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فاطمه رضازاده| هیو، روســتایی از توابع 
بخش مرکزی شهرستان ساوجبالغ در استان 
تهران ایران اســت. نزدیک ترین شهر به آن از 
اســتان قزوین شــهر آبیک و از استان تهران 
شهرهای هشتگرد و نظرآباد است و در جنوب 

شهرک طالقان واقع شده است.
هیو که قدمت ۲هزارساله دارد در مجاورت 
کوه های البرز قــرار دارد و به علت نزدیکی به 
مراکز رفت وآمد بیش از روســتای شــلمزار 
رشد کرده اســت و دارای مناظر زیبا در دامنه 
کوه های البرز اســت. در گذشــته نه چندان 
دور در این روســتا اکثریت مردم به کار معدن 
مشــغول بودند، خاصه محصــوالت معدنی 
آن زغال سنگ است. با تأســیس و راه اندازی 
کارخانه های ســیمان آبیک، فخــر ایران و... 
در چهــار دهه پیــش در اطراف هیو بیشــتر 
اهالی یا شــاغل در این کارخانجات شــدند 
یا به اصناف وابســته به آن روی آوردند. هیو 
بســیار خوش آب وهوا بوده و در تابستان هم 
نیازی به کولر احســاس نمی شــود، حتی در 
شب ها باید در مقابل سرما خود را پوشاند. در 
ارتفاعات شمالی هیو منطقه ای به نام سیراب 
وجود دارد که با جــای دادن یک امامزاده در 
خود و دارا بودن درختان گردو و چشــمه های 
خاص به یک منطقه تفریحــی و زیارتی برای 
مردم منطقه تبدیل شده اســت. همچنین در 
ارتفاعات این روســتا شــرایط مناسبی برای 

زنبورداری فراهم است.
هیو در گذشــته ای نه چنــدان دور دارای 
مناطقی جنگلی به همــراه یک رودخانه بوده  
که اکنون تنها رودخانه آن به جا مانده  اســت. 
همچنیــن گرگ که یکــی از حیوانــات این 
منطقه بــود اکنون در این محــل در معرض 
نابودی است که مورد حمایت سازمان حمایت 
از محیط زیست قرار گرفته است. گفته می شود 
در گذشته خانی به نام جمشــیدخان بر هیو 
و اطراف آن حکم می رانده  اســت که قلعه ای 
نیز از وی بر جــا مانده  اســت. در اطراف این 
منطقه حفاری هــای غیرقانونی نیز به منظور 
یافتن آثار باســتانی انجام شــده  اســت که 
گفته می شــود در یکی از این حفاری ها که به 
بهانه یافتن معدن انجام می شــده یک سماور 
طال و... یافته شده  اســت. در میان خانه های 

هیــو باغچه های بــزرگ و 
درختان میوه قرار گرفته که 
متاسفانه با افزایش جمعیت 
و نیاز به مســکن بیشتر این 
باغچه ها خشــکانده شــده 
و بــه خانه های مســکونی 
تبدیل می شوند و در نتیجه 
طراوت و سرسبزی گذشته 
آرام آرام از این روستا رخت 
برمی بندد. هیو در گذشــته 
به دست ارباب اداره می شد 
و مردم، رعیت او محســوب 
می شــدند که تا سال های 

اخیر نیز بســیاری از زمین های این دهستان 
به پســر ارباب متعلق بود که مردم با پرداخت 
بهای زمین و خانه محل ســکونت خود به وی 

مالک آنها می شوند.
پیشینه تاریخی

روســتای هیــو ازجمله مناطــق قدیمی و 
باســتانی شهرســتان ســاوجبالغ است که 
براساس یافته های باستان شــناختی منطقه 
ازجملــه گورســتان ها و نمونه ســفال های 
یافت شــده قدمــت آن را بــه دوره تاریخی 
اثر آهن 3 با پیشــینه ای باالی ۲هزار ســال 
می رســاند. از نام هــای قدیمی و باســتانی 
قابل اســتناد این منطقه می توان به هوریاوین 
)ســرزمین مردمان آریایــی، »آریاوین«( و 
هیوین  نام برد که امروزه بــا گذر زمان، با نام 
هیو شــناخته می شــود. اطالق وجه تسمیه 
روســتا با لفظ »هوریا )انســان پاک و هوری 
نشان( به جای لفظ »آریا« توسط مردمان این 
خطه نشان از اصالت ریشه دار آریایی مردمان 

