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جاذبه های ایران زمین از خزر تا خلیج فارس
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اینجــا »ایران زمیــن« اســت، از خــزر تاخلیــج همیشــه 
ــا  ــت ارس ت ــه، حکای ــا ارومی ــون ت ــرای هام ــارس، ماج ف
ارونــد، روایــت البــرز و زاگــرس از دماونــد تــا دنــا و الونــد؛ 

ــم. ــردی کنی ــا ایران گ ــوید ت ــفر ش ــر« هم س ــا »مه ب

یــک ایــران اســت و یــک دنیــا جاذبــه گردشــگری، یــک کشــور و 
جهانــی جذابیــت، از تاریــخ و طبیعــت گرفته تــا چهارفصلــی که در 
ــد، اینجــا  ــکان می دهن ــه هم دســت ت ــا ب ــن جغرافی ــای ای جای ج
بهــار و تابســتان و پاییــز و زمســتان را می تــوان در شــمال و جنــوب 

و غــرب و شــرق بــه تماشــا نشســت.
ــا روی  ــتیم ت ــفر گذاش ــه س ــی، برنام ــه زیبای ــدار این هم ــرای دی ب
ــک  ــی دور و نزدی ــر راه ــتانی مه ــگری اس ــات گردش ــط صفح خ
ــه  ــفر 31 صفح ــن س ــن ای ــه یم ــویم، ب ــر ش ــاک پرگه ــن خ ای
ــدارک  ــف ت ــتان های مختل ــگری در اس ــرای گردش ــی ب اختصاص

ــم. دیدی
بسترســازی بــرای رونــق صنعــت گردشــگری -به عنــوان 
ــف خــود  ــی- را تکلی یکــی از محورهــای تحقــق اقتصــاد مقاومت
ــا  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــات مق ــن منوی ــه تبیی ــتیم، چراک می دانس
ــی  ــی مبن ــی اقتصــاد مقاومت ــد ۲1 سیاســت های کل ــه بن توجــه ب
بــر »تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی آن به ویــژه 
ــه  ــل آن ب ــانه ای و تبدی ــی و رس ــی، آموزش ــای علم در محیط ه
ــی آن  ــر« و اهال ــالت »مه ــی« را رس ــج مل ــر و رای ــان فراگی گفتم

می دانیــم.
ــان  ــمارا مهم ــران ش ــای ای ــر در جای ج ــتانی مه ــگاران اس خبرن
ــژه گردشــگری  ــد، در صفحــات وی ــار خــود می کنن جاذبه هــای دی
ــارس  ــه ف ــج همیش ــه خلی ــزر ب ــما را از خ ــر ش ــزاری مه خبرگ
ــی کــه  ــران ســخن می گوییــم؛ ایران می رســانیم و از جای جــای ای
درزمینــه تنــوع زیســتی و اقلیمــی جــزو پنــج کشــور برتر جهــان و 
ازنظــر تاریخــی و فرهنگــی بیــن 10 کشــور برتــر دنیــا قــرار دارد.

از چشمه ســاران زالل، انارســتان ها، باغ هــای پســته، ســیب و 
گیــاس گرفتــه تــا ردیــف درختــان تبریــزی و کــوچ کاروان هــای 
ــت  ــی تخ ــای تاریخ ــر و بناه ــتاره کوی ــب های پرس ــایر و ش عش

ــمال و  ــبز ش ــه سرس ــای همیش ــارگاد و جنگل ه ــید و پاس جمش
خلیــج همیشــه فــارس همــه و همــه تنهــا گوشــه ای از جاذبه هــای 
ــگران و  ــد گردش ــه می توان ــوده ک ــزرگ ب ــران ب ــگری ای گردش
ــای  ــی جاذبه ه ــر برخ ــدول زی ــد. در ج ــرا باش ــافران را پذی مس
گردشــگری شــاخص اســتان ها بــه همــراه لینــک آدرس صفحــات 

ــده اســت. گردشــکری هــر اســتان آم
اگــر قصــد ســفر در تعطیــات نــوروز راداریــد و می خواهیــد یــک 
منطقــه را بــرای مســافرت انتخــاب کنیــد بــا مــا همــراه شــوید تــا 
ــه  ــن« را ب ــی »ایران زمی ــا یعن ــن بهشــت زیب ــا قســمتی از ای تنه

شــما معرفــی کنیــم.

شرق تا جنوب، از آفتاب تا غروب آفتاب
قطــار نــوروزی درراه اســت و ســوت رســیدن بــه مقصــد نیــز بــه 
ــد  ــت ق ــرزمینی مقابل ــوی س ــه می ش ــاده ک ــد. پی ــوش می رس گ
علــم می کنــد کــه در خــود هــزاران هــزار راز از تاریــخ و طبیعــت 

ــه دارد. نهفت
در ذهــن خــود مســیر ســفرت را مــرور می کنــی و بــا تیــر حرکــت 
بــر ســاز هدفــت می نــوازی. همــان ابتــدا فــاش دوربیــن 
را می زنــی و پــای بــر قلــب ایــران می گــذاری و صــدای 
ــه  ــودآگاه از هیجــان این هم ــه می شــنوی ناخ ــش را ک تاالپ تاالپ
نعمــت کــه نقــش بســته اند در کتــاب بــزرگ ایران زمیــن ســجده 

شــکر می گــذاری.
ــار  ــان و دی ــگارد از اصفه ــه بن ــت ک ــاده اس ــت آم ــن ذهن دوربی
فرشــتگان ســپیدپوش، ســرزمینی کــه گنجــی محصــور در میــان 
کوه هــا دارد. ســپس بــه بــام ایــران چهارمحــال و بختیــاری ســری 
ــگاه  ــد. آن ــس کن ــی را ح ــمان آب ــی آس ــور در نزدیک ــد و حض بزن
ســامی بــه شــهر گل هــای رنگیــن و ســنگ نگاره های مرکــزی 
ــرود  ــم ف ــر تعظی ــم س ــاک ق ــوی پ ــرم بان ــپس در ح ــرده و س ک
می آوریــم. بــا خاطــری آســوده گام بــر بزرگ تریــن شــهر خشــتی 
ــه  ــی اش ب ــای خوش صحبت ــزد را در کوچه ه ــم و ی ــا می گذاری دنی

ــینیم. ــا می نش تماش
بعــد از واکاوی خلقــت مرکــز ایــران، دســتان را ســایه چشــم کــرده 

و درگــذر از جنــوب کشــور وسوســه »انــار شــیطان« نگینــی در دل 
کویــر کرمــان را نشــان می دهــد. در همســایگی کویــر دیــاری بــه 
بلنــدای تمــدن بــه نــام سیســتان و بلوچســتان خودنمایــی کــرده و 
تــو را بــه ســرزمین چهارفصــل می خوانــد. چنــد قــدم آن طرف تــر 
ــه  ــت ک ــگ اس ــاد رن ــب هفت ــهر عجای ــزگان، ش ــن هرم ــم ای ه

ــود. ــی می ش رونمای
ــو  ــارس چشــمک زنان ت ــی ف ــای رؤیای ــه بنگــری باغ ه ــر ک باالت
ــا  ــگاه ب ــد آن ــش می کن ــس زارهای ــواری نرگ ــه هم ج ــوت ب را دع
حــس لطیــف نرگس هــا، دیده هایــت بــه بهشــت ایــران ســنجاق 
ــت  ــاز پذیرای ــوش ب ــا آغ ــهر ب ــا در بوش ــار نخــل و دری ــده و دی ش

می شــوند.  

از جنوب تا غرب؛ راهی شو! 
کم کــم گــذرت بــه جنــوب غــرب می رســد و ایــن بــار کهگیلویــه 
و بویراحمــد ایــن ســرزمین آفتــاب اســت کــه مقابلــت می ایســتد و 
می گویــد هرکجــا که هســتی بــار ســفر برگیــر. در مســیر رســیدن 
بــه ســرزمین نــور، خوزســتان نــگاه دل انگیــزی دارد وقتــی شــمیم 

ــا می پیچــد.    ــهر پل ه ــدس در ش ــاع مق ــز دف ــب و غم انگی عجی
در غــرب ایــن کهــن ســرزمین امــا صخــره و کــوه اســت 
ــران  ــرب ای ــن غ ــام، نگی ــه در ای ــوند. آنچ ــا می ش ــه رازگش ک
می شــکفد روی تنگــه رازیانــه و غــار خفــاش می چرخــد و 
ــی  ــیون زیبای ــه کلکس ــری ب ــه بگی ــا را ک ــرواز خفاش ه ــر پ پ
ــه  ــت را ب ــخ و طبیع ــل تاری ــدی و چهارفص ــاد« می پیون »خرم آب

ــرد. ــی ک ــاره خواه ــم نظ چش
کمــی باالتــر اوج تاریــخ و عشــق و احســاس دســتی روی 
آگاهــی ات می کشــاند و تــو را بــا الهــه آب هــا از معبــد آناهیتــا تــا 
ــنا  ــن آش ــاد کوه ک ــز فره ــق اعجازانگی ــاه و عش ــتون کرمانش بیس

می ســازد.
ــان  ــتر نمای ــا بیش ــت ماده ــدی در  پایتخ ــت خداون ــزه خلق معج
اســت، اســتانی که مشــاهیری چــون بوعلــی ســینا و باباطاهــر را از 
آن خــود دارد، همــدان اســتان جاذبه هــای اعجازانگیــز از روســتای 

