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شاهـراه      
تـــا    

از  کـوره راه  
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معـر فـی
حوزهمیراثوگردشگریفعالیتمیکند. گیلگمشفصلنامهایمستقلاستکهدر
حــوزهمیــراثفرهنگــیوگردشــگری، یــکمجلــهتخصصــیدر  انتشــار آغازیــن  فکــر
آنزمــانبــاتــالشعالقهمنــدانومجــوز ســال1391شــکلگرفــت.در در نخســتینبار
شــرکت»افــقگردشــگریایرانیــان«وهمــکاریهفتهنامــه»تعطیــالتنــو«،ویژهنامــه
ســال1394وباحمایتونظارتکانونانجمنهای آندر گیلگمشچاپشــد.بعداز
صنفیراهنمایانگردشــگریسراســرکشور،شمارهالکترونیکیاینمجلهمنتشرشد

انتشارفصلنامهگیلگمشاخذشد. تاریخ18آبانماههمانسال،مجوز ودر
دارد؛ نظر تولیــددغدغههایمحیطزیســتیرادر محتواوهمدر ایــنفصلنامــههــمدر
تولید،این زیربنــایاصلــیآنراشــکلمیدهــدودر محتــوا،مفهــومتوســعهپایــدار در
رویکاغذسنگچاپمیشودکهبرایتولیداینکاغذنهدرختیقطعونه محصولبر

قابلتوجهیآبمصرفمیشود. مقدار
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داستان گیلگمش 
گیلگمــشپنجمیــنپادشــاهازنخســتین
125

ً
سلسلهسلطنتیسومراستکهظاهرا

سالبرسومریانحکمرانیکرد.اینپادشاه
حــدود2850ســالقبــلازمیــالدپادشــاهی
کردهاست.روایتیدیگر،داستانگیلگمش
رابه1500سالقبلازهومر،بازمیگرداند.این
احتمالقویهموجودداردکهگیلگمشدر
حدود2600ق.م.یکیازفرمانروایان»اوروک«

بودهباشد.
کاملتریــنمتــن»حماســهگیلگمــش«که
بــهمــارســیده،متنــیاســتکهبــرالواحــیاز
خشــتنگاشــته،آنگاهدرکــورهپختهانــد.
ایــنمجموعــهدارای12لــوحاســت.هــرلوح
مشتملبر6ســتونپلهواربهصورتشعر،

کتابخانــهی بقایــای کاوشدر کــهضمــن
در )و آشــور پادشــاه بانیپــال« »آشــور
ویرانههایمعبدَنبودرنینوا(بهدستآمده

است.
حماســه کــه باورنــد ایــن بــر کارشناســان
گیلگمشاثرادبیبسیاربرجستهوتلفیقی
ازاســطوره،حماســهوتاریــخاســت.ازطرفی
اولیــن میتــوان را گیلگمــش شــخصیت
مســافردراســطورههادانســتوایــنالواح
رانیــزمیتواناولینســفرنامهانگاشــت.بد
نیســتبدانیمکهشــخصیتگیلگمشدر
الواحمذکور،نیرومند،زیباوبلندباالتوصیف

شدهاست.
وجهتسمیهگیلگمشازاینقراراست:

گیلگمشمشهوربهاولینمسافرتاریخاستوبههمیندلیلنامفصلنامهایکهقرار
استدررابطهباسفربنویسد،ازناماووامگرفتهشدهاست.

گیلگمــشپادشــاهشــهراوروکبــوده،وشــهرمفهــومتمــدنوفرهنــگرادرپــیدارد.
فصلنامهگیلگمشبهانواعمیراثتوجهنشانمیدهدوبخشیازاینمیراثدرشهرو

شهرنشینیشکلگرفتهاست.
گیلگمــشدرماجراهــایزندگیودرســفرهیجــانانگیزش،باطبیعتدمخورمیشــود
ومیــراثطبیعــترادرکمیکند،فصلنامهنیزقراراســتمیراثطبیعــیرابهخوانندگان

بشناساند.
گیلگمشدرروایتتاریخیواسطورهای،پهلوانیاستکهبهجستجویجاودانگیمیرود؛

مرگبراوغلبهمیکند،بااینحالالواحِگلیبهجامانده،ماندگارشدهاند.
ً
امانهایتا

اینفصلنامههمانالواحراتداعیمیکندکهاینباربررویسنگچاپمیشودتاشاید
اندیشههایتوسعهپایداربپاید.
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تولیدمحتوابهصورتمتن،عکسوتصویر
ایراندرسطحبینالمللی تصویر نمایشصحیحاز

بهعنوانیکفرهنگدرسطحجامعهایرانی ترویجسفر
معرفیایرانازشناختهشدهترینجاذبههاتاآنهاکهکمتردیدهشدهاندبه

کورهراهتاشاهراه« »از ایرانیانوجهانیانباشعار
ایجادزمینهمناسببرایترویجفرهنگمطالعهبهواسطهتولیدمحتوایجذاب

وعلمی
ارتقایفرهنگمحیطزیستیباپرداختنبهمباحثتوسعهپایدار

همکاریباجوامعمحلی،احیاوحفظهنرهایسنتی،صنایعدستیومیراث
فرهنگیملموسوناملموسباپژوهش،نگارشومعرفیاینمیراث

اهداف گیلگمش

امکانخریدنسخهانگلیسیگیلگمشازسایتآمازون.

فعالیتدوچرخهگیلگمشدرشهرهایتهران،کاشان،اصفهانویزد.

مجلههایفارسیوانگلیسی. تکنولوژیواقعیتافزودهARدر استفادهاز

.WorldTravelMarket2017لندن در نمایشگاهبینالمللیسفر در حضور

درکشورهایمختلفازجملهروسیهومالـزیبرایمعرفیجاذبهگردشگری حضـور

گیلگمش. اینکشورهادر

دانشگاههایمعتبرکشورهمچوندانشگاهتهران،دانشگاهعالمه در حضور

طباطبایی،دانشگاهخوارزمیو...برایمعرفیگیلگمش.

دسـت آوردهـا
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نمایشگاههایمختلفگردشگری،میراثفرهنگیومحیطزیستکهدر در حضور

بیستوسومیننمایشگاه در برگزارشدهاست،همچنینحضور سطحکشور

مطبوعاتایران.

خانههایمحلیواقامتگاههایبومگردیدرسطحکشور. بسیاریاز عرضهدر

گیلگمشبهکمپینهایمحیطزیستیمتفاوت،همانندکمپینیک پیوستندفتر

قطرهآبوکمپیندوشنبههاوچهارشنبههایبدونگوشت.

یازدهمیندورهنمایشگاهبینالمللیگردشگریوصنایعوابستهتهران در حضور

.1396
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فعالیت های  اصلی
فصلنامه گیلگمش فارسی:

مخاطبیــنفصلنامــهگیلگمشفارســیرا،عالقهمندانوفعالینحوزههــایمعماری،
گردشگری،باستانشناسی،محیطزیست،تاریخ،ومیراثفرهنگیتشکیلمیدهند.

هــدفاینفصلنامهترویجســفربهعنوانیکفرهنگدرســطحجامعهایراناســت.
ایرانوســایرنقاطجهانبرایمخاطبایرانی بههمینجهت،درفصلنامهمطالبیاز

عرضهمیشود.
هرشمارهفصلنامههفتبخشزیرراشاملمیشود:

ایــنبخــشبرخــیازرویدادهــاوجریانهــایمرتبــطبــاموضــوعمیــراثو چهــارراه:در
گردشگریراپوششمیدهیم.

رهگو:آثـاروروایاتیکهازگذشتهبـهمارسیدهاندرادراینصفحاتبازتابمیدهیم.
رهیافــت:ازمیــراثملــیوجهانــیگرفتــهتــامیــراثمنقــولوغیرمنقــول،ملمــوسو
ناملموسویاهنرهایسنتی،صنایعدستیوآیینهاورسومیکهازدلفرهنگ،تاریخ

وهنربرخاستهوبهجایماندهاندرادراینبخشگزارشمیدهیم.
راهنامه:دراینصفحاتبهموضوعگردشگریوزیرمجموعههایآنمیپردازیم.

رهآورد:درهرشــمارهبهبررســییکموضوعدرقالب»پروندهویژه«میپردازیموآنرا
ارمغانخودبرایمخاطبانمانمیدانیم.

ایــنصفحــاتبــهســفراززوایــایمتفاوتنــگاهمیکنیــم؛معمواًلبــایکیاز همــراه:در
فعاالنحوزهمیراثویاگردشــگریهمراهخواهیمشــد؛قصهسفرمیخوانیمونکاتی

پیرامونسفررامرورخواهیمکرد.
روبهراه:بررســیروندوتحوالتیکهگردشــگریدرحالسپریکردنآناستوپرداختن
بهموضوعاتیکهفردایگردشگریرامیسازند،موضوعاتاینبخشرادربرمیگیرند.
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حوزهگردشــگریومیراثفرهنگیازجمله:شــاهنامهخوانیکودک برگــزاریرویــداددر
گالریآس،برنامهآدابپاتوق، بختیاری،نمایشگاهگروهیعکسوسفرنامهخوانیدر

آیینزورخانهوتورهایتخصصیموزهگردیازجمله:موزهملیایران
ایـدهپردازیوتولیدمحتوابرایسازمانهاونهادهایدولتی،دفاترخدماتمسافرتی،

استارتآپهایگردشگری
اعزامتیمتحقیقاتیگیلگمشبهمناطقمختلفایرانوجهانباهدفپژوهشوتولیـد

وتامینمحتوا
تحقیقدرحوزهصنایعدســتیوطراحیوتولیددراینزمینهبهصورتمحدودبهمنظور

بازتولیدواحیایصنایعدستیایران
ی دشــگر گر یخی، ر تا  ، هنگی فر ه ز حو  ر د موزشی آ وت متفا ی هها گا ر کا یی پا بر

ومحیطزیستی
راســتایفعالیتهــای برگــزاریمجموعــهجشــنوارههایetravelgram:گیلگمــشدر
تولیــدمحتــوا،اقــدامبــهبرگزاریجشــنوارههایســفرنگاریبــاعنــوانetravelgramدر
برگزاریجشنوارههای شهرهایگوناگونازجملهماکوودزفولنمودهاست.هدفاز
تولیدکننــدگانمحتــوابــرایمعرفیشــهرهایهدفدرفضای etravelgramدعــوتاز
شــرکتکنندگانخواســته مجازیاســت.بهاینشــکلکهدرطیســفریچندروزه،از
قالبعکس،متنوفیلــمرادرصفحاتاجتماعی میشــودتــامحتوایتولیدشــدهدر

خودمنعکسسازند.
قالب کورهراهتاشــاهراه:فعالیتهایآموزشــیگیلگمشدر برگــزارینشســتهایاز
روزهــاییکشــنبه برگــزارینشســتهایتخصصــی،کارگاههــاوجلســاتســخنرانیدر
حوزههــای اســاتیدمتخصــصدر ایــننشســتهابــادعــوتاز جریــاناســت.در در
مرتبــطبــامیــراثفرهنگــیوطبیعــیوهمچنیــنگردشــگری،امــکانارتبــاطمســتقیم
آنجاییکهمخاطبانگیلگمشبهتهران شــرکتکنندگانواســاتیدفراهممیشــود.از
ایــرانوجهانبهصــورتزنده محــدودنمیشــوند،عالقهمنــدانمیتوانندازسرتاســر

طریقاینستاگرامپیگیریکنند. جلسهرااز
استارتاپها شرکتدر

دیـگر فعالیت هـا
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ویژهنامه»کانونسراسریانجمنهایصنفیراهنمایانگردشگریکشور«بانگاهی
بهبرگزارینهگردهماییمتوالیراهنمایانگردشگری)زمستان1394(

ویژهنامه»کنوانسیون2017«بهمناسبتبرگزاریهفدهمینکنوانسیونجهانی
ایرانبهزبانانگلیسی)زمستان1395( راهنمایانگردشگریدر

تهران ویژهنامه»هفتشهرعشق«باهدفمعرفیگردشگریعرفانیدرمسیر
تامشهد،معرفیمیراثفرهنگیوجاذبههایگردشگریبامحوریتگردشگری

تاریخی)پاییز1396( باترندرهفتشهر کمشتابوسفر
نوجوان ویژهنامه»گیلگمشنوجوان«باهدفمعرفیمیراثوگردشگریبهقشر

بهعنوانجامعهسازانفردا)زمستان1396(

ویـژه نامـه ها

4
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گیلگمش از ابتدا تا امروز

فصلنامه شماره 1
ماه1395 تاریخانتشار:تیر

پرونده:گردشگریخیابانی

فصلنامه شماره 2
تاریخانتشار:مهرماه1395

پرونده:گردشگریخالق

فصلنامه شماره 3
تاریخانتشار:دیماه1395

پرونده:طراحیتجربه

فصلنامه شماره 4
تاریخانتشار:فروردینماه

1396
پرونده:گردشگریپایدار

فصلنامه شماره 5
ماه1396 تاریخانتشار:تیر

پرونده:اپلیـکیشـنو
گردشگری

فصلنامه شماره 6
تاریخانتشار:مهرماه1396
پرونده:ترویجپیادهگردی

فصلنامه شماره 7
تاریخانتشار:دیماه1396
ایران پرونده:میراثآبدر

زمین

فصلنامه شماره 8
تاریخانتشار:تابستان1397
کورهراهدلگشای پرونده:از
کوچتاشاهراهدلتنگیکوچه

فصلنامه شماره 9
تاریخانتشار:بهار1398

آسمان پرونده:سیریدر
پرستارهدنیایدیجیتال

فصلنامه شماره 10
تاریخانتشار:زمستان1398
پرونده:گوناگونیزبانهای

ایران بومیدر

پاييز 1398

مهرماه/ 176 صفحه/ 60000 تومان
فصلـنامه ميــراث و گردشــگرى

زبانمادریام از
گونی زبان ها و گویش ها در ایران  نگاهی به  گونا
به بهانه شعار سال 2019 سازمان ملل متحد
روایت سفر با زبان هنر
پهلوانی که مله کاشت!

به همراه سخنرانی ژاله آموزگار و گفت و گو با فریار اخالقی، 
مدیر علمی پروژه اطلس ملی زبان های ایرانی

13
98

ـز 
يـ

پاي
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»بانیرویتن،گیلگمشرامیچرخانیمتاجانایرانهمیشهسالمتباشد.«
راســتایتحققبخشــیدنبهاهدافمحیطزیســتیخودسعیداردکهدر گیلگمشدر
تمامفعالیتها،کمترینتخریبرابرایزمینبههمراهداشــتهباشــد.بههمیندلیل

فروشوتوزیعنشریاتاستفادهمیکند. دوچرخهبهعنوانابزار گیلگمشاز
میان ایــندوچرخــهنــهتنهاابــزاریبرایتوزیعیکنشــریهبلکهیکمفهوماســتودر
دنیایماشــینی نهیبمیزنــدکهاز اتومبیلهــاوماشــینآالتدودزابــهانســانامــروز
فاصلهبگیردوبرایســالمتروحوجســمخودوهمچنینســالمتفردای ایــنعصــر

پایدارتریرابیافریند. فرزندانشمسیر

توزیع سبز
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مقاصد خارجی گیلگمش

ترکیه

آلمان
گرجستان

انگلیس
هلند

سوئد

چین

روسیه

ایتالیا
فرانسه سوئیس

لهستان

یونان
اسپانیا کره جنوبی

آمریکا

آمریکای جنوبی

کانادا
اسکاتلند

برزیل

کوبا

تایلند

ویتنام
عراق

دانمارک

هند

استرالیا

سنگاپور 

اتریش

پرتغال
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استانتهران:
1 آژانسآوانگارد.
2 کتابآرین. شهر
کتابالف.3 شهر
فروشگاهکامیران.4
فروشگاهکتابباسمه.5
6 فروشگاهکتابپرهام.
کتاب.7 فروشگاهمرکزیشهر
کافهآنسو.8
9 کتابفروشیتوس.

10.کتابفروشیطهوری
11.موزهآبگینه

12.موسسهآموزشعالیبهار
13.موسسهآوایجلبسیاحان
14.موسسهآوایطبیعتپایدار

15.موسسهبارانمهر
کارتوگرافــی و جغرافیایــی ه ـ وسسـ م .16

گیتاشناسی
17.موسسهطبیعت

18.نشرچشمهکوروش
مرکز 19.نشر
20.نشرهنوز

شهرستانکاشان:
1.خانهتاریخیعباسیان

2.خانهمنوچهری
3.خونهنقلیکاشان

4.هتلمهینستانراهب

5.موزهعروسکها
6.هتلنگارستان

7.خانهروحانیبرزک

استانیزد:
1.اقامتگاهنارتیتی

اطالعرسانییزد 2.دفتر
3.کافهتراول

4.گالریبقچه

استاناصفهان:
طباطبائی 1.بارانداز

2.کافهگالریمیراث
3.فروشگاهصنایعدستیاصفهان

4.فروشگاهکتابچهارباغ

5.کافهاسپادانا
6.کلیسایوانک
7.موزهموسیقی

8.کافهگالریروزگار

استانهایگیالن،مازندران،گلستان:
اقامتگاهبومگردیگیلهبوم .1

آموزشــگاهگردشــگریرویــایشــیرین .2
شرقگلستان


رهــاد مســافرتی خدمــات شــرکت .3

رامسر همسفر

مراکز اصلی فروش
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استانخراسانجنوبی:
1.مجموعهبافتتاریخیاصفهک

استانخراسانرضوی:
1.خانهبومگردیرادکان

استانقم:
1.آموزشگاهسخنآفتابشرق

استانخوزستان:
1.کتابفروشیمحاماهواز

استانکرمانشاه:
1.کتابفروشیایران

استانکرمان:
1.میمندمون

جزیرهکیش:
1.بهآفرینطباطبائی

استانفارس:
کادمیگردشگرینورهان 1.آ
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