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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

۱۰ ژوئن به عنوان روز جهانی صنایع 
دستی ثبت شده است. تاکنون ۴۸ شهر 
و روستا در دنیا به عنوان شهر یا روستای 
جهانی صنایع دستی به ثبت رسیده اند 
که ۴۰ شهر در منطقه آسیا و اقیانوسیه، 
۶ شــهر در آمریکای التین و ۲ شهر در 
اروپا بوده اند و ایران با ثبت ۱۱ شــهر و 
۳ روستای جهانی، با مجموع ۱۴ عنوان 
شهر و روســتای جهانی صنایع دستی، 
مقام نخست را در میان کشور های جهان 
دارد. چین با ثبت ۷ شــهر و روســتای 
جهانی صنایع دستی مقام دوم را به خود 

اختصاص داده است.
به مناســبت این روز سری به چند 
شهر از این ۱۴ شهر و روستا خواهیم زد و 
با اصنایع دستی آن ها بیشتر و بهتر آشنا 

خواهیم شد.
بافت فرش تبریز

شــورای جهانی صنایع دســتی، 
شــهر تبریز را به عنوان “شهر جهانی 
بافت فرش” معرفی نموده اســت. هنر 
فرش بافی این شــهر به دوران صفویه 
باز می گردد. تبریز یکــی از قطب های 
بافندگی به حساب می آید. فرش تبریز 
موجود در موزه های معتبر جهان یا در 
مجموعه کلکسیونرهای مشتاق ، شاهد 
این ادعاست؛ به عالوه، سبب رونق بازار 

تجاری ایران است.
آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۶۴ 
ه.ش ۳۲۱۵۰ بافنده بر روی ۱۶۰۰۰ دار 
قالی کار کرده اند. در ســال های اخیر، 
بافنده های ماهر و توانــای تبریزی به 
تولید فرشهای گل ابریشم بسیار ظریف 
با رج شــمار ۵۰ و ۶۰ در مقیاس وسیع 
پرداخته اند. بافت این گونه فرش ها بعضا 

با چله های ابریشمی با طرح های لچک 
و ترنج و بــا رنگ های غالبا بژ روشــن و 
نخودی است که در رنگ آمیزی گل ها 
و نگاره های آن ها از رنگ های سرخابی ، 
عنابی و زیتونی به وفور استفاده می شود.

تبریز یکی از قطب هــای قالی بافی 
ایران و جهان اســت کــه نقش مهمی 
در زمینه توســعه و گسترش سنت ها، 
هنرهای تزئینی و کاربردی ایفا می کند. 
اوج هنر فرش تبریز به سده های دوازدهم 

تا شانزدهم میالدی بر می گردد.
“مکتب کالســیک تبریز” با شکل 
گیری ۲۰۰ شاهکار هنری قالی تبریز 
ایجاد شد و با ادغام هماهنگ هنرهای 
بافندگی و نگارگری ایرانی طی ۱۴ سده 
، سطح باالیی از هنر بافندگان قالی این 
شهر را به نمایش گذاشت. تبریز، همگام 
با هرات در زمان جانشینان هالکو ، مرکز 

مهم دادوستد قالی بوده است.
کالش بافی کردستان

 پاافزاري با قدمت ۲ هزار ساله که تهیه 
شــده از مواد طبیعي موجود در محیط 
مانند نخ و چرم که بــا توجه به خنکي و 
سبکي آن بســیار مورد توجه بوده و در 
فصول گرم سال مورد استفاده بوده که 
و وجود هنرمندان متعدد تولید کالش 
در مریوان در نهایت مسبب ثبت جهانی 
شدن آن شد. یکي از ویژگی های منحصر 
به فرد کالش این است که این پای افزار 
چپ و راست ندارد و فرد می تواند هر لنگه 
از کالش ها را در هر یک پاهایی که دوست 
دارد، بپوشد. این ویژگي ممتاز پیش از این 
در تمامی انواع گیوه ها دیده می شد اما 
مرور زمان واستفاده از زیره های ماشینی 
عاملی شــد تا اکنون این امر به ویژگی 

منحصر به فرد کالش تبدیل گردد.
یکي دیگر از ویژگی های این پاافزار 
خنک بودن آن است که موجب می شود 
پا همیشه خنک باشد و از بوی بد و عرق 

پاها جلوگیری کند. دیگر ویژگی قابل 
توجه کالش عدم رنگ پذیری آن است.