ــل. ــه بی بدی ــا هگمتان ــه و نورافشــانی شــبانه اش ت ســنگی ورکان

جاذبه های ایران زمین از خزر تا خلیج فارس؛ با »مهر« ایران گردی کنیم

ذربایجــان شــرقی آ
غربــی ذربایجــان  آ

ردبیـــل  ا
اصفهـــان

لبـــرز  ا
یـــام ا 

بوشـــهر
تهـــران  

بختیاری و  چهار محال 
خراســـان جنوبـــی
رضـــوی خراســـان 
خراســـان شـــمالی

خوزســـتان
زنجـــان
 ســـمنان

بلوچستان و  سیستان 
فـــارس
قزویـــن

قـــم
کردســـتان
کرمـــان

کرمانشـــاه
احمد بویر  و  کهگیلویه 

گلســـتان
گیـــان  
لرســـتان 

مازنـــدران
مرکـــزی

هرمـــزگان
همـــدان

یـــزد
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و  صخره ای تریــن  ایــن  مــی روی  کــه  جلوتــر  کمــی 
کوهســتانی ترین اســتان کشــور اســت کــه با غــاری شــگفت انگیز 
ــان  ــاری را نش ــاص معم ــای خ ــی اش جاذبه ه ــتاهای پلکان و روس
ــا  ــان رنگ ه ــا و رنگین کم ــرزمین مناره ه ــتان س ــد، کردس می ده

در اورامــان.
باالتــر کــه بــروی گوهــری ناشــناخته هیجــان ســفر را دوچنــدان 
ــلطانیه و  ــی و س ــردان نمک ــای م ــا ردپ ــه ب ــان ک ــد، زنج می کن
ــمال  ــرب و ش ــه غ ــینیه اعظمــش اســطوره ای اســت در میان حس

ــران. ای
ــن را  ــه ذه ــت ک ــخ قلعه هاس ــکوه تاری ــن ش ــن ای ــا در قزوی ام
ــن  ــای که ــرزمین اژده ــه س ــو را ب ــد و ت ــر می کن ــود درگی ــا خ ب

می رســاند.

از غــرب تــا شــمال؛ کوله بــارت پــر از تاریــخ و 
ــاران ــت و ب طبیع

در شــمال غــرب پــای بــر آذربایجــان غربــی گذاشــته و بــا زادگاه 
زرتشــت و مشــت عثمــان در دیــار هــزار و یک شــب خــواب دشــت 
ــه پایتخــت  ــگاه باافتخــار ب ــی. آن ــه واقعیــت می بین سردشــت را ب
ــان و  ــه راوی ــور از قلع ــا عب ــته و ب ــدم گذاش ــران ق ــگری ای گردش
ــق  ــا عش ــرقی را ب ــان ش ــت آذربایج ــتوارش، طبیع ــای اس دژه

ســرک می کشــی.
درســت کنــار شــهر اولین هــا صــدای چشــمه های جوشــان 
ســرعین نــوای دل انگیــز آب درمانــی را می نــوازد و  تــو را بــه پیونــد 
ــگری در  ــکوه گردش ــت از ش ــاند و برای ــخ می کش ــت و تاری طبیع

ســرزمین هفت هزارســاله می گویــد.
بــه شــمال کــه می رســی حــال و هــوای شــهرها کمــی 
مرطوب تــر اســت و بــوی نــم و خــاک مشــامت را بارانــی 
می کنــد. بــه گیــان کــه نظــری بینــدازی بایــد پله پلــه تــا قلعــه 
رودخــان بــاال بــروی و حیــن لــذت بــردن از طبیعــت سرســبزش 

ــداری. ــوله برن ــی ماس ــهر پلکان ــم از ش چش
درســت کنــار دســت گیــان ایــن آواز دهلــی اســت کــه بــه گوش 
می رســد و آنچــه عیــان اســت شــنیدن ایــن آواز از نزدیــک بــوده 
کــه خــوش اســت چراکــه قلــب تاریــخ و طبیعــت در مازنــدران زده 
می شــود و روســتای نقاشــی شــده بــه دســت کمال الملــک اســت 

کــه تــو را بــا لبخنــدی صــدا می زنــد.
ــن می رســی  ــه تهــران، پایتخــت ایران زمی ــی ب ــه بیای ــر ک پایین ت
ــذر از  ــهریار و گ ــا ش ــت از ری ت ــیر معنوی ــا س ــه ب ــت ک و اینجاس

ــان. ــق جه ــاش و خال ــه نق ــی ب ــن می گوی ــن کهــن آفری ورامی
ــه میــان  ــر اســت کــه ب در کناره هــای پایتخــت کشــور جنــگل اب
ــد  ــی می گوی ــد و از تاریخ ــرک می کش ــن س ــای ایران زمی جاذبه ه

کــه زیــر یــک ســقف در ســمنان زندگــی می کنــد.
ــمه ها  ــارها و چش ــرزمین آبش ــِم س ــروی ن ــه ب ــر ک ــی باالت کم
صورتــت را نــوازش می دهــد و گلســتان بــا رازهــای پنهــان در دل 

تپه هــای تاریخــی اش پذیرایــت می شــود.

شمال تا شرق؛ از خورشید تا خورشید
ــر  در شــمال شــرق و شــرق خورشــید را خواهی نخواهــی نزدیک ت
ــل را  ــت آجی ــمالی پایتخ ــان ش ــذر از خراس ــی. درگ ــس می کن ح
ــی خواهــی  ــخ پ ــت و تاری ــای طبیع ــق زیب ــه تلفی می شناســی و ب

ــرد. ب
امــا در خراســان رضــوی دژ تســخیرناپذیر ایرانــی را می بینــی کــه 
در کنــار گنبــد طایی رنــگ امــام رضــا)ع( اســتوار ایســتاده اســت، 
اینجــا ســرزمین خورشــید اســت، اصــًا اینجــا بهشــت ایران زمیــن 

اســت، بهشــت ســرزمین خورشید.
ــه  ــت ک ــی اس ــان جنوب ــای خراس ــن جاذبه ه ــر ای ــیر آخ در مس
رونمایــی می شــود و از ســرزمین رنگ هــا در ایــران می گویــد 
ــگران  ــه گردش ــم ب ــت را ه ــال ترین درخ ــایه کهن س ــه س و تجرب

حوالــه می دهــد.
ــج  ــه خلی ــیم ب ــتان می رس ــتان و بلوچس ــیر سیس ــاره از مس دوب
همیشــه فــارس و جزایــری کــه از همیشــه تاریــخ از آن دیار بــوده و 

ــد. ــود می خوان ــه خ ــوج را ب ــا و م ــاحل و دری ــان س ــاال طالب ح

آنچه در صفحات گردشگری مهر می خوانید
بــا مــا همــراه باشــید و آهنــگ ســفرهای خــود را در صفحــه ویــژه 
گردشــگری خبرگــزاری مهــر نواختــه و قدم به قــدم بــا مهــر 
ــوید. ــراه ش ــر هم ــا مه ــران را ب ــاور ای ــرزمین پهن ــای س جاذبه ه

در ایــن راســتا نقشــه ویــژه ایران گــردی در صفحــه اصلــی 
خبرگــزاری جانمایــی و صفحــات اســتانی مرتبــط بــا آن در 
ــن  ــب ضم ــن قال ــه در ای ــده ک ــدازی ش ــتان ها راه ان ــرویس اس س
ــتری  ــتان بس ــر اس ــگری ه ــوزه گردش ــای ح ــی ظرفیت ه معرف
بــرای ارتقــای زیرســاخت ها در ایــن بخــش و همچنیــن حمایــت از 
بخــش خصوصــی بــرای بــه حرکــت درآوردن چرخ هــای صنعــت 

گردشــگری فراهم شــده اســت.
ــه  ــتان، ارائ ــر اس ــای گردشــگری شــاخص ه ــه ای از جاذبه ه نمای
ــی اســتان ها اعــم  ــار تاریخــی و طبیع ــداد آث ــد تع ــی مانن اطاعات
ــه  ــی ب ــای دسترس ــیرها و راه ه ــی، مس ــی و جهان ــده مل از ثبت ش
جاذبه هــای گردشــگری، موقعیــت جغرافیایــی و همچنیــن 
اطاعــات موردنیــاز گردشــگران از قبیــل مراکــز درمانــی و 
ــگاه هــای هال احمــر، مراکــز عرضــه ســوخت و  بهداشــتی، جای
...محتــوای برخــی گزارش هــای منتشرشــده در صفحــات اســتانی 

ــت. ــگری اس گردش
ــا  ــی ب ــد گزارش های ــگری می توانی ــات گردش ــن در صفح همچنی
ــگری  ــی«، »گردش ــای محل ــوغات و خوراکی ه ــات »س موضوع
ــه  ــتاهای نمون ــتان«؛ »روس ــر اس ــتی ه ــی«،   »صنایع دس مذهب
گردشــگری«، »غذاهــا و لباس هــای محلــی«، »زیرســاخت هــای 
اقامتــی و بررســی میانگیــن هزینه هــای موردنیــاز بــرای ســفر بــه 

آن اســتان« مطالعــه کنیــد.
تاریخــی«،  »آثــار  طبیعــی«،  »جاذبه هــای  معرفــی 
نمونــه  »مناطــق  شناخته شــده«،  کمتــر  »جاذبه هــای 
بــه  توجــه  و  خرده فرهنگ هــا  معرفــی  گردشــگری«، 
ــوا،  ــای آب وه ــردی، گزارش ه ــتایی و بوم گ ــگری روس گردش
نگاهــی بــه گردشــگری ســامت، تهیــه گزارش هایــی از 
ــا  ــه آن ه ــر ب ــه کمت ــب ک ــگفت انگیز و عجی ــر، ش ــق بک مناط
ــی  ــگری، معرف ــای گردش ــه جاذبه ه ــت، نقش ــده اس ــه ش توج
تفریحــات و مکان هــای تفریحــی در فصل هــای مختلــف 
ســال و تهیــه گزارش هــای تصویــری و فیلم هــای متنــوع 
از جاذبه هــای گردشــگری اســتان ها از دیگــر بخش هــای 

