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موزه تخصصی شهر سوخته

این  مجموعه پژوهشی، اداری، رفاهی مقابل  شهر سوخته  قرار 
دارد و مطالعه فاز 1 و 2 آن از 1385 آغاز و عملیات اجرایی از آبان 
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تاريخچه ی مدرسه 

در سيستان
سیســتان امــروز، اینــک بخــش شــمالی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان را تشــکیل 
ــی  ــیمات جغرافیای ــق تقس ــه مطاب ــد ک می ده
تــا ســال 1316شمســی جزئــی از اســتان 

ــود.  ــزرگ ب ــان ب خراس
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و  شــرقی  ضلــع  در  شبســتان  دو 
ــه  ــل ب ــه متص ــود دارد ک ــن وج ــی صح غرب
ــوده  ــتان ب ــی شبس ــرقی و غرب ــای ش دهانه ه
بــه  فضــای شبســتان ها  پوشــش  اســت. 

طورکامــل تخــت بــوده   ...
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آرزوهای کوچک 

گردشگری
غـروب، آخریـن برگ های نخلسـتان ها را 
تیـره کـرده اسـت که بـه دهـک رسـیده ایم... 
سـفال  زنـده ی  مـوزه ی  از  بعـد  روسـتایی 

کلپـورگان و در جنـوب شـرق سـراوان.    
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پــس از بازدیــد ناظــران خارجــی در مردادمــاه 
ســفالگری  جهانــی  روســتای  از  گذشــته 
کلپــورگان ســراوان، کوشــش مــی نمائیــم تــا 
ــمند تاریخــی  ــار ارزش ــتاها، مناطــق و آث روس

ــگری . . . ــیر گردش مس
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گردشگری
ــده ای  ــوان پدی ــه عن گاه گردشــگری را ب
می گیرنــد  نظــر  در  بشــر  تاریــخ  در  نــو 
حــال آنکــه تحــرک، جــزء الینفــک زندگــی 

انســان ها بــوده اســت و   ...
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چهارراه عليشاه

ــک زندگــی ســاده و  علیشــاه داســتان ی
ــر  ــی اســت. مثــل همــه ی زندگی هــا پ معمول
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ــام  ــت از ن ــر اس ــهر پ ــرف. ش ــک آدم کم ح ی

ــانه هایی ... ــا و نش ه
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 روستای جهانی سفال امتداد هنر زنان در بلوچستان

کلپورگان
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کاو در روزهایی منتشر می شود که مردم ما روستای کلپورگان را با عنوان روستای 
جهانی سفال می شناسند و این باعث شادمانی و خرسندی همگان است و شادباش 
فراوان به همه ی دلسوزان و عالقمندان فرهنگ و هنر که این راه ناهموار را تا رسیدن 
به مقصود طی کردند.. متاسفانه این اتفاق خوشایند زمانی رخ داد که شماره 5 کاو در 
مراحل نهایی تهیه بود و نشد  تا به طور شایسته به موضوع کلپورگان جهانی بپردازیم. 
در این شماره تنها به انتشار یکی دو پوستر از آخرین تصاویر کلپورگان قناعت می کنیم 
و بحث مفصل هر سه اثر ثبت جهانی ایران یعنی روستای سفال کلپورگان در سیستان 
و بلوچستان، گلیم شیریکی پیچ در کرمان)سیرجان روستای دارستان( و گیوه ی مریوان 

در استان کردستان را در شماره آبان ماه کاو  پی خواهیم گرفت.
 اما در این شماره که قرار بود همزمان با هفته ی گردشگری منتشر شود، بنا داشتیم 
کار  رو  این  از  بپردازیم.  گردشگری  آموزش  موضوع  به  مفصل  پرونده ای  قالب  در 
برنامه ریزی پرونده  از تیرماه 1396 آغاز شد. برای رسیدن به شرایط آموزش در استان، 
استاندارد روش های آموزشی مطلوب و به روز در جهان و نمونه های برتر و کتابهای 
مناسب و ایده های خالق، مکاتبات جدی را با دانشگاه ها، مراکز تخصصی آموزش و 
خدمات گردشگری و سازمان های مرتبط با گردشگری و مسئولین آموزشی آنها انجام 
دادیم، زمان گذشت و از این همه تنها مطالب و نظراتی از سوی معاونت گردشگری 
استان های زنجان و خراسان شمالی دریافت کردیم و باقی، محبت دوستان که قدردان 

هردو خواهیم بود.

باری کاو در حد وسع، نگاهی گذرا به تاریخ آموزش گردشگری داشته است. روش 
آموزش کیفی گردشگری را مورد بررسی قرار داده، بعضی از مشکالت آموزش در 
گردشگری به شکل بسیار خالصه بیان شده است و گردشگری آموزشی کودکان و 

نوجوانان در نواحی روستایی که از دیگر مباحث خواندنی این شماره است.
اما شهر زاهدان و پرداختن به اتفاقاتی ساده مثل نام گذاری خیابانها و زندگی روزمره 
مردم در کنار اتفاقات تاریخی مهم، موضوعی است که ظاهرا عالقمندان خود را یافته 
است. برای کسانی که ساکن شهری هستند و یا به هر ترتیب با کوچه و خیابان و 
رستوران و پارکها و سینماها و کتابفروشی هایش خاطره دارند، پرداختن به این امور و 
دنبال کردن آن جذاب است. بخصوص که شهر نوپای زاهدان به آن سنی رسیده است 
که بتواند برای اولین نسل ساکنانش در هرجای جهان که نفس بکشند،  نوستالژیک 
باشد. پس در این شماره به یکی از چهارراه های آشنای زاهدان رفتیم و با فرزند علیشاه 

در باب چهارراه علیشاه، هم کالم شدیم.
معرفی اماکن تاریخی و باستانی استان از دیگر دغدغه های کاو است، بسیار عالقمندیم 
تا مقاالت مخاطبان جدی و پژوهشگران  دغدغه مند در این حوزه را منتشر نماییم از 
این رو در این شماره مقاله ای که به طور مفصل مسجد جامع دزک سراوان را مورد 

کنکاش قرار داده است، خواهید خواند.
کاو خود را از نقد و نظر دلسوزان بی نیاز ندانسته و از همه ی پژوهشگران و عکاسان 
در حوزه های کاری میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، مردم شناسی دعوت به 

همکاری نموده و پذیرای نقد و نظر ایشان است.
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در ایــن نقشــه اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــم:  ــران می بینی ــوب شــرقی ای را در جن

سیســتان امــروز، 
اینــک بخــش شــمالی 
و  سیســتان  اســتان 
ــکیل  ــتان را تش بلوچس
کــه  می دهــد 
تقســیمات  مطابــق 
جغرافیایــی تــا ســال 
ــی  ــی جزئ 1316شمس
خراســان  اســتان  از 
آن  در  بــود.  بــزرگ 
از  بلوچســتان  ســال، 
و  جداشــد  مکــران 

نگارنــده در مقدمــه ی جلــد ســوم گویــش سیســتان نــام و نشــان ده هــا نویســنده و آثارشــان را در ســه چهــار قــرن نخســت اســامی آورده اســت کــه اگــر نیــاز بــه نمونــه باشــد،   1
ــي، 1389: 69(. ــرد. )عمران ــه ک ــه آن مراجع ــوان ب می ت

ــا ایــن ابرشــهر نیــز اگرچــه نــه به یک بــاره، امــا به تدریــج بــه تاریــخ پیوســتند؛ گویــا  از شــگفتی های روزگار آن اســت کــه ســایر شــهرهای محــدوده ی سیســتاِن هم زمــان ب  2
تکانــه ای کــه توانســت ایــن آبادتریــن شــهر را ازپــای درانــدازد، ارکان دیگــر شــهرهای آن دوران را نیــز سســت کــرد؛ تــا آن جــا کــه پــس از مدتــی یکان یــکان بــه تاریــخ پیوســتند یــا 
ــد. تعــدادی از ایــن شــهرها عبارتنــد از: حصارتــاق، پیشــاوران، ترقــون، راشــکک، جارونــک، قرنیــن،  ــا از صفحــه ی روزگار برافتادن ــه روســتاهایی کم اهمیــت شــدند ی به تدریــج بــدل ب
کرکویــه، کنــدرک و ...؛ امــروزه از ایــن شــهرها تنهــا خرابه هایــی برجــای مانــده یــا چنــان محــو شــده اند کــه حتــی مــکان جغرافیایــی آن هــا را نیــز امــروزه نمی تــوان مشــخص کــرد.

بــر اســاس سرشــماری ســال 139۰ تعــداد روســتاهای سیســتان امــروز 8۵۰ پارچــه اعــام شــده؛ امــا شــرکت آب و فاضــاب سیســتان، در حــال حاضــر بــه تعــداد 9۴۴ روســتا   3
ــد. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــدد 9۵۰  صحیح ت ــت، ع ــده اس ــانی نش ــه آبرس ــتاهایی ک ــدود روس ــاب مع ــا احتس ــس ب ــد؛ پ ــه می کن ــانی را ارائ ــات آب رس خدم

اگــر بــر ایــن موضــوع تأکیــد می کنیــم، از آن روســت کــه حضــور ایــن همــه روســتا در یــک منطقــه بســیار غیرطبیعــی اســت؛ مثــا در گذشــته، یعنــی پیــش از حملــه ی   ۴
ــاره ی یکــی از  ــه ایــن نکتــه درب ــه بیشــتر؛ ب ــود ن ــزرگ در حــد پنجــاه و شســت ب ــود- حداکثــر روســتاهای یــک شــهر ب ــه ی تیمــور- کــه شهرنشــینی در منطقــه معمــول ب ناجوان مردان

ــم: ــه کنی ــم توج ــتان قدی ــهرهای سیس ش
»فــره شــهری بــزرگ اســت و شــصت پــاره دیــه و روســتا دارد« )اصطخــری، 1368: 198(. از لحــن نوشــته برمی آیــد کــه بــه نظــر نویســنده ی کتــاب ایــن موضــوع، یعنــی تعــداد روســتاها 

شــایان دقــت اســت. 

ــد داد؛  ــتان جدی ــک اس ــکیل ی ــتان تش ــا سیس ب
اســتانی بــا نــام تــازه ی »سیســتان و بلوچســتان«. 
ــتان  ــتان را در اس ــت سیس ــه موقعی ــن نقش در ای

می بینیــم. بلوچســتان  و  سیســتان  فعلــی 

ــا  ــتان ت ــمال اس ــتان در ش ــدوده ی سیس مح
ســال 1391 تنهــا یــک شــهر داشــت، زابــل، کــه 
ــتان  ــز سیس ــه مرک ــیدی ب ــال 1316 خورش در س
ــد،  ــته می آی ــن نوش ــه در ای ــد و آنچ ــل ش تبدی
اندکــی از سرنوشــت فرهنگــی ایــن شــهر اســت؛ 
امــروزه ایــن منطقــه، یعنــی سیســتان دارای چهــار 
شــهر زهــک، نیمــروز، هامــون و هیرمنــد و یــک 
شهرســتان بــه نــام زابــل اســت کــه خــود، دارای 

ــود. ــار می ش ــل و بنج ــهر زاب دو ش

ایرانــی  اســطوره های  تکویــن  دوران  از 
ــد،  ــان می آم ــه می ــل ب ــام زاب ــرگاه ن ــون ه تاکن
ــروز  ــروز و دی ــتان ام ــه ی سیس ــام منطق ــم تم ه
ــر  ــه کوی ــو ب ــک س ــه از ی ــت ک ــر می گرف را درب
لــوت و از ســویی بــه کشــمیر و آن ســوتر از 
کشــمیر می انجامیــد و هــم شــهری خــاص 
بــه نــام زابــل بــود کــه پیــش از جمشــید جــم و 
گرشاســب وجــود داشــت و شــرح آن در شــاه نامه 

آمده اســت. گرشاســب نامه  و 

نــام  وقتــی  دوران  همــان  از  برابــر،  در 
ــد،  ــان می آم ــم به می ــتان ه ــا سکس ــتان ی سیس
ــان محــدوده را  ــام هم ــو تم ــک س ــم از ی ــاز ه ب
شــامل می شــد و از ســویی شــهری ویــژه را 
کــه بانــی آن گرشاســب اســت و کتاب هــای 
اســطوره ای و تاریخــی از بنــای آن بــه دســت وی 

می راننــد. ســخن 

ــل و سیســتان دیگــر  امــا امــروز، تعریــف زاب
ــم. ــه در نقشــه نشــان دادی ــان ک شده اســت؛ هم

اگر زابل شهر نمی شد...!

ــاید  ــروزه ش ــد، ام ــهر نمی ش ــل ش ــر زاب اگ
منطقــه ی  کل  پــرورش  و  آمــوزش  وضعیــت 
زیــرا  می داشــت؛  دیگــر  داســتانی  سیســتان 
بــه  تاریــخ  از دیــرگاه در  تاریخــی  سیســتان 
نام بــردار  ایــران  مهــم  مــدارس  مرکزیــت 
بوده اســت و بــه وفــوِر دانشــمنداِن نامــی صاحــب 
ــنج  ــنده ی نکته س ــب را نویس ــن مطل ــار؛ ای افتخ

تاریــخ سیســتان چنیــن بیــان می کنــد:

بــزرگ  علمــاء  کــه  ديگــر  و   ...«

بــاب  انــدر  سيســتان  از  خاســتند 
ــان  ــير چن ــت و تفس ــه و ادب و قرائ فق
کــه بــه حرميــن و شــام و عراقيــن 
ــد و کتــب ايشــان  محتــاج ايشــان بودن
ــر  ــه اگ ــد ک ــون می خوانن ــد و کن خواندن
ــل  ــاب تطوي ــم، کت ــی بگوي ــام هريک ن
ــَود  ــی بُ ــه خال ــَود ک ــز نب ــرد؛ و هرگ گي
در  کــه  بــزرگ؛  فقهــاِء  و  علمــاء  از 
ــا  ــه آن ج ــت ک ــواِء او موجودس ــع ه طب
ــد؛  ــه باش ــد ک ــيار باي ــاِء بس ــار علم ناچ
و عامــۀ سيســتان علم دوســت بايــد 
 کــه باشــد...« )تاریــخ سیســتان، 1314: 13(1؛

 یــک صــف طوالنــی از نام هــا و نشــان های 
ایــن  صــادق  گــواه  سیســتان  دانشــمندان 
ــده  ــت برچی ــن نهض ــان ای ــا ناگه ــت؛ ام مدعاس
ــر  ــیند و دیگ ــنگی فرومی نش ــن تش ــود؛ ای می ش
ــور  ــمندی و وف ــش و دانش ــانی از دان ــر نش کم ت
دانشــمند در سیســتان بــه چشــم می خــورد. ایــن 
ــوز  ــی و ناآگاهــی مــردی- کــه هن ــه را نادان ضرب
ــر  ــدک می کشــد- ب ــود ی ــا خ ــخ را ب ــن تاری نفری
ــت  ــی آورد و قام ــرود م پیکــر اســتوار سیســتان ف
ــوان  ــاید بت ــکند و ش ــی ش ــم م ــد آن را دره بلن
ــت را در  ــار مدنی ــی، طوم ــای واقع ــت به معن گف
ایــن پربارتریــن و سرشــارترین حــوزه ی فرهنگــی 
تیمــور  می پیچــد.  درهــم  روزگار  آن  جهــان 
لنــگ را می تــوان، جــدای از تبه کاری هایــش 
در ســایر نقــاط ایــران و جــدای از تبهــکاران 
ــژه  ــرزمین، به وی ــن س ــس از او، در ای ــش و پ پی
فرزنــد  و  او  کــه  خوانــد  »جنایت کارتریــن« 
خلفــش، شــاهرخ، بــا تخریــب ســدهای باســتانی 
سیســتان راه را بــر شــکوفایی تمــدن سیســتان تــا 

ــتند. ــروز بس ام

آبــاد،  سیســتان  یک پارچــه،  سیســتان 
فراگیــر  جنایــت  آن  پــس  از  آزاد  سیســتان 
کــرد؛2 بــدرود  آبــادی  و  یک پارچگــی   بــا 
ــد  ــن ترفن ــا ای ــران ب ــرق ای ــید ش ــن خورش  ای
ناجوان مردانــه هــزار پــاره شــد و هــر پــاره اش در 
گوشــه ای بــر خاک افتــاد. کــم و بیش در سیســتاِن 
 پراکنــده و پرپرشــده حدود هــزار روســتا جوانه زد؛3
 بســیار بیــش از بیشــترین تعــداد روســتایی 
داشته باشــد؛ می توانــد  شــهر  یــک   کــه 
ــرار  ــد ق ــرن بع ــت ق ــت هش ــه هف ــهری ک 4 ش

ــد! ــخ بروی ــت از دل تاری اس

ــه  ــت ک ــخن آن اس ــن س ــر ای ــای دیگ معن
در  و  شــد  پــاره  هــزار  یک پارچــه  سیســتان 
ــاد و  ــگ و اقتص ــینی از فرهن ــک کالم، شهرنش ی
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ــت و  ــت بربس ــتان رخ ــه ی سیس ــای خط جغرافی
ــد5  ــهری نرویی ــرزمین ش ــن س ــس در ای از آن پ
ــار تمــدن را داشته باشــد؛  کــه توانایــی کشــیدن ب
پایــه ی  بــر  و  را مدینه هــا می ســازند  تمــدن 
مدینــه/ شــهر اســت کــه مدنیــت شــکل می گیــرد 
ــد؛ آن گاه  ــور می رس ــباب آن به ظه ــل و اس و عل
ــزل گشــت، رواج علــل  کــه پایه هــای شــهر متزل
و اســباب شهرنشــینی و پی آمدهــای آن ناممکــن 

ــد-. ــتان ش ــه در سیس ــان ک ــود- چن می ش

ــه درازا  ــرن ب ــت ق ــش هف ــت ش ــن وضعی ای
ــت  ــده از مدنی ــه جــای شــهرهایی برآم کشــید؛ ب
پیشــینه دار سیســتان روســتاهایی از دل خــاک 
ــا  ــندگان آن ه ــت باش ــالش تمام وق ــه ت ــد ک برآم
مصــروف ســیرکردن شــکم می گشــت و نــه 

ــتر! بیش

ــا  ــوزش تنه ــوع آم ــه موض ــد ک ــن ش و چنی
منحصــر مانــد در دســت چنــد نفــر مــالی 
ــدازه ای  ــتاهای تاان ــاکنان روس ــه س ــی ک معمول
ســر  حقوق بگیــر  طبیعتــا  و  بودنــد  بزرگ تــر 

خرمــن اهالــی از جیــره ی زراعــت آنــان.

بــرای چنیــن نوعــی از زندگــی، ســواد و 
ــی  ــیار بی اهمیت ــرع بس ــری ف ــل و یادگی تحصی
اســت در کنــار اصــل اساســی خــوراک و تاحــدی 
پوشــاک- کــه از ایــن آخــری می شــد بــه حداقــل 
قناعــت کــرد- ولــی ســیرنکردن شــکم ناممکــن 
ــون و  ــد مجــدد وابســتگی بی چ ــون تولی ــود؛ چ ب

ــه آن داشــت. چــرا ب

امــکان  ایــن میــان روســتاهایی کــه  در 
بهتــری بــرای بهره گیــری اساســی از آب هیرمنــد 
ــد و  ــد کردن ــدک رش ــتند، اندک ان ــون داش و هام
بــه اَبَرروســتا بــدل گشــتند. ایــن توفیــق ازجملــه 

ــد: ــر ش ــتای زی ــن روس ــامل چندی ش

جزینــک، دوســت محمد خــان، گــوری، ، 
ســه کوهه،  ســدکی،  بنجــار،  بــّزی،  قلعه نــو، 
جالل آبــاد، نورمحمدخــان، کچیــان، پلگــی، رنــده، 

آس قاضــی، چلنــگ، علی آبــاد و دولت آبــاد.6

آرامــش  نام بــرده در ســایة  اَبَرروســتاهای 
نســبی و برخــورداری تقریبــی از مواهــب طبیعــی 
و دســت زدن بــه کشــاورزی و دامــداری مطمئــن 
و تــا حــدودی نیــز نســاجی، یعنــی تنهــا مشــاغل 
را  آن  فرصــت  روز،  آن  سیســتاِن  در  ممکــن 
ــت فرهنگــی  ــه وضعی ــز ب ــی نی ــه اندک ــد ک یافتن

ــرای همیشــه از ایــن منطقــه گرفــت.  ــا امــکان روییدنــش میســر بوده باشــد، ایلغــار نادرشــاه افشــار و ویرانی هــای گســترده اش امــکان رویــش را ب اگــر هــم روییده باشــد ی  ۵
ــران، ص231. ــرق ای ــیني در ش ــت و شهرنش ــتگاه مدنی ــتان خاس ــي، سیس ــر عیس ــم زاده، دکت ــورد ر.ک. ابراهی ــن م در ای

در ایــن بررســی بــه مــدارس تاریخــی نمی پردازیــم. کســانی کــه خواســتار مطالعــه ی بیشــتر در ایــن مــورد باشــند، می تواننــد بــه مقالــه ی مفصــل پیشــینه ی فرهنــگ و مــدارس   6
ــن نشــانی چــاپ شده اســت: ــه ای ــگ و تمــدن سیســتان و بلوچســتان ب ــه ی فرهن ــد پنجــم دانش نام ــه در جل ــن مقال ــد. ای ــه نماین ــن مراجع ــی رئیس الذاکری ــر غام عل ســنتی سیســتان، اث

سیاسر، قاسم و دکتر محمدتقی رخشانی، تاریخ فرهنگ سیستان، حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسامی سیستان و بلوچستان، تهران، آبنوس، 1391.
ــک شــهر، پیشــینه ی تاریخــی  ــوان ی ــل به عن ــا نخســتین زاب ــل نخســتین ی ــی اســت؛ زاب ــه ی جغرافیای ــل در آن منطق ــن زاب ــم، دومی ــون از آن ســخن می گویی ــه اکن ــی ک زابل  7
اســطوره ای دارد و افــزون بــر آن کــه در متــون مقــدس باســتانی آمــده، به صــورت روشــن به عنــوان یــک شــهر در گرشاســب نامــه ی اســدی توســی در برابــر شــهر سیســتان می آیــد کــه 

ــت. ــت ننشسته اس ــر تخ ــید ب ــوز جمش ــه هن ــی برمی گرددک ــه زمان ــل ب ــینه ی زاب ــون پیش ــت؛ چ ــداث اس ــل نواح ــه زاب ــبت ب ــت و نس ــب اس ــک گرشاس ــن ی ــی ای بان
در ایــن دوران کــه مــا از آن ســخن می گوییــم، سیســتان دیگــر یــک شــهر نیســت؛ همــه ی روســتاهای موجــود را- کــه در اثــر پراکنــش سیســتان بــزرگ به وجــود آمده انــد-   8

ــد. ــز دارن ــژه ای نی ــام وی ــتان، ن ــام سیس ــه ن ــه ای ب ــور در منطق ــر حض ــزون ب ــا، اف ــک از آن ه ــا هری ــرد؛ ام دربرمی گی
درمورد ضبط درست نام این روستا تفاوت آرا بسیار فراوان است. دیدگاه های لندور در این مورد خواندنی است)لندور، به نقل از احمدي، 1378: ۵9۰ به بعد(.  9

البتــه اگــر ایــن تأســیس بــه همــان ســادگی کــه مــا امــروز عنــوان می کنیــم، می توانســت اتفــاق بیفتــد- کــه چنیــن نبــود- پیــروز مجتهــدزاده از یــک درگیــری نطامــی گســترده   1۰
در بــدو تأســیس  ایــن شــهر خبــر می دهــد کــه در زمــان امیرعلــم خــان ســوم، معاصــر ناصرالدیــن شــاه، در جریــان آن درگیــری نظامــی، »مرکــز اقتــدار وی، بــرج و بــاروی نصرت آبــاد 
ــا کمــک نیروهــای اعزامــی از مشــهد محاصــره را بشــکند ...«. )مجتهــدزاده،  1378: 1۵9(. ــه محاصــره ی دشــمنانش درآمــد. پــس از شــش مــاه وی توانســت ب کــه خــود ســاخته بود، ب

ــا  ــن حوزه ه ــد؛ بنابرای ــامان بدهن ــش سروس خوی
روســتاهای  همیــن  در  درســی  حلقه هــای  و 
سیســتان تشــکیل  شــد کــه بزرگانــی نظیــر 
پــدر آیــت اهلل مطهــری، پــدر آیــت اهلل زابلــی 
و خانــوادة آیــت اهلل سیســتانی، آیــت اهلل ســید 
ــین  ــید حس ــالم س ــادی، حجت االس ــی علی آب عل
حســینی چلنگــی، میــر ســید علــی صــدر حســینی 
طباطبائــی و فرزنــدان ایشان)صدرحســینی، 1388، 
صدرالدیــن  ســید  آیت اهلل العظمــی   ، ص63( 
ــان،  ــینی طباطبائی)هم ــد حس ــی مجته محمدعل
ــینی  ــزرگ حس ــید آقاب ــاج س ــت اهلل ح 158( و آی
طباطبایــی و ســید بهاءالدیــن حســینی طباطبایــی 
ــی و  ــینی طباطبای ــن حس ــید نصرالدی ــاج س و ح
حــاج ســید معین الدیــن حســینی طباطبایــی 
ــینی)همان،  ــداداد حس ــی خ ــید عل ــت اهلل س و آی
353(  و خواهــرزادة ایشــان، حجت االســالم ســید 
محمدتقــی حســینی طباطبایــی و شــیخ محمدرضا 
ــر،  ــی( )سیاس ــی )قائم ــتانی حکیم ــد سیس مجته
محمدعلــی  شــیخ  آیــت اهلل  و   )75 1392،ص 
ــد  شــریعتی شــریفی )همــان، همــان جــا( و فرزن
ــرزا ابراهیــم شــریفی از  ایشــان آیــت اهلل حــاج می

همیــن حوزه هــا برخاســتند.

نخســتین روســتا از ایــن ســنخ روســتاها 
ــید  ــت اهلل س ــت آی ــه هم ــه ب ــود ک ــاد« ب »علی آب
ــد  ــه ش ــوزة علمی ــب ح ــادی صاح ــی علی آب عل
)شــهید حجت االســالم ...، 1388، ص نـُـه( و گویــا 
دومیــن روســتا بنجــار )محمــودی، 1394، ص 25( 
باشــد کــه شــمار زیــادی از اهــل علــم و دانــش را 
در دامــان خویــش پــرورده اســت و دیگــر حــوزة 
ــیلة  ــا به وس ــه بعده ــل ک ــهر زاب ــی ش ــوم دین عل
آیت اهلل العظمــی ســید صدرالدیــن محمدعلــی 
ــید  ــت اهلل س ــوة آی ــی ن ــد حســینی طباطبائ مجته
پس ازایــن  شــد.  تأســیس  علی آبــادی  علــی 
حــوزه نوبــت بــه حــوزة علمیــة دیگــر شهرســتان 
زابــل بــه سرپرســتی آیــت اهلل حــاج میــرزا ابراهیــم 

شــریفی می رســد.

ــه  ــن پیشــینه ی مختصــر ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
بیــان شــد، فضــل تقــدم در تعلیــم و تربیــت از آِن 

ــود. روســتاهای بــزرگ سیســتان ب

پیشــینه ی  روســتاها  ایــن  کــه  گفتیــم 
شــهر  امــا  داشــتند؛  ســاله  پانصــد ششــصد 
دوم7 بــار  بــرای  می بایســت  کــه   زابــل 
سیســتان اداری8  و  سیاســی  مرکــز    
ــرانجام  ــه س ــده بود ک ــد نش ــوز متول ــد، هن  باش

ــد! ش

پیدایــش محیطــی بــه نــام زابــل، شــهر 
نوپــای زابــل- کــه امــروز در نقشــه ی جغرافیایــی 
ــروز نداشــت-  ــای مشــخصی دارد و دی ــران ج ای
ــت؛  ــن نیس ــد، روش ــه می نمای ــم ک ــا ه آن قدره
ــاوت آرا و  ــز تف ــرن نی ــک ق ــن ی ــی در همی حت
ــا حــذف  ــن جــا ب ــوال بســیار اســت کــه در ای اق
ــه آن  ــی ب ــاالزم به کوتاه ــق و ن ــات نادقی اطالع

می پردازیــم.

ــده بنــای حــوزه ی جغرافیایــی ویــژه ای  نگارن
را بــه نــام شــهر زابــل برآمــده از یــک ضــرورت 
ــورد آن  ــم درم ــون ه ــا کن ــه ت ــد ک اداری می دان
تحقیــق جامعــی صــورت نگرفتــه؛ امــا ایــن قــدر 
ــتاهایی  ــک از اَبَرروس ــش هری ــه گزین ــت ک هس
ــود  ــن منظــور، ممکــن ب ــرای ای کــه شــمردیم، ب
ــی-  ــات سیاس ــا مالحظ ــا ی ــی از هدف ه ــا یک ب
اجتماعــی جــاری در منطقــه تعــارض داشته باشــد؛ 
یکــی از ایــن تعارض هــای ممکــن و شــاید 
مهم تریــن آن هــا بــه نظــر نگارنــده رقابتــی بــود 
کــه بعــداً می توانســت میــان ایــن مراکــز مســتعد 
ــن  ــد و در ای ــروز کن ــدن ب ــین ش ــرای حاکم نش ب
میانــه بــاز هــم ممکــن بــود جانــب داری یکــی از 
دو دولــت فخیمــه ی روس و انگلیــس هــم- کــه 
سیســتان را لقمــه ی آمــاده و لذیذی بــرای بلعیدن 
ــه نتیجــه ای  ــا آن قطــب ب ــن ی ــد- از ای دیده بودن
ناخوشــایند بینجامــد کــه جــای تفصیــل موضــوع 
در ایــن جــا نیســت. هرچــه بــود، اندکــي پیــش از 
ســال 1283 هـــ.ق. مطابق 1245 هـــ. ش. و برابر 
بــا 1866 م. در همــان جایــگاه کــه بعدهــا مرکــز 
اعمــال مســتقیم و بی شــرمانه ی دیدگاه هــای 
ایــن دو قدرقــدرت وقــت قــرار گرفــت، از ترکیــب 
نصرآبــاد9 کم اهمیــت  کوچــک  روســتای   دو 
ــاد در 216 کیلومتــري مرکــز اســتان  و حســین آب
سیســتان و بلوچســتان و 1823 کیلومتــري تهــران 
ــی  ــد و نیروی ــدا آم ــهر پی ــام ش ــه ن ــه ای ب ملغم
ــال ها  ــا س ــه ت ــد ک ــتقر گردی ــی در آن مس نظام
ــود و آن گاه در شــهریور  ــردار ب ــه »شــهر« نام ب ب
ســال 1314شمســي به موجــب تصویب نامــه ي 

ــام گرفــت.  ــل« ن ــران، »زاب هیئــت وزی
شــهر10 ایــن   تاســیس 
ــا  ــر اعمــال حاکمیــت اســتوارتر ی ــود ب  آغــازی ب
ــه رغــم  ــر سیســتان، ب ــران ب حاکمیــت نهایــی ای
ادعاهــای افغانســتان نوپــا بــر ایــن منطقــه و بــه 
ــه  ــس ک ــه ی انگلی ــت ناجوان مردان ــم خواس رغ
ــود  ــت خ ــه ی حاکمی ــرای ادام ــود ب اراده کرده ب
بــر هندوســتان، بخــش باقی مانــده از غــارت 
ــز به رســم  ــزرگ نی پیشــین خــود را از سیســتان ب

پیشکشــی بــه افغانســتان واگــذارد تــا به وســیله ی 
ــان روس و  ــل می ــه ی حای ــک منطق ــیس ی تأس
ــن  ــد تضمی ــر هن ــد ادامــه ی تســلط خــود را ب هن

ــد. نمای

مأمــوران و جاسوســان ریــز و درشــت انگلیس 
ــه  ــن منطق ــب در ای ــی، مرت ــای واه ــه بهانه ه ب
حضــور می یافتنــد و تقریبــا آنچــه از تأســیس 
ایــن شــهر تــازه می دانیــم، از یادداشــت های 
آنــان اســت. در ایــن زمینــه نوشــته های مأمــوران 

ــی اســت.11 ــارز و مخفــی انگلیســی خواندن ب

ــینی  ــه اوج رواج شهرنش ــال ها ک ــن س در ای
ــرج و  ــه و ب ــازار و قلع ــت و ب ــد اس ــوع جدی از ن
بــارو و اســتحکامات شــهر شــکل می گیــرد و 
ــازه در  ــاب مغ ــد ب ــا ص ــدود 50 ت ــی ح ــه روایت ب
ــه ای  ــل مالحظ ــر قاب ــود، خب ــاد می ش ــهر ایج ش
ــهر  ــت در ش ــم و تربی ــبک  تعلی ــی س از دگرگون
ــا مکتب هــای  ــوز گوی ــه چشــم نمی خــورد و هن ب

ــد. ــم و تربیتن ــر تعلی ــده دار ام ــنتی عه س

ــی اســت؛  ــان گفتن ــن می ــز در ای ــه نی دو نکت
ــژه ابرروســتاهایی  ــه روســتاها و به وی یکــی آن ک
ــل  ــم، به دلی ــام بردی ــا ن ــا از آن ه ــن ج ــا ای ــه ت ک
ــت آن،  ــه روز اهمی ــی روزب ــداث شــهر و افزون اح
بایــد اهمیــت و مرکزیــت خــود را بــرای تعلیــم و 
ــده ی  ــم را برعه ــن مه ــف داده  و ای ــت از ک تربی
ــر  ــه ه ــه ب ــند ک ــیس گذاشته باش ــهر تازه تأس ش
ــی  ــیوه ی زندگ ــکل و ش ــام و ش ــال دارای نظ ح
شــهری اســت و بایــد بتوانــد بــرای آینــده نیــروی 
الزم دیوان ســاالری موردنیــاز خــود را تأمیــن 

ــد. نمای

ــد  ــدود ص ــود ح ــه وج ــن ک ــه ی دوم ای نکت
ــور  ــارت و وف ــق تج ــر از رون ــهر خب ــازه در ش مغ
ــد  ــندگان می ده ــوه باش ــور انب ــد و حض رفت وآم
ــرای چنیــن حجــم عظیمــی از مــردم  ــر ب و ناگزی
ــا  ــود؛ ام ــزی ش ــد پی ری ــی نظام من ــد آموزش بای
ــه  نمی شــود؛ شــاید بتــوان ایــن موضــوع را از الب
الی برخــی از مطالــب ثبــت شــده در تاریــخ 
ــی  ــش اساس ــن پرس ــه ای ــدا ب ــرد. ابت ــن ک روش
ــی  ــی و فرهنگ ــرفت علم ــه پیش ــم ک می پردازی
زابــل، ایــن شــهر تــازه از دل تاریــخ برخاســته بــه 

ــان کیســت. ــه زی ــه و ب ــود ک س

پاســخ منطقــی ایــن پرســش بایــد آن باشــد 
کــه بــه نفــع همــه اســت؛ چــون زندگــی آســان تر 
و خردمندانه تــر می شــود؛ امــا آیــا در یــک زندگــی 
کامــال خردمندانــه و عقالیــی جایــی بــرای ســوء 

ــد؟ ــی می مان ــان باق ــتفاده ی فرصت طلب اس

ــی  ــا منف ــم مطمئن ــش ه ــن پرس ــخ ای پاس
ــم  ــگاه کنی ــر ن ــن منظ ــم از ای ــس بیایی ــت؛ پ اس
و برگردیــم بــه آنچــه پیــش از ایــن گفتیــم؛ 
انگلســتان می خواهــد ســیطره اش را بــر هنــد 
ــن  ــرای امنیــت خــودش، ای ــد ب ــد و بای حفــظ کن
ــا  ــد ت ــترش ده ــران گس ــا درون ای ــیطره را ت س
ــد و  ــق بکاه ــن مناط ــوذ روس در ای ــر نف از خط
ــد؛  ــن باش ــود مطمئ ــای خ ــه از دوام و بق درنتیج
از آن ســو هــم روس هــا- کــه قرن هاســت 
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ســودای دســت اندازی بــه آب هــای آزاد را در 
ــنتی  ــق س ــخیر مناط ــا تس ــد- ب ــر می پرورانن س
ــد  ــم دارن ــران، ماوراءالنهــر و ترکمنســتان کم ک ای
ــه  ــوند و البت ــرازیر می ش ــوب س ــوی جن ــه س ب
ــان و  ــان داالن خراس ــرای آن ــذرگاه ب ــن گ بهتری
ــه  ــن منظــور هــردو، ب ــرای ای سیســتان اســت. ب
ــود را  ــای خ ــای پ ــد، ج ــه می انگیزن ــایلی ک وس
ــه  ــتان- ک ــد؛ انگلس ــم می کنن ــتان محک در سیس
پیش تــر بخــش عظیمــی از شــرق ایــران را جــدا 
ــکیل  ــتان تش ــام افغانس ــه ن ــوری ب ــرده و کش ک
ــت آب  ــه مدیری ــت ک ــدد اس ــک درص داده- این
هیرمنــد را نیــز در دســت بگیــرد و بــا ایــن ترفنــد 
گلــوگاه اقتصــادی ایــران را بــرای گرفتــن امتیــاز 
ــرر  ــای مک ــود مخالفت ه ــن باوج ــارد؛ بنابرای بفش
ــروی  ــران پیش ــل ای ــه گام در داخ ــردم، گام ب م
می کنــد و در شــهر جدیــد زابــل ارگ و بارگاهــی 
ــد  می ســازد کــه طبــق پیش بینــی عمــال وی بای
بــدل بــه بزرگ تریــن محــل اســتقرار انگلیســیان 

ــردد. ــران گ در ای

قافیــه  روس هــا کــه احســاس می کننــد 
را باخته انــد، طاعــون را َعلَــم می کننــد و بــه 
مقامــات ایرانــی اخطــار می دهنــد کــه طاعــون از 
ســمت شــرق بــه ســوی ایــران در حــال پیشــروی 
اســت و زودا کــه تهــران را نیــز درنــوردد. چــاره ی 
ــران  ــا مرزهــای شــرقی ای ــن اســت کــه م کار ای
را امــن نگــه داریــم؛ حکومــت  درمانــده ی ایــران 
ــه ایــن امــر رضایــت می دهــد و درنتیجــه  هــم ب
بــه  همنوع نــواز،  دل ســوز  روســیان  به همــت 
ســرعت بــاد و بــرق پانــزده ایســتگاه قرنطینــه در 
ــدف  ــردد؛ ه ــا می گ ــران برپ ــرقی ای ــای ش مرزه
ــن  ــت. ای ــتان اس ــر، سیس ــه ی آخ ــی و نقط نهای
هــر دو رقیــب بــه آرزوی دیرینــه ی خــود، یعنــی 

ــند. ــتان می رس ــتقرار در سیس اس

دو کنســولگری پــر و پیمــان روس و انگلیــس 
ــوی  ــن س ــی در ای ــم؛ یک ــه ه ــک ب ــا نزدی تقریب
به فاصلــه ی  ســو،  آن  در  دیگــری  و  میــدان 
تقریبــا 500 متــر از هــم، یک دیگــر را، زیــر 
ــت،  ــد و درس ــی می کنن ــن ارزیاب ــای تیزبی نگاه ه
ــد-  ــف همن ــه مخال ــی- ک ــای قیچ ــل تیغه ه مث
ــش  ــم و دان ــدن ریشــه های فکــر و عل ــرای بری ب
ــو  ــل همس ــردم زاب ــِد م ــال رش ــتقالِل درح و اس
عمــل می کننــد. روش هــا هــم آن چنــان زیرکانــه 
ــن  ــان ای ــاه می ــه اســت کــه مــردم بی پن و ماهران
دو قطــب متضــاد گاهــی بــه ایــن ســو و گاهــی- 
ــذب و  ــو ج ــه آن س ــد- ب ــه بخواهن ــی آن ک ب
جلــب می شــوند و آن گاه کــه ایــن دو قطــب 
منفــی سیاســت، منافعشــان هم ســو شــود یــا بــه 
تقســیم عادالنــه ی منافــع بــا هــم توافــق کننــد، 
آن چنــان بــا هــم دل یک دلــه می کننــد و از 

ــت: ــی اس ــه خواندن ــد ک ــف می کنن ــم تعری ه

»ســاختمان کنســولیاری روســیه بــا دیوارهای 
بلنــد و گلــی بــه رنــگ مــات ... داخــل ســاختمان 
ــه، آقــای  بســیار راحــت اســت. صاحــب ایــن خان
میلــر، کنســول روس، به راســتی مــردی باهــوش، 
الیــق و زبان شــناس فوق العــاده ای می باشــد و 
ــرای  ــق ب ــد و الی ــری کارآم ــال افس ــن ح در عی
ــاوج  ــری س ــود«. )هن ــوب می ش ــورش محس کش

لنــدور، بــه نقــل از احمــدي، 1378: 598(.

