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تاریخ تهران قدیم را میتوان پشت دروازه «میدان
مشــق» پیدا کرد ،روی طاقنماهای آجری و کاشی
کاریهای رنگ به رنگ که تصویــر نظامیان قاجار
روی آن نقش شده اســت .باید از ایستگاه مترو امام
خمینی پیاده گز کرد تا به باغ ملی رسید و درمسیر
چندین و چند موزه و ســاختمان تاریخی را پشت
سر گذاشــت .جایی که زمان فتحعلیشاه قاجار بنا
شد تا قشون نظامی فنون مدرن را مشق کنند ،بلکه
شکستهای دنبالهدار ایران از ارتش روسیه جبران
شهروند| اسفند در سرازيري است .هوا كمكم آرام
ميشود و مهربانتر .بيشتر از 14روز تعطيلي ،فرصت
خيلي خوبي است براي استراحت و تفريح آدمها .حاال
همه آمادهاند رو ِز نو را جشن بگيرند ،بعضيها ديد و
بازديددارند،بعضيهاقصدمسافرتوبعضيهاهمهر
دو؛ از شمال سرســبز تا جنوب گرم و از غرب برفي و
كوهستاني تا شرق آفتابي .سفر به شهرها ،مناطق بكر
و ناديده ايران براي همه شيرين است ،اما شيرينتر و
جذابتر خريد سوغاتي و صنايعدستي استانهاست
كهتاسالهايسالميتواندخاطرهآنسفررازندهنگه
دارد ،صنايعي كه در اين گزارش از بعضي استانها و
شهرهاي كشور معرفي شد تا اگر به آنجا سري زديد،
حواستان به هنر دستي مردم مناطق مختلف ايران
باشد.
صنایعدستیاصفهان

اصفهان در ميان ســاير شــهرهاي ايــران آثار و
صنايعدستي معروفي دارد كه سيمکشی ،زرکشی،
زربافي ،گالبتوندوزی ،پولــکدوزی ،زنجيرهبافی،
قلمزنــي ،قالــی ،نقرهســازی ،نمدمالی ،ســفال و
ســراميك ،صنايع نســاجي و دوختنیهــای روی
پارچه از نمونههاي رايج آن است كه در دوره صفويه
رواج زيادي داشــته و طرحها و نقشها هم اقتباس از
همان دوره است .قلمکارسازی ،خاتمسازی اصفهان،
منبتكاري ازجمله صنايعدســتي ويژه اين استان
اســت؛ قلمكاريهايي روي پارچــه ،خاتمهايي كه