صفحــات اســتانی گردشــگری اســت.
راه انــدازی بخــش گردشــگری باهــدف معرفــی قابلیت هــای 
بخــش گردشــگری به صــورت گســترده و بــا جامعــه هــدف چنــد 
میلیــون نفــری ظرفیتــی بــرای دســت اندرکاران ایــن صنعــت اعــم 
از تورهــای گردشــگری، هتل هــا و مراکــز اقامتــی، دفاتــر خدمــات 
ــای  ــا و تعاونی ه ــد، پایانه ه ــز خری ــتوران ها، مراک ــافرتی، رس مس
مســافربری، مجتمع هــای بین راهــی، مراکــز تفریحــی، رفاهــی و 
کمپ هــای اقامتــی و ...اســت تــا بــرای معرفــی خدمــات خــود بــه 

مســافران و گردشــگران اقــدام کننــد.
بخــش ویــژه گردشــگری خبرگــزاری مهــر همزمان بــا ایام نــوروز 
رونمایــی شــده و فعالیــت آن همچنــان اســتمرار خواهــد داشــت، 
ــط  ــد و روی خ ــدان برداری ــید، چم ــان را بکش ــنه کفش هایت پاش

ــد. ــفر کنی ــن س ــف ایران زمی ــتان های مختل ــه اس ــر ب مه
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ــه  ــا ب ــودآگاه ذهنه ــوش میخــورد ناخ ــه گ ــز ب ــی اســم تبری وقت
ــدن  ــه دی ــی رود ک ــی آن م ــار تاریخ ــا و آث ــی ه ــمت زیبای س
ــه یکــی از طرفــداران و  ــد شــما را ب هرکــدام ازنزدیــک مــی توان

ــد. ــل کن ــهر تبدی ــن کانش ــگی ای ــافران همیش مس
ــور  ــگری کش ــی گردش ــای اصل ــب ه ــی از قط ــز یک تبری
ــه حســاب مــی آیــد کــه زیبایــی هــا و نقــاط گردشــگری  ب
ــوند و  ــذوب آن ش ــادی مج ــافران زی ــده مس ــث ش آن باع
ــز  ــه تبری ــفر ب ــی س ــتری اصل ــه مش ــفر، ب ــار س ــک ب ــا ی ب

ــوند. ــل ش تبدی
ــک  ــت ی ــا جمعی ــز آذربایجــان شــرقی ب ــز، مرک کانشــهر تبری
ــر  ــی 1781 کیلومت ــعت تقریب ــری، وس ــزار نف ــون و 700 ه میلی
مربــع دارد و از جنــوب بــه شهرســتان اســکو، از شــمال شــرق بــه 
ــاد و از غــرب و شــمال غرب بــه  شهرســتان هریــس و بســتان آب

ــود. ــدود می ش ــتر مح ــتان شبس شهرس
ایــن قطــب اداری، ارتباطــی، بازرگانــی، سیاســی، صنعتــی، 
فرهنگــی و نظامــی شــمال غــرب کشــور، 599 کیلومتــر فاصلــه 
بــا تهــران، ۲80 کیلومتــر فاصلــه از زنجــان، ۲19 کیلومتــر فاصله 
ــیرهای  ــه دارد و مس ــه از ارومی ــر فاصل ــل و 308 کیلومت از اردبی
خوبــی بــرای رســیدن بــه تبریــز در اختیــار مســافران و میهمانــان 

ــوروزی اســت. ن
تبریــز در غــرب اســتان آذربایجــان شــرقی و در منتهی الیــه 
مشــرق و جنــوب  شــرق جلگــه تبریــز قــرار گرفتــه  و ایــن شــهر 
ــمت  ــی، از س ــن عل ــون ب ــای ع ــه کوه ه ــمال ب ــمت ش از س
ــی و باباباغــی، از ســمت شــرق  ــه کوه هــای گوزن شمال شــرق ب
ــه دامنه هــای رشــته کوه  ــوب ب ــان و از ســمت جن ــه پای ــه گردن ب

ســهند محــدود شــده  اســت.                         
اگــر مــی خواهیــد از مســیر هوایــی به تبریــز ســفر کنید فــرودگاه 

بیــن المللــی شــهید مدنــی تبریــز کــه از قدیمــی تریــن فــرودگاه 
ــه  هــای فعــال کشــور اســت پروازهــای داخلــی و خارجــی روزان
و هفتگــی دارد کــه بــرای جابجایــی مســافران از طریــق هوایــی 
مناســب اســت و ارزروم، اســتانبول، ازمیــر، اســپارتا، باکــو، بغــداد، 
ــن  ــی ای ــد خارج ــه مقاص ــق و مدین ــی، دمش ــده، دب ــس، ج تفلی

فــرودگاه هســتند.
همچنیــن بــه طــور روزانــه پروازهایــی از اصفهــان، تهــران، اهواز، 
ــه  ــهد ب ــهر و مش ــش، ماهش ــلویه، کی ــت، عس ــاس، رش بندرعب

ــود. ــام می ش ــس انج ــز و برعک تبری
ــود  ــد خ ــی توانی ــه م ــت ک ــیله ای اس ــر وس ــم دیگ ــار ه  قط
ــم از  ــز ه ــران تبری ــن ته ــانید، راه آه ــز برس ــه تبری ــا آن ب را ب
یکــی از قدیمــی تریــن مســیرهای ریلــی کشــور اســت کــه در 
ســال 19۴0 میادی ســاخته شده اســت، خط آهن تبریز- مشهد 
و تبریــز- ســلماس هــم شــرق و غرب کشــور را به تبریــز متصل 

می کند.
الزم بــه ذکر اســت که خــط آهن تبریز جلفــا نخجوان هــم یکی از 
مســیرهای ریلی بین المللی کشــور است که به ارمنســتان و ترکیه 

می رود.
ــز  ــی راه آهــن آذربایجــان شــرقی نی ــن مســیرهای داخل همچنی
شــامل جلفــا تبریــز تهــران، تبریــز تهــران، تبریــز مشــهد، مراغــه 
تهــران، میانــه تهــران، ســلماس تهــران - تبریــز و میانــه مشــهد 

است.
ولــی اگــر بخواهیــد بــا خــودروی شــخصی خــود مســافرت کنیــد 
ــیدن  ــرای رس ــاده ای ب ــیر ج ــن مس ــترس ترین و امن تری در دس

بــه تبریــز بزرگــراه پیامبــر اعظــم)ص( اســت.
نگاهــی بــه دیدنــی هــا و آثــار تاریخــی ایــن شــهر بــدون شــک 

شــما را بــه طرفــداران ســفر بــه تبریــز تبدیــل مــی کنــد.

ــز  ــت تبری ــه قدم ــروزه اســام ب ــود؛ فی مســجد کب
ــن که

ایــن بنــا در مرکــز شــهر تبریــز قــرار دارد و یکــي از شــاهکارهاي 
معمــاري دوره اســامي بــه شــمار مــي آیــد.

ــروف اســت  ــه "گــوي مســجد" مع ــن مســجد کــه بیشــتر ب  ای
توســط ابوالمظفــر جهانشــاه بــن قــره یوســف از امــراي قراقوینلــو 

در ســال 8۴5 هجــری شمســی بنــا شــده اســت.
وقـوع زلزلـه تبریز در سـال 1158 شمسـی آسـیب فراوانـی به این 
مسـجد وارد کـرد و در اثـر آن گنبدهـای مسـجد فـرو ریخت ولی 
تعمیـرات و دوباره سـازی مسـجد بـه منظـور حفاظت و بازسـازی 
بخش هـای باقی مانده شـامل طاق هـا و پایه ها از سـال 1318 آغاز 

شـد و در 1355 کارهـای سـاختمانی آن به اتمام رسـید.
ــاي  ــوب ه ــا و چ ــجد، از تیره ــف مس ــاي مختل ــمت ه در قس
ســخت جهت کاف کشــي و اســتحکام بخشــي بنا اســتفاده شده 
است و تزیینات کاشي کاري این بنا درحد کمال و یکي ازغني ترین 

تزیینــات کاشــي موجــود در بناهــاي اســامي کشــور اســت.
ــه  ــن مســجد ب ــا، ای ــي درکاشــي ه ــه جهــت تســلط رنــگ آب ب
"فیروزه اســام " شهرت یافته اســت تا جایی که رنگ هاي کاشي 
معرق که در سراســر بنا یافت مي شوند، شامل آبي روشن، آبي سیر، 
ســفید، ســبز، زرد و قهــوه اي مــي شــود و در ایــن میــان، رنگ آبي 

بیشــترین درصــد را به خــود اختصــاص داده اســت.
این بنا به شماره 1۶9 به ثبت تاریخي رسیده است.

ــازار  ــن ب ــد در بزرگتری ــذت خری ــز؛ ل ــازار تبری ب
ــان ــقف جه مس

ــان  ــقف جه ــازار مس ــن ب ــما در بزرگتری ــه ش ــور اینک ــاید تص ش
خریــد مــی کنیــد باعــث شــود بــه تبریــز بیاییــد و بــه بــازار بزرگ 

زیبایی های تبریز مسافران را مجذوب می کند
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و قدیمــی تبریــز ســری بزنیــد و از حجــره هــای دوســت داشــتنی 
آن خریــد کنیــد.