از  سیســتان  بی اطــالع  و  بی پنــاه  مــردم 
ــن  ــن ای ــه دام ــی ب ــن دو، گاه ــوء ای ــد س مقاص
سیاســت  آن؛  دامــن  بــه  گاهــی  و  می افتنــد 
نامــوزون و بی مســئولیت داخلــی نیــز- کــه خــود 
ــته  ــت- خواس ــی اس ــه عقب ماندگ ــث آن هم باع
ــا انتصــاب حاکمــان بی مســئولیت  یــا ناخواســته ب
بــر ایــن منطقــه ی خطیــر ایــران، اوضــاع را 
میــان  قــدرت  جنــگ  می کنــد.  آشــفته تر 
ــه  ــات ک ــت قائن ــانده ی حکوم ــان دست نش حاکم
ــا ســال  اســت سرنوشــت سیســتان در کــف  ده ه
ــا و  ــط خون ریزی ه ــت و فق ــان اس ــت آن باکفای
ــام و  ــب مق ــر تصاح ــر س ــمار ب ــای بی ش خرابی ه
ــان  ــه ارمغ ــاه ب ــردم بی پن ــن م ــرای ای ــت ب موقعی
آورده، مــدام در جریــان اســت. در حالــی کــه خــود 
آشــوب زده ی  پای تخــت  در  ســری  حاکمــان، 
معلــق میــان مشــروطه و اســتبداد دارنــد و بــرای 
به دســت آوردن حاکمیــت منطقــه یــا تثبیــت 
ــل  ــوفیل و انگلوفی ــن و آن روس ــن ای ــه دام آن، ب
می اندازنــد،  چنــگ  سفارت خانه هایشــان  یــا 
ــای  ــه از ارتق ــت ک ــب شده اس ــل موج ــن عوام ای
فکــری و علمــی مــردم خوش حــال نباشــند؛ از آن 
اســتقبال نکننــد و روی خــوش بــه آبادانــی نشــان 
ندهنــد؛ تنهــا بــه آوردن یــک ســند در ایــن مــورد 
بســنده می کنیــم کــه از خــالل آن می تــوان 
ــیه روزی  ــلطه گران و س ــّکاری س ــه ی م ــه درج ب

ــرد:  ــی ب ــاه پ ــردم بی پن م

بــر  رکن الدولــه  حکومــت  دوره ی  »در 
تصمیــم  وی  سیســتان،  و  قاینــات  خراســان، 
گرفــت برخــی تأسیســات عمومــی را در سیســتان 
ــین  ــرزا حس ــل می ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــاد کن ایج
ــجد،  ــا مس ــا در آن ج ــتاد ت ــتان فرس ــه سیس را ب
ــازار ایجــاد کنــد؛ لیکــن ابراهیم خــان-  حمــام و ب
کــه از بــزرگان سیســتان بــود- وی را از ایــن کار 
منــع کــرد و حتــی او را تهدیــد بــه مــرگ نمــود؛ 

حشــمت الملک دوم نیــز بــه او پیــام داد:

ــی در  ــای عمران ــد کاره ــنیده ام می خواهی ش
سیســتان انجــام دهیــد؛ اگــر حقیقــت داشته باشــد، 

ــرد!  ــراب خواهم ک ــتان را خ سیس

ــت  ــام را دریاف ــن پی ــین ای ــرزا حس ــون می چ
کــرد، از انجــام اقداماتــش منصــرف شــد؛ در 
ــالم  ــه حشــمت الملک اع ــام ب ــن پی بخشــی از ای

ــرد:  ک

نیــاز  بــازار  و  حمــام  مســجد،  سیســتان 
ــا  ــت م ــد والی ــه می خواهن ــن بهان ــه ای ــدارد؛ ب ن
ــود  ــان خ ــت فرم ــا را تح ــوند و م ــب ش را صاح

.)225:  1389 درآورند«.)پیــری، 

مانــع دیگــر در راه گســترش معــارف، بالیــی 
ــه  ــرد ب ــن ک ــوان تعیی ــا نمی ت ــه دقیق ــت ک اس
ــر؛ شــیوع طاعــون  ــه تقدی ــا ب ــر آمده اســت ی تدبی
و پراکنــدن ایــن جمــع بی پناهــی کــه از بــد 
ــرد  ــل گ ــام زاب ــه ن ــی ب ــهر نوپای ــات در ش حادث

آمده بــود و امــان و پناهــی می جســت. 



۴۵

به این مطلب توجه کنیم:

ــکل گیری  ــس از ش ــال پ ــل س ــت چه درس
شــهری نیم بنــد بــه نــام زابــل، براســاس مــدارک 
موجــود، در ســال1906 مطابــق بــا 1285 ش. 
ــون  ــر طاع ــوز همه گی ــالی خانمان س ــان ب ناگه
ــر  ــه از 7000 نف ــوی ک ــد؛ به نح ــهر را درنوردی ش
جمعیــت ایــن شــهر در آن بحبوحــه »از جمعیــت 
ــا از  ــود؛ ام ــر مانده ب ــط 2000 نف ــین آباد فق حس
ــا  ــود. در آن ج ــی نمانده ب ــا کس ــاد تقریب نصرت آب
ــد  ــه ســر می بردن فقــط حــدود 100 نفــر دیگــر ب
کــه بیشترشــان یــا ســرباز بودنــد یــا گــدا. شــهر 
ــا  ــه ی دکان ه ــود. هم ــی ب ــور دولت ــی از مأم خال
و  خالــی  خیابان هــا  و  بســته بودند  بازارهــا  و 

ــن، 1381: 670(. ــران«. )هدی وی

ــهر  ــا ش ــم ت ــار بمانی ــد در انتظ ــال ها بای س
ــو در آن فراهــم آیــد  بازســازی شــود؛ جمعیتــی ن
ــم و  ــر عل ــرای نش ــی ب ــراری پایگاه ــزوم برق و ل

ــردد. ــاس گ ــارف احس مع

ــات  ــه موجب ــراش دیگــری ک ــه ی دل خ حادث
ــم زد،  ــته را رق ــهر نوخاس ــن ش ــی ای عقب ماندگ
درگیــری میــان خانــواده ی ســران حاکــم بــر زابل 
بــود کــه موجبــات خرابی هــا و ویرانی هــای 
بســیاری را در شــهر فراهــم آورد و تأســیس 
ــال ها  ــاز س ــا ب ــن قضای ــرودار ای ــدارس در گی م

به تأخیــر افتــاد.12

در هرحــال تحصیــل علــم- کــه برخــی 
از اقشــار جامعــه در هــر شــرایطی خــود را از 
بــا  نیــز  سیســتان  در  می بیننــد-  ناگزیــر  آن 
ــی دارد و  ــود طرف داران ــکالت موج ــه ی مش هم
ــه دو  ــوال ب ــا معم ــن پایگاه ه ــز. ای ــی نی پایگاه های
ــه و  ــای علمی ــوند: حوزه ه ــیم می ش ــته تقس دس

یکــی از ایــن فجایــع کــه تاریــخ سیســتان را تحت الشــعاع خویــش قــرار داد، جنــگ قــدرت میــان فرزنــدان امیرعلی اکبرخــان حســام الدولــه ی دوم امیــر قاینــات اســت کــه   12
ابتــدا یکــی از پســرانش، امیرمعصــوم خــان چهــارده ســاله را- کــه »تــا حــدودی امیــر جــوان خودپســند و خودبینــی بــود کــه بــه ادعــای ســایکس مــردان برجســته ی ایالــت عاقــه ای بــه 
او نداشــتند، در پــی شــکایت های فــراوان از رفتــار و کردارهــای وی« )مجتهــدزاده،  1378: 19۴( برکنــار کــرد- به عنــوان نایب الحکومــه ی خویــش و صاحــب اختیــار جــان و مــال مــردم 
بــه زابــل اعــزام می کنــد و در کمــال بی سیاســتی پــس از چنــد ســال اعمــال حاکمیــت ناصــواب، پــدرش بــر او خشــم می گیــرد و فرمــان خلــع وی را صــادر می کنــد و بــرادر دیگــرش 
ــا نداشته باشــند. پیداســت کــه از ایــن بلیــه ی عظمــا چــه  ــز اب ــاع میرمعصــوم حتــی از قتــل وی نی ــل منصــوب می کنــد و دســتور اکیــد می دهــد کــه درصــورت امتن ــه حکومــت زاب را ب
بدبختی هــا بــر سیســتان نــازل می شــود کــه فعــا از حوصلــه ی ایــن نوشــته خــارج اســت؛ امــا تأثیــر چنیــن مســایلی را بــر رکــود فرهنگــی سیســتان نمی تــوان انــکار کــرد. ســایکس در 

کتــاب هشــت ســال در ایــران زوایــای تاریــک ایــن موضــوع را نیــز بــاز نمــوده اســت؛ مختصــری از آن را در ایــن جــا می تــوان خوانــد: )احمــدي، 1378: ۴92(.
ایــن ســند کــه در ســال 1311 بــه درخواســت اداره ی معــارف اســتان سیســتان و بلوچســتان به وســیله ی اداره ی معــارف سیســتان تهیــه شــده، مبنــی بــر آن اســت کــه یکــی   13

ــت. ــر شده اس ــون دای ــیوع طاع ــی در اوج ش ــال 128۵ یعن ــل از س ــد زاب ــهر جدی ــنتی ش ــه ی س ــیزده مکتب خان از س
این محمدرضا خان در سیستان به سرکار معروف است و هنوز هم آثار سرکار در سیستان باقی است.  1۴

ســید محمــد فــرزان، فرزنــد  علی اکبــر در ســال 1273 ش. در روســتای ســندادان واقــع در 8 فرســخی بیرجنــد متولــد شــد و 1۰ ســال بیشــتر نداشــت کــه پــدرش در ســفر   1۵
کربــا درگذشــت. محمــد بــرای کمــک بــه معــاش خانــواده در کنــار تحصیــل در مکتــب نــزد مــادر قالی بافــی می کــرد. چهــارده ســاله بــود کــه دروس دوره ی مکتــب در قریــه ی ســندادان 
را بــه پایــان رســاند و بــه همــراه خانــواده بــرای ادامــه ی تحصیــل بــه بیرجنــد نقــل مــکان کــرد کــه مصــادف شــد بــا تأســیس مدرســه ی نوبنیــاد شــوکتیه در بیرجنــد. محمــد بــه توصیــه ی 
روحانیــان و علمــای شــهر، بــرای فراگیــری علــوم جدیــد در مدرســه ی شــوکتیه ثبت نــام کــرد. 18 ســال داشــت کــه مدرســه ی شــوکتیه را تمــام کــرد و همــراه مــادر بــه زیــارت مکــه و 

مدینــه رفــت. مــادرش در همیــن ســفر در حلــب درگذشــت. 
فــرزان مدتــی در مشــهد بــه حضــور در حلقــه ی ادیــب نیشــابوری گذرانــد؛ در ســال 1297 امیــر شــوکت الملک، امیــر قائنــات و سیســتان و بلوچســتان، فــرزان را مأمــور کــرد تــا مــدارس 
جدیــدی بــه ســبک شــوکتیه در زابــل تأســیس کنــد. فــرزان در میــان مــردم آن دیــار بــه محبوبیتــی دســت یافــت چنان کــه در ســال 13۰7 تــا یــک قدمــی نمایندگــی مــردم در مجلــس 
شــورای ملــی رفــت؛ امــا درســت ســر بزنــگاه بــا تــاش شــماری از عالمــان و ســرداران متعصــب، از زابــل بــه مشــهد تبعیــد شــد. در ســال 13۰9 از ســوی وزارت معــارف و اوقــاف بــه 
ریاســت اداره ی معــارف بنــادر جنــوب منصــوب شــد و مأمــور شــد مــدارس جدیــدی در آن دیــار تأســیس کنــد. در حیــن همیــن مأموریــت بــود کــه بــه بیمــاری ماالریــا مبتــا شــد و 
تــا آخــر عمــر از آن رنــج کشــید. او در ســال 131۴ بــه ریاســت فرهنــگ شــاهرود و یــک ســال بعــد بــه معاونــت فرهنــگ بیرجنــد و سیســتان و بلوچســتان برگزیــده شــد. در ســال 1317 
بــه تدریــس در دبیرســتان های مشــهد مشــغول شــد و از ســال 132۰ تــا 1331 در ســمت ریاســت فرهنــگ بیرجنــد خدمــت کــرد و تقریبــًا 3۰ دبســتان در نقــاط مختلــف قائنــات بنیــان 

گذاشــت. فــرزان در ســال 1331 بــه دعــوت دانشــگاه تهــران بــه تدریــس در دانشــکده ی الهیــات و ســپس ادبیــات مشــغول شــد و 23 فروردیــن 13۴9 درگذشــت. 
خوش بختانــه در همیــن زمــان »مجمــع نشــر معــارف سیســتان«- کــه یــک مؤسســه ی مردمــی اســت- تشــکیل می شــود )بــرای اطــاع بیشــتر از ایــن مجمــع ر.ک. سیاســر،   16
قاســم، مجمــع نشــر معــارف سیســتان 13۰۰ شمســی، از مجموعــه ی نامــواره ی اســتاد عبــاس باقــری، مؤسســه ی فرهنگــی هنــری انتظــار، زاهــدان، انتشــارات تفتــان، 1389(. بخشــی از 
عوایــد ایــن مجمــع- کــه جزئــی از آن از طریــق فــروش بلیــت ســینما تأمیــن می شــود- در اختیــار ایــن مدرســه قــرار می گیــرد. )در ایــن مــورد نیــز ر.ک. پیشــینه ی ســینما در سیســتان 

ــوی، سیاســر، قاســم(. ــه ی سیســتان و بلوچســتان در روزگار پهل و بلوچســتان، از مجموع
17  این موضوع را در این دو کتاب پی بگیرید:

)سیاسر و رخشانی، 1391: ۵8-۵۴( و نیز )سیاسر و رخشانی، 1389: 21-23(.
18  منظور همان مدرسه ی علمیه ی »صمصامیه« است.

ــل  مکتب خانه هــا ی ســنتی. از آن جــا کــه تحصی
در حوزه هــای علمیــه شــرایط و مقــررات ویــژه ای 
ــا وارد  ــه آن ه ــت ب ــی نمی توانس ــت و هرکس داش
ــتاها و  ــددی در روس ــای متع ــود، مکتب خانه ه ش
شــهر زابــل ایــن مهــم را برعهــده داشــتند و ایــن 
وظیفــه را کمــاکان انجــام می دادنــد کــه در زمــان 
ــه  ــتند و طرف ــز رواج داش ــا نی ــه ی م ــورد مطالع م
ــه در  ــوع- ک ــن ن ــب از ای ــه نخســتین مکت آن ک
آن زمــان شناســایی شــده- درســت هم زمــان بــا 
ــال  ــان س ــی 1285 ش. هم ــون، یعن ــیوع طاع ش
ــتان  ــردم سیس ــر م ــر فراگی ــدری و مرگ ومی درب

ــر اســت.13 دای

بــا وجــود ایــن شــاید مکتب خانه هــای ســنتی 
دیگــر از عهــده ی انجــام وظیفــه برنمی آمــد 

 1287 ســال  در  کــه 
علمیــه ی  مدرســه ی 
بــه  »صمصامیــه« 
محمدرضاخــان  همــت 
بــه  ملقــب  خزیمــه 
 ،1 4 لــه و لد م ا صمصا
مــه ی  لحکو یب ا نا
پایه گــذاری  سیســتان 
شــد و منازعاتــی کــه 
از آن پــس تــا حــدود 
تــا  ســال 1299یعنــی 

ــر ســر تصاحــب سیســتان  پایــان دوره ی قاجــار ب
ســنتی  حاکــم  خانواده هــای  اعضــای  میــان 
خزیمــه و علــم جریــان داشــت، احــداث مــدارس 
واقعــی را به عهــده ی تعویــق انداخــت و تنهــا 
ــه  در ســال اخیــر اســت کــه نخســتین مدرســه ب
ــه ی  ــام »مدرس ــه ن ــد ب ــیوه ی جدی ــبک و ش س
ــرزان15 ــد ف ــید محم ــئولیت س ــا مس ــه« ب  احمدی
می یابــد.  گشــایش  زابــل  شــهر  در   
دریافــت  بــدون  ابتــدا  در  مدرســه  ایــن 

می شــود16. اداره  دولتــی   کمک هــای 
 در ســال 1301 اداره ی معــارف سیســتان تشــکیل 
ــان  ــه همزم ــه ی احمدی ــس مدرس ــود و رئی می ش
ریاســت اداره ی معــارف را نیــز برعهــده می گیــرد. 
بــه  از ســال 1304  احمدیــه  نــام مدرســه ی 
ــال  ــد و از س ــر می یاب ــوی« تغیی ــه ی پهل »مدرس
ــت  ــه ی آن را دول ــود و هزین ــی می ش 1305 دولت

ــرد.  ــده می گی برعه

محمــد  ســید 
فــرزان از ایــن پــس 
تأســیس  پــی  در 
از  دیگــری  مــدارس 
ــی  ــوع مدرســه ی دولت ن
امــا  اســت؛  پهلــوی 
ــه در  ــکنی هایی ک کارش
ــود،  ــیر می ش ایــن مس
امــکان احــداث مــدارس 
تــازه را تــا ســال ها از 

می گیــرد. وی 

ــه ی  ــا تاریخچ ــت ی ــا از سرگذش ــی م آگاه
آمــوزش و پــرورش سیســتان تــا ایــن جــا مدیــون 
و مرهــون یــک بــرگ ســندی اســت کــه در ســال 
1386ش یافــت شــد.17این ســند متــن ســخنرانی 
ــت  ــران وق ــودی، حکم ــان محم ــی خ ــرزا عل می
سیســتان و رئیــس هیئــت ممتحنــه ی مدرســه ی 
پهلــوی زابــل در ســال 1312 ش. اســت. در ایــن 

ــه: ــت ک ــخنرانی آمده اس س
ــی در  ــل )یعن ــال قب ــار س ــت و چ »در بیس
ســال 1288( کــه ایــن بنــده بــه سیســتان آمــدم، 
یــک مدرســه ی ســه کالســه در حســینیه ی فعلــی 
ــر محصــل  ــب شــش نف ــل18 دارای قری شــهر زاب
ــه  ــود ک ــف ب ــم موظ ــر معل ــت و دو نف بی بضاع
ــن  ــل محصلی ــن و مصــارف تحصی ــوق معلمی حق

را آقــای امیــر محمدرضــا خزیمــه، حاکــم ســابق 
ــن ادارات  ــر از مأموری ــه نف ــه، دوس ــده گرفت برعه
ــرم،  ــی محت ــای بان ــب تقاض ــه برحس ــی ک دولت
دروس تاریــخ، جغرافــی و حســاب را افتخــاراً 
عهــده دار بودنــد و حقیقتــًا همــان مؤسســه ی 
مختصــر بــرای آن اوقــات ایــن محــل کــه اهالــی 
آن به کلــی از خوانــدن و نوشــتن محــروم بودنــد، 
ــًا  ــود. تدریج ــی ب ــم عال ــک دارالعل ــه ی ی به منزل
همــان مدرســه دراثــر مجاهــدت فکــری و عملــی 
چنــد نفــر از مأموریــن ذی عالقــه تحــت هدایــت و 
حمایــت آقــای امیــر خزیمــه از حســینیه بــه منزل 
وســیعی منتقــل و عــده ی محصلیــن و ضروریــات 
تحصیلــی توســعه داده شــد. بــرای تکافــو و تأمیــن 
ــد. از هــر  ــز تجــار را حاضــر کردن مصــارف آن نی
عدلــی مال التجــاره کــه بــرای مصــرف محــل یــا 
عبــور بــه نقــاط دیگــر وارد گمــرک بشــود، پنــج 
ــن  ــد و چــون همی ــه بپردازن ــام اعان ــه ن شــاهی ب
مبلــغ ماهیانــه از ســیصد تومــان تجــاوز و موجبات 
امیــدواری بــه رونــق مدرســه را فراهــم می نمــود، 
ــم الیقــی را ایجــاب می کــرد؛  ــرو معل وجــود مدی
بنابرایــن آقــای حــاج میــرزا ســید محمــد فــرزان 
از تربیت یافتــگان ممتــاز و فارغ التحصیل هــای 
شــوکتیه ی  متوســطه ی  مدرســه ی  عالــی 
بیرجنــد- کــه مســتغنی از تعریــف و چنــد و چــون 
اســت- برحســب خواهــش دوســتان خــود، شــداید 
زندگــی در سیســتان را قبــول نمــوده، نمایندگــی 
ــت همــت  ــر ذم ــت مدرســه را ب ــارف و مدیری مع
گرفتــه به اتفــاق ســه نفــر معلــم مبــرز از نجبــای 
ــه سیســتان  تکمیل شــده ی مدرســه ی شــوکتیه ب
ــتانیان را  ــال سیس ــتاره ی اقب ــت س وارد و درحقیق
ــالوه  ــه ع ــل ک ــید اصی ــن س ــد. ای ــع فرمودن طال
ــز  ــم نی ــوم قدی ــد، از حیــث عل ــر معلومــات جدی ب
فقیهــی حکیــم و در فضایــل نفســانی و امتیــازات 
روحانــی دارای مقامــی ارجمنــد بــود، بــدون تــرس 
ــا  ــورود ب ــت لدی ال ــریعت و سیاس ــای ش از غوغ
ــردان  ــه بی خ ــاری ک ــق سرش ــور و عش ــک ش ی
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ــه  ــا ب ــش از ســایر مناطــق سیســتان داشــت؛ ام ــه اســتعداد شــهر شــدن را شــاید بی ــم؛ روســتایی ک ــام بردی ــا ن ــه از آن ه ــان ابرروســتاهایی اســت ک ســه کوهه یکــی از هم  2۰
ــی دارای  ــه ی نظام ــرای تأســیس منطق ــی ب ــد و حت ــزد شــهر شــدن گردی ــن شــاه قاجــار نام ــان ناصرالدی ــن روســتا در زم ــه ای ــن نشــد. از شــگفتی های روز گار آن ک ــل بســیار چنی دالی
ــک، 1392: 181(. در  ــدی خم ــاخته و پرداخته اند)محم ــل س ــان مح ــال 123۴ش در هم ــه کوهه را در س ــتقر در س ــوپ مس ــراده ت ــه ع ــت کم س ــت و دس ــی یاف ــزی آمادگ کارگاه توپ ری
ــز ایــن ابرروســتا  ــردار اســت؛ گلدســمیت نی ــه نقــل از احمــدی، 1378: 1۰2( و مرکــز سیســتان نام ب ــه، ب ــوان پای تخــت )فری ــا همــه جــا به عن ســفرنامه های جهان گــردان خارجــی تقریب

ــدی، 1378: 28۴(. ــل از احم ــه نق ــمید، ب ــام می نهد.)گلدس ــه کوهه« ن ــهر س را »ش
ســردار علی خــان پردلــی در دوره ی شــانزدهم مجلــس شــورای  ملــی بــه عنــوان اولیــن نماینــده ی مــردم سیســتان انتخــاب شــد؛ ولــی مــدت کوتاهــی ایــن ســمت را عهــده دار   21
بــود و بــر اثــر ســکته ی قلبــی از دنیــا رفــت. معــروف اســت کــه ســردار علــی خــان در کارهــای عام المنفعــه از پیشــگامان بــود و درســال هایی کــه سیســتان بــا خشــک ســالی و قحطــی 

ــد.  ــی دریافــت می نمودن ــره ی غذای ــه جی ــان خشک ســالی روزان ــا پای ــه و ت ــه ســکوهه رفت ــوار از سراســر سیســتان ب ــود، ده هــا خان مواجــه شــده ب
برای اطاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایید:

http://sardaransistan.mihanblog.com/
ــخ  ــده- کــه در آن تاری ــدر نگارن ــرار اســت کــه پ ــن ق ــون شنیده اســت؛ داســتان از ای ــی اســت کــه تاکن ــن مطالب ــادآور یکــی از تأثیرگذارتری ــده ی ــرای نگارن ــن مدرســه ب ای  22
به گفتــه ی خودشــان ده-یازده ســاله بــوده، داســتان تأســیس ایــن مدرســه را از زبــان دایــی اش، میــرزا فداحســین عمرانــی- کــه خــودش از نخســتین فارغ التحصیــان مدرســه ی احمدیــه و 
در زمــان افتتــاح دبســتان دوســت محمدخان معلــم دبســتان پهلــوی زابــل بــوده- می شــنود. نــام میــرزا فداحســین در دو ســیاهه ی حقوق بگیــران ایــن نوشــته به عنــوان معلــم آمده اســت؛ 
ــدن و  ــدر ســواد خوان ــد. پ ــل انتقــال یافته ان ــه اداره ی آمــار و ثبــت احــوال زاب ــادی مقــدم( ایشــان از 131۰ به بعــد ب ــر )یعقــوب ی ــوه ی ایشــان، امی طبــق شــواهد موجــود و اطاعــات ن
تاحــدودی نوشــتن مکتبــی مقدماتــی را نــزد خانواده شــان- کــه به شــکل ســنتی متولــی ســوادآموزی معمــول در روســتای ماعبــداهلل میانکنگــی و چنــد روســتای نزدیــک بــوده- در ایــن 
ســن و ســال آموختــه و نیمه ســوادی به هــم زده و از آن پــس موظــف می شــود کــه تــا رســیدن بــه ســنی کــه بتوانــد مثــا مکتــب را شــخصا سرپرســتی کنــد، بــه کمــک پــدر در امــور 
کشــاورزی و دامــداری بپــردازد؛ بنابرایــن، بــه روایــت خودشــان، وظیفــه ی به چرابــردن گوســاله های متعلــق بــه خانــواده بــه عهــده ی ایشــان و یکــی دو هــم  ســن و ســال دیگــر واگــذار 

می شــود. 
ــر را  ــن خب ــی ای ــد از وقت ــد. می گوی ــر گشــایش مدرســه ی دوســت محمدخان می آی ــز خب ــل پایی ــه اوای ــد ک ــدن گوســاله ها می گذران ــه چرانی ــد تابســتان آن ســال را ب ــای بلن ــدر روزه پ
شــنیدم، چــون هیــچ تصــوری از چنــان محیطــی نداشــتم، کنجکاوانــه بــر آن شــدم کــه بدانــم مدرســه چیســت و چه گونــه جایــی اســت و ...؛ روزهــا ایــن فکــر و خیــال مــرا بــه خــود 
مشــغول می داشــت؛ مســئولیت مراقبــت از گوســاله های ریــز و درشــت از یــک ســو و مســافت تقریبــا ده -دوازده کیلومتــری میــان روســتای مــا تــا روســتای دوســت محمدخان از ســوی 
دیگــر موانــع مهمــی در ایــن قضایــا بودنــد. گفته هــای دایــی ام، میــرزا فداحســین، آن چنــان تأثیــر مانــدگاری در مــن گذاشــته بود کــه یــک روز، حــس کــردم کــه دیگــر نمی توانــم از پــس 
ایــن کنجــکاوی برآیــم و بایــد بــروم و مدرســه را از نزدیــک ببینــم. می گویــد بــه هــر ترفنــدی بــود، رضایــت همراهــان را جلــب کــردم کــه مســئولیتم را بــه آنــان واگــذارم و مخفیانــه 
بــه زیــارت مدرســه بــروم. آن روز از خوش حالــِی دیــدِن مدرســه تقریبــا تمــام آن مســیر را دویــدم و نیمه جــان، خــودم را بــه پشــت درِ اتاقــک خشــتی دربســته ی کاس درس رســاندم 
ــم در ســلک  ــز بتوان ــم و آرزو کــردم مــن نی ــی در خویــش یافت ــری باورنکردن ــا تأثی ــه ســروصدای درهــم و برهــم دانش آمــوزان گــوش دادم؛ ام ــه ی مــدت را فقــط از پشــت در ب و بقی
دانش آمــوزان مدرســه درآیــم؛ امــا چــون سیاســت فکــری خانــواده و تــا آن جــا کــه می دانســتم جــّو عمومــی خانواده هــا علیــه مدرســه های روش جدیــد بــود، گســتاخی آن را نداشــتم 
کــه از ایــن مهــم بــا پــدرم ســخن بگویــم؛ درعیــن حــال یــک خــط در میــان- تــا آن جــا کــه می توانســتم- بــه هم بازی هــا اعتمــاد کنــم تــا رازم را آفتابــی نکننــد، بــه مدرســه می رفتــم و 
البتــه مثــل همــان روز اول، بــه ایــن امیــد کــه هــم در آن جــا چیــزی را از دســت ندهــم و هــم در ایــن جــا غیبتــم افشــا نشــود، همــه ی راه را می دویــدم. ایــن موضــوع دو ســه ماهــی ادامــه 

بــه  حمــل بــر جنونــش می کردنــد، شــروع 
ــم  ــیس و تنظی ــرای تأس ــل ب ــوده، در اوای کار نم
ــام  ــتغال تم ــر اش ــالوه ب ــه ع ــای مختلف کالس ه
ــتعد را  ــن مس ــده از محصلی ــک ع ــدت روز، ی م
ــم داده،  ــود تعلی ــزل خ ــب در من ــی از ش ــا پاس ت
بــرای کالس هــای چهــار و پنــج حاضــر می کــرد. 
ــع  ــا در مواق ــود، غالب ــر نب ــه اهــل منب ــن ک ــا ای ب
فرصــت منبــر رفتــه، اهالــی را بــه تحصیــل علــم 

ــوت ...«.  دع

بقیه ی این سند هنوز یافت نشده است.

بــد نیســت در ایــن جــا نگاهــی بــه ســیاهه ی 
اســامی و حقــوق کارکنــان مدرســه بیندازیــم19:

مدرســه ی احمدیــه تــا ســال 1310 پنــج 
پایــه ی تحصیلــی داشــته و در همیــن ســال 
کالس ششــم نیــز افــزوده شــد و تعــداد 8 نفــر در 
ایــن تاریــخ اولیــن کســانی هســتند کــه در زابــل 
ــن  ــه ای ــد و البت ــی گرفتن ــم ابتدای ــدرک شش م
ــرورش  ــوزش و پ ــازه ای در آم ــل ت ــوع فص موض

زابــل می گشــاید.

ــتان  ــه ی سیس ــام منطق ــا در تم ــن ج ــا ای ت
تنهــا همیــن یــک مدرســه دایــر اســت و اقدامــات 
ــدارس  ــیس م ــرای تأس ــرزان ب ــد ف ــید محم س
ــود؛  ــر آب می ش ــش ب ــل نق ــه دو دلی ــر، ب دیگ
دلیــل نخســت، ایســتادگی طبقــات قشــری و 
ــن راه  ــّداً در ای ــه ج ــاآگاه اســت ک ــب داران ن مکت
مانع تراشــی می کننــد و ایــن نــوع مــدارس را 
ــد؛ ــداد می کنن ــی قلم ــای دین ــا هدف ه ــر ب مغای

دلیــل مهــم دیگــر کمبــود بودجه ایســت کــه 
پــس از دولتــی شــدن مــدارس، گریبانگیــر اداره ی 
معــارف وقــت می شــود و ایــن موضــوع موجبــات 
نگرانــی خواســتاران مــدارس را فراهــم مــی آورد؛ 
ــویق های  ــا تش ــم ب ــاز ه ــال 1306 ب ــا از س ام
فــرزان- کــه حــاال دیگــر ریاســت معــارف را بــه 
بــه  پی گیــرش  کوشــش های  ســپرده اند-  او 
ــل و  ــری در زاب ــدارس دیگ ــیند و م ــار می نش ب
ــه ی  ــتین مدرس ــود؛ نخس ــیس می ش ــه تأس حوم
ــه کوهه20  ــتای س ــل در روس ــهر زاب ــارج از ش خ
ســاخت  مخــارج  و  زمیــن  می گــردد.  دایــر 
پردلــی21 علی خــان  ســردار  را  مدرســه   ایــن 

 برعهده می گیرد.

ــز در همــان ســال 1306  ــن مدرســه نی دومی
بــه همــت فــرزان و بــا نــام مدرســه ی فرخــی در 
روســتای دوســت محمدخان بــا یــک قطعــه زمیــن 
 اهدایــی حســین خان ســارانی آغــاز بــه کار کرد22. 
در ســال 1307 نیــز دبســتان نســوان سیســتان بــا 

 صمصام الدوله حاکم سیستان



۶۷

ــام  ــه ن ــداً ب ــه بع ــرد ک ــه کار ک ــاز ب دو کالس آغ
ــه یکــی از معروف تریــن  ــدل ب دبســتان 17 دی ب

مــدارس زابــل شــد.

 1308 ســال  در 
ملــک  خــان  نیــز 
کیانــی23 مدرســه ی 
ــاد سیســتان را  جالل آب
بــا هزینــه ی شــخصی 
ــه از  ــاد گذاشــت ک بنی
ــه  ــرح و برنام ــر ط نظ
اداره ی  پیــرو  کامــال 
معــارف سیســتان بــود؛ 
ــای آن را  ــا هزینه ه ام
ــده  ــک برعه ــان مل خ

گرفــت. 

یافــت و مــن ســرمای تاب فرســای زمســتان را هم چنــان تحمــل می کــردم تــا مدیــر- معلــم دبســتان تشــخیص داد مــن جــدای از بیــکارگان کنجــکاوی هســتم کــه هــر روز و هــر ســاعت 
ــه داخــل کاس دعــوت می کــرد؛ امــا همیشــه بیــم داشــتم کــه  ــد؛ از ایــن رو گاهــی مــرا ب ــد و می گریزن ــوار داخــل می شــوند و هیاهــو راه می اندازن ــدون دی ــد، از مدرســه ی ب اراده کنن

مبــادا شــخص آشــنایی در ایــن روســتا پــی بــه رازم ببــرد و خبــر از ایــن طریــق بــه گــوش خانــواده ام برســد. 
ســال تحصیلــی بــه همیــن ترتیــب، افتــان و خیــزان بــه پایــان رســید و ایشــان لطــف کــرد و مــرا در امتحــان پایــان ســال درشــمار شــاگردان مدرســه قلمــداد کــرد و در آزمون هــای پایانــی 
شــرکت داد و اعــام کــرد کــه ســال بعــد می توانــم بیایــم و رســمًا در کاس دوم دبســتان بنشــینم. ایــن بزرگ تریــن مــژده ی زندگیــم بــود؛ امــا هنــوز هــم نمی توانســتم آن را بــا خانــواده ام 
در میــان بگــذارم؛ ناگزیــر تــا اواســط مهــر ســال بعــد دنــدان روی جگــر گذاشــتم و تــاب آوردم؛ بازگشــایی مــدارس کــه انجــام شــد، بــه دیــدن مدیــر رفتــم. ایشــان یــک جلــد کتــاب کــه 

قــرار بــود به عنــوان متــن درســی کاس دوم اســتفاده کنیــم، بــه مــن هدیــه داد.
فرصــت نکــردم کتــاب را حتــی ورق بزنــم؛ همیــن قــدر به خاطــر دارم کــه جمله هایــی از کتــاب فرائــد االدب در آن نوشــته بود. تصــورم ایــن بــود کــه حــاال دیگــر خانــواده بایــد بــرای 
ایــن افتخــار بــزرگ، روســتا را برایــم آذیــن ببندنــد و مــرا باافتخــار در روســتا بگرداننــد تــا دیگــران ببیننــد؛ امــا نه تنهــا چنیــن نشــد؛ کــه پــدر بــا اوقات تلخــی ماجــرا را خاتمــه داد ولــی 

در برابــر اشــک های جــاری مــن گفــت کــه بایــد بــا عموهایــم و بــزرگ ترهــای فامیــل مشــورت کنــد. 
ناگزیــر ســحرگاه روز بعــد شــال و کاه کردیــم و همــراه بــا مــدارک جــرم بــه قصــد مشــورت و کســب اجــازه از عموهایــم کــه آن هنــگام آن ســوی مــرز قــراردادی در ســرزمینی کــه 
قــرار بــود افغانســتان شــود، یعنــی در »علی مــردان« و »امیــران« ســکونت داشــتند، بــه راه افتادیــم. ناگفتــه نمانــد کــه مــا آن زمــان مرزهــای قــراردادی را به رســمیت نمی شــناختیم و جــّدی 

ــم. ــار نیــز چنیــن کردی ــا وجــود تهدیدهــای ممکــن، به ســادگی از آن عبــور می کردیــم و ایــن ب نمی گرفتیــم و ب
ــار دلهــره ای شــدید داشــتم و عاقبــت هــم آمــد بــه ســرم از آنچــه می ترســیدم. عمــوی بزرگــم از ایــن کار و از اقــدام نســنجیده ی  همیشــه مســافرت برایــم شــادی آور بــود؛ امــا ایــن ب
خودســرانه ی مــن بســیار برآشــفت و چنیــن اســتدالل کــرد کــه حکومــت جدیــد ایــران از دو طریــق می خواهــد رعیت هایــش را شناســائی کنــد و آن هــا را بــه اجبــاری ببــرد- اجبــاری نــام 
شــایع دوران ســربازی در آن دوران بــود- یکــی ثبــت زمیــن بــه نــام آنــان اســت و دیگــری فرســتادن بچه هایشــان بــه مــدارس؛ بنابرایــن از ایــن دو توطئــه برحــذر باشــید؛ نــه زمینــی بــه 

نــام خودتــان به ثبــت برســانید و نــه اجــازه بدهیــد فرزندانتــان را در مدرســه ثبــت نــام کننــد؛ چــون دیگــر »آدم« دولــت می شــوید و از خودتــان اختیــاری نداریــد.
پــدرم رو بــه مــن کــرد و گفــت نصیحــت عمویــت را گــوش کــن کــه خیــر دنیــا و آخــرت تــو در آن اســت؛ امــا مــن اصــرار داشــتم کــه بــه دیــدن عمــوی دیگــرم نیــز برویــم شــاید در 
ایــن رفتــن دریچــه ای بگشــاید. بــه اصــرار مــن تــا ســاعت های متمــادی پیــاده راه پیمودیــم تــا بــه خانــه ی عمــوی دیگــرم رســیدیم. او نیــز همــان مطالــب را تکــرار کــرد و افــزود کــه 
بــه همیــن دلیــل مــا، در ایــن ســوی ســیم )آن روزهــا مــرز را ســیم می نامیدنــد( مانده ایــم و نگــران حــال شــما هســتیم کــه مبــادا چنیــن اشــتباهی مرتکــب شــوید. خــدا را شــکر کــه 

بــرادرزاده ام رســمًا درشــمار »نوکــران« دولــت درنیامــده وگرنــه بایــد از او قطــع امیــد می کردیــم.
ایــن دو حجــت قــوی و مســتدل، پــدرم را در تصمیمــش پابرجاتــر ســاخت؛ بــدون فــوت وقــت بــه ایــران برگشــتیم؛ پــدرم نگذاشــت عــرق پایمــان خشــک شــود؛ همــان روز کتابــم را 
برداشــت؛ بــه روســتای دوســت محمدخان بــرد و پــس داد و مبالغــی هــم بــا مدیــر اوقات تلخــی کــرد کــه چــرا بایــد باعــث بیچارگــی کودکــی بشــود کــه هنــوز خــودش دســت راســت 

ــد تشــخیص دهــد! و چپــش را نمی توان
داســتان تحصیــل پــدرم بــه همیــن جــا ختــم شــد؛ چــاره ی کار را هــم در آن دیدنــد کــه بــا ازدواجــی زودرس دســت و پایــش را در پوســت گــردو بگذارنــد تــا به دلیــل پای بنــدی بــه 

اهــل و عیــال، ایــن خیــال خــام خطرنــاک را از ســر دور کنــد.  
ــود؛ مــن چــه  ــو نخواهدب ــه ت ــق ب ــدت دیگــر متعل ــد فرزن ــن بوده اســت کــه همــه می گفتن ــار پاســخش ای ــزرگ، مامحمدحســن پرســیده ام و هــر ب ــن موضــوع را از پدرب مــن بارهــا ای

ــه بیشــتر نداشــتم!  ــک پســر را ک ــن ی ــم؟ همی می توانســتم بکن
گرچــه پــدرم بعــداً زودتــر از وقــت، بــه تقاضــای خــودش بــه ســربازی رفــت و بــا همــان نیمــه ســواد توانســت در ســربازی بــرای خــودش پســت و مقامــی دســت و پــا کنــد و بعــد از 
پایــان خدمــت بــا آن پیشــینه بــه اســتخدام اداره ی دارایــی زابــل درآیــد، حســرت آن ناکامــی را هرگــز نتوانســت از لــوح ســینه بزدایــد و اگــر بــا مطالعــات مســتمر، شــعر و نثــرش مشــهور 

و زبانــزد شــد و همــه را از برکــت همــان یــک ســال ایــن پــا و آن پــا کــردن پشــت در کاس می دانســت، بــاز هــم نتوانســت آن ناکامــی را بــه فراموشــی بســپارد.

23  ]ملــک[ محمدعلــی خــان، معــروف بــه خــان ملــک کیانــی نــوه ی ملــک محمــود سیســتانی اســت و بــا ســه پشــت بــه او می رســد؛ ملــک محمــود همــان کســی اســت کــه 
پــس از هجــوم افغان هــا در زمــان شــاه ســلطان حســین صفــوی توانســت قســمت هایی از شــرق ایــران را تحــت کنتــرل خــود درآورد و مشــهد را به عنــوان پایتخــت انتخــاب کــرد؛ ولــی 

ــید. ــل رس ــاه به قت ــادر ش ــت ن ــدد به دس ــای متع ــس از جنگ ه پ
ــام ایــران وسیســتان را ســر افــراز نگهــدارد و  ــود و ایــن آخریــن نفــر از ایــن ســاله همیشــه ســعی داشــت ن ــدان کیانــی بیــش از7۰۰ ســال بــر خطــه ی سیســتان حکمرانــی کرده ب خان
خاطــره ی کیانیــان باواســطه ی حضــور او هنــوز هــم در ذهــن  مــردم سیســتان باقیســت، دیگرماننــد اجــداد خــود قدرتــی بــرای مقابلــه بــا حــوادث نداشــت؛ زیــرا دوران زندگــی اش مصــادف 
باحکومــت رضاشــاه  و پایــان یافتــن حکومــت ملوک الطوایفــی ومحلــی در ایــران بــود. ده هــا داســتان معــروف از نجابــت و ســخاوت و شــجاعت او هنــوز هــم بــر ســر زبان هــا جــاری 
اســت و یکــی از آن هــا داســتان لگدکــوب کــردن قــاب عکــس محمدرضاشــاه پهلــوی در مراســم رژه ی روز 21 آذر در انظــار همــه ی تماشــاگران اســت کــه می تــوان آن را در ایــن نشــانی 
خوانــد: )سیاســر، قاســم، تجــدد، گــروگان ســنت، زاهــدان، تفتــان، 139۴: 139(؛ و دیگــری ایســتادگی شــجاعانه ی وی بــرای احقــاق حقابــه ی مــردم سیســتان از رود هیرمنــد اســت کــه 
در بحبوحــه ی فتــرت حکومــت در ایــران، بــا صــدور دســتور بســیح عمومــی مــردم سیســتان و گــردآوری ســپاهی از آنــان، پیشــاپیش مــردم بــه محــل تقســیم آب رفــت؛ لباســی شــاهانه 
پوشــید؛ دســتور داد درســت در میانــه ی رود هیرمنــد تختــی برایــش مهیــا کننــد؛ طبــق روایــات بــر تخــت جلــوس کــرد و پیــش چشــم عســاکر مســلح افغانــی دســتور داد مســیر آب را بــه 

ســمت سیســتان بگشــایند. ایــن اقــدام شــجاعانه توانســت سیســتان را دوبــاره احیــا کنــد.
بازمانده هــای ارگ خــان ملــک در نزدیــک روســتای شــندل درمنطقــه ی میانکنگــی هنــوز هــم بــر ســر پــا ایســتاده و یــادآور خاطــره ی آخریــن روزهــای حکومــت ایــن خانــدان اســت. 

خــان ملــک در ســال 1332هــ .ش وفــات یافــت. بــرای اطاعــات بیشــتر نیــز مراجعــه کنیــد بــه نشــانی زیــر:
http//:www.mysistan.mahtarin.com/ 

و نیز به »محمدی خمک، جواد، سیستان و رویداد نوزده بهمن هزار و سیصد و سی خورشیدی، ناشر مؤلف، 1392«.
ــان  ــه ی این ــد؛ ازجمل ــدم نهاده ان ــتان ق ــه سیس ــه ب ــت ک ــی بوده اس ــه جهان گردان ــورد توج ــت و م ــی داشته اس ــی و علم ــت بازرگان ــروز اهمی ــش از ام ــته بی ــار در گذش 2۴  بنج
کاپیتــان اوئــن اســمیت اســت کــه از 187۰ بــه بعــد چندیــن بــار بــه ایــن منطقــه ســفر کــرده و از بنجــار بــه عظمــت و آبادانــی و وفــور جمعیــت نــام برده اســت؛ ر.ک.)احمــدی، 1378: 

.)192

ــال  ــر س ــه ازای ه ــه ب ــرر اســت ک ــا مق گوی
یــک بــاب مدرســه بــه مــدارس سیســتان افــزوده 
 شــود و در ســال 1309 قرعــه بــه نــام بنجــار،24 در 
مجــاورت شــهر زابــل می افتــد و یــک مدرســه ی 
دو پایــه بــه نــام رودکــی در ایــن روســتای بــزرگ 
مرکــزی سیســتان احــداث می شــود. ایــن مدرســه 
ــی  ــی و اجتماع ــال فرهنگ ــیاری از رج ــا بس بعده

ــل می دهــد. ــه جامعــه تحوی سیســتان را ب

شــهر زابــل و عمومــًا کّل منطقــه ی سیســتان 
تــا ســال 1315 فاقــد دبیرســتان اســت و در ایــن 
ــا  ــل ب ــوی زاب ــتان پهل ــه دبیرس ــت ک ــال اس س
ــالن  ــه فارغ التحصی ــه هم ــوز- ک ــازده دانش آم ی

ــردد. ــیس می گ ــتند- تأس ــوی هس ــتان پهل دبس

جنــگ جهانــی وقفــه ای در کار مدرسه ســازی 
ــس کار  ــرد؛ امــا از آن پ ــاد ک در سیســتان ایج
ــت  ــرعت رواج یاف ــد به س ــدارس جدی ــیس م تأس
ــاب دبســتان،  و در ســال 1357 شــهر زابــل 12 ب
8 بــاب مدرســه ی راهنمایــی و چهــار دبیرســتان و 

یــک بــاب دانشســرای مقدماتــی داشــت.

-----، تاریخ سیستان، تصحیح بهار، محمدتقي، ملک الشعرا، تهران، 1. 
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عليشــاه داســتان يــک زندگــی ســاده و معمولــی اســت. 
ــاِت  ــر از اتفاق ــيب و پ ــراز و نش ــر از ف ــا پ ــه ی زندگی ه ــل هم مث
ــا و  ــام ه ــت از ن ــر اس ــهر پ ــرف. ش ــک آدم کم ح ــِم روزگاِر ي مبه
نشــانه هايی کــه هــر کــدام بــه دليلــی و مناســبتی روی ميدان هــا و 
ــی  ــخ، بخش ــا تاري ــد. ام ــوش کرده ان ــا خ ــا ج ــا و کوچه ه خيابان ه
ــان  ــش انس ــر آن آفرين ــش ديگ ــت و بخ ــزرگان اس ــت پخت ب دس
ــه ی دوم اســت. کودکــی ام فکــر  روزمــره...! چهــارراه عليشــاه از نمون
ــا یــک قطــار فشــنگ حمایــل  ــد یــک مــرد ســبیل کلفــت ب می کــرد علیشــاه بای
روی ســینه و دور کمــرش باشــد کــه هــر غــروب در غبــار بــا اســب قهــوه ای اش بــه 
خانــه برمی گــردد و شــکار آن روز را تقدیــم خانــواده می کنــد و یــک عالــم داســتان 
ــم  ــن در ذهن ــی اینچنی ــا و چهارراههای ــا و میدان ه ــام خیابان ه ــه از ن ــر ک دیگ
ســاخته بــودم و ســالها بــا مــن حمــل می شــد تــا امــروز کــه می توانــم بــروم جلــو 
ــه  ــی ک ــم. واقعیت های ــدا کن ــا را پی ــم و بخشــی از واقعیت ه ــرف بزن ــا ح ــا آدم ه ب
گاه بســیار ســاده و معمولــی هســتند. درســت مثــل علیشــاه و دکان کوچکــش کــه 
انــگار بــوی قهــوه اش را بــا خــود بــه ســال 1396 آورده اســت. امــروز میدانــم تاریــخ 
علیشــاه در زاهــدان نــه تنهــا آنقــدر طوالنــی نیســت کــه قطــار فشــنگ ببنــدد و 
گوشــت شــکار بــه خانــه بیــاورد بلکــه بــه نســبت تاریــخ و ســاخت زاهــدان هــم 
ــن  ــر از ای ــاده تر و آرام ت ــاه س ــال علیش ــود و  اص ــوب نمی ش ــی محس ــی قدیم خیل

حرفهاســت. ایــن را در گفتگــو بــا پســرش نصــراهلل کوهکــن درمی یابــم. هرچنــد 
کــه بــا گــوش دادن گفتگــو درمیابــم مــا خیلــی حافظــه ی تاریخــی خوبــی نداریــم 
و از ایــن رو نصــراهلل کوهکــن هــم در تخمیــن ســال ها و یــادآوری عــدد درســت 
ــه  ــی را ب ــت روح زندگ ــوم روای ــور می ش ــس مجب ــت. پ ــوده اس ــق نب ــال دقی س

نــگارش دقیــق تقویــم ترجیــح دهــم.

ــی  ــی خمين ــان مصطف ــع خياب ــه تقاط ــدان ب ــهر زاه در ش
فعلــی )خيابــان شــاه ســابق( و خيابان ميــرزای شــيرازی)جاده 
ــا-(  ــاگ آن وقت ه ــان کامس ــابق -خياب ــاش س ــان – خ کرم
می گوينــد چهــارراه عليشــاه. امــروز ايــن منطقــه مرکــز شــهر 
اســت امــا در آن روزهــا کــه عليشــاه قصــد کــرد خانــه ای در 
ايــن منطقــه بســازد انتهــای غربــی شــهری بــود کــه کمتــر از 

بيســت ســال قدمــت داشــت و بــه بيابــان پهلــو مــی زد.

ــرای  ــوری ب ــل روزگار ناج ــالی در زاب ــالهای 1317 خشکس ــد: در س می گوی
ــرای  ــی ب ــا چوپان ــی اش را ب ــاه کودک ــود علیش ــث می ش ــازد و باع ــردم می س م

دیگــران بگذرانــد او کمــی بعــد در شــرکت های جــاده ســازی زابــل کارگــری کــرده 
اســت و در جریــان ســاخت راه زابــل –زاهــدان مســئول حمــل آب و نــان و آذوقــه 
ــان  ــدرش در هم ــی از دســت داده و پ ــادرش را در کودک ــوده. م ــران ب ــرای کارگ ب
ســال ها بــه نیــت کار و روزگار تــازه روســتای چونــگ مرغــو را بــه قصــد زندگــی 
ــاه  ــاه و امیرش ــش اردوش ــت و فرزندان ــرده اس ــرک ک ــدان ت ــمت زاه ــه س ــر ب بهت
ــگ  ــی اش را در چون ــاه زندگ ــی!  علیش ــه راه ــدام ب ــر ک ــم ه ــاه ه ــی ش و بی ب
مرغو)چونــگ مرغــان( بــه کار بــرای دیگــران گذرانــده اســت. در حــدود ســالهای 
ــکار  ــتد، بده ــک می فرس ــه لوت ــی ب ــول طلب های ــرای وص ــاب او را ب 1320، ارب
ــفری  ــد. همس ــه ده ــدان ادام ــا زاه ــیر را ت ــرد مس ــم می گی ــد و تصمی را نمی یاب
می یابــد و حاشــیه ی جــاده را پیــاده راه می افتنــد و شــب را در تاســوکی می گذراننــد، 
ــه  ــند ب ــد. می رس ــد و می خورن ــش می پزن ــر آت ــی زی ــد و نان ــی آرد می گیرن از کس
ِشــیله کــه آن روزهــا رودخانــه ی پــرآب و خروشــانی بــوده و از روی پــل قدیمــی 
آن می گذرنــد و همســفر پیشــنهاد می دهــد از بیراهــه برونــد تــا زودنــر برســند امــا 
ــاده  علیشــاه جــاده را ترجیــح می دهــد و راهشــان اینجــا از هــم جــدا می شــود. پی
راه را ادامــه می دهــد تــا دوراهــی و شــب را در پاســگاه ژاندارمــری آنجــا بــه صبــح 
ــوری،  ــای عب ــا خودروه ــوده و تنه ــی نب ــا اتوبوس ــل ی ــا اتومبی ــاند. آن روزه می رس
ــره در  ــاه باالخ ــد و علیش ــش بودن ــای ارت ــین ها و کامیون ه ــار ماش ــه ای یکب هفت
ــد  ــین ها را ببین ــن ماش ــی از ای ــب یک ــود ش ــی ش ــق م ــاده روی موف ــوم پی روز س

ســواره  را  راه  باقــی  و 
کــه  روزگاری  بیایــد. 
یــک ســفر زابــل زاهــدان 
ــی  ــول م ــاعت ط 24 س
کشــید و هربــار مســافرها 
الســتیک  زیــر  بایــد 
تختــه  و  بُتــه  ماشــین 
تــا  می گذاشــتند  پــاره 
ــالمت  ــه س ــا ب از چاله ه
صبــح  کنــد.  گــذر 
زاهــدان  بــه  بعــد  روز 
ــرای  ــد و ب ــدا می کن ــوده پی ــازه ای ب ــب مغ ــاال صاح ــه ح ــدرش را ک ــد. پ می رس
مــدت کوتاهــی بــا او مشــغول کار می شــود. احتمــاال علیشــاه ســر پرشــوری داشــته 
کــه یکجانشــینی را تــاب نمــی آورده و بعــد از کار در دکان بــه دکانــی دیگــر رفتــه و 
حتــی بســاط سیگارفروشــی تجربــه کــرده و درســت زمانــی کــه فهمیــده بــرادرش 
ــگ ســرحه و  ــه تن ــی مشــغول اســت ب ــه کاری نظام ــگ ســرحه ب ــاه در تن امیرش
ــد  ــم بای ــناخته ه ــرادر را نمی ش ــه ب ــرادری ک ــردن ب ــدا ک ــه و پی ــهر رفت ایرانش
جالــب بــوده باشــد. بــاری در ایرانشــهر هــم پادویــی در مغــازه را تجربــه می کنــد 
و همانجــا خوانــدن و نوشــتن می آمــوزد و تــا کالس ششــم هــم درس می خوانــد. 
مدرســه انــگار جــای لوکســی بــوده و او بــه موقــع موفــق نشــده بــود در کودکــی 
ــواران  ــاز س ــگ جم ــان ایرانشــهر و در هن ــربازی اش را در هم ــد. س ــه اش کن تجرب
ــوده  ــوارانی ب ــی از شترس ــروه بزرگ ــواران متشــکل از گ ــگ جمازس ــد. هن می گذران
ــد و  ــاده می رفتن ــترها پی ــار ش ــب در کن ــد و اغل ــوار نبوده ان ــم شترس ــی ه ــه خیل ک
بــار آذوقــه و اســلحه از ایرانشــهر بــه چابهــار می بردنــد و آن طــور کــه در خاطراتــش 
ــی و  ــای طوالن ــتراحت اتراق ه ــاده روی و اس ــا پی ــفرها ب ــن س ــی از ای ــته یک نوش
مراقبــت از بارهــا پانــزده روز طــول کشــیده اســت. بعــد از ســربازی وضعیــت کار در 
زاهــدان و ایرانشــهر را خــوب نمی بینــد بــه امیــد کار بهتــر پیــاده عــزم خوزســتان 
ــته و  ــتان نداش ــتان و بلوچس ــر از سیس ــی بهت ــم وضع ــتان ه ــا خوزس ــد ام می کن
ــد و زندگــی  ــور کن ــد عب ــق از ارون ــا قای ــی ب ــه صــورت قاچاق ــرد ب ــم می گی تصمی
ــی  ــان عرب ــاس و زب ــد. بصــره هــم کــه برایــش شــکل لب ــه کن در بصــره را تجرب
ــو و موتورســواری. دو دوره رفــت و  ــه و رســتوران و کازین اســت و کار در مهمانخان
برگشــت و زندگــی در بصــره را تجربــه کــرد. گویــا بصــره هــم آنقدرهــا مــدرن تــر 

ــود. ــدان نب ــر از زاه و آبادت

روســتای   1308 متولــد  ثابــت،  کوهکــن  عليشــاه 
ــل، بعــد از بازگشــت از بصــره  ــِگ مرغــان( زاب چومورغوی)چون
تصميــم نهايــی اش را بــرای مانــدن در شــهر زاهــدان گرفــت 
ــا  ــه ب ــدان مالي ــی در مي ــی در دکان ــی کار و زندگ ــد از مدت و بع
منصــوره کوهکــن کبيــر ازدواج کــرد و در حــدود ســالهای 1338 
در انتهــای غربــی شــهر، همانجــا کــه امــروز بــه نــام چهــارراه 
تــا معمــاری  داد  و  زمينــی خريــد  عليشــاه می شناســيم، 
ــه رســم آن  ــزی را ب ــه ی بُ ــه ای ســاده بســازد و کل ــزدی خان ي
روزهــا بــر ســردرش آويخــت و خيلــی زود دکانــش را از ميــدان 
ــوس  ــام ت ــدوده ی حم ــا( و مح ــازار آن وقته ــنبه ب ماليه)چهارش
آورد کنــار خانــه اش و آن چنــد همســايه ای را کــه همــراه بــا او يا 
بعــد از او در آن محــدوده خانــه ســاخته بودنــد خوشــحال کــرد، 
آنقــدر کــه بــا گــچ روی ديــوار دکان نوشــتند»چهارراه عليشــاه« 
ــا  ــتعليق زيب ــط نس ــا خ ــه ای ب ــودش داد روی پارچ ــا خ و بعده
ــردر دکان  ــی س ــر پپس ــا س ــاه« و ب ــند»چهارراه عليش بنويس
ــردر دکان  ــال 1375 س ــا س ــو ت ــرد. تابل ــن ک ــب و تزيي نص
ــد  ــا. بمان ــر زبانه ــر س ــروز ب ــه ام ــا ب ــاه ت ــام  عليش ــد و ن مان
ــن  ــرای پايي ــون ب ــد انقالبي ــده و قص ــره ای از 57 مان ــه خاط ک
آوردن تابلــوی عليشــاه هــم مثــل مجســمه ی ميــدان مجســمه، 

ــت. ــد و شــاه رف ــا عليشــاه مان ام

ــم  ــک رس ــتان ی ــاه، داس ــارراه علیش ــذاری چه ــه نامگ ــته از اینک ــاری گذش ب
قدیمــی اســت کــه نــام اولیــن نفــری کــه در یــک آبــادی ســاکن مــی شــود بــر 
ــنبه مایحتاجــش را از  ــر چهارش ــه ه ــود، دکان علیشــاه ک ــی ش ــذارده م ــه گ منطق
قطــار کویتــه- زاهــدان کــه در جایــی نزدیکی دادســرای اینروزهــا در خیابــان آزادی 

ــن  ایســتگاه داشــت، تامی
جذابیــت  می کــرد 
مــردم  بــرای  زیــادی 
داشــت. بعدهــا عمــده 
فــروش هــا کاالهــا را 
بــه  از قطــار  مســتقیم 
مالیه)تقاطــع  میــدان 
ــی و  ــام خمین ــان ام خیاب
امیرالمومنیــن(  خیابــان 
دکان  و  می آوردنــد 
میــدان  از  دارهــا 

ــان را از  ــوالت مینوش ــوه و محص ــکر، قه ــج، ش ــای، برن ــات، چ ــردم لبنی ــه. م مالی
ــه از  ــیری ک ــد و ش ــد می آم ــه از بیرجن ــنتی ک ــر س ــد. پنی ــن می کردن ــا تامی اینج
ــه  ــه رزاق زاده تامیــن می شــد و چــای و قهــوه ای کــه از کویت گاوداری هــای کالت
ــود دارد از  ــره ای وج ــد. خاط ــتان می آم ــه از بلوچس ــا ک ــای خرم ــد و دبه ه می آم
پــر و خالــی شــدن ســریع گونــی قهــوه و مــن بــا خــودم فکــر می کنــم آن روزهــا 

می خوردنــد!  قهــوه  چقــدر  مــردم 

علیشـاه عاشـق ورزش بوده و 
تلوزیـون بِلِر ُکُمـدی را که عضوی 
بـود  روز  آن  خانه هـای  اغلـب  در 
بـه خاطر تماشـای ورزش دوسـت 
کالتـه  تـا  دوچرخـه  بـا  داشـت. 
کامبوزیـا می رفـت هـم بـه هـوای 
گفتگـو  هـم  و  کالتـه  سرسـبزِی 
بـا امیرتـوکل کامبوزیـا کـه خیلـی 
خوش صحبـت بـوده و مهمانپذیر. 
در محـل او را به آرامش و سـکوت 
بـه  عشـق  و  می شناسـند  سـفر  و 
دانسـتن دربـاره ی معمـاری ایرانی! 
خاطره ای اسـت از چاهـی در حیاط 
خانـه ی علیشـاه کـه باعـث مـرگ 
خانـم همسـایه شـده و تبدیـل می 
شـود بـه روایتـی دردنـاک بـرای 
انـدوه  و  شرمسـاری  و  علیشـاه 
ایـن ماجـرا او را بـه فکـر نوشـتن 

سرگذشـتی از خـود مـی اندازد. او  داسـتان را نوشـت تا رسـیدن به چاه. داسـتان چاه 
مـرا بـه یاد روایتـی می اندازد از حـاج غالم محمد خلیلـی که خاطـره ای از جوانی اش 
در سـال های 52 در زاهـدان و محـدوده چهارراه علیشـاه نقل کـرده و از کندن چاهی 
و رسـیدن بـه یـک رشـته قنـات زیـر خانه هـا و خیابان هـای آن محـدوده صحبـت 
کـرده اسـت. چاهـی بـه ارتفـاع دو متـر و خالـی از آب اما نمنـاک و با تهویـه مطبوع 
بـوده و ایشـان بـا فانـوس در قنات راهپیمایـی کردند و تـا محدوده گاراژ سـلمان زاده 

و رضویـه رفتنـد و هنـوز قنـات بـه انتهـا نرسـیده برگشـتند.  

خانـه و دکان علیشـاه در سـال 75 بـه هـوای سـاخت میدانی در محـل چهارراه 
تخریـب شـد و خانـواده بـه محـل دیگـری نقـل مـکان کردند امـا هنوز جـای خالی 

خانـه بـا دیوارنویسـی هایی پـر شـده اسـت و از میـدان تـازه هم خبری نیسـت.

علیشـاه در سـال 1389 از دنیـا رفـت و تـا آخریـن روزهـا شـور و شـوق زیاد به 
سـفر داشـت و در سـفر بود. هنوز هم روی پاکت نامه و بسـته ی پسـتی می نویسـند 
زاهـدان چهـارراه علیشـاه...هنوز هـم بـه تاکسـی آدرس چهـارراه علیشـاه مـی دهند 
و هنـوز هـم نصـراهلل کوهکـن ذوق زده مـی شـود اگـر شـرایطی پیـش بیایدکـه  به 

شـوخی بـه راننده تاکسـی آدرس بدهـد: چهـارراه بابام!

بدین ترتیـب آن بخـش از تاریـخ را کـه زندگـی روزمـره ی مـردم می سـازد و 
می شـود فرهنگـی کـه تدریجـا در جامعـه نهادینـه می شـود بـه راحتـی نمی تـوان 

کرد. فرامـوش 

زاهدان؛
چهارراه عليشاه

کلثوم بزی

عليشاه در اواخر عمر - عکس: نصراهلل کوهکن

عليشاه در بصره

عليشاه در مغازه اش در چهارراه عليشاه
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چکيده

ــار  ــرای نخســتین ب ــه پیــش رو ســعی دارد ب مقال
ــاری مســجد  ــای معم ــه ویژگی ه ــا بررســی و مطالع ب
جامــع دزک ســراوان و مقایســه آن بــا مســجد پیامبــر 
ــدر  ــاجد ص ــایر مس ــی و س ــالم )ص( در مدینه النب اس
ــای  ــبک و ویژگی ه ــدگاه س ــالم در ایــران از دی اس
معمــاری به عنــوان یکــی از قدیمی تریــن مســاجد 
ــراب  ــا ورود اع ــردازد. ب ــران بپ ــرق ای ــوب ش در جن
توســط  اســالم  پذیــرش  و  ایــران  بــه  مســلمان 
ایرانیــان، مســلمانان را واداشــت تــا مبــادرت بــه 
ــه  ــا در س ــن بن ــد. ای ــران نماین ــاخت مســاجد در ای س
ــت. درون آن را  ــده اس ــع ش ــراوان واق ــری س کیلومت
ــدور و 1,5  ــتون های آن م ــرده، س ــه ک ــی احاط داالن
قطــر دارد و طاقهــای اطــراف صحــن از خشــت خــام 
اســت. مســجد بــا نقشــهای مشــابه مســجد پیامبــر در 
ــده اســت. ــاخته ش ــران س ــه اســالم در ای ــرون اولی ق

ــاقه  ــه و س ــا و از تن ــرای ســاخت بن ــام ب از خشــت خ
درخــت خرمــا برای پوشــانده شــدن ســقف آن اســتفاده 
 شــده اســت. مطالعــات اخیــر کــه توســط نویســندگان 
کــه  می دهــد  نشــان  انجام گرفتــه  ســطور  ایــن 
بــه لحــاظ ســبکی تحــت  مســجد جامــع دزک 
تأثیــر ســبک خراســانی قــرار دارد کــه اولیــن ســبک 
اســالمی- ایــران اســت. مســجد جامــع دزک ازلحــاظ 
پــالن ، مصالــح مورداســتفاده و ویژگی هــای معمــاری 
ازیک طــرف مشــابه مســجد پیامبــر )ص( در مدینــه و 
از طــرف دیگــر تحــت تأثیــر مســجد تاریخانــه دامغــان 
ــه  ــه ب ــرار دارد ک ــن ق ــرج و نائی ــع فه ــجد جام و مس

اعتقــاد بســیاری از معمــاران و باســتان شناســان  
ــه در  ــد ک ــالم باش ــه اس ــاجد اولی ــزو مس ــد ج می توان
ایــران ساخته شــده اســت و قدمــت آن هــا بــه  قــرون 
ــرای  ــه ب ــن مقال ــردد. در ای ــالمی بازمی گ ــه اس اولی
اولیــن بــار مســجد جامــع دزک ســراوان از ایــن 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــدگاه موردمطالع دی

کلمــات کليــدی: مســجد پیامبــر)ص(، مســجد 
جامــع دزک، جنــوب شــرق ایــران، معمــاری اســالمی، 

ســبک خراســانی

مقدمه

ــران  ــخ ای ــول تاری ــتان در ط ــتان و بلوچس سیس
چــه قبــل از اســالم و چــه بعــد از ورود اســالم همــواره 
ــژه ای داشــته اســت )ســرحدی و  ــگاه وی نقــش و جای
دیگــران 1393(: در میــان اندام هــای درون شــهری 
هــر شــهر و روســتا نیایشــگاه همیشــه جایــگاه ویــژه 
خــود را داشــته و دارد و از اندام هــای دیگــر نمایان تــر 
همه جــا  کــه  ازاین روســت  اســت،  چشــم گیرتر  و 
ــون  ــگاه چ ــت. نیایش ــه اس ــای گرفت ــادی ج در دل آب
ــازی  ــاز نی ــوده در آغ ــادی ب ــاختمان آب ــن س بزرگ تری
ــد و  ــته باش ــژه داش ــانی وی ــه نش ــته ک ــدان نداش ب
ــود  ــوی خ ــده ای را به س ــر گذرن ــگاه ه ــود ن خودبه خ
میکشــید امــا پــس از گســترش آبــادی، نخســت 
ــر  ــوق ب ــرخ و ت ــادن ماه ــا و نه ــتن درگاه ه ــا افراش ب
بلندتریــن جــای آن و ســپس بــا ســاختن میــل و بــرج 
ــان  ــادی و گذری ــندگان آب ــک آن، باش ــار و نزدی در کن

بیگانــه را بــه نیایشــگاه راهنمایــی می کردنــد. مســجد 
ــر دیگــر نیایشــگاه ها، همــان برتــری را داشــته کــه  ب
ــوده  ــوب ب ــان خ ــا و چن ــر کیش ه ــر دیگ ــالم ب اس
و هســت کــه آذین هــا را میآرایــد و نیــازی بــه 
ــاری  ــژه معم ــالمی )به وی ــر اس ــدارد. هن ــتایش ن س
ــز  ــندگی، پرهی ــردم واری، خودبس ــه م ــر پنج پای آن( ب
از بیهودگــی، بهره گیــری از پیمــون )مــدول( ، نیــارش 
و درون گرایــی نهــاده و بی آنکــه خواســته باشــیم 
ــران بیــش  خودســتایی کنیــم، هنرمنــدان مســلمان ای

از دیگــران بدان هــا پایبنــد بوده انــد.

نخســتین مســجدی کــه بــه دســت پیامبــر 
بزرگــوار مــا، بــا همــکاری یــاران گرامــی اش در 
ــوی  ــده و الگ ــه دربرگیرن ــد، همیش ــاخته ش ــه س مدین
اســت  بــوده  گوناگونــی  و  بی شــمار  مســجدهای 
ــر  ــا در سراس ــت م ــدان تردس ــت هنرمن ــه دس ــه ب ک
ایران زمیــن )و هــر جــا کــه فرهنــگ اســالمی ایــران 
ــتین  ــت. از نخس ــده اس ــاد ش ــده( بنی ــان می ران فرم
ــتی از  ــاخته شــد بایس ــاجدی کــه در ایــران س مس
ــت  ــرد. به این عل ــام ب ــزد ن ــرج ی ــع فه ــجد جام مس
کــه از آغــاز بــرای مســجد ساخته شــده و دســت کاری 
ــتینش را  ــره نخس ــه چه ــده ک ــمگیری در آن نش چش
دگرگــون کنــد وگرنــه در شــهرهای دیگــر ایــران کــه 
مردمــش پیــش از فهرجیــان بــه دیــن خــدا گرویده انــد 
ــی  ــه ویران ــا نیم ــا )ی ــاختمان های پابرج ــر از س ناگزی
ــزد  ــجد ی ــال مس ــرای مث ــدند( ب ــازی ش ــه بازس ک
و  نی ریــز  مســجد  بروجــرد،  مســجد  خواســت، 
ــه  نائیــن کــه نخســتین،  مســجد ســر کوچــه محمدی

آتشــکده های پابرجــا و دومــی آتشــگاهی نیمــه ویــران 
و ســومی گیــری یــا ایــوان و چهارمــی مهرابــه بــوده، 
ــته  ــری شایس ــن بهره گی ــرای ای ــی ب ــای خوب نمونه ه
ــجد  ــد مس ــتند. هرچن ــده هس ــاختمان های رهاش از س
ــجد  ــاختمان مس ــس از س ــی پ ــا دیرگاه ــدن آن ه ش
ــر،1365:  ــت )ویلب ــده اس ــام گردی ــرج انج ــع  فه جام
37-38(؛ امــا دراین بیــن مســجد جامــع دزک ســادگی 
ــود  ــوده و عظمــت خ ــظ نم ــود را حف و بی آالیشــی خ
را در ســادگی باشــکوه خــود یافتــه اســت کــه در 
ــت  ــراوان در موقعی ــرار دارد. س ــراوان ق ــتان س شهرس
62 و 35 دقیقــه عــرض جغرافیایــی واقــع شــده اســت. 
ــه ایرانشــهر،  ــرب ب ــه خــاش، از غ ــرب ب از شــمال غ
ــتان و  ــور پاکس ــه کش ــرقی ب ــوب ش ــرق و جن از ش
ــدود  ــرباز مح ــتان س ــه شهرس ــوب ب ــمتی از جن قس
می شــود. شهرســتان ســراوان همچنیــن 384 کیلومتــر 
ــاع آن  ــا کشــور پاکســتان دارد و ارتف مــرز مشــترک ب
ــه  ــت؛ و در منتهی الی ــر اس ــا 1165 مت ــطح دری از س
ــه زادگاه  ــت و ب ــع اس ــور واق ــه کش ــرقی ترین نقط ش
خورشــید ایــران شــهرت دارد. به طوری کــه طلــوع 
ــروب  ــوع و غ ــا طل ــراوان ب ــید در س ــروب خورش و غ
ــاعت  ــک س ــور ی ــهر کش ــن ش ــید در غربی تری خورش
ــه اختــالف دارد. آب وهــوای آن گــرم و  ــده دقیق و هف
ــع  ــن موق ــرارت در گرم تری ــه ح ــوده و درج ــک ب خش
ــر  ــاالی صف ــانتی گراد ب ــه س ــه 44 درج ــال ب در س
می رســد و در فصــل زمســتان بــه 2 درجــه زیــر 

صفــر می رســد )دهــواری، 84،1388(.

وضعیــت مســاجد در اقلیــم گــرم و خشــک: 
ــز  ــا ســاختمان مســاجد حائ ــه در رابطــه ب ــه ای ک نکت
اهمیــت اســت اینکــه کالبــد فیزیکــی مســجد در 
کلیــه نقــاط مختلــف جهــان دارای یــک ســری 
ــت  ــتقرار در جه ــل اس ــاص از قبی ــخصه های خ مش
ــه  ــمت قبل ــراب در س ــن مح ــرار گرفت ــه، ق روبه قبل
به عنــوان مرکــز توجــه و اغلــب بــر روی محــور 
اصلــی مســجد، وجــود تقــارن در پــالن و مقطــع )در 
ــت.  ــی اس ــجد( و درون گرای ــی مس ــای اصل بخش ه
ــایر  ــد س ــت مانن ــی نمی توانس ــرایط اقلیم ــن ش بنابرای
در  تعیین کننــده  و  اساســی  به طــور  ســاختمان ها 
شــکل و نحــوه اســتقرار مســاجد تأثیــر داشــته باشــد و 
بســیاری عوامــل دیگــر کــه عمدتــًا مذهبــی و برخــی 
سیاســی بودنــد، در طراحــی ســاختمان مســجد اهمیــت 
ــت  ــایان ذکر اس ــه ش ــته اند. البت ــم داش ــتر از اقلی بیش
کــه در چهارچــوب همیــن ضوابــط مذهبــی و گاهــی 
ــد  ــران، کالب ــف ای ــم مختل ــز در چهــار اقلی سیاســی نی
مســاجد بــا اقلیــم هــر منطقــه تــا حــد ممکــن تطبیــق 
ــل  ــان در داخ ــایش انس ــای آس ــا نیازه ــده ت داده ش

ــلی، 1381: 64-65(. ــردد )توس ــم گ ــجد فراه مس

روش تحقيق

و  میدانــی  روش  دو  از  حاضــر  پژوهــش  در 
کتابخانــه ای استفاده شــده اســت. در روش میدانــی 
ــا  ــد از مســجد جامــع دزک ســعی شــد ت ضمــن بازدی
ــه  ــاری آن تهی ــای معم ــی از ویژگی ه ــف دقیق توصی
ــاخت  ــه در س ــح به کاررفت ــالن و مصال ــد پ ــود مانن ش
ــر  ــا ازنظ ــا بن ــد ت ــعی ش ــه س ــا. درروش کتابخان بن

معمــاری  ســبک های  اســاس  بــر  سبک شناســی 
ــا مســجد پیامبــر  موردمطالعــه قــرار گیــرد و ســپس ب
اســالم )ص( و همچنیــن نمونه هــای مــوردی در 
ایــران ماننــد مســجد جامــع فهــرج و مســجد تاریخانــه 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد مقایس ــان م دامغ

مسجدالنبی

ــرم )ص( در  ــر اک ــان پیامب ــجد در زم ــن مس اولی
شــهر مدینــه و بــه دســت انصــار ســاخته شــد )نقشــه 
1(. ایــن مســجد کــه بــه شــکل مربــع و مصالــح آن از 
ــن  ــده از نزدیک تری ــده ش ــه کن ــنگ الش خشــت و س
ــا ســتون هایی از  ــدا شــکل ســرپناهی ب ــود، ابت کــوه ب
ــت  ــا و پوس ــی و بوری ــی از ن ــل و پوشش ــت نخ درخ
ــت.  ــا داش ــورد ب ــری از برخ ــرای جلوگی ــات ب حیوان
ارتفــاع ســتون ها به انــدازه به ســوی آســمان بلنــد 
ــتان  ــه شبس ــرپناه ب ــن س ــا همی ــود. بعده ــرده، ب ک
ــه  ــی ب ــز صفه های ــجد نی ــراف مس ــد، اط ــل ش تبدی
ــم  ــل ه ــن مح ــت. ای ــده اس ــه ش ــجد اضاف ــن مس ای
ــل  ــن مح ــود. در همی ــر ب ــه پیامب ــم خان ــجد و ه مس
ــردم  ــه م ــم اســالمی را ب ــد )ص( تعالی حضــرت محم

ــی داد. ــوزش م آم

ــد.  ــوب می ش ــز محس ــر نی ــه پیامب ــی مدرس یعن
تاریــخ ســاخت ایــن مســجد622 میــالدی یعنــی قــرن 
ــاری  ــای معم ــت. ویژگی ه ــری اس ــری قم اول هج
ــرار  ــه ق ــز موردتوج ــران نی ــه در ای ــجد ک ــن مس ای
ـ  ـ ســادگی بســیار در طراحــی 2ـ  گرفــت بــه دلیــل 1ـ 
پرهیــز از بیهودگــی، کار اضافــه و اســراف 3 ــــ مــردم 
ــی و  ــح محل ــری از مصال ــوج 4 ــــ بهره گی واری و ت
بــوم آورد بــود )Damlūji, 1998( و بــه تقلیــد از آن 
ــه بحــث  ــه در ادام ــران ســاخته شــد ک مســاجد در ای

ــد. ــد ش ــه خواه ــه آن پرداخت ــل ب به تفصی

 نقشه شماره 1: پالن مسجد پیامبر در مدینه

مسجد جامع فهرج يزد

ــه ای  ــزد در قری ــری ی ــن مســجد در 22 کیلومت ای
بــه نــام فهــرج، ســر راه قدیــم یــزد بــه کرمــان اســت 
و تــک منــاره گلــی آن از فاصلــه دور دیــده می شــود. 
ــه قــرن اول هجــری و  ــوط ب ــن مســجد مرب ــای ای بن
ــد مســاجد صــدر اســالم و دارای طراحــی بســیار  مانن
ســاده و بی پیرایــه و جــزو نــادر مســاجدی اســت کــه 

تاکنــون در ایــران شناخته شــده اســت. ســبک و شــیوه 
معمــاری آن را بــه شــیوه پارتــی و خراســانی می داننــد. 
پوشــش  و  از خشــت خام ساخته شــده  تمامــًا  بنــا 
ــد  ــی می دانن ــن بنای ــت. آن را اولی دیوارها کاه گل اس
ــا  ــرا ت ــت، زی ــده اس ــاخته ش ــجد س ــد مس ــه به قص ک
ــری  ــر کارب ــای تغیی ــراً بناه ــاجد اکث ــان مس ــن زم ای
ــانی  ــان ساس ــکده های زم ــد آتش ــد، مانن ــه بوده ان یافت
کــه بــا ورود اســالم بــه ایــران، بــا تغییراتــی چنــد در 
ــراً  ــا ظاه ــده اند؛ ام ــجد تبدیل ش ــه مس ــان ب ساختارش
مســجد فهــرج خــود بدیــن منظــور ساخته شــده اســت. 
ــی مســجد بســیار ســاده اســت شبســتانی  طــرح اصل
ــی  ــه میان ــه دهان ــه 2( ک ــه دارد )نقش ــه دهان ــا س ب
بزرگ تــر از دهانــه چــپ و راســت اســت و بــاز 
ــرقی  ــای ش ــه ایوان ه ــه دنبال ــن ک ــای آخری دهانه ه
ــا  ــر دارد و قوس ه ــه ای بزرگ ت ــت دهان ــی اس و غرب
ــاوی و  ــز ن ــا نی ــت و تاق ه ــی( اس ــاری )بیض ــه ن هم
آهنــگ )کــوره پــوش( اســت. حیــاط و صحــن کوچک 
مســجد از جنــوب بــه ســه دهانه شبســتان و از شــرق و 
غــرب هریــک بــه دو دهانــه ایــوان محــدود می شــود 
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــار صف ــمال آن چه ــب ش ــر جان وب
ــم راه  ــه ه ــده ب ــدود ش ــاًل مس ــه فع ــی ک درگاه های

ــی، 1366: 137 و 140 ــت.) کیان ــته اس داش

نقشه 2: پالن مسجد جامع فهرج

یکــی دیگــر از خصوصیــات جالــب ایــن مســجد 
ــر  ــچ ب ــا گ ــه ب ــت ک ــانی اس ــای ساس ــش درگاه ه نق
انتهــای  اجراشــده اســت. در  روی دیــوار شــرقی 
ــا  ــای حجره ه ــز درگاه ه ــی و نی ــروی غرب ــمال راه ش
ــی  ــت. ورودی اصل ــده اس ــی اجراش ــای تزیین کنگره ه
ــدان کهــن  ــاره اســت و چن ــار من ــاًل در کن مســجد فع
ــار  ــاق من ــا الح ــان ب ــی رود همزم ــان م ــت و گم نیس
احداث شــده باشــد و مســتقیمًا بــه شبســتان بــاز 
ــاق  ــر در دو ات ــار و س ــر من ــالوه ب ــی ع ــود. ول می ش
ــاری  ــه معم ــود دارد ک ــی مســجد وج در قســمت غرب
ــه  ــح آن ب ــه مصال ــه ب ــا توج ــت و ب ــی اس آن قدیم
ــجد  ــاختمان مس ــا س ــان ب ــه همزم ــد ک ــر می آی نظ
ساخته شــده، پوشــش ایــن دو اتــاق، تــاق نــاوی 
آهنــگ اســت و ویرانــه اتــاق دیگــری در کنــار دیــوار 
ــت  ــود اس ــز موج ــجد( نی ــم مس ــمالی )ورودی قدی ش

)همــان 142(.

مسجد جامع دزک
سيمای معماری مسجد پيامبر )ص( در بلوچستان

حسین سرحدی دادیان: استادیار گروه باستان شناسی و مرکز تحقیقات باستان شناسی دانشگاه زابل
صابره ملک زاده: کارشناس مرمت آثار تاریخی فرهنگی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل
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 مسجد تاريخانه دامغان

ــجد  ــد از مس ــدود 160 ه.ق( بع ــرن 4 )ح اول ق
ــت.  ــانی اس ــیوه خراس ــر از ش ــن اث ــرج قدیمی تری فه
ــه  ــون جناغی ب ــرده واک ــر ک ــرور تغیی ــه م ــا ب چفده
است. مســجد  شــده  آجرچینــی  پارتــی  ســبک 
تاریخانــه در جنــوب شــرقی دامغــان واقــع شــده و یکی 
ــران و  ــن نمونه هــای مســاجد نخســتین در ای از بهتری
قدیمی تریــن بناهــای پــس از اســالم اســت. در وجــه 
ــای  ــه معن ــاری ب ــه ت ــد ک ــا گفته ان ــن بن ــمیه ای تس
خداســت و تاریخانــه یعنــی خــدای خانــه. عــده ای بــر 
ایــن باورنــد کــه ایــن مســجد قبــاًل آتشــکده بــوده و 
ــد  ــه خوانده ان ــراب ، آن را ناری خان ــلط اع ــس از تس پ
ــده اســت. نقشــه  ــروف ش ــه مع ــه تاریخان ــپس ب و س
کلــی مســجد ســاده و بــی پیرایــه و شــبیه یــک حیــاط 
ــان  ــه هم ــر پای ــاختمان ب ــه س ــت. نقش ــی اس اندرون
شبســتان ســتون دار اســت کــه بعدهــا در آن تغییراتــی 
داده انــد؛ مراحــل اولیــه شــکل گیری ایــوان در مســاجد 
ــه  ــران اســت )نقشــه 3(. مســجد تاریخان شبســتانی ای
دامغــان ، جــزو نخســتین مســاجد ایــران اســت کــه در 
آن، منــاره ســاخته شــده اســت. حــال بــرای شــناخت 
ــه معرفــی  ــه تفکیــک ب بیشــتر مســجد جامــع دزک ب
فضاهــای مختلــف و عناصــر معمــاری موجــود در بنــا 

می پردازیــم )کیانــی، 1392: 141(.

 نقشه 3: پالن مسجد تاریخانه دامغان

تاريخچه مسجد جامع دزک سراوان

اهالــی روســتای دزک معتقدنــد کــه ایــن مســجد 
درحــدود 1200 ســال پیــش، ســاخته شــده اســت؛ امــا 
در هیــچ منبــع مکتوبــی تاریــخ ســاخت مســجد ذکــر 
ــی  ــق علم ــدم تحقی ــل ع ــه دلی ــن ب نشــده، و همچنی
قدمــت را تعییــن نکــرده اســت؛ امــا باتوجــه بــه نــوع 
معمــاری مســجد کــه بــه ســبک معمــاری خراســانی 
ــه  ــرون اولی ــه ق ــاد ب ــال زی ــه احتم ــت، ب ــهور اس مش
ــر  ــم پی ــد کری ــل از محم ــه نق ــر میگــردد. ب اســالم ب
نیــا در ســایت یــزد فــردا قدمــت مســجد را  قــرن اول 
ــر محمــود شــهیدی  ــد. همچنیــن دکت هجــری می دان
در ســایت )ایــران- ایرانیهــا( باتوجــه بــه ســاخت آن به 
شــیوه شبســتانی و نبــود هیچ گونــه تکلــف و صنایعــی 
کــه بعدهــا در مســاجد مرســوم می گــردد، قدمــت آن 

را بــه قــرن اول اســالمی نســبت می دهــد. باتوجــه بــه 
ــه  ــا ب ســبک معمــاری مســجد جامــع دزک کــه دقیق
ســبک خراســانی و مشــابه بــا مســجد پیامبــر اکــرم و 
مســجد جامــع دامغــان ســاخته شــده اســت می تــوان 
زمــان ســاخت مســجد جامــع دزک را نیــز بــه دو قــرن 
ــار  ــن عــدم وجــود من اول اســالم نســبت داد. همچنی
از مسجدســازی، حکایــت  )آتشــدان( درایــن دوره 
ــار دارد.  ــل از رواج من ــجد قب ــه مس ــت دیرین از قدم
ــات،  ــه تزئین ــر گون ــد ه ــه فاق ــرون اولی ــاجد در ق مس
ظرافتــکاری و تکلیف هــای قــرون بعــد می باشــند 
ــت  ــترک اس ــاجد مش ــی مس ــورد در تمام ــن م ــه ای ک
ــن  ــای ای ــدارد. بن ــجد دزک ن ــه مس ــاص ب و اختص
مســجد را فــردی بــه نــام بابــا حاجــی دزکــی و 
ــه  ــتایی ب ــی روس ــه از اهال ــس ک ــیخ اوی ــدش ش فرزن
ــهر  ــن ش ــری ای ــد کیلومت ــه در چن ــوک ک ــام هیت ن
ســاکن بوده انــد نســبت میدهنــد البتــه برخــی از 
اهالــی محلــه معتقدنــد کــه 7 نفــر کــه در عــراق کار 
ــرا  ــد آن ــی بوده ان ــای مختلف ــد و از قومیت ه می کردن

ســاخته اند )دهــواری،85،1388(.

شناخت ومعرفی مسجد جامع دزک

مســجد جامــع دزک در 3 کیلومتــری شــرق 
ــاجد  ــن مس ــی از قدیمی تری ــراوان یک ــتان س شهرس
ســراوان اســتان سیســتان و بلوچســتان می باشــد  
نظیــر ایــن مســجد در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــان و جهانگــردان  مشــاهده نشــده اســت و جغرافی دان
ــون  ــری همچ ــارم هج ــوم و چه ــرون س ــلمان ق مس
ــد  ــاد کرده ان ــود از آن ی ــای خ ــز در کتابه ــی نی مقدس
ــری  ــال 1307 هج ــل از س ــا قب ــی 1361(؛ وت )مقدس
ــه  ــی ب ــای دولت ــه نیروه ــل از حمل ــی قب شمســی یعن
منطقــه تنهــا مســجد جامــع شهرســتان ســراوان 
بــوده اســت. مردم از روســتاها و بخش هــای ایــن 
ــرای  ــل ب ــک روز قب ــواره ی ــا س ــاده ی ــتان پی شهرس
خوانــدن نمــاز جمعــه حرکــت می کردنــد تــا روز 
ــانند.  ــع دزک برس ــجد جام ــه مس ــود را ب ــه خ جمع
ــام  ــباهت ت ــاری ش ــبک معم ــر س ــن مســجد از نظ ای
وکامــل بــا مســجد پیامبــر )ص( در مدینــه و تاریخانــه 
ــل از ســال 200 هجــری  ــرا قب ــای آن ــه بن ــان ک دامغ
تخمیــن زده انــد دارد. طــرز بنــای مســجد مخلوطــی 
ــت دارای  ــانی اس ــی و ساس ــاری عرب ــبک معم از س
صحــن مرکــزی اســت کــه دور آنــرا  داالنــی احاطــه 
ــت  ــن از خش ــراف صح ــای اط ــت. طاق ه ــرده اس ک
ــای  ــه طاق ه ــباهت ب ــت و ش ــده اس ــاخته ش ــام س خ
ساســانی دارد )معماریــان 1376(؛ ســتونها مــدور و 
ــود  ــال داده می ش ــر دارد و احتم ــر قط ــک و نیم مت ی
ــد ه  ــا ش ــالم بن ــل از اس ــگاه قب ــک عبادت ــرروی ی ب
اســت. این مســجد در یــک طبقــه بنــا شــده اســت و 
دارای چلــه خانــه ای اســت کــه ســونیا گفتــه می شــود 
ــبانه  ــل ش ــدت چه ــه م ــان ب ــان و صوفی ــه عارف ک
ــد  ــد می پرداختن ــا خداون ــاز ب ــه راز و نی ــا ب روز درآنج
ــی  ــد.  درب چوب ــی رس ــر م ــه پنج مت ــق آن ب و عم
مســجد هنــوز در مســجد نگــه داری مــی شــود ایــن 
اثــر تاریخــی بــه شــماره 2012 در فهرســت آثــار ملــی 
کشــور بــه ثبــت رســیده است.)ارشــیو ســازمان میــراث 

ــی( فرهنگ

شيوه معماری مسجد جامع دزک

ــر روی  ــه عمــل آمــده ب ــه بررســی ب ــا توجــه ب ب
پــالن و ســازه بنــای مســجد متاثر از شــیوه خراســانی  
شــیوه های معماری  از  یکــی  کــه  اســت  بــوده 
ــاری  ــبک در معم ــن س ــرد ای ــد. کارب ــی باش ایرانی م
ــرن  ــا ق ــد و ت ــاز ش ــری آغ ــرن اول هج ــران از ق ای
چهــارم ادامــه داشــت. تأثیــر اصلــی را در ایــن مکتــب 
ــی  ــای طاق قوس ــًا بناه ــانیان و خصوص ــر ساس از هن
چــون ایــوان مدایــن و طــاق کســری دریافــت کــرده 
بــود. در ایــن شــیوه مســاجد بــه صــورت شبســتانی یــا 
ــی  ــورت بیض ــه ص ــا ب ــتند. قوس ه ــتونی هس چهل س
یــا تخم مرغــی هســتند و مســاجد در ایــن عصــر 
بســیار ســاده هســتند. از بناهــای ایــن دوره می توانیــم 
بــه مســجد جامــع فهــرج و مســجد تاریخانــه دامغــان 

ــم. ــاره کنی ــان( اش ــه دامغ )خدای خان

از ویژگی هــای ســبک خراســانی - کــه بــه 
ســبک ترکســتانی هــم معــروف اســت- می تــوان بــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م

آثــار ایــن ســبک بــر قیدهــا و ســّنت های لفظــی 
و صــوری تکیــه دارد. ایــن آثــار از تسلســل های 
ــت و  ــوردار اس ــاظ برخ ــکوه الف ــی و ش ــی معان منطق
بــه  صورتــی متیــن، واقعیــت را بــه شــکل دســتگاهی 

ــد. ــش می ده ــول نمای ــل قب ــم و قاب منظ

ایــن ســبک کمــی قبــل از ســده چهــارم تاســده 
ششــم هجــری قمــری رواج داشــت و پــس ازآن هــم 

ادامــه یافــت.

تشــبیهات ایــن دوره اغلــب حســی اســت و 
ــای  ــاخت بناه ــوع اســالم س ــا طل ــی. ب ــد پیچیدگ فاق
ــد. ســبک  ــه خصــوص مســاجد آغــاز گردی ــی ب مذهب
ــوده،  ــالمی ب ــاری اس ــبک معم ــن س ــانی اولی خراس
ــذا  ــده، ل ــاد ش ــان ایج ــا در خراس ــن بناه ــون اولی چ
ــه ســبک خراســانی معــروف اســت. ایــن ســبک در  ب
قــرون اولیــن )1 تــا 4 هجــری( رایــج بــوده و تحــت 
ــاختمانی  ــا س ــی ب ــالن و نقشــه مســاجد عرب ــر پ تأثی
ایرانــی )پارتــی( بــا فضــای ســاده )فاقــد تزئینــات( بنــا 

احــداث شــده اند.

 در ســبک خراســانی پــالن و نقشــه مســاجد 
ــت. ــی اس ــا ایران ــاختمان بن ــی و س عرب

 ویژگــی معمــاری 1 -   پــالن مســتطیل شــکل 
2 -   فضــای شبســتانی یاچهــل ســتونی 3-   ســاده و 
ــت  ــه خش ــح اولی ــات( 4-   مصال ــه )فاقدتزئین بی پیرای
ــًا  ــا گاه ــات ی ــش و تزئین ــر 5 -   فاقدپوش ــام وآج خ
ــار منفــک  ــک من پوشــش کاهــگل 6-   اســتفاده ازت
ــای  ــا 7-   قوس ه ــمال بن ــره ای در ش ــع دای ــا مقط ب
ــانی  ــاری 8-   درســبک خراس ــی، ن بیضــی، تخم مرغ
پــالن و نقشــه مســاجدعربی و ســاختمان بنــا ایرانــی 
ــا 10-    دور شــدن از  ــردم واری بناه اســت. 9-     م
تزیینــات چــه در داخــل و چــه در خــارج 11-    انــدک 
ــا  ــت ام ــانی اس ــه ساس ــم ادام ــود ه ــات موج تزیین

ــه  ــد )ب ــتفاده از گنب ــر 12-    اس ــم رنگ ت ــیار ک بس
خاطــر ارتفــاع زیــاد کم تــر مصــرف مــی شــده 
اســت ( 13-    بــوم آورد بــودن مصالــح )پیرنیــا 1347: 
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 نقشه 4: پالن مسجد جامع دزک

شناخت فضاهای مسجد جامع دزک

ــی  ــای مختلف ــامل فضاه ــع دزک ش مســجد جام
ازجملــه شبســتان جنوبــی )قبلــه(، شبســتان های 
شــرقی و غربــی، شبســتان زمســتانی )شــمالی(، چلــه 

ــه 4(. ــد )نقش ــا می باش ــن بن ــه و صح خان

شبستان جنوبی )قبله(

ــه  ــامل س ــجد ش ــی مس ــتان جنوب ــای شبس فض
ــش تایی  ــتون ش ــف س ــه ردی ــتان و س دهنــه شبس
اســت و دو دهنــه شــرقی و غربــی آن بــه ادامــه 
منتهــی  مســجد  غــرب  و  شــرقی  شبســتان های 
می شــوند. ایــن فضــا شــامل عناصــر معمــاری چــون 
ــتان  ــه شبس ــمت قبل ــای س ــر در انته ــراب و منب مح
ــوده و  ــت ب ــتان تخ ــای شبس ــش فض ــد. پوش می باش
ــش را  ــی پوش ــای اصل ــل و تیره ــان نخ ــه درخت از تن
ــاخه  ــا و سرش ــر روی تیره ــته اند. ب ــه و کار گذاش تهی
ــا  ــه ب ــی ک ــا طنابهای ــرار داده و ب ــل را ق ــان نخ درخت
ــال محکــم  ــه شــده اند، کام ــاف درخــت نخــل بافت الی
ــه آن  ــری ک ــده اند و روی آن حصی ــه ش ــم بافت ــه ه ب
هــم از بــرگ درختــان نخــل بافتــه شــده اســت و در 
آخریــن مرحلــه الیــه ای از غــوره گل و کاهــگل روی 
ــر را پوشــانده اســت و در ضمــن از آن بصــورت  حصی
پنامــی در برابــر آفتــاب و بــاران اســتفاده شــده اســت 
)تصویــر 1(. پوشــش قــوس بیــن ســتون ها کــه تنهــا 
در جهــت شــرق بــه غــرب اجــرا شــده اکثــرا بیــز بــوده 
ــزه دار در بیــن آنهــا مشــاهده مــی  و بعضــا قوســها تی
ــا در  ــت قوس ه ــا مرم ــود آنه ــل وج ــه دلی ــود ک ش
ــا درمرکــز  ــف اســت. محــراب تقریب دوره هــای مختل
شبســتان واقــع شــده و در دوطــرف آن دو طاق نمــا بــا 
عمــق تقریبــی 18 تــا 20 ســانتیمتر اجــرا شــده اســت.

تصوير 1: نمایی ازفضای شبستان جنوبی

فضای شبستان شرقی وغربی

ــن  ــی صح ــرقی و غرب ــع ش ــتان در ضل دو شبس
وجــود دارد کــه متصــل بــه دهانه هــای شــرقی 
و غربــی شبســتان بــوده اســت. پوشــش فضــای 
ــد  ــوده و همانن ــت ب ــل تخ ــه طورکام ــتان ها ب شبس
ــی  ــا قوس های ــت؛ ام ــده اس ــی اجراش ــتان جنوب شبس
ــه شــمال  ــوب ب ــن ســتون ها در جهــت جن ــه در بی ک
اجــرا شــده در هــر دو شبســتان بیــز و مــازده دار بــوده 
اســت و در ضلــع غربــی نمونــه ای از قوس هــای 
ــه مشــاهده شــود کــه در نتیجــه مرمــت  جناغــی اولی
آن در دوره هــای بعــد ســاخت اولیــه بــه صــورت 
ــان اجــرا از  ــزه دار اجــرا شــده اســت. قوســها در زم تی
ــش  ــتون پی ــداری از روی س ــوس مق ــمت پاکارق قس
نشســته اســت )ماننــد تاریخانــه دامغــان(. در شبســتان 
ــی ســه طاقنماهــای دوطــرف محــراب در  جبهــه غرب
شبســتان اصلــی )جنوبــی( وجــود دارد کــه در شبســتان 

ــود. ــده نمی ش ــرقی دی ش

فضای شبستان زمستانی )شمالی(

ــع شــمالی مســجد جامــع دزک، شبســتان  در ضل
زمســتانی آن قــرار دارد )تصویــر 2(. ایــن فضــا شــامل 
ــف(  ــک ردی ــتون )دری ــج س ــتان و پن ــه شبس دو دهن
در مرکــز آنهاســت. باتوجــه بــه شــواهد موجــود ایــن 
ــا )دوره  ــه بن ــاخت اولی ــد از س ــای بع ــا در دوره ه فض
قاجاریــه( مجــددا بازســازی شــده اســت. پوشــش ایــن 
فضــا نیــز هماننــد ســایر فضاهــای مســجد تیرپــوش 
ــتونها  ــن س ــده و بی ــرا ش ــها اج ــت. قوس ــت اس و تخ
)درجهــت شــرقی-غربی( بیضــی اســت. محــراب 
ــتان  ــی شبس ــرز جنوب ــز ج ــه و در مرک ــت قبل درجه
ــای  ــک طاقنم ــرقی آن ی ــمت ش ــه و درس ــرار گرفت ق
عمیــق و درســمت غربــی محــراب دو طاقنمــای 
عمیــق ایجــاد شــده کــه قــرآن و ســجاده و...را درون 
ــه  ــا دوپل ــد. منبــری کوچــک و خشــتی ب آنهــا نهاده ان

ــرا شــده اســت. در داخــل محــراب اج

تصوير 2: نمایی از شبستان زمستانی

تصوير 3: نمایی از چله خانه

ــی اســتان  ــردم بوم ــادات م ــه نشــینی در اعتق چل
ــور  ــه منظ ــوده و ب ــندیده ب ــواب و کاری پس ــری ث ام
تهذیــب نفــس بــه ایــن امرمبــادرت مــی ورزیــده انــد. 
ــوان  ــتان می ت ــتایی اس ــهری و روس ــاط ش ــر نق دراکث
نشــانی ازفضــای چلــه خانــه را مشــاهده نمــود. 
مشــهورترین و بزرگتریــن فضایــی کــه دراســتان دیــده 
شــده )بنابرنقــل قــول بــزرگان و ریــش ســفیدان محل( 
ــه کال  ــتا ک ــن روس ــت. درای ــن اس ــتای تمی در روس
ــه  ــه خان ــوده، فضــای چل دارای معمــاری صخــره ای ب
صخــره ای وســیعی وجــود داشــته کــه مــورد اســتفاده 
ــه  ــی گرفت ــراف قرارم ــتاهای اط ــی محــل و روس اهال
ــای مســجد جامــع  ــی بن اســت. درگوشــه شــمال غرب
ــه  ــه ب ــراردارد ک ــم ق ــه ه ــل ب ــای متص دزک دو فض
ــه مشــهور اســت. درگوشــه شــرقی  ــه خان فضــای چل
ــه  ــه ب ــرار دارد ک ــی ق ــمالی، داالن کوچک ــای ش فض
ــن راه  ــر زمی ــق 4 مت ــک درعم ــای کوچ ــک فض ی
دارد. درایــن فضــا کــه حــدودا 4 متــر مربــع مســاحت 
ــه اســت.  ــه نشــینی می پرداخت ــه چل ــر ب ــک نف دارد ی
اکنــون نیــز درایــام مختلفــی از ســال افــرادی )تصویــر 
3( بــه منظــور چله نشــینی بــه ایــن فضــا پنــاه 
ــایر  ــد س ــز همانن ــا نی ــن فضاه ــش ای ــد. پوش می برن
ــا  ــت. ب ــوش اس ــر پ ــت و تی ــجد تخ ــای مس فضاه
ــی  ــا کم ــش از بن ــن بخ ــاع ای ــه ارتف ــاوت ک ــن تف ای
ــت. ــایر فضاهاس ــر( از س ــم مت ــدود نی ــر )درح مرتفع ت

فضای صحن

در مرکــز مســجد جامــع دزک صحــن قــرار 
داردکــه شبســتان ها دور تــادور آن احــداث شــده 
براســاس گمانــه ای کــه درضلــع غربــی  اســت. 
صحــن حفرشــده، کــف اصلــی صحــن بســیار پاییــن 
ــه  ــی در جبه ــت. پلکان ــوده اس ــود ب ــف موج ــراز ک ت
شــمالی صحــن و چســبیده بــه جــرز جنوبــی شبســتان 
ــا را  ــام بن ــه ب ــی ب ــه دسترس ــود دارد ک ــتانی وج زمس

آســان می کنــد )تصویــر 4(.

تصوير 4: نمایی از صحن مرکزی مسجد



۱۴۱۵

سايرفضاها

ورودی مســجد را در حــال حاضــر راهرویــی 
طویــل بــه طــول 7 متــر و عــرض تقریبــی 2,5 متــر 
ــجدمتصل  ــرقی مس ــتان ش ــه شبس ــتقیما ب ــه مس )ک
ــانتیمتر  ــه 60 س ــر در آن ک ــخان و س ــت( و پیش اس
)ســه پلــه( ازکــف معبــر باالتــر اســت، تشــکیل 
ــد  ــش جدی ــن بخ ــر 6 و 7(. کل ای ــد )تصاوی می دهن
اســت و در دهه هــای اخیــر ســاخته شــده اســت. 
ــرویس های  ــجد، س ــه مس ــته ب ــای وابس ــر فضاه دیگ
بهداشــتی و وضوخانــه آن اســت کــه در ضلــع شــرقی 
مســجد )دربیــرون آن( ســاخته شــده و از طریــق 
درگاهــی کوچــک درانتهــای شــمال شــرقی شبســتان 

ــد. ــجد راه می یاب ــی مس ــای داخل ــه فض ــرقی، ب ش

تصاوير 6 و 7 : ورودی مسجد و راهروی آن

موجــود  معمــاری  عناصــر  معرفــی 
دزک جامــع  درمســجد 

و  ســاده  کامــال  فرمــی  دارای  مســجد  ایــن 
ــران  ــد ســایر مســاجد ای ــا همانن ــش اســت؛ ام بی آالی
ــل  ــی ازقبی ــاری زیبای ــر معم ــامل عناص ــالمی، ش اس
ــرح  ــه ش ــر ب ــه در زی ــد ک ــر می باش ــراب و منب مح

می پردازیــم. آن  مفصــل 

محراب

ــراب  ــاء مح ــاره منش ــی درب ــای متفاوت دیدگاه ه
ــورد  ــی م ــه زمان ــا و در چ ــار درکج ــن ب ــه اولی و اینک
اســتفاده قرارگرفتــه ارائــه گردیده اســت. بســیاری 
ــاء آن را  ــان، منش ــا خاورشناس ــن مخصوص از محققی
ــت  ــر تح ــی دیگ ــری و برخ ــد مه ــای معاب مهرابه ه
تاثیرکلیســاها دانســته اند. منشــاء محــراب و وجــه 
تســمیه آن هرچــه باشــدعملکرد آن در مســجد کامــال 
ــه و محرابهــای  ــر از مهراب مشــخص مــی باشــد و غی
ــامل  ــراب ش ــرد مح ــت. عملک ــاها اس ــی کلیس اتاقک

ــت: ــوارد زیراس م

ــام  ــگاه ام ــد. جای ــه را مشــخص میکن جهــت قبل
ــد  ــور نباش ــا مجب ــد ت ــخص می کن ــجد مش را در مس
ــه  ــد وســط مســجد ب ــردن ح ــدا ک ــرای پی ــر روز ب ه
ــاتر  ــام را رس ــدای ام ــردازد. ص ــتجو بپ ــت و جس دق
می کنــد. بــرای ایــن منظــور محراب هــای چنــد 
ــوده اســت. وســیله شناســایی  طاقچــه ای مناســب تر ب
ــدت  ــل وح ــک عام ــم ی ــت اســت. درحک ــام جماع ام
از  اســت.  مســلمانان  اتحــاد  بــرای  ای  وســیله  و 
ــن  ــاخت و تزئی ــرای س ــری ب ــالم ازعناص ــاز اس آغ
ــد  ــا عبارتن ــم آنه ــه اه ــده ک ــتفاده گردی ــراب اس مح
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــر و کاش ــوب، آج ــنگ، چ ــچ، س ازگ
از هریــک از ایــن عناصرگاهــی بــا یــک نــوع وگاهــی 
بــا دویــا ســه نــوع عنصــر دیگــر همــراه بــوده اســت. 
گــچ ازعناصــری اســت کــه درکلیــه دوران هــا شــاهد 
ــر  ــتفاده از عناص ــتیم. اس ــداوم آن هس ــری م بکارگی
فــوق در ســبک خراســانی بســیار ســاده و بی آالیــش 

ــجادی، 1375: 43،58،63( ــت. )س ــوده اس ب

ــراب  ــی مح ــه بررس ــاه ب ــه کوت ــن مقدم ــا ای ب
می پردازیــم. دزک  مســجدجامع 

توصيف محراب درشبستان جنوبی

ــک  ــتطیلی باری ــراب، مس ــده مح ــاب در برگیرن ق
ــک و  ــیه ای باری ــا حاش ــانی و ب ــدون پیش ــع ب ومرتف
ســاده اســت. در قســمت انتهایــی قــاب تزئینــات 
ــن  ــت. در درون ای ــته اس ــی، آن را آراس ــدان موش دن
ــانتیمتر در  ــی 60 س ــق تقریب ــی باعم ــاب، طاقنمای ق
کــف ایجــاد شــده کــه در قســمت فوقانــی آن عمــق 

ــر 8(. ــری دارد )تصوی کمت

 تصوير 8: محراب مسجد در شبستان جنوبی

توصیف محراب شبستان زمستانی:

محرابــی  مســجد،  زمســتانی  شبســتان  در 
محــراب  ایــن  اســت.  شــده  ایجــاد  بسیارســاده 

طاقنمایــی اســت بــه عمــق تقریبــی 40 ســانتیمتر کــه 
درگوشــه غربــی آن منبــری خشــتی بــا دوپلــه ســاخته 

ــت. ــده اس ش

منبر

ــب توجــه مســجد، خشــتی  ــه عناصــر جال از جمل
آن اســت کــه دو انتهــای شبســتان و در کنــار محــراب 
اصلــی قــرار دارد. ایــن منبــر را شــاید بتــوان یکــی از 
منبرهــای غیــر الحاقــی انگشــت شــمار در مســجدهای 
ایرانــی دانســت. نمونــه مشــابه ایــن منبــر، منبرمســجد 
ــرق  ــی مع ــات کاش ــا تزئین ــان ب ــنگ کاش ــدان س می
مربــوط بــه دوره تیمــوری و منبرآجــری مســجد جامــع 
افیــن بــا تزئینــات گچــی گــره ســازی و گل و بوتــه و 

اســلیمی اســت )(.

ــدود  ــا ان ــات خاصــی اســت و ب ــد تزئین ــر فاق منب
گــچ ســفید شــده اســت. تعــداد پله هــای منبــر 7 عــدد 
اســت شــرح مختصــر منبــر در شبســتان زمســتانی در 

توصیــف محــراب آن آمــده اســت )تصویــر 9(.

تصوير 9: محراب و منبر در شبستان

ــه  ــان اولی ــه در زم ــجد ک ــی مس ــتان جنوب شبس
ســاخت رو بــه صحــن مســجد بــاز بــوده اســت 
ــی از  ــار در آلومینیوم ــب چه ــا نص ــر ب ــال حاض درح
صحــن جــدا شــده اســت. ســتون شــرقی ردیــف دوم 
ــده و  ــت ش ــه، تقوی ــاخت اولی ــد از س ــای بع در دوره ه
ــتون های  ــایر س ــا س ــاوت ب ــر و متف ــن بزرگت بنابرای
شبســتان اســت. در ســاخت و اجــرای ســتونها عمومــا 
ــف ســتون های  ــه ردی ــره اســتفاده شــده ک ــرم دای ازف
متصــل بــه صحــن دســتخوش تغییــرات اساســی شــده 
و فــرم خــود را بــه دلیــل انجــام مرمت هــای مختلــف 

ــت. ــت داده اس ــاوت از دس و متف

در ضلــع شــرقی مســجد ســرویس های بهداشــتی 
و وضوخانــه آن را ســاخته اند و از انتهــای شــمالی 
شبســتان شــرقی دری بــه ســمت آن بازکرده انــد. 
ــت  ــی در دس ــجد اطالعات ــه مس ــاو اولی ــه از پادی البت
ــا اســتفاده از تنــه  نیســت. پوشــش ها تخــت بــوده و ب
ــی  ــدود نهای ــاخه های آن و ان ــه و سرش ــل و برگ نخ
بــر روی ســتون های  پوشــیده شــده اند.  کاهــگل 
اجــرا  دار(  )مــازه  بیــز  قوس هــای  دایــره ای 

ــر  ــده ب ــام ش ــت انج ــل مرم ــا بدلی ــه بعض نموده اندک
ــزه دار  ــای تی ــه قوس ه ــای بعدب ــا در دوره ه روی آنه

تبدیــل شــده اند.

ــی و در گوشــه  ــع غرب ــه در ضل ــه خان فضــای چل
ــاد  ــته زی ــا در گذش ــن فض ــرار دارد. ای ــمالی آن ق ش
اســتفاده می شــده اســت. ولــی درحــال حاضراســتفاده 
چندانــی نــدارد و هرچنــد گاهــی فــردی از افــراد 
متدیــن منطقــه بــه منظــور چلــه نشــینی آن را مــورد 
اســتفاده قــرار می دهــد. بــه همیــن دلیــل زیــاد مــورد 
ــل  ــوده تبدی ــی آل ــه فضای ــا ب ــت و تقریب ــه نیس توج

شــده اســت.

ــل  ــور کام ــه ط ــا ب ــی آن نیزتقریب ــازی گچ کفس
فرســوده شــده اســت. ارتفــاع پوشــش های ایــن 

ــت. ــایر فضاهاس ــتر از س ــا بیش ــش از بن بخ

کف ســازی فعلــی بنــا در ســایر فضاهــای مســجد 
)بجزچلــه خانــه( موزاییــک بــا مــالت گل آهــک اســت 
ــر  ــت )تصاوی ــده اس ــرا ش ــر اج ــای اخی ــه در دهه ه ک

10 و 11(.

تصاوير 10 و 11: تصاویری از صحن مسجد در حال حاضر

تحليل وبررسی تزئينات

همانطــور کــه قبــال ذکرشــد، بنــای مســجد جامع 
دزک کامــال ســاده و بــدون آرایــش و تزئیــن خاصــی 
ســاخته شــده اســت. عمــده تزئینــات ایــن بنــا شــامل 
تزئینــات دنــدان موشــی بــاالی حاشــیه محــراب 
و طاقنماهــای تزئینــی کــه در دوطــرف محــراب 
ــی  ــا م ــی بن ــی وشبســتان غرب ــی شبســتان جنوب اصل
باشــد )تصویــر 12(. همچنیــن ردیفــی از طاقنماهــای 
تزئینــی در دیــوار ســمت قبلــه در شبســتان جنوبــی در 
ارتفــاع 2/60 متــر ازکــف شبســتان اجــرا شــده اســت. 
ــده  ــرا ش ــا اج ــن طاقنماه ــاالی ای ــر ب ــه ب ــی ک قوس
ــا  ــل طاقنم ــمت داخ ــه س ــت ب ــش آوردن خش ــا پی ب

ــن ســادگی،  ــه و درعی ــه خودگرفت ــت کنگــره ای ب حال
ــت.  ــا داده اس ــش از بن ــن بخ ــا ای ــی ب ــی خاص زیبای
ــن و  ــت تزئی ــاده جه ــچ س ــدود گ ــی از ان ــه طورکل ب
ــدود  ــی شبســتان ها و از ان ســفید کــردن فضــای داخل
ــای خارجــی در صحــن و  ــن نم ســیمگل جهــت تزئی

ــا اســتفاده وســیعی شــده اســت. ــه خارجــی بن بدن

تصوير 12: تزیینات ساده دندان موشی در بنای مسجد

نتيجه گيری

مســجد جامــع دزک در 3 کیلومتــری شــرق 
ــاجد  ــن مس ــی از قدیمی تری ــراوان یک ــتان س شهرس
ــد   ــتان می باش ــتان و بلوچس ــتان سیس ــراوان در اس س
نظیــر ایــن مســجد در اســتان مشــاهده نشــده اســت 
قــرون  مســلمان  جهانگــردان  و  جغرافی دانــان  و 
ــز در  ــی نی ــون مقدس ــری همچ ــارم هج ــوم و چه س
ــون  ــا کن ــا ت ــد ام ــاد کرده ان ــود از آن ی ــای خ کتاب ه
تحقیقــات جامــع و کافــی در خصــوص ایــن بنــا انجــام 
نگرفتــه اســت بــا توجــه بــه بررســی بــه عمــل آمــده 
ــع دزک  ــجد جام ــای مس ــازه بن ــالن و س ــر روی پ ب
ــه یکــی از  ــوده اســت ک ــر از شــیوه خراســانی  ب متاث
ایــن  کاربــرد  ایرانی می باشــد.  شــیوه های معماری 
ســبک در معمــاری ایــران از قــرن اول هجــری آغــاز 
ــی  ــر اصل ــرن چهــارم ادامــه داشــت. تأثی ــا ق شــد و ت
را در ایــن مکتــب از هنــر ساســانیان و خصوصــًا 
ــاق  ــن و ط ــوان مدای ــون ای ــی چ ــای طاق قوس بناه
ــود. در ایــن شــیوه مســاجد  کســری دریافــت کــرده ب
بــه صــورت شبســتانی یــا چهل ســتونی هســتند. 
ــا تخم مرغــی هســتند  ــه صــورت بیضــی ی قوس هــا ب
ــتند. از  ــاده هس ــیار س ــر بس ــن عص ــاجد در ای و مس
بناهــای ایــن دوره می توانیــم بــه مســجد جامــع 
دامغــان )خدای خانــه  تاریخانــه  فهــرج و مســجد 
ــات انجــام  ــاس مطالع ــر اس ــم. ب ــاره کنی ــان( اش دامغ
گرفتــه شــده توســط نویســندگان ایــن ســطور مســجد 
جامــع دزک ســراوان از نظــر ســبک معمــاری شــباهت 
ــه و  ــر )ص( در مدین ــجد پیامب ــا مس ــل ب ــام وکام ت
تاریخانــه دامغــان کــه بنــای آنــرا قبــل از ســال 200 
ــجد  ــای مس ــرز بن ــد دارد. ط ــن زده ان ــری تخمی هج
مخلوطــی از ســبک معمــاری عربــی وساســانی اســت. 
ــی  ــه دور آن را  داالن ــت ک ــزی اس ــن مرک دارای صح
احاطــه کــرده اســت. طــاق هــای اطــراف صحــن از 
خشــت خــام ســاخته شــده اســت وشــباهت بــه طــاق 
ــای  ــن مســجد در دوره ه ــا ای ــانی دارد ام ــای ساس ه
مختلــف مــورد مرمــت غیــر علمــی قــرار گرفتــه اســت 
کــه بخشــی از هویــت تاریخــی خــود را از دســت داده 
اســت. بــه احتمــال بســیار زیــاد بــه توجــه بــه شــواهد 

ــه  ــالمی ب ــه اس ــرون اولی ــجد در ق ــن مس ــود ای موج
ــالم در  ــدر اس ــاجد ص ــر و مس ــجد پیامب ــر از مس تاثی
ــدور از  ــه شــیوه بســیار ســاده و ب ــران ب بلوچســتان ای
تزیینــات وابســته کــه در آن زمــان رایــج بــود؛ ســاخته 
شــده اســت. روشــن شــدن هویــت دقیــق ایــن 
ــق  ــی دقی ــات علم ــها و مطالع ــد کاوش ــجد نیازمن مس

ــت. ــاری اس ــی و معم ــتان شناس باس
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غـروب، آخریـن برگ هـای نخلسـتان ها را تیره کرده اسـت کـه به دهک 
رسـیده ایم... روسـتایی بعـد از مـوزه ی زنـده ی سـفال کلپـورگان و در جنـوب 
شـرق سـراوان. کمی بیشتر بروی رسـیده ای به روسـتاهای صفر مرزی. قنات 
دهـک آخریـن باریکه ی آبـش را تقدیـم تانکرهای آب رسـانی می کند. دعوای 
آب اسـت بیـن نخلسـتان و منـازل کـه لوله کشـی آب ندارنـد. از ایـن روسـت 
کـه کشـاورزی و نخـل داری هـم جذابیتـش را در اینجا دارد از دسـت می دهد. 
اتوبـوس گردشـگران کنـار قنات پهلو گرفته و مسـافران پـا در خنکای آب فرو 
برده انـد و صاحبخانـه بـا حساسـیت یـک مهمان نـواز دقیق، سـعی در تهیه ی 
آب میـوه ی پاکتـی و پـارچ آب و جایـی بـرای نشسـتن مهمانـان دارد. دهک 
سـرزمینی بکـر و خامـوش اسـت. سـر هر تپـه خانه هایـی اسـت و در دامنه و 
دره نخلسـتانهایی. مـردم هـزار قصـه ی نشـنیده دارنـد و کودکان خردسـال با 
ذوق بـه هـر رهگـذری سـالم می دهند. بـا خودت فکـر می کنی سـهم دهک 
از ایـن حجـم مسـافران کـه مثـل قطار در ایسـتگاهی متـروک بعد از سـال و 
ماهـی گـذرش بـه اینجـا افتاده و میزبان را سـخت دسـتپاچه و شـوریده 
میزبانـی کـه  اسـت چیسـت؟  کـرده 

آنقـدر انتظـار رهگـذری داشـته که بـا تشـنگی تمـام می خواهد همـه ی آنچه 
دارد را یکجـا و یـک دفعـه بـه مهمـان عرضه کنـد. مهمانان در نخلسـتانها به 
دنبـال میزبـان کـش می خورنـد و از ایـن قلعه بـه آن قنات می رونـد و تو دلت 

می خواهـد گوشـهایت را بگیری و شـکایت نشـنوی!

بـا خـودت فکـر می کنـی اینجا پر اسـت از جـای خالی آمـوزش جامعه ی 
محلـی! اینکـه بدانـد در یک تور نیـم روزه، مهمـان چقدر جان آمـدن و دیدن 
دارد! اینکـه بدانـد چقـدر از آنچـه در محـل دارد را در ایـن سـفر عرضـه کنـد 
و باقـی را بگـذارد بـرای دیـدار بعـدی! اینکه بداند بخشـی از حضور گردشـگر 
قـرار اسـت بـه رونق کسـب و کار مـردم محلـی بیانجامد و الزم نیسـت دکان 

محقـر روسـتا را به رایـگان برای گردشـگران خالـی کند!

خـدا را شـکر می کنـی کـه هنـوز روی خوش، آموزشـی غریزی  اسـت 
کـه مـردم دهـک چـون میراثـی گرانبهـا از گذشـته با خـود دارند و ایـن هنوز 

بـه کار مهمان نـوازی و گردشـگرپذیری می آیـد. 

ِدَهک، سفره ی رنگين مهمان نوازی!

مقدمه

ــه جــذب و آمــوزش  ــاز ب ــا رشــد صنعــت گردشــگری، ني ب
ــت  ــور، اهمي ــان مح ــت انس ــن صنع ــانی در اي ــروی انس ني
ويــژه ای يافتــه اســت. واضــح اســت کــه تنهــا فراوانــی نيــروی 
ــت يابی  ــرای دس ــوب ب ــرد خ ــن عملک ــد ضام ــانی نمی توان انس
بــه اهــداف ايــن بخــش باشــد؛ بلکــه عــالوه بــر تعــداد، ميــزان 
ــای  ــا مهارت ه ــدگان ب ــات دهن ــنايی خدم ــری و آش ــش نظ دان
حرفــه ای نيــز تعييــن کننــده اســت؛ بنابرايــن تدويــن و اجــرای 
ــگری از  ــت گردش ــانی صنع ــع انس ــعه ی مناب ــتراتژی توس اس
اهميــت ويــژه ای برخــوردار اســت و آمــوزش مهمتريــن نقــش 
را در ايــن راســتا ايفــا می کنــد. در ایــن راســتا ســعي شــده اســت بــه 
تشــریح نظــام آمــوزش گردشــگری پرداختــه و در ادامــه راهکارهایــي چنــد در 

جهــت بهبــود آن ارائــه گــردد.

تعريف گردشگری

گاه گردشــگری را بــه عنــوان پدیــده ای نــو در تاریــخ بشــر در نظــر می گیرنــد 
ــاید  ــت و ش ــوده اس ــان ها ب ــی انس ــک زندگ ــزء الینف ــرک، ج ــه تح ــال آنک ح
ــه  ــد. ب ــگی باش ــرک همیش ــن تح ــته از همی ــده ای برخاس ــم پدی ــگری ه گردش
ــن لحظه هــای  ــه آغازی ــت گردشــگری را ب ــه قدمــت صنع ــل اســت ک ــن دلی همی
ــان اشــکال و اهــداف آن  ــد کــه تنهــا در طــول زم ــات انســان نســبت می دهن حی

ــر شــده اســت. دســتخوش تغیی

 بسـياری از کارشناسـان معتقدنـد کـه اين صنعت ريشـه در 
تاريـخ زندگـی جمعـی انسـان ها دارد و از دوره های بسـيار کهن 
بـه صورت هـای مختلف، نوعی از گردشـگری و جهانگـردی رواج 
داشـته اسـت. مـردم در تمدن هـای ماقبـل تاريخ هـم مجبور به 
جابـه حايی بودنـد تا غذا به دسـت بياورنـد، از خطـر دوری کنند 
و يـا بـه مناطـق دارای آب و هـوای بهتـر برونـد. بـا گـذر زمـان 
انگيزه هايـی همچـون تجـارت و تبـادل کاال آنها را به مسـيرهای 

دورتری کشـاند و ابعاد مسـافرت را وسـعت بخشـيد.

ــه  ــی ب ــمی دولت ــای رس ــافرت ه ــتان، مس ــای باس ــا گســترش امپراطوری ه ب
ــا  ــا و ی ــگ ه ــرای جن ــن دوردســت، ب ــه اماک ــکام ب ــدگان ح ــزام نماین ــور اع منظ
دریافــت مالیــات و خــراج آغــاز گردیــد. در دوره ی حکومــت خانواده هــای ســلطنتی 

ــا قصــد تجــارت و تفریــح رواج یافــت. در مصــر بــود کــه مســافرت ب

ایــن ســیر تکامــل گردشــگری تــا بــه امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت و هــر روز 
ابعــاد جدیــدی در آن ظهــور می کنند.)دکتــر پرویــز محمــد زاده و دیگــران 1392(.

پيشينه تاريخی گردشگری و آموزش در ايران

ــه  ــان ب ــری در جه ــدن بش ــکل گیری تم ــم ش ــون مه ــی از ده کان ــران یک ای
ــار مدنیــت کــه در ایــن ســرزمین کشــف شــده  حســاب می آیــد. قدمــت اولیــن آث

انــد، بــه هــزاره ی پنجــم پیــش از میــالد مســیح مــی رســد.

هرچنــد بــه مطالعــات و تحقیقــات در زمینــه ی گردشــگری و مســافرت و شــیوه 
و قوانیــن مربــوط بــه آن در ایــران باســتان و حتــی در ایــران پــس از اســالم کمتــر 
پرداختــه شــده اســت امــا در ایــراِن قبــل از اســالم و حتــی قبــل از ورود آریایی هــا، 
ــرای مســافران و جهانگــردان در نظــر گرفتــه مــی  ــازات ویــژه ای ب حقــوق و امتی
شــد. در حکومــت هــای مختلــف نیــز حــدود و میــزان آن یکســان و مشــابه نبــود و 
بــا توجــه بــه انگیــزه و هــدف مســافر یــا جهانگــرد تعییــن و اجــرا مــی شــده اســت. 
ــه ایــران در  ــده، حاکــی از ســفر یونانیــان و رومیــان ب ــر جــای مان ــار مکتــوب  ب آث
ــار تاریخــی نیــز حکایــت از گســترش شــهرها،  دوران قبــل از اســالم می باشــد. آث

ــن دوران دارد. ــا در همی ــا و اقامتگاه ه راه ه

بعــد از پشــت ســر نهــادن یــک دوره بحرانــی در اوایــل ورود اســالم بــه ایــران، 
ــه روز  ــد و روز ب ــه ش ــر گرفت ــران از س ــی در ای ــی و علم ــی، فرهنگ ــرد ادب رویک
رونــق بیشــتری یافــت. شــاعران و نویســندگان بــه ســوی ســرزمین هــای اســالمی 
رفتنــد و جغرافیــا، فرهنــگ و تمــدن آن روزگار را در ســفرنامه هایشــان بــه تصویــر 
ــم  ــرن پنج ــفرنامه نویس ق ــوف و س ــاعر، فیلس ــی ش ــرو قبادیان ــیدند. ناصرخس کش

یکــی از همیــن جهانگــردان اســت.

تاريخچه ی آموزش گردشگری
گیتی کشبان

آرزوهای کوچک گردشگری
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ــوان  ــه عن ــان ب ــت صفوی ــالدی در دوران حکوم ــم می ــرن هفده ــران از ق ای
یــک کشــور، مــورد توجــه جهانگــردان قــرار گرفــت و اروپاییــان را بــه ســوی خــود 
کشــاند. اگــر صدهــا مســافری کــه قبــل از قــرن هفدهــم بــه ایــران ســفر کرده انــد 
را کنــار بگذاریــم مــی تــوان قــرن هفدهــم میــالدی بــه ویــژه زمــان ســلطنت شــاه 
ــری( را نقطــه ی  ــم هجــری قم ــم و دوازده ــرن یازده ــا ق ــارن ب ــاس اول )مق عب
آغــازی بــرای جلــب توجــه گردشــگران خارجــی بــه ایــران دانســت. در ایــن دوره 
ــه،  ــاردن، تاورنی ــه، ژان ش ــر دالوال ــه پیت ــی از جمل ــگران مختلف ــیاحان و گردش س
آنتونــی شــرلی، مــادام دیوالفــو، جــرج کالرک و… بــه همــراه دیگــر افــرادی کــه 
جــرج کــروزن انگلیســی در پایــان قــرن 19 میــالدی در اثــر معــروف خــود بــه نــام 
ــد. ایــن  ــران را از نظــر گذراندن ــرد، ای ــام مــی ب ــران از آنهــا ن ایــران و قضیــه ی ای
مســئله نشــان مــی دهــد کــه ایــران در طــی قــرون 17 و 18 میــالدی بــه لحــاظ 

تعــداد گردشــگران در صــدر کشــورهای آســیایی جــای دارد.

در قــرن نوزدهــم، بســیاری از ســیاحان، دیپلماتهــا، بازرگانــان، باستان شناســان، 
محققــان و حتــی افــراد کنجــکاو بــرای دیــدن ایــران و آشــنایی بــا آن بــه مســافرت 
پرداختنــد. در نیمــه ی دوم قــرن نوزدهــم، لیــدی، شــل، وانســون، گوبینــو و دکتــر 
بروگســی در کتــاب هــای خــود تفاســیر خوبــی را از ایــران ارائــه دادنــد و بــه نیکــی 

از آن یــاد کردنــد.

ــم  ــاز ه ــران، ب ــافران اي ــده ی مس ــد فزاين ــود رش ــا وج ب
گردشــگری بــه شــکل تشــکيالتی منظــم بــا قوانيــن و مقــررات 
ــت  ــت. صنع ــرار نگرف ــه ق ــورد توج ــی، م ــژه  و درآمدزاي وي
گردشــگری در ايــران از نيــم قــرن پيــش بــا هــدف شناســاندن 
ــورت  ــه ص ــرزمين ب ــن س ــن اي ــدن که ــران و تم ــر اي مفاخ
رســمی شــکل گرفت و از ســال 1314 اداره ای در وزارت کشــور 
بــه نــام اداره ی امــور گردشــگری کار خــود را بــا چاپ نشــريات 

ــرد. ــاز ک ــران آغ ــگری اي ــای گردش ــای راهنم و کتابچه ه

ــی گردشــگری روی کار آمــد  ــاه ســال 1320، شــورای عال ــد از شــهریور م بع
ــأت  ــت در ســال 1342 هی ــر نظــر وزارت کشــور فعالیــت می کــرد. در نهای کــه زی
ــاز  ــا آغ ــرار داد. ب ــتور کار ق ــیاحان را در دس ــب س ــازمان جل ــیس س ــران تأس وزی
کار ایــن ســازمان تحوالتــی در گردشــگری ایــران حاصــل شــد چــرا کــه ارائــه ی 
ــد. طرح هــا و برنامه ریزی هــای وســیع زیربنایــی در امــر گردشــگری محقــق گردی

 ســازمان جلــب ســیاحان در ســال 1353 بــه عنــوان زیــر مجموعــه ی 
ــوان وزارت اطالعــات و گردشــگری،  ــا عن ــد و ب تشــکیالت وزارت اطالعــات درآم
ــا  ــان اداره  ای ب ــن زم ــور ایرانگــردی و گردشــگری شــد. در ای ــم ام مســئول تنظی
عنــوان ایرانگــردی و گردشــگری بــه وســیله ی چهــار شــرکت ســهامی بــا نظــارت 
ــر نظــر آنهــا فعالیــت مــی کــرد. وزارت اطالعــات و گردشــگری ایجــاد شــد و زی

ــل  ــری از تداخ ــور جلوگی ــه منظ ــال 1358 ب ــالمی در س ــالب اس ــس از انق پ
وظایــف و هماهنــگ نمــودن فعالیت هــا و ســایر مســائل مربــوط بــه گردشــگری، 
ــردی و  ــز ایرانگ ــازمان مرک ــد و س ــام ش ــر ادغ ــرکت در یکدیگ ــار ش ــن چه ای
گردشــگری بــا بافــت و خط مشــی های جدیــد و اهدافــی کامــال متمایــز از گذشــته 
شــروع بــه فعالیــت نمــود. ایــن ســازمان اداره و بهره بــرداری از واحدهــای اقامتــی 
ــه،  ــرا، چاپخان ــادر، غذاس ــه، چ ــرا، اردوگاه، کلب ــه، مهمان س ــکل مهمان خان ــه ش ب
پیســت اســکی، تأسیســات کنــار دریــا، آبهــای معدنــی، مراکــز آموزشــی زمســتانی 
و هــر نــوع محــل مناســب دیگــری را بــرای ترویــج گردشــگری برعهــده گرفــت.

در ســال 1364 ســازمان میراث فرهنگــی نیــز شــکل گرفــت. ایــن ســازمان از 
ادغــام 11 واحــد پراکنــده در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و نیــز بــه صــورت 
ســازمانی وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی تشــکیل گردیــد. در ســال 
1372 بــه منظــور هماهنگــی و افزایــش کارآیــی و اثربخشــی و تمرکــز در مدیریــت 
ــگ و  ــراث فرهنگــی کشــور از وزارت فرهن ــای فرهنگــی، ســازمان می دســتگاه ه
آمــوزش عالــی جــدا گردیــد و بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ســپرده شــد.

ــراث فرهنگــی  ــی اداری، ســازمان می ــه شــورای عال ــا مصوب در ســال 1383 ب
بــا ســازمان ایرانگــردی وگردشــگری ادغــام گردیــد. در همــان ســال ایــن ســازمان 
ــه ای از  ــوان زیرمجموع ــه عن ــد و ب ــدا ش ــالمی ج ــاد اس ــگ و ارش از وزارت فرهن

ــال 1385  ــه داد. در س ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــوری ب ــت جمه ــای ریاس معاونت ه
نیــز بــا مصوبــه شــورای عالــی اداری ســازمان صنایــع دســتی بــا ســازمان میــراث 
ــازمان  ــوان س ــت عن ــروز تح ــه ام ــا ب ــد و ت ــام گردی ــگری ادغ ــی و گردش فرهنگ
ــد و  ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــگری ب ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ می

ــده دارد. ــر عه ــگری را ب ــور گردش ــی ام ــئولیت تمام مس

ــا از ســال 1352  ــا جهانگــردی در کشــور م ــط ب ــوزش در رشــته های مرتب آم
ــر  ــیاحان زیرنظ ــازمان س ــردی س ــات جهانگ ــوزش خدم ــز آم ــیس مرک ــا تاس ب
کارشناســان خارجــی و همــکاران ایرانــی آغــاز شــد. در آن زمــان، عــالوه بــر پنــج 
آموزشــگاه ثابتــی کــه در تهــران، تبریــز، شــیراز، اصفهــان و مشــهد دایــر بــود در 
بقیــه مناطــق کشــور نیــز ایــن آموزش هــا بــه صــورت ســیار و گاه در مکان هــای 
ــزون  ــت. اف ــا صــورت می گرف ــس ه ــا و آژان ــر هتل ه ــا گردشــگری نظی ــط ب مرتب
بــر ایــن، بــا توجــه بــه بورس هــای تحصیلــی و کارآمــوزی کــه از ســوی ســازمان 
ــت،  ــرار می گرف ــازمان ق ــار س ــی کار در اختی ــازمان جهان ــردی و س ــی جهانگ جهان
کارشناســان و کارمندانــی کــه در اســتخدام ســازمان بودنــد بــه کشــورهای مختلــف 
ــتند و در  ــاز می گش ــور ب ــه کش ــوزش ب ــری آم ــس از فراگی ــدند و پ ــزام می ش اع
بازگشــت بــا برگــزاری ســمینار، آموختــه هــای خــود را بــه ســایر همــکاران منتقــل 
ــد. در ســال 1353، مدرســه عالــی خدمــات جهانگــردی و اطالعــات در  مــی کردن
ــد  ــن رون ــرد. ای ــذب ک ــف دانشــجو ج ــته های مختل ــد و در رش ــران تشــکیل ش ای
ــل شــد، ســپس  ــن دانشــکده تعطی ــد از انقــالب اســالمی ای ــا بع ادامــه داشــت ام
ــا همــکاری ســازمان ایرانگــردی و جهانگــردی و دانشــگاه  ــار ب ــرای نخســتین ب ب
جامــع علمــی- کاربــردی، اولیــن مرکــز آمــوزش عالــی در میگــون بــر پــا شــد و 

متعاقــب آن بــه رغــم همــه مشــکالت، ایــن مرکــز بــه تهــران منتقــل شــد.

تعريف آموزش و تعليم گردشگری

در ســالهای اخیــر و خصوصــًا پــس از 2004 میالدی، رشــد گردشــگران ورودی 
شــتاب بیشــتری گرفــت. در محیــط بیــن الملــل صنعــت گردشــگری و در موازنــه 
بــا مســائلی چــون امنیــت و ایمنــی کــه ایــن صنعــت را بســیار شــکننده کرده انــد، 
موفقیــت نهایــی و جهانــی آن وابســته بــه حرفه ای گــری نیــروی کار آن اســت. در 
ــا محیط هــای آکادمیــک  ــا از دبیرســتان ها ت ایــن شــرایط اســت کــه الزم اســت ت
نســبت بــه توســعه برنامه هــای آموزشــی اقــدام گــردد. اقدامــات بســیاری در زمینــه 

کیفیــت خدمــات و مشــتری مداری در گردشــگری صــورت گرفتــه اســت.

ــروی انســانی، برخــورداری از  ــوزش نی ــدگان آم ــن کنن ــاق تامی ــن اتف مهم تری
تعــداد کافــی نیــروی تعلیــم دیــده، در مــکان، زمــان و مهــارت مناســب می باشــد. 
بــه عبارتــی اگــر کارفرمایــان بــه انــدازه کافــی از اهمیــت صنعتــی کــه در آن فعالنــد 
آگاهــی نداشــته باشــند و نیــز اگــر تامیــن کننــدگان آمــوزش و یادگیــری بــه انــدازه 
کافــی از دامنــه صنعتــی کــه در آن بــه آمــوزش می پردازنــد آگاه نباشــند، شــانس 
کمــی در هماهنگــی میــان تعــداد و کیفیــت نیــروی کار مــورد تقاضــا و نیــروی کار 

عرضــه شــده وجــود دارد.

ــل  ــنجش و تحلی ــداف س ــت اه ــگری در جه ــیاری از گردش ــازمان های بس س

ــی  ــن الملل ــدی بی ــه بن ــه طبق ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــرده ان اســتفاده ک
ــود.  ــه نم ــگری توج ــی گردش ــازمان جهان ــگری س ــای گردش ــتاندارد فعالیته اس
آمــوزش  از  عبارتنــد  آمــوزش  حــوزه  در  گردشــگری  تجــاری  فعالیت هــای 
بزرگســاالن، مــدارس رانندگــی، مــدارس هوانــوردی، آمــوزش قایقرانــی، مــدارس 
هتلــداری، برنامه هــای آمــوزش و گردشــگری، مــدارس پــارک و فراغــت و نهایتــا 

ــگری. ــای گردش راهنم

تفاوت میان آموزش و تعلیم چیست؟

کوپــر بــر ایــن عقیــده اســت کــه آمــوزش، بلندمــدت و تعلیــم آنی تــر اســت. 
بــام نیــز در این بــاره تعلیــم را مجموعــه ای از مهارت هــا دانســته کــه در مقابــل آن 
آمــوزش در مفهومــی انتزایــی دانــش محــور اســت. بــام همچنیــن بــر ایــن عقیــده 
پافشــاری می کنــد کــه آمــوزش و تعلیــم هــردو بــرای فراینــد توســعه گردشــگری 
ضــروری هســتند؛ بنابرایــن توســعه انســانی واژه ای واحــد اســت کــه بــرای ترکیــب 

آمــوزش و تعلیــم مناســب ســطوح مختلــف اســتخدام گردشــگری بــکار مــی رود.

ــم  ــوزش و ه ــم آم ــه ه ــت ک ــان داش ــه بی ــال 1993 اینگون ــیک در س پوس
تعلیــم گردشــگری بایســتی بطــور مــداوم و بــا توجــه بــه نیــاز آینــده و نــه دیــروز 
صــورت پذیرنــد. برخــالف تمامــی ایــن مطالــب، ریچــی و پولــوک، معتقدنــد کــه 
آمــوزش گردشــگری بیشــتر تعلیــم شــغل اســت تــا اینکــه اســتراتژی توســعه شــغل 

ــا(. ــور، بی ت ــی پ ــد)محمد عل باش

اهداف آموزش در گردشگری

از گذشــته همــواره بحــث ســرمایه گذاری در صنعــت گردشــگری مطــرح بــوده 
ــه  ــت را احاط ــن صنع ــه ای ــی ک ــرکت های کوچک ــط ش ــث توس ــن بح ــت. ای اس
نموده انــد و ناتوانی شــان در حمایــت و یــا تشــخیص اهمیــت ســرمایه گذاری 
نیــروی انســانی بــرای بهبــود حرفه ای گــری و کیفیــت محصــوالت مشــهود اســت. 
همــواره ایــن مســئله وجــود داشــته اســت کــه صاحبــان منافــع ایــن ســرمایه گذاری 

ــته اند. ــه دانس ــی هزین را نوع

سرمايه گذاری در منابع انسانی گردشگری

گردشــگری مهمتریــن کســب و کار انســان محــور بــوده و بــر خــالف دیگــر 
ــا  ــت ت ــن اس ــه ارزش آفری ــت ک ــان اس ــت انس ــن صنع ــا، ای ــع و فعالیت ه صنای
ــل  ــی تبدی ــه تجارب ــوالت را ب ــع و محص ــراد مناب ــت اف ــن صنع ــوژی. در ای تکنول
می کننــد کــه در نهایــت توســط گردشــگران مصــرف مــی شــود. مدیریــت منابــع 
ــر اســاس نیازهــای ســازمانی  انســانی در حقیقــت مدیریــت بــه کارگیــری افــراد ب
اســت و شــامل برنامه ریــزی، مدیریــت، ارزیابــی و کنتــرل افــراد بــر اســاس اهــداف 
راهبــردی ســازمان می شــود. امــروزه ســازمانی قدرتمنــد اســت کــه بــه کارکنانــش 
بــه عنــوان ســرمایه و دارایــی ارزشــمند نــگاه کنــد. ایــن ســرمایه زمانــی حاصــل 
می شــود کــه کارکنــان بخــش از مهارت هــا و آموزش هــای الزم برخــوردار 
باشــند. شــاید بتــوان مهمتریــن خصیصــه توســعه در کشــورهای میزبــان و مقصــد 
در صنعــت گردشــگری جهــان را توجــه ویــژه آنــان بــه آمــوزش و تربیــت نیــروی 
متخصــص دانســت. انســان های ســاکن در مقاصــد گردشــگری و مدیــران مربوطــه 
ــات الزم را  ــهیالت و تبلیغ ــد تس ــند و نتوانن ــل باش ــا غاف ــر از درک موقعیت ه اگ
بــرای جــذب گردشــگر فراهــم نماینــد قطعــا ناکارآمــدی نیــروی انســانی رخ مــی 
دهــد کــه عاملــی خواهــد بــود بــرای اتــالف منابــع موجــود، رویگردانــی ســرمایه ها 
ــی  ــه اجرای ــت ها و برنام ــه سیاس ــی ب ــش غیردولت ــادی بخ ــش و بی اعتم از بخ
ــازار گردشــگری بــر اســاس در اختیــار  دولت هــا ارزیابــی قــدرت یــک کشــور در ب
داشــتن منابــع انســانی ماهــر و جاذبه هــای منحصــر بــه فــرد گردشــگری صــورت 

ــور،1392، ص 126 و 127( ــم پ ــی رحی می گیرد.)عل

آموزش در تاسيسات گردشگری

ــداری  ــش هتل ــگری در بخ ــت گردش ــود در صنع ــغل های موج ــیاری از ش بس
ــک ســوم کل مشــاغل را شــامل می شــود. شــواهد تاریخــی  ــه حــدود ی اســت ک

نیــز کــه خدمــات جــا، نوشــابه و غــذا را نشــانی مــی دهنــد گــواه ایــن مدعاســت. 
ــه  ــداری ب ــه هــدف واالتــرش یعنــی هتل ــه اقامــت، بعد هــا ب ــذا صنعــت نوزادگون ل
عنــوان هنــر پذیــرش میهمانــان و هنــر ایجــاد حــس در خانــه خــود بــودن بــرای 

میهمانــان نائــل شــد.

ــر  ــراد غی ــط اف ــداری توس ــگری و هتل ــاغل گردش ــادی مش ــال های متم س
ــرآورده  ــی و ب ــی و تعلیم ــه ای آموزش ــد برنام ــد. رش ــام می گردی ــص انج متخص
نمــودن نیازهــای شــغلی ایــن صنعــت از لحــاظ کیفــی، در حــال تغییــر ایــن رونــد 
ــل،  ــه هت ــالن برنام ــارغ التحصی ــرای ف ــی ب ــه حت ــتمزد پای ــته دس اســت. در گذش
ــژه  ــر بوی ــن ام ــود. ای ــی ب ــای رقابت ــع و بخش ه ــر صنای ــر از دیگ ــن ت ــیار پایی بس
ــود؛ امــا امــروزه آمــوزش دیــدگان ایــن صنعــت در حــال  ــوان مشــهود ب ــرای بان ب

ــند. ــت می باش ــودمند و پرمنفع ــمتی س ــه قس ــود ب ــگاه خ ــر جای تغیی

آموزش در نظام عالی

در زمینــه آمــوزش بــه ویــژه آمــوزش نظــری نقــش دانشــگاهها و موسســاتی 
کــه بــه آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی مشــغول اند بــرای حصــول بــه اهــداف 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــران اس ــر از دیگ ــته ت ــانی برجس ــع انس ــای مناب راهبرده
ــه  ــرج فرماندهــی علمــی و فرهنگــی جامع ــی ب ــوزش عال دانشــگاهها در نظــام آم
ــن رو کــم اهمیــت شــدن موقعیــت دانشــگاهها در عرصــه آمــوزش  هســتند. از ای
ــات محــور گردشــگری  ــت خدم ــژه در صنع ــه وی ــان ب ــدان داری ناآگاه باعــث می

ــا 85(. ــی 1391، ص 61 ت ــود ضیای ــد )محم ــد ش خواه

 آموزش ضمن خدمت کارمندان

ــه ای  ــه گون ــت ســازمان ها ب ــد و ماهــر در موفقی ــع انســانی کارآم نقــش مناب
اســت کــه ســازمان ها مبالــغ زیــادی صــرف آمــوزش کارکنــان می کننــد. ســازمان 
ــد  ــعی می کنن ــداوم س ــور م ــه ط ــات ب ــن آوری اطالع ــر ف ــه عص ــب ب ــا متناس ه
فرصت هایــی را بــرای توســعه توانمندی هــای منابــع انســانی خــود فراهــم ســازند 
ــش  ــرو افزای ــازمان ها در گ ــی س ــش کارای ــد. افزای ــود یاب ــا بهب ــرد آن ه ــا عملک ت
ــت  ــی اس ــتراتژی های مهم ــه اس ــوزش از جمل ــت. آم ــانی اس ــع انس ــی مناب کارای
کــه در مدیریــت گردشــگری نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت)مهدی کاظمــی، 

1388 ص 34(.

آموزش جوامع محلی

ــد و نســبت  ــرا گیرن ــوزش هــای الزم را ف ــر آم ــی اگ ــردم و نهادهــای محل م
ــع شــخصی و  ــه مناف ــناخت بیشــتری نســبت ب ــوند ش ــه ش ــه گردشــگری توجی ب
ــات گردشــگری  ــع، قابلیــت هــا و امکان منافــع ملــی پیــدا می کننــد، در حفــظ مناب
ــای  ــد، راهه ــرار می دهن ــه ق ــورد توج ــش را م ــدت خوی ــع دراز م ــند، مناف می کوش
حداکثــر اســتفاده از حداقــل منابــع را مــی داننــد و یــا مــی یابنــد و محیــط مصنــوع 
و طبیعــی خــود را همــواره بــه صورتــی زیبــا و مطلــوب نــگاه مــی دارنــد تــا هــر 
ــد  لحظــه پذیــرای گردشــگران باشــند. آن هــا اگــر آموزش هــای الزم را فــرا گیرن
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ــری  ــد و همــکاری نزدیک ت اســتفاده بیشــتری از مشــاوره هــای تخصصــی می برن
ــد داشــت. ضــرورت آمــوزش هنگامــی بیشــتر  ــا مســئوالن و کارشناســان خواهن ب
ــردی  ــه جهانگ ــا مقول ــردم ب ــیاری از م ــم بس ــب می بینی ــه اغل ــود ک درک می ش
بــه شــکلی احساســی برخــورد می کننــد و چــون فرصــت اظهــار نظــر، همفکــری 
ــه  ــس از آن ک ــد. پ ــی برن ــای الزم را نم ــت بهره ه ــد در نهای ــارکت ندارن و مش
ــز شــدند  ــزار مناســب مشــارکت تجهی ــه دیدگاه هــا و اب ــد و ب مــردم آمــوزش دیدن
ــند  ــته باش ــزان داش ــئوالن و برنامه ری ــد از مس ــی بای ــه انتظارات ــه چ ــد ک می فهمن
ــرای  ــه ای اســت ب ــن خــود زمین ــد و ای ــود انجــام دهن ــد خ ــی را بای ــه اقدامات و چ

ــدی، 1376 ص 230( ــت احم ــردم و مســئوالن )نزه ــه م ــکاری متفکران هم

چالش های نظام آموزش گردشگري ايران

ــش  ــد در بخ ــام کارآم ــک نظ ــاد ی ــش روی ایج ــای پی ــی چالش ه در بررس
گردشــگری ابتــدا الزم اســت میــان مشــکالت ناشــی از کمبــود منابــع یــا ضعــف 
ــت  ــه داش ــد توج ــویم. بای ــل ش ــک قائ ــی تفکی ــام مدیریت ــزی در نظ ــه ری برنام
ــای آموزشــی  ــن نیازه ــل مالحضــه ای در تعیی ــه مشــکالت روش شــناختی قاب ک
صنعــت گردشــگری وجــود دارد، عواملــی کــه ممکــن اســت مانــع بــازده آمــوزش 
ــد از: ــل عبارتن ــن عوام ــی شــود. ای ــی و آت ــای فعل ــق تقاضاه گردشــگری در تحق

- چند رشته ای بودن گردشگری و پيچيدگی ساختاری آن

- پويايی گردشگری و رشد و تغييرات سريع آن

- فقدان معيار های استاندارد و عمومی در سطح بين الملل

- عدم وجود شرايط کاری مستحکم  نوسانات فصلی کار، نيمه وقت 
بودن مشاغل

صنعت  در  درگير  مختلف  بخشهای  بين  الزم  هماهنگی  فقدان   -
)ضرغام، 1383(

  بــه منظــور فائــق شــدن بــر ایــن موانــع نیازمنــد اتخــاذ رویکــرد سیســتماتیک 
و بررســی هــر چــه بیشــتر خــرده نظامهــای تشــکیل دهنــده سیســتم گردشــگری 
هســتیم. عــدم آمــوزش کارکنــان بدیــن معناســت کــه کارکنــان از طریــق آزمــون 
و خطــا اقــدام بــه یادگیــری مهــارت هــای شــغلی می نماینــد کــه بــه بــاال رفتــن 
ضریــب خطاهــای کارکنــان و تــداوم خطاهــا و طوالنی تــر شــدن مــدت یادگیــری 
ــذا  ــات اســت منجــر خواهــد شــد )ابطحــی 1383(، ل ــداوم ضایع ــی ت ــه معن کــه ب
بنگاههــای بخــش گردشــگری مایلنــد تــا از نیروهــای ماهــر )علــی رغــم هزینــه 
ــوان  ــر نمی ت ــل زی ــه دالی ــی ب ــد. معهــذا در شــرایط کنون ــر آنهــا( بهــره گیرن باالت
ــر را در عرصــه گردشــگری  ــای کارا و موث ــت نیروه ــع تربی از نظــام آموزشــی توق

داشــت:

- جوانی رشته و عدم وجود تجهيزات الزم به ويژه در بخش آموزش 
عملی

- عدم تخصيص منابع مالی کافی از سوی دولت به بخش آموزش 
در مراکز دانشگاهی

- کم اعتمادی بخش خصوصی نسبت به افراد آموزش ديده از سوی 
مراکز موجود)ضرغام 1383(

عــدم اعتمــادی کــه در مــورد ســوم بــه آن اشــاره شــد خــود معلــول مشــکالت 
ــن  ــروز ای ــده ب ــل عم ــت. دلی ــوزش اس ــطح آم ــری در س ــایی های دیگ و نارس
ــان توســط  ــوزش کارکن ــه آم ــران آن اســت ک ــژه در کشــورمان ای ــه وی مشــکل ب
ــی از  ــن اطالع ــه کوچکتری ــود ک ــی ش ــرا م ــزی، اداره و اج ــه ری ــرادی برنام اف
ــه  ــت ک ــل آن اس ــن معض ــای ای ــه ه ــی از ریش ــد. یک ــگری ندارن ــوزش گردش آم
پــس از انقــالب هیــچ گونــه دوره ای بــرای تربیــت مــدرس در ایــن رشــته وجــود 

نداشــته اســت.

ــوزش  ــام آم ــدگان نظ ــه تربیت ش ــا ب ــگاه ه ــاد بن ــدم اعتم ــر ع ــت دیگ عل

گردشــگری، ناکارآمــدی دانســته های ایــن افــراد در محیط هــای کاری اســت 
چــرا کــه اغلــب کارگــزاران بخــش آموزشــی ارزش هــای آمــوزش نظــری را برتــر 
ــه  ــی آموخت ــیار اندک ــای بس ــجویان مهارت ه ــه دانش ــه ب ــمارند و در نتیج می ش
ــراز  ــت اح ــی جه ــتگی های کم ــجویان شایس ــیاری از دانش ــن بس ــود بنابرای می ش
ــود را  ــای خ ــتند آموخته ه ــادر نیس ــط کار ق ــاًل در محی ــد و عم ــغل دارن ــک ش ی
بــه کار گیرنــد و در مواقعــی بــه علــت عــدم تطابــق آموزه هــا بــا شــرایط موجــود 

ــد. ــل نماین ــد عم ــه آموخته ان ــالف آنچ ــد خ ناگزیرن

یکــی دیگــر از مشــکالت بخــش آمــوزش گردشــگری ناشــی از هزینه هــای 
آموزشــی و تامیــن تجهیــزات اینگونــه آموزش هــا اســت. امــروزه در اغلــب 
ــا  ــی ب ــای آموزش ــگری از هزینه ه ــعه گردش ــه توس ــق در زمین ــورهای موف کش
ــه  ــرا ک ــه ای 1383( چ ــود )انچ ــاد می ش ــدت ی ــد م ــرمایه گذاری بلن ــوان س عن
ــای آموزشــی  ــه هزینه ه ــا از آنجــا ک ــر می شــود ام ــدت ظاه ــد م ــج آن در بلن نتای
ــج آن در  ــده و نتای ــبه ش ــک دوره محاس ــا در ی ــی( تنه ــش خصوص ــژه در بخ )بوی
دوره هــای بعــدی مشــخص می گــردد معمــواًل بنگاه هــا تمایــل چندانــی در 
ــه  ــد و از ســال 1380 ک ــدت ندارن ــد م ــای بلن ــرمایه گذاری در بخــش آموزش ه س
ــوزش  ــر آم ــه ام ــی را نســبت ب ســازمان ایرانگــردی و جهانگــردی رویکــرد نظارت
ــد مــدت  ــوری 1384( صنعــت در بخــش آموزش هــای بلن ــار کــرده اســت )ان اختی
بــا بحــران مواجــه شــده اســت چراکــه بخــش خصوصــی کمتــر تمایــل و توانایــی 
برگــزاری اینگونــه دوره هــا را دارد و ســاده اندیشــی اســت کــه گمــان بریــم تنهــا 
ــن  ــت در ای ــه موفقی ــوان ب ــراد می ت ــدت اف ــاه م ــای کوت ــری آموزش ه ــا بکارگی ب

ــت. صنعــت دســت یاف

راهکارهای اصالحی جهت بهبود نظام آموزشی کشور

ــعه  ــدی در توس ــل کلی ــک عام ــد و ی ــرمایه گذاری مفی ــی س ــوزش نوع آم
ــرا  ــزی و اج ــتگی برنامه ری ــتی و شایس ــه درس ــه ب ــود و چنانچ ــوب می ش محس
ــه آمــوزش  ــل مالحظــه ای داشــته باشــد. ارائ ــازده اقتصــادی قاب ــد ب شــود می توان
ــد،  ــای جدی ــد، مدل ه ــر جدی ــتلزم تفک ــدرن مس ــازمان م ــک س ــش در ی ــر بخ اث
ــرک  ــاس زادگان و ت ــت )عب ــد اس ــای جدی ــا و مکانیزم ه ــد و ابزاره ــرد جدی رویک
ــع  ــت مناب ــی مدیری ــش زیربنای ــوان بخ ــه عن ــوزش ب ــه آم ــا ک زاده 1383( از آنج
ــرای اصــالح  انســانی و مدیریــت کیفیــت در صنعــت گردشــگری مطــرح اســت ب
ــام  ــالح نظ ــوان کار را از اص ــی ت ــور م ــگری کش ــت گردش ــاختاری صنع ــام س نظ

ــرد. ــاز ک آموزشــی آغ

گام اول یــا بــه عبارتــی خشــت اول برنامه ریــزی آموزشــی تعییــن )شناســایی 
و اولویــت بنــدی( نیازهــای آموزشــی اســت کــه اگــر بدرســتی طرح ریــزی و انجــام 
شــود تمهیــدی مناســب و اساســی جهــت اثــر بخشــی کارکــرد آمــوزش و به ســازی 
ــا،  ــوای دوره ه ــواع و محت ــن منظــور ان ــود. بدی ــًا اثربخشــی نظــام خواهــد ب و تبع
ــرار  ــورد بررســی ق ــد م ــراد کادر آموزشــی بای ــداد اف ــدگان و تع ــوزش دی ــداد آم تع
ــان نظامهــا و مــدل هــای آموزشــی  ــه و کمبود هــا و شــکاف های موجــود می گرفت
شناســایی شــود کــه بــرای اینگونــه بررســی هــا ابتــدا الزم اســت کــه نظــام آمــاری 

کارآمــدی در اختیــار داشــته باشــیم.

بــه منظــور اثربخشــی نظــام طراحــی شــده الزم اســت بیــن وظایــف اجرایــی 
بخــش دولتــی و خصوصــی تمایــز قائــل شــویم تــا در آینــده از واگــذاری وظایفــی 
کــه خــارج از تــوان یــا صالحیــت هــر یــک از ایــن بخــش هاســت خــودداری شــود. 
ــا شــورای  ــه ی ــوان یــک کمیت ــن هــدف مــی ت ــه ای جهــت ســهولت دسترســی ب

ــه: ــدرکار از جمل ملــی آمــوزش ایجــاد کــرد کــه گروه هــای  دســت ان

- موسسات دولتی متولی امور گردشگری

- نيروهای کار اموزش ديده

- اتحاديه ها و سازمان های کارگری

- اتحاديه های تجاری و حرفه ای )کارفرمايان(

یــا ســازمان های  هتلــداری  و  آموزش هــای گردشــگری  اتحادیه هــای  و 
ــد  ــن کن ــوزش را تدوی ــر آم ــک در ام ــر ی ــف ه ــم آورده و وظای ــرد ه ــابه را گ مش
)انچــه ای 1383(. ایــن شــورا بایــد بــا کنتــرل شــرایط بــازار کار و روندهــای مربــوط 
نیازهــای فعلــی و آتــی گردشــگری را بــه کارکنــان، مدیریــت، سرپرســتی، کارکنــان 
ــی  ــوان رابط ــه عن ــد و ب ــرار ده ــداوم ق ــی م ــورد بررس ــر را م ــر ماه ــر و غی ماه
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــل کن ــگاهی عم ــام دانش ــی و نظ ــتگاه های اجرای ــان دس می
ــای نیازهــای موجــود دســتگاههای اجرایــی و  ــر مبن نظــام آموزشــی دانشــگاهی ب
ــن  ــه ای ــت یابی ب ــتای دس ــود. در راس ــی ش ــگری طراح ــت گردش ــازار کار صنع ب
هــدف، شــورای مذکــور می توانــد یــک بانکــی اطالعاتــی در مــورد نیازهــای بــازار 
ــه و  ــد عرض ــه رون ــا ب ــد ت ــی کن ــود طراح ــانی موج ــع انس ــگری و مناب کار گردش
تقاضــای بخــش منابــع انســانی ایــن صنعــت نظــم بخشــد. از طرفــی ایــن شــورا 
می توانــد بــا هماهنگــی بیــن بخشــی زمینــه ســخنرانی علمــی ســخنرانان، مدیــران 

ــد. ــه گردشــگری فراهــم کن و کارشناســان را در زمین

می بايست  دولت  شده  تعيين  پيش  از  اهداف  تحقق  راستای  در   -
وظايف کالن را که اجرای آن از عهده بخش های ديگر خارج می باشد بر 

عهده گيرد. لذا دولت در اين راستا بايد:

را  و مديريت  آموزشی، سطوح سرپرستی  دوره های  و  برنامه ها   -  
ايجاد کند و آموزش دهد.

 - در زمينه روند استخدام نيروی انسانی و نيازهای آموزشی تحقيقات 
کند و منبعی برای دستگاه دولتی متولی امور گردشگری باشد و در امر به 

روز کردن منابع انسانی کمک کند.

- کتابخانه های مجهز به مراکز اسناد و سايت را فراهم کند

- در طراحی و توسعه استانداردهای مهارت های حرفه ای و برنامه های 
آموزش عملی و طراحی يک سيستم آزمون شغلی و صدور گواهينامه آن 

منبع مطمئنی ايجاد کند.

توسعه  خاص  تخصصی  های  حوزه  در  مادر  مرکز  عنوان  به   -
گردشگری عمل کند.

- و بخش خصوصی بايد ضمن اجرای دوره های کوتاه مدت اموزشی 
به صورت دوره ای مطابق با مطالعات نيازسنجی انجام شده در راستای 
تحقق اهداف کالن آموزشی گام بردارد. بنگاه های بخش گردشگری بايد 
استراتژی منابع انسانی را در تدوين برنامه های اجرايی خود مد نظر قرار 
دهند و ضمن الزام طی کردن دوره های آموزشی برای افراد جديدالورود، 
آموزش ضمن خدمت برای کارکنان شاغل را در دستور کار خود قرار دهند 

تا بدين طريق از جابه جايی و خروج کارکنان از صنعت بکاهند.
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مقدمه

آمــار و پیش بیني هــاي ســازمان جهانــي جهانگــردي بــر نقــش صنعــت 
ــت  ــان و ظرفی ــادي در جه ــرو اقتص ــش پیش ــک بخ ــوان ی ــه عن ــردي ب جهانگ
ــع  ــاي مناب ــت تقاض ــن جه ــه همی ــد. ب ــهادت مي ده ــتغال ش ــاد اش ــراي ایج آن ب

ــت. ــت تأثیر گذاراس ــردي اس ــازار جهانگ ــاي ب ــخگوي  نیازه ــه پاس ــاني ک انس

ــه  ــتر ب ــروي کار را بیش ــل نی ــال عام ــا به ح ــردي ت ــت جهانگ ــفانه صنع متأس
ــد  ــاوت تولی ــل ورودي متف ــک کاب ــا ی ــر گرفته اســت ت ــه در نظ ــک هزین ــوان ی عن

ــردي. ــات جهانگ ــراي تجربی ــزوده ب ارزش اف

ــه یــک پاســخ ســریع پیش  در مــدل محصــوالت جهانگــردي انبــوه احتیــاج ب
بینــي نشــده بــه رشــد با ســرعت تقاضــاي جهانگــردي باعــث شــده کــه احتیــاج بــه 
منابــع انســاني بــا کارکنــان بخش هــاي دیگــر کــه تعالیــم خاصــي در جهانگــردي 
ندارنــد پوشــش داده شــود. در نتیجــه تعلیــم منابــع انســاني جهانگــردي همــواره بــه 

آمــوزش هــاي شــغلي یــا در حیــن اشــتغال محــدود شده اســت.

پیچید گــي در حــال افزایــش تقاضــای جهاني ســازي بازارهــا و انعطاف پذیــري 
بدســت آمده از تکنولــوژي جدیــد و سیســتم اطالعــات شــدیدا" نســبت بــه الگــوي 
تجــارت فــوردي جهانگــردي هشــدار مي دهنــد کــه در چهــار دهــهء اخیــر شــایع 

شده اســت.

ــد  ــردي و مقاص ــاري جهانگ ــاي تج ــده واحد ه ــت آین ــر موفقی ــال حاض در ح
ــظ   ــد و حف ــت تولی ــوان ظرفی ــه عن ــه ب ــت ) ک ــي از رقاب ــه باالی ــه درج ــاج ب احتی
ــد و  ــه درآم ــود ( دارد ک ــع درک مي ش ــوب مرج ــک چهارچ ــاال در ی ــودهاي ب س
اشــتغال را تضمیــن کنــد و محیــط ، میــراث فرهنگــي و ســالمت مســائل مرتبــط 

ــد. ــظ کن ــا توســعه جهانگــردي را حف ب

در ایــن زمینــه طــرح و محتــواي سیســتم آمــوزش جهانگــردي تحــت تاثیــر 
فشــار قــوي  محیــط اطــراف آن اســت  زیــرا عامــل انســاني  بــه یکــي از عناصــر 
ــردي  ــد جهانگ ــاري و مقاص ــاي تج ــت در واحده ــه رقاب ــتیابي ب ــدي در دس کلی

ــت. ــل شده اس تبدی

ــد  ــي خواه ــع جهانگــردي در جــاي خــود ناکاف ــن مناب ــي داشــتن واجبتری حت
بــود اگــر واحد هــاي تجــاري یــا مقاصــد پرســنل الزم را )از لحــاظ کمــي یــا کیفــي 
ــاني  ــع انس ــت مناب ــم و تربی ــن تعلی ــند. بنابرای ــب نداشته باش ــغل هاي مناس ( در ش

بــراي رســیدن بــه رقابــت در واحدهــاي تجــاري جهانگــردي اساســي اســت.

در نتیجــه رســیدن بــه رقابــت همچنیــن بــه ب کارگیــري مدیریــت حرفــه اي 
در تعلیــم و تربیــت جهانگردي،شکســتن عادت هــاي ســکون در مؤسســه هاي 

ــاج دارد. ــازار احتی ــاز واقعــي ب ــه نی آموزشــي و پاســخگویي ب

ــد دارای )1( ــردي بای ــت جهانگ ــم و تربی ــم تعلی ــن مه ــه ای ــیدن ب ــراي رس ب
ــه  ــي : مطالع ــت جهانگــردي و )2( کارای ــاي صنع ــه نیاز ه ــت : پاســخگویي ب کیفی
و ارزش گــذاري هزینه هــا و درآمدهــاي گســترهء وســیعي از مراحــل و روش هــاي 
ــتم  ــک سیس ــه ی ــیدن ب ــراي رس ــدم ب ــن ق ــد.بنابراین اولی ــود باش ــي موج آموزش
آموزشــي جهانگــردي شناســایي نیازهــا و توقعــات افــراد مرتبــط ماننــد: کارفرمایــان 
جهانگردي،دانشــجویان و تعلیم دهنــدگان در یــک چنیــن سیســتمي جهــت تضمیــن 

اعتبــار آمــوزش داده شــده و مراحــل درحــال انجــام اســت.

در مجموع آموزش براي رقابت و رقابت در آموزش اساسي است.

دليل ارايه روش آموزش کيفی جهانگردی 

در خصــوص اهمیــت تضمیــن آمــوزش جهانگــردی بــه اینکــه قــادر بــه جلــب 
رضایــت مشــتری و بهبــود رقابــت تجــارت هــا و مناطــق جهانگــردی شــود، بیــن 
کارشناســان صنعــت جهانگــردی و مســئوالن دولتــی توافــق وجــود  دارد. طراحــی 
دوره آموزشــی و محتــوای برنامــه آموزشــی بایــد متناســب بــا تقاضــا یعنــی نیازهای 

کارفرمایــان، فراگیــران و ارایــه کننــدگان آموزشــی باشــد. 

مشــکالت روش شــناختی قابــل مالحظــه ای در نیازهــای آموزشــی در صنعــت 
جهانگــردی وجــود دارد. در واقــع عواملــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت مانــع بــازده 
ــه  ــن عوامــل ب ــی شــود. ای ــی و آت آمــوزش جهانگــردی در راســتای تقاضــای فعل

شــکل زیــر اســت: 

الف( جهانگردی به عنوان يک پديده چند رشته ای

ــه در  ــت ک ــدی اس ــادی جدی ــی- اقتص ــت اجتماع ــک فعالی ــردی ی جهانگ
ــد.  ــی باش ــی م ــی متنوع ــای علم ــته ه ــادی و رش ــای اقتص ــش ه ــده بخ برگیرن
ــی  ــول جهان ــل قب ــف قاب ــه تعاری ــرای ارائ ــکالتی را ب ــب آن مش ــی ترکی پیچیدگ

ــد. ــی کن ــاد م ایج

ــی آن  ــا چندگانگ ــدارد، ام ــود ن ــردی وج ــدی از جهانگ ــف واح ــن تعری بنابرای

هــر یــک بخشــی از مطالعــات را مــی پوشــاند و بــر جنبــه هــای مختلفــی از یــک 
فعالیــت تأکیــد مــی کنــد. اقتصــاددان بــر جنبــه مصــرف، روان شــناس بــر انگیــزه 
مصــرف کننــده و جغرافیــدان بــر مشــخصات جغرافیایــی آن تأکیــد مــی کنــد )کوپــر 

 .)1993

ــد مطــرح  ــی توان ــورد عرضــه و تقاضــا در جهانگــردی م ــه در م ــن مقول همی
ــی  ــف متفاوت ــه تعاری ــا را ب ــف م ــی اجــزای مختل ــوع و ناهمگون ــه، تن شــود. تجزی
ــد. اینهــا  ــان بســتگی دارن ــق محقق ــه عالی رهنمــون مــی ســازد کــه هــر یــک ب
ــه  ــه ب ــد ک ــی دهن ــه م ــغلی ارای ــات ش ــی از طبق ــف مختلف ــود تعاری ــه خ ــه نوب ب

ــوند.  ــی ش ــیم م ــه ای تقس ــطوح حرف ــردی و س ــای جهانگ ــه ه زیرمجموع

ــث  ــردی باع ــت جهانگ ــود صنع ــا در خ ــن رونده ــو ای ــد و نم ــالوه رش ــه ع ب
دگرگونــی تمرکــز در شــیوه تعریــف شــده اســت. بنابرایــن در مرحلــه نخســت یــا 
مرحلــه حرفــه ای کــه جهانگــردی بــا تقاضــا و تولیــد محــدود و گسســته مشــخص 
ــد بیــن صنعــت  مــی شــود، پیونــدی کــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت پیون
جهانگــردی و حمــل و نقــل مــی باشــد. بــه هــر حــال، زمانــی کــه پدیــده عظیمــی 
رخ مــی دهــد، تعاریــف بیشــتر بــا عــادات و فعالیــت هــای دیدارگــران )زمانــی کــه 

از محــل اقامــت عادیشــان دور هســتند( مطابقــت داده مــی شــود. 

در پرتــو ایــن امــر، ســازمان جهانــی جهانگــردی )1994( بــر آن شــد تــا بدنــه 
ای ادراکــی و معتبــر کــه جهانگــردی را بــه عنــوان مبحثــی بــرای تحقیــق علمــی 
و فعالیتــی اقتصــادی کــه قابــل مقایســه بــا ســایر صنایــع باشــد، بــه ثبــت برســاند. 
بنابرایــن جامعــه طبقــه بنــدی بیــن المللــی اســتاندارد فعالیــت هــای جهانگــردی 
ــی  ــی متوان ــرای اهــداف در مــدت زمان ــف آن ب ــد، و تعری ــه وجــود آم )SICTA( ب
و کمتــر از یــک ســال و بــه منظــور گذرانــدن اوقــات فراغــت، تجــارت و اهــداف 

دیگــر انجــام ومــی شــود )ســازمان جهانــی جهانگــردی 1994( 

ــا  ــه شــده اســت ام ــی پذیرفت ــی توســط مســئوالن دولت گرچــه تعاریــف جهان
موسســات آمــوزش جهانگــردی و خــود بخــش جهانگــردی هنــوز آن را نپذیرفتــه 
انــد. ایــن امــر هــم موجــب مختــل شــدن کل رفتــار منطقــی و سیســتماتیک و هــم 
باعــث مختــل شــدن شناســایی و حــل مشــکالت موجــود آمــوزش مــی شــود. بــا 
توجــه بــه ایــن امــر علیرغــم کوشــش هــای مختلــف بــرای رده بنــدی محــدوده 
هــای موضــوع مــورد مطالعــه کــه بایــد توســط هــر سیســتم آمــوزش جهانگــردی 
فراهــم آورده شــود از مــدل آموزشــی جعفــر جعفــری )1981( گرفتــه تــا جدیدتریــن 
طبقــه بنــدی ســازمان جهانــی جهانگــردی دربــاره رشــته هــای مختلفــی کــه بــه 
آمــوزش جهانگــردی مرتبــط اســت- جهانگــردی بــه صــورت یــک رشــته و روش 
منــد ارائــه نشــده اســت. جهانگــردی مقولــه چنــد رشــته ای یــک  دانــش رو بــه 
ــوم اجتماعــی همگــرا اســت. )Ritchie، 1992، ســازمان  ــا عل رشــد اســت کــه ب

جهانــی جهانگــردی 1995(. 

ــام آموزشــی اســت  ــاختن نظ ــردی در س ــوزش جهانگ ــی در آم ــش عظیم چال
کــه از بــه دام افتــادن در موضوعــات انفــرادی و تجزیــه شــده و وابســته بــه اصــل 
ــته  ــک هس ــاد ی ــث ایج ــوض باع ــد و در ع ــون باش ــی مص ــق- مرب ــی محق علم
مرکــب از دانــش چنــد رشــته ای شــود کــه یــک نگــرش را بــه وجــود مــی آورد. 

ب( پويايی جهانگردی 

بعــد از گذشــت 4 دهــه از رشــد ســریع کمــی در صنعــت جهانگــردی، تغییــرات 
ســاختاری بزرگــی در ایــن صنعــت پدیــد آمــده اســت )فایــوس 1993، پــون 1993، 

تئوبالــد 1994(. ایــن تغییــرات عبارتنــد از:

تقســیم بنــدی تقاضــا: مصــرف کننــدگان امــروزی بیــش از گذشــتگان تجربــه 
دارنــد و انگیــزه هــا و نیازهــای آنــان در ســطح باالتــری اســت، بنابرایــن تقاضــای 
آنــان از اســتاندارهای باالتــری برخــوردار اســت. از آنجــا کــه شــناخت خوشــه هــای 
ــری اساســی  ــات ام ــات و نیازهــای مشــتریان در طراحــی محصــوالت و خدم صف
اســت کــه امــکان رقابــت بیشــتر را فراهــم مــی ســازد و معرفــی ایــن محصــوالت 
و خدمــات بــه بــازار بــه شــیوه مؤثــر امــکان پذیــر اســت، بنابرایــن فنــون تجربــه 

بــازار امــروزه بســیار پیچیــده تــر از گذشــته اســت. 

● جهانــی ســازی بــازار: انتشــار اطالعــات جدیــد و فــن آوری هــای ارتباطــی، 
رقابــت بــازار را افزایــش مــی دهــد. 

● تعامــل یکپارچــه: فــن آوری هــای جدیــد، جســتجو بــرای ســود بیشــتر را از 
طریــق ایجــاد اقتصادهــای سیســتمی و همســویی بیــن فعالیــت هــا تســهیل مــی 

نمایــد. 

● تقاضــا بــرای انعطــاف پذیــری بیشــتر: در تولیــد، توزیــع، ومراحــل مصــرف 
و اشــکال جدیــد در مدیریــت. 

ــی در  ــی- فرهنگ ــداری محیطــی و اجتماع ــرای پای ــی ب ــرط های ــش ش ● پی
ــت تجــاری توریســتی.  فعالی

ــی دارد  ــردی خصوصیات ــد جهانگ ــر جدی ــردی در عص ــاری جهانگ ــودار تج نم
کــه منجــر بــه ایجــاد سیســتم هــای جدیــد آموزشــی در سراســر دنیــا مــی شــود. 
ایــن سیســتم هــا نیازمنــد حــل اختــالف در مطلــوب بــودن کل یــا بخــش خاصــی 

از آمــوزش هســتند بنابرایــن: 

ــتر  ــای بیش ــص ه ــه تخص ــاز ب ــازار نی ــه ب ــش تجزی ــرف افزای ــک ط ● از ی
ــد.  ــی طلب ــاری را م ــان تج ــط متخصص توس

● در عیــن حــال انعطــاف پذیــری مولــد کــه مــورد تقاضــای بــازار اســت نیــاز 
بــه برنامــه آموزشــی وســیع و ادامــه آمــوزش بــه صــورت حرفــه ای در بخــش دارد. 

● و باالخــره، تعامــل یکپارچگــی و جســتجو بــرای اقتصادهــای سیســتمی نیــاز 
بــه پــل هــای حرفــه ای بــه منظــور عبــور در صنعــت را  دارد. 

ــا  ــا ایــن حــال، بیشــتر نظــام هــای آمــوزش جهانگــردی در حــال حاضــر ت ب
ــا و ســاکن مــی باشــند کــه نتیجــه اصــول ایســتای گذشــته  ــادی غیرپوی حــد زی
اســت. نتیجــه ایــن اســت کــه عکــس العمــل نســبت بــه مســائل مهــم اســتراتژیک، 

کنــد مــی باشــد. 

ــرای مراحــل اســتاندارد و ويژگــی هــای  ج( فقــدان شــناخت ب
بيــن المللــی 

تغییــرات بخــش بــازار جهانگــردی کــه در بــاال توضیــح داده شــد، نیــاز صنعــت 
را بــرای شــاغالن حرفــه ای کــه آمــوزش آنهــا متناســب بــا نیازهــا و تقاضاهــای 
بخــش اســت افزایــش مــی دهــد. ایــن پدیــده، ترغیــب کننــده بنیادهــا، دانشــگاه 
هــا، انجمــن هــا، اتحادیــه هــا، تجــارت هــا، ســازمان هــای بیــن المللــی و غیــره در 
سراســر دنیــا جهــت تخصصــی کــردن بخــش هــای مختلــف جهانگــردی در ســطح 
پایــه، میانــه و عالــی اســت. نتیجــه مســتقیم تنــوع گســترده آمــوزش کــه منجــر 

بــه رشــد آن گردیــد تجزیــه و انتشــار تــالش هــا بــوده اســت. 

ــازده آمــوزش، بایــد عــدم شــناخت متقابــل ویژگــی هــا و  ــه ب ــه ایــن تجزی ب
فقــدان اســتانداردهای مشــترک در مراحــل شــناخت بیــن المللــی را اضافــه نمــود. 
نتیجــه نهایــی ســردرگمی کارفرمایــان بخــش جهانگــردی اســت در ایــن مــورد کــه 
چــه مهارتــی بایــد جهــت ایــن آمــوزش هــا کســب شــود. همچنیــن موانعــی کــه 

بــر ســر راه دانــش آمــوزان بــرای کســب چنیــن مهارتهایــی وجــود دارد. 

آموزش کيفی گردشگری
)TEDQUAL سيستم گواهی نامه(

مصطفی میر
کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی – دانشگاه عامه طباطبایی

سرپرست مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زاهدان

ــورد  ــادی در م ــيت زي ــر حساس ــال حاض در ح
ــه وجــود آمــده اســت  ــدی آمــوزش ب نقــش کلي
و ايــن مســأله ريشــه در محــوری بــودن آن دارد 
کــه مــی توانــد فقــدان آمــوزش در زمينــه رشــته 
هــای علمــی جهانگــردی را بــا روش های شــناور، 
ــده  ــه عم ــد، ک ــران کن ــی جب ــته و تخصص گسس
هــدف آن يــک کار دســته جمعی و وســيع نيســت 
بلکــه يکــی کــردن تالشــهايی اســت کــه در قبال 
ــود.  ــی ش ــان کار م ــا وارد جري ــروه ه ــی گ تمام
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اســپرو و پوپیــه الرز )1995( بــه مطالعــات اخیــر اشــاره مــی کننــد کــه نشــان 
دهنــده کســب توانایــی کــم در ارتقــای مدیریــت جهانگــردی اســت. همــان طــور 
کــه کارگیــل )1995( مــی گویــد، متخصصــان صنعــت جهانگــردی فکــر مــی کننــد 

توانایــی مدیریــت تجــارت عــام بیــش داز تخصــص در جهانگــردی ارزش دارد. 

ــه  ــعه دامن ــا توس ــترس ب ــل دس ــردی قاب ــه جهانگ ــزون برنام ــش روزاف افزای
توانایــی هــا و اســتانداردها همــراه شــده اســت و در کنــار آن برنامــه هــای آموزشــی 
از اســتحکام الزم برخــوردار نیســت. ایــن امــر موجــب عــدم هدایــت کارفرمایــان و 
فراگیــران آمــوزش مــی شــود. بــه عنــوان مثــال، آمریــکای شــمالی امــروزه دارای 
ــط دو  ــه در ســال 1980 فق ــی ک ــوع جهانگــردی اســت در حال ــای متن ــی ه ویژگ

ویژگــی  داشــت )مورســین 1992(. 

بــا در نظــر داشــتن ایــن موضــوع، ایــن ســازمان جهانــی جهانگــردی درصــدد 
ــر  ــات اخی ــی باشــد. در مطالع ــرای اســتانداردهای مشــترک م ــی ب ــن چارچوب تدوی
Grad�( امــکان آزمــون اســتاندارد جهانــی یعنــی آزمــون اســتاندارد )1997  )ژانویــه

ــدف آن  ــه ه ــرد ک ــل ک uate Tourism Aptitude Test( GTAT را تحلی
تعییــن اســتعداد فراگیــران جهانگــردی بــرای ادامــه تحصیــل دانشــگاهی و اشــتغال 

در پســت هــای مدیریتــی جهانگــردی اســت. 

د( عدم وجود شرايط کاری مستحکم 

عــالوه بــر تجزیــه آمــوزش در زمینــه جهانگــردی، جنبــه هــای زیــادی مربــوط 
بــه اشــتغال جهانگــردی وجــود دارد کــه شــرایط کاری را در دهــه هــای اخیــر تعیین 
ــه  ــک حرف ــوان ی ــه عن ــردی ب ــار جهانگ ــدم اعتب ــه ع ــی ب ــد معین ــا ح ــرده و ت ک
ــر  ــه انتخــاب دیگ ــوزان مســتعد ب ــش آم ــت دان ــث هدای ــد، و باع ــی کن کمــک م
زمینــه هــای تخصصــی مــی شــود، ســازمان جهانــی جهانگــردی جنبــه هــای زیــر 

را خالصــه کــرده اســت: 

● تعداد زیاد کارگران نیمه وقت.

● تعداد زیاد کارگران موقت. 

ــات  ــدون اطالع ــادی ب ــای اقتص ــه ه ــر زمین ــران دیگ ــاد کارگ ــداد زی ● تع
ــردی.  ــه جهانگ ــی در زمین تخصص

● تعــداد زیــاد کارگــران زن در زمینــه هــای فرعــی، امــا تعــداد کــم آنهــا در 
مســئولیت هــای کلیــدی. 

● تعداد زیاد کارگران خارجی به صورت قرارداد نامطمئن.

● تعداد زیاد افراد جوان با مهارت های کم. 

● تعداد زیاد کارگران در اقتصاد بازار سیاه. 

● سطح پایین درآمد نسبت به دیگر بخش های اقتصادی. 

● هفته کاری طوالنی. 

ــه دیگــر بخــش  ــه هــای تجــاری نســبت ب ــن اعضــای اتحادی ● ســطح پایی
هــا. 

اگرچــه شــرایط کار در جهــان یکســان نیســت و نمــی تــوان تعمیــم داد، امــا 
ــه جهانگــردی اغلــب ناامــن اســت و در  ــوط ب ــوان گفــت شــغل هــای مرب مــی ت
ــر  ــن ام ــاب ای ــد. بازت ــی کنن ــض م ــز نق ــن ســاعت کار را نی ــی قوانی ــواردی حت م
ــه مــی کنــد و باعــث برگشــتن ســرمایه هــر  تصویــری منفــی از ایــن بخــش ارائ
بخــش و پیچیدگــی مشــکالت موجــود در برطــرف کــردن نیازهــای درازمــدت مــی 

شــود. 

ه( تفــاوت انتظــارات در تقاضــا بــرای سيســتم آمــوزش 
جهانگــردی 

ــم  ــم نمــی توانی ــا کنی ــوزش جهانگــردی را بن ــم سیســتم آم ــر مــی خواهی اگ

فرامــوش کنیــم کــه طبیعــت هــر بخــش و چندگانگــی افــراد شــاغل اجــازه نمــی 
دهــد کــه اقدامــات آتــی بــه یــک نگــرش واحــد برســند. مــا نــه بــا یــک مشــکل، 
بلکــه بــا مجموعــه ای مشــکالت در بهینــه ســازی آمــوزش مواجهیــم کــه هریــک 
بــه عالیقــی بســتگی دارد. در حقیقــت طراحــی بایــد متناســب بــا انتظــارات مختلــف 
در تقاضــا بــرای سیســتم جهانگــردی باشــد. در زیــر بــه توصیــف بخشــی از ایــن 

انتظــارات مــی پردازیــم. 

انتظــارات جوینــدگان دانــش، کارکنــان آینــده: اینهــا اولیــن دریافــت کننــدگان 
آمــوزش هســتند، آنهــا هزینــه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم را متحمــل شــده و بــه 
طــور فعــال در مراحــل آمــوزش نقــش دارنــد، اگرچــه ســطح توانایــی هــای افــرادی 
کــه مبــادرت بــه آمــوزش جهانگــردی مــی نماینــد تفــاوت مــی کنــد، انتظــارات و 
تقاضاهــای آنهــا نیــز متفــاوت اســت، و بــه طــور کلــی فراگیــران مــی خواهنــد بــه 

رؤیایشــان بــرای دســتیابی بــه کاری درازمــدت جامــه عمــل بپوشــند. 

ــا  ــردی: اینه ــی جهانگ ــی و دولت ــش خصوص ــان در بخ ــارات کارفرمای انتظ
ــران و  ــط فراگی ــده توس ــب ش ــای کس ــی ه ــدگان توانای ــرف کنن ــتقیما مص مس
اطالعــات واقعــی از نیازهــای دائمــی جهانگــردی هســتند، بنابرایــن ضــروری اســت 
ــه  ــد، و ب ــرح دهن ــان راش ــای واقعیش ــا نیازه ــود ت ــا داده ش ــه آنه ــی ب ــه فرصت ک
تعریــف درســتی از اهــداف و خألهایــی کــه بایــد پــر شــود برســندو از نظــر زمانــی 
ــران  ــه هــدف فراگی ــی ک ــاوت دارد. در حال ــران تف ــا فراگی ــروه ب ــن گ انتظــارات ای
داشــتن شــغل دائــم مــی باشــد، کارفرمایــان عمومــًا بــه دنبــال بــرآوردن نیازهــای 

ــه صــورت موقــت هســتند.  ــاه مــدت ب کوت

و( انتظارت کارشناسان آموزشی 

ــه  ــت. اگرچ ــی اس ــوزش اساس ــت آم ــن کیفی ــان در تضمی ــش کارشناس نق
مربیــان از سیســتم هــای آموزشــی، منابــع موجــود، ابزارهــای کار، آزادی در انتخــاب 
روش هــا، نحــوه ارزیابــی و غیــره انتظاراتــی دارنــد امــا انتظــارات گــروه اخیــر از دو 
گــروه پیشــین متفــاوت اســت. طبــق اظهــارات »ماکــی« و »هیــوود« کارفرمایــان 
بــر توانایــی هــای عملــی دانشــجویان مبنــی بــر عمومــی بــودن و قابلیــت انتقــال 
ــری دارد  ــه نظ ــتر جنب ــه بیش ــی را ک ــب درس ــان مطال ــا مربی ــد ام ــد دارن آن تأکی
ارئــه مــی نماینــد. از طــرف دیگــر دانشــجویان بــه دنبــال آمــوزش کیفــی هســتند، 
آموزشــی کــه جوابگــوی یــک دوره شــغلی بلنــد مــدت بــوده و بــه نیــروی صــرف 
شــده بــرای آمــوزش ارزش مــی بخشــد، گرچــه ممکــن اســت ایــن ارزش نســبت 

بــه آنچــه کــه مــدرس مدنظــر داشــته متفــاوت باشــد. 

شــناخت انتظــارات و نیازهــای واقعــی تمامــی افــرادی کــه در سیســتم آمــوزش 
جهانگــردی هســتند مهــم اســت، هــدف نهایــی بایــد ارتقــاء ســطح ارتبــاط میــان 
تمامــی آن افــراد باشــد، بــه طــوری کــه بتــوان جوابگــوی تمامــی نیازهــای پیچیــده 

آنــان بــود و ایــن کار آســانی نیســت. 

ز( فقدان هماهنگی بين گروه های درگير در مسأله 

افزایــش ســریع و روزافــزون تقاضــا بــرای جهانگــردی در بســیاری از کشــورها 
ــه از  ــف جهانگــردی مــی شــود ک موجــب توســعه ناهماهنــگ طــرح هــای مختل
جملــه آن در زمینــه آمــوزش جهانگــردی اســت. در حقیقــت ســرعت ایــن افزایــش 
بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه بخــش عظیمــی از مشــاغل در بخــش جهانگــردی 
توســط کارگــران فصلــی دیگــر بخــش هــای اقتصــادی انجــام مــی شــود. اکنــون 
ــان  ــیاری از کارشناس ــن بس ــه در بی ــی را ک ــی قدیم ــی میل ــده، آن ب ــن پدی ای
جهانگــردی در موافقــت بــا دادن اهمیــت بیشــتر بــه وضعیــت جهانگــردی موجــود 
ــه در  ــه تجرب ــان بارهــا و بارهــا بهــای بیشــتری ب ــود، تقویــت کــرده اســت و آن ب
مقایســه بــا آمــوزش داده انــد. ایــن مســأله بــه نوبــه خــود صنعــت جهانگــردی را بــا 
آن روش آمــوزش کارکنــان و روش پیشــنهادی دربــاره ابتــکارات سیســتم آموزشــی 

از یکدیگــر جــدا کــرده اســت )هیــوود و ماکــی 1992(. 

ــی،  ــت اجتماع ــک فعالی ــوان ی ــه عن ــردی ب ــی جهانگ ــه پویای ــن رابط در همی
ــماری از  ــه ش ــی ک ــردی- بخش ــش جهانگ ــلط  SMES در بخ ــادی و تس اقتص
مدیــران در رابطــه بــا آن هیــچ گونــه آموزشــی ندیــده انــد- فرصــت هــای آموزشــی 
قشــر جــوان، کارگــران و نقــش مجامــع را محــدود کــرده اســت، امــا در بخشــی 
دیگــر مبنــای یــک حرکــت مثبــت جهــت شناســایی نیازهــای و تســریع در دخالــت 

دادن مســئوالن دولتــی در فراینــد آمــوزش کارگــران شــده اســت )ســازمان جهانــی 
ــردی 1995 و 1996(.  جهانگ

در حــال حاضــر حساســيت زيــادی در مــورد نقــش کليــدی 
ــه در  ــأله ريش ــن مس ــت و اي ــده اس ــود آم ــه وج ــوزش ب آم
ــوزش در  ــدان آم ــد فق ــی توان ــه م ــودن آن دارد ک ــوری ب مح
ــای  ــا روش ه ــردی را ب ــی جهانگ ــای علم ــته ه ــه رش زمين
شــناور، گسســته و تخصصــی جبــران کنــد، کــه عمــده هــدف 
آن يــک کار دســته جمعــی و وســيع نيســت بلکــه يکــی کــردن 
تالشــهايی اســت کــه در قبــال تمامــی گــروه هــا وارد جريــان 

ــود.  ــی ش کار م

چنیــن هماهنگــی بــدون شــک عالــی خواهــد بــود، اگــر بــه یــاد داشــته باشــیم 
ــردی و  ــازار جهانگ ــدن ب ــر ش ــرو عالمگی ــی کار در گ ــیج جهان ــک بس ــه ی ــه ب ک
ــد.  ــاز باش ــارت نی ــعه و تج ــرفت و توس ــتاوردهای پیش ــازی دس ــد استانداردس رون
ــز جهانگــردی توســعه  ــت برانگی ــات »برگــر« و »ریچــی« صنعــت رقاب ــق بیان طب
راه هــای گفــت و گــو و همــکاری را میــان مقامــات کشــورها، صنعــت جهانگــردی 
ــع عمــودی دســتگاه هایــی  ــد. تجســم تواب و مؤسســات آموزشــی فراهــم مــی کن
ــف  ــن ســطوح مختل ــی بی ــه افق ــع اولی ــدون تاب ــوزش ب ــت، صنعــت، آم چــون دول
ــد  ــوار خواه ــد کار را دش ــی ندارن ــود خارج ــًا نم ــه عموم ــی ک ــای دولت ــتگاه ه دس

ــوام 1995(.  ســاخت )ب

ــش  ــی در بخ ــای آموزش ــا نیازه ــنایی ب ــر راه آش ــر س ــل ب ــن عوام ــه ای هم
جهانگــردی وجــود داشــته و بــرای تبدیــل چنیــن معلوماتــی بــه برنامــه هــا و روش 
هــای مؤثــر آموزشــی موانعــی ایجــاد مــی کنــد. علیرغــم ایــن مشــکالت، سلســله 
ــه  ــردی ب ــت جهانگ ــوزش و تربی ــش آم ــا در بخ ــایی نیازه ــرای شناس ــی ب اقدامات

ــه نهایــی از آن در ذیــل آمــده اســت: وجــود آمــد کــه نمون

ــز  ــط مرک ــه 18 توس ــر ده ــده در اواخ ــام ش ــای انج ــالش ه ــی از ت ● یک
)CEDEFOP( جهــت شناســایی دانــش و مهــارت و آمــوزش مــورد نیــاز بــرای 
ــازی  ــتگی استانداردس ــای شایس ــدف از آن ارتق ــت. ه ــوده اس ــاص ب ــاغل خ مش

ــد.  ــی باش ــی م ــردی اروپای جهانگ

● اقــدام دیگــری از ســوی )CHRIE( بــرای توســعه و انجــام اســتانداردهای 
ملــی داوطلبانــه از مهــارت و توانایــی هــای الزمــه جهــت کار در صنعــت جهانگردی 

انجــام گرفــت. 

 )WTTC( کار انجــام شــده دیگــر از ســوی شــورای جهانــی جهانگردی و ســفر
و اتحادیــه جهانگــردی آســیا و اقیانوســیه در ســال 1994 بــر روی عوامــل حســاس 

بــا توجــه بــه ســرمایه انســانی در SME جهانگــردی حــوزه اقیانوســیه مــی باشــد.  

ــی  ــف توانای ــایی و توصی ــرای شناس ــه ب ــد ک ــرده ان ــات ک ــات اثب ــن تحقیق ای
ــد. اگرچــه  ــوده ان ــر ب ــای نقــش خــالق در جهانگــردی مؤث هــای الزم جهــت ایف
آن چیــزی کــه بــه طــور عــام جهــت انجــام تحقیقــات بــرای نیازهــای آموزشــی 
تــا ایــن تاریــخ صــورت گرفتــه عمومــًا فاقــد یــک اســاس نظــری مــی باشــد کــه 
مولــد یــک روش قابــل اطمینــان جهــت نیــل بــه شناســایی ضعــف هــای آمــوزش 
اســت؛ چــرا کــه تمامــی تحقیقــات برگرفتــه از روش مشــاهده تجربــی بودنــد. بــه 
عــالوه تمایــل بــه دادن خدمــات بــه بخــش هــای منــزوی تــر صنعــت جهانگــردی 
بیشــتر بــوده و بــه عناصــر اصلــی آمــوزش جهانگــردی بــا عنــوان یــک جمــع در 
نظــر گرفتــه نشــده انــد و کاری در زمینــه مشــکالتی کــه ممکــن اســت در ســطوح 
مختلــف حرفــه ای، مناطــق جغرافیایــی و جــداول زمانــی پیــش آیــد انجــام نگرفتــه 

اســت. 

ــازمان  ــت س ــه از حمای ــردی )TEDQUAL( ک ــی جهانگ ــوزش کیف روش آم

ــرای  ــن ب ــیار مطمئ ــزار بس ــک اب ــرف ی ــت مع ــوردار اس ــردی برخ ــی جهانگ جهان
ــت  ــک کیفی ــق ی ــق از طری ــورها و مناط ــه کش ــتیابی ب ــردی، دس ــد جهانگ مقاص
مطلــق مــی باشــد. اطالعاتــی چــه بــرای حــال و چــه بــرای پیــش بینــی نیازهــا 
در آمــوزش جهانگــردی و نیــز کشــف ضعــف هــای اساســی کــه در بــازده آمــوزش 
ــن نواقــص در بخــش آمــوزش مشــخص  ــاز اســت. وقتــی ای وجــود دارد مــورد نی
ــوم خواهــد شــد.  ــز معل ــت برخــوردار هســتند نی ــی کــه از فوری شــد اولویــت های

ــای  ــه روش ه ــبت ب ــی نس ــردی دارای امتیازات ــی جهانگ ــوزش کیف روش آم
ــا  ــه ب ــا ک ــت. از آنج ــی اس ــای آموزش ــن نیازه ــرای تعیی ــی ب ــی قدیم تحقیقات
ــرای  ــا راه را ب ــه تنه ــت، ن ــط اس ــردی مرتب ــت جهانگ ــل صنع ــی تحلی پیچیدگ
مشــخص ســاختن ضعــف هــای کیفــی کلــی بــاز مــی کنــد، بلکــه ایــن نواقــص 
و کمبودهــا را روی یــک نقشــه ســه بعــدی کــه بخــش هــای گوناگــون صنعــت و 
ســطوح مختلــف حرفــه ای و مناطــق جغرافیایــی را مشــخص مردتــه تعییــن مــی 

ــد.  کن

ــود،  ــده خواهــد ب ــوآوری در آین ــه ن ــادر ب روش آمــوزش کیفــی جهانگــردی ق
ــن  ــه ای ــیدن ب ــت رس ــدت و در جه ــد م ــوزش بلن ــق آم ــت تحق ــن در جه بنابرای
اهــداف، اجتنــاب از خطــر کــردن در ایــن دوره هــای بلنــد مــدت الزمــه ایــن امــر 

ــردد.  ــی زود منســوخ نمــی گ ــن روش خیل اســت و در ضمــن ای

TEDQUAL هدف نهايی سيستم گواهی نامه 

ــه   ــی دارد ک ــوع آگاه ــن موض ــه ای ــبت ب ــردی نس ــی جهانگ ــازمان جهان س
شــرایط جدیــدی در صنعــت جهانگــردی بوجــود آمــده اســت کــه بــه جــای اســتفاده 

ــه ای از شــهود و خــرد جمعــی اســتفاده مــی شــود. از تخصــص حرف

ــات و  ــتر مؤسس ــای بیش ــب تقاض ــگری موج ــای گردش ــد بازاره ــرایط جدی ش
ســازمان هــای گردشــگری بــرای افــراد حرفــه ای کــه بــرای نیــاز هــای بخــش 

ــد، شــده اســت. آمــوزش دیــده ان

ــه  ــود در ادام ــی موج ــی و تربیت ــای آموزش ــتم ه ــیاری از سیس ــه بس ــر چ اگ
انعطــاف ناپذیــر و ایســتا هســتند و گنجایــش بســیار محــدودی بــرای مواجهــه بــا 

ــد. ــتراتژیک دارن ــی اس ــائل اساس مس

کمبــود منابــع انســانی آمــاده بــرای پاســخگویی بــه چالــش بــازار جهانگــردی 
پویــا و متقاضــی حاضــر، باعــث افزایــش ناگهانــی دوره هــای تخصصــی در قســمت 
ــط  ــده توس ــه ش ــف و ارائ ــی مختل ــع تحصیل ــردی در مقاط ــف جهانگ ــای مختل ه

واحــد هــا و ســازمان هــای مختلــف شــده اســت.

ــده باعــث پراکندگــی محســوس تــالش هــا و چنــد پارگــی عظیــم  ایــن پدی
ــدارک  ــازی م ــتاندارد س ــود اس ــدم وج ــا ع ــه ب ــده اســت ک ــع آموزشــی ش در مناب
مختلــف داده شــده در ســطح بیــن المللــی و فرآینــد مجــوز گیــری یکســان، تشــدید 

شــده اســت.

ــردی از  ــی جهانگ ــازمان جهان ــده، س ــج کنن ــت گی ــن موقعی ــا ای ــه ب در مواج
TED�سیســتم گواهــی نامــه  WTO.THEMIS FONDATION  طریــق بنیــاد

ــی آمــوزش هــای جهانگــردی  ــت و کارای ــا کیفی QUAL را توســعه داده اســت، ت
را ارتقــا دهــد. گواهــی نامــهTEDQUAL یــک روش شناســی و اســتاندارد هــای 
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داوطلبانــه ای بــا وســعت جهانــی پیشــنهاد مــی دهــد، تــا کیفیــت سیســتم آموزشــی 
جهانگــردی را واضــح تــر تعریــف کنــد.

ــت  ــن کیفی ــتم تضمی ــک سیس ــدرکTEDQUAL  ی ــتم م ــن سیس ــر ای بناب
ــای  ــی مؤسســات و شــرکت ه ــت جهانگــردی اســت. تمام ــوزش و تربی ــرای آم ب
آموزشــی، چــه خصوصــی و چــه عمومــی، کــه مایلنــد گواهــی نامــه خــاص برنامــه 
ــه  ــه برنام ــد داوطلبان ــی توانن ــوزش جهانگــردی)TEP( داشــته باشــند، م ــای آم ه

ــا ایــن فرآینــد تطبیــق دهنــد. هــای خــود را ب

هدف های خاص سیستم گواهی نامهTEDQUAL عبارتند از:

ــازی . 1 ــتاندارد س ــق اس ــت، از طری ــن کیفی ــدل تضمی ــک م ــاد ی ایج
ــردی، داوطلبانــه آمــوزش هــا و سیســتم هــای آمــوزش و تربیــت جهانگ

همــوار ســازی راه در آمــوزش گردشــگری بــرای کارایــی و اثــر بخشــی . 2
بیشتر 

عواقب يک سيستم بی کيفيت در آموزش های گردشگری

ــالح  ــت اص ــر در جه ــای اخی ــالش ه ــد، ت ــاره ش ــاًل اش ــه قب ــوری ک همانط
نقــص هــای ســاختاری در سیســتم آمــوزش جهانگــردی، باعــث توســعه خــود بــه 
خــود گســتره وســیعی از مــدارک و روش هــای آمــوزش شــده اســت کــه هــدف 
هــای منســجم بلنــد مــدت را تأمیــن نمــی کننــد و مشــکل کمبــود حرفــه ای بــودن 

منابــع انســانی را حــل نمــی کننــد.

متأســفانه یــک سیســتم بــی کیفیــت در آمــوزش هــا و تربیــت جهانگــردی در 
بســیاری از مــوارد ریشــه دوانــده اســت. ماننــد سیســتم هایــی کــه قــادر بــه تأمیــن 
نیــاز هــای اســتفاده کنندگانشــان نیســتند، کــه واضــح تریــن عواقــب آن بــه طــور 

خالصــه بــه صــورت زیــر اســت:

ــک  ــوان ي ــه عن ــردی ب ــار در جهانگ ــود اعتب ــف( کمب ال
شــغل حرفــه ای، کــه باعــث هدايــت دانشــجويان بــا توانايــی 
ــه ســمت انتخــاب ســاير رشــته هــای  هــای فکــری بســيار ب
تحصيلــی، متــروک شــدن جهانگــردی بــه عنــوان يــک گزينــه 
و کاهــش محســوس منابــع انســانی ارزشــمند در ايــن بخــش 

مــی گــردد.

ب( تربيــت و آمــوزش منابــع انســانی بــه عنــوان يــک نيــاز 
واقعــی در بخــش محســوب نمــی شــود. ايــن يــک تأثيــر منفی 
ــود  ــزه خ ــردی و انگي ــان جهانگ ــت کارفرماي ــطح رضاي ــر س ب
کارکنــان اســت. هــر دوی ايــن عوامــل باعــث عــدم امنيــت در 

اســتخدام و جابجايــی کارکنــان مــی گــردد.

ج( منابــع انســانی آمادگــی بســيار کمــی دارنــد و بنابــر ايــن 
قــادر به تأميــن توقعــات تقاضــای فزاينــده جهانگردان نيســتند 
کــه ايــن موضــوع مســتقيماً توانايــی کســب و کارهــا و مقاصــد 
گردشــگری را بــرای جــذب مشــتری و در نتيجــه درجــه رقابــت 

آنهــا را تحــت تأثيــر قــرار مــی دهــد.

د( هميشــه تــالش هــا و هزينــه هايــی وجــود دارد کــه هيــچ 
ســودی ندارد.

ه( کمبــود ثبــات در طراحــی برنامــه تحصيلــی، بــرای 
ــده  ــج کنن ــردی گي ــان جهانگ ــوه و کارفرماي ــجويان بالق دانش
ــای  ــط معياره ــود را توس ــدان خ ــان، کارمن ــت. کارفرماي اس
برنامــه ريــزی نشــده انتخــاب مــی کننــد و بنابــر ايــن شــانس 
ــغل  ــن ش ــرای يافت ــی را ب ــی رقابت ــجويان دارای تواناي دانش

ــد. ــی دهن ــش م ــود کاه ــب خ مناس

و( در آخــر، اعتبــار مؤسســات آموزشــی ارائــه دهنــده برنامه 
هــای آموزشــی جهانگــردی)TEP( کاهــش مــی يابــد و در نتیجــه 

آن، اعتبــار و مشــتريان خــود را از دســت مــی دهنــد.

ــرای  ــد ب ــی توان ــی م ــه مزایای ــه TEDQUALچ ــی نام - سیســتم گواه
ــه آموزشــی شــما در جهانگــردی داشــته باشــد. ــا برنام مؤسســه ی

سیســتم گواهــی نامــه TEDQUALمزایــای داخلــی و خارجــی خاصــی نســبت 
بــه سیســتم هــای کیفیــت ســنتی کــه بــر پایــه انطبــاق ســاده بــا مشــخصات داده 

شــده اســت، دارد.

ــی  ــات آموزش ــه مؤسس ــدرکTEDQUAL ب ــتم م ــی، سیس ــدگاه خارج از دی
ــازار آمــوزش گردشــگری مــی  قــدرت تشــخیص کیفیــت برنامــه هایشــان را در ب
دهــد. از دیــدگاه داخلــی، بــه آنهــا توانایــی مــی دهــد کــه از مزایــای خودارزیابــی 

ــا اســتفاده از یــک مــدل شــناخته شــده بیــن المللــی بهــره ببرنــد. پیوســته ب

این مزایا، فواید زیر را ایجاد می کند:

ــارات  ــا انتظ ــوزش ب ــد آم ــی فرآین ــده در ط ــوای داده ش ــق محت ــف( تطبی ال
واقعــی تقاضــا، کــه باعــث تأمیــن نیــاز آن و بنابــر ایــن بــه دســت آوردن وفــاداری 

ــار مثبــت مــی شــود. و اعتب

ــح  ــزی منظــم کــه باعــث تصحی ــق ممی ــود مســتمر از طری ــراری بهب ب( برق
ــازی  ــه روز س ــی و ب ــای فعل ــص ه ــازی نق ــد حاضــر، بازس ــازی فرآین ــاده س و س
محتــوا و روش هــای آموزشــی و حداقــل ســاختن هزینــه هــای ناشــی از کیفیــت 
پایین)حــذف اشــتباهات( مــی شــود، کــه ایــن باعــث افزایــش اثربخشــی عملکــرد 

مؤسســات آموزشــی اســت.

ج( بهبــود ارتباطــات درونــی بیــن اجــزاء مختلــف مؤسســه، از طریــق تحکیــم 
ــاروری انگیــزه  اندیشــه نقــش مهــم تمــام اعضــا در کســب کیفیــت کــه باعــث ب

کارکنــان مــی شــود.

د( کســب یــک ســطح کیفیــت یکســان و پایــدار در آمــوزش هــای داده شــده 
از طریــق اســتاندارد ســازی فرآینــد در مؤسســه، کــه در حقیقــت اطمینــان بیشــتر را 
بــرای مصــرف کننــده تضمیــن مــی کنــد، کــه ایــن باعــث بهبــود موقعیــت یابــی 

مؤسســه و برنامــه هــای آموزشــی جهانگــردی تأییــد شــده آن مــی شــود.

ه( تضمیــن اعتبــار مــدرک آکادمیــک گرفتــه شــده توســط فــارغ التحصیــالن 
ــازار کار  ــا را در ب ــرفت آنه ــا پیش ــا ی ــی ورود آنه ــور مثبت ــه ط ــه ب ــه، ک مؤسس
ــان  ــن شــهرت مؤسســه را می ــد و بنابرای ــی ده ــرار م ــر ق جهانگــردی تحــت تأثی

ــد. ــی ده ــش م ــوه افزای ــجویان بالق دانش

ــار  ــف اعتب ــواع مختل ــدی ان ــازی تصاع ــتاندارد س ــمت اس ــه س ــت ب و( حرک
ــن سرگشــتگی دانشــجویان  ــان یافت ــث پای ــه باع ــدارک جهانگــردی ک ــی و م ده
و کارفرمایــان جهانگــردی شــده و پویایــی آکادمیــک و حرفــه ای ایجــاد مــی کنــد.

ــازی  ــتاندارد س ــق اس ــا WTO از طری ــته ب ــکاری پیوس ــکان هم ــاد ام ز( ایج
ــون  ــا و آزم ــازمان)مانند کالس ه ــن س ــط ای ــده توس ــرح ش ــی ط ــات آموزش خدم

.)GTAT ــای ه

WTO.THE� ــه ــته ب ــز وابس ــک مرک ــوان ی ــه عن ــی ب ــه آموزش  ح( مؤسس
ــای  ــه ه ــه برنام ــا را در هم ــه TEP ه MIS FONDATION  مســئول اســت ک
ترفیــع بیــن المللــی کــه WTO انجــام مــی دهــد، تأییــد نمایــد ، بــا حــق ذاتــی 
ــه برنامــه آموزشــی  ــرای اســتفاده ازلوگــو گواهــی نامــه هــم در اســناد مربــوط ب ب
ــه  ــاق WTO ب ــکان الح ــد، و ام ــی دان ــازگار م ــرا س ــرکت آن ــه ش ــردی ک جهانگ

ــوزش. ــک عضــو وابســته در شــورای آم ــوان ی عن

TEDQUAL اجزای سيستم گواهی نامه

ــا شــده  ــی بن ــوای اصل ــر اســاس ســه محت ــدرک TEDQUAL ب سیســتم م
اســت:

1- استاندارد های کيفيت:

TEDQUAL استاندارد های سیستم گواهی نامه

مشــخصاتی را داراســت کــه توســط WTO و شــبکه مراکــزش وضــع شــده و 

بــا توجــه بــه عرضــه جهانگــردی مــورد نظــر مــی توانــد ســنجیده شــود.

اســتاندارد هــای کیفیــت یــک پایــه را فراهــم مــی کننــد کــه بــر اســاس آن 
ــا از پیــش  مــی تــوان تعییــن کــرد کــه آیــا خصوصیــات یــا توضیــح داده شــده ی

تعییــن شــده در TEP هــا رعایــت شــده انــد یــا خیــر.

هــر کــدام از اســتاندارد هــای کیفیــت ،ارزیابــی هایــی را در بــر مــی 
گیرند:فرآینــد ایجــاد انطبــاق بــا اســتاندارد هــا.

ــک از  ــرای هری ــا ب ــتاندارد ه ــدرک TEDQUAL ، اس ــتم م ــورد سیس در م
فرآینــد هــا، زیــر فرآینــد هــا و رویــه هــای الزم بــرای رســیدن بــه نتیجــه نهایــی 

ــد. TEP تعییــن شــده ان

ــاختار و  ــی را در س ــع الزام ــه مرج ــد نقط ــا بای ــتاندارد ه ــن اس ــن، ای ــر ای بناب
ــت. ــای آن اس ــر مبن ــدرک ب ــه م ــد ک ــن کنن ــازمان TEP تعیی س

2- مميزی کيفيت:

ممیــزی کیفیــت شــامل یــک تحلیــل و مطالعــه TEP اســت، بــه منظــور تأییــد 
کــردن و بــرای تعییــن اینکــه آیــا) و تــا چــه حــدودی( بــه اســتاندارد هــای مــورد 
ــه  ــده ای پرداخت ــه طــور راضــی کنن ــه TEDQUAL ب ــاز سیســتم گواهــی نام نی

شــده اســت.

ممیــزی توســط یــک ســازمان تخصصــی مســتقل انجــام مــی شــود کــه یــک 
گــزارش ممیــزی در هــر مــورد منتشــر مــی کنــد.

ــن شــده توســط WTO را داراســت  ــات رســمی تعیی ــزی ملزوم شــرکت ممی
کــه بــه ظرفیــت ممیــزی سیســتم هــای کیفیــت و تجربــه هــای قبلــی آن اعتبــار 

مــی دهــد.

3- گواهی نامه کيفيت:

گواهــی نامــه کیفیــت مرحلــه ای اســت کــه در آن یــک طــرف ســومی گواهــی 
مــی دهــد کــه یــک محصــول، فرآینــد یــا خدمــت، یــک یــا چنــد اســتاندارد یــا 

خصوصیــت را داراســت.

اینجــا الزم اســت مفهــوم گواهــی نامــه و اســتاندارد ســازی،تمیز داده شــوند 
کــه ایــن آخــری بــه یــک نــوع الزامــی از ارزیابــی) کــه بــرای مؤسســه یــا مشــتری 

الزم اســت( اشــاره دارد، در حالیکــه مــدرک یــک مکانیــزم داوطلبانــه اســت.

ــی  ــد ب ــک واح ــور ی ــود، منظ ــی ش ــوم م ــرف س ــک ط ــت از ی ــی صحب وقت
طــرف اســت، کــه دارای اســتاندارد هــای الزم بیطرفــی، رقابــت و امانــت اســت. در 
مــورد سیســتم گواهــی نامــه TEDQUAL ، ایــن واحــد مســتقل کمیتــه گواهــی 
نامــه TEDQUAL اســت کــه توســط WTO بــه رســمیت شــناخته شــده اســت 
و از متخصصیــن بیــن المللــی کــه گــزارش ممیــزی صــادر شــده توســط شــرکت 

ممیــزی مربــوط را ارزش گــذاری مــی کننــد، تشــکیل شــده اســت.

:TEDQUAL 4- ساختار استاندارد های کيفيت

سیســتم مــدرک TEDQUAL یــک مــدل ســازماندهی توســط فرآینــد هــای 
برگزیــده اســت کــه هریــک از اســتاندارد هــای کیفیــت کــه بایــد بــه آنهــا رســید 
توســط فرآینــد هــا، زیــر فــر آینــد هــا و رویــه هایــی کــه TEP را تشــکیل مــی 

دهنــد، تعریــف مــی شــود.

 فرآيند ها

یــک فرآینــد مــی توانــد بــه عنــوان یــک ســاختار، فعالیــت یــا وظایــف تعریــف 
ــت آموزشــی  ــی بیشــتر در مدیری ــرای مشــتری و کارای ــزوده ب ــه ارزش اف شــود ک

ایجــاد مــی کنــد.

در این ارتباط فرآیند های پایه در TEP عبارتند از:

کارگزينان)جامعه و صنعت(:. 1

هــدف  TEDQUAL در ایــن فرآینــد، تضمیــن کیفیــت TEP، توســط تصدیق 
ایــن موضــوع اســت کــه برنامــه کامــاًل بــه نیازهــا و توقعــات کارفرمایــان در محیــط 

اجتماعی-اقتصــادی کــه در آن توســعه مــی یابــد پاســخ مــی گوید.

دانشجو:. 2

هــدف TEDQUAL در ایــن فرآینــد، تضمیــن کیفیــتTEP از طریــق 
تصدیــق اینکــه برنامــه و مؤسســه آموزشــی یــک روش اســتراتژیک بــرای 
دانشــجو)به عنــوان مصــرف کننــده مســتقیم محصــول آمــوزش، کــه برخــی هزینــه 
هــای مســتقیم و برخــی هزینــه هــای ضمنــی را یکســان مــی پنــدارد، و بــه طــور 
کلــی فعــال در فرآینــد آمــوزش دخالــت دارد( انتخــاب کــرده اســت، و بــه عنــوان 

ــف را انجــام مــی دهــد. ــت هــا و وظای ــک مرجــع الزامــی تمــام فعالی ی

برنامــه آموزشــی) سيســتم وابســته بــه آمــوزش و . 3
پــرورش(:

ــق  ــت TEP از طری ــن کیفی ــد تضمی ــن فرآین ــرای ای ــدف  TEDQUAL ب ه
تحلیــل تعریــف  و عملکــرد یــک سیســتم آموزشــی اســت کــه بــه انــدازه کافــی 
محتــوای آموزشــی ســطح بــاال را بــا روش شناســی آمــوزش مناســب ترکیــب مــی 

کنــد.

هيئت علمی:. 4

ــق  ــت TEP از طری ــن کیفی ــد تضمی ــن فرآین ــرای ای ــدف  TEDQUAL ب ه
تأییــد ایــن موضــوع اســت کــه معیــار هــای مربــوط اجــرا مــی شــوند و آمادگــی 
ــه و  ــس برنام ــوای تدری ــده محت ــعه راضــی کنن ــرای توس ــی ب ــت علم ــی هیئ کاف

ــد. ــی کنن ــن م ــس انتخــاب شــده را تضمی روش تدری

زيرساخت:. 5

ــق  ــت TEP از طری ــن کیفی ــد تضمی ــن فرآین ــرای ای ــدف TEDQUAL ب ه
ــر ســاخت کــه  تأییــد ایــن موضــوع اســت کــه فعالیــت هــای برنامــه در یــک زی

ــد. ــد توســعه یابن ــرای آمــوزش فراهــم مــی کن ــن شــرایط را ب بهتری

مديريت:. 6

ــق  ــت TEP از طری ــن کیفی ــد تضمی ــن فرآین ــرای ای ــدف  TEDQUAL ب ه
ــیدن  ــرای رس ــب ب ــت مناس ــدل مدیری ــک م ــه ی ــت ک ــوع اس ــن موض ــد ای تأیی

ــت. ــده اس ــاب ش ــا، انتخ ــت ه ــداف و مأموری ــه اه ــز ب ــت آمی موفقی

زير فرآيند ها و مراحل

ــر  ــوند، زی ــی ش ــیم م ــر تقس ــک ت ــت کوچ ــای فعالی ــه واحده ــا ب ــد ه فرآین
فعالیــت هــا، کــه در حقیقــت از یــک ســری از وظایــف پشــت ســر هــم تشــکیل 

ــد. ــا نتیجــه دلخــواه بدســت آی ــد انجــام شــوند ت ــه بای ــی ک ــد و مراحل شــده ان

ــد  ــا هــدف کســب کیفیــت در TEP هــا، WTO یــک چارچــوب از 6 فرآین ب
تعییــن کــرده اســت کــه در آن بایــد بــه زیــر فرآینــد هــا و مراحــل زیــر رســیدگی 

کــرد.

ــا و  ــد ه ــر فرآین ــت(، زی ــه و صنع ــد کارگزینان)جامع ــوب فرآین 1. در چارچ
ــوند: ــی ش ــد بررس ــر بای ــل زی مراح

مأموريت شرکت:

• وجود	

• تدوین استراتژی ها	

• تحلیل بیرونی	

• تحلیل درونی	
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• توسعه و استراتژی های رقابتی برنامه عملیاتی	

• تعریف اهداف	

• برنامه ریزی منابع،کنترل و ارزشگذاری سیستم	

ــد  ــر بای ــل زی ــا و مراح ــد ه ــر فرآین ــجویان، زی ــد دانش ــوب فرآین . در چارچ
ــوند: ــی ش بررس

جذابيت TEP برای دانشجويان:

• مراحل اداری و مالی	

• ارتباطات	

ارتباط با دانشجويان:

• معیار های پذیرش	

• مدیریت اداری و آکادمیک	

• مدیریت مالی و اداری	

• خدمات مکمل	

ارزيابی دانشجويان:

• تعیین رضایت دانشجو	

• پذیرش صنعت	

• پرونده آکادمیک اداره	

در چارچــوب فرآینــد برنامــه آموزشــی، زیــر فرآینــد هــا و مراحــل زیــر . 3
بایــد بررســی شــوند:

محتوا:

• برنامه درسی یکدست	

• ساختار برنامه درسی	

روش شناسی آموزش:

• معرفی برنامه درسی	

• روش شناسی و شیوه ارائه	

• فرآیند ارزیابی	

منابع درسی:

• خدمات و تجهیزات درسی	

• زیر ساخت های درسی	

4. در چارچــوب فرآینــد هیئــت علمــی، زیــر فرآینــد هــا و مراحــل  زیــر بایــد 
بررســی شــوند:

سازمان آموزش:

• انتخاب	

• همکاری	

• شرایط کاری آموزش	

به روز سازی مستمر:

• تربیت مستمر	

تحقيق و توسعه:

• تسهیالتی برای تحقیق و توسعه	

ــد  ــر بای ــل زی ــا و مراح ــد ه ــر فرآین ــاخت، زی ــر س ــد زی ــوب فرآین 5. در چارچ
ــوند: بررســی ش

زير ساخت های فيزيکی:

• سازگاری اهداف	

6. در نهایــت در چارچــوب فرآینــد مدیریــت، زیــر فرآینــد هــا و مراحــل زیــر 
بایــد بررســی شــوند:

اطالعات و تحليل ها:

• سیستم اطالعات استراتژیک	

ساختار:

• سازمان	

• بررسی سیستم مدیریت	

سيستم کيفيت:

• سیاست کیفیت	

• شاخص ها و وسایل کیفیت	

تجهيزات و تدارکات:

• تجهیزات	

• تدارکات 	

فرآيند گواهي نامه روش آموزش کيفي جهانگردي:

ــي مراحــل روشــن و واضحــي دارد  ــوزش کیف ــه روش آم ــد گواهــي نام فرآین
کــه همــه آنهــا بــراي دســتیابي بــه اســتانداردها بــه شــکل مؤثــري تعریــف مــی 

شــوند:

1. در خواست  اطالعات:

همــه مؤسســات آموزشــي کــه مــي خواهنــد TEP هــاي خــود را بــا توجــه بــه 
معیــار هایــي کــه توســط سیســتم TEDQUALتعییــن شــده ، تأییــد کننــد، بایــد 

یــک درخواســت کتبــي بــه WTO.THEMIS FONDATION  بفرســتند.

• 	WTO.THEMIS FONDA� ــید، ــت رس ــرم درخواس ــه ف ــي ک  زمان
TED�یــک ســري اطالعــات مجانــي مربــوط بــه سیســتم گواهــي نامــه  TION

ــام مــي فرســتد. QUAL بــه همــراه یــک فــرم قبــل از ثبــت ن

2. درخواست پيش از ثبت نام:

زمانیکــه اطالعــات دریافــت شــد، هــر مؤسســه اي کــه عالقــه بــه ادامــه دادن 
TEDQUAL دارد، بایــد مــواردي را کــه مــي خواهــد در سیســتم گواهــي نامــه اش

باشــد، بــه فــرم پیــش از  ثبــت نامــش ضمیمــه کنــد.

ــام فقــط یــک ســري تشــریفات بوروکراتیــک نیســت،  فــرم پیــش از ثبــت ن
بلکــه کمــک مــي کنــد هرگونــه ناســازگاري یــا مشــکلي کــه در فرآینــد گواهــي 

نامــه تأثیــر مــي گــذارد، در همیــن مراحــل اولیــه کشــف شــود.

WTO.THEMIS FONDATION  ایــن درخواســت هــا را حداکثــر در 30 
روز چــک مــي کنــد کــه بایــد پذیرفتــه شــوند یــا نــه.

3. پذيرش توسط فرآيند مميزي

ــه در  ــد شــده ک ــاي تأیی ــد شــهریه TEP ه ــه شــد، مؤسســه بای ــر پذیرفت اگ
پیــش از ثبــت نــام آمــده بــود را پرداخــت کنــد، کــه از هزینــه هــاي گواهــي نامــه 

کــم خواهــد شــد.

 WTO.THEMIS ،بــه محــض دریافــت فــرم پیــش از ثبــت نــام و هزینــه آن
FONDATIONســازمان ممیــزي را بــراي اقــدام کــردن راهنمایــي مــي کنــد.

سازمان ممیزي هزینه ممیزي را تخمین مي زند.

4. مميزي:

ــه  ــهریه را ب ــد ش ــرکت بای ــد، ش ــت ش ــزي موافق ــرایط ممی ــا ش ــه ب زمانیک
حســاب  WTO.THEMIS FONDATION پرداخــت کند)کــه از مقــدار هزینــه 

ــام کســر مــي شــود(. پیــش از ثبــت ن

WTO.THEMIS FONDA� ــد، ــت ش ــت دریاف ــه پرداخ ــض اینک ــه مح  ب
TION معمــواًل بــه شــکل الکترونیــک باقیمانــده راهنمــاي سیســتم گواهــي نامــه 

TEDQUALکــه شــامل مــوارد زیــر مــي شــود را مــي فرســتد:

• راهنماي مفاهیم ،	

• راهنماي رویه ها،	

• یک نمونه	

• راهنماي هویت شرکت	

بــه محــض اینکــه ایــن اطالعــات دریافــت شــد، شــرکت مــي توانــد انتخــاب 
کنــد کــه:

الف( به زودي شروع کند؛

ب( فرآیند را براي ایجاد ممیزي بهتر تا حداکثر 60 روز متوقف کند؛

ج( فرآینــد را بــراي درخواســت از مشــاورین متخصــص WTO بــراي ممیــزي 
بهتــر، بــه مــدت حــد اکثــر 90 روز متوقــف کنــد؛

د( قبل از اینکه ممیزي شروع شود به طور کلي فرآیند را متوقف کند.

ــزي،  ــازمان ممی ــده، س ــت ش ــرایط موافق ــي و ش ــوب زمان ــپس در چارچ س
شــروع بــه ممیــزي مــي کنــد. ســازمان بایــد مــدارک مــورد نیــاز را فراهــم کنــد و 
همانطــوري کــه توافــق شــده ممیــزي را تســهیل بخشــد. تمــام مــدارک بــا حداکثــر 

محرمانــه بــودن مــورد اســتفاده قــرار مــي گیرنــد.

5. گواهي نامه:

WTO. بعــد از انجــام شــدن ممیــزي، شــرکت ممیزي گــزارش ممیــزي را بــه
THEMIS FONDATION مــي فرســتد، تــا  بــراي ارزیابــي بــه کمیتــه گواهــي 

نامــه فرســتاده شــود.

WTO.THEMIS FONDA� ــام داد، ــي اش را انج ــه ارزیاب ــه کمیت  زمانیک
 TEP ــت ــراي دریاف ــه را ب ــد و مؤسس ــي کن ــاده م ــي را آم ــزارش نهای TION گ
هــاي نتیجــه ممیــزي، در حداکثــر 30 روز از تاریــخ نشســت کمیتــه آگاه مــي کنــد.

 WTO.THEMIS FONDATION ،ــت باشــد، چــه منفــي ــج مثب چــه نتای
گزارشــي بــا یــک ســري مالحظــات صــادر مــي کنــد.

گشودن درها به سمت رهبري آموزش گردشگري:

ــاي  ــترات ژي ه ــدي در اس ــگاه کلی ــگري جای ــاني در گردش ــع انس ــعه مناب توس
ــا و مقاصــد دارد. گردشــگري شــرکت ه

ــوژي، ایــن دو  ــه تکنول ــه اطالعــات و رشــد دسترســي ب کاهــش شــدید هزین
عامــل را بــه نیــاز هــاي اساســي فعالیــت گردشــگري تبدیــل کــرده اســت. در عیــن 
ــي  ــت کنندگ ــش هدای ــت دادن نق ــال از دس ــوژي در ح ــات و تکنول ــال، اطالع ح
ــاختن  ــز س ــري و متمای ــت پذی ــراي رقاب ــتراتژیک ب ــل اس ــوان عوام ــه عن ــود ب خ

ــتند. محصــوالت، هس

فقــط از طریــق توســعه منابــع انســاني گردشــگري مــي تــوان بــه یــک پایــه 
محکــم بــراي ایجــاد ارزش و رقابــت پذیــري دســت یافــت. بــه این دلیل مؤسســات 

آمــوزش گردشــگري نقــش اساســي در رقابــت پذیــري بخــش گردشــگري دارنــد.

ــش اســت  ــال افزای ــت گردشــگري در ح ــوزش و تربی ــذاري در آم ــرمایه گ س
ــه  ــژي وابســته ب ــي؟ و متدولو  ــه؟ چــه زمان ــن چــه؟ چگون ــه تعیی ــي توجهــي ب ول

ــرورش نمــي شــود. آمــوزش و پ

سیســتم گواهــي نامــه TEDQUALایــن فرصــت را بــه مؤسســات آموزشــي 
ــوزش  ــار آم ــه اعتب ــه از WTO ک ــي نام ــک گواه ــه ی ــد ک ــي ده ــگري م گردش
گردشگریشــان را تصدیــق مــي کنــد و بــه آنهــا امــکان بهبــود مســتمر در فرآنیــد 
ــد  ــي ده ــازه م ــا اج ــه آنه ــن ب ــتم همچنی ــن سیس ــت نمایند.ای ــد دریاف ــي ده م
جایــگاه خــود را در بــازار آمــوزش و تربیــت گردشــگري بدســت آورنــد، و اعتبــار و 
شــهرت مــدرک خــود را هــم از لحــاظ دانــش آمــوز و هــم کارکنــان افزایــش دهنــد، 
بدســت آورنــد و ایــن همچنیــن یــک پیــش شــرط بــراي ملحــق شــدن بــه شــوراي 

آموزشــي WTO مــي باشــد.

تبعیــت مؤسســه شــما از سیســتم گواهــي نامــهTEDQUAL موجــب شــفافیت 
مــدرک گردشــگري و روشــني محتــواي برنامــه آموزشــي مــي شــود و بــه منابــع 

انســاني ایــن صنعــت جایگاهــي را کــه الیقــش مــي باشــند ، اعطــا مــي کنــد.
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ــر  ــروز و نظ ــای ام ــگری در دنی ــت گردش ــزون صنع ــت روزاف ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــر اســت  ــک صنعــت کارب ــع دیگــر ی ــا صنای ــه اینکــه گردشــگری در مقایســه ب ب
یعنــی بــرای ارائــه خدمــات بــه گروه هــای مختلــف گردشــگران متکــی بــه نیــروی 
انســانی اســت. بدیهــی اســت بــرای ارائــه بهتریــن و مطلوب تریــن نــوع خدمــات، 
آمــوزش نیروهــای شــاغل در ایــن حــوزه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در 
ایــن متــن ســعی بــر ایــن اســت کــه بــه برخــی از مشــکالتی کــه عمدتــًا آمــوزش 
ــکاری  ــورد راه ــر م ــده و در ه ــت اشاره ش ــه اس ــا آن مواج ــگری ب ــوزه گردش ح
ــوزش  ــه مشــکالت آم ــود. ازجمل ــه نم ــن مشــکالت ارائ ــع ســاختن ای ــرای مرتف ب

ــود: ــاره نم ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــگری می ت گردش

ــی در آن  ــد یعن ــنتی دارن ــت س ــواًل حال ــگری معم ــوزه گردش ــای ح 1 - آموزش ه
مــدرس صرفــًا بــه تدریــس پرداختــه و افــراد تحــت آمــوزش هیچ گونــه مشــارکتی 
در برگــزاری دوره هــای آموزشــی ندارنــد. گردشــگری حــوزه ای اســت کــه بــا توجــه 
ــه ماهیــت آن بهتــر اســت دوره هــای آموزشــی به صــورت کارگاه هــای آموزشــی  ب
ــردد.  ــزار گ ــد برگ ــورت هدفمن ــرکت کنندگان و به ص ــدودی از ش ــداد مح ــا تع ب
ــان  ــودن مخاطب ــاوت ب ــل متف ــه دلی ــی ب ــای آموزش ــن کارگاه ه ــن در ای همچنی
ــم  ــرکت کننده از ه ــای ش ــد گروه ه ــات، بای ــه خدم ــوع ارائ ــاوت در ن ــر تف ازنظ
ــاب  ــی اجتن ــای ترکیب ــورت گروه ه ــا به ص ــزاری کالس ه ــده و از برگ تفکیک ش

نمــود.

ــزار  ــد به صــورت onsite برگ ــکان بای ــد ام ــا ح ــا ت ــوزه آموزش ه ــن ح 2 - در ای
ــه خــود  ــوط ب ــد. بهتــر اســت آموزش هــای هــر بخــش در محیــط کاری مرب گردن
ــی در  ــای اقامت ــاغل در واحده ــای ش ــوزش نیروه ــال آم ــرای مث ــود. ب ــزار ش برگ
ــه نحــو  ــا گروه هــای مخاطــب ب ــردد ت ــزار گ ــه خــود برگ ــوط ب ــط کاری مرب محی
مطلــوب بتواننــد از ایــن آموزش هــا بهره منــد گردنــد. وقتــی آموزش هــا به صــورت 
مقدماتــی و در قالــب عکــس و پاورپوینــت برگــزار می شــوند هــم ازلحــاظ کیفیــت 
آمــوزش و هــم ازنظــر درک مفاهیــم توســط گروه هــای هــدف بــا مشــکل مواجــه 
ــا  ــزار شــوند ت ــی برگ ــا به صــورت عمل ــر اســت آموزش ه ــس بهت ــود. پ ــم ب خواهی
ــم  ــوزش فراه ــراد تحــت آم ــرای اف ــوارد آموزشــی ب ــکان مشــاهده م ــان ام همزم

گــردد.

آموزش عمده  مشکالت 
گردشگری

رقیه محرمی
ت

س گردشگری حوزه بازاریابی و تبلیغا
کارشنا

استان زنجان

ــی درعین حــال  3 - از دیگــر مــواردی کــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ول
کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد ایــن اســت کــه در ميــان آمــوزش نيروهای 
شــاغل در ايــن صنعــت، آمــوزش تخصصــی کارشناســان به منظــور 
بــه روز نمــودن اطالعــات آن هــا در حــوزه کاری خــود معمــوالً ناديده 
ــات  ــه ی موضوع ــان درزمين ــياری از کارشناس ــود. بس ــه می ش گرفت
مربــوط بــه حيطــه شــغلی خــود بــه روز نمی باشــند و از ايــن نظــر 
ــه ايــن مســئله مســتلزم  ــا مشــکالت جــدی مواجــه هســتند البت ب

توجــه ويــژه از ســوی واحــد آمــوزش اســت.

4 - در صنعــت گردشــگری و مخصوصــًا در بحــث موضوعــات تخصصــی، 
آموزش هــای کنــار  در  بایــد  عملیاتــی  و  کاربــردی  آموزش هــای 

ــگام و  ــورت هم ــک در ص ــای آکادمی ــد. آموزش ه ــته باش ــود داش ــک وج آکادمی
ــه  ــر ب ــته و منج ــبی داش ــی مناس ــه خروج ــت ک ــات اس ــا تجربی ــدن ب ــو ش همس

ــد. ــد ش ــوزه خواه ــن ح ــت در ای ــوالت مثب تح

ــاق الزم  ــود انطب ــب می ش ــی کس ــول دوره آموزش ــه در ط ــی ک 5 - مهارت های
ــام  ــس از اتم ــواًل پ ــد و معم ــوزه ندارن ــن ح ــاغلین ای ــای ش ــارات و نیازه ــا انتظ ب
ــود  ــتفاده نم ــغلی اس ــه ش ــا را در حیط ــن آموزش ه ــوان ای ــی نمی ت دوره آموزش
ــی  ــو مطلوب ــه نح ــگری ب ــت گردش ــی در صنع ــام آموزش ــت نظ ــر اس ــس بهت پ
ــای  ــر و نیازه ــوای دوره موردنظ ــه محت ــزاری ب ــل از برگ ــده و قب ــانی ش به روزرس

ــود. ــژه نم ــه وی ــدف توج ــای ه گروه ه
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گردشــگری آموزشــی کودکان و 
جوانــان در نواحــی روســتایی*

ترجمه: فرشید فیروزان

* ایــن مطلــب توســط ســازمان گردشــگری صربســتان با همــکاری ســازمان ملل 
متحد جهت توســعه پایدار در روســتاها در سال 2012نگاشته و منتشر گردیده است.

کن
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گردشگری چيست؟

بــرای يادگيــری دربــاره فرهنگــی جديد هيــچ راهــی بهتــر از تجربه 
ــن  ــز مابي ــگفت انگي ــيار ش ــی  بس ــگری ارتباط ــت. گردش آن نيس
بازديــد کننــده و جامعــه ميزبــان برقــرار می کنــد و گفتگــو و تعامــل 
ــای  ــا زمينه ه ــراد ب ــن اف ــی بي ــن ارتباط ــد. چني ــش می ده را افزاي
متفــاوت فرهنگــی و اجتماعــی پايــه و اســاس مــدارا اســت. بانکــی 
ــه  ــود ب ــه خ ــد در نام ــل متح ــازمان مل ــابق( س ــون رييس)س م
مناســبت 27 ســپتامبر 2011 روز جهانــی گردشــری, بــه ســازمان 
جهانــی گردشــگری اينگونــه نگاشــته اســت: در تالش هــای 
ــد  ــگری می توان ــز, گردش ــح آمي ــتی صل ــت همزيس ــی جه جهان

ــد ــک کن ــح  کم ــترش صل ــه گس ــا و ب ــی را بن ــای ارتباط پل ه

گردشگری روستايی چيست؟

گردشــگری روســتایی مــارا قــادر می ســازد تــا بــا تــرک محیــط شــهری از زیبایــی 
ــا  ــتا ه ــی روس ــای فرهنگ ــش و غن ــاورزی, آرام ــوالت کش ــوع محص ــی‚ تن طبیع
لــذت ببریــم و بــرای تســکین فشــارهای زندگــی شــهری در فعالیت هایــی از قبیــل 
پیــاده روی‚ کوه نــوردی, تورهــای ماجراجویانــه‚ تجربــه غذاهــای محلــی, شــناخت 
ــدگان   ــای پرن ــری و تماش ــواری, ماهیگی ــی‚ اسب س ــوم محل ــان و آداب و رس زب
شــرکت نماییــم. گردشــگری روســتایی شــامل انــواع  گردشــگری همچــون 
ــا  گردشــگری ســالمت‚ ســفرهای آموزشــی, گردشــگری  گردشــگری ورزشــی ی
هنــری و فرهنگــی و گردشــگری قومــی و بومــی کــه در محیــط روســتایی یشــتر 
ــای  ــی از فعالیت ه ــتایی ترکیب ــگری روس ــد. گردش ــد می باش ــدا می نماین ــود پی نم
ــای  ــی از جنبه ه ــد. یک ــه می ده ــنتی را ارائ ــدرن و س ــی‚ م ــرگرمی و آموزش س
ــه  ــی اســت ک ــردم محل ــا م ــاط گردشــگران ب ــتایی ارتب اساســی گردشــگری روس
بــا مهمان نــوازی و برخــورد صمیمــی آنهــا گردشــگران را مشــتاق بــه بازگشــت و 

ــد. ــل می نمای ــاره ازآن مح ــد دوب بازدی

گردشگری کودک و جوانان چيست؟

ــه  ــف ب ــورهای مختل ــوان درکش ــودک و ج ــگری ک ــدی گردش ــه طبقه بن ــر چ اگ
ــدوده  ــن مح ــدارد و تعیی ــاص ن ــی خ ــگری تعریف ــه ازگردش ــی جداگان ــوان نوع عن
ســنی کــودکان و جوانــان بیــن نهادهــای مختلــف  ملــی و بیــن المللــی متفــاوت 
اســت‚ گردشــگری کــودک و جوانــان بــه عنــوان گردشــگری گســترده ایی تعریــف 

ــا 30ســال را  ــان از 3ت می شــود کــه نیازهــای گروهــای ســنی ناهمگــون از ذینفع
ــد. ــرار می ده ــه ق ــورد توج م

کــودکان و جوانــان در ایــن محــدوده ســنی بازدیــد کننده هــای بســیار ارزشــمندی 
ــش  ــد دان ــد می توانن ــه می ده ــگری ارائ ــه گردش ــی ک ــتند و در محدوده های هس
خــود را گســترش و مهارت هــای شــخصی خــود را )بــه ویــژه اجتماعــی و فرهنگــی( 
افزایــش دهنــد و تجربه هــای وســیعی بدســت آورده و بــا هــم ســاالن خــود ارتبــاط 
ــد توســعه  ــد می کنن ــدار مناطقــی را کــه از آنجــا بازدی ــرار کــرده و اقتصــاد پای برق
ــان بخشــی از گردشــگری روســتایی,  ــرای کــودکان و جوان بخشــند. گردشــگری ب
یــا بــه عبــارت  دقیق تــر انواعــی از گردشــگری وابســته بــه گردشــگری روســتایی 

ــد. ــه می ده را ارائ

ارتباط بين گردشگری و آموزش

هــر ســفر گردشــگر اقــدام جهــت کســب آگاهــی اســت. بــا ســفر  مــردم خودشــان 
را بــا مناظــر‚ جمعیت هــا, زبان هــا‚ فرهنگ هــا و آداب رســوم جدیــد آشــنا 
ــه معنــی  ــا ایــن حــال اهــداف آموزشــی گردشــگری ممکــن اســت ب می ســازند. ب
ــد.  ــدا نمای ــود پی ــتر نم ــان بیش ــودکان و جوان ــرای ک ــی  ب ــت آموزش ــود کیفی بهب
ــده,  ــی ش ــای طراح ــق برنامه ه ــی از طری ــب آگاه ــدف کس ــا ه ــگری ب گردش
ــه بســیار مهــم  ــده می شــود. گردشــگری آموزشــی جنب گردشــگری آموزشــی نامی
گردشــگری کــودکان و جوانــان می باشــد. الگوهایــی کــه در ایــن  نوشــتار بــه آن 

ــتگی دارد. ــگری بس ــاص گردش ــاخه خ ــن ش ــه ای ــم ب ــاره  می کنی اش

طرح ساختاری گردشگری کوک و جوانان 

ــان یــک  ــه شــده از اصطــالح گردشــگری کــودکان و جوان ــف ارائ ــق تعری ــر طب ب
طــرح ســاختاری روش منــد بــرای ایــن شــاخه از گردشــگری مــی تــوان ارائــه نمــود:

ایــن طــرح بــه وضــوع نشــان می دهــد کــه گردشــگری مدرســه و آموزشــی‚ زیــر 

ــم  ــا ه ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــان هس ــودکان و جوان ــگری ک ــای گردش مجموعه ه
ــد آموزشــی  ــه فرآین ــی ک ــط مواقع ــا‚ فق ــه لزوم ــا ن هم پوشــانی داشــته باشــند, ام

همچنیــن بیــرون از مدرســه اتفــاق بیافتــد.

خدمات در گردشگری کودکان و جوانان 

ــرای  ــی را ب ــان‚ فرصت های ــودکان و جوان ــگری ک ــاز در گردش ــورد نی ــات م خدم
تحقیــق و آشــنایی آنهــا بــا امکانــات و ظرفیت هــای فرهنگــی و تاریخــی‚ 
ــل مهارتهایشــان و  ــود سالمتی شــان, تکمی ــش آگاهی هایشــان, بهب کســب و افزای
کســب شــخصیتی جدیــد‚ شــرکت در رویدادهایــی کــه بــه آنهــا حــس خودبــاوری 
می دهــد, شــناخت مکانهــای جدیــد‚ شــناخت آداب و رســوم و محیط هــای 
طبعیــی, کســب روابــط جدیــد و توســعه شــبکه ایی از شــرکت کننــدگان و دوســتان 
را فراهــم مــی آورنــد. همزمــان خدمــات گردشــگری کــودکان و جوانــان در افزایــش 
حــس فهــم و همــکاری میــان جوانــان از نواحــی و کشــورهای مختلــف کمــک مــی 
ــع آموزشــی‚ فرهنگــی طبیعــی کشــورها و نواحــی  ــادی  مناب ــا حــد زی ــد و ت نمای
دیگــر را ترویــج می کنــد. خدمــات در گردشــگری کــودکان و جوانــان ویژگی هــای 
ــرای توســعه موفقیــت  ــد, کــه هــر دوی آنهــا ب ــر مــادی خــود را دارن مــادی و غی

آمیزشــان بــه یــک انــدازه مهــم هســتند.

ويژگی های خدمات در گردشگری کودکان و جوانان

ــرار  ــان ق ــنی ذینفع ــته بندی های س ــای دس ــر مبن ــه ب ــردی ک ــه رویک ــه ب ــا توج ب
ــد: ــاذ کن ــی را اتخ ــرد اساس ــد دو رویک ــگری می توان ــات گردش دارد‚ خدم

ــوع خــارج  ــک بســته گردشــگری متن ــوان بخشــی از ی ــه عن ــات ب ــق خدم - تحق
ــوزش رســمی  ازنظــام آم

ــان را در همــه گــروه هــای ســنی  - نیازهــا, عالیــق و آرزوهــای  کــودک و جوان
ــواع خدمــات مختلــف اســت. فراهــم  مــی آورد و شــامل ان

ــتانی‚  ــش دبس ــمی ) پي ــوزش رس ــام آم ــات در نظ ــق خدم تحق
ــتان( ــی و دبيرس ــوزش ابتداي آم

 بــه طــور مســتقیم بــه اهــداف آموزشــی برنامــه درســی موسســات آموزشــی, بــه 
اثــر بخشــی آمــوزش و همچنیــن رشــد کلــی شــخصیت کــودکان کمــک می کنــد.



۳۷ ۳۶

نقش مدرسه  در گردشگری کودک و جوان

مــدارس می تواننــد و بایــد دارای اهمیــت ویژه ایــی در توســعه گردشــگری کــودکان 
و جوانــان خصوصــا در بهبــود کیغیــت برنامــه درســی گردش هــای علمــی مدرســه 

در فضــای بــاز و آموزش هــای تفریحــی باشــند.

مشــارکت مــدارس روســتایی در توســعه ایــن نــوع گردشــگری در مناطــق روســتایی  
ــده  ــتفاده مان ــه بی اس ــود  ک ــات خ ــد از امکان ــا می توانن ــرا آنه ــت‚ زی ــی اس حیات
ــای  ــق کارگاه ه ــان از طری ــودکان و جوان ــگری ک ــهیل گردش ــرای تس ــت ب اس
ــی  ــردم محل ــک م ــا کم ــره ب ــی و غی ــت‚ کار عمل ــوزش در طبیع ــی, آم آموزش

ــد. آگاهی هایشــان را بــاال ببرن

الگوها

گســترش  الگوهــا  و  مفاهیــم  طریــق  از  جوانــان  و  کــودکان  گردشــگری 
ــا  ــق ب ــه در تطاب ــعه یافت ــای توس ــق الگوه ــم از طری ــدام از مفاهی ــد. هرک می یاب
ــا  ــود. الگوه ــی درک می ش ــه محل ــط و جامع ــر محی ــات ه ــا و خصوصی ویژگی ه
ــدارس,  ــدگان )م ــدگان و اجراکنن ــر نماین ــات و دیگ ــدگان خدم ــیله ارائه کنن بوس
ــره(  ــگری و غی ــاغلین گردش ــگری, ش ــازمان دهندگان گردش ــی‚ س دولتهای محل
ــدف   ــه و ه ــد. دامن ــعه می یاب ــط توس ــات محی ــا و خصوصی ــا ویژگی ه ــق ب مطاب
الگوهــا بــه قابلیت هایشــان و توانای هــای اجراکنندگانشــان بســتگی دارد. در 
ادامــه ایــن نوشــتار الگوهایــی ارائــه خواهنــد شــدکه قابلیــت اجــرا در قســمت های 
روســتایی را دارنــد. آنهــا چارچوب هــای مفهومــی اساســی بــرای توســعه گردشــگری 
ــان ارائــه می دهنــد‚ و هــر یــک از آنهــا شــامل جزیــی آموزشــی  کــودکان و جوان
ــای  ــان مهارت ه ــودکان و جوان ــا ک ــن الگوه ــه در ای ــت ک ــم اس ــند. مه می باش
ــری از  ــن یادگی ــد, و ای ــب کنن ــتند کس ــه آن آگاه نیس ــب ب ــه اغل ــی را ک مختلف
ــد. هرکــدام از الگوهــای ذکــر  ــاق می افت ــده  اتف ــق فعالیت هــای ســرگرم کنن طری
ــوای  ــد‚ محت ــده ایی باش ــخص ش ــای مش ــامل فعالیت ه ــت ش ــن اس ــده ممک ش
ــر  ــاوت اســت. عــالوه ب ــه می دهــد متف ــه مقصــد ارائ ــه آنچــه ک ــا بســته ب الگوه
ــوا و فعالیت هــا را  ــه منظــور ایجــاد مقصــدی کــه بســیاری از محت ایــن, الگوهــا ب
ایجــاد می کنــد می تواننــد ترکیــب شــوند. هــر الگــو می توانــد یادگیــری را مطابــق 
ــات  ــا و تجربی ــت مهارت ه ــا دریاف ــراه ب ــه هم ــمی مدرس ــی رس ــه درس ــا برنام ب

ــه دهــد. ــه درســی ارائ ــا برنام ــط ب غیرمرتب

مزارع آموزشی

ــی و خانواده هایشــان  ــرای کــودکان پیــش دبســتانی و مــدارس ابتدای ــن الگــو ب ای
طراحــی شــده اســت.

ــد‚ آنهــا  ــح کنن ــد و تفری ــاد بگیرن ــاره زندگــی روســتایی ی ــد درب کــودکان می توانن
ــاورزی  ــای کش ــام فعالیت ه ــق انج ــه از طری ــی در مزرع ــاره زندگ ــد درب می توانن
ــت از گیاهــان و محصــوالت کشــاورزی‚  ــات, مراقب ــه حیوان ــذا دادن ب ــل غ از قبی
تماشــای زنبورهــای عســل, اســتخراج عســل‚ تولیــد محصــوالت لبنــی, پی گیــری 

فرآینــد پخــت نــان از کاشــت دانــه تــا تبدیــل آرد بــه نــان یــاد بگیرنــد.

-آنهــا همچنیــن می تواننــد دانــش خــود را از زندگــی در حومــه و مناطــق روســتایی 
ــا حضــور در مــزارع‚ بازارهــا و کارگاه هــای روســتایی و آموختــن نحــوه بافــت و  ب

ســاخت کفــش و ســفال از صنعتگــران محلــی افزایــش دهنــد.

-در این مزارع, کودکان تنها به تولید محصوالتی با مواد محلی می پردازند.

مراکز سرگرمی آموزشی 

و  دبیرســتانی   و  ابتدایــی  پیش دبســتانی‚  کــودکان   بــرای  الگــو  -ایــن 
اســت. شــده  طراحــی  خانواده هایشــان  

-ایــن مراکــز شــبیه مزرعــه آموزشــی  هســتند, امــا دامنــه وســیعی از فعالیت هایــی 
را ارائــه می دهنــد کــه لزومــا مربــوط بــه کســب مهــارت زندگــی در روســتا نیســتند.

ــورت  ــی ص ــای عمل ــق فعالیت ه ــودکان از طری ــری  ک ــز یادگی ــن مراک -در ای
ــبزیجات,  ــوه و س ــد می ــی و رش ــری باغبان ــال: یادگی ــوان مث ــه عن ــرد. ب می پذی
دانــش ریاضــی و فیزیــک کــه در ســاخت کلبه هــای روســتایی اســتفاده می شــود‚ 
ــام مکان هــا توســعه  ــی کــه از طریــق جســتجو در گویــش محلــی و ن دانــش زبان
ــاخت  ــا س ــن ی ــگاه ها‚ بافت ــازی نمایش ــیله آماده س ــری بوس ــش هن ــد, دان می یاب
ــش  ــنتی افزای ــیقی س ــه آالت موس ــا مطالع ــیقی ب ــش موس ــرامیکی و دان ــیا س اش

می یابــد.

مراکز مختلف موضوعی روستايی

ایــن مراکــز بــرای کــودکان و جوانــان در تمــام ســنین بخصــوص بــرای جوانــان 
ــد از: ــات عبارت ان ــت. امکان ــده اس ــی ش طراح

مراکز هنر روستايی

ــودکان و  ــه ک ــتعدادی ک ــه و اس - عالق
ــی اســت. ــد طبیع ــر دارن ــه هن ــان ب جوان

ــا کمــک هنرمنــدان محلــی  -کــودکان ب
می تواننــد نقاشــی کننــد, حجــاری کننــد 
و اشــیا مفیــدی را ســاخته و مهارت هــای 

خــود را کامــل کننــد.

ــری در  ــای هن ــت کانون ه ــن اس -ممک
ــردد  ــازماندهی گ ــز س ــن مراک ای

ــت  ــا طبیع ــط ب ــا مرتب ــه فعالیت ه -هم
می شــود. ســازماندهی 

مراکز بازیافت روستایی

ــی  ــت برجســته م ــق بازیاف ــط زیســت از طری ــت حفاظــت از محی ــی از اهمی آگاه
شــود.

ــوند  ــتفاده می ش ــت اس ــرای بازیاف ــه ب ــیایی ک ــن اســت از اش ــری ممک ــار هن - آث
ایجــاد گردنــد و در نتیجــه خالقیــت و آگاهــی زیســت محیطــی را پــرورش 

می دهنــد.

مراکز زيست محيطی روستايی

- درایــن مراکــز آگاهــی از اهمیــت حفاظــت از طبیعــت‚ اهمیــت اســتفاده از منابــع 

ــر, کاهــش آلودگــی و غیــره برجســته می باشــد. ــرژی تجدید پذی ان

-همــه فعالیت هــا طبیعت دوســتانه هســتند‚ ســاختن مخلوط هــا و داروهــای 
شــفابخش از عناصــر طبیعــی, حفاظــت از منابــع آب آشــامیدنی‚ ســاختن ژنراتــور 
بــادی کوچــک یــا نشــان دادن خــواص صفحــات انــرژی خورشــیدی از فعالیت هــای 

ایــن مراکــز هســتند.

مراکز ماجراجويی روستايی

-کــودکان و جوانــان از طریــق ماجراجویــی, مهارت هــای زنــده مانــدن در طبیعــت 
و قوانیــن مربــوط بــه آن را می آموزنــد.

ــودکان و  ــوای فکــری و جســمی  ک ــت ق ــز باعــث تقوی ــن مراک ــا در ای -فعالیت ه
ــده اند و  ــام ش ــت ادغ ــا طبیع ــا ب ــن فعالیت ه ــر ای ــون اکث ــد چ ــد ش ــان خواه جوان
نیــاز بــه اســتفاده از مــواد طبیعــی همچــون چــوب و ســنگ و غیــره باعــث تقویــت 

ــوند. ــمی می ش ــوای جس ق

یادگیــری روشــن کردن  -فعایت هــا شــامل کوه نــوردی, دوی صحرانــوردی‚ 
ــا  ــت ی ــدن در طبع ــده مان ــت زن ــوران جه ــان و جان ــف گیاه ــت کش ــش جه آت

ــت. ــا اس ــل معم ــق ح ــیا از طری ــتجوی اش جس

مراکز اکتشافی

ایــن مراکــز بــرای کــودکان و جوانــان در تمامــی رده هــای ســنی قابــل اســتفاده 
می باشــد.

ــق  ــری از طری ــف و یادگی ــت کش ــان فرص ــودکان و جوان ــه ک ــا ب ــن فعالیت ه -ای
ــد. ــی می دهن ــری و عمل ــوای نظ ــا محت ــی ب ــه برنامه های ارائ

-مراکز اکتشافی فعالیت های آموزشی از طریق سرگرمی را خواهند داشت.

-مراکــز ممکــن اســت از یــک یــا چنــد ســاختمان بــا امکانــات الزم تشــکیل شــده 
باشــند کــه بــه وســایل فنــی الزم بــرای اجــرای فعالیت هــای مــورد نظــر تجهیــز 

شــده باشــند.

-آنهــا ممکــن اســت فعالیت هایــی را کــه مربــوط بــه باستان شناســی یــا حفاظــت 
فرهنگــی,  یــا  تاریخــی  کاوش هــای  طبیعت گــردی‚  ســفرهای  طبیعــت,  از 

ــد. ــازماندهی کنن ــی را س ــای علم ــافات و آزمایش ه اکتش

مراکز تفريحی

ــان در تمــام ســنین‚ بــه ویــژه افــراد 7تــا 15  ایــن مراکــز بــرای کــودکان و جوان
ــده اند ــی ش ــاله طراح س

ــع موجــود در محیــط  ــه مناب ــا توجــه ب - آنهــا فعالیت هــای ورزشــی تفریحــی را ب

ــد. ــه می دهن ــی ارائ محل

ــا آب  ــرای بهبــود, درمان هــای مرتبــط ب - آنهــا همچنیــن برنامه هــای مختلفــی ب
و هــوا‚ اســتراحت و تفریــح عرضــه می کننــد.

- امکانات عبارتند از:

مرکز ورزش های زمستانی 

مرکز ورزش های درمانی

مرکز ماجراجویی جنگلی برای ورزش های خطرناک

ایــن مراکــز بایــد شــامل  هــر دو منطقــه فعــال و غیــر فعــال باشــند, زیــرا کــودکان 
ــری و  ــح‚ یادگی ــتراحت تفری ــرای اس ــی ب ــه امکانات ــاز ب ــن نی ــان همچنب و جوان

ــد. ســرگرمی دارن

چگونه خدمات گردشگری کودکان و جوانان را ایجاد  و گسترش بدهیم؟

آماده ســازی بــرای ایجــاد و توســعه خدمــات بــرای گردشــگری کــودکان و جوانــان 
ممکــن اســت بــه ســه مرحلــه تقســیم شــود:

1- اگــر شــما عالقمنــد بــه ســازماندهی گردشــگری کــودکان و جوانــان هســتید, 
ابتــدا الزم اســت کــه ایده هایــی را کــه می خواهیــد تحقــق یابــد در نظــر بگیریــد. 
ــد‚  ــق آن داری ــرای تحق ــا ب ــت ه ــل فرص ــه و تحلی ــه تجزی ــاز ب ــما نی ــپس ش س
یعنــی تعییــن کنیــد کــه آیــا نیــاز بــه چنیــن خدمــات و یــا قابلیت هایــی‚ منابــع و 
امکانــات موجــود بــرای تحقــق آن وجــود دارد. هنــگام پــردازش ایــن ایــده بســیار 
مهــم اســت تــا تاثیــر اقتصــادی و مالــی آن را بــر محیــط ارائــه کننــدگان خدمــات 
ــد  ــما بای ــل ش ــه و تحلی ــن تجزی ــی ای ــد. در ط ــی کنی ــان بررس ــی ذینفع و توانای
ــا خیــر و  ــا خدمــات مشــابه در اطــراف شــما وجــود دارد و ی تعییــن کنییــد کــه آی

تاثیــر آنهــا را ببینیــد.

ــرژوه پیشــنهادی خــود را در  ــا پ ــه یــک طــرح کلــی از برنامــه ی 2- در ایــن مرحل
نظــر بگیریــد کــه دارای دو جنبــه باشــد:

 از نیازهــای متقاضیانــی کــه بدنبــال جــذب تــوان بــا لقــوه محیــط محلــی هســتند, 
اطمینــان حاصــل شــود کــه آنهــا بــا اهــداف و وظایــف‚ مفهــوم و الگوهــای تعییــن 
ــرای  ــرای گروه هــای ســنی خــاص ســازگار هســتند. اگــر برنامــه هایــی ب شــده ب
جوانــان پیش بینــی شــده باشــد کــه مســتقیما بــه اجــرای برنامــه درســی مدرســه 
ــه  ــات آن برنام ــداف و محتوی ــه اه ــود ک ــل ش ــان حاص ــود‚ اطمین ــوط نمی ش مرب
مطابــق بــا آنچــه کــه بــرای همــه خدمــات در گردشــگری روســتایی مــورد توافــق 
ــه  ــد کلی ــنهادی بای ــای پیش ــت. برنامه ه ــده اس ــف ش ــت, تعری ــه اس ــرار گرفت ق
ویژگی هــای مشــخص شــده خدمــات گردشــگری کــودکان و جوانــان را بــر آورده 
ــه تحــق خدمــات گردشــگری  ــا تمــام مقــررات و هنجارهــای مربــوط ب کــرده و ب

ســازگار باشــند.

ــق بخشــیدید  ــه اول تحق ــام مراحــل را در دو مرحل ــت تم ــا موفقی ــر شــما ب 3- اگ
ــرای  ــازمانی ب ــاختار س ــک س ــاد ی ــرای ایج ــرط های الزم ب ــش ش ــام پی ــا تم ب
خدمــات و شــروع اجــرای آن آشــنا شــده اید. بــه طــور همزمــان شــما بایــد تمــام 
ــت  ــظ کیفی ــت و حف ــور حفاظ ــه منظ ــید. ب ــود بخش ــی را بهب ــای تبلیغات فعالیت ه
ــی خدمــات و در  ــه طــور مــداوم نظــارت و ارزیاب ــه خدمــات ضــروری اســت ب ارائ
نتیجــه شناســایی نقــاط ضعــف و مشــکالت و همچنیــن راه هــای غلبــه بــر آنهــا 

ــرد. اســت‚ صــورت پذی

نکات:

- از منابع تــان بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده 
کنید

از هرچیــزی کــه در دســترس شــما اســت اســتفاده 
کنیــد, چیــزی کــه احتمــاال بــه نظــر شــما 
بی اهمیــت برســد‚ ممکــن اســت تجربــه منحصــر 

ــه  ــی ک ــا و دانش های ــن مهارت ه ــر ای ــرای دیگــری باشــد. عــالوه ب ــردی ب ــه ف ب
ــد. ــمند باش ــران ارزش ــرای دیگ ــج هســتند ممکــن اســت ب ــما رای ــون ش پیرام

- از منابع خود هم سنتی و هم مدرن استفاده کنید.

ترکیــب ســنت و مدرنیتــه, ترکیبــی از تجربــه و نــوآوری کــه همیشــه ثابــت شــده 
موفــق اســت.
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- خالق باشید.

ــاد  ــردی ایج ــی و کارب ــای اصل ــد برنامه ه ــعی کنی ــد. س ــا کنی ــود را ره ــل خ تخی
ــد. ــا برون ــه آنج ــد ب ــتر  می خواهن ــوان بیش ــگران ج ــه گردش ــد ک کنی

ــراد و  ــط اف ــده توس ــه ش ــای ارائ ــه از فرصت ه ــی ک ــد. هنگام ــکاری کنی - هم
ــد  ــر خواه ــما جذاب ت ــنهاد ش ــد‚ پیش ــتفاده می کنی ــل اس ــر در مح ــات دیگ موسس

شــد.

- دانش و خدمات خود را توسعه دهید

- بهبود مستمر کیفیت تنها راه موفقیت است.
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بلوچستان   و  استان سيستان  گوشه گوشه ی 
اين  شناساندن  است.  ناشده  کشف  نقاط  از  پر 
به پژوهشگران،  بکر  ناشناخته ها و جذابيت های 
های  حوزه  عالقمندان  کلی  طور  به  و  دانشمندان 
مختلف تنها و تنها از جريان دانشی می گذرد که 
الزم  شود.  می  شناخته  گردشگری  علم  عنوان  با 
است ساکنان بومی اين سامان، شاغلين در سطوح 
مختلف مربوطه و دانشگاهيان با تازه ترين روش 
های مهمان پذيری و مهمان نوازی با هر نيتی که 
باشد آشنا شوند. رونق کسب و کار  کشف رمز و 
راز کوير و اوهام اقيانوس و سفر در پيچاپيچ دره 
اين است  به  بسته  اين سامان  نخلستانهای  و  ها 
برنامه  گردشگری چگونه  آموزش  که سردمداران 
ريزی کنند و چگونه پيگير آموزش باشند. آنچه در 
با  است  کوتاهی  گفتگوی  خوانيد  می  شماره  اين 
خانم شمسی دهمرده مسئول آموزش گردشگری 
فعال  پردخته  اسحاق  آقای  و  گردشگری  معاونت 

گردشگری در حوزه بوم گردی در چابهار:
گفتگو با شمسی دهمرده مسئول آموزش گردشگری:
1-شاغلين گردشگری در بخش خصوصی، سازمان 

های مردم نهاد دولتی چه آموزش هايی ديده اند؟ 
عناوين اين دوره ها و تاثير آن ها به چه شکل بوده 

است؟
در سال 95 برای متقاضیان ایجاد واحد بوم گردی )انفرادی، 

گروهی( دوره برای آشنایی با تاسیسات بوم گردی  برگزار شده است 
و این متقاضیان به شکلی مجزا آموزش دیده اند. این روند همچنان 

ادامه دارد و تعداد افراد آموزش دیده 63 نفر می باشد. 
در نیمه دوم سال 1395، 8 دوره آموزش های گردشگری با 
عناوین مختلف برگزار شده است که در این دوره ها آژانس های 

گردشگری، دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و توریسم، 
جوامع محلی، فعاالن و عالقمندان به حوزه گردشگری شرکت کرده 

اند. 
2- دوره های آکادميک آموزش گردشگری ساالنه 

چند بار و با چه عناوينی برگزار می شود؟
 دوره های آکادمیک )رسمی( 2 بار در سال برگزار می شود که 

عناوین این دوره ها به شرح ذیل می باشد:

1-  دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
2- دوره جامع زمین-گردشگری

3- دوره مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی
4- دوره راهنمایان طبیعت گردی

3- چه آموزشهايی برای جوامع محلی برگزار شده است؟
در سال 95 سه دوره برای دهیاری ها و فعالین حوزه گردشگری با عناوین 

ذیل برگزار شده است:
راهنمایان گردشگری  -1

عوامل پلیس و راهبر برای تاکسیرانی  -2
آموزش دهیاری های جوامع محلی  -3

و در سال 96  دوره مقدماتی آموزش گردشگری در شهرستان های زاهدان 
)خاش و میرجاوه(، زابل )زهک و هامون( و چابهار برگزار شده است. 

   4- آخرين دوره آموزش گردشگری در چه تاريخی برگزار 
شده است؟

آخرین دوره آموزشی برای دهیاری های شهرستان خاش و روسای بخش 
مرکزی خاش با مشارکت بخشداری و فرمانداری شهرستان خاش در تاریخ 28 

تیرماه 1396 برگزار شده است. 
گفتگو با اسحاق پردُخته، فعال حوزه گردشگری)بوم  گردی(

1- فعاليت شما در چه زمينه ی گردشگری است؟ 
فعالیت اینجانب بیشتر در زمینه بوم گردی در منطقه رمین می باشد. در زمینه 
موج سواری هم با شرکت هایی برای جذب تورهای گردشگری به استان قرارداد 

بسته شده است و در این زمینه هم فعال هستیم.
2- تا به حال چه آموزش هايی در اين زمينه ديده ايد؟ 

من آموزش خاصی در این زمینه ندیده ام اما با توجه به این که سابقه  

موضوعات  با  سمینارهایی  در  شرکت  نیز  و  دهیار  عنوان  با  15ساله  فعالیت 
مختلف گردشگری باعث کسب تجربیاتی در این زمینه و کمک به فعالیت 

بهتر برای بنده شده است. 
3- مشاغل، جوامع محلی و گردشگرانی که آموزش الزم را نديده 
باشند يا شناختی از محيطی که به آن وارد می شوند نداشته باشند 

معموال با چه مشکالتی مواجه می شوند؟ 
یکی از مسائل مهم و اساسی چگونگی برخورد و رفتار مناسب با گردشگران می 
باشد. اینکه رفتار مناسب با گردشگران باعث استمرار گردشگری و بازگشت دوباره 
گردشگران به منطقه خواهد شد و در این مورد آموزش نقش مهمی دارد، زیرا مردم 
بومی مهربان و مهمان نواز هستند و با این آموزش ها می توانند به نتایج بهتری 
در این زمینه دست یایبند و اگر از چگونگی مواجهه با گردشگران اطالعات کافی 

نداشته باشند ممکن است نتوانند به نتیجه مطلوب برسند. 
گردشگری  مسائل  با  شما  ارتباط  بهبود  و  توسعه  زمينه  در   -4

استان چه آموزش هايی را مورد نياز تصور می کنيد ؟ 
گردشگر،  جذب  زمینه  در  ریزی  برنامه  آموزش  نیاز  مورد  آموزشهای  جمله  از 
بردن مشکالت  بین  از  و  نیازهایشان  رفع  در جهت  گردشگران  با  ارتباط  چگونگی 
موجود در این زمینه، همچنین آموزش هایی در زمینه آسیب شناسی غذاهای بومی و 
اینکه تهیه چه نوع غذاهایی مخاطبان بیشتری را جذب خواهد کرد را الزم می بینم. 
بسیاری از افرادی بومی مناطق هنوز مطمئن نیستند مثال گردشگرانی که از شهرها 
و کشورهای مختلف مهمان خانه و شهرشان می شوند، مشتری چه نوع غذای بومی 
برایشان مطلوب است.  تندی غذا  اکثر غذاها چقدر  بودن  تند  به  توجه  با  و  هستند 
آموزشهایی حتی تا این حد جزئی می تواند مفید باشد. درباره غذاهای گوشتی و توجه 
به خوراک رژیم های گیاه خواری هم به همین ترتیب نیاز به آموزش های الزم هست.

آموزش گردشگری
در استان

سيستان و بلوچستان
مریم خسروی

عکس: نصراهلل کوهکن
         سراوان، پسکوه



۴۲۴۳

معرفی روستا

 محمد صدیق دهواری

پــس از بازدیــد ناظــران خارجــی در مردادمــاه گذشــته از روســتای جهانی ســفالگری 
ــار ارزشــمند  ــا روســتاها، مناطــق و آث کلپــورگان ســراوان، کوشــش مــی نمائیــم ت
تاریخــی مســیر گردشــگری ســراوان بــه کلپــورگان را معرفــی نمائیــم امیــد اســت 
ــفالگری  ــتای س ــد از روس ــت بازدی ــی در فرص ــی و خارج ــگران داخل ــه گردش ک

جهانــی کلپــورگان نیــز از ایــن آثــار ارزشــمند بازدیــد نماینــد 

ــراوان- ــورگان در مســیر س ــراوان به ســوی کلپ ــن از شــهر س ــرون رفت ــس از بی پ
آســپیچ-کلپورگان، نخســتین روســتا کــه در کیلومتــر ســه ایــن محــور قرارگرفتــه 
از  به عنــوان یکــی  ایــن روســتا می تــوان  از  اســت، روســتای دزک اســت. 
کهن تریــن آبادی هــای بلوچســتان یــاد کــرد کــه بیشــتر مورخــان و جغرافی دانــان 
ــاط  ــر نق ــار دیگ ــالمی از آن، در کن ــتین اس ــده های نخس ــی در س ــی وانیران ایران
ــور(  ــور )بمپ ــن پ ــهر( ب ــره )ایرانش ــاش( فه ــواص )خ ــون خ ــای همچ و آبادی ه
یادکرده انــد؛ ولــی امــروزه روســتایی اســت کــه در شــمال و جنــوب محــور یادشــده 
ــای  ــی و کوچه ه ــتی و گل ــکونی خش ــم مس ــت قدی ــا باف ــه ب ــت ک ــده اس واقع ش
تنــگ وباریــک و آثــار تاریخــی ارزشــمند پیــش و پــس از اســالم به عنــوان یکــی 
ــراث  ــازمان می ــوی س ــتان از س ــتان و بلوچس ــتان سیس ــگری اس ــق گردش از مناط

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــور ب ــگری کش ــتی و گردش ــی صنایع دس فرهنگ

ــوده  ــون ب ــخ تاکن ــکونت پیش ازتاری ــتقرار و س ــل اس ــت دزک مح ــوان گف می ت
اســت و پــس از اســالم بــا ســاخت مســجد جامــع دزک هویــت اســالمی و تاریخــی 
ــگری  ــع گردش ــی و مجتم ــوزه مردم شناس ــداث م ــا اح ــوده و ب ــظ نم ــود را حف خ
ــگر در  ــذب گردش ــان در ج ــم چن ــر ه ــالیان اخی ــی در س ــش خصوص ــط بخ توس

ــت. ــتاز اس ــتان پیش ــتاهای اس ــادی و روس میان آب

روســتای دزک کــه در طــول جغرافیائــی 62 درجــه 22 دقیقــه و 19 ثانیــه و عــرض 
ــات  ــک قن ــت دارای ی ــده اس ــه واقع ش ــه و 52 ثانی ــه 21 دقیق ــی 27 درج جغرافیائ

ــه روســتا را درگذشــته داشــته  ــدق قلع ــر نمــودن خن ــی پ ــه توانائ ــوده ک ــر آب ب پ
اســت ولــی امــروزه بــه دلیــل حفــر چاه هــای غیرمجــاز در باالدســت روســتا کــم 
آب شــده وبســیاری از نخل هــای ســر بــه فلــک کشــیده نخلســتان جنوبــی روســتا 
ــت.  ــری نیس ــته خب ــه گذش ــد ده ــوه چن ــات می ــر از باغ ــده اند و دیگ خشک ش
ــد و از آن  ــرده ان ــظ  ک ــش را حف ــت کوشــش، نخلســتان خوی ــا نهای کشــاورزان ب
می تــوان به عنــوان یکــی از جاذبه هــای گردشــگری روســتا یــاد کــرد کــه در کنــار 
پوشــش گیاهــی و جانــوری موجــود می توانــد به عنــوان یکــی از ســکونت گاههــای 

بشــری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــون  ــم چ ــری ه ــد نف ــزار و پانص ــش ه ــتای ش ــن روس ــت ای ــای جمیع ویژگی ه
ــر و  ــد و پی ــان بلوچــی گفتگــو می نماین ــه زب دیگــر نقــاط بلوچســتان اســت کــه ب

ــی هســتند. مذهــب حنف

آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری روستای دزک

1-تپــه روباهــک: ایــن تپــه یکــی از تپه هــای باســتانی پیش ازتاریــخ روســتا اســت 
ــت  ــماره 545 در فهرس ــه ش ــال 1345 ب ــده و در س ــتا واقع ش ــه در ورودی روس ک

آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

ــی  ــه یک ــن قلع ــت. ای ــهور اس ــز مش ــس نی ــه بلقی ــه قلع ــه ب ــه دزک : ک 2- قلع
از بزرگ تریــن ســازه های خشــتی گلــی مکــران اســت کــه دور تــا دور آن را 
خندقــی فراگرفتــه اســت. تــا ســال 1307 ه.ش مســکونی بــوده کــه در آن ســال در 
درگیــری بیــن نیروهــای دوســت محمد خــان بــارک زهــی آخریــن حکمــران قلعــه 
بــا نیروهــای ارتــش پهلــوی اول بــه فرماندهــی امــان اهلل جهانبانــی بــه تــوپ بســته 
شــد. در ایــن نبــرد ســرهنگ باقــر داور پنــاه یکــی از فرمانــده هــان قشــون پهلــوی 
کشــته می شــود و تــا پایــان رژیــم گذشــته در مکاتبــات دولتــی نــام روســتا را بــه 
داور پنــاه تغییــر دادنــد ولــی هرگــز دزک از اذهــان مــردم زدوده نشــد. مــردم نــام 
ــه شــماره 11095 در  ــر ارزشــمند ب ــه فراموشــی نســپردند. ایــن اث قدیــم دزک را ب

ســال 1383 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

ــتا  ــن روس ــی ای ــی و دیدن ــمند تاریخ ــار ارزش ــر از آث ــی دیگ ــجد دزک یک 3- مس
اســت کــه بیــش از هــزار ســال اســت ســجده گاه مومنــان اســت ودرآن نمازهــای 

روزانــه و جمعــه اقامــه می گــردد. معمــاری مســجد آمیــزه ای از معمــاری اســالمی 
عربــی و ساســانی اســت کــه همــه مصالــح آن بومــی اســت ایــن اثــر ارزشــمند در 
ســال 1377 بــه شــماره 2012 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبت رســیده اســت. 
ــه هــم چــون  ــی منطق ــا و ســتون های مســجد، بوم ــه در دیواره ــح به کاررفت مصال
خشــت و گل اســت و پوشــش ســقفی شبســتان های تابســتانی و زمســتانی نیــز از 
تنــه نخــل و شــاخه آن بــه نــام کــرز و گــز و کنــار اســت. ابعــاد مســجد 73/5 در 
ــای ارزشــمند تاریخــی  ــن بن ــای ای ــرآورد شــده اســت. از ویژگی ه ــز ب ــر نی 42 مت
وجــود چلــه خانــه ای بــه صــورت زیرزمینــی اســت کــه درگذشــته عابــدان و عارفــان 

ــد. ــه ریاضــت مشــغول بوده ان ــه مــدت چهــل شــبانه روز در آن ب ب

4-قلعــه خیرآبــاد: در بخــش جنوبــی روســتا در میــان نخلســتان واقع شــده  کــه بــه 
ــوان  ــت آن به عن ــا آنجاس ــه ت ــاری قلع ــاوت معم ــت. تف ــت ضلعی اس ــورت هش ص

یــک مقبــره یــا عبادتــگاه و خانقــاه نیــز یــاد می شــود.

5- مــوزه تــاس وکپــل: ایــن مــوزه کــه بــا هزینــه شــخصی توســط  آقــای عبــداهلل 
ــش از دو  ــت بی ــده اس ــتا ساخته ش ــن روس ــتان ای ــگ دوس ــی از فرهن ــپاهی یک س
ــون  ــم چ ــوچ را ه ــردم بل ــگ م ــوم و فرهن ــی از آداب ورس ــی مردم شناس هزارش
گنجینــه ارزشــمند وبــی بدیلــی در خــود جــای داده اســت کــه گردشــگران داخلــی و 

خارجــی زیــادی را بــه خــود جــذب نمــوده اســت. اســتاد عبــداهلل ســپاهی کــه خــود 
گنجینــه ای از تاریــخ و فرهنــگ بلوچســتان اســت از ســال 62 آغــاز بــه گــردآوری 
ــون موفــق شــده اســت بیــش از دو  وســایل مردم شناســی نمــوده اســت کــه تاکن
هــزار شــیء کــه نشــان دهنده آداب ورســوم بلــوچ درگذشــته های دور بــوده در ایــن 
مــوزه گــردآوری نمایــد و آن هــا را بــه صــورت ســنتی در فضــای ساخته شــده بــه 

ــرار دهــد. ــدگان ق ــدان و بازدیدکنن ــد عالقه من ــر در معــرض دی صــورت کپ

6- مجتمــع گردشــگری: ایــن مجتمــع بــه صــورت ســنتی در کنــار محورســراوان 
آســپیچ کلپــورگان نیــز توســط بخــش خصوصــی راه انــدازی شــده اســت و پذیــرای 

مهمانــان اســت.

ــی  ــای طبیع ــر و جاذبه ه ــی مناظ ــار تاریخ ــتن آث ــل داش ــه دلی ــتا ب ــن روس ای
نخلســتان های باشــکوه بافــت قدیــم مســکونی خشــتی گلــی قرارگیــری در مســیر 
گردشــگری روســتای جهانــی کلپــورگان و نزدیکــی بــه شــهر ســراوان و دیگــر آثــار 
ــگر در  ــذب گردش ــی در ج ــهم بزرگ ــد س ــوار می توان ــم ج ــتاهای ه ــی روس تاریخ

ســطح اســتان سیســتان و بلوچســتان داشــته باشــد.

روســتای دزک در ســه کیلومتــری ســراوان، بیســت ودو کیلومتــری کلپــورگان و 333 
کیلومتــری زاهــدان واقع شــده اســت.

روستای دزک  
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کلپـورگان  روسـتای  ثبـت 
بـه  سـراوان،  شهرسـتان  در 
عنوان روسـتای جهانی سـفال٬ 
مسـئولیت فرهنگی تـازه برای 
است. اسـتان  مسئوالن  و  مردم 
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