بین خانهها و مغازههای کوچــک و بزرگ میدان
حسنآباد« ،موزه مقدم» گم شده است ،اما اگر پیدا
شود ،محال است که از فکرش بیرون بیاید .فقط کافی
است عکسهای این خانه را ببینید؛ ساختمان اربابی،
ایوان قاجاری ،پلکان مارپیچ ،دیــوار تجدد ،حوض
ژاپنی و ستونهایی که از کاخ خواهر ناصرالدینشاه به
این خانه اضافه شده است .اینجا را گرانترین خانه
جهان معرفی میکنند .بنایــی که محمدتقیخان
احتســابالملک ،یکی از درباریان قاجــاری برای
دوپسرش به جای گذاشت؛ حســن که نمایشنامه
«جعفرخان از فرنگ آمده» را نوشــته ،در جوانی از
دنیا رفت و محسن در رشتههای نقاشی ،تاریخ هنر و
باستانشناسیتحصیلکردو 1315هجریشمسی
با همسرش «سلما» در این خانه قاجاری ساکن شد.
استادمحسنمقدمازنخستینباستانشناسانایرانی
و استاد ممتاز دانشگاه تهران بود ،با همسرش در کنار
فعالیت علمی بنا کرد به گردآوردن آثار فاخر ایرانی
درخانه .اینجا سرانجام 45سال پیش وقف دانشگاه
تهران شــد و در ســال  ۱۳۷۹با شــماره  ۲۹۲۹در
فهرستآثارملیجایگرفت.
همین که به موزه مقدم پا بگذارید ،محو زیباییاش
میشــوید؛ حوض و ماهی قرمــز و نیلوفر آبی و گل
نقشهاي هندســي دارد و كندهكاريهايي كه روي
چوب انجام میشود و بيشتر در گلپايگان و اصفهان
يافت میشود .کاشیس��ازی ،طالکوبی روی فوالد،
سوزندوزی ،صحافی و فيروزهکوبی را هم میتوانيد
ازبازارصنايعدستيشهرهايايناستانپيداكنيد.
صنایعدستیآذربایجانغربی
به آذربايجانغرب��ي كه رفتيد ج��ز معرقکارى،
منبتکارى ،ریزهکارى ،ســفالگرى ،جاجیم و گلیم،
منجیــقدوزى ،چادرهای کتانی ،حصیر و ســبد،
جورابهاى پشــمى عرقچین و شــالگردن و کاله
ميتوانيد در بــازار ظروف چوبــي آن هم از جنس
چوبهاي جنگلي پيــدا كنيد و براي آشــنايانتان
سوغات ببريد .فرش تکاب ،خوى و ارومیه هم كه ديگر
گفتن ندارد؛ آنقدر ويژگي داشــته است كه جايگاه
ويژهای در نمايشگاههاي داخلي و خارجي ايران پيدا
كرده اســت .زنان و دختران اين استان هم در زمینه
«ممقاندوزی» مهارت دارند و اگر ســري به بازارها
بزنيد،حتماتنوعطرحهاورنگهارامیبينيد.
صنایعدستیاستاناردبیل
صنایعدســتی استان اردبيل بيشــتر هنر دست
عشایر و ساكنان شهرها و روستاهای كوچك منطقه
اســت و باز هم قالیبافی ،گلیمبافــی و جاجیمبافی
اهميت ويژهای در ميان صنايعدستي استان دارد كه
نقشه شكسته و اسلیمی زمينه بيشتر اين فرشها را
شكل میدهد .شــال ،جورابهای پشمی ،پشتی،
قالبدوزی ،خورجین ،نقرههاي كارشــده ،قلمزنی،
خاتمكاری ،صنایع چوبی و فلزی و ســفالگری موارد
ديگري است كه در بازارهاي اين استان ديده میشود
اما اگر به خلخال رسيديد و جاجيم اصل ابريشمي را
يافتيد آن را از دســت ندهيد چون حاال جزو اشيای
عتيقهاست.
صنایعدستیاستانبوشهر
سوغاتيهايبوشهرباخاطرهنخلودرياگرهخورده
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مهتاب جودکی| با این یکی میشود  231بهار.
یعنی تاریخ اسکلت زن معروف هفتهزارساله را اگر
کنار بگذاریم231،سال است که اینجا ،پایتخت شده
و از آبادی کوچکی کــه روزی تهرانش میخواندند،
خبــری نیســت ،از روزگار بر تخت نشســتن آقا
محمدخان قاجار تا همین بهــار و بهارهای درپیش.
فرصت دیدن تهران دراین ســالها کــه برجها در
آسمانش قد کشیده و باغها یک به یک خشکیده و
بازماندهها درگوشــه و کنار شهر کز کردهاند ،خیلی
ِ
صحبت وقتی است که دود سیاه شهر
فراهم نیست.
را خفه کرده ،خیابان از فشار خودروهای ریز و درشت
قفل شده و هیچ رهگذر عاشقی رغبت نمیکند که
شــهر را پیدا کند و از تمام قصههایش سر دربیاورد.
ِ
ساعت آرامش تهران است ،ساعتهای
نوروز همین
پریشانی
خیال
ی
ب
معمول،
های
ه
خلوتی دور از دلهر
ِ
ِ
ِ
دیررســیدنها و درترافیک گیرکردنها .عید و بهار
درســت همان وقتی است که میشــود با دوستی
وعده کرد به گشــتن در شــهر؛ به حوصله دیدش،
حکایت روزها و شــبهایش را شنید ،غرق آبیهای
کاشیهایش شد و از سبزی باغهای به جاماندهاش
نفسگرفت:ابرهایسفیدبرآسمانآبیسوارشدهاند،
کوههای شمال شــهر پیداســت؛ انگاری که فقط
چند قدم تا آنها فاصله اســت و صدای عمو نوروز هم
درشلوغیگمنمیشود«:عمونوروزه،سالییهروزه»
شــدن تهــران هم خود داســتانی
روایت تهران
ِ
اســت که شاهطهماســب اول صفوی در سال ۹۱۶
خورشــیدی ،وقتی که ازتهران گذر میکرد ،شیفته
باغ و بوستانهای تهران شد و قصد ماندن کرد .همان
وقت او به عدد سورههای قرآن 114برج و چهار دروازه
رو به چهارسوی جهان اطراف بنا کرد تا اینکه چرخ
روزگار چرخید و آقا محمدخان قاجار در  22اسفند
یکهزارو 164خورشیدی ،پایههای تخت سلطنت را
دراین شهر کوبید و تهران را پایتخت خواند و در سال
 1285خورشــیدی همزمان با دوران مشروطه این
تصمیم،قانونشد.ازآندروازههایتاریخیحاالفقط
نامهامانده؛دوالب،شمیران،قزوینوشاهعبدالعظیم.
دور جهان گذشــته تا به امروز که پای گردشگران به
بیستوهفتمین شهر بزرگ دنیا باز شده تا این شهر را
کشفکنند؛کوچههایآشتیکنانوبنبستهایش،
خیابانهای بلند و سینماهاش ،چهارهزار کافه تهران
ودمنوشهاوقهوههایشوباغهاوموزههایمختلفو
کاخهاوعمارتهایش.
گذرکردنازسردرباغملی