 بــازار تبریــز از بــزرگ  تریــن بازارهــای سرپوشــیده جهــان و یکی 
ــری  ــال 1193 هج ــه در س ــت ک ــاری اس ــاهکارهای معم از ش
قمــری بــر اثــر زلزلــه با خــاک یکســان شــد ولــی طولی نکشــید 

کــه بــه همــت مــردم بازســازی شــد.
بــازار تبریــز هــم اکنــون بــه طــول یــک کیلومتــر بــزرگ  تریــن 
مجموعــه بــه هــم پیوســته و مســقف جهــان اســت کــه در ســال 

ــی ثبــت شده اســت. ــار مل 135۴ در فهرســت آث
بــازار تبریــز بــا طــاق هــا و گنبدهــای بلنــد آجــری شــامل بــازار 
ــازار حاجــان، یمینــی دوز  ــازار، ب ــازار کفاشــان، راســته ب ــر، ب امی
ــازار مشــیر،  ــازار حــاج محمــد حســین، ب ــه، ب ــازار، راســته کهن ب
ــر ابوالحســن  ــازار امی ــزرگ، بازارچــه صفــی، ب ــه زن ب ــازار دالل ب
ســرای حــاج رســول، ســرای حــاج میــرزا علــی نقــی، تیمچــه و 
ســرای شــیخ کاظــم، تیمچــه حــاج صفرعلــی، تیمچــه و داالن 

میــرزا شــفیع و تیمچــه ملــک اســت.
ــه قــرن چهــارم هجــری  ــز کــه قدمــت آن ب مجموعــه بازارتبری
ــن  ــن و بزرگتری ــوان یکــی از زیباتری ــه عن ــی رســد، ب قمــری م
ــر اصالــت تجــارت  ــده ب ــه هــم پیوســته، گواهــی زن بازارهــای ب

ــت. ــن اس ــاری در مشــرق زمی و معم
نکتــه جالبــی کــه در معمــاری بــازار تبریــز وجــود دارد ایــن اســت 
ــرار  ــی ق ــک چهارضلع ــل ی ــز در داخ ــزی تبری ــته مرک ــه هس ک
گرفتــه و بــازار تبریــز در مرکــز ایــن چهارضلعــی واقع شده اســت.

ــی  ــل گل ــارک ائ ــی در پ ــاد ماندن ــه ی ــای ب ــب ه ش
ــز تبری

ــه ای  ــه تپ ــر دامن ــز ب ــوب شــرقی تبری ــی در جن ــل گل ــارک ائ پ
ــه مســاحت  ــع ب ــه شــکل مرب ــزرگ ب ــع شــده و اســتخری ب واق
55 هــزار مترمربــع در مرکــز آن ســاخته شــده و در جنــوب آن نیز 
تپــه ای اســت کــه آن را از بــاال تــا پاییــن، هــم ســطح اســتخر، 
ــاری  ــن ج ــه ســمت پایی ــی از آن ب ــر آب ــرده و نه ــدی ک ــه بن پل

ــر زیبایــی هــای ایــن پــارک افــزوده اســت. اســت کــه ب
ــی  ــای دیدن ــارک ه ــی از پ ــا و یک ــگاه ه ــارک از گردش ــن پ ای
کشــور اســت کــه بــدون شــک در ایــام نــوروز کــه تعــداد هتــل 
ــای  ــت، فض ــگران نیس ــیل گردش ــوی س ــز جوابگ ــای تبری ه
ــرای اســتراحت و اقامــت  ــی ب ــط خوب ــارک محی ســبز اطــراف پ

ــز اســت. ــی تبری ــاد ماندن ــه ی ــای ب ــافران در شــب ه مس
در مرکــز اســتخر، عمارتــی بــه شــیوه ســنتی در دو طبقه ســاخته 
ــا و فــرح  ــارک بســیار زیب ــه صــورت پ شــده و اطــراف اســتخر ب
بخشــی درآمــده کــه یکــی از زیباتریــن جاذبــه هــای گردشــگری 

آذربایجــان شــرقی بــه شــمار مــی رود.

همچنیــن اگــر در ایــن پــارک جایــی بــرای مانــدن پیــدا نکردیــد 
نگــران نباشــید چراکــه بــرای اســکان مناســب و ایجــاد امنیــت 
ــازمان  ــوروزی، س ــان ن ــت گردشــگران و میهمان ــرای اقام الزم ب
ــاده را  ــای آم ــتی از پارک ه ــز لیس ــبز تبری ــای س ــا و فض پارک ه
ــی از قبیــل  ــارک هــا دارای امکانات ــن پ معرفــی کــرده اســت، ای
نمازخانــه، شــیر آب، آب آشــامیدنی، ســرویس بهداشــتی و دیگــر 

امکانــات هســتند.
ــجد  ــروی مس ــار و روب ــان چایکن ــع در خیاب ــافر واق ــارک مس پ
ــار،  ــان چایکن ــمس در خیاب ــافر ش ــارک مس ــز، پ ــگاه تبری دانش
پــارک  آنــاالر آتــاالر در خیابــان توانیــر، پــارک شــمیم پایــداری 
در خیابــان یاغچیــان، پــارک صائــب تبریــزی در انتهــای خیابــان 
میردامــاد، پــارک یــادگار امــام در اتوبــان شــهید کســایی و پــارک 
ــای  ــن پارک ه ــه ای ــه از جمل ــان منظری ــای خیاب ــر در انته کوث

مشــخص شــده هســتند.
همچنیـن فاز یـک و دو پـارک بزرگ تبریـز در میـدان آذربایجان، 
کمـپ گردشـگری در جاده تهـران، پارک صـدف در میـدان هتل 
مرمـر، پارک باغمیشـه در میـدان فهمیده، پـارک قوناخـار باغی 
در ابتـدای جـاده صوفیان، پـارک نیلوفـر در ابتدای جاده آذرشـهر، 
پـارک سـتارخان در ابتدای جاده آذرشـهر، بـاغ گلسـتان در میدان 
بـاغ فجـر، پـارک مسـافر در جـاده باسـمنج و پـارک آبشـار در 
ابتـدای اتوبـان پاسـداران از سـمت مرند آمـاده اسـکان و پذیرایی 

از میهمانـان نـوروزی خواهنـد بود.

کوهنوردی و تله کابین در کوه عون ابن علی
آرامــگاه عــون بــن علــی کــه مــردم تبریــز امــروزه عینالــی مــی 
نامنــد، آرامــگاه "عــون ابــن علــی" و بــرادرش "زیــد بــن علــی" 
اســت کــه گوینــد از فرزنــدان علــی بــن ابی طالــب)ع( اســت و بر 

فــراز کــوه عینالــی واقــع در شــمال شــهر تبریــز بنا شــده  اســت.
ایـن بقعـه بـا داشـتن مسـاحت زیـاد، یکـی از زیارتگاه هـای مهم 
شـهر تبریز به شـمار می رود . قرار گرفتـن زیارتـگاه در منطقه ای 
نسـبتاً پر ازدحام با موقعیت و گردشـگری مناسـب، باعث رونق هر 
چـه بیشـتر این مکان اسـت؛ به طـوری که کـوه سـرخاب )قیزیل 

سـو( بـه کوه عـون بن علی شـهرت یافته اسـت.
کافــی اســت تــا جمعــه ای فــرا رســد و بــه قصــد ورزش بــه ایــن 
کــوه برویــد تــا ازدحــام مــردم را در ایــن کــوه نظــاره گــر شــوید.

مــردم از زمانهــای قدیــم بــرای رفتــن بــه بقعــه عــون بــن علــی 
بایــد از سراشــیبی هــای کــوه عــون بــن علــی بــاال مــی رفتنــد و 
بــه همین دلیــل، تنها عده قلیلــی از کوهنــوردان به ایــن مکان می 
آمدنــد. ولــی اکنــون بــه دلیــل اینکــه جــاده آســفالت از بزرگــراه 
پاســداران تــا بقعــه کشــیده شــده اســت، بســیاری از مــردم عادی 
نیــز بــه خصــوص در آخر هفتــه و روزهــای تعطیــل بــرای ورزش 

و تفریــح، بــه ایــن کــوه صعــود مــی کننــد و عــاوه بــرآن، شــهر 
تبریــز را از بامــش نظــاره گــر مــی شــوند.

پــروژه تلــه کابیــن عینالــی کــه از ارتفاعــات عــون بــن علــی تــا 
بزرگــراه پاســداران ادامــه خواهد داشــت، یکــی از مهمتریــن پروژه 
ــه در  ــی شــود ک ــن ارتفاعــات محســوب م ــی در ای هــای عمران
ســال هــای اخیــر بــا تــاش ارگان هــای مربوطه توانســته اســت 

عاقــه منــدان زیــادی را بــه ایــن کــوه بکشــاند.

مقبره الشعرا در آرزوی پردیس فرهنگی شدن
ــگری  ــای گردش ــکان ه ــر از م ــی دیگ ــز یک ــعرا نی ــره الش مقب
تبریــز بــه شــمار مــی رود کــه ایــن روزهــا مــردم تبریــز در آرزوی 
ــز در  ــس فرهنگــی هســتند و شــهرداری نی ــه پردی ــل آن ب تبدی
آنجــا مشــغول ســاخت و ســاز اســت کــه دیــدن ایــن بنــا نیــز که 
سالهاســت بــه نمــاد تبریــز تبدیــل شــده خالــی از لطــف نیســت.