این نوع گیوه بر خالف سایر انواع آن 
دارای تنوع رنگ نبــوده و تنها به رنگ 
سفید دیده می شود. همچنین قبل از 
پوشیدن این کفش باید کف آن را بر روی 
سبزی کشید  یا در اصطالح محلی سبزه 
خور کرد تا معدود منافذ باقی مانده هم 
پرشده وآب نتواند به کفش وارد شود. با 
اینکه بخش اعظم کار بافت و تولید کالش 
با زنان است، کفشــی مردانه محسوب 

می شود که نسخه ای زنانه ندارد.
حوله بافی خراسان جنوبی

توبافی  یا حوله بافی صنایع  دستی 
شاخص در روستای ُخراشــاد، از توابع 
بیرجند، در استان خراسان جنوبی است. 
مواد اولیه ی مورد اســتفاده در این 
بافت نخ  پنبه ای است که به  عنوان پود البه 
 الی چله تنیده می  شود، این پود سپس 
توسط دفتین زده می شود و فرآیند بافت 
طی سه مرحله به انجام می رسد. عالوه 
بر نخ پنبه  ای، نخ ابریشمی، نخ پشمی، 
نخ مصنوعی-آکرولیک و نخ کاموا نیز 
در جریان بافت این دست بافته ی زیبا 
و ارزشــمند روستای خراشــاد به کار 
می رود. تو بافی روی دستگاه بافندگی 
چهاروردی تولید می  شود و مهم ترین و 
برجستهترین ویژگی این صنایع  دستی 
بومی ایران انجام تمام مراحل آن با دست 

و پاست.
چادرشب بافی قاسم آباد

قاسم آباد رودســر دهکده ای است 
واقع در شرق گیالن که قدمتش با کوبش 
تار و پود زنان و دختران در چله کشی و 

برآوردن چادرشب های رنگ 
رنگ عجین گشته و اصالت 
همین رنــگ و قدمت، پای 

گردشــگران خارجی را نیز به 
این دهکده که - پیش تر لباس 

محلی آن آوازه جهانی داشت - باز کرده 
است. چادرشــب پارچه ای است زیبا 
و رنگارنگ که در قاســم آباد و رودسر و 
براساس فرهنگ آداب و رسوم دیرینه 
مردم آن دیار بافته می شود. چادرشب 
در نــوع اصیلش با ابریشــم مرغوب یا 
کجین و در نمونــه ای متاخر با نخ های 
دســتریس پنبه ای محلی با استفاده از 
دســتگاه های بافندگی دو وردی بافته 
می شود. چادرشــب های قاسم آباد به 
دو نــوع چهارخانه و یکرنگ تقســیم 
می گردند. نوع یکرنگ این بافته ها توسط 
دختران جوان تر محلی و با حرکت پود 
اضافه با نقش های برگرفته از طبیعت 
محیط اطراف و زندگی روستایی بافته 
می شود. چادرشب های چهارخانه نیز 
با نقوشی هندســی چهارخانه و ساده 
برای مصارفی همچون دستمال، بقچه، 
روتختی یا پتویی اســتفاده می شود.  
شــناخته ترین کاربرد چادرشب ها به 
عنوان کمرپیچ زنــان محلی در هنگام 

