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فهــرسـت

سالم	دنيا				

بهـارستـان
۲۲ قالی کاشان، یادگار اطلس و تافته  

کولـه پشتـی
۲۶ کاشان، شهر شعر و گالب  
ازمیر، شهری با تاریخ شلوغ و کوچه های آرام     ۳۲

برترین مقاصـد گـردشگری 
۳۶ سفر به سرزمین مایاها، هندوراس          

  دانــایی				 

کـافـه نـادری
شـاعر عاشقانه ها                  ۴۴

ردپـای یک اسطوره
رستم، پهلواِن پهلوانان                                       ۵۲

دنیای گجت ها
عینک های آفتابی کنار می روند!                           ۵۴

دانستني ها
ویتنام،کشور تراس های زیبای برنج                  ۵۶

همراه	با		"همـا"						

  ۶۰ اخبار  "همـا"                

 راحتـي در پـرواز
سفری به آرامی خواب کودکان    ۶۸

راحتی و ایمنی پـرواز با 
  ۷۲ هواپیمای ایرباس600-300 "همـا"                

۷۶ مسیـرهای پـروازی "همـا"          

چگونه عضو Sky Gift  "همـا" شـویم؟                     91
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بیانات رهبری

امـام رحلت کردنـد؛ بعد از رحلـت امام 
عـده ای امیدوار شـدند که شـاید بتوانند راه 
امـام را برگردانند، که بحمداهلل نتوانسـتند. 
بعـد از رحلـت امـام ســال ها گــذشت، 
عـد ه ای در خـارج از کشـور و عوامـل آن هـا 
در داخـل کشـور منتظر نشسـتند که شـاید 
انقـالب غفلـت کنـد، انقـالب پیـر بشـود، 
ازکارافتـاده بشـود، تا بتواننـد حمله کنند و 
همـان بسـاط قبـل از انقـالب را مجـددا در 
کشـور بر سـر کار بیاورند، ]ولی[ نتوانستند. 
علـت ایـن نتوانسـتن ها چیسـت؟ علـت، 
همـان جاذبه هـای امام بزرگـوار، جاذبه های 
مبانـی و اصـول امـام بزرگـوار اسـت که در 
کشـور وجـود دارد. مـن ایـن را بعـد هـم 
عـرض خواهـم کـرد؛ جسـم امـام از میـان 
مـا رفتـه اسـت امـا روح امـام زنده اسـت؛ 
روح امـام زنده اسـت، راه امام زنده اسـت، 
نَفـس امـام در جامعـه  مـا زنـده اسـت. آن 
جذابیت هایـی کـه در زمان حیـات ظاهری، 
مـردم را، جوان هـا را، دل هـا را مثل آهن ربا 
بـه خـود جذب می کـرد، امـروز هـم وجود 
دارد. نـام امـام گره گشـا اسـت، عـالوه بـر 
اینکـه اصـول امام یـک اصول تمام نشـدنی 
و کهنه نشـدنی اسـت؛ اینهـا وجـود دارد. 
بنابراین شـعار عدالت اجتماعی و اقتصادی، 
شعــار استـــقالل، شعــــار آزادی، شعار 
مردم سـاالری، شـعار جدا شـدن از چنبره و 
جاذبه  قـدرت آمریـکا و قدرت های جهانی، 
امـروز هـم برای مـردم مـا و جوان هـای ما 

جــــذاب       است. 
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سالم دنيا   

»بهارستان« مجالی در  مجله داخل پروازی   "همـا" برای شناساندن شاهکارهای قالیبافی ایران زمین است.  باشد که سهمی هر چند كوچک در حفظ اين هنر بی همتا و ارزشمند ايرانی داشته باشيم.

کمپین	حمایتی "همــا"	
از	فرش	دست	باف	ایرانی

ایـن شمــاره: فــرش کــاشان
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قالی	کاشان،	
یادگار	اطلس	

و	تافته
کاشـان بـا تولید قالی هایی کـه امروزه مایـه افتخار موزه هـا و مجموعه های 
خصوصـی اسـت، نقش بسـزایی در تجدیـد حیات هنـری ایران داشته اسـت. 
بـا دقت در متـون تاریخی و سـفرنامه های جهانگردان نشـانه های بسـیاری از 
سـوابق تاریخـی کاشـان به عنـوان تولیدکننـده پارچه هـای گران بهـا به دسـت 
می آیـد. البته بدیهی اسـت که حتی پیش از آنکه جهانگردانـی چون مارکوپولو 
در سـفر به ایران توجه شـان بدین منسـوجات جلب شـود، بافندگان کاشـانی 
بـه ایـن حرفه اشـتغال داشـته اند. »شـوالیه شـاردن« در بخشـی از خاطرات 
مسـافرتش بـه کاشـان می گویـد:» در هیچ نقطـه ای از ایران بیش از این شـهر 
و اطـراف آن، اطلـس، مخمل، تافتـه، حریر موجدار و یا ابریشـم مخلوط به زر 

و سـیم بافته نمی شـود.« 
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امـروزه باید بافندگان کاشـان را وارث بافندگان پارچه ها 
و منسـوجات گالبتـون و انـواع مخمل یا اطلـس دوزی و 
تافته هایی دانسـت که سـال ها بـا نام پارچه هـای هرمزی، 
نـام ایـران را در دورتریـن نقـاط دنیـا بر سـر زبان ها جاری 

می ساختند. 

کاشـان هیـچ گاه از دایـره حـوادث و بالیا و تهاجـم اقوام 
و مهاجمـان مغـول و افغـان بـه دور نبوده اسـت و صنعت 
بـود.  حـوادث  دسـت خوش  پیوسـته  آن  در  فرش بافـی 
متاسـفانه بعد از این دوره، قالی بافی نیز مانند سـایر مناطق 
از رونـق افتـاد. احیـای مجدد این هنـر در کاشـان تا حدود 
زیـادی مرهـون فعالیت  هـای بـزرگان ایـن هنـر در کاشـان 
و از طرفـی بـه کار افتـادن واحدهـای نسـاجی ماشـینی بود 
کـه تعـدادی از بافندگان منسـوجات ایـن شـهر را وادار به 
روی آوردن بـه قالی بافـی کـرد؛ هرچنـد زیان هـای راه یابـی 
ماشـین های نسـاجی به روسـتاها و پدیدارشـدن پارچه های 
گوناگـون ماشـینی اروپایـی و ورود بـی رویـه آن هـا، بـرای 
کاشـان نیـز کمتر از فتنـه مغول نبـوده اسـت. در این میان 
تنهـا روسـتاهایی کـه از تجربیاتـی در کار قالی بافی بهره مند 
بودنـد و آن را به عنـوان رکـن اساسـی معیشـت داشـتند، 

نقـش عمـده ای در ایـن زمینـه به عهـده گرفتند.

مقـارن بـا اوج گیـری رنسـانس در اروپـا، در کاشـان 
عصـر صفـوی، قالی هایی تولیدمی شـد که به خاطـر زیبایی 
افسانه ای شـان امـروزه موجـب شـکوه و افتخـار موزه هـا 
و کلکسـیون های بـزرگ شـخصی اند. نوشـته های قـرن 
هفدهـم و هجدهـم میـالدی تصریـح می کنند که کاشـان 
مرکـز بافـت قالی درباری بوده و توسـط شـاه عباس بنیاد 
گذاشـته شده اسـت و قالی هـای ابریشـمین نقره بـاف و 
زربـاف کـه به نام »قالی شـاه عبـاس« معروف اسـت، به 

ایـن محل نسـبت داده می شـود.

قدیمی تریـن فرش های متعلق به کاشـان، به فرش هایی 
برمی گـردد کـه در قـرن ۱۱ هجـری بافتـه شده اسـت. این 
فرش هـا عمومـا دارای طرح هـای گرفت و گیـر و شـکارگاه 
هسـتند و محـل بافت آن هـا عموما موردتردیـد قرارگرفته 
اسـت. نمونـه مهـم این گروه متعلـق به موزه فـرش ایران 
اسـت که همتـای آن در مـوزه متروپولتین آمریکا اسـت و 
حاشـیه آن بـا نمونـه موجـود در مـوزه فـرش ایـران فرق 

 . می کند

در کاشـان تار و پود از نخ پنبه ای اسـت و ابریشـم فقط 
در قالی هـای بسـیار ظریـف به کار مـی رود. قالی کاشـان با 
یـک نظر سـریع، هم از طریق بافِت بسـیار ظریـف آن -که 
جزییـات تمـام نقش هـا را ظاهر می سـازد- و هـم از طریق 
پشـم بسـیار عالـی مرینـوس آن -که بـه سـطح قالی یک 
حالـت مخملـی می دهـد- قابـل تشـخیص اسـت. بدون 
تردیـد اسـتفاده از این پشـم توسـط کسـی انجام شـده که 
اسـاس تولیـد فـرش نوین کاشـان را گذاشـته و واردکننده 
همین پشـم و بنیان گذار بافندگی شـهر بوده اسـت. عالوه 
بـر آن، بقیـه پشـم ها از تولیـدات گله داری های خراسـان، 

آذربایجـان، کرمانشـاه و تهران تهیه می شـوند. 

فـرش کاشـان ازلحاظ طراحـی تحت تاثیر طـرح گردان 

و لچـک ترنـج اصفهـان اسـت. نقوش رایـج قالی های کاشـان 
عمومـا ترکیبـی از نقش هـای تزیینی اسـت که از ترنـج مرکزی 
چنـد قسـمتی و لچک هـای مربـوط بـه آن تشـکیل می شـده 
اسـت، همانطورکـه در قالی هـای ایرانـی مرسـوم اسـت، ترنج 
مرکـزی از تعـداد زیادی ترنج متحد المرکز تشـکیل یافته و ترنج 
میانـی دارای حالـت خاصی به شـکل یک چلیپای سـتاره ای یا 
شـاخه شـاخه اسـت. در مقابل، حاشـیه اصلـی قالی هـا دارای 
نقـوش درشـتی اسـت کـه بـه صـورت دو بـرگ در دو طرف 
شـاخه و بـا چهـار نـوع کوچکتـر از همیـن نوع نقـش حفاظت 
می شـده اند. در روی زمینـه و لچک هـای قالـی، بـازی ظریفی 
از سـاقه های باریـک و رشـته های نرمـی دویـده و زمینـه ای با 
نقش هـای بـرگ خرمـا، گل هـای ختمی، گل هـای نیلوفـر آبی، 
گل هـای سـرخ کوچـک، برگ هـای نـوک تیـز و غیره پوشـیده 
بـوده و همـه آن ها به شـیوه ای طراحی شـده بودند کـه اندکی 
حالت هندسـی شـده داشـته اند. این ویژگی آخـر، پس از جنگ 
اول جهانـی کال در ایـن قالی هـا از بیـن رفته اسـت. بنابرایـن 
طـرح جدیـدی را کـه در روی ایـن قالی ها ظاهر شـده و مرکب 
از مجموعـه گیـاه سـبز و خرمـی اسـت، در دور ترنـج مرکـزی 
می بینیـم. در ایـن دوره مثـل تولیـدات معاصـر، ترنـج تمایـل 
بـه کوچـک شـدن دارد و مبـدل به شـکل بیضی می شـود. در 
قـاب اصلـی حاشـیه و در روی یک زمینـه آبی دریایی، نقشـی 
را می بینیـم کـه از گل هـای درشـت و برگ هـای نخـل زینتـی 
تشـکیل شده اسـت و در البـه الی آن هـا بـه تنـاوب گل هـای 
کوچـک قـرار گرفته اند. ایـن طـرح از نقش های قدیمـی هراتی 
کـه آن را مسـتوفی می نامنـد الهـام گرفتـه شده اسـت. معموال 
در ایـن قالی هـا چهار یا شـش عدد قاب حاشـیه ای بـه اضافه 
یـک لبه باریک، یعنی حاشـیه ای که در کناره قالـی قرارگرفته و 

فقـط دارای یـک رنـگ آبـی یا قرمز اسـت وجـوددارد.

در سـوابق تاریخی فرش بافی کاشـان دیدیم که این حرفه در 
کاشـان، ریشـه در زمان های دور داشـته و علی رغم بحران های 
اقتصـادی توانسـته اسـت همچنـان بـه بقـای خویـش ادامـه 
دهـد؛ اما در این روند درخواسـت بازارهـای جهانی، گاه اعمال 
کننده سـلیقه خویش بـرای ارائه تولیدات با نقوش و سـاختاری 
مخصـوص بوده اسـت؛ بـه همین دلیـل قالی هـای اواخر قرن 
نوزدهم کاشـان به واسـطه بافت بسـیار ظریف و پشـم بسـیار 

لطیـف، بـه راحتـی در اولین نظر قابل تشـخیص اند. 

امـروزه خشک سـالی مکـرر زمیـن آنچنـان بـه قالی بافـی 
کاشـان وسـعت بخشـیده که تنها شـاید بخش اندکی از دهات 
و قصبات آن در امر قالی بافی شـرکت نداشـته باشـند که آن ها 
هـم از جملـه نقـاط کـم جمعیـت و یا خالـی از سـکنه اند و این 
امـر، شـمار بسـیاری از سـاکنان منطقـه را چـه مسـتقیم و چه 
غیرمسـتقیم باتوجه به مشـاغل گوناگون وابسته، نظیر حالجی، 

ریسـندگی، چله کشـی، نقشـه کشـی دربرمی گیرد. 

امـروزه کارگاه هـای قالی بافـی درکاشـان صـرف نظـر از آنکـه 
به وسـیله تـک بافـان و کارفرمایـان اداره می شـود، خانه هـای 
مسـکونی در شـهرها و روسـتاها را هم دربرمی گیـرد و قالی های 
بسـیار ظریف از ابریشـم بافته می شـوند. دختران و زنان کاشانی 
در همـه دوران در بافـت ایـن قالی ها نقش بسـزایی داشـته اند و 
با سرانگشـت هنرمندشـان توانسـته اند سـال ها نام قالی کاشان 

را بـه نیکـی در بازارهـای ایـران و جهـان حفظ کنند.







 |  26  | |  27  |
مـاهنامه داخل پروازي هواپيمـايي جمهوري اسالمي ايـران "همـا"| شماره 146

|  کــولــه پشتـــی  |

|  کــولــه پشتـــی  |

کاشـان
شهر	شعر	
و	گــالب

در میـان شـهرهای رنگارنـگ ایران عزیزمان، کاشـان یکی از شـهرهایی اسـت که هر سـال تعداد 
قابل توجهی از گردشـگران را به سـوی خود می کشـاند. این شـهر به واسـطه وجود خانه های تاریخی 
از شـهرت خاصی برخوردار اسـت و ویژگی های معماری خاص خود را دارد. نام این شـهر با گالبش 
گـره خـورده و از شـهرهایی اسـت کـه در فصل بهـار پر از شـور و هیجان می شـود و میزبـان هزاران 
هزار گردشـگر داخلی و خارجی اسـت. از اواسـط اردیبهشـت تا پایان خردادماه که فصل گالب گیری 
شـهرهای قمصـر، نیاسـر و روسـتاهای اطـراف آن اسـت، بوی گل محمدی در شـهر می پیچـد و هر 

رهگـذری را مسـت می کنـد که همـه این ها به لطـف آمدن بهار اسـت.
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 کاشـان، شـهر زیبایی هـا و میزبـان خانه هـای تاریخـی و سـرزمینی آمیختـه بـا عطـر گل هـای محمـدی، مملـو از جاذبه هـای گردشـگری و 
دیدنی هـای جالـب و هیجان انگیـز اسـت. از زیباتریـن و جالب تریـن نقاط این شـهر، قمصر اسـت کـه همـه  آن را به واسـطه  گالب خوش عطر و 
مشـهورش می شناسـند. سـرزمینی مملو از گل های محمدی که در اواسـط فصل بهار، به بهشـتی بی نظیر تبدیل شـده و میزبان جمع بسـیاری 

از گردشـگران از سراسـر جهان است. 