ــز  ــرة الشــعرا یکــی از گورســتان  هــای تاریخــی شــهر تبری مقب
ــون  ــم  اکن ــت و ه ــع شده اس ــرخاب واق ــه س ــه در محل ــت ک اس
ــدر در تقاطــع خیابان هــای ثقةاالســام و  ــه حی ــون تکی در پیرام
عــارف شــهر تبریــز قــرار گرفتــه، بیــش از ۴00 شــاعر، عــارف و 
رجــال نامــی ایــران و کشــورهای منطقــه از 800 ســال پیــش بــه 
ترتیــب از حکیــم اســدی طوســی تــا اســتاد شــهریار، یکــی پــس 

ــه خــاک ســپرده شــده اند. از دیگــری در اینجــا ب
ــنتی و  ــاری س ــر معم ــی از هن ــز تلفیق ــره الشــعرا تبری ــاد مقب نم
مــدرن اســت کــه در بلنــدای ایــن مجموعــه فرهنگــی و تاریخی 
ــوروزی  ــات ن ــاله در تعطی ــه س ــد و هم ــی کن ــی م خودنمای

ــت. ــی اس ــی و خارج ــگر داخل ــزاران گردش ــرای ه پذی
مقبــره الشــعرا نــه تنهــا یــک محــل گردشــگری، بلکــه 
ــکان  ــن م ــور در ای ــت و حض ــی اس ــوی و ادب ــی معن تفرجگاه
ــرز و  ــن م ــی ای ــات متعال ــی و ادبی موجــب تفکــر در پیشــینه غن

ــود. ــی ش ــوم م ب

 برج آجری منشوری به نام خلعت پوشان 
ــز- تهــران  ــری جــاده تبری ــه در 10 کیلومت ــرج ســه طبق ــن ب ای
ــت  ــرج خلع ــه ب ــوری ب ــری منش ــرج آج ــن ب ــه ای ــرار دارد ک ق

ــت. ــهور اس ــان مش پوش
ایــن بنــا در اواخــر دوره صفویــه احــداث شــده اســت و در زمــان 
قاجــار خلعــت اهدایــی شــاهان بــرای حاکمــان آذربایجــان در این 

بــرج بــر دوش آنهــا انداختــه مــی شــد.
طبقـه اول و دوم سرپوشـیده و طبقـه سـوم بـدون سـقف اسـت، 
آخریـن مراسـم خلعـت پوشـان در سـال 1330 هجری قمـری در 
زمـان حکمرانی صمدخـان مراغه ای انجام گرفته اسـت. در سـال 

هـای اخیـر دانشـگاه تبریز ایـن بنـا را مرمت کرده اسـت.

عمارت و موزه شهرداری تبریز
ایــن عمــارت بــزرگ و دیدنــی در وســط شــهر تبریــز و خیابــان 
امــام خمینــي در میدانــی موســوم بــه میــدان ســاعت واقــع شــده 
ــارج  ــادی از داخــل و خ ــرای مســافران زی ــال حاضــر پذی و در ح

کشــور اســت.
ــارت  ــاختمان عم ــن س ــه زیرزمی ــز در طبق ــهرداری نی ــوزه  ش م
ــوان  ــه عن ــن مــوزه کــه ب ــع شده اســت. ای ــز واق شــهرداری تبری
ــرح  ــران مط ــهرداری های ای ــخ ش ــوزه تاری ــا م ــتین و تنه نخس
اســت، پــس از کشــور چیــن در ردیــف اولیــن موزه هــای 

شــهرداری های جهــان نیــز قــرار دارد.
ــالگرد  ــن س ــا یکصدمی ــان ب ــال 138۶ و همزم ــوزه در س ــن م ای
تاســیس نخســتین بلدیــه )شــهرداری( ایــران در تبریــز و در 800 
ــا هزینــه یــک میلیــارد و صــد میلیــون ریــال راه  ــع و ب متــر مرب

انــدازی شده اســت.
ــاالر  ــون ت ــی چ ــای مختلف ــامل تاالره ــز ش ــهر تبری ــوزه ش م
دوربین هــای قدیمــی، تــاالر دفــاع مقــدس، چــاپ و نشــر، 
فــرش، هنرهــای معاصــر، خــط و خوشنویســی، تــاالر حکمــت و 

ــت. ــر اس ــاالر دیگ ــن ت چندی

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــال  ــت 110 س ــا قدم ــی ب ــا و قالی های ــاالر، فرش ه ــن ت در ای
ــود در  ــرش موج ــه ف ــده اند. 1۲ تخت ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ــان  ــه از زم ــت ک ــی اس ــه فرش های ــوط ب ــه مرب ــن مجموع ای
ــه دســتور  ــا ســال 13۲0 ب تاســیس عمــارت شــهرداری تبریــز ت

ــت. ــام رسیده اس ــه اتم ــده و ب ــه ش ــی بافت ــک جلیل ارفع المل

مسجد ثقه االسام با 20 ستون و 34 گنبد آجری
ــع  ــر واق ــب االم ــب صاح ــی جن ــان دارای ــجد در خیاب ــن مس ای
شــده و در دوره قاجــار و در ســال 1۲۶5 هجــری شمســی تکمیــل 
شــد و امامــت آن بــا مرحــوم میــرزا محمــد شــفیع ثقــه االســام 

پیشــواي شــیعه شــد.
در ســال 1۲91 هجــری شمســی از طــرف شــرقي مســجد یــک 
ــر در  ــتاني دیگ ــجد زمس ــد و مس ــزوده ش ــجد اف ــه مس ــاق ب ط
جانــب شــرقي مســجد احــداث کردنــد و در ســال 1310 هجــری 
شمســی ثقــه االســام بــه واســطه شکســت فاحشــي کــه در آن 
ــود  ــده ب ــع ش ــتاني واق ــجد زمس ــداث و مس ــاي جدیداالح طاقه

مجــدداً ایــن فضاهــا را برداشــته و بــه وســعت مســجد افــزود.
در حــال حاضــر ایــن مســجد بــا ۲0 ســتون ســنگي و 3۴ گنبــد 

آجــري یکــي از بزرگتریــن مســاجد تبریــز اســت.

ارگ تبریز؛ دیواری 36 متری به بلندای تاریخ
ــای  ــن دیواره ــری، یکــی از بلندتری ــوار 3۶ مت ــا دی ــز ب ارگ تبری

ــز اســت. تاریخــی کشــور و نمــاد شــهر تبری
ایــن ارگ در مرکــز شــهر تبریــز، در ضلــع جنوبــی تقاطــع خیابان 
ــون  ــروزه فضــای پیرام ــرار دارد و ام ــی و فردوســی ق ــام خمین ام
آن بــرای برگــزاری نمــاز جمعــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و 

ــز در ایــن مــکان احــداث شده اســت. ــزرگ تبری مصــای ب
ــا شده اســت.  ــاه بن ــن علی ش ــه تاج الدی ــز توســط خواج ارگ تبری
ــب  ــدودی تخری ــا ح ــان ت ــذر زم ــرزه و گ ــر زمین ل ــا براث ــن بن ای
ــن  ــی از اماک ــه یک ــده و ب ــازی ش ــون بازس ــه اکن ــود ک ــده  ب ش

ــز تبدیــل شــده اســت. ــی تبری دیدن
امــروزه تنهــا بخشــی از دیوارهــای عظیــم و محــراب بســیار بلنــد 
ــود  ــه خ ــت ک ــای مانده اس ــجد برج ــن مس ــی ای ــتان جنوب شبس

ــت. ــی آن در گذشته اس ــکوه و آبادان ــد ش موی
ــوده  ــی بری ب ــه و کاش ــل دو روی ــراف آن در اص ــوار اط در و دی
اســت و از باقیمانــده دیــوار معلــوم اســت کــه صنعــت و هنــری 
ــده  ــرده ش ــه کار ب ــات آن ب ــوار و تعلّق ــن دی ــگفت انگیز در  ای ش
اســت. خــاک و اغلــب آجرهــای ایــن دیــوار زرد رنــگ و از 

اســتحکام فوق العــاده ای برخــوردار اســت.

موزه آذربایجان؛ مجالی برای تماشای تاریخ آذربایجان
ــت  ــور اس ــای کش ــن موزه ه ــی از مهم تری ــان یک ــوزه آذربایج م

ــرار گرفته اســت. ــود ق ــار مســجد کب ــز و در کن کــه در تبری
در ایـن مـوزه کـه بـه عنـوان دومین مـوزه تاریخـی ایـران پس از 
مـوزه ملی تهران شـناخته می شـود، آثار متعلـق بـه دوران پیش از 

اسـام و دوران اسـامی بـه نمایش گذاشـته شده اسـت.