شود .قدیمیترین ســاختمان اين مجموعه عمارت
قزاقخانه اســت که به تاریــخ  ۱۲۸۰هجریقمری
در زمان حکومت ناصرالدینشــاه پیریزی شــده و
جدیدترین آن كتابخانه و موزه ملی ملک كه اولویت
موزه خصوصی ایران اســت و 15ســال از عمرش
میگــذرد .درحصار همین میــدان میتوان «توپ
مرواری» معروف را دید که صادق هدایت ،نویسنده
نامدار قصهای دربارهاش نوشته و زمانی وسط میدان
«توپخانه» بود .در  1301خورشیدی ساختمان تازه
تأسیسبلدیه(شهرداری)،محلمیدانمشقرابهباغ
و پارکی بزرگ تبدیل کرد که «باغ ملی» نام گرفت و
سردرکاشیکاریهمانوقتساختهشد.
وزارت امورخارجــه کــه دفتر به جز ســاختمان
شهربانیوپستخانهکهحاالموزهپستوتلگرافشده
و ســاختمان وزارت امورخارجه هم درهمین میدان
است .درست درهمسایگی این میدان هم موزه ایران
باستان قرار گرفته که همیشه حرف تازهای از تاریخ
ایران دارد.
میدان مشق تنها میدانی اســت که برای ورود به
آن باید از س��ردر باغ ملی گذر ک��رد .از دیدن اینجا
نه فقط برای معمــاری و موزههایش ،بلکه به خاطر
هویت تاریخیاش نباید گذشــت؛ که نخســتین
هواپیما در دوران جنــگ جهانی اول همینجا فرود
آمد ،نمایشهای دوچرخهســواری و موتورسواری
برای نخســتینبار اینجا برگزار شــد،سال ۱۳۱۴
درست وسط همین میدان میرزا رضا کرمانی ،ضارب
ناصرالدینشاهپیشچشمپنجهزارنفرازاهالیتهران
اعدام شد و جســدش دو روز تمام بر دار ماند و حتی
شیخفضلاهللنوریهمهمینجابهدارآویختهشد.
اعیانیترینخانهدنیا،بیخگوشتهران

مرداب .آدرس موزه مقدم از این قرار است :خیابان امام
خمینی،بینخیابانشیخهادیوولیعصر،کناربانک
ملت،پالک.۲۴۹
فیلمدیدندرییالقشاهانقاجار

باغ و عمارت فردوس از عصر قاجار ،ییالقنشــین
شاهان بوده است که موزه سینما هم ضمیمه آن شده
و هم فال است ،هم تماشا .برای رسیدن به گچبریها
و ســتونهایی گرد و قطوری که دور تا دور عمارت
نقش زده ،باید کمی زیر ســایه درختان پیاده پیش
رفت .کمکم مجسمههای برنزی ســهروردی و ابن
هیثم(نخستیندانشمندفیزیکنورجهان)بهچشم
میآید و جلوتر میشود از کتابفروشی حوض نقره و
غرفههای صنایع دستی فیض برد و در کافه سینما و
کافهویوناهمقهوهایچشید.
پانزدهسالی است که با راه افتادن موزه سینما ،باغ
فردوس بدل شده به یکی از مراکز فرهنگی و هنری
شهر.بهجزتجهیزاتقدیمیفیلمسازیوفیلمبرداری
و جوایز مختلف سینمای ایران و عکسها و خاطرات
سینمای ایران ،نخستین تصویرسازیها از شاهنامه
و عروسکهای خاطرهســاز کودکیهایمان هم به
نمایش درآمده است .باغ فردوس برای نمایش فیلم
دو سالن دارد و نام فیلمها را میتوان از تابلوهای نصب
شــده در محوطه باغ خواند و به سمت ضلع شرقی
عمارت پیش رفت .عالوه بر معماری شــگفتانگیز
خاص
گچبریهای ســقف ســالن ســینما ،آنچه ِ
سینمای باغ فردوس است ،سکوت و آرامش عجیب
آنبرایدیدنفیلماست.
برای آمــدن به باغ فردوس ،چنارهای کهنســال
بهترین راهنماها هســتند .یا خیابــان ولیعصر که
چنارهایش یکدرمیان قطع شده را باال بیایید ،باالتر
از سهراه زعفرانیه ،انتهای خیابان باغ فردوس ،ضلع
شــرقی خیابان .یا اینکه از میدان تجریش خیابان
ولیعصر را کمی به ســمت جنوب رد کنید؛ باغ موزه
سینما پیش روی شماســت و چند کافه برای شکم

سیرکردن هم هست ،در راستهای که به ورودی باغ
میرسد.
ِ
پایتختزنده
گورگردیدر

گورگردی هنــوز بین ایرانیان طرفــداران زیادی
ندارد اما گورســتانهای عجیب و دیدنی هست که
باید زنده ماند و آنها را دید .از میان چندین گورستان
پایتخت«ابنبابویه»ازشناختهشدههاست؛گورستان
 200ســالهای که نامش را از دانشمند قرن چهارم،
شیخ صدوق؛ معروف به ابنبابویه گرفته و نخستین
گورستان شهرری اســت .بعد از کشف جسد شیخ
صدوق در زمان فتحعلیشاه قاجار و ساخت بقعه او
بود که اینجا بهعنوان گورستان رونق گرفت و پس
از آن بســیاری از نــامآوران در آن آرمیدند .با اینکه
گورستان ابنبابویه نیز در سال 1375در فهرست آثار
ملی کشور به ثبت رسید ،حدود17سال پیش بود که
بسیاریازآرامگاههایخانوادگی،ازجملهآرامگاههای
خانوادگی امیراعلم ،دهخدا و زراندوز به بهانه ساخت
باغ مشاهیر تخریب شدند و نه باغ مشاهیری ساخته
شد و نه مقبرههای تخریبشــده بازسازی شدند .از
ایستگاه متروی شــهرری با اتوبوسهای دولتآباد
میتوان به در اصلی این گورســتان رسید؛ جایی که
میرزاده عشقی ،شاعر مشهور مشروطه؛ سیدحسین
فاطمــی ،وزیر خارجه دکتــر محمدمصدق و مدیر
روزنامهباخترامروز؛سیداشرفالدینحسینیگیالنی،
شاعرملیدورانمشروطهومدیرروزنامهنسیمشمال
و جهانپهلوان تختــی در آن آرام گرفتهاند و گلزار
شــهدای  30تیر و شــهدای موتلفه هم در آن جای
گرفتهاست.
گورســتان قدیمی ظهیرالدوله در خیابان دربند
تهران هم آرامستان دیگری است که درختهایش
تا آسمان قد کشیده اســت .داستان از این قرار است
که بعد از مرگ علیخان ظهیرالدوله در دوره قاجار،
او در گورستانی کهن بین امامزاده قاسم و تجریش در
زیر درختی دفن شد و بعدها ،آن گورستان عمومی

درروزهایتعطیلوسفرهاییکهدرپیشداریم

از کجا ،چی بخریم؟

است يعني يا از بقاياي موجودات دريايي است يا شاخ
و برگ نخل .جعبهها ،عروســکها و گوشوارههايي
كه با صدف ســاخته شــدهاند از نمونههاي جذاب
صنايعدستي اين شهر جنوبي ايران است كه همراه
انواع عبا ،فرش ،گليم ،گبه ،گرگور (از وســايل صيد
ماهي) ،بادبزن ،کپر (چادر) و حصير به جذابيتهاي
آن میافزايــد .محصوالت حصیــری ديگري هم در
روستاهای استان بوشــهر تولید میشود مثل تویزه
یا جانانی ،مخــرف که نوعی زنبیل کوچک اســت،
کاله حصیری تلی که ظرف مناسبی برای نگهداری
حبوبات و غالت اســت ،زیر داغی ،کپــو ،چاکان که
سبد جمعآوری خرما و یا کپه ترازو .دلوچه هم مخزن
مخروطى آب است كه از پوست حيوانات ساخته شده
وآبراخنكمیكندكهاحتمااليكيازسوغاتيهايي
استكهدرفصلتابستانكاراييزياديدارد.
صنايعدستيايالم

گليمهاي گلبرجسته از سوغاتيهاي ويژه استان
ايالم است كه در كنار قاليچههاي ابريشمي و كركي
زير دست زنان هنرمند عشاير ايالم بافته میشود به

عالوه انواع موج و شال كردي .نمدمالی هم كه به دليل
جذب رطوبت معروف اســت ،به راحتي قابل حمل
است و دوام زيادي هم دارد صنايعدستي ديگري است
كه در اين استان يافت میشود كه محصوالت توليدي
آن جليقه چوپانی يا فرش نمدی است .چوب سيگار و
قوطی سيگار كه روي چوب درخت «كيكم» به شكل
هنرمندانهای خراطي شده است و در شهرهاي مهران
و ايوان بيشتر میتوانيد آن را پيدا كنيد .به مغازههاي
زرگري هم ســري بزنيد كه زيــورآالت ايالمي نقره
جلوههايخاصيداردكهالبتهبيشباهتبهجواهرات
تركمنهانيست.
فارس
تاریخیترین و یکــی از توریســتپذیرترین
استانهای ایران ،هنر دست مردمش را هیچگاه به
تاریخ نسپرده است .قالی ،گلیم و گبه از مهمترین
صنایع دستی پهناورترین استان جنوبی کشورند
و پس از آن باید از خاتم ،خاتمسازی و خاتمکاری
و معــرقکاری روی چوب ،منبــتکاری چوب،
نقاشــی روی چوب و سفال و ســرامیک ،کاشی
معرق و کاشــی هفترنــگ یاد کــرد .رنگرزی
گیاهی و استفاده از مواد ملونه طبیعی در رنگرزی
خامه و ابریشم نیز کاری پررونق در استان فارس
اســت .در زمینه فلزکاری و هنرهــای مرتبط با
فلز هــم میتوان از آثــار قلمزنــی روی نقره یاد
کرد .دوخت لباسهای محلی ،عروسکســازی،
پیکرتراشــی ،نمدمالی ،رودوزیهای ســنتی،
بافتنی ،نقشهکشی فرش و گلیم هم بهدلیل وجود

حصارکشــی و رفتهرفته باغ و خانقــاه ظهیرالدوله
به گورســتان بدل شــد .بعد از این دیگر هنرمندان
و سیاســتمداران وصیت کردند که اینجا به خاک
سپرده شوند تا اینکه ازسال 1340دفن اموات در این
منطقه ممنوع شد .ملکالشعرای بهار ،رهیمعیری،
ایرجمیرزا ،غالمحسین درویشخان ،رضا محجوبی،
حسین یاحقی ،قمرالملوک وزیری و حسین یاسمی
از چهرههای سرشناس آرمیده در این گورستاناند.
اینجا که درســال  1377در فهرست آثار ملی ثبت
شــد ،شــهرت خود را مدیون بــزرگان ادب ،هنر و
آزادیخواهان اســت و در دو روز پنجشنبه و جمعه از
ساعت 9تا 16بعد از ظهر برای بازدید باز است.
«دوالب» هــم یکــی از تاریخیترینهاســت؛
گورستان کاتولیک لهستانیهای تهران که قبر 409
ســرباز و  528تن غیرنظامی را در خود جای داده و
تاریخکهنیدارد.سیلویالوییجی،عکاسیکهدرعصر
قاجارازبازارتهرانعکاسیکرد،نیکوالس؛برگرداننده
رباعیــات خیام بــه زبان فرانســوی ،پرودســکی؛
تندیسساز لهستانی ،اسپرلینگ ماریا؛ مسافری که
سوار کشتی تایتانیک نشد و از حادثه نجات پیدا کرد
و  2200سرباز لهستانی جنگ جهانی دوم در اینجا
آرامگرفتهاند.
یکفنجانقهوهدرزندان

ن سال سلطنت فتحعلی شاه
آن زمان که در دومی 
(۱۱۷۶ه.ش) ،اندرونی و بیرونــی ،باغ و کاله فرنگی
خارج از محدوده شهر ســاخته و به «قصر» معروف
شد ،کســی فکر نمیکرد که اینجا روزگاری یکی از
مخوفترین زندانها باشد و حتی وقتی که زندانیان
اینجا حبس میکشیدند و «آب خنک» میخوردند،
به خیالشان نمیرســید روزی آدمی امروزی ،اینجا
قراری بگذارد و بنشــیند به نوشیدن قهوه .قرار نبود
که «قصر» زندان بشــود و قرار نبود کــه دیوارهای
بلندش فرو بریزد و موزه شود .درباره قصر جالب آنکه
سازندهاش نخستين زندانی آن شد .حسین مکی در
و حضور قومیتهای مختلــف همچون لر ،تر 
ک
قشقایی ،الرستانی ،ســیوندی ،دوانی ،اردکانی و
عربهای خمسه همیشه در این استان زنده بودند.
قزوین
اگر به اســتان قزویــن ،رنگینکمان اقوام ،ســفر
میکنید در کنار قالــی و گلیمهــا ،موجبافی اقوام
فارس ،گیلک و آذری را به یاد داشته باشید؛ گلیمی
که در دو تکه هماندازه و به شــیوه اریببافی متعادل
و با طرح جناغی بافته و پس از آن به یکدیگر دوخته
میشوند و انتهای موج را با منگوله تزیین میدهند.
در کنار نگارگــری قزوین که خود صاحب مکتبی در
این هنر است ،این استان از دیرباز مهد پرورش بزرگان
خوشنویسی کشــور بودهاست .برگشتن از پایتخت
خوشنویســی ایران با تابلویی از این هنر ،نوروز  ۹۶و
قزوینرادریادوخانهشماماندگارمیکند.
کردستان

دیار مردمــان ُکرد که نوروز را بیــش و پیش از هر
استان دیگری جشن میگیرند ،سرزمین تنوع هنر
و سلــیقه هم هست .س��وغاتی از نازككاري چوب،
دســتبافي ،خراطي ،ســاخت زينتآالت محلي،
ســوزندوزي و روكاري ،سفالســازي ،حصيربافي،
گيوهدوزي ،نمدمالي و محصوالت چرمي را میتوانید
ازکردستانبهخانهخودبیاوریداماسازهایدستساز
هنرمندان این اس��تان در نوع خود بینظیرند .دف،
ديوان،تار،سهتار،ويولن،قانونوسنتورراکردستانیها

کتابتاریخبیستسالهایراننوشتهکه«اولینزندانی
زندان قصر ،سازنده آن یعنی سرتیپ درگاهی بود .او
تنها دو روز پس از همراهی رضا شاه در مراسم افتتاح
زندان،درهمانزندانمحبوسشد».
از اواخر حکومت ناصرالدین شــاه بود که با دلبری
«کاخ گلستان»« ،قصر» کارایی اصلیاش را از دست
داد و در  ۱۲۸۴ه.ش زیر باران و ســیالب ویران شد.
روزگار گذشت و پهلوی اول ،برای حبس معترضان
و زندانیان سیاسی قصر را در نظر گرفت و نخستين
زندان متمرکز را بنا کرد .به تاریخ  ۱۱آذر  ۱۳۰۸برای
حبس  ۸۰۰نفر زندانی ساخته شد و پهلوی دوم هم
ســاختمانهای دیگری به آن اضافــه کرد؛ ازجمله
ســاختمان سیاســی؛ جایی که خیلی از مبارزان و
مخالفان رژیم پهلوی در آن حبس کشیدند .حاال در
ساختمان موزه در هر سلول نشانی است از سالهای
مبارزه؛ازمحمدفرخییزدیکهرویدیوارمینویسد:
«من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید ،»...روحانیون
مبــارز ،عبدالحســین تیمورتاش ،بــزرگ علوی و
علیمردانخانبختیاریوپنجاهوسهنفر...
تمام این مجموعه بــزرگ که معماری ویژهای هم
ی تبدیل
دارد ،به کافه و کتابخانه و آمفیتئاتر و گالر 
شــده و از این میان عمارت مارکوف و زندان سیاسی
شکل خود را حفظ کرده اســت .در باغ موزه قصر به
جز نیایشــگاه ،زورخانه و مرکز اسناد ،مراکز فروش
محصوالت فرهنگی ،کافیشــاپ و رستوران هم پا
گرفته و بنا شده در سال «1396لقانطه» نخستين
کافه تهران هم در فضای قصر و با همان حال و هوای
کافهصدسالپیشاحیاشود.
کهندیارتهران؛ ُملکری

ری تنها منطقه باســتانی تهران اســت به قدمت
سههزارسال پیش از میالد مسیح .شهر ری که حاال
در  14کیلومتری تهران کز کــرده ،از قدیمیترین
شهرهای ایران و جهان است .تاریخ پیدایش اینجا به
اقوام آریایی میرسد؛ شهری بزرگتر از تمام شهرهای
ماد .ساکنان ری را رازی میخوانند مثل زکریای رازی
کاشف الکل و ری که یعنی شــهر سلطنتی ،زمانی
پایتخت ایران بود و نامهای دیگری داشت؛ مثال راگا.
برای دیدن ری بهانه کم نیست از بقعه 800ساله شاه
عبدالعظیم حسنی که مقصد بسیاری از گردشگران
مذهبی است تا برج طغرل و استودانها و برج و باروی
ری.
در کنار بازار تجریش که برای تهرانیها شناخته
شده است ،ری هم بازاری  500ساله دارد .بازاری
که در مســیر صحن حرم عبدالعظیم قرار گرفته و
در میانهاش پوششــی گنبدی دارد .گردشــگران
زیادی جذب کهنــه بازار ری میشــوند ،آنجا در
کنار اجناسی که در این سالها به آن اضافه شده؛
ادویه و داروهای گیاهی میخرند و مهر و سجاده و
تسبیح و نقرهجات.
در ری ،چشمه علی یا «چشمه سورن» سالهاست
که میجوشد ،هرچند کمرمقتر از زمانی که اهالی
شهر عید به عید فرشهایشان را در آن میشستند
و تابستانها تنی به آبش میزدند .باالی این چشمه
هشتهزار ساله که برج طغرل ،دژ رشکان و ابن بابویه
از آن چندان دور نیســت ،سنگ تراشه فتحعلیشاه
نقش شــده و صندلی که فتحعلیشــاه خسته که
میشــد روی آن مینشســت تا در زمان تراشیدن
سنگ،ناظروحاضرباشد.
آتشــکده بهرام ،دژرشــکان ،کاروانسرای شاه
عباســی ،کوه نقارخانه ،گنبد اینانج (گورســتان
ن هارون ،تپه میل (آتشکده ری)
ســلطنتی) ،زندا 
و قلعه گبری از مکانهای دیدنی دیگر این شــهر
است .دورتر از اینجا میشود به تاالب عشقآباد سر
زد و پرندهها را دید.
بهگونهای میسازند که هدف بســیاری از مسافران
خریداینآالتموسیقیایرانیاست.
گلستان
جنگلهای گلســتان و سبک زیســت متفاوت
عشایر ترکمن ،امسال همدرصد زیادی از ایرانیان را
به سمت این اســتان شمالی میکشاند .به هر شهر و
روستایی از گلستان که میروید قالی و فرش ترکمنی
رادربرنامهبازدیدوخریدخودبگذارید.استانگلستان
مهمترین قطب تولید فرش ترکمنی ،قالیچه ،پشتی،
قارچین ،گلیم و نمدبافی است .عالوهبراین گلدوزی،
ســوزندوزی ،ابریشــمدوزی بر پارچــه ،زیورآالت
ترکمنی ،آالت موسیقی ،ســبدبافی ،شال و روسری
ترکمنی را میتوانیــد از بازار دایمی و قدیمی گرگان
که داخل بافت قدیمی این شــهر قرار دارد ،بخرید.
بازارهای روزهای هفتگی هم از مهمترین مراکز عرضه
صنایع دستی این استانند که در ایام نوروز پررونقتر از
همیش هاند.
نوبلوچستان
سیستا 
وســیعترین اســتان ایران ترکیبی از شــهرها و
گ مختلف و متفاوت اســت
روســتاهایی با فرهنــ 
که بهدلیل بافــت قبیلهای و طایفــهای در بعضی از
روستاها ،صنایعدستی بخش جداییناپذیر زندگی
آنها بوده اســت .در ابتدای ورود به این استان ،هنری
در جایجای شهرها و روســتاها و در لباس زنان این
استان دیدهمیشود؛ ســوزندوزی بلوچ .دختران در
روستاها و حتی قبل از ورود به مدرسه با این هنر آشنا
میشوند و تا میانســالی با آن در ارتباطند .اگر به این
گونگار،
استان ســفر کردید در کنار لباسهای پررن 
سکهدوزیهای مردم این دیار را برای آویختن به دیوار
یاتزیینتختخواب ،سفالکلپورگانسراوانکهدر۳۰
کیلومتری شهرستان سراوان واقع شده و همچنین
قالیهای دستســاز با طرح و رنگهایی متفاوت از
دیگرنقاطکشوررافراموشنکنید.
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