هنگامـی کـه بـه مـزارع گل محمدی وارد می شـوید، گویی عطر خـوش این گل ها شـما را از زمین جدا می کند و اردیبهشـت و خرداد مـاه را برای 
شـما بـه زمانـی مانند یک زنگ تفریح در سـال تبدیل می کند. مشـاهده  چشـم انداز بی نظیر مزارع گل محمدی، استشـمام عطـر مدهوش کننده  آن، 
تنفـس هـوای مطلوب بهاری و تماشـای آیین گالب گیری در قمصر کاشـان را می تـوان در زمره   دوست داشـتنی ترین و هیجان انگیزترین کارهایی قرار 

داد کـه هـر گردشـگر در بدو ورود به این سـرزمین رویایی، با آن مواجه خواهدشـد. 

یکـی دیگـر از زیباتریـن و دوست داشـتنی ترین 
مکان های دیدنی در شـهر کاشـان، بـاغ زیبای فین 
اسـت کـه می تـوان از آن به عنـوان نمونـه  کاملی 
از باغ هـای ایرانـی نـام بـرد. محوطه ای چشـم نواز 
و مطبـوع کـه از گذشـته های دور مـورد توجـه 
پادشـاهان قرار داشـته و در دوران دیگر حکمرانان 
تاریـخ از جملـه »آل بویـه« و »ایلخانان« گسـترش 
یافته و در برخی دوران نیز بازسـازی شـده اسـت. 
دو حمـام مهـم و تاریخـی ایـران، در بخش جنوبی 
بـاغ فیـن قـرار دارد کـه بـه نام هـای حمـام بزرگ 
)حمـام سـلطنتی، بـه دسـتور فتحعلی شـاه قاجار 
سـاخته شـد( و حمام کوچک )حمام خدمتـکاران(، 
شناخته می شـود. حمام کوچک در دوران حکومت 
صفویان سـاخته شـده و از پیشینه  کهن تری نسبت 
بـه حمـام بـزرگ برخوردار اسـت و قتـل امیرکبیر، 
یکـی از تلخ تریـن و مهم تریـن اتفاقـات تاریخـی و 

سیاسـی ایـران کهـن، در آن رخ داده اسـت.

در شـهر کاشـان، می تـوان عمـارات و خانه های 
قدیمـی بـا معمـاری زیبا و شـگفت انگیز بسـیاری 
را مشـاهده کـرد کـه به واسـطه  معمـاری جالب و 
برخـوردار  مثال زدنـی  شـهرتی  از  منحصر به فـرد، 
بـوده و امـروزه بـه یکـی از دوست داشـتنی ترین 
جاذبه هـای گردشـگری ایـن شـهر زیبـا و تاریخی، 

تبدیل شـده اسـت. 

از زیبا تریـن خانه هـای  خانـه عامری هـا یکـی 
کاشـان اسـت. ایـن خانـه کـه بلندترین بادگیـر را 
در بیـن خانه هـای کاشـان دارد  ۸۵ اتاق و چندین 
حیـاط دارد و گـچ بری هـا، مقرنـس کاری و منبت 
کاری هـا از آن بنایی با معماری خیره کننده سـاخته 
اسـت. خانـه طباطبایی هـا نیز بـا حوض بـزرگ و 
حیـاط دل انگیزش یکـی دیگر از مکان هایی اسـت 
کـه حتما باید دید. اتاق شـاه نشـین بـا پنجره های 
مشـبک رنگـی، آیینـه کاری و گچبری هـا از خانـه 
طباطبایی هـا، جایی بی نظیر سـاخته اسـت. از دیگر 
خانه هـای نامـی این شـهر خانه  بروجردی هاسـت 
کـه در زمـان حکومت قاجار سـاخته شـده اسـت. 

از ویژگی هـای ایـن خانـه  کهـن، بادگیرهـای 
هاللـی شـکل و قرینه  آن اسـت که بـام تاالر و 

کاله فرنگـی قرار گرفته اسـت.

عباسـیان  خانـه  خانه هـا  ایـن  میـان  در 
خانـه ای اسـت که برخالف رنگ خاکسـتری و 
کویری کاشـان، باصفا و سرسـبز اسـت. خانه 
عباسـی ها کـه اوج هنـر معماری و گـچ بری را 
در اتاق هایـش می تـوان دیـد نامـزد دریافـت 
جایزه زیباترین و ارزشـمندترین بنای مسـکونی 

ایـران شده اسـت.

از دیگـر میـراث ارزشـمند تاریخی در شـهر 
کاشـان، بازار سـنتی این شهر اسـت که عالوه 
بـر زیبایی هـای معمـاری، در دوران خـود نیـز 
از بهتریـن و معروف تریـن بازارهـا محسـوب 
می شـد. به گونـه ای کـه بسـیاری از مورخان، 
ایران شناسـان و نویسـندگان بـزرگ ایـران و 
جهـان در مـورد آن سـخن ها گفته انـد. این اثر 

ارزشـمند ایران کهن که دارای پیشینه ای متعلق به 
دوران حکومـت صفویان اسـت، در کنـار معماری 
کم نظیر و قرارگیـری در مجـاورت راه های بازرگانی 
پررونق تریـن  و  زیباتریـن  از  یکـی  بـه  باسـتانی، 

بازارهـای سـنتی ایران تبدیل شـده اسـت.

یکـی از کهن تریـن بناهـای تاریخـی در کاشـان، 
مسـجد جامع این شـهر اسـت کـه قدمـت آن به 
دوران حکومـت سـلجوقیان بازمی گـردد. ایـن اثر 
ارزشـمند تاریخـی بـه همـت دختـر مالک اشـتر، 
»صفیـه خاتون«، سـاخته شده اسـت. این بنـا، در 
ادوار مختلفـی همچـون دوران »کریم خـان زنـد« و 
»عبدالـرزاق خـان« حاکم کاشـان، مـورد مرمت و 
بازسـازی قـرار گرفتـه اسـت. از زیبایی هـای قابل 
توجـه ایـن مسـجد می تـوان بـه هنـر خطاطـی 
محمـد  »ابـن  و  »عبدالکریـم«  چـون  اسـتادانی 
حسـین محمد کاظـم اصفهانی« اشـاره کـرد که بر 

دیواره هـای آن وجـود دارد.

مسـجد و مدرسـه  آقـا بزرگ کاشـان نیـز، یکی 
از زیباتریـن و باشـکوه ترین مسـاجد سـاخته شـده 
در دوران قاجـار اسـت کـه بـا کمـک مالـی »حاج 
محمدتقی خانبان«، احداث شـده و پروسه  ساخت 
آن در زمـان سـلطنت »ناصرالدین شـاه«، به اتمام 
رسـیده اسـت. عمارتی که گنبد آن، از معماری زیبا 
و چشـم نوازی برخوردار بوده و از نظر نوع سـاخت، 

از کم نظیرهـای زمـان خود محسـوب می شـود.

یکی از دیدنی های شـگفت انگیز شـهر کاشـان، 
غـاری اسـت بسـیار زیبـا و دیدنی کـه در نزدیکی 
روسـتای نیاسـر قرار دارد و به »غار نیاسر« شهرت 
یافتـه اسـت. ایـن پدیده  زیبـای گردشـگری، یکی 
از عجایـب و جاذبه هـای محبـوب، در این منطقه 
اسـت کـه به نظر می رسـد قدمتی نزدیک بـه ۲۰۰۰ 
سـال دارد و به دسـت بشـر، احداث شـده است. 
از عجایب و ویژگی های غار نیاسـر کاشـان، ساخته 
شـدن آن توسـط بشـر اسـت کـه تماما با دسـت 
کنـده و احتمـاال جهـت برگـزاری مراسـم مذهبی 

ایجاد شـده است.
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ازمیر،	شهری	با	تاریخ	
شلوغ	و	کوچه	های	آرام

ازمیر )Izmir(  شـهری باسـتانی است و تاریخی پرفراز و نشیب دارد. این 
شـهر سـومین شهر بزرگ ترکیه بعد از استانبول و آنکارا اسـت که در هزاره 
سـوم قبـل از میـالد در محلی که امـروزه »بایراکلی« نام دارد بنا شـد و در 
آن زمـان بـا شـهر »تروی« یـا »تروا«، کـه دارای پیشـرفته ترین فرهنگ در 
آناتولی غربی اسـت، مشـترک بود. براسـاس حفاری های باسـتان شناسی 
اخیـر، تاریـخ سـکونت در این شـهر به ۶۵۰۰سـال قبـل از میـالد و دوران 
قبـل از تمـدن تروی می رسـد. در حدود ۱۵۰۰ سـال قبل از میـالد، با وجود 
تمـدن هیتی هـا در ایـن منطقه و تـا زمان تمدن تـروی، یعنی تا ۱۲۰۰ سـال 
قبـل از میـالد، خط و کتابت در این شـهر وجود داشـت. در هـزاره اول قبل 
از میالد، این شـهر سـمیرنا )Smyrna( نامیده می شـد و در طول این دوره، 
یکـی از برجسـته ترین نـکات این شـهر این بـود که »هومـر« تاریـخ  دان و 

نویسـنده یونانی در آنجا سـکونت داشت. 

برخـالف اسـتانبول، در ازمیـر بیشـتر مـردم محلـی را می بینیـد کـه به 
سـبک کامال سـنتی زندگی می کنند. در این شـهر تا دلتان بخواهد سـکوت 
و آرامـش بـرای لـذت بـردن وجـود دارد. اگـر به ازمیر سـفر کردیـد، زمان 
زیـادی را بـه دیـدن آن اختصاص بدهید؛ نه فقط دیـدن جاذبه ها، بلکه قدم 
زدن در خیابان هـای تاریخـی آن هـم نیـاز به توجـه و زمان دارد. شـهر ازمیر 
بـر فـراز یک خلیج بلنـد و باریـک قـرار دارد. کرانه هـای دریـای اژه ترکیه از 
جمله زیباترین چشم اندازهای این شهرهستند. خط ساحلی باشکوهی که آب 
شـفاف دریـای اژه بـه آن برخورد می کند، مملو از کرانه های قدیمی اسـت که 
توسـط باغ های زیتون، پرتگاه های سـنگی و جنگل های کاج احاطه شـده اند.

شـهر ازمیـر به خاطـر وجود جاذبـه طبیعـی پاموک کاله )قلعه پنبـه ای(، 
توریسـت های زیـادی را بـه خـودش جذب می کنـد. این پدیـده طبیعی که 
نمونـه آن را می توانیـد در »بـاداب سـورت« مازندران ببینید، یک چشـمه 
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آب گرم پلکانی اسـت. سـنگ های سـفید و آب آبـی رنگ، جلوه 
بسـیار زیبایـی به آن بخشـیده اسـت. در زمان های قدیـم، مردم 

در چشـمه های آب گـرم طبیعـی این منطقه حمـام می کردند.

بنای »آسانسـور« نام یکی از مکان های دیدنی و تاریخی شـهر 
ازمیر اسـت. این آسانسـور که در سال ۱۹۰۷ سـاخته شده است، 
برای جابه جایی شـهروندان از یک مکان پسـت بر فراز تپه ای که 
محـل کسـب و کار مـردم بود تعبیه شـد. این آسانسـور در ابتدا 
با سیسـتم فشـار آب کار می کرد، اما بعدها به سیسـتم الکتریکی 
مجهزشـد. شـما اکنون با سوارشـدن در این آسانسـور عالوه بر 
اینکـه شـهر و مناطق دیدنـی آن را از باال می بینیـد، می توانید از 
فروشـگاه های سـوغاتی، رسـتوران ها و کافـی شـاپ های آن نیز 
اسـتفاده کنید. تلفریک شـهر ازمیر نیز که در سـال ۱۹۷۷ سـاخته 

شـده شـما را به ارتفاع ۴۲۳ متری از سـطح زمیـن می برد. 

از محله هـای دیدنـی این شـهر می تـوان از محلـه »آلزانکاک« 
نـام بـرد. خیابان هـای باریـک بـا خانه های بـه سـبک یونانی و 
رسـتوران های دل انگیـز. ایـن محلـه از مرکـز شـهر چنـدان دور 
نیسـت و حمـل و نقل عمومـی برای رفتـن به آنجا وجـود دارد. 

یکـی از دیدنی هـای شـهر ازمیر میدان »کناک« اسـت. شـهرت 
ایـن میـدان به دلیل برج سـاعت آن اسـت. این بـرج در سـال ۱۹۰۱ 
میـالدی سـاخته شـده اسـت و در کنار آن، مسـجد کناک و بـازار » 
کمرالتی« واقع شده است. برخالف بیشتر بازارها، در بازارهای سنتی 
ازمیـر می توانید بـه راحتی محصوالت را نگاه کنید و با فروشـندگان 
گـپ بزنید، بـدون اینکه حس کنید مجبوریـد از آن ها چیزی بخرید. 
پس حتما از بازار کمارالتی دیدن کنید و در بازدید از آن، حتما آبنبات 
سـنتی مخصـوص آن را کـه در همیـن بـازار تهیه می شـود امتحان 
کنیـد. در ایـن بـازار می توانیـد خوشـمزه ترین شـیرینی های ازمیر و 
زیتون های سـبز و سـیاه را پیدا کنید. بازدید از این بازار بدون شـک 
یکـی از خوشـمزه ترین تجربه هـای شـما در ایـن شـهر خواهـد بود.

از اماکـن مهـم دیگـر این شـهر می تـوان بـه »کادیفکالـه«، با نام 
قدیمـی »پاگوس«، اشـاره کرد. این شـهر یـادگاری از آمازون ها و قرن 
چهـارم قبـل از میالد بـود کـه در دوره  هـای امپراطوری یونـان، رم، 
بیزانـس و عثمانی، دسـتخوش تغییراتی شـد و با ۱۸۶ متـر ارتفاع، 
قرن  هاسـت کـه نگهبان دائمی شـهر ازمیـر و دریـای اژه اسـت. این 
قلعـه در زمـان اسـکندرکبیر توسـط یکـی از ژنـرال  هـای او به نـام 
»لیسماکوس« بازسـازی شد که آثار آن تا به امروز همچنان باقیست.

»حیصـار« نیـز بزرگ ترین و قدیمی ترین مسـجد در ترکیه اسـت 
کـه یـک انـدرون دلپذیر با یـک منبر و محـراب فوق العـاده دارد. 
مساجد دیگر ازمیر شامل »سالیچی اقلو«، »شادیروان« و »کمرالتی« 
اسـت کـه بازدیـد از آن هـا نیـز می توانـد بسـیار جـذاب باشـد.

سـاختمان های زیبـا و کوچه های قدیمی روسـتای »شـیرینجه«، 
بهشـت عکاسان و معماران اسـت. در این روسـتای زیبا می توانید 
خانه های سنتی ترکی را ببینید و اگر ترکی بلد باشید، با فروشنده هایی 
که با دیدنتان به شـما سـالم می کنند کمی گپ بزنید. اگر به سمت 
نواحـی باالتـر روسـتا برویـد، به نظر می آیـد که در زمـان، به عقب 
برگشـته اید. بهتر اسـت چنـد روز را در این روسـتای زیبا بگذرانید 
و از دیـدن افـراد محلـی و نان هـای تنـوری تـازه اش لـذت ببرید.