ــع و  ــر مرب ــاحت 800 مت ــه مس ــالن ب ــان از 3 س ــوزه آذربایج م
ســالن مخصــوص نمایــش ســکه ها و مهرهــای تاریخــی ایــران 

ــه اول تشــکیل شــده اســت. در طبق
در طبقـه همکف مـوزه آذربایجـان، آثار و اشـیای تاریخـی مربوط 
بـه دوران پیـش از تاریخ و دوران پیش از اسـام گردآوری شـده اند 
کـه سـفال های مربـوط به تپـه اسـماعیل آباد بـا هفت هزار سـال 

قدمـت، از تاریخی تریـن آثـار ایـن بخـش به شـمار می روند.
ــه  ــوط ب ــان مرب ــوزه آذربایج ــه اول م ــار طبق ــن آث قدیمی تری
ســده چهــارم هجــری و شــهر نیشــابور اســت کــه از مهم تریــن 
ویژگی هــای آن هــا می تــوان بــه اســتفاده از خــط کوفــی، 
اســتفاده نقش هــای اســلیمی و اســتفاده از لعــاب ســفید در ایــن 
ــان و  ــه دوره ایلخان ــوط ب ــرد. ظــروف ســفالی مرب ــار اشــاره ک آث
قفــل رمــزی مربــوط بــه ســده ششــم هجــری نیــز از دیگــر آثــار 

ــن بخــش محســوب مــی شــود. تاریخــی ای
در ســالن ســکه ها و مهرهــای تاریخــی ایــران نیــز قدیمی تریــن 
ــا دوره  ــیان ت ــران از دوره هخامنش ــده در ای ــکه های ضرب ش س
قاجاریــان بــه نمایــش درآمده انــد. همچنیــن نمونه هایــی از 

ــد. ــرار گرفته ان ــن بخــش ق ــران در ای ــای تاریخــی ای مهره
مجسـمه های ساخته شـده توسـط احد حسـینی در طبقه زیرزمین 

مـوزه آذربایجـان نگهداری می شـوند. این مجسـمه ها دید عمیقی 
نسـبت به سرگذشت و اخاق انسـان در طول سـده های گذشته و 

به خصوص سـده بیسـتم دارند.
ــوزه  ــش م ــن بخ ــی، جدیدتری ــنگ نگاره های تاریخ ــش س بخ
ــرار  ــوزه ق ــن م ــن ای ــه زیرزمی ــه در طبق ــت ک ــان اس آذربایج
گرفته اســت. در ایــن بخــش مجموعــه ای از پیکره هــای انســانی، 
ســنگ گورهــا، ســنگ های کتیبــه دار، قوچ هــای ســنگی و 

ــده اند. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــنگی ب ــمه های س مجس

خانه مشروطیت
ــز  ــهر تبری ــی ش ــای قدیم ــی از محله ه ــروطه در یک ــه مش خان
ــرار گرفته اســت.  ــز ق ــازار تبری ــام راســته کوچه و در غــرب ب ــه ن ب
ایــن بنــا بــه ســبک معمــاری دوره قاجــار ســاخته شــده و ملــک 

ــت. ــی بوده اس ــدی کوزه کنان ــاج مه ــخصی ح ش
ایــن بنــا به شــماره 1171 در ســال 135۴ خورشــیدی در فهرســت 
ــه  ــت شــده و در ســال 13۶7 خورشــیدی ب ــران ثب ــی ای ــار مل آث

ــت. ــک رسیده اس تمل
1۴ مــرداد 1۲85 مظفرالدیــن شــاه فرمــان مشــروطیت را امضــا 
کــرد امــا آنچــه مشــروطه را مانــدگار کــرد مجاهدت هــای 

ــود. ــز ب ــان در تبری ــتارخان و باقرخ س
در ایــن خانــه مجســمه ســران مشــروطه و اشــیای از آن دوران به 

نمایش گذاشــته شــده اســت.
ــی،  ــی دواچ ــاج عل ــان، ح ــان باغب ــین خ ــی از حس تندیس های
ــوارد باســکرویل،  ــی، ه ــی ختای ــاج عل ــزی، ح ثقةاالســام تبری
ــد  ــی، آخون ــر لیاوای ــی اصغ ــیخ عل ــیو، ش ــی موس ــی عل کربای
خراســانی، علــی اکبــر دهخــدا و زینــب پاشــا )تنهــا زن در صفوف 

ــای  ــف گروه ه ــای مختل ــراه مهره ــه هم ــان( ب مشــروطه خواه
ــه مشــروطه هســتند. ــی از اشــیا تاریخــی خان انقاب

موزه قاجار با آثار دیدنی و در نزدیکی مقبره الشعرا
ــه در  ــت ک ــز اس ــهر تبری ــای ش ــی از موزه ه ــار یک ــوزه قاج م
ــرار  ــگان ق ــه شش ــی و در محل ــام گروس ــه امیرنظ ــل خان مح

گرفته اســت.
مــوزه قاجــار در ســال 1385 خورشــیدی پــس از مرمــت و 

بازســازی، به طــور رســمی راه انــدازی شــد.
خانــه امیرنظــام گروســی کــه در دوره ناصرالدیــن شــاه و در زمــان 
پیشــکاری امیــر نظــام گروســی و توســط وی ســاخته شده اســت 
در ســال 1370 توســط ســازمان میــراث فرهنگــی خریــداری شــد 

بــا شــماره 17۴9 در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت شــد.
پــس از مرمــت و بازســازی بنــا بــا حفــظ ویژگی هــای معمــاری و 
شــاخص های ســنتی بنــا بــه عنــوان مــوزه قاجــار مــورد اســتفاده 
قــرار گرفــت. ایــن مــوزه در نزدیکــی مقبــره الشــعرا تبریــز کــه 
ــران،  ــهریار، قط ــه ش ــی از جمل ــاعر نام ــش از ۴00 ش ــن بی مدف

اســدی طوســی، فاریابــی و ثقةاالســام اســت قــرار دارد.
ــاالر  ــه، ت ــاالر آبگین ــی، ت ــاالر چین ــه، ت ــاالر بافت ــاالر ســکه، ت ت

ــاالر  ــه اول و ت ــم در طبق ــاالر خات ــیقی، ت ــاالر موس ــزات، ت فل
ســنگ، تــاالر اســلحه، تــاالر رجــال و فرامیــن، تــاالر معمــاری و 
شهرســازی و تــاالر قفــل و تــاالر فانــوس در زیرزمیــن قــرار دارد.

ــای  ــب ه ــر از قط ــی دیگ ــن یک ــر آه ــوزه عص م
گردشــگری تبریــز

ســایت مــوزه عصــر آهــن یکــی از شــگفت آورتریــن مــوزه هــای 
کشــور بــوده کــه مردگانــی بــا قدمــت چهــار هــزار ســال در آن 

همــراه بــا لــوازم زینتــی شــان خفتــه انــد.
سال 7۶ اولین باری بود که این گورستان با چنین شهرت جهانی بر 
اثر یک عملیات خاکبرداری ساده در جوار مسجد کبود تبریز کشف 
شد و پس از آن کاوش های باستان شناسی توسط باستان شناسان 

مطرح کشور بر روی این منطقه انجام گرفت.
پــس از تکمیــل بررســی هــای صــورت گرفتــه 38 گــور متعلــق 
ــه  ــا ب ــر آن ه ــه اکث ــد ک ــن در آن کشــف ش ــه دوره عصــر آه ب
ــود کــه  ــد و ســال 85 ســالی ب صــورت جنینــی دفــن شــده بودن
ــه عنــوان اولیــن مــوزه صحرایــی  باالخــره ایــن ســایت مــوزه ب

ــه کار کــرد. ــران آغــاز ب ای
علــت قــرار گرفتــن کلمــه ســایت در کنــار کلمه مــوزه این اســت 
کــه مــوزه هایــی کــه بــه شــکل طبیعــی در محوطــه کاوش های 
باســتان شناســی برقــرار شــده و در آن آثــار کشــف شــده بــدون 
ــام  ــه ن ــد، ب ــی آین ــش در م ــه نمای ــدن ب ــتچین ش ــر و دس تغیی

ســایت مــوزه معــروف مــی شــوند.
سایت موزه عصر آهن تبریز، محوطه باستانی است که در شمال، 
شمال شرقی و شمال غربی مسجد کبود تبریز واقع شده است. شامل 

گورستان و آثار سفالی مربوط به عصر آهن است.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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آذربایجان غربی / سکینه اسمی
آذربایجــان غربــی بــا تمــدن و تاریــخ کهــن، همــراه بــا طبیعت 
ــف  ــوام مختل ــل از اق ــی اصی ــوه، مردمان ــای انب ــر، جنگل ه بک
ــات  ــام تعطی ــران در ای ــدار ای ــی از مناطــق پرطرف ــی یک ایران

ــوروز اســت. ن
شــکل گیــری تمدن هــای آشــور، اورارتــو، مانــا، مــاد و پــارس 
در قبــل از اســام و ظهــور سلســله ها و حکومت هــای محلــی 
در ایــن بخــش از ایــران بــزرگ بــه همــراه حضــور اقلیت هــای 
ــم  ــار ه ــوری در کن ــی و آش ــرد، ارمن ــرک، ک ــدد ت ــی متع دین
ــتان  ــا اس ــده ت ــب ش ــی موج ــور خارج ــه کش ــا س ــرزی ب م
آذربایجــان غربــی بزرگ تریــن مرکــز تعامــل فرهنگــی و 

پایتخــت تاریخــی کشــور باشــد.
ــی، 58  ــده مل ــت ش ــر ثب ــزار 517 اث ــک ه ــا ی ــتان ب ــن اس ای
ــاس  ــه براس ــگری ک ــر گردش ــیر بک ــه و 13 مس ــه نمون منطق
کاوش هــای باســتان شناســی، میــراث دار تمــدن 8 هــزار ســاله 
ای اســت کــه در دل خــود رمــز ورازهــای زیــادی دارد، تمدنــی 
بــی نظیر کــه ایــن روزهــا بــی صبرانــه بــه انتظــار گردشــگران 

ــوروزی نشســته اســت. ن
ــود  ــن در دل خ ــدن که ــخ و تم ــل تاری ــه دلی ــه ب ــتانی ک اس
ــه ارث دارد  ــتگان ب ــادی از گذش ــای زی ــره ه ــتانها و خاط داس
ــا  ــی روی آنه ــرد فراموش ــان گ ــر زم ــاید در اث ــه ش ــاری ک آث
ــه شــهرها و  ــوان در ســفر ب ــوز هــم مــی ت ــا هن را پوشــانده ام
ــادی از  ــتانهای زی ــار داس ــن دی ــی ای ــا و تاریخ ــتاهای زیب روس
عشــق و همدلــی را روایــت کــرد داســتانهای هــزار و یک شــبی 
ــراث  ــه می ــادی ب ــر زی ــه مه ــر ب ــای س ــود رازه ــه در دل خ ک