باستان هیو دارد.
از جمله آثار باستانی هیو، قلعه گبران است 
که در قسمت غربی روستا )شمال مخابرات( 

واقع شده است. پیشینه ساخت اولیه این قلعه 
که امروزه  درصد باالیی از آن تخریب شــده 
 است، مشخص نیســت ولی می توان گفت در 
دوران سلجوقیان این قلعه از قالیع در دست 
تصرف اسماعیلیان وابســته به حسن صباح 
بوده  که احتماال با قلعه های اطراف به خصوص 
ارزنگ قلعه فشــند و بزقلعه  )شاه طهماسب( 
که مشرف به دشــت جارو در منطقه اشتهارد 
اســت رابطه داشته  است. ســاخت معماری 
بیرونی آن از سنگ و مالت بوده و دیوار اتا ق ها 
از خشت و آجر ساخته شده  است. دو حفره در 
داخل تپه اصلی کنده شــده و مربوط به بنای 
اصلی اســت که احتماال آب انبار یا راه مخفی 
بوده  است. این قلعه از قسمت شرقی و جنوبی 
با دیوارهای سنگی و از قسمت غرب به پرتگاه 
و از ســمت شــمال به دروازه ورودی منتهی 
می شــود. ســفالینه هایی با 
لعاب فیــروزه ای، الجوردی 
و قهــوه ای و بــدون لعاب، 
نخودی و... که ادوار تاریخی 
از دوران تاریخی و بعد اسالم 
را شــامل می شــود می توان 
به صورت پراکنده در اطراف 
تپه مشــاهده کرد. رســتان 
ساوجبالغ در قسمت شرقی 
ساوجبالغ و در 3۰کیلومتری 
مرکز استان واقع شده است. 
هیو که قدمت ۲هزارســاله 
دارد در مجــاورت مناظــر 
زیبای کوه هــای البرز قــرار دارد و بســیار 
خوش آب وهواست. در ارتفاعات شمالی هیو 
منطقه ای به نام ســیراب وجــود دارد که با 
جای دادن یک امامــزاده در خود و دارا بودن 

درختان گردو و چشــمه های خــاص به یک 
منطقه تفریحی و زیارتــی برای مردم منطقه 
تبدیل شده است. همچنین در ارتفاعات این 
روستا شرایط مناسبی برای زنبورداری فراهم 
است.  غار »هیو« در بخش شمال غربی هیو و 

در دره تفریحی واسوار واقع شده است.
 این غار در الیه هایی از ســنگ های آهکی 
با ســن تقریبا ۲65میلیون  ســال موسوم به 
آهک های روته واقع شــده اســت. البته این 
به معنای ســن تشــکیل غار نبوده و شواهد، 
حاکی از جوان بودن فوق العاده خود غار است. 
دهانه  غار با قطر حدود 6۰ســانتیمتر و شیب 
زیاد متاسفانه و شــاید به نوعی خوشبختانه، 
ورود به آن را مشــکل کرده است. بدنه  اصلی 
غار شامل گالری بزرگی اســت که ارتفاع آن 
در قسمت هایی به بیش از ۲3متر می رسد. در 

این بخش اســتاالکتیت ها و 
وجــود  اســتاالگمیت های 
دارد کــه بخــش اعظمــی 
از آنها متاســفانه بــه دلیل 
ناآگاهــی از ارزش علمــی 
زیبایی شــناختی،  و 
اســت.  شــده  تخریــب 
عــدم وجــود ســتون های 
کامــل )اســتاالکتیت ها و 
اســتاالگمیت های بــه هم 
وصل شده( نشــان از جوان 
بودن یا وجــود گالری های 

عمقی تر دارد.
اصوال تشــکیل غارهــا مراحلــی دارد که 
نخســتین مرحله آن وجود ســنگ اولیه ای 
با توان غارزایی اســت کــه مطلوب ترین آنها 
سنگ آهک اســت. در درجه  بعد این سنگ ها 

 باید از درز و شکاف مطلوب جهت هدایت آب 
برخوردار باشــند. مهم ترین عامل در تشکیل 
غارهایــی از این نوع، وجــود آب هایی با توان 
انحالل باالست. در نهایت، کل این فرآیند در 
زمانی طوالنی که در مواردی تا دهها میلیون  
ســال به طول می انجامد، حفرات زیرزمینی 

موسوم به غار را ایجاد می کند.
 هیوی ها 

به ترکی ساوجبالغی سخن می گویند
 اهالی هیو به گویش »ترکی ساوجبالغی« 
ســخن می گویند. جهت آشــنایی با زبان و 
فرهنگ هیوی ها نگاه کنید به کتاب »کندن 
سسی«: مجموعه اشعار ترکی فرامرز قدسی 
)فراق(. هیو منطقه ای کوهپایه ای و بســیار 
خوش آب وهوا اســت. در ارتفاعات شــمالی 
هیو منطقه ای به نام »ســیراب« وجود دارد 
که با جــای دادن امامزاده 
دارا  و  خــود  در  موســی 
بــودن درختــان گــردو و 
چشــمه های خاص به یک 
منطقه تفریحــی و زیارتی 
برای مــردم منطقه تبدیل 
شــده  اســت. این شهرک 
براساس سرشــماری  سال 
1385جمعیــت آن 8۰61 
نفر  و ۲۲47 خانــوار بوده  

است.  
هیو در گذشــته به دست 
کدخدا اداره می شد و مردم، 
رعیت او محسوب می شدند. تا سال های اخیر 
نیز بســیاری از زمین های این دهســتان به 
پسر ارباب تعلق داشــت که مردم با پرداخت 
بهــای زمین و خانــه محل ســکونت خود به 
وی مالــک آنها می شــوند. عالمــه علی اکبر 
دهخدا ذیل عنوان »هیــو« در لغت نامه خود 
نوشــته است: »هیو روســتایی جزء دهستان 
پشــند بخش کرج شهرســتان تهران. دارای 
۲4۲9تن ســکنه اســت. آب آن از چشــمه  
ســار. محصول آن غــالت، بنشــن، صیفی، 
باغــات انگــور، میوه جات، عســل، لبنیات و 
شــغل اهالی زراعت و گله داری است و برخی 
در معدن زغال ســنگ کار می کنند. دبستان 
دارد. مزرعه سرای حشــمت آباد واقع در کنار 
راه شوسه جزء این ده اســت. راه مالرو دارد و 
از قهوه خانه شاه دوست که سر راه شوسه واقع 

است ماشین می رود.« 
منابع: فرامرز قدسی، کندن سسی، ص ۲8؛ 
ذکراهلل زنجانی، شناسنامه تاریخی ساوجبالغ، 
ص85 و 13۲؛ علی اکبــر دهخــدا، لغت نامه؛ 

ذیل عنوان »هیو«.

سفر به قلعه گبران

هیو بهشتی در دامنه البرز 
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پیوند صنعتی بین ورزش و گردشگری 

یکی از رویدادهایی کــه توجه گردشــگران را به خود جلب می کند مســابقات و 
رویدادهای ورزشی اســت که با شرکت تیم های مختلف ورزشــی و از نقاط مختلف 
کشور برگزار می شود. درحال حاضر، یکی از دغدغه های بازاریابان و سازمان دهندگان 
رویدادهای ورزشی، باال بردن میزان استقبال بازدیدکنندگان و تماشاگران از طریق 
شناسایی علل و عواملی است که بر حضور آنها تاثیرگذار است. علل و عوامل مختلفی 
وجود دارد که بر قصد و میل گردشگران برای حضور در یک رویداد ورزشی تاثیرگذار 
است. همچنین بسیاری از تحقیقات نشــان داده اند که بازدارنده ها و موانع موجود بر 
سر راه گردشگران و نیز چگونگی ادراک گردشــگران از محدودیت ها، بر تمایل آنها 
به مســافرت و حضور آنها در یک رویداد تأثیر می گذارد، از این رو، مشــکل بازاریابان 
رویدادهای ورزشی، شناسایی روش هایی است که با سرمایه گذاری روی آنها بتوانند 
میزان محدودیت های موجود بر حضور گردشگران را کاهش دهند و همچنین بتوانند 
عالقه به رویداد را به مســافرت و حضور در آن تبدیل کنند.  شناسایی؛ عالقه مندند 
تا انگیزه های مصرف کنندگان خود را بدانند عوامل موثر بر رفتار تماشــاگران مسأله 
مهمی برای بازاریابان ورزشی است، زیرا درآمد ناشی از حضور تماشاگران در بازی ها، 
منبع درآمد مهمی برای ورزش های حرفه ای است. اگر عوامل موثر بر رفتار تماشاگر 
روشــن شــود، بازاریابان ورزشــی قادر خواهند بود راهبردهای موثر بیشتری برای 
بازار هدف خود تبیین کنند. بررســی راه های مختلف و عوامــل مهم برای حضور یا 
عدم حضور گردشــگران در رویدادهای ورزشــی و میزان اهمیت و ترتیب اولویت هر 
یک از آنها، نخستین گام الزم برای شروع فعالیت علمی و مدون برای باال بردن میزان 
حضور گردشگران ورزشــی در رویدادهای ورزشی است. در ســال های اخیر شاهد 
برگزاری  رخدادهای ورزشی بســیار زیادی از المپیک ها تا جام های جهانی مختلف 

بوده ایم. در این رخداد ها میلیون ها گردشگر از سراسر جهان جابه جا می شدند.
میلیارد ها  میلیارد دالر به چرخش درمی آمد، به صورتــی که پیوندی بین صنعت 
گردشــگری و ورزش به وجود آمده اســت. درواقع ورزش و گردشــگری این روزها 
بیش از گذشــته در هم تنیده شده اند. از این رو باید برای اســتفاده از این بازار بزرگ 
برنامه ریزی های الزم صورت بگیرد. گردشــگری ورزشــی دیگر از یک حالت لوکس 
خارج و تبدیل به یک پدیده عمومی شــده اســت، به صورتی که میلیون ها تقاضای 

مختلف برای گردشگری در حوزه ورزش را شاهد هستیم. 
مطالعاتی که در مورد گردشگری ورزشی صورت گرفته است کمک خواهد کرد که 
برنامه ریزان و ســازمان دهندگان مسابقات و رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی، 
عوامل موثر بر جلب تماشاگران و گردشگران را بشناســند و برای افزایش تعداد آنها 
تالش کنند. رشد فراوان گردشگری ورزشی در ســال های اخیر به هر دو عامل رشد 
تقاضا و رشد در میزان فعالیت های تجاری نســبت داده شده است. با توجه به این که 
تمرکز باید روی گردشــگری ورزشی باشد، توســعه این نوع گردشگری فرصت های 
زیــادی را فراهم می کند. تعداد گردشــگران برای تماشــای ورزش، یک دلیل اولیه 
برای رشــد سریع ســفر بوده اســت. از منظر مقصد، گردشگری ورزشــی، توسعه و 
بازاریابــی رویدادهای ورزشــی برای به دســت آوردن فواید اجتماعــی و اقتصادی 
است. برای مصرف کننده، هدف دیدن یا شــرکت در یک رویداد ورزشی است. از دید 
سازمان دهندگان رویداد، گردشگر ممکن است فقط یکی از چندین هدف بازار برای 

جلب کردن باشد.
پیشنهاد می شود برای افزایش حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی انگیزه های 
آنها به خوبی شناسایی شــود و اطالع رسانی دقیقی درباره جاذبه های رویداد و مقصد 
صورت گیرد؛ همچنین هزینه های مالی، مشکالت ایمنی و سالمتی به حداقل ممکن 
برسد. به برگزارکنندگان و سازمان دهندگان رویدادهای ورزشی نیز پیشنهاد می شود 
در کنار رویدادهای ورزشی، جشن هایی متناسب با فرهنگ شهر میزبان رویداد برگزار 
کنند و درنهایت مسئوالن ســازمان گردشگری باید با ســازمان ها و فدراسیون های 
ورزشــی ارتباط و تعامل خوبی برقرار کنند تا هنگام برگزاری رویدادهای ورزشــی، 

گردشگران ورزشی بیشتری در رویدادهای ورزشی شرکت کنند.

زنان افغان وارد عرصه گردشگری می شوند
نخســتین شــرکت گردشــگری به منظــور راهنمایی 
ســیاحان خارجی از ســوی شــماری از زنان فعال صنعت 
گردشگری افغانســتان در والیت بامیان افتتاح شد. بامیان 
دارای بیشــترین آثار تاریخی و مناطق دیدنی اســت. آثاری 
همچون تندیس های بودا، شهر غلغله، شهر ضحاک و منطقه 
حفاظت شده بندامیر و دره آجر. از این رو گردشگران بسیاری 
به این منطقه سفر می کنند. برای همین زنان افغان فرصتی 

برای حضور در صنعت گردشگری پیدا کرده اند.
این شــرکت که به همت زنان فعال صنعت گردشگری در 
افغانستان تأسیس شــده با هدف راهنمایی بهتر گردشگران 
خارجی در بامیان از زنان فعال این عرصه دعوت به همکاری 
کرده اســت. فعالیت این شرکت گردشــگری که مخصوص 
زنان اســت با این هدف صــورت می گیرد کــه از این طریق 
زمینه های اشــتغال برای زنان و دختران این والیت به وجود 

بیاید. 
مسئوالن این شــرکت امیدوارند به زودی بتوانند این اقدام 
خود را در ســطوح دیگر نقاط افغانستان نیز گسترش دهند. 
آنان ابراز خوشــبینی می کنند که این شــرکت بتواند روابط 
خوبی میان گردشــگران  داخلی و خارجی با تولیدکنندگان 
صنایع دســتی این منطقه که اکثرا همان زنــان و دختران 
هســتند، فراهم کند و از ایــن طریق به وضع معیشــتی و 
اقتصادی زنان افغانســتانی ســاکن در والیت بامیان اندکی 
سروسامان بدهد. از طرف دیگر مسئوالن اتحادیه گردشگری 
والیت بامیان نیز ایجاد این شــرکت گردشگری زنان را برای 
باالرفتن کیفیت پذیرایی از مهمانان و گردشــگران  داخلی و 
خارجی مفید ارزیابی می کنند و از این اقدام زنان افغانستانی 

حمایت کرده اند. 
بامیان از مناطق زیبای افغانســتان است که ساالنه هزاران 

گردشگر به آن سفر می کنند. این منطقه در چهار فصل  سال 
برای گردشگران  یک مقصد جالب توجه است. از این رو آغاز 
به فعالیت شــرکت گردشــگری زنان می تواند بازار خوبی را 
برای رشد صنعت گردشــگری در والیت بامیان فراهم بکند. 
در والیت بامیــان نزدیک به 1۰ هتل مجلــل برای پذیرایی 
از گردشــگران خارجی ایجاد شده، اما مســئوالن اتحادیه 
گردشــگری این والیت ناامنی را یکــی از چالش ها فراروی 
رشــد صنعت گردشــگری در این والیت یاد می کنند. این 
مسئوالن از حکومت وحدت ملی و ارگان های امنیتی کشور 
می خواهند امنیت راه هــا و جاده های والیت بامیان را تأمین 
کنند تا گردشگران داخلی و خارجی به سادگی به این والیت 
ســفر کنند. از طرف دیگر حضور زنان در صنعت گردشگری 
می تواند احساس امنیت بیشــتری برای گردشگران فراهم 

کند. 

|  فواد شمس|   کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری|

در گذشته نه چندان دور 
در این روستا اکثریت مردم 
به کار معدن مشغول بودند، 
خاصه محصوالت معدنی آن 

زغال سنگ است. با تأسیس و 
راه اندازی کارخانه های سیمان 
آبیک، فخر ایران و... در چهار 

دهه پیش در اطراف هیو 
بیشتر اهالی یا شاغل در این 

کارخانجات شدند 

از جمله آثار باستانی هیو، 
قلعه گبران است که در قسمت 
غربی روستا  واقع شده است. 
پیشینه ساخت اولیه این قلعه 
که امروزه  درصد باالیی از آن 
تخریب شده  است، می توان 

گفت در دوران سلجوقیان این 
قلعه از قالیع در دست تصرف 
اسماعیلیان وابسته به حسن 

صباح بوده 

زنان ستون فقرات صنایع دستی استان کردستان 
فاطمه رضاپور| در اســتان کردستان همواره صنایع دســتی نقش مهم و پررنگی 
در گردشگری این استان داشته است. این درحالی است که بیش از 7۰ درصد صنایع 
دستی  استان  کردستان توســط زنان این خطه صورت می گیرد. امروزه همه مردم به 
این موضوع پی برده اند که صنایع دســتی هر کشور ریشــه در تاریخ، فرهنگ و تمدن 
آنهــا دارد و به گونه ای معرف فرهنگ هر ملت اســت، اما در ایــن زمینه نقش و نحوه 
مشارکت زنان در تولید محصوالت صنایع دستی کمتر مورد شناخت مردم قرار گرفته  
است. درحالی که هر روز نقش زنان بیش از گذشته پررنگ می شود. امروزه با توجه به 
افزایش هزینه های زندگی و نیاز به نیروی کار جدید مشــارکت زنان به امری ضروری 
تبدیل و نقش زنان در امر تولید و به ویژه محصوالت صنایع دســتی پررنگ تر از قبل 

شده است. 
در استان کردستان زنان نقش بســیار پررنگ و مهمی  در صنایع دستی این استان 

دارند. 
نازک کاری، کردی دوزی، گلیم و قالیبافی، گیوه بافی، ســازه های عرفانی، موج بافی 
و سجاده بافی، نساجی سنتی، رودوزی های سنتی، ســفالگری، قالب بافی، سراجی، 
ارغوان بافی و... رشته های صنایع دستی بومی فعال در استان  کردستان است که زنان 

در آن نقش  تعیین کننده ای داشته اند. 
قلم زنی، سرمه دوزی، سحافی، طراحی ســنتی، قالی گل برجسته، نقاشی و سفال، 
گره چینی و... رشــته های دیگری است که در چند ســال اخیر توسط زنان کرد به کار 
رفته اســت. زنان  هنرمند این منطقه از کشــور مشــغول به فعالیت در این رشته ها 
هستند. در زمینه صنایع دستی به لحاظ این که نیازی به تکنولوژی پیشرفته و سرمایه 
اولیه ندارد و نیز برای پرکردن اوقات فراغت شان و پوشش دادن بیکاری فصلی و پنهان 
در زمینه صنایع دستی فعال تر هســتند، بیش از 7۰ درصد محصوالت صنایع دستی 
توسط زنان تولید می شوند.  شــرکت در نمایشگاه های صنایع دستی در نقاط مختلف  
کشور  در ســال های اخیر کمک بسیاری به شناخته شــدن صنایع دستی زنان استان 
کردستان کرده است. در این میان مســئوالن دولتی می توانند با پرداخت تسهیالت 
صنایع دســتی و در صورت امکان ارایه مــکان به زنان از این صنایع دســتی حمایت 
کنند. گسترش گردشــگری و به تبع آن صنایع دستی می تواند برای بهبود وضع زنان 
خصوصا در مناطق حاشیه ای کشور ازجمله کردســتان بسیار موثر باشد. این صنعت 
در اقتصاد خانواده ها به ویژه در جوامع روســتایی، ایجاد اشــتغال و افزایش درآمدها 

نقش چشمگیری را ایفا می کند.