یکـی از بهتریـن تجربه هایـی که می توانید در ازمیر داشـته باشـید، قـدم زدن در کنار پیـاده روی 
طوالنـی کنار سـاحل و لذت بردن از آفتاب دلنشـین این شـهر اسـت. عصرها می توانیـد از فضای 
دلنشـین کافه هـا و رسـتوران های سـاحلی آن لـذت ببریـد و خودتـان را به یک چـای دبش ترکی 
مهمـان کنیـد. عـالوه بر آن، می توانیـد قایق سـواری در آب هـای آرام و زیبـای آن را به یک خاطره 

فراموش نشـدنی برای خودتـان تبدیل کنید.

در ازمیـر موزه های گوناگونی مانند موزه باستان شناسـی، موزه فرهنگ شناسـی، مـوزه آتاتورک، 
مـوزه هنرهـای نفیـس، مـوزه هنـر و مـوزه تاریـخ طبیعـی وجـود دارد. امـا دیدنی هـای ازمیر به 
موزه هـای آن و آنچـه تـا اینجـا نـام بردیم ختـم نمی شـود. در بایراکلی یک معبـد به نـام »آتنا« به 
معنی الهه عشـق و مهارت، کانال های »شـیر ینیر« و »یشـیل دره« نمونه ای از آثار مهندسـی رومی 
اسـت. رودخانـه »ملس« که در سرتاسـر عصر روم شـرقی و عثمانی آب ازمیـر را فراهم می کرد نیز 
از این منطقه عبور می کند. کلیسـای »سـنت پلیکارت« -قدیمی ترین کلیسـای ازمیر-، مهمانسرای 
»کیـزالر اقاسـی« از دیگـر دیدنی های این شـهراند که در سـفر به این شـهر دیدنی، بازدیـد از آن ها 

را نبایـد از یاد برد.
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سفر	به	سرزمین	
مایاها،	هندوراس

بسـیاری از سـایت های معتبر هرساله لیسـتی از مقاصد محبوب گردشـگری را اعالم می کنند. در این لیست شهرها 
و کشـورهایی وجـود دارنـد کـه شـاید تا پیـش از این به دالیل مختلفی کمتر از آن ها اسـتقبال می شـد امـا ناگفته های 
بسـیاری دارند. سـرزمین هندوراس یکی از این مقاصد اسـت که روزگاری بخشـی از محدوده فرهنگی سـرخ پوستان 
آمریـکای مرکـزی بـود و صدها سـال، تمدن مایا در غرب آن رواج داشـت. حیات وحش شـگفت انگیز، آثار باسـتانی 
بـه جـا مانـده از قـوم مایـا و پارک هـای ملـی وسـیع و زیبا از دالیلی هسـتند که توجه گردشـگران سراسـر دنیـا را به 
هندوراس جلب کرده اند. این کشـور یکی از زیباترین مقاصد گردشـگری در قاره آمریکا شـناخته می شـود. رودگردی، 
شـنا بـا ماهیان رنگارنگ، تماشـای دلفین ها و تورهـای بازدید از پرنده هـای بومی و مهاجر از دیگر جذابیت های سـفر 

به هندوراس اسـت. در ادامه با تعدادی از بهترین جاذبه های گردشـگری این کشـور آشـنا می شـویم.

این کشور دومین کشـور بزرگ آمریکای 
مرکـزی اسـت کـه بـه خاطـر زیبایی های 
وحـش  حیـات  و  طبیعـی  فوق العـاده  
بی نظیـر، گردشـگران زیـادی را از سراسـر 
دنیـا به سـوی خـود دعوت می کنـد. گل 
سرسـبد جاذبه های هنـدوراس، جزایر »بی 
آیلنـدز« اسـت. مجموعـه ای از چند جزیره 
کـه در حلقـه ای از صخره هـای مرجانـی 
قـرار گرفته اند. ایـن صخره هـای مرجانی، 
بخشـی از دومیـن صخره هـای مرجانـی 
بـزرگ دنیـا هسـتند و جزیـره »رواتـان«، 
بزرگ تریـن و توسـعه یافته تریـن جزیره در 
میـان جزایر بـی آیلندز اسـت. ایـن جزیره 

کـه قبـال بسـیار دنـج بـود، امـروزه یکـی از مهم تریـن مقاصـد تورهـای کروز اسـت و بـه یک جزیـره  محبـوب برای 
گردشـگران تبدیـل شـده اسـت؛ بـه خصوص بـرای کسـانی که عاشـق غواصـی و تفریحات آبی و سـاحلی هسـتند. 
صخره های مرجانی، نواحی سـاحلی این جزیره را زینت داده و مکانی بسـیار مناسـب برای غواصی و ماهیگیری اسـت؛ 
حتـی بـا وجود تعداد نسـبتا زیاد گردشـگران، این جزیره و نواحی سـاحلی آن هنوز هم بسـیار زیباسـت. فروشـگاه ها و 
رسـتوران های زیاد، درختان نخل، سـواحل دیدنی، آب های شـفاف و کریسـتالی و رفت وآمد کشـتی های کروز، همگی 

گوشـه ای از زیبایی هـای ایـن جزیره هسـتند.

از دیگـر جذابیت هـای ایـن منطقـه می تـوان بـه انسـتیتوی علـوم دریایی رواتـان اشـاره کـرد کـه در آن می توانید 
دلفین هـا را از نزدیـک ببینیـد. در ایـن مجموعه  جذاب می توانید با اکولوژی منطقه آشـنا شـوید و دلفین هـا را در یکی 
از تاالب هـای طبیعی در زیسـتگاه اصلی شـان تماشـا کنید. مـوزه  رواتـان، باغ های »کارامبـوال« و پارک دریایـی رواتان 
بـا فرصت هـای فوق العـاده  غواصـی، دیگـر جاذبه هـای این جزیـره را تشـکیل می دهند. بـاغ پروانـه  رواتـان، یکی از 
دیدنی هـای پرطرفـدار ایـن جزیره اسـت کـه در جنگل های اسـتوایی و در میان باغ های میـوه قرار گرفته اسـت. در این 
بـاغ، پروانه هـای بومـی مناطـق اطـراف زندگی می کنند و شـما می توانید گونه های متنـوع آن ها را در آنجـا پیداکنید و 

از تماشـای ایـن مخلوقات زیبـا، لذت ببرید.

|  بـرتـرین مقاصــد گــردشگـری  | |  بـرتـرین مقاصــد گــردشگـری  |



 |  37  |
مـاهنامه داخل پروازي هواپيمـايي جمهوري اسالمي ايـران "همـا" | شماره 146

»لیتـل فرنـچ کـی«، این بهشـت اسـتوایی، مقصد یک سـفر کوتـاه یـک روزه از رواتان اسـت. زیبایـی درختان نارگیـل و آب های 
شـفاف و روشـن بـا امکاناتـی عالی برای غواصی و قایق سـواری در نزدیکی سـاحل، از تجربیات نابی اسـت کـه در این منطقه برای 
گردشـگران وجـود دارد. بعـد از چنـد سـاعت تفریحات جذاب سـاحلی، می توانیـد تازه ترین غذاهـای دریایی را نـوش جان کنید یا 
بـرای تماشـای حیـات وحش منطقه، به زیسـتگاه ها و مناطق حفاظت شـده سـر بزنید. اگـر می خواهیـد تجربـه ای آرام از حضور در 

یک سـاحل اسـتوایی بی نظیر داشـته باشـید، حتما این منطقـه را انتخاب کنید.

سـایت باستان شناسـی »کوپـان«، یکـی از شـهرهای مایایی اسـت که مطالعـات زیـادی روی آن انجام شـده و از میـراث جهانی 
یونسـکو اسـت. قدمت این شـهر باسـتانی به ۲۰۰۰ سـال پیش برمی گردد. در این شـهر باسـتانی، جاذبه های زیادی وجود دارد که 
توجه گردشـگران را جلب می کند و موجب شـگفتی آن ها می شـود. این منطقه به خاطر سـتون های سـنگی یادبود و محراب هایش 
شـهرت دارد کـه در گوشـه و کنـار یـک میـدان بـزرگ قـرار گرفته انـد و بیشـتر آن ها بین سـال های ۷۱۱ تـا ۷۳۶ میالدی سـاخته  
شـده اند. یـک معبـد منحصربه فرد هم در این شـهر وجـود دارد کـه طوالنی ترین متن مایایی در آن پیدا شـده اسـت. تندیس های 

حکاکی شـده  ۱۶ پادشـاه مایایی در آکروپولیس این شـهر وجود دارد.

در نزدیکـی آکروپولیـس مرکـزی، یک منطقه  باسـتانی دیگر بـه نـام » Las Sepulturas« وجـود دارد که مکانـی فوق العاده برای 
آشـنایی بـا قوم مایـا و نحوه  زندگی آن ها پیش از فروپاشـی شـهر کوپان اسـت. 

بعد از گشـت و گـذار در بقایای این شـهر، موزه  تندیس های 
مایایـی را از دسـت  ندهیـد. در ایـن مـوزه، آثار به دسـت آمده 
از حفـاری سـایت های باسـتانی را می توانیـد تماشـا کنیـد. اگر 
دوسـت دارید در مسـیرهای طبیعی اطراف قدم بزنید، فرصتی 
فوق العـاده برایتـان فراهم می شـود کـه پرنـدگان و پروانه های 
زیبای بومی این منطقه را در طبیعتی زیبا و سرسبـز تماشا کنید 
و لذت ببریــد. شـهر باسـتانی »El Puente« فاصله  چندانی تا 

کوپـان نـدارد و یکی از شـهرهای کوچک تر مایایی اسـت. 

در شـهر باسـتانی کوپان، یک مـوزه  فوق العاده وجـود دارد 
که در آن مجموعه ای از تندیس ها، سـتون های سـنگی و سـایر 
آثـار ساخته شـده بـه دسـت قـوم مایـا نگهـداری شـده و به 
نمایـش درآمده اسـت. این مـوزه، در تونلی زیر تپه قـراردارد و 
بهتـر اسـت که بعـد از بازدید از منطقه  باسـتانی، این مـوزه را 
ببینیـد تـا بدانیـد که هر کدام از اشـیای کشـف شـده از کدام 
قسـمت شـهر پیدا شـده اند. این مـوزه یکـی از آن جاذبه هایی 
اسـت کـه در بازدیـد از ایـن شـهر باسـتانی، حتما بایـد برای 

بازدیـد از آن وقـت بگذارید.

پـارک ملـی »La Tigra« در ۲۰ کیلومتـری »تگوسـیگالپا«، 
پایتخـت هنـدوراس قـرار دارد و یکـی از زیباتریـن پارک هـا و 
مناطـق دیدنی هنـدوراس اسـت. این پـارک در ارتفـاع ۲۲۷۰ 

متـری قـراردارد و جنگلـی را دربرمی گیرد که میزبـان تعدادی 
از گونه هـای کمیاب حیات وحش اسـت؛ ایـن پارک همچنین 
بهشـتی برای پرندگان اسـت. بیـش از ۲۰۰ گونـه از پرندگان از 
جملـه تـوکان، النه کـن و درازدامـن در این پـارک ملی زندگی 
می کننـد. پرندگانی بـا پرهای رنگارنگ و زیبا که نظیـر آن ها را 

کمتـر جایـی می توانیـد از نزدیک ببینید. 

پـارک ملـی جنگل هـای ابـری نیـز بـه خاطـر گونـه ای از 
پرنـدگان به نام درازدامن معروف اسـت. ایـن پرنده  رنگارنگ 
و زیبـا، یکـی از جذاب تریـن پرندگان مناطق اسـتوایی اسـت. 
متاسـفانه از بین رفتن زیسـتگاه و شـکارهای غیرقانونی، نسل 
ایـن پرندگان زیبـا را در معرض خطر انقراض قرار داده اسـت. 
البته تنوع زیسـتی این پارک، بسـیار فراتر از پرندگان اسـتوایی 
اسـت و انواع حیوانات کمیاب هم در این پارک پیدامی شـود.

دریاچـه  »یوجوا«، بزرگ تریـن دریاچه ی طبیعـی هندوراس 
و بهشـتی بـرای پرنـدگان اسـت کـه در کنـار مسـیر بیـن 
»تگوسـیگالپا« و »سـن پدرو سـوال« قـرار دارد. بیـش از ۴۸۰ 
گونـه پرنده در این ناحیه شناسـایی شـده اسـت. گردشـگران 
می تواننـد ایـن دریاچه  کم عمق را از سـاحل آن تماشـا کنند یا 

در آن قایق سـواری کننـد. 

|  بـرتـرین مقاصــد گــردشگـری  |









سالم دنيا   

|  صفحـه 44 |                               | صفحـه ۵2 |                           | صفحـه ۵4 |                            |صفحـه  ۵6 |             

دانستنـی هـــا                         | دنیــای گجت هــا               | اســطوره       یــک  ردپــای        | کـافه نـــادری          

دانــایی







 |  44  | |  45  |
مـاهنامه داخل پروازي هواپيمـايي جمهوري اسالمي ايـران "همـا"| شماره 146

|  کــــافه نـــادری   | |  کــــافه نـــادری   |

شـاعر	
عاشقانه	ها

فریـدون مشـیری در سـی ام شـهریور مـاه ۱3۰۵ در تهـران به دنیا آمد. او از دوران خردسـالی به شـعر عالقه 

داشـت و از دوران دبیرسـتان دفتری از غزل و مثنوی ترتیب داد؛ اما آشـنایی با قالب های شـعرنو، او را از ادامه 

شـیوه کهن بازداشـت و به این ترتیب او راهی میانه را برگزید. فریدون مشـیری شـاعری است صمیمی و صادق 

کـه شـعرش آینـه تمـام نمای احوال و صفات اوسـت. کالم او منزه و محترم اسـت. او شـاعری اسـت ادیب که 

در همـه حـال حرمـت زبان و اهل زبان را حفظ می کند و اندیشـه هایش انسـان دوسـتانه و نجیب اسـت و برای 

احساسـات و عواطف عاشـقانه از لطیف ترین و زیباترین واژه ها و تعبیرها اسـتفاده می کند.
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فریدون مشـیری نه اسـیر تعصبات سـنت گرایان شـد، نه مجـذوب نوپردازان افراطـی. راهی را کـه او برگزید، همان حالت نمایـان بنیان گذاران 
شـعر نویـن ایـران بـود؛ بـه این معنا که او شکسـتن قالب هـای عروضی و کوتاه و بلند شـدن مصرع ها و اسـتفاده به جا و منطقی قافیـه را پذیرفته 
و از لحـاظ محتـوی و مفهـوم هـم بـا نگاهی تازه و نو به طبیعت، اشـیا، اشـخاص و آمیختـن آن ها با احسـاس و نازک اندیشـی های خاص خود، 

به شـعرش چهره ای کامال مشـخص داده بود .

پـدرش، ابراهیـم مشـیری، در ایـام جوانـی به تهران آمد و از سـال ۱۲۹۸ در وزارت پسـت مشـغول خدمت شـد. او نیز از عالقه مندان به شـعر 
بود و در خانوده او همیشـه زمزمه اشـعار حافظ و سـعدی و فردوسـی به گوش می رسـید. مادرش اعظم السـلطنه نیز به شعر و ادبیات عالقه مند 
بود و گاهی شـعر می گفت. مشـیری سـال های اول و دوم تحصیالت ابتدایی را در تهران بود و سـپس به علت ماموریت اداری پدرش به مشـهد 

رفت و بعد از چند سـال دوباره به تهران بازگشـت و سـه سـال اول دبیرسـتان را در دارالفنون گذراند و آنگاه به دبیرسـتان ادیب رفت. 

بـه گفتـه خـودش: »در سـال ۱۳۲۰ کـه 
ایران دچار آشـفتگی هایی بـود، ما به تهران 
برگشـتیم و من به ادامه تحصیل مشـغول 
شـدم و با اینکـه در همـه دوران کودکی ام 
بـه دلیل اینکه شـاهد وضع پـدرم بودم و 
از اسـتخدام در ادارات و زندگـی کارمندی 
پرهیز داشـتم، امـا مشـکالت خانوادگی و 
بیمـاری مـادرم سـبب شـد که در سـن 
۱۸ سـالگی در وزارت پسـت و تلگـراف 
مشـغول بـه کار شـوم و ایـن کار ۳۳ سـال 
ادامـه یافـت. در همیـن زمینه شـعری هم 

دارم بـا عنـوان عمر ویـران ...«

مشـیری همزمـان بـا اسـتخدام در اداره 
سـن  در  را  مـادرش  تلگـراف  و  پسـت 
۳۹ سـالگی از دسـت داد کـه ایـن موضوع 
اثـری عمیـق در او برجاگذاشـت. او روزهـا 
کار می کـرد و شـب ها درس می خوانـد و 
از همـان زمـان بـه مطبوعـات روی آورد و 
در روزنامه هـا و مجـالت کارهایـی از قبیل 
خبرنگاری و نویسـندگی را بـه عهده گرفت 
و از سـال ۱۳۳۲ تـا ۱۳۵۱ مسـوول صفحـه 
شـعر و ادب مجله روشـنفکر بود. او بعدها 
در رشـته ادبیات فارسـی دانشگاه تهران به 

ادامـه داد.  تحصیل 

 مشـیری سـرودن شـعر را از نوجوانی و 
تقریبـا از پانزده سـالگی شـروع کـرد. اولین 
مجموعـه شـعرش بـا نـام »تشـنه توفان« 
در ۲۸ سـالگی او بـا مقدمـه محمدحسـین 
شـهریار و علـی دشـتی در ۱۳۳۴ بـه چاپ 
مجموعـه  ایـن  دربـاره  او  خـود  رسـید. 
می گویـد: »چهارپاره هایی بود که گاهی سـه 
مصرع مسـاوی با یک قطعه کوتاه داشـت، 
و هـم وزن داشـت، هـم قافیـه و هم معنا. 
آن زمـان چندیـن نفر از جمله نـادر نادرپور، 
هوشـنگ ابتهاج، سیاوش کسـرایی، مهدی 
اخـوان ثالـث و محمـد زهری بودنـد که به 
همین سبک شـعر می گفتند و همه شاعران 

نامدار شـدند، زیرا به شـعر گذشته بی اعتنا 
نبودنـد. اخـوان ثالـث، نادرپـور و مـن بـه 
شـعر قدیـم احاطـه کامـل داشـتیم، یعنی 
آثار سـعدی و حافـظ و فردوسـی را خوانده 
بودیـم، در مورد آن ها بحـث می کردیم و بر 

آن تکیـه می کردیـم.« 

مشـیری توجـه خاصـی نیز به موسـیقی 
ایرانـی داشـت و در پـی همیـن دلبسـتگی 
طـی سـال های ۱۳۵۰ تـا ۱۳۵۷ عضویـت 
شـورای موسیقی و شـعر رادیو را پذیرفت و 
در کنـار دیگر بزرگان عرصه ادبیات، سـهم 
بسـزایی در پیوند دادن شـعر و موسـیقی و 
غنی سـاختن برنامـه گل های تـازه در رادیو 

ایـران در آن سـال ها داشـت.

او در سـال ۱۳۷۷ به آلمان و آمریکا سـفر 
کرد، و مراسـم شـعرخوانی او در شـهرهای 
کلن، لیمبـورگ و فرانکفورت و همچنین در 
۲۴ ایالـت آمریـکا از جمله در دانشـگاه های 
بی سـابقه ای  به طـور  نیوجرسـی  و  برکلـی 
مـورد توجـه دوسـتداران ادبیـات ایـران 
قرارگرفـت. در سـال ۱۳۷۸ طی سـفری به 
سـوئد در مراسم شعرخوانی در چندین شهر 

شـرکت کرد. 

فریدون مشیری سـرانجام در بامداد سوم 
آبـان مـاه ۱۳۷۹ در سـن ۷۴ سـالگی و بر اثر 
بیماری، چشـم از جهان فروبست . او شاعری 
بـود که در هیچ عصری متوقف نشـد. شـعر 
وی بازتابـی اسـت از همـه مظاهـر زندگی و 
حوادثـی کـه پیرامـون او در جهان گذشـته و 
همواره ستایشگر خوبی، پاکی، زیبایی و بیانگر 
همـه احساسـات و عواطـف انسـانی بـوده 
و بیـش از همه خدمتگزار انسـانیت اسـت. 
معروفتریـن اثر او شـعر »کوچه« نـام دارد که 
در اردیبهشـت ۱۳۳۹ در مجلـه »روشـنفکر« 
چاپ شد. این شعر از زیباترین و عاشقانه ترین 

شـعرهای نو زبان فارسـی اسـت.

بی تو مهتاب شبی، باز از آن كوچه گذشتم
همـه تن چشـم شـدم، خیـره به دنبـال تو 

گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

شدم آن عاشق دیوانه كه بودم
در نهان خانه جانم، گل یاد تو، درخشید

باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید

یـادم آمـد كـه شـبی باهـم از آن كوچـه 
گذشـتیم

پـر گشـودیم و در آن خلـوت دل خواسـته 
گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.
تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

من همه، محو تماشای نگاهت...
یادم آید، تو به من گفتی:
ـ »از این عشق حذر كن!

لحظه ای چند بر این آب نظر كن،
آب، آیینۀ عشق گذران است،

تـو كـه امـروز نگاهـت بـه نگاهـی نگـران 
اسـت،

باش فردا، كه دلت با دگران است
تـا فرامـوش كنی، چندی از این شـهر سـفر 

كن!«
با تو گفتم:  »حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش تو؟ هرگز، نتوانم!
و  شـب  آن  غـم،  ظلمـت  در  ...رفـت 

هـم، دگـر  شـب های 
نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم،
نه ُکنی دیگر از آن كوچه گذر هم . . .

بـی تـو، اما، بـه چه حالـی مـن از آن كوچه 
گذشتم!
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رسـتم نام آورتریـن چهـره اسـطوره ای در شـاهنامه و به تبـع آن، مهم ترین 
چهـره اسـطوره ای ادبیـات فارسـی اسـت. بخـش بزرگـی از داسـتان های 
شـاهنامه مربوط به زندگی رسـتم اسـت؛ از جمله هفت خوان رسـتم، رستم و 
سـهراب، رسـتم و اسفندیار، رستم و شـغاد. او همچنین در داستان های مهم 
دیگری مثل داسـتان سـیاوش و داسـتان بیژن و منیژه  هم نقش مهمی دارد. 
رسـتم قهرمان مورد عالقه  فردوسـى اسـت کـه در تمام میدان هـاى جنگ و 
پهلوانـى از جانبدارى و دلبسـتگى حماسه سـراى طوس برخوردار بوده اسـت.
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 رسـتم در میـان تمامی شـخصیت های تاریخـی ایران به 
عنوان نماد بزرگی و شـكوه و قدرت ملی ایرانیان محسـوب 
می شـود. او فرزند زال و رودابه اسـت و نژادش به جمشید، 
پادشـاه پیشـدادى، مى رسـد. درباره چگونگی به دنیا آوردن 
رسـتم در اشـعار حکیم ابوالقاسـم فردوسـی آمده که رودابه 
همسـر زال دچار درد شـدید زایمان شـد و نتوانست طفل را 

بـه دنیا آورد و زال ناالن از سـیمرغ یاری خواسـت:

به بالیِن رودابه شد زاِل زر
پر از آب رخسار و خسته جگر
سیمرغش آمد به یاد همان پّر ِ

بخندید و سیندخت را مژده داد
یکى ِمجمر آورد و آتش فروخت

و ز آن پر سیمرغ، لختى بسوخت
هم اندر زمان، تیره گون شد هوا 

پدید آمد آن مرغ فرمان روا

به دسـتور سـیمرغ قرار شـد پهلـوی رودابه را پـاره کنند 
و کـودک را بیـرون آورنـد امـا سـیندخت، مـادر رودابـه، 
کـه نگـران فرزنـد خـود بود اشـک می ریخـت و بـی قراری 

می کـرد.

فرو ریخت از مّژه سیندخت خون 
که کودک ز پهلو کى آید برون !

بـه ایـن ترتیب یک موبد و یک طبیب را بـر بالین رودابه 
آوردنـد. در آن زمـان روحانیـون و موبـدان عـالوه بر انجام 
وظایـف دینی، پزشـکی نیز می کردنـد. طبیب ابتـدا رودابه 
را بیهـوش کرد. آنگاه پهلویش را شـکافت و کـودک را خارج 

کرد. 
بکافید، بى رنج، پهلوِى ماه 

بتابید مر بچه را سر ز راه 
چنان بى گزندش برون آورید 

که کس در جهان آن شگفتى ندید
یکى بچه بد چون گوى شیرفش

به باال بلند و به دیدار، َکش
شگفت اندرو مانده ُبد مرد و زن

که نشنید َکس بچه پیلتن! 

رسـتم از كودكـی شـیوه ای دیگـر داشـت. می گوینـد ده 
دایـه به رسـتم شـیر مى دادنـد و چـون او را از شـیر گرفتند 

خوراكـش غـذاى پنج مـرد بود: 
به رستم همى داد ده دایه شیر 

 که نیروِى مرد است و سرمایه شیر

چو رستم بپیمود باالِى هشت
به ساِن یکى سرِو آزاد گشت

تو گفتى که سام َیَلستى به جاى
به باال و دیدار و فرهنگ و راى

رسـتم بالیـد و جـوان شـد و در دلیـری و زورمنـدی 
ماننـد نداشـت. رسـتم در طـول حضـورش در شـاهنامه، 
تاثیرگذارترین شـخصیت داسـتان ها و خط محـوری اتفاق ها 
و روایت هاسـت و گـره بسـیاری از مشـکالت به دسـت او 
بازمی شـود.عالوه بر گذشـتن از هفت خوان دشـوار، نجات 
کیکاووس از بند دیو سـپید، مبارزه با افراسـیاب و اسفندیار، 
خـون خواهـی سـیاوش، نجـات بیـژن و کشـتن پسـرش 

سـهراب از مهم تریـن اتفاق هـای زندگی رسـتم هسـتند.

در شـاهنامه طـول عمـر پهلوانانـی که از نسـل سـام یل 
)پـدر بزرگ رسـتم( هسـتند بسـیار طوالنی ذکر شده اسـت 
و بـه همیـن طریـق طول عمر رسـتم نیز در حدود ششـصد 
سـال بـود و پادشـاهی افراد زیـادی مثل منوچهـر، کی قباد، 
کی کاووس، کی خسـرو، لهراسـب، گشتاسـب و بهمن را دید 
و در زمـان حکومت هرکدام از آن ها بارها به جنگ دشـمنان 
مختلـف و مخصوصـا تورانیان رفـت و از ایران دفـاع کرد. 

او در نهایـت بـه مـرگ طبیعـی نیـز از دنیـا نرفـت و به 
نیرنـگ نابـرادری اش شـغاد درون چـاه افتـاد و بـه همـراه 
اسـب خود رخـش از دنیـا رفت؛ در ایـن واقعه بـرادر دیگر 
رسـتم به نام زواره و اسـب او،رخش، نیز کشـته شدند. البته 
او قبـل از مـرگ بـا یـک تیر بـرادرش شـغاد را کشـت. تیر 
رسـتم از درخـت عبور کرد و باعث دوخته شـدن شـغاد به 

درختی شـد کـه پشـت آن پنهان شـده بود:
تهمتن به سختی کمان برگرفت 
بدان خستگی تیرش اندر گرفت
درخت و برادر بهم بر بدوخت 
به هنگام رفتن دلش برفروخت

سـپس رسـتم سـر بـر آسـمان کـرد و پـس از راز و نیـاز با 
پـروردگار، جـان داد:

بدو گفت رستم ز یزدان سپاس 
 که بودم همه ساله یزدان شناس
مرا زور دادی که از مرگ پیش
ازین بی وفا خواستم کین خویش
بگفت این و جانش برآمد ز تن 

برو زار و گریان شدند انجمن
زواره به چاهی دگر در بمرد

سواری نماند از بزرگان و خرد
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عینک	های	آفتابی	
کنار	می	روند!

اگـر بـا عینک هایـی کـه عدسـی های آن ها از نـوع فوتوکرومیک هسـتند و به نسـبت نور محیـط تاریک 
می شـوند، آشـنایی دارید و یا از چنین محصوالتی اسـتفاده می کنید، احتماال با شـنیدن خبر ساخت لنزهای 

فوتوکرومیک خوشـحال خواهید شد.

لنزهـای فوتوکرومیـک ورژنـی پیشـرفته و جدیـد از شیشـه  عینک هایی هسـتند کـه با توجه به شـرایط 
محیـط، تیره تـر شـده و از چشـمان در برابر نور زیاد اطـراف محافظت می کنند. این محصـول که خبر تولید 
  )Johnson & Johnson Vision( انبوه آن در آینده نزدیک توسـط شـرکت جانسـون اند جانسـون ویژن
منتشـر شـده، درسـت همانند شیشـه های فوتوکرومیک عمل می کند و محافظ چشـمان کاربران در مقابل 

نـور اضافه محیـط خواهد بود.

لنـز فوتوکرومیک موردنظر با همکاری شـرکت ترنزیشـن اوپتیـکال )Transitions Optical( سـاخته 
شـده و اسـم آن اکویو اوسـیس )Acuvue Oasys( اسـت. همانطور که اشـاره شـد، این نوع لنز چشـمی 
هماننـد محصـوالت مشـابه بـر روی مردمـک چشـم قرار می گیـرد و عـالوه بر برطـرف کردن تـاری دید، 

پرتوهـایUV  و نـور آبـی را فیلتـر کرده و 
بـه سـرعت به افزایـش نور جذب شـده 

عکس العمـل نشـان می دهد.

از طرف کمپانی جانسـون اعالم شده 
کـه هـدف اصلـی از سـاخت محصول، 
جایگزیـن کردن این لنزهـا با عینک های 
آفتابی اسـت و کاربران با اسـتفاده از این 
نـوع لنـز، دیگر نیازی به پوشـاندن تمام 
چشمانشـان در مقابـل آفتـاب نخواهند 
داشـت؛ به عالوه،  متخصصان می گویند 
کـه اکویـو اوسـیس حاصـل یـک دهـه 
تحقیـق و پژوهش بـوده و تاکنون هزاران 

داوطلـب آن را امتحـان کرده اند.

از طریق انجام آزمایش های گسـترده، 
هفتـه  دو  بـرای  کـه  موردنظـر  لنـز 
قابل اسـتفاده اسـت، تاییدیه هـای الزم 
برای سـاخت را از سـازمان غذا و داروی 
آمریـکا گرفتـه و گفته شده اسـت که این 
محصول در نیمه اول سـال ۲۰۱۹ به بازار 

عرضـه می شـود.
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تنـوع فوق العـاده زیـاد جاذبه های ویتنـام مردم جهان را برای سـفر به این کشـور مجاب می کند، زیـرا می تواند 
هر سـلیقه ای را راضی کند؛ چه کسـانی که دوسـت دارند در سفرشـان آرامش مطلق را تجربه کنند، چه آن هایی 
کـه می خواهنـد از طبیعـت و حیات وحشـی نـادر دیـدن کننـد. این کشـور جاذبه هایـی دارد کـه جزو نـوادر دنیا 
بـه حسـاب می آیـد؛ چشـم اندازهای طبیعـی و فوق العاده زیبـا و اختالف ارتفاع بسـیار زیـاد، از جملـه ویژگی های 

منحصربه فـرد ویتنام محسـوب می شـوند کـه هر گردشـگری را مجذوب خـود می کنند .

ویتنـام یکـی از زیباتریـن کشـورهای منطقه جنوب شـرقی آسیاسـت کـه ۵۴ نوع نـژاد گوناگون دارد. کشـوری 
باریـک و طوالنـی، با هزاران سـال تاریخ با شـکوه و پیروزی های درخشـان که میان دریای چیـن جنوبی و مرزهای 
الئـوس و کامبـوج قرار گرفته اسـت . این سـرزمین زیبا با تراس های سرسـبز برنج، کوه های جنگلـی، دره های زیبا، 
ارتفاعـات مرکـزی، دلتاهـای حاصلخیز و سـواحل زیبا؛ از شـهرهای مدرن پررونق گرفته تا شـهرهای اسـتعماری، 
اسـتراحتگاه های سـاحلی، روسـتاهای سـنتی، مکان های باسـتان شناسـی و جزایر بی نظیـر، جاذبه هـای فراوانی را 

برای گردشـگران فراهم کرده اسـت. 

شـهر »هانوی«، پایتخت ویتنام، در شـمال کشـور و در کنار روخانه سـرخ واقع شـده اسـت. مقامات ویتنامی 
مدعی هسـتند که هانوی شـهری با قدمتی هزار سـاله اسـت. اگر تنهـا می خواهید یک مـکان را در ویتنام ببینید، 
آن منطقـه بـه احتمـال زیـاد هانوی خواهد بـود. هانوی ترکیب بسـیار خوبی از فرهنگ شـرقی و غربی اسـت. در 
قلـب هانـوی محلـه قدیمی، مـوزه فضای بـاز، معمـاری تاریخی اسـتعماری آسـیایی و فرانسـه که تا حـد زیادی 
بـا وجـود بمبـاران ویتنـام در جنگ دسـت نخـورده باقی مانـده وجـود دارد. در اینجـا در میان منظـره بلوارهای 
پوشـیده بـا درخـت، گردشـگران می تواننـد بازارهـای شـلوغ را بگردنـد، در کافه عجیـب و جالب قهوه بنوشـند 

و از مکان هـای مشـهوری مانند خانـه بزرگ 
اپـرا، کاخ ریاسـت جمهوری و کلیسـای جامع 
»سـنت جـوزف« بازدید کننـد. هانوی معابد 
باورنکردنـی زیـادی دارد. زمانـی کـه بـه این 
ناحیـه سـفر می کنیـد معبـد متعلق بـه قرن 

یازدهـم را حتما ببینید. 

خلیـج »هالونگ« بـا آب سـبز و مجموعه 
صخره هـای آهکـی برآمـده از آب، شـبیه بـه 
یـک صحنه از یـک داسـتان فانتزی اسـت. 
ایـن خلیـج در حـدود ۱۳۰ کیلومتـری شـرق 
هانـوی در شـمال ویتنام قـراردارد. این خلیج 
بی نظیـر بـا بیـش از ۲۰۰۰ جزیـره پوشـیده از 
جنـگل با غارهـای جـذاب، کنـده کاری روی 
دریاچه هـا،  و  گودال هـا  سـنگی،  کوه هـای 
بسـیار مقصد محبوبی است. بسـیاری از این 
جزیره هـا در طـول قرن هـا توسـط فرآیندهای 
طبیعـی بـه شـکل های فـوق العـاده تبدیـل 

شـده اند.

ویتنام،	کشور	تراس	های	
زیبای	برنج
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شـهر قدیمـی »هوی آن« که در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو ثبت شـده اسـت، بـا بناهایی زیبا، 
نمایشـگری زنده از معماری شـهرهای قدیمی در شـرق اسـت که در کنار معابد چینی، پل سرپوشـیده 
ژاپنـی، مغازه هـای چوبـی، خانه های فرانسـوی و کانال هـای قدیمی که هرکدام معمـاری منحصربه فرد 
و کهـن یـک کشـور را در خـود جای داده اسـت، زیبایی شـهر را دو چنـدان می کند. سـواحل رودخانه 
در ایـن شـهر قدیمـی که بـا فانوس هایی روشـن می شـود، بهترین بخش برای گشـت و گذار در شـب 

است.

موزه هـای بسـیاری در این قسـمت از شـهر وجـود دارد که تاریـخ و فرهنگ مـردم را روایت می کند 
کـه از جملـه  آن هـا مـوزه تجارت سـفالگری، موزه فرهنگ اقـوام، مـوزه تاریخ و فرهنگ و موزه »سـای 
هون« هسـتند که هر کدام بخشـی از فرهنگ ترکیبی شـرقی و غربی این شـهر را نشـان می دهند. شهر 
تاریخی هوی آن نمونه ای منحصر به فرد و محافظت شـده از بنادر سـنتی منطقه  آسـیای جنوب شـرقی 
اسـت کـه در امتـزاج فرهنگی ملل و اقوام منطقه نقش مهمی داشـته اسـت. در حقیقـت هوی آن تنها 

شـهر بندری ویتنام با این خصوصیات اسـت که سـالم و دسـت نخورده باقی مانده اسـت. 

برپایی فسـتیوا ل های سـنتی از دیگر جاذبه های این کشوراسـت. مراسـمی سرشـار از شادی، نشاط 
و رنـگ بـا لباس های سـنتی که مـردم را درهر سـنی گردهم مـی آورد. این جشـنواره ها و فسـتیوال ها 
که توسـط ۵۴ نژاد گوناگون در هرگوشـه ازکشـور برگزارمی شـوند مقدمه خوبی برای ورود بینندگان به 

دنیـای خـاص  فرهنـگ و رسـوم ویتنام و دیـدن تک تک آن ها از نزدیک اسـت.

از آثـار میـراث فرهنگـی ایـن کشـور می تـوان از 
شـهر قدیمـی و تاریخـی »هوء« نـام برد. این شـهر 
در سـواحل رودخانه »عطر« در ویتنـام مرکزی واقع 
شـده اسـت و زمانـی پایتخـت امپراتوری سلسـله 
»نگویـن« بـود. امـروزه بقایـای آن دوره باشـکوه در 
معمـاری شـهر و فرهنـگ و غذاهـای آن منعکـس 
شـده اسـت و آن را یکـی از بهتریـن مکان هـا برای 
بازدیـد در ویتنـام کـرده اسـت. از آثـار تاریخی این 
شـهر، »ارگ« معروف ترین اسـت کـه زمانی صندلی 
حکومـت امپراطوران نگوین بـود. ارگ یک مجتمع 
بـزرگ از کاخ بزرگ، معابد آراسـته، دیوارها و دروازه 

است. 

آب و هـوای سـرد در تمـام طـول سـال و مناظر 
روسـتایی از دره هـای مه آلود، درختان کاج سرسـبز 
و گل هـای رنگارنـگ از دالیلی اسـت کـه »داالت« 
زمانی توسط امپراتوران ویتنامی و مستعمره نشینان 
فرانسـوی مورد اسـتفاده قرار می گرفـت. امروزه این 
شـهر جـذاب در ارتفاعـات جنوبـی مرکـزی ویتنام 
یـک مقصـد محبـوب بـرای کسـانی اسـت کـه به 
دنبـال رهایـی از گرما هسـتند. داالت نه تنها مکانی 
مناسـب برای پیـاده روی اسـت، بلکـه یک صحنه 
زیبـا از معمـاری اسـتعماری فرانسـه و ویالهایی در 

میـان مناظری دیدنی اسـت.

»مای سـان« در سـاحل مرکزی ویتنـام به عنوان 
سـایت باسـتان شناسـی مهمی شـناخته می شـود. 
این مکان یکی از برجسـته ترین سـایت های باستانی 
جنوب شـرقی آسـیا اسـت. این بخـش زمانی مرکز 
عمـده مراسـم مذهبـی هنـدو بـود کـه در آن بـه  

پرسـتش خدا، یعنـی شـیوا می پرداختند.

رودخانـه  امتـداد  در  »هوشـی مین«  شـهر 
»سـایگون« در نزدیکی دلتای »مکونـگ« در جنوب 
ویتنـام بزرگ ترین شـهر این کشـور اسـت که دالیل 
زیـادی را بـرای بازدیـد از آن پیشـنهاد می دهنـد؛ 
از ترکیـب جاذبه هـای تاریخـی و مـدرن بـا یکدیگر 
گرفتـه تـا خرید پر جنـب و جـوش، ناهار خـوری و 

شـبانه. زندگی 

میـوه،  باغ هـای   ، رنگارنـگ  بازارهـای شـناور 
شـالیزارها، زمین هـای نیشـکر، پناهـگاه پرنده هـا و 
روسـتاهای عجیـب و جالب، همه  آن چیزی اسـت 
که بسـیاری را به دلتای »مکونـگ« در جنوب غربی 
ویتنـام می کشـاند. دلتـای مکونـگ با نام مسـتعار 
»سـبد برنـج ویتنـام«، توسـط کانال هـا و نهرهایـی 
حاصلخیـز شـده کـه بـه وسـیله رودخانـه مکونگ 
تغذیه می شـوند. بیش از یک سـوم کشـور تایلند از 
مـزارع غنـی و باغ ها تا شـالیزارها و مـزارع پرورش 
ماهی از دلتای مکونگ که گسـتره آن از خلیج تایلند 

تا شـهر هوشـی میـن اسـت، تغذیه می شـود.
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اخبار "همـا"
بــرای اطــالع از آخریــن اخبــار و مشــروح آن هــا و آگاهــی از مســیرهای جدید پــروازی "همـــا" بــه آدرس ســایت  مــا ) Iranair.com( مراجعه کنید.

کیتـــرینگ	مجهــز		هواپیمایی	جمهوری	
اسالمی	ایران"همــا"	در	فـرودگـــاه	
حضـرت	امـــام)ره(	افتتـــاح	شـــد

صبـح روز دهـم اردیبهشـت ۱۳۹۷، کیترینـگ مجهـز "همـا" در فـرودگاه حضـرت امـام)ره( بـا حضور  
فرودگاهـی  شـهر  مدیرعامـل  و  رییس هیات مدیـره  شـرکت،  ایـن  مدیرعامـل  و  رییس هیات مدیـره 
حضـرت امـام )ره(، فرماندهـان نیروی انتظامی و سـپاه فرودگاه،خبرنگاران رسـانه های گروهی و سـایت های 

خبـری و نیـز جمعـی از مدیـران صنعت افتتاح شـد و رسـما مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت. 

ایـن کیترینـگ که دارای نشـان گردشـگری حالل و یکی از بزرگ ترین مراکز کیترینگ هوایی در خاورمیانه به شـمار مـی رود، در زمینی 
بـه مسـاحت ۱۷ هـزار و ۵۰۰ مترمربـع آماده شـد و ظرفیت روزانه آن تولید ۶۰هزار پرس غذای گرم و سـرد در دو شـیفت کاری اسـت. 
در خصـوص نشـان گردشـگری حـالل ذکـر این توضیح ضـروری به نظر می رسـد کـه از آنجایی که تعداد بی شـماری از مردم مسـلمان 
جهـان هماننـد دیگـر همنوعان خود، به سـفر کردن در سـرزمین هایی خارج از محل سـکونت خـود عالقه مند هسـتند و از اولویت های 
مقصد ایشـان، سـفر به مناطقی اسـت که به فرهنگ و ارزش های اسـالمی اهمیت دهد و قوانین و آداب آن، اجرا شـود؛ در این زمان 

اسـت کـه گردشـگری حالل مطرح می شـود و می تـوان آن را به عنـوان راهکاری مناسـب در نظر گرفت.

کارشناسـان صنعت توریسـم، گردشـگری حالل را محصول جدیدی از صنعت گردشـگری معرفی کرده اند که برنامه های مخصوصی 
را بـرای مسـافران مسـلمان در نظـر می گیـرد و بسـتری را فراهـم می کنـد که آن هـا طی سـفر، بتوانند به آسـانی به امـور مذهبی خود 
پرداختـه، از خـوراک و غذاهـای حـالل اسـتفاده کـرده و تمـام نکاتـی را که در زمینـه  دینی و مذهبی بـه انجام آن ملزم هسـتند، بدون 
دغدغه انجام دهند. به همین دلیل، می توان این نوع گردشـگری را در گروه گردشـگری مذهبی قرار داد. به بیانی سـاده تر گردشـگری 

حـالل، نـوع خاصی از گردشـگری مذهبی اسـت که تمـام فعالیت های آن طبق قوانین اسـالمی انجام می شـود.

کشـور ایران به دلیل داشـتن پتانسـیل های مناسـب در زمینه ی گردشـگری حالل، می تواند یکی از بهترین مقاصد مسـافرت، برای 
مسـلمانان جهـان محسـوب شـود. منطقـه ای که قانـون اجرا شـده در آن بر مبنای اسـالم بـوده و اصول حـالل در زمینه های مختلف 
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در آن بـه خوبـی رعایـت می شـود. بـه عنـوان مثال، نمی تـوان در هیچ رسـتوران، هتل و مکان هـای اقامتی، غذاهـا و نوشـیدنی هایی را یافت که با گوشـت یا مواد 
حرام تهیه شـده باشـد. بنابراین می توان ادعا کرد که گردشـگری حالل، صنعتی اسـت ارزشـمند که به دلیل اهمیت آن در سـطح جهانی، به پیشـرفتی قابل توجه 
دسـت یافته اسـت. پیشـرفتی که می تواند زمینه ی حضور هر چه بیشـتر مسـافران و گردشـگران مسـلمان خارجی را در کشـور عزیزمان ایران با جاذبه های طبیعی 

و تاریخـی و تمدنـی چنـد هزار سـاله فراهم کند و درآمدی مناسـب را برای صنعت گردشـگری به ارمغـان آورد.

بـا تالش هـای بی وقفـه متخصصـان همایـی، این مجموعه که سـال ها نیمـه کاره باقی مانـده بود و هزینه هـای زیادی را به شـرکت تحمیل می کـرد، به مرحله 
بهره بـرداری رسـید و بـه ایـن ترتیـب سـرویس دهی به پروازهـای بین المللی "همـا" را که پیش از ایـن از طریق کیترینـگ مهرآباد و با ماشـین های مجهز مخصوص 

حمل موادغذایی انجام می پذیرفت، تسـهیل سـاخت. 

وجـود چنیـن کیترینـگ بـزرگ و فعالی در محدوده ایرسـاید فرودگاه حضـرت امام)ره( این امکان را در اختیار سـایر شـرکت های هواپیمایی نیز قـرار می دهد تا به 
منظـور تامیـن غـذای پروازهای خود از این مجموعه اسـتفاده نماینـد و از محصوالت با کیفیت و اسـتاندارد "هما" بهره گیرند.
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سفری	به	آرامی	
خواب	کودکان

مسـافرت زمینـی بـه دلیـل طوالنی بـودن مسـیر، ممکن اسـت برای مـادر و نوزاد خسـته 
کننـده باشـد؛ بـه همین دلیل بعضـی از زوج ها ترجیح می دهند برای مسـافرت با نـوزاد خود، 
از هواپیمـا اسـتفاده کننـد؛ اما همین مسـافرت هوایی با نـوزادان محدودیت هایـی دارد که با 
درنظرگرفتـن چنـد نکته سـاده می توانیـد سـفر آرام و لذت بخشـی را برای خـود و فرزندمان 

بزنیم.  رقم 

تغذیه نوزاد در سفر

سـفر بـه دلیـل تغییراتی کـه در رونـد زندگـی روزمـره ایجاد 
می کنـد، ممکن اسـت برای شـیرخواران ناخوشـایند باشـد. اما 
اگـر نـوزاد با شـیر مادر تغذیه شـود و تماس پوسـتی کـودک با 
مـادر حفـظ شـود، آرامش فوق العـاده ای به کـودک می دهد که 
بـر تمام اسـترس های سـفر غلبه می کنـد. همچنیـن در صورتی 
کـه کـودک در طـول سـفر از شـیر مـادر تغذیـه کند، نـه تنها از 
آلودگی هـای ظـروف و شیشـه های پالسـتیکی در امـان اسـت، 
بلکه احتمال ابتال به اسـهالی که ممکن اسـت در طول سـفر رخ 

دهد نیـز کاهـش می یابد. 

مکان مناسب برای پرواز

بهتر اسـت قسـمت جلو هواپیما و صندلی های مجاور دیواره 
هواپیمـا را رزرو کنید. جلو هواپیما فضای بیشـتری وجـود دارد و 
نشسـتن در این قسـمت برای شـما و نوزادتان راحت تر اسـت. 
یـک پیشـنهاد دیگـر هم بـرای شـما داریـم، اینکـه از پروازهای 

شـب اسـتفاده کنید تا نوزاد شـما راحت تـر بخوابد.

حواستان به گوش های نوزادتان باشد

همانطـور که می دانید هنگام بلند شـدن هواپیمـا از روی باند 
فرودگاه و هنگام فرود آمدن و کاهش ارتفاع، تغییر سـریع فشـار 

هـوا در داخـل کابیـن باعث می شـود تا بـه گوش میانی فشـار 
وارد شـود. بـه همیـن دلیل به بزرگسـاالن توصیه می شـود که 
آدامـس بجونـد و یا آب نبـات بمکند تـا دچار گرفتگی یـا پارگی 
پـرده گوش نشـوند. در چنین حالتی نوزادان نیـز دچار گوش  درد 
می شـوند و ایـن موضـوع ناآرامـی و بی قـراری آن هـا را در طول 
پـرواز بـه همـراه دارد. بنابر ایـن بهتریـن کار بـرای دوری از ایـن 
مشـکل آن اسـت که هنـگام بلند شـدن و فرود آمـدن هواپیما، 
به نوزاد شـیر بدهید یا شیشـه  شـیر یا پسـتانک را برای مکیدن 
در دهـان او بگذاریـد. عمـل مکیدن کمک می  کند تا فشـار وارد 

شـده بر گـوش کمتر و در نتیجـه درد او هم کمتر شـود.

چند نکته ایمنی 

محفظـه بـاالی سـرتان را پر از وسـیله نکنید. گذاشـتن اشـیا 
سـنگین و زیـاد در بـاالی سـر، خطـر سـقوط آن هـا را هنـگام 

تکان هـای ممتـد هواپیمـا بیشـتر می کنـد.

کمربندتـان را در طـول پرواز بسـته نگه داریـد. اگر کمربندتان 
بـاز باشـد، در موقع تـکان  های هواپیما ممکن اسـت نوزادتان از 

دسـت شما بیفتد.

در طـول پـرواز بـا نـوزاد، ترجیحـا چای یـا قهوه ننوشـید. با 
هـر تـکان هواپیما ممکـن اسـت نوشـیدنی های داغ روی فرزند 

شـما بریزد.
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راحتی و ایمنی پـرواز با هواپیمای 
A300B4-605R  ایرباس

)A300-600( "همـا"

هواپیمـای ایربـاس A300B4-605R یـک هواپیمـای پهـن پیکر ۲ موتـوره میان برد سـاخت کارخانه ایرباس اسـت. 
ایـن هواپیمـا توانایـی جابه جایی حداکثر ۳۴۵ مسـافر را در مسـیرهای تا حداکثـر ۷۵۰۰ کیلومتر )۲۶۶ مسـافر در حداکثر 
بـرد پـروازی( داراسـت. هواپیمایـی جمهـوری اسـالمی ایـران "همـا" دارای ۴ فرونـد از این نـوع هواپیما بـا عالئم ثبتی 

EP-IBA، EP-IBB، EP-IBC و EP-IBD اسـت کـه در ادامـه به مشـخصات آنهـــا  اشـاره می کنیم.

مدل

هواپیماهای ایرباس A300-600 شـرکت "هما" از نوع A300B4 - 605R اسـت و از موتورهای قدرتمند جنرال الکتریک 
 Horizontal( اسـتفاده می نمایـد، شـایان ذکـر اسـت بـه جهـت افزایش بـرد پـروازی، سـکان های افقـی CF6-80C2
Stabilizers( ایـن هواپیمـا قابلیـت حمـل ۶۱۵۰ لیتـر سـوخت را داراسـت کـه عالوه بـر افزایش بـرد، در جهت بهبود 

وضعیـت تعادلـی هواپیما نیز بـه کار گرفته می شـود.
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چیدمان داخلی:

نـوع   ۲ دارای  "همـا"   A300-600 هواپیماهـای 
چیدمـان صندلـی )۱۸ صندلـی "همـا" کالس + ۲۴۳ 
صندلـی اقتصـادی( و )۲۸ صندلی "همـا" کالس + ۲۴۱ 
صندلـی اقتصـادی( میباشـد و دارای امکانـات پخش 
ویدیـو و صندلیهای راحت برای مسـافرین می باشـد.

چیدمان انبار هواپیما

انبـار هواپیمـا )Cargo Hold( قابلیـت حمـل ۳۴ هزار و ۱۱۴ کیلوگرم بـار در ۳ انبار 
جلـو )FWD Hold(، عقـب )AFT Hold( و انبار فله )Bulk Hold( به صورت کانتینر  
)Container(، پالـت )Pallet( و فلـه )Bulk( دارا بـوده و حداکثـر تعداد کانتینر قابل 
بارگیـری ۲۲ عـدد اسـت همچنیـن می تـوان از ترکیـب ۴ پالـت + ۱۰ کانتینـر + ۲۷۷۰ 

کیلوگـرم در انبار فله نیز اسـتفاده نمود.

مشخصات و ابعاد

۵۴/۰۸ مترطول

۴۴/۸۴ مترفاصله دو سر بال

۱۶/۱۰ مترارتفاع

۱۷۰۵۰۰ کیلوگرمحداکثر وزن هنگام برخاستن

۱۴۰۰۰۰ کیلوگرمحداکثر وزن هنگام نشستن

۸۳۳ کیلومتر در ساعتحداکثر سرعت عملیاتی

۶۸۱۵۰ لیترحداکثر گنجایش سوخت

۷۵۰۰ کیلومترحداکثر برد پروازی
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Model
Airbus A300-600 of Iran Air is a 
A300B4-605R aircraft and uses the 
powerful motors of General Electric 
CF6-80C2. It is worth noting that its 
horizontal stabilizers have the fuel 
capacity of 6150 liters in order to 
increase the flight range. In addition 
to increasing the range, it is used for 
improving the balance control of the 
aircraft.

Interior Design

A300-600 aircrafts has two types 
of seat arrangements (18 seats of 
“Homa” class + 243 seats of economy 
class) and (28 seats of “Homa” 
class + 241 seats of economy class) 
with video playing feature and 
comfortable seating for travelers.

Cargo Hold Layout

The cargo hold can carry 34114 kg loads in three FWD Hold, AFT Hold 
and Bulk Hold in the form of container, pallet and bulk and the maximum 
number of available containers is 22. It is also possible to combine 4 pallets 
+ 10 containers + 2770 kg in bulk storage

Specifications and Dimensions

Length 54/08 m

Wingspan 44/84 m

Height 16/10 m

Maximum weight on take-off 170500 kg

Maximum weight on landing 140000 kg

Maximum speed 833 km/h

Fuel Capacity 68150 lit

Maximum flight range 7500 km
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Comfort and Safety 
of Flights with the 

Airbus A300B4-605R 
)A300-600(

Abstract
Airbus A300B4-605R is a wide-body and twin-engine aircraft of the mentioned company, which 
can carry up to 345 passengers on airway maximum of 7500 km (266 passengers at maximum 
flight range). The Airline of the Islamic Republic of Iran (Iran Air or Homa) has four of the same type, 
registered as EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, and EP-IBD. We will discuss their specifications.
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Going on a travel might be 
unpleasant for infants due to 
changing the daily routine. 
However, if breast-feeding 
and the skin-to-skin contact 
are preserved, it puts the baby 
in such a peaceful situation 
that overcomes all the travel 
stresses. Also, by breast 
feeding not only they are safe 
from the contamination of 
plastic containers, but also 
the risk of diarrhea during the 
journey may be decreased.

The perfect place for sitting
It is advisable to choose those 
seats adjacent to the front and 
the wall of the airplane. There 
is more space here, and it is 
easier for you and your baby 
to sit comfortably.  It is also 
better to use night flights to 
make your baby sleep more 
comfortable.

The Baby’s Ears
As you know, during the 
take-off or landing, a sudden 
alteration of the air pressure 
causes the middle ear to bear 
a pressure. For this reason, it is 
recommended for grown-ups 
to chew gums or suck candies 

in order to avoid Barotrauma. 
In this case, babies also have 
earache, which causes them to 
be unrest and uneasy over the 
flight. Thus, the best thing to 
avoid this problem at the time 
of take-off or landing is giving 
the baby a bottle or pacifier to 
suck. The sucking action helps 
reduce the pressure on the 
ears and accordingly lessen 
the pain.
Safety Tips
Do not overload the top 
cupboard. Putting heavy 
objects on the top of your 
head increases the risk of their 
falling when the airplane is 
shaking continuously. 

Tighten your safety belt. If you 
do not, it might cause you 
dropping your baby when the 
airplane is shaking.

Do not drink tea or coffee 
during the flight with a baby. 
With any shaking, hot drinks 
may be poured onto your 
child’s body.

A Comfortable 
Journey as Children’s 
Sleep
Traveling by road transportation due to the long route might be frustrating for the mother and her 
baby. That is why some couples prefer to use an airplane when they travel with their baby. But, flying 
with newborns has its own limitations. By considering a few things, you can make your journey more 
enjoyable.
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For the latest news and details, and to know about the new IranAir routes, subscribe to our 

website Channel ) Iranair.com( 

The equipped catering of Iran Air was 
opened at Imam Khomeini Airport

On the morning of May 10th, 2018, the Iran Air equipped 
catering was officially launched and put into operation 
at Imam Khomeini Airport with the presence of the 
company’s CEO, the director of Imam Khomeini airport 
city, Police and Corps commanders, newsgroup and 
news site journalists, as well as a number of industry 
managers.

This catering, which has Halal Tourism sign, is one 
of the largest air-catering centers in the Middle East, 
was prepared on a land with an area of   17,500 square 
meters and has a daily capacity of 60,000 hot and cold 
food portions in two working shifts. Regarding the Halal 
Tourism, it is necessary to mention that since numerous 
Muslim people in the world, like their other fellows, 
are interested in traveling to territories outside their 
homes and have to travel to areas which care about the 
culture and values   of Islam and its laws and customs are 
implemented. Thus, Halal tourism is being discussed and 
can be considered as an appropriate solution.

Tourism industry experts have introduced halal tourism 
as a new product of the tourism industry, which offers 
special programs for Muslim travelers and provides 
them with an opportunity to perform their religious 
affairs easily , use halal foods, and do all the religious 
matters that they are bound to do without any concern. 
For this reason, this type of tourism can be placed in the 
religious tourism group. In sum, halal tourism is a special 
type of religious tourism, all of which are carried out in 

accordance with the Islamic law.

Due to its potentials for halal tourism, Iran can be 
considered one of the best-traveling destinations for the 
Muslim world. An area where the implemented law is 
based on Islam and the principles of Halal are respected 
well in various fields. For example, you cannot find any 
food or drink in any restaurant, hotel, or accommodation 
that is made with Haram (Forbidden) meat or material. 
Therefore, it can be claimed that halal tourism is an 
invaluable industrial one ,which has achieved significant 
progress due to its importance at the global level. The 
advancement that can bring about the presence of more 
and more foreign Muslim travelers and tourists in our 
beloved Iran, with its natural and historical attractions 
and a multi-thousand-year-old civilization, provide a 
good income for the tourism industry.

With endless endeavors from the experts, this complex, 
which remained half-finished for many years and 
imposed great costs on the company, has come into 
operation and facilitated servicing the international 
flights “Iran Air”, which was already served through 
Mehrabad catering with special equipped machinery for 
transporting food.

The existence of such large and active catering in the 
airside range of Imam Khomeini Airport allows other 
airlines to use this collection for catering food for their 
flights and use the standard quality products of “Iran Air”.
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Vietnam is one of the most beautiful countries in the 
Southeast Asia, which has 54 different breeds. A long 
narrow country with thousand years of glorious history 
and brilliant victories,  is located between the South 
China Sea and the borders of Laos and Cambodia. This 
beautiful land with lush green terraces of rice, forest 
mountains, beautiful valleys, central highlands, fertile 
deltas. From booming modern cities to colonial ones, 
coastal resorts, traditional villages, archaeological sites 
and unique islands have provided many attractions for 
tourists.

Hanoi, the capital of Vietnam, is located in the north 
of the country next to the Red River. Vietnamese 
authorities have claimed that Hanoi is a city with 
thousand years of history. If you want to see only one 
place in Vietnam, that area is Hanoi. Hanoi represents 
a mixture of Eastern and Western culture. At the center 
of Hanoi’s old neighborhood, an open-air museum, 
an Asian-French colonial architecture remains largely 
intact despite Vietnam’s bombardment during the 
world war. Here, moving along the tree-covered 
boulevards, tourists can visit busy markets, drink coffee 
in an astonishing cafe and visit famous places like the 
great opera house, presidential palace and St. Joseph 
Cathedral. Hanoi has many incredible temples. When 
you travel to this area, you should visit the eleventh-
century cathedral.

Hạ Long Bay with green water and a set of calcareous 
cliffs is similar to a scene from a fantasy story. This bay 
is located about 80 miles in northeast Vietnam. This 
peculiar bay with over 2000 forest-covered islands with 
attractive caves, and carving on rocky mountains and 
lakes has become a very popular destination. Many 
of these islands have been transformed naturally by 
natural processes over the centuries.
Regarding  the cultural heritage of this country, 
the ancient city of Ho is located on the banks of 
the “Perfume” river in central Vietnam, which  was 
once the capital of the Nguyen dynasty. Nowadays, the 
remains of this magnificent period are reflected in the 
architecture of the city as well as its culture and food, 
making it one of the best places to visit in Vietnam. 
Given the historical monuments of this city, the “citadel” 
is the most famous one, whichwas  the place of the 
Nguyen’s emperors. Citadel is a large complex of a large 
palace, decorated temples, walls and gates.

Cold weather throughout the year, the rural 
landscapes from the foggy valleys, the lush pine 
trees and colorful flowers are the reasons why Da 
Lat was once used by the Vietnamese emperors 
and French colonists. Todays, this fascinating city 
in the central southern highlands of Vietnam is a  
popular destination for those who want to get rid 

of hot weather. Da Lat is not only a good place for 
walking, but  also it is regarded as the beautiful site 
of French colonial architecture and villas among the 
spectacular sceneries. 

Mai San is known as a significant archaeological site on 
the Vietnam central beach. This place is one of the most 
prominent ancient sites in Southeast Asia. In addition, 
this part was once the main center of the Hindu 
religious ceremonies in which they worshiped their deity 
Shiva.
Ho Chi Minh City is Vietnam largest city, along the 
Saigon River near the Mekong delta which offers a lot of 
reasons to visit this place. Regarding  the combination 
of modern and ancient attractions, you can visit busy 
shopping centers, dining room and nightlife.
Colorful floating markets, fruit gardens, paddy fields, 
sugar cane fields, bird sanctuaries and interesting 
villages have attracted a large number of tourists to the 
Mekong Delta in the southwest of Vietnam.
Nicknamed “Vietnam Rice Basket”, the Mekong Delta is 
fertilized by canals which flow from the Mekong River. 
Over a third of Thailand is fed from rich fields, paddy 
fields and fish farms from the Mekong Delta, extending 
from Thai Bay to Ho Chi Minh City.

The ancient city of Hội An was registered on the 
UNESCO World Heritage List, which is regarded as 
a vivid display of the architecture of ancient cities of 
the east with beautiful buildings. Next to the Chinese 
temples, the Japanese covered bridge, the wooden 
shops, the French houses and the old canals, each of 
which is a unique and ancient architecture of a country, 
which has doubled the beauty of this city. The river 
banks which are lit up with lanterns are the best parts to 
be visited throughout the night.
 
There are many museums in this part of the city which  
narrate the history and culture of the people including 
the Pottery Museum, the Museum of Ethnographic 
Culture, the Museum of History and Culture, the Sai Hun 
Museum, each of which  demonstrating  a combined 
culture of Eastern and Western. Hội An is a unique and 
well protected traditional ports of Southeast Asia which 
played a significant role in the cultural fusion of nations 
and peoples. In fact, Hội An is the only Vietnamese port 
city with these characteristics which  remains intact.

The establishment of traditional festivals is considered 
as another attraction of the country. A joyful celebration 
of vitality and color with traditional dresses bring people 
of different ages together. These festivals are held by 
54 different breeds in every corner of the country. 
Seeing such festivals is  a good introduction to invite 
the viewers into the world of Vietnamese culture and 
customs.
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Vietnam, The Country 
of Rice Terrace Fields
The enormous variety of Vietnamese attractions persuades the world’s people to travel to this 
country since it can satisfy every taste. Those who are interested in  experiencing a relaxed 
journey absolutely, along with those who are amused by visiting rare wildlife. This country has 
some attractions which  are considered as the world’s best. Superb natural sceneries and its 
high altitude are the unique features of Vietnam which  can attract every tourist.
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Withdrawal of 
Sunglasses

If you are familiar with the photochromic lenses which become dark in a lighted environment, 
you will probably be happy to hear about making such lenses.

cover the eyes entirely in front of the sun by using these lens. Additionally, experts say that 
Acuvue Oasys is the outcome of a decade of research and has been  tried by thousands of 
volunteers so far.

After conducting a lot of experiments, these lens which can be used only for two weeks is 
approved by FDA and it has been scheduled for releasing at the first half of 2019.

Photochromic 
lenses are new 
versions of glasses, 
which become 
darker and protect 
your eyes against 
intense light due to 
the environment 
conditions. The news 
of mass production 
of this product  will 
be published in 
the near future by 
Johnson & Johnson 
Vision. It operates 
similarly as a 
photochromic lens 
and protects the eyes 
against intense light.

The mentioned 
lens called “Acuvue 
Oasys” was made 
by the cooperation 
of Transition Optical 
Co.. This type of lens 
is placed similarly on 
the pupil. In addition 
to eliminating blurred 
vision, it is filtering 
UV and blue light by 
responding quickly to 
the increase of light 
absorption.

According to this 
company, the main 
purpose of the product 
is replacing these lenses 
with sunglasses and 
there is no need to 
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Due to Simorgh’s order, 
it was decided to rift her 
side to bring the baby 
out. Her mother, Sindokht 
was worried about her 
daughter and cried 
restlessly. Therefore, they 
brought a priest and a 
physician to her bedside. 
At that time, clergies 
and priests practiced 
medicine, in addition 
to performing religious 
duties.  The physician first 
anaesthetized Rudābeh 
and then rifted her side.
Rostam from his childhood 
was different from other 
babies. It is said that ten 
wet nurses fed Rostam. 
When he was weaned, his 
meals were about as five 
men’s.
Rostam grew up and 
turned to a brave youth. 
During his presence in 
Shahnameh, he is the 
only protagonist of the 
tales, the leading line of 

the events and narratives 
who solves many problems. 
Along with passing The Seven 
Trials of Rostam (Haft-Khan-
e-Rostam), releasing Kay 
Kāvus from White Demon’s 
(Div-e-Sepid) confinement, he 
is also fighting with Afrāsyāb 
and Esfandyār, revenging  
Seyāvash, rescuing Bizhan 
and killing his son Sohrab. 
In Shahnameh, the life 
span of the Sām’s (Rostam’s 
grandparent) tribesmen 
is very long and so the 
Rostam’s was about six 
hundred years. He saw the 
thrones of Manuchehr, 
Kay Qobād, Kay Kāvus, Kay 
Khosrow, Lohrāsp, Garshasp 
and Bahman. During the 
reign of each of them, he 
fought against various 
enemies several   times, 
especially the Turanians, and 
defended Iran.
Finally, he fell into a well and 
died tragically by Shaghad’s 
, his half-brother, deceit. In 
this incident, another brother 
of Rostam, Zavareh and his 
horse, Rakhsh, were also 
killed. Of course, he killed 
Shaghad before his death 
with an arrow. Rostam’s 
arrow crossed the tree and 
made Shaghād sew the tree 
which  was hidden behind 
him.

Rostam is the most iconic figure in Ferdowsi’s 
Shahnameh and consequently, the most important 
mythical one of Persian literature. The tales of 
Shahnameh, to a great extent, deal with the adventure 
of Rostam including The Seven Trials of Rostam (Haft-
Khan-e-Rostam), The Tragedy of Rostam and Sohrab, 
The Battle of Rostam and Esfandyār, The Tale of 
Rostam and his half-brother Shaghād. He also appears 
in other significant tales such as the Tale of Seyāvash 
and that of Bizhan and Manizheh. Ferdowsi was in 
favor of Rostam. He attended all the battlefields 
passionately and became the matter of interest to this 
prominent epic poet of Tous.
Rostam among all the historical figures of Iran is 
considered as a great emblem of Iran’s national glory. 
He is the son of Zal and Rudābeh and his race reaches 
Jamshid, one of the Pishdadian dynasty’s kings. 
Regarding the birth of Rostam, Ferdowsi wrote in his 
poems that Rudābeh suffered from a painful labor 
and could not give birth to her child. It was then Zal 
asked Simorgh for a help.

the Hero of 
Heroes
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collection, Teshne_ye Tofan (Thirsty of 
Tempest) was published in 1955 with the 
introduction of Mohammad Hossein Shahriar 
and Ali Dashti. Regarding this collection, he 
said, “They were four-part hemistiches with 
rhyme and rhythm including  three equal parts 
and a short one. At that time, many other 
well-known poets versified the same including 
Nader Naderpour, Hushang Ebtehaj, Siavash 
Kasrai, Mehdi Akhavan-Sales and Mohammad 
Zohari. Akhavan-Saleh, Naderpour and I 
were faithful to our tradition of poetry. That 
is, we all read Sadi, Hafez and Ferdowsi, we 
discussed and relied on their path.”

He paid special attention to the Persian 
traditional music. Following this attachment, 
during t1971-1978, he accepted the 
membership of the music council of radio. 
Along with other prominent figures in the 
realm of literature, he has a great contribution 
in unifying poetry and music to enrich the 
Golhaye Tazeh radio program.

Fereydoon traveled to Germany and the 
United States in 1998 and attended several 
ceremonies to read his poetry in Cologne, 
Limburg and Frankfurt, as well as in 24 states 
of the United Statesincluding Berkeley and 
New Jersey, which was unprecedentedly 
attracted by Persian literature lovers. In 1999, 
during his travel to Sweden, he attended 
other ceremonies in several cities such as 
Stockholm, Malmö and Gutenberg.

 Suffering from illness for many years, he died 
at 74 on November 24, 2000 in Tehran. He was 
a poet for all ages. His poetry is a reflection of 
all the manifestations and events of life. He 
always praises virtue, innocence, beauty and 
expresses all human emotions and above all 
he is in favor of humanity. His most famous 
work is the poem “Koocheh” (The Alley), which 
was published in May 1960 in  “ Roshanfekr” 
magazine. This poem is one of the most 
romantic ones in Persian language.
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Fereydoon Moshiri was born in Tehran on September 23, 1926. 
He was interested in  poetry from childhood and he versified 
a book of Ghazal and Masnavi during high school. However, 
his acquaintance with contemporary poetry prevented  him 
from continuing his preceding decorum. He wrote sincerely 
as if his poetry mirrors his view and characteristics clearly. 
His words are transcendent and respectable. He is a laureate 
who preserves the respect of his language perpetually. His 
thoughts are philanthropic and noble and he uses the finest 
expressions for expressing romantic emotions.

Fereydoon was not confined to 
conservatism and extremism. The way 
he chose was the same as the pioneers 
of Persian contemporary poetry.  He 
admitted the breakage of Arabic prosody 
and traditional decorum of poetry. In terms 
of content, he  added a new perspective to 
nature, objects, individuals, and blending 
them with his own emotions to give the 
poetry a distinguished feature. He is 
well- known for  the conciliator of classical 
Persian poetry with the contemporary one 
initiated by Nima Yushij.

His father, Ebrahim, came to Tehran in his 
youth. Serving in the Ministry of Post from 
1919, he was also interested in poetry 
and he always whispered the poems of 
Hafez, Saadi and Ferdowsi. Sometimes, 
his mother wrote poetry. The first and the 
second years of his elementary school 
were passed in Tehran while he moved to 
Mashhad for his father’s administrative 
mission. After a few years, he returned 
to Tehran, passing his first three years of 

high school in Dar ul-Funun and then he 
attended Adib High School.

As he said: “In the year 1941, when Iran 
was in turmoil, we returned to Tehran and I  
continued my studies. Although I witnessed 
my father’s situation during my childhood 
and avoided working as an employee, my 
mother’s illness forced me to work at the 
Ministry of Post and Telegraph during  the 
age of 18-33.”

Moshiri lost his mother at 39 
simultaneously as he was hired as an 
employee which emotionally affected him. 
He worked during the days and studied at 
nights. He turned to the press publishing 
and worked as a correspondent and an 
author. He was in charge of the poetry and 
literature parts of Roshanfekr Magazine 
during 1953-1972. He  later studied Persian 
literature in the University of Tehran.

Fereydoon started poetry from his youth 
when he was only 15. His first poetry 

The 
Poet
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Copán archeological site is a 
Mayan city on which many 
studies have been done and it is 
a UNESCO World Heritage site. 
This ancient city dates back to 
2000 years ago. There are many 
attractions in this ancient city 
which attract the attention of the 
tourists and make them wonder. 
This area is famous due to its 
memorial stone columns and 
altars. Located in the corners 
of a large square where most 
of them built between 711 and 
736 AD, there is also a unique 
temple in the city in which the 
longest ancient Maya manuscript 
was found. Engraved statues of 
16 Mayan kings are in the city’s 
Acropolis.

There is another ancient area 
near Central Acropolis, called 
“Las Sepulturas”, which  is 
regarded as a great place to 
know the Maya people and how 
they live before the collapse 
of Copán. After wandering the 
remains of this city, do not miss 
the Mayan Statue Museum. 
In this place, you can visit the 
art works  which are obtained 
through excavating ancient sites. 
If you like to walk around the 
natural pathways, there is a great 
opportunity for you to watch 
and enjoy the beautiful native 
birds and butterflies in this lush 

environment. The ancient city of 
El Puente which is not so far from 
the Copan is one of the smaller 
Mayan cities.

In the ancient city of Copán, there 
is a wonderful museum where 
a collection of statues, stone 
columns and other works of the 
people of Maya was kept and 
displayed. This museum is located 
in a tunnel under the hill and it 
is better to visit this museum 
after visiting the ancient region to 
find out which of the discovered 
objects are found in which part 
of the city. This museum is one of 
those attractions that you should 
visit in this ancient city.

La Tigra national park is located 12 
miles from Tegucigalpa, the capital 
of Honduras, and it is one of the 
most beautiful parks and scenic 
areas of Honduras. The park is 
located at an altitude of 7000 feet  
including a forest which  hosts a 
number of rare wildlife species. 
This is also a paradise for birds. 
There are more than 200 species 
of birds living in this national 
park such as  Toucan, Trogon 
and Quetzal, birds with colorful 
feathers that you can see rarely.

El Cusuco National Cloud Forest 
is also known for the species 
of Quetzal. This colorful bird 
is one of the most attractive 
tropical birds. Unfortunately, the 
destruction of habitats and illegal 
hunting put these beautiful birds 
at the risk of extinction. Certainly, 
the biodiversity of this park is far 
beyond just the tropical birds and 
there are also rare animal species 
found in this place. 

Lake Yojoa is the largest natural 
lake in Honduras and a paradise 
for birds which is located 
alongside the route between 
Tegucigalpa and San Pedro Sula. 
More than 480 bird species have 
been identified in this area. 
Tourists can visit this small bosting 
lake from its shore.

Roatan Institute of Marine Sciences is 
considered as another attraction of this 
area where you can get up close to the 
dolphins. In this fascinating complex, 
you can get acquainted with the ecology 
of the area and watch dolphins in one of 
their natural habitats. Roatan Museum 
and Marine Park, as well as Carambola 
gardens, are the other attractions of this 
island. Roatan Butterfly Garden is one 
of the most popular sights of the island 
among the tropical forests and fruit 
gardens. In this place, the butterflies of 
the surrounding areas are living and you 
can find various species there and enjoy 
watching these beautiful creatures.

Little French Key, as a  tropical paradise, 
is the destination of a one-day short 
trip from Roatan. The beauty of coconut 
trees and clear waters with excellent 
facilities for diving and sailing near 
the beach is a great experience for 
tourists. After hours of fascinating beach 
recreation, you can enjoy the freshest 
seafoods or watch the wildlife by visiting 
the habitats and protected areas. If 
you want to have a quiet experience of 
being at an unsurpassed tropical beach, 
be sure to choose this area.

|  Top destinations for tourism  | |  Top destinations for tourism  | 
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Travel to the 
Mayan Land, Honduras
Honduras was a part of the Central American Indian culture. For hundreds of years, the Maya civilization was 
prevalent in the west. Wonderful wildlife, the antiquities of the Mayans and extensive beautiful national parks 
are some reasons why tourists from all over the world have paid attention to Honduras. It is one of the most 
beautiful tourist destinations in America. Rafting, swimming with colorful fish, watching dolphins and tours 
of the indigenous and migratory birds are regarded as  other attractions in Honduras. In the following, we are  
familiarized with some of the best tourist attractions in this country.

It is the second largest Central American 
country with superb natural beauties and 
unsurpassed wildlife, which attracts many 
tourists from around the world. The prime 
attraction of Honduras is Bay Islands. A 
set of several islands are located in a ring 
of coral reefs. These reefs are parts of the 
second largest coral reefs in the world 
and Roatan is the largest and the most 
developed one among the Bay Islands. 
This island, which was previously very 
cozy, is one of the most popular cruise 

destination in the world and has become 
a popular tourist site, especially for those 
who love diving and beach activities. The 
coastal areas of the island are decorated 
by coral reefs which is a great place for 
diving and fishing. Even with a relatively 
large number of tourists, this island and 
its coastal areas are still very beautiful. 
Various shopping centers and restaurants, 
palm trees, spectacular beaches, crystal 
clear waters and cruise ships all are only a 
limited part of this beautiful island. 

|  Top destinations for tourism  | 
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Other important places of the city are the “ Kadifekale 
“, with the old name “Pagos”. It was a memorial of 
the Amazons and the fourth century BC, which has 
undergone some changes during the periods of the 
Greek, Roman, Byzantine, and Ottoman Empire. In 
addition,  it has been the permanent guardian of  Izmir 
and the Aegean Sea for centuries with a height of 
186 meters. The castle was rebuilt during the time of 
Alexander the Great by one of his generals, Lysimachus 
whose works still remain.

Hisar is also the largest and oldest mosque in Turkey, 
which has a pleasant interior with a magnificent altar. 
Other Izmir mosques include Salepcioglu, Shadirvan and 
Kemeralti, which visiting them might be appealing. 

Beautiful buildings and old alleys of the village of Sirince 
are the heavens of photographers and architects. In this 
beautiful village, you can see traditional Turkish houses 
and if you speak Turkish, talk a bit with the salesman 
who is greeting you. If you go to the higher districts of 
the village, it looks like you move back in time. It is best 
to spend a couple of days in this beautiful village and 
enjoy the local people and their special bread.

One of the best experiences you can have in the city 
is walking along the beach and enjoying the pleasant 
sunlight of this city. In the evenings, you can enjoy cafes 
and coastal restaurants and relax yourself with a Turkish 
tea. In addition, you can raft in its waters to have an 
unforgettable remembrance.

In Izmir, there are various museums such as the 
Museum of Archeology, the Museum of Culture, the 
Ataturk Museum, the Museum of Exquisite Arts, the 
Museum of Art and the Museum of Natural History. But, 
the landmarks of Izmir are not limited to its museums 
and the ones mentioned here. At Bayrakli, the temple of 
Athena, the goddess of love, the Sirinyer and Yesildere 
canals are the examples of Roman works. The Meles 
River, which provides the entire water of Izmir during 
eastern Roman and Ottoman Empire era, also crosses 
this area. The Church of Saint Polycarp, as the oldest 
Izmir church, is the Qizlar aqasi guesthouse, which are 
place at the other sights of city. Don’t forget to visit this 
place when you travel to this spectacular city.

and blue water is impressive. In ancient times, people were 
bathing in these natural hot springs.

The Asansör (Turkish for elevator) is the most spectacular 
and historic building of Izmir. It was built in 1907 to 
accommodate citizens from a low area over a cliff where 
the business community was located. The elevator was 
initially powered by a water pressure system, but later it 
was equipped with an electric system. You can also use 
its souvenir shops, restaurants and coffee shops. Izmir’s 
teleferik, built in 1977, takes you to a height of 1400 feet from 
the ground.

The Alsancak area is one of  the most prominent places in 
this city. The narrow streets with Greek-style houses and 
enchanting restaurants. This area is not far from the city 
center and there is a public transportation to go there.

In addition, the “Konak” square is regarded as another 
attraction of Izmir, which is famous for its clock tower 
which was built in 1901 located next to  the Konak Mosque 
and the Kemeralti Market. Unlike other markets, you can 
easily window shopping and chatting with the sellers in the 
traditional markets of Izmir, without having to buy something 
from them. So, it is recommended to visit the Kemeralti 
Market in order to try the traditional special candy which  is 
made in this market. In this market, you can find the tasty 
pastries and green and black olives. Undoubtedly, visiting this 
market is one of your most delicious experiences in the city.
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Izmir is an ancient city with 
a rich historical background. 
It is the third largest city 
in Turkey after Istanbul 
and Ankara. In the third 
millennium BC, it was 
built at the site of today’s 
Bayrakli, and at that time 
it was in parallel with the 
city of Troy, which has the 
most developed  culture in 
Western Anatolia. Based on 
the recent archaeological 
excavations, the history 
of settlement in this city 
dates back to 6500 BC and 
before the Troy civilization. 
About 1500 BC, with the 
Hittite civilization in this 
region,  there was the art 
of inscription in this city 
until  Troy civilization, i.e. 
up to 1200 BC. In the first 
millennium BC, it was called 
“Smyrna”. During this period, 
the Greek historian and 
author Homer resided there, 
which is regarded as one of 
the most prominent points 
of this city.

Unlike Istanbul, you will see 
more local people living in a 
completely traditional way 
in İzmir. In this city, you can 
enjoy peace and silence. 
You should dedicate a lot of 
time for visiting  Izmir if you 
are interested in travelling 
to this city . Not only visiting  
attractions but walking in 
its ancient streets  needs 
dedicating enough attention 
and time. Izmir is located 
above a narrow bay. The 
Aegean Sea is one of the most 
beautiful sights in the city. The 
magnificent seafront where the 
clear water of the Aegean Sea 
hits it is full of ancient streets 
surrounded by olive gardens, 
rocky cliffs and pine forests.

Due to the natural attraction 
of the Pamukkale (cotton 
castle), Izmir has attracted 
many tourists. For example, 
Mazandaran’s Badab-e Surt, 
as water spring is considered 
as one of these  natural 
phenomena. White stones 

Izmir:
 A historical 
City with 
Quiet Alleys
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The murder of Amir Kabir, as one 
of the most bitter historical events, 
happened in this place. In Kashan, 
you can visit historical structures 
with amazing architecture, which 
is the outstanding example of 
fascinating architecture due to its 
unique architecture and has become 
one of the most attractive tourist 
attractions in this city.

Ameri House is one of the most 
beautiful houses in Kashan with the 
tallest windcatcher and 85 rooms. 
It has several yards and the Stucco, 
Muqarnas and wood carving make 
it a stunning architecture. The 
king’s room with colorful window 
lattices, Āina-kāri and stucco make 
the Tabatabai house somewhere 
incomparable. The other famous 

one is Boroujerdi House, which was 
built during the Qajar dynasty. The 
features of this historical house 
are the symmetrical crescent 
windcatcher on its roof.

Among these houses, the Abbasi 
House, unlike the desert climate 
of Kashan, is totally pleasant and 
prosperous. The house in which you 
can see the pinnacle of architecture, 
has been nominated for the 
most beautiful and most valuable 
residential building in Iran.

Traditional bazaar is another 
valuable heritage in Kashan, which 
was considered as one of the 
best and most famous bazaars 
in its own time in addition to its 
architectural beauties. As many 

Iranian historians, Iranianologists and 
writers have spoken about, this valuable 
work of ancient Iran has a background 
belonging to the Safavid era. Along with 
the incomparable architecture and the 
proximity to ancient trading routes, it 
has become one of the most beautiful 
and most prosperous traditional Iranian 
bazaars.

Jama Masjid (Mosque of Assembly), as 
one of the oldest monuments in Kashan 
dates back to the time of Seljuqs. This 

valuable historical monument was 
built by Malek Ashtar’s daughter, 
Safiye Khatoun. This building was 
rebuilt in various times such as the 
era of Karim Khan Zand and Abdul 
Razagh Khan, the ruler of Kashan. The 
remarkable beauties of this mosque 
include the art of calligraphers written 
on the walls by the artists such as 
Abdul Karim and Ibn Muhammad 
Hossein Mohammad Kazem Isfahani.

Agha Bozorg Mosque is one of the 
most magnificent mosques built during 
the Qajar dynasty with the help of Haj 
Mohammad Taqi Khanban and its 
construction process was completed 
at the time of Nasir al-Din Shah. The 

dome of the building is considered as 
one of the bests due to its beautiful 
structure.

One of the amazing sights of Kashan 
is the spectacular cave near the village 
of Niasar, which becomes famous 
as the Niasar Cave. This tourism 
phenomenon is considered as one of 
the most popular attractions in this 
area, which was probably built about 
2000 years ago. The wonderful feature 
of this cave of Kashan, which was the 
art of mankind, is that it has been 
completely hand-curved and probably 
created for religious ceremonies.
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become an incomparable paradise to host many tourists from 
all over the world. When you enter the farms, the aroma of these 
flowers will separate you from the earth as if April and May will be 
a recess time. Seeing the magnificent landscape of these farms, 
smelling their stunning fragrance, breathing the spring weather and 
watching the rosewater extraction festival in Qamsar can be one of 
the most exciting things that every tourist will face when entering this 
dreamland.

Fin Garden is regarded as another lovely place to visit in Kashan as 
one of the finest examples of Persian gardens. An awesome and 
pleasant enclosure which attracted kings from the distant past, 
which expanded during the time of other rulers such as “Buyids” 
and “Ilkhanate” and has also been restored in other times. Two 
important bathhouses in Iran are located in the southern part of 
the Fin Garden, which is called the Great Bath (The royal bathhouse 
which was built by Fath Ali Shah Qajar’s order) and the smaller one 
(the servants’ bathhouse). The small bathhouse was built during the 
Safavid dynasty and has a longer background than the larger one. 

Among the colorful cities of our beloved 
country, Kashan is one of the cities which 
attracts a large number of tourists annually. 
This city with specific architectural features 
is famous mainly for its historical houses. 
The name of this city is coming after its 
rosewater. During the spring, this city is 
filled with excitements and hosts thousands 
of domestic and foreign tourists. From the 
middle of May to the end of June, it is the 
season of rosewater extraction festival 
in the cities of Qamsar, Niasar and the 
surrounding villages. The scent of Damask 
roses fills the city, many thanks to the 
coming of the spring.

Kashan, 
The City of 
Poetry and 
Rosewater

Kashan, the city of beauties and 
historical houses mingled with the scent 
of Damask roses, is full of interesting 
attractions. The most interesting part 
of this city is Qamsar, all known for 
its famous rosewater. This land filled 
with Damask roses in mid-spring has 
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Kashan carpets are generally 
a combination of decorative 
patterns composed of multi-
sectional central toranj and its 
corresponding Lachak. As it is 
customary in Persian rugs. The 
central Toranj is composed 
of a large number of 
concentrated Toranj patterns, 
and the middle Toranj has a 
special shape in the form of a 
star shaped cross. In contrast, 
the main margins have larger 
patterns with two leaves on 
both sides of the branch with 
four smaller of the same type. 
In the background, a delicate 
pattern of narrow stems 
and soft stitches with palm-
leafed patterns, hollyhocks 
and lotus flowers, small red 
flowers and sharp pointed 
leaves are all designed in such 
a way that it can maintain  a 
slightly geometric shape. 
This last feature, after the 
First World War,  completely 
disappeared in these carpets. 
Therefore,  a design appears 
on these carpets including  a 
collection of ever green plants 
in the central Toranj. In this 
period, like the contemporary 
productions, the Toranj 
pattern tends to shrink 
and turns into an elliptical 
shape. In the main frame of 
the margin and on a bluish 
background, we see a pattern 
which  is composed of large 
flowers and ornamental 
palm leaves and the midst of 
which was covered with small 
flowers. This design is inspired 

magnificent pride to the many museums and 
private collections in Kashan during the Safavid 
era. The writings of the 17th  and 18th century 
stipulate that Kashan was the center of carpet 
weaving and was founded by Shah Abbas. Shah 
Abbas presented a carpet with  woven gold and 
silver threads which is attributed to this place.

The oldest carpets belonging to Kashan came to 
be found in the 11th  century AH. These carpets 
are generally covered with hunting plans, and 
the place of their weaving is generally unclear. An 
important example of this belongs to the Carpet 
Museum of Iran which its counterpart is in the 
Metropolitan Museum of America, and its margin 
is different from that of the Carpet Museum of 
Iran.

In Kashan, cotton is made of cotton thread and 
silk is used only in very delicate rugs. Kashan 
carpets with a quick view is distinguishable 
through its very delicate texture which reveals 
its designs and it is also recognizable by the 
excellent Merino wool which  gives it a velvet 
surface. Undoubtedly, using such a wool was 
carried out by someone who laid the foundations 
for the production of Kashan’s new carpet and 
was the importer of this wool. In addition, the 
rest of the wool is made in Khorasan, Azerbaijan, 
Kermanshah and Tehran.

by the Herat’s pattern called 
“Mostowfi”. Usually. there are 
four to six marginal frames 
in these rugs, plus a narrow 
edge, the margin on the side 
of the carpet, which has only a 
blue or red color.

In the history of carpet 
weaving in Kashan, this 
profession was rooted in 
ancient time, which has 
been able to survive despite 
economic crises. But, in this 
process, the demands of 
global markets exert their own 
taste for producing special 
designs. For this reason, 
the late nineteenth-century 
carpets of Kashan were readily 
recognizable by the very 
delicate texture and wool.

Todays, the frequent droughts 
are so widened that  only 
a small part of its villages 
cannot participate in carpet 
weaving. In other words, many 
residents of the area depend 
on various related occupations  
such as cotton-beating, 
spinning and designing  the 
carpets directly or indirectly.

Nowadays, the carpet shops, 
irrespective of whether they 
are run by carpenters and 
employers,  include residential 
houses in towns and villages 
where they weave very elegant 
rugs out of silk. Girls and 
women in Kashan have always 
played a role in weaving  these 
carpets. Based on  the skills 
they have acquired, they 
have been able to preserve 
the name of Kashan carpets 
for many years in the global 
markets.

The design of Kashan carpet is influenced by that 
of Isfahan’s Lachak Toranj. Common designs of 
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Kashan Rugs

Todays, the Weavers of Kashan should 
be recognized as heirs of weaving 
art and those who give Iran such a 
pride of place to be known even in 
the distant parts of the world. Kashan 
has never been far from the accidents 
and disasters or even the invasion 
of Mongol and Afghan invaders. 
Even its carpet industry constantly 
suffered from the disastrous events. 
Unfortunately, after this period of 
turmoil, carpet weaving also like other 
areas became obsolete. The revival 
of this art in Kashan is largely owed 
to the activities of the great figures 
of this art and the textile machinery 
industry caused many weavers to 
turn to the art of carpet weaving. 
However, the sudden arrival of the 
textile machinery to the villages and 
various European cloths to Kashan 
was not less harmful than the Mongol 
invasion. Only the villages who had 
the experience of carpet weaving and 
it was their main profession played a 
significant role in this field.

In parallel with the Renaissance in 
Europe, carpets have been produced  
due to their legendary beauty brought 

Kashan playing a significant role in reviving Iran’s art of weaving by producing the carpets which  
are pride of many museums and private collections. Reading the historical texts and travelogues 
meticulously provide us with many signs of Kashan’s historical background as a producer of precious 
cloths. Obviously, even before the tourists like Marco Polo paid attention to these textiles, Kashani 
weavers were engaged in the profession of carpet weaving. Jean Chardin as a part of his travelogue about 
Kashan he mentions: “At no point in Iran, more than this city and its surroundings, satin, velvet, and Zari 
(thread made of fine gold or silver) are not woven.”



Baharestan is an opportunity in “HOMA” in- flight magazine to introduce Iranian masterpiece carpet to the world. Hope this 
contribution preserve this unparalleled and valuable Iranian art.

IranAir supporting campaign 
from Handmade Carpet 

Kashan Rug
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