ــد. دارن

ــی زادگاه زرتشــت چشــم انتظــار  آذربایجــان غرب
ــوروزی اســت مســافران ن

طبــق روایــان شــرقی زرتشــت و آنچــه کــه در کتــاب بندهــش 
ــد زرتشــت  ــی محــل تول ــده اســت، آذربایجــان غرب ــتا آم اوس
ــر  ــام دیگ ــد. ن ــچ" می گفتن ــرزمین "ایرانوی ــه آن س ــوده و ب ب
ــدس  ــکده مق ــام آتش ــه از ن ــود ک ــب: ب ــان "آذر گشس آذربایج
ــار  ــه آث ــلیمان" ک ــت "س ــیز پایتخ ــهر ش ــب در ش آذرگشس
تاریخــی آن اکنــون در شــهر تــکاب اســتان آذربایجــان غربــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــود دارد گرفت وج
ــای  ــون در محوطه ه ــه تاکن ــی ک ــتان شناس ــای باس کاوش ه
باســتانی و تاریخــی آذربایجــان غربــی انجــام گرفتــه، آثــاری از 
ــوان و اهرنجــان و  هشــت هــزار ســال پیــش در تپه هــای هفت
کــول تپــه ســلماس، حســنلوی نقــده، ربــط سردشــت، گــوک 
ــی  ــکاب، قاالیچ ــلیمان ت ــت س ــه، تخ ــه ارومی ــه و دیگال تپ
بــوکان، بســطام چایپــاره، پیراحمــد کنــدی ماکــو، بــرده کنتــه 
مهابــاد و ده هــا تپــه دیگــر بــه دســت آمــده کــه برخــی از ایــن 
آثار نشــانگر تمدنــی درخشــان و مردمــان فرهیختــه و فرهنگی 

ــوده اســت. در ایــن مناطــق ب
یافته هــای باســتان شناســی نشــان می دهــد آذربایجــان 
غربــی از تمدن هــای بزرگــی ماننــد اورارتــو، مانایــی، آشــوری، 
هــوری، میتانــی، مــادی و پارســی میزبانــی کــرده کــه معمــواًل 
ــای  ــا جنگ ه ــا ب ــک از تمدن ه ــر ی ــتقرار ه ــال و اس اضمح
ــوده و اقوامــی توانســته اند در ایــن جنگ هــا  طوالنــی همــراه ب
پیــروز باشــند کــه در میــان خــود متحــد و همــدل بوده انــد و بــا 

ــد. ــتی برآمده ان ــک از در دوس ــای نزدی ــوام و تمدن ه اق
ــان  ــتان آذربایج ــوری اس ــیمات کش ــن تقس ــاس آخری ــر اس ب
غربــی دارای 17 شهرســتان، 3۶ بخــش، 3۶ شــهر، 109 
ــی  ــهر تاریخ ــز آن ش ــت و مرک ــادی اس ــتان و 37۲8 آب دهس

ارومیــه اســت، در ایــن میان خــوی، ماکــو، مهابــاد، میانــدوآب و 
نقــده نیــز از مهم تریــن شهرســتان های ایــن اســتان بــه شــمار 
می رونــد کــه در دل خــود تاریــخ و تمــدن کهنــی را بــه میــراث 

ــد. دارن
ایــن اســتان در کنــار جاذبــه هــای گردشــگری و آثــار تاریخــی 
بــه دلیــل هم مــرزی بــا ســه کشــور ترکیــه، عــراق و جمهوری 
آذربایجــان غربی ضمــن اینکــه مســیر ورود و خروج مســافران، 
گردشــگران و میهمــان داخلــی و خارجــی اســت بلکــه بــه دلیل 
ــر یکــی از مقاصــد  ــی نظی ــرزی ب ــودن بازارجــه هــای م دارا ب

جــاذب بــرای مســافران و گردشــگران نــوروزی اســت.
ــاد و  ــت، مهاب ــهر، سردش ــرو، پیرانش ــرزی س ــای م ــه ه بازارچ
غیــره کــه ایــن روزهــا پــر اســت از اقــام و وســایل مــورد نیــاز 
خانگــی مــردم کــه بــه دلیــل اســتفاده از مزیــت مــرزی دارای 
ــه ســفر  ــه زمین ــن اینک ــی اســت ضم ــایل خارجــی و ایران وس
گردشــگران نــوروزی اســت بلکــه زمینــه ای بــرای خریدهــای 

ــه شــمار مــی رود. ــوروزی مــردم سراســر کشــور ب ن
ــی،  ــراث فرهنگ ــگری می ــاون گردش ــام مع ــاس اع ــر اس ب
ــالجاری  ــی س ــان غرب ــگری آذربایج ــتی و گردش ــع دس صنای
بیــش از ۴8۴ هــزار مســافر و گردشــگر از پایانــه هــای مــرزی 

ــد. ــده ان ــور ش ــی وارد کش ــان غرب آذربایج

مسـافران نوروزی می توانند از 5 مسـیر گردشگری 
بـه آذربایجان غربی سـفر کنند

بــا توجــه بــه مــرزی بــودن و زندگــی اقــوام و ادیــان مختلــف 
ــی  ــای تاریخ ــود بناه ــی و وج ــان غرب ــتاهای آذربایج در روس
ــاد  ــه نم ــا ب ــن مکان ه ــا، ای ــراف آن ه ــر در اط ــت بک و طبیع
ــای  ــده و جاذبه ه ــل ش ــی تبدی ــوم محل ــنت ها و آداب و رس س
ــت  ــه طبیع ــدان ب ــه من ــور عاق ــار حض ــری در انتظ ــی نظی ب

ــتند. ــوروز هس ــام ن ــول ای ــردی در ط گ
ــد،  ــگری بن ــتای گردش ــور، روس ــرده س ــا ب ــرخ ب ــتای س روس
روســتای زمزیــران، روســتای رنــد، پردانــان پیرانشــهر، جزایــر و 
روســتاهای اطــراف دریاچــه ارومیــه، باغ هــای بــزرگ ســیب و 
انگــور از مناطــق روســتایی بکــر و دیدنــی ایــن دیــار بــه شــمار 

می رونــد.
بــا گــذر از پنــج مســیر گردشــگری آذربایجــان غربــی می تــوان 
ــار و ابنیه هــای تاریخــی و  بیشــتر جاذبه هــای گردشــگری و آث

باســتانی ایــن اســتان را بازدیــد کــرد، در ایــن راســتا بــا گــذر از 
مســیر ارومیــه- اشــنویه- پیرانشــهر، مناظــر طبیعــی و اماکــن 
ــه  ــروم، بازارچ ــن ال ــهدا، چشــمه عی تاریخــی همچــون دره ش
ــروف را  ــیخ مع ــرم ش ــمه و آبگ ــت چش ــان، هف ــرزی، پردان م

ــرار داد. ــد ق ــورد بازدی ــوان م می ت
مســیر ارومیــه- مهابــاد- سردشــت نیــز غــار ســهوالن، 
ــازار  ــاد، ب ــع مهاب ــاد، مســجد جام ســدجزیره گردشــگری مهاب
ســنتی، تــاالب کانــی بــرازان، حمــام لــج میرآبــاد، جنگل هــای 
سردشــت، آبشــار شــلماش، رودخانــه زاب و چشــمه گــراو را در 

ــد. ــرار می ده ــدان ق ــد عاقمن ــرض دی مع
رودخانــه زرینــه رود، مــوزه میانــدوآب، تخــت ســلیمان، زنــدان 
ــوه  ــی، ک ــرک چمل ــن متح ــاد، چم ــرم احمدآب ــلیمان، آبگ س
ــای مســیر گردشــگری  ــز از جاذبه ه ــو نی ــار کرفت ــس و غ بلقی
ــی  ــان غرب ــوب آذربایج ــکاب در جن ــدوآب- ت ــه- میان ارومی

بمشــار می رونــد.
ــرز  ــت- م ــو- پلدش ــه- ماک ــگری ارومی ــیر گردش ــذر از مس گ
ــجد  ــوق، مس ــه ج ــد از کاخ باغچ ــکان بازدی ــز ام ــازرگان نی ب
حضــرت ابوالفضــل )ع(، دخمــه شــیرین و فرهــاد، دشــت 
بــوراالن، منطقــه عشــایری، عمــارت کاه فرنگــی، دامنه هــای 
آرارات، چشــمه ثریــا، تــاالب آغ گل، ســد ارس، رودخانــه ارس، 
ــه  ــارون و ... را ب ــازرگان و ســد ب ســاختمان شــهربانی ســابق ب

گردشــگران می دهــد.
ــان  ــمال آذربایج ــگری در ش ــیر گردش ــن مس ــره آخری و باالخ
ــا  ــن ت ــره ضیاءالدی ــوی- ق ــلماس- خ ــه- س ــی از ارومی غرب
چالــدران، مســجد مطلــب خــان، بــازار ســنتی، دروازه ســنگی، 
ــاب  ــزارع آفت ــرورق، م ــگاه فی ــرز رازی، تفرج ــور، م ــل قط پ
ــه  ــرگیس، قلع ــورپ س ــای س ــوی، کلیس ــار خ ــردان، آبش گ
تاریخــی بســطام، قــره کلیســا، دشــت تاریخــی چالــدران، مقبره 
ســید صدرالدیــن، کلیســای زرزر و کتیبه خــان تختــی در مقابل 

