در این هفته شاهد بودیم 
که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی کشور از رفع محدودیت در 
طبیعت و مراکز تفریحی روباز با رعایت و 

اجرای پروتکل های بهداشتی خبر داد.
مونســان  افــزود: برپایی چــادر و 
کمپ های عمومی به قصد اقامت شبانه 
در بوستان های تفریحی در حجم باال که 
موجب تجمع بیش از حد گردشگران و 
مسافران شود، همچنان ممنوع است و 
بهتر است از مراکز اقامتی رسمی دارای 

مجوز از این وزارتخانه استفاده شود.
حال که این رفــع محدودیت با روز 
ایرانگردی و ایرانشناسی همزمان شده 
است بد نیست ایرانگردی و ایرانشناسی را 
از همین پایتخت و اطراف آن شروع کنیم 
و سری به طبیعت زیبای اطراف تهران 
در فصل بی بدیل بهار برای ســفرهایی 
یک روزه بزنیم و از این همه نعمتی که 
پروردگار به ما ارزانی داشته لذت ببریم 
با این امید کــه روزی بیاید که همچون 
گذشته با آرامش دل به طبیعت بسپاریم 
و از سفرهای ایرانگردیمان نهایت بهره و 

لذت را ببریم...
تنگۀ واشی

یکــی از لذت بخش ترین مقصدها 
برای ســفرهای یک روزه اطراف تهران 
رودخانۀ تنگۀ واشی است که درحدوِد 

۱۷۰ کیلومتر از پایتخت فاصله دارد.
تنگۀ واشی با یک رودخانه نوردی در 
تنگۀ اول که واشی نام دارد شروع می شود. 
جذاب ترین قسمِت این سفِر خنک در 
این رودخانه ســپری می شود و جریان 
زالل آب حال تــان را ســرجا می آورد. 
در حین گذر از جریــان زندگی بخِش 
رودخانه و پشتِ سرگذاشتِن صخره های 
کوچــک و بزرگ، یکــی از کتیبه  های 
دیدنِی به جامانده از دورۀ قاجار را بر دیوارۀ 

تنگه خواهید دید. این کتیبۀ خوش نقش 
یکی از صحنه های شکاِر فتحعلی شاه 
قاجار را در دشت ساواشی تصویر می کند. 
پس از رودخانه نوردی این دشِت بهشتی 
در پیِش روی شماســت. این دشــِت 
دل فریب، با گستردگی سبز و سادۀ خود، 
خستگی مسیر را از تن تان بیرون می آورد 
و به شما فرصت استراحت در زیر سایۀ 
درختان و تماشای منظره ای از کوه های 

برافراشته و تنیده در ابرها را می دهد.
بعد از اســتراحت در این دشت باید 
یک رودخانه نوردی دیگر را در تنگۀ دوم 
شروع کنید که تنگۀ سا خوانده می شود. 
پیمودن این مســیر، در مقایسه با تنگۀ 
اول، راحت تر است و جریان و عمق آِب 
رودخانــه کمتر اســت. در انتهای این 
مسیر، یک آبشارِ دیدنی منتظر شماست.
چشم اندازهای دیدنی لواسان و 

سد لتیان
برای پایتخت نشین ها لواسان یکی 
از مناطق ییالقی پرطرفدار در سفرهای 
یک روزه اســت، وبه   واســطۀ طبیعت 
ســبزش، در دامنه های البرز منظره ای 
دیدنی دارد. جریان رودخانۀ جاجرود به 
این منطقه طراوتی دل نشین می بخشد. 
این رودخانه در مسیِر خود، به دریاچه 
سد لتیان می پیوندد. این دریاچه زیبایی 
لواســان را دوچندان کرده وبا گسترۀ 
آبی خود، نمایی جــذاب به این منطقه 

بخشیده است.
باغ شهر لواســان به آب وهوای پاک 
و دلچسبش معروف اســت وبه همین 
دلیل، این منطقه در تمام سال می تواند 
مقصدی برای سفرهای یک روزه اطراف 
تهران باشد. عالوه بر آب وهوای مطلوب 
و تمیزی که دارد، در بهار و تابســتان با 
سرسبزی و طراوتش، در پاییز با درختاِن 
هزاررنگش و در زمستان با نمای زمستانی 
کوهســتان هایش پایتخت نشین ها را 
از خستگی ها و آلودگی های تهران دور 
می کند و آن ها را به تماشای منظره ای 
فراموش نشدنی از دامنه های البرز دعوت 

می کند.

دشت گرچال در روستای افجه
یکی دیگر از مقاصد جــذاب برای 
ســفرهای یک روزه روســتایی به نام 
افجه اســت که تقریبا در ۸ کیلومترِی 
لواسان واقع شــده است. دشت گرچال 
یا دشت هویج در این روستای ییالقی و 
کوهستانی منطقه ای شناخته شده است 
و بســیاری از تهرانی ها برای گذراندن 
یک روز شاد و مفرح به روستای افجه و 
دشت وسیع آن سفر می کنند. حضور 
در طبیعتی وســیع و خوش منظره که 
روزگاری ســرزمین رشــد هویج های 
نارنجی رنگ بوده، آن  هم در هوای پاک 
و زیر آســمان صاف و آبــی، تجربه ای 
دلچسب از ســفرهای یک روزه اطراف 

تهران خواهد ساخت.
دشت گرچال در نواحی شمال شرقی 
لواسان و در باالدســِت روستای افجه 
واقــع شــده اســت. هرچند امــروزه 
خبری از هویج های نارنجــی رنگ در 
این دشِت وسیع نیســت، اما بسیاری 
از قســمت های آن را باغ های گیالس 
با رنگ قرمز رنگ آمیــزی کرده اند و با 
سبزی دشت ترکیبی دیدنی ساخته اند. 
چشم اندازهای دیدنی دشت گرچال و 
روستای افجه با گذر از رودخانه افجه و 
تبله دیدنی تر می شــود و زمستان های 
این روستا، باوجوِد دمای پایین، مقصدی 
برای مسافرت های یک روزه محسوب 
می شود. همچنین شیفتگان کوه نوردی 
و صعود به ارتفاعات نیز در روستای افجه 
فرصت خوبی خواهند داشت و، عالوه بر 
صعود، با گذر از این روستای خوش منظره 
و دشِت وسیِع هویج، یک طبیعتگردی 

لذت بخش را نیز تجربه خواهند کرد.
دشت الر

یکی از جذاب تریِن این پیشنهادها 
منطقه ای بهشــتی به نام دشت الر در 
کوهپایۀ قلۀ همیشه استوارِ دماوند است. 
این دشِت بهشتی که پارک ملی الر هم 
خوانده می شود از مناطق حفاظت شده 
به شمار می آید و شــکار در آن ممنوع 
اســت. این دشت بهشــتی دسترسی 
خوبی از تهران، آمــل و دماوند دارد و به 

شــقایق های سرخش مشــهور است. 
پارک ملی الر، با وســعتی درحدوِد ۳۱ 
هزار هکتــار، هوش از ســرتان می برد. 
شــما به یکی از زیباترین طبیعت های 
شمالی ایران وارد شده اید که نظیر آن را 
در تابلوهای رنگارنگ طبیعت دیده اید. 
حضور قلۀ خوش  قدوقامــِت دماوند، 
آســمان آبی و ابرهای خامه ای رنگ در 
دشتی که تا چشم کار می کند رنگ بازِی 
طبیعت جلوه گر اســت زیباترین قابی 
اســت که باید با دوربین عکاســی تان 

ثبتش کنید.
گونه های جانــوری در پارک ملی 
الر بســیار متنوع اســت. در این پارک 
ملی حیواناتی همچون پلنگ، خرس، 
شغال، آهو، عقاب طالیی، بز کوهی و... 
زندگی می کننــد. همچنین گونۀ نادر 
قزل آالی خال قرمز در رودخانه و دریاچۀ 
الر زندگی می کنــد. از میان گونه های 
گیاهِی این منطقه نیز می توان آویشن، 
کاســنی، مریم گلی، زرشک، شیرین 
بیان، بومادران، گلپر و صدها گیاه دیگر 
را نام برد. عطر این گیاهان در دشت الر 
سرمســت تان می کند. وقتی صحبت 
از گل های دشــت الر به میان می آید، 
گل های سرخ شــقایق به ذهن می آید. 
وجوِد این گل هــا الر را در اواخر بهار به 
یک بهشــت بی بدیل تبدیل می کند. 
البته وسعت الر تنها با شقایق پوشیده 
نمی شود و گل های خوش رنگ وبویی 
همچون زنبق وحشِی بنفش و گل زرد 

زیبایی الر را تکمیل می کنند.
دریاچۀ سد الر و دریاچۀ دیوآسیاب 
از دیگــر جذابیت های الر هســتند و 
این منطقه را خوش منظــره کرده اند. 
رودخانه هایی همچون سفیدآب، الر و... 
در مسیر خود از دشــت الر می گذرند و 
زندگی را در این دشِت بهشتی به جریان 

می اندازند.

شهرستانک
این بار سراغ مقصدی در غرب تهران 
می رویم. روســتایی خوش آب ورنگ 
در جادۀ چالوس کــه روزگاری مقصد 
گشت وگذارهای شاهان قاجاری بوده 
است. شهرســتانک در جادۀ چالوس 
و شــمال کوه توچال واقع شــده است 
و درحــدوِد ۱۰۰ کیلومتــر با پایتخت 
فاصله دارد. این روستا بدون شک یکی 
از زیباترین مناطقی است که می توانید 
برای ســفرهای یک روزه اطراف تهران 

انتخاب کنید.
عالوه بر زیبایی های افسونگر طبیعت 
و آب وهــوای بکر در ایــن منطقه، کاخ 
ناصرالدین شاه و کتیبۀ قاجاری موجود 
در شهرســتانک به این منطقه ویژگِی 
تاریخی نیز بخشیده است. شهرستانک 
در هر فصل چهره ای منحصربه فرد دارد 

و هرکدام از چهره ها دیدنی است.
باغ های میوه به شهرستانک زندگی 
بخشــیده اند. یکــی از معروف تریــن 
میوه های باغ های این منطقه زردآلوهای 
خوش طعم آن است که با شروع تابستان 
بر سرشاخه ها جلوه گری می کنند. عالوه 

بر کوچه باغ ها، وجود چشمه، رودخانه و 
آبشار نیز طبیعت این منطقه را دیدنی تر 
کرده است. اما مهم ترین ردپای طبیعت 
در شهرســتانک درخت اُرس است که 
به علِت قدمتش در بین اهالی بســیار 
ارزشمند اســت و گفته می شود که به 
۲۸۰۰ سال پیش تعلق دارد. در تماشای 
این اثر جاوداِن طبیعت راهنمایی های 

مردمان محلی را از دست ندهید.
شهرستانک فرصتی فوق العاده است 
که یــک روز را در کوچه باغ های رویایی 
فصل قدم بزنید و از طبیعت بدون دود و 

هوای پاک کوهستانی لذت ببرید.
سرزمیِن سنگِی روستای وردیج 

و واریش
برای دورشــدن از هیاهوی تهران و 
هوای خاکسترِی آن، روستاهای وردیج و 
واریش مقصدی فراموش نشدنی خواهد 
بود. این روستاها در شمال غربی تهران 
و در منطقۀ کن واقع شــده اند و بخشی 
از شهرستان تهران به شــمار می آید و 
به تازگی آن ها را در محدودۀ منطقۀ ۲۲ 

پایتخت گنجانده اند.

هوای پاک کوهســتانی این منطقه 
سبب شده است که بسیاری از تهرانی ها 
آخِر هفتۀ خود را در این منطقه سپری 
کنند. جاده ای زیبا و پرپیچ وخم به وردیج 
می رسد و سپس واریش نیز در این مسیر 
نمایان می شود. روستای زیبای وردیج را 
رودها و چشمه های بسیاری آباد کرده اند 
و به همین دلیل، در گوشــه وکنارِ آن، 
باغ های متنوعی از میوه های گوناگونی 
همچون سیب، شــاتوت، گردو و... سبز 

شده اند.
آبشــار ســه گانۀ لت مــال و دامنۀ 
کوهستانِی ارواِح سنگی از دیدنی های 
وردیج اســت. وقتی پایتان را در دامنۀ 
ارواح سنگی بگذارید، موجودات سنگی 
مرمــوزی را خواهید دیــد که هویتی 
نامعلوم دارند. شاید تصور کنید انسان ها 
یا حیواناتی بوده اند که به سنگ تبدیل 

شده اند.
درنهایت و در انتهای جاده روستای 
واریــش را خواهید دید کــه زیبایی و 
سرســبزِی آن از وردیج افزون تر است. 
باغ های متنوعی از آلو، شاتوت، گیالس و 

زردآلود این روستا را سبز کرده اند.

مونسان از رفع محدودیت در طبیعت و اماکن تفریحی روباز خبر داد

گشتیدراطرافپایتختبارعایتپروتکلها

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به کوهستان های سبز
 ایالم؛ تقاطع تاریخ 

و طبیعت ایران

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

زیبایی طبیعــت ایران در فصل بهــار به طرز 
عجیبی وصف ناپذیر است. رنگ علف تازه بر روی 
کوه ها هر جنبنده ای را مســحور می کند. امروز 
می خواهم خاطره ای از سفرهای پیشین برایتان 
تعریف کنم از نگین سرسبز غرب کشور: ایالم زیبا 
و شاید کمی دور.  شاید بتوان دور بودن از پایتخت 
را دلیل بکر ماندن ایالم دانســت اما وسعت کم و 
جمعیت اندک، سبب شده تا ایالم طبیعت بکرتر و 
دست نخورده تری داشته باشد. به یاد دارم به واسطه 
یکی از دوستان که اهل ایالم بود باالخره این طلسم 
شکسته شد و به سمت ایالم دست نیافتنی به راه 
افتادیم و شــاید اگر اصرارهای گاه و بی گاه او نبود 
هنوز هم ایالم برایم دست نیافتنی به نظر می رسید. 
صبح زود به راه افتادیم و عصر رسیدیم. از آن جایی 
که در سفر طاقت یکجانشــینی نداریم، تصمیم 
گرفتیم گشتی در شــهر ایالم بزنیم. اولین جایی 
که مورد بازدید قرار دادیم قلعه والی بود که در ضلع 
شمالی خیابان پاسداران ایالم قرار داشت. این قلعه 
در زمان قاجار توسط والی شهر برای اسکان در فصل 
تابستان بر روی تپه ای نه چندان بلند بنا نهاده شده 
و اینک بعد از مرمت تبدیل به موزه مردم شناسی 
ایالم شده بود. کم کم غروب شد و ما هم که آخرین 
بازدید کننده های قلعه بودیم از قلعه بیرون آمدیم 
و به توصیه دوستان به سراغ شیرینی پزی قدیمی 
شــهر رفتیم و بژی برســاق خریدیم. برساق نان 
روغنی است که عطر روغن محلی و زیره و رازیانه 
می دهد و بسیار لذیذ است. ایالم را دوست داشتم: 

شهری آرام با مردمانی مهربان. 

فردای آن روز پس از صبحانه مفصلی که خوردیم 
به سمت دره شهر برای بازدید از تنگه رازیانه به راه 
افتادیم. تنگه ای پر پیچ و خم با دیواره های بلند و پر 
آب و پر از گلهای زرد و خوشه ای رازیانه که به صورت 
خودرو در اطراف تنگه روییده اند که می تواند دلیل 
خوبی باشــد برای نامگذاری این تنگه. طول تنگه 
رازیانه تقریبا ۳ کیلومتر بود و با احتســاب گذر از 
حوضچه های آب و عکاسی و استراحت در انتهای 
مسیر و بازگشت به ســمت ماشین ها تقریبا چهار 
ســاعتی از وقت مان در رازیانه گذشــت. به سمت 
دره شهر به راه افتادیم. ظهر شده بود و ما تابلو کتابخانه 
را کبابخانه می خواندیم! پس نهار را در رستورانی در 
دره شــهر خوردیم و بعد از آن به سمت تنگه بهرام 
چوبین که ده کیلومتر آنطرف تر از شهر قرار داشت 
رفتیم. این تنگه درواقع مخفی گاه و شکارگاه بهرام 
چوبین بوده است. تنگه بهرام چوبین، از نظر نظامی 
نیز برای بهرام اهمیت زیادی داشــته است و این را 
می توان از دیوارهای تاریخی ساخته شده بر روی 
صخره های این تنگه کــه آن را تبدیل به دژی امن 
کرده اند، دریافت. در واقع بهرام برای خودش در این 
تنگه مخفی گاهی ساخته بود که در زمان شورش 
علیه خســروپرویز بتواند در آنجا پناه بگیرد. بعد از 
عکاسی به سمت  شهر باستانی ماداکتو که پایتخت 
عیالمیان بوده  است رفتیم.  قدمت این شهر باستانی 
حدودا به ۱۴۰۰ سال پیش و اواخر دوران ساسانی 
بازمی گردد. شهر کنونی دره شهر بر روی خرابه های 
همین شهر باستانی بنا نهاده شده است. بعد از بازدید 
از پایتخت عیالمیان به سمت چهارطاقی سرخ آباد که 
آتشکده ای از دوران ساسانیان است رفتیم. وجه تمایز 
این چهارطاقی با دیگر چهارطاقی ها مصالح به کار 
رفته در آن بود. در این بنا از قلوه سنگ های نتراشیده 
و الشه ســنگ به اندازه های مختلف و با مالت گچ 
استفاده شده بود. قلعه هزار در که دژی است نظامی 
آخرین مکانی بود که در دره شهر از آن بازدید کردیم. 
چند قلعه دیگر که همگی آنها نظامی هستند نیز 
اطراف دره شهر قرار داشتند که بازدید از آنها موکول 
شد به سفری دیگر. اینجا آنقدر دژ نظامی دارد که 

می توان گفت: تاریخ در این دره محصور شده است.

سفرنامه

وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 

دستی کشور: برپایی 
چادر و کمپ های عمومی 

به قصد اقامت شبانه در 
بوستان های تفریحی در 

حجم باال که موجب تجمع 
بیش از حد گردشگران و 
مسافران شود، همچنان 

ممنوع است و بهتر است از 
مراکز اقامتی رسمی دارای 

مجوز از این وزارتخانه 
استفاده شود

 گرچه هنوز برنامه و 
تصمیمات دقیقی چه در 

ایران چه در سایر کشورها 
برای گردشگری پساکرونا 

تصویب نشده است اما 
طرح، ایده و گمانه زنی هایی 

صورت گرفته که کم کم به 
سمت و سوی اجرایی شدن 

خواهند رفت
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