کار است.
مبلمان منبت همدان

منبت کاری چوب یکی از شاخه های 
منبت کاری اســت ولی منبت کاری 
بیشــتر به صورت کنــده کاری روی 
چوب اجرا می شود. مالیر از دیرباز مهد 
منبت ایران به شمار می رفته و در دوران 
حکومت زندیه و حتی ماقبل آن و قبل 
از رواج هر نوع مبلمان به شیوه ی نوین 
اجداد و نیاکان مالیری هــا روی درب 
و پنجره های چوبی منازل و مساجد از 
منبت اســتفاده می کردند و طرح های 
زیبایی را با ابزار کاماًل ابتدایی آن دوران 
بر روی چوب پیاده می کردند و رفته رفته 
هنر خــود را از درب و پنجره به مبلمان 
منازل و ســایر صنایع دســتی منتقل 
نمودند. این شهر با بیش از ۵۰۰۰ کارگاه 
و ۲۰۰۰۰ نفر اشــتغال مستقیم تولید 
۷۰% منبت ایران را برعهده داشته و تنها 
صادرکننده منبت به آسیا به ویژه عراق 
و حاشیه خلیج فارس است و به همین 
جهت یکه تازعرصه منبت ایران زمین 

و جهان است.
گوهرسنگ های مشهد

۲۸ مرداد ماه 9۵ بود که مشــهد از 
سوی شورای جهانی صنایع دستی به 
عنوان شــهر جهانی »گوهر سنگ ها« 
انتخاب و این رویداد در نشریه بین المللی 
»ایکوم« نیز ثبت شــد و حاال این شهر 
الگویی برای دیگر شــهرها محسوب 
می شود. در بین ســنگ های قیمتی 
»فیروزه« که به عنوان بــا ارزش ترین 

ســنگ با قدمتی ۵ هزار ساله شناخته 
می شود عالوه بر زیبایی بصری به گفته 
برخی کارشناسان خواص درمانی زیادی 
نیز دارد که تقویت و درمان بیماری های 
چشمی از جمله آن است. همچنین به 
همراه داشتن این سنگ به عنوان انگشتر 
در دین مبین اسالم نیز تاکید شده است. 
مهد این سنگ با ارزش در ایران نیشابور 
است و فیروزه تراشــی عالوه بر جایگاه 
هنری باالیی که دارد از لحاظ اقتصادی 
بار مالی زیادی را برای فیروزه تراشان و 
به طبع کشور به همراه می آورد اما دلیل 
این نام گذاری و ثبت گوهر سنگ ها فقط 
به دلیل ارزش باالی فیروزه نیست، بلکه 
از نظر زمین شناسی خراسان از لحاظ 

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی دارای 
ظرفیت باالیی است و حدود ۱۵ گوهر 
سنگ از جمله آماتیست در بجستان، 
اوپال تربت جام، آراگونیت فریمان و... 
این اســتان را در حوزه صنعت سنگ 

سازی متمایز کرده است.
ملیله  کاری زنجان

ملیله کاری همــواره بعنوان یکی 
از اصیل ترین صنایع دســتی اســتان 
زنجان مطرح اســت. ملیله به مفهوم 
ظریف کاری نقره اســت  که با استفاده 
از مفتول هــا و نوارهــای ظریف نقره و 
بکارگیری طرح های اسلیمی و منظم 
ساخته می شــود. مصنوعات ساخته 
شده شــامل: ســرویس چایخوری، 
شــکالت خوری، گلدان، شــمعدان، 
قاب عکس و انواع زیورآالت... هستند. 
درباره تاریخچه ملیله زنجان اطالعات 
جامعي در دســت نیست. سابقه ملیله 
کاری در زنجان از قرن دهم هجری، به 
بعد روشن و مشــخص است فردریک 
ریچارد، مستشرق اروپایی، در سفر نامه 
خود می نویسد : »شهر زنجان که شهر 
کوچکی اســت نقره، و ملیله کاری این 
شهر پر زرق و برق است.« ملیله کاری تا 
قبل از دوره پهلوی ، به عنوان هنر دستی 
بومی زنجان فقط در این شهر معمول 
بوده، منتهي در زمان حکومت رضاخان با 
مهاجرت تعدادی از هنرمندان 
این شهر به تهران و اصفهان 
در سایر نقاط کشور نیز رواج 
یافت. سرویس های چایخوری 
و شربت خوری ، جعبه جواهرات 

و دســته چاقو، عمده ترین محصوالت 
تولیدی تا این دوران بوده اند. هنرمندان 
زنجانی در سال های بعد، به تدریج بر انواع 
این دست ساخته های زیبا افزودند. شاید 
بتوان رونق این هنر صنعت را در زنجان، 
دوران سلجوقی دانست وهمچنین بر 
اســاس آثارباقی مانده از دوره صفوی، 

این دوره را اوج شکوفایی این هنر است.
سفالگری کلپورگان

موزه زنده سفال کلپورگان تنها موزه 
زنده سفال در جهان است که قدمت آن 
به هفت هزار ســال پیش بر می گردد . 
سفال کلپورگان به صورت کامالً دستی، 
بدون چرخ سفالگری و توسط زنان بلوچ 

ساخته می شود.

تنها مشخصه ای که کلپورگان را از 
بقیه مناطق متمایز کرده سفالگری آن 
است که شیوه ساخت آن با قدمتی حدود 
۴ تا ۶ هزار سال قبل هنوز دست نخورده 
باقی مانده و تنهــا کارگاهی که هنوز به 
شیوه بدوی فعال و پا برجا کارش را ادامه 

می دهد کارگاه سفال کلپورگان است.
در طول تاریخ هنر سفالگری متعلق 
به زنان بوده اســت زیرا مردان به شکار 
و یا کشــاورزی می پرداختنــد و بنابر 
شــواهد تاریخی زنان ابداع کنندگان 
هنر سفالگری بوده اند. آنچه سفالگری 
کلپورگان را از سایر نقاط متمایز نموده 
ویژگی های منحصر بفرد آن اســت که 

شامل موارد زیر است:
۱ـ تمام امور ظریف توسط زنان انجام 
می گیرد و مردان فقــط کارهایی مثل 
آماده کردن گل پختن سفال و... را انجام 

می دهند.
۲ـ  برای تهیه سفال از چرخ سفالگری 
انجام نمی شــود و تمام ســفالینه ها با 
روشهای سنتی و بدیع و به کمک دست 

انجام می شود.
۳ـ  در ســفالینه ها لعــاب بــه کار 

نمی رود.
۴ـ  طرح ها و نقش هــای آن کامال 
هندسی است و تداعی نقشهای باستانی 

را می نماید.
۵ـ  طرح هــا و نقش های آن معموال 
شامل یک دایره توخالی یک دایره توپر 
و یک خط است که با هم ترکیب یافته اند.

۶ـ  ماده تزیین کننده آن رنگی است 
از سنگ تیتوك که در آب حل می شود.

با مجموع ۱۴ عنوان شهر و روستا؛

ایران، پیشتاز در عرصه ثبت  جهانی صنایع دستی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

عطر بابونه های اردبیل و توت فرنگی های 
وحشی آستارا ماندگار است

پیاده روی از »سوها« تا »التون« 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

بعد از مدت ها تصمیم گرفتیم یک سفر متفاوت 
برویم. تنوع ایجاد کردن در زندگی، انسان را از به دام 
تکرار افتادن و عادت به روزمرگی نجات می دهد و 
این تنوع برای اهالی ســفر با تغییر نوع سفر اتفاق 
می افتاد. گاهی نوع وسیله نقلیه از خودرو شخصی 
به دوچرخه، قطار و یا موتور سیکلت تغییر می کند 
و گاهی از ســفرهای کمپینگ چند روزه در دل 
جنگل، کنار دریاچه، کویر و یا اقامت در یک شهر و 
بازدید از مناطق تاریخی به کوه پیمایی و پیاده روی 
و کوله به دوشی از نقطه ای به نقطه ای دیگر تغییر 
شکل می دهد. ما این بار قرار اســت پیاده روی از 
دریاچه ســوها در اردبیل تا آبشار التون در آستارا 
را تجربــه کنیم. بلیط اتوبوس بــه مقصد اردبیل 
خریدیم و شبانه به سمت اردبیل حرکت کردیم. با 
توجه به تصادف زنجیره واری که در اتوبان زنجان 
اتفاق افتاده بود یک ســاعت دیرتر از موعد مقرر 
به مقصد رســیدیم. بعد از پیاده شدن از اتوبوس 
و تحویل گرفتن کوله پشــتی هامان، به ســمت 
روستای سوها رفتیم و چون مسیر روستا تا کنار 
دریاچه مسیری خاکی و سنگالخی بود از روستا تا 
دریاچه را با نیسان آبی رفتیم و از نسیم خنک اول 
صبح بســیار لذت بردیم. صبحانه را کنار دریاچه 
خوردیم و کوله ها را به دوش انداختیم و آماده یک 
روز پیاده روی طوالنی شــدیم. کمی آنطرف تر از 
دریاچه و بعد از ۱۰ دقیقه پیاده روی وارد دشــتی 
پر از بابونه های وحشی شدیم. تا چشم کار می کرد 
زمین سفیدپوش بود از بابونه ها و باد البه الی آنها 
در حرکت بود و ما مست بودیم از عطر بابونه. دو مرد 
روســتایی را دیدیم و درمورد ادامه مسیر از آن ها 
پرس و جو کردیم، بعد از گپ و گفتی کوتاه و گرفتن 
چند عکس یادگاری از میان بابونه ها عبور کردیم و 

به مسیرمان ادامه دادیم. 

در دوردست قله اسپیناس را می دیدم و ظهر 
باید به آنجا می رسیدیم. دشت سفیدپوش بابونه ها 
که تمام شد وارد جنگلی شدیم پر از درخت فندوق 
و البته انگشت شمار گوجه سبز وحشی هم در مسیر 
دیده می شــد. در میانه جنگل استراحتی کوتاه و 
نفسی تازه کردیم. درست زمانی که خورشید باالی 
سرمان رسید ما نیز به اسپیناس رسیدیم و وقت 
خوردن نهار فرارسید. و غذای ما یک غذای سنتی 
تابســتانی ایرانی بود: آبدوغ خیار. بعد از خوردن 
نهار به سمت روستای ییالقی التون به راه افتادیم. 
تقریبا سه ساعت در سراشیبی جنگل راه رفتیم تا 
به روستای ییالقی محل اقامتگاهمان رسیدیم. 
برکه ای کوچک در انتهای روستا بود و منزل یاسر 
درست در کنار برکه واقع شده بود. باالخره به محل 
اقامت رســیدیم، کوله ها را بر زمین گذاشــتیم، 
کفش هایمــان را درآوردیــم و روی چمن های 
کنار کلبه دراز کشــیدیم و به صــدای قورباغه ها 
گوش کردیم. مادر یاســر با آش دوغ و نان محلی 
پذیرایی مان کرد و با همان آش محلی خســتگی 
یک روز کوهپیمایی از تنمان به در شد. شب را در 
کلبه به صبح رساندیم و در هوایی خنک و مه آلود 
از خواب بیدار شدیم. از کنار چشمه پونه چیدیم و 
صبحانه را با چای پونه شروع کردیم. دوباره کوله ها 
را بر دوش گذاشتیم و به سمت آبشار التون به راه 
افتادیم. صدای آواز پرنــدگان و بادی که البه الی 
درختان می پیچید عجیب به دل می نشســت. بر 
خالف دیروز که هوا آفتابی و گرم بود، امروز آسمان 
با ما مهربانتر شده، مه رقیق و هوای ابری، پیاده روی 
را برایمان مطبوعتر کرد. هم هوا زیبا بود و هم زمین: 
در کنار مســیر توت فرنگی های قرمز وحشی به 
چشم می خوردند و ما نیز از خوردنشان بی نصیب 
نماندی. باالخره به آبشــار بلند التون در آستارا 
رسیدیم. هنوز هم عطر بابونه و طعم توت فرنگی 

این سفر مرا رها نمی کند. 
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یادداشت

مرتضی بلوکی

فصل سفر در کشور ما محدود است بعد از حدود سه ماه که به 
دلیل گسترش کرونا، سفرها در کشور تعطیل شده بود، فضا کمی 

برای رونق گردشگری باز شده است.
اولین صنعتی که با شیوع ویروس کرونا آسیب دید، صنعت 
گردشگری بود؛ اما پس از گذشت چند ماه با تدابیر اتخاذ شده، این 
صنعت آرام آرام در حال بازگشت به وضعیت پیش از کرونا است. با 
توجه به اهمیت صنعت گردشگری در حوزه اقتصادی، باید برای 

فعالیت این حوزه در زمان پساکرونا تدابیر تازه ای اندیشید. یکی 
از این تدابیر اجرای پروتکل های بهداشتی و حفاظتی در پایانه ها، 
ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها اســت. این موضوع به قدری 
مهم است که فرودگاه های مهم دنیا همچون استانبول، وضعیت 
بهداشتی خود را به عنوان یک آپشــن مهم، تبلیغ می کنند تا 
مسافران را ترغیب به استفاده از این فرودگاه کنند. این مهم در 
ایران نیز الزم االجراست. خوشــبختانه مسئوالن گردشگری 
جزیره کیش در فرودگاه، بندرگاه، قبل از مسافرگیری و بعد از 
پیاده شدن مسافران تمام پروتکل های بهداشتی را اجرا می کنند. 
الزم است که این امر در همه فرودگاه ها، پایانه ها و ایستگاه های 

راه آهن کشور نیز اجرایی شود.

راهکار دیگــری از طریق آژانس های مســافرتی و تورهای 
گردشگری است. به طوری که می توانند با اجرای تست کارت 
سالمت برای مسافران صادر کنند و مسافران نیز با داشتن این 

کارت بتوانند به راحتی سفر کنند.
این امر در کشــورهای مختلف هم اکنون اجرا می شــود و 
بسیاری از کشورها بر روی پاسپورت مسافران و در هنگام صدور 
ویزا کارت ســالمت نیز صادر می کنند در مرحله بعد می توان 
به مسافرانی که کارت ســالمت خود را دریافت کرده اند، برای 

مسافرت با خودرو شخصی سهمیه سوخت داد.
از طرف دیگــر، اجــرای پروتکل های بهداشــتی مثال در 
اتوبوس ها، باعث شده تا آژانس های مسافرتی در هنگام استفاده 
از اتوبوس ها و راه آهن و حتی هواپیما مجبور شــوند حداکثر از 
نصف سهمیه خود برای حفظ فاصله گذاری استفاده کنند. در 
این صورت می توان با پرداخت هزینه حمل ونقل به مسافران، 

عالوه بر سهمیه ســوخت، امکانی را فراهم کرد تا آنها بیشتر از 
تورهای دسته جمعی استفاده کنند. همچنین دولت نیز می تواند 
با پرداخت وام ها و مساعدت های ویژه سفر، مردم را برای رفتن به 
سفر ترغیب کند. به نحوی که ابتدا برای مسافران کارت سالمت 
الکترونیکی و وابسته به حســاب بانکی صادر؛ سپس مبلغی به 
عنوان کمک هزینه سفر در این کارت شارژ شود )البته این مبالغ 
تنها در مقاصد گردشگری و هتل ها قابل برداشت باشد( آنگاه 

مسافر مبلغ استفاده شده را به صورت اقساط بازگرداند.
باید یادآوری شود که فصل ســفر در کشور ما محدود است 
بعد از حدود سه ماه که به دلیل گسترش کرونا، سفرها در کشور 
تعطیل شده بود، فضا کمی برای رونق گردشگری باز شده اما فقط 
دو ماه برای انجام سفر فرصت وجود دارد؛ زیرا در پایان تابستان 
و با آغاز ماه های محرم و صفر، دوباره میزان سفرها و تورها رو به 
نزول خواهد گذاشت پس باید فرصت تابستان را غنیمت شمرد.

فصل سفر محدود است باید چاره اندیشید 