ــد. ــان می کن ــگران نمای ــدگان گردش دی

تکرار  غربی  آذربایجان  در  نوروز  ایران  چهارفصل 
می شود

آذربایجــان غربــی عــاوه بــر جایــگاه تاریخــی و فرهنگــی بــه 
ــرد و  ــای منحصــر بف ــز دارای ویژگی ه ــی نی لحــاظ آب و هوای
چهــار فصــل مشــخص اســت کــه در کمتــر نقطــه ای از جهان 

آذربایجان غربی مهد تاریخ و تمدن ایران/سفری به دیار هزار و یک شب

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــتان  ــار و تابس ــا در به ــه تنه ــتان ن ــن اس ــود، ای ــده می ش دی
چشــم نــواز و دل انگیــز اســت بلکــه در زمســتان نیــز بــا وجــود 
ــت ها و  ــردی در دش ــر بف ــای منحص ــرما زیبایی ه ــوز و س س

ــوازد. ــازه وارد را می ن ــده ت ــر بینن ــم ه ــه چش ــا دارد ک کوه ه
ــدد اســتان دارای آب و هــوای  ــل وجــود ارتفاعــات متع ــه دلی ب
ــه در جهــت شــمال  ــرس ک ــای زاگ کوهســتانی اســت، کوه ه
ــل  ــع ورود کام ــد، مان ــداد دارن ــرق امت ــوب ش ــه جن ــرب ب غ
ــه  ــای مدیتران ــس و دری ــوس اطل ــوب اقیان ــای مرط جریان ه
ــرمای  ــا س ــا ب ــن جریان ه ــوند. ورود ای ــتان می ش ــن اس ــه ای ب

ــت. ــراه اس ــنگین هم ــرف س ــارش ب ــدید و ب ش
یکــی دیگــر از عامــل تأثیرگــذار در آب و هــوای ایــن اســتان، 
وجــود دریاچــه ارومیــه اســت ایــن دریاچــه عــاوه بــر تأمیــن 
رطوبــت منطقــه، خــود عامــل تعدیــل درجــه حــرارت در ایــن 
ــان  ــال در آذربایج ــای س ــن ماهه ــت، گرم تری ــز اس ــه نی ناحی
غربــی تیــر و مــرداد اســت. بــا ایــن وجــود در مناطــق ییاقــی 
ایــن اســتان حتــی در ایــن ماه هــا آب و هوایــی خنــک و 
مطبوعــی وجــود دارد، فــرا رســیدن گرمــا و ســرما در آذربایجان 

ــی اســت. ــی ناگهان غرب
بارندگــی مناســب در اســتان موجــب شــده تــا نزدیــک بــه ۴0 
رودخانــه دایمــی و فصلــی، 1۲ هزار چشــمه و قنــات، 31 تاالب 
بیــن المللــی و عضــو کنوانســیون رامســر در آن شــکل بگیــرد، 
کوهپایه هــا و پســتی و بلندی هــای سرســبز در بهــار و پوشــیده 
از بــرف در زمســتان، دریاچــه ارومیــه بــا 10۲ جزیــره کوچــک و 
بــزرگ، مــزارع و باغــات ســیب و انگــور، آبشــار عظیم شــلماش 
در سردشــت، ســد عظیــم ارس در پلدشــت و 1۲ دریاچــه پشــت 
ســد، 110 هــزار هکتــار عرصه جنگلی در سردشــت و پیرانشــهر 

از جاذبه هــای طبیعــی آذربایجــان غربــی اســت.
امـا شـرایط آب و هوایی آذربایجـان غربی یـک ویژگی منحصر 
به فـرد دیگـری هـم دارد و آن اینکـه در فصل بهار قرار نیسـت 
حتمـاً شـرایط آب و هوایی بهاری باشـد چون با توجه به شـرایط 
اقلیمـی این اسـتان در وسـط فصل بهار ممکن اسـت یکبـاره با 
بـارش شـدید بـرف و تگرگ همراه شـوید و یـا نه با آفتـاب گرم 
یـک روز بهـاری را در این اسـتان سـپری کنید به هرحـال آب و 

هـوای آذربایجـان غربـی تا حـدی غیرقابل پیش بینی اسـت.
ایــن اســتان بــا بیــش از یــک هــزار و 517 اثــر تاریخــی و جاذبه 
ــی  ــده جهان ــت ش ــر ثب ــی دارای دو اث ــده مل ــت ش ــی ثب طبیع
یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگری کشــور بــه شــمار مــی رود 
از مهمتریــن جاذبــه هــای گردشــگری اســتان مــی تــوان بــه 
مجموعــه جهانــی تخــت ســلیمان تــکاب، مجموعــه جهانــی 
قــره کلیســای چالــدران، مــزار شــمس تبریــزی، غارســهوالن، 
ــه  کاخ مــوزه باغچــه جــوق ماکــو، ســه گنبــد و دریاچــه ارومی

ــرد. ــاره ک و.... اش

تخــت ســلیمان تــکاب مجموعــه ای پررمــز و راز 
ــخ دردل تاری

مجموعــه جهانــی تخــت ســلیمان و آثــار باســتانی آن یکــی از 
مهم تریــن و مشــهورترین مراکــز تاریــخ و تمــدن کشــور ایــران 
اســت کــه در کوهســتان های غــرب کشــور و در محــل بســیار 

مصفــا و خــوش آب و هوایــی قــرار گرفتــه اســت.
ــوق  ــت س ــم دارای موقعی ــای قدی ــه در زمان ه ــن مجموع ای
الجیشــی حســاس بــوده اســت. بقایــای ایــن اثــر تاریخــی بــر 
روی جبهــه ای از ســنگ در ۴8 کیلومتــری شــمال شــرق تکاب 
قــرار گرفتــه در میــان انبوهــی از آثار طبیعــی و مصنوعــی مانند 
ــه تاریخــی دیگــر  ــور کهنســال و ابنی دریاچه هــا، آبگرم هــا، قب

احاطــه شــده اســت.
ــبز در  ــک دره سرس ــک در ی ــهر گنج ــا ش ــلیمان ی ــت س تخ
ــر  ــم نظی ــای ک ــار از جاذبه ه ــری، سرش ــزار مت ــه ه ــدی س بلن
ــهر  ــان ش ــه هم ــن ناحی ــده، ای ــع ش ــی واق ــی- تاریخ طبیع
مشــهوری اســت کــه بنــا بــه نوشــته های کهــن، زادگاه 
ــک"  ــام "گنج ــه ن ــوی ب ــته های پهل ــوده و در نوش ــت ب زرتش

ــده شــده اســت. خوان
ــی تخــت ســلیمان اســراز  ــه مجموعــه جهان ــرای رســیدن ب ب
ــکاب  ــان ت ــدی- زنج ــه دن ــددی از جمل ــیرهای متع ــز مس آمی
ــار  ــاده بیج ــکاب، ج ــاهین دژ- ت ــه ش ــلیمان، ارومی ــت س تخ
ــار  ــم انتظ ــار چش ــل به ــه در فص ــیرهایی ک ــود دارد مس وج

ــت. ــی اس ــی و خارج ــان داخل ــگران و میهمان گردش

عالــم  کلیســای  قدیمی تریــن  کلیســا  قــره 
مســیحیت

مجموعــه جهانــی قــره کلیســا )کلیســای تاتائــوس( در هفــت 
کیلومتــری جــاده چالــداران - قــره ضیاءالدیــن و در دامنــه کــوه 

و روی تپــه ماهــور قــرار دارد.
ــورداری از  ــبب برخ ــه س ــی ب ــی - مذهب ــای تاریخ ــن بن ای
معمــاری بــی نظیــرش در تیــر ســال 87 بــه عنــوان نهمیــن اثر 
ثبــت شــده کشــور در ســی و دومیــن نشســت میــراث جهانــی 
ــان  ــار تاریخــی جه ــت آث ــادا در فهرس ــک کان یونســکو در کب

ــی شــد. ــرار گرفــت و ثبــت جهان ق
ــت و  ــر قدم ــاوه ب ــا ع ــره کلیس ــی ق ــای تاریخ ــت بن اهمی
معمــاری کــم نظیــرش، بــه علــت شــهادت تاتائــوس مقــدس 
یکــی از حواریــون حضــرت مســیح )ع( اســت کــه بــه دســتور 
پادشــاه ارمنســتان بــه همــراه پیروانــی کــه بــه دین مســیحیت 

ــد. ــهادت می رس ــه ش ــه ب ــن منطق ــد در ای ــده بودن گروی
ــل  ــیح )ع(، او را در مح ــرت مس ــواری حض ــهادت ح ــد از ش بع
ــر او  ــا روی قب ــپارند، بعده ــاک می س ــه خ ــا ب ــی کلیس کنون
نمازخانــه کوچکــی می ســازند و در قــرن هفتــم میــادی ایــن 

ــود. ــل می ش ــی تبدی ــای بزرگ ــه کلیس ــه ب نمازخان
ایــن کلیســا در بیــن ارامنــه مقــدس اســت و بســیاری از آنــان 
فرزنــدان خــود را بــرای غســل تعمیــد بــه ایــن کلیســا می برند، 
در آنجــا جشــن می گیرنــد، گوســفند قربانــی می کننــد و از خــدا 
ــد. و حضــرت مســیح )ع( خواســته های خــود را طلــب می کنن

ــه یکــی از  ســفرکاخ مــوزه باغچــه جــوق ماکــو ب
ــران ــای ای ــن کاخ ه رؤیایی تری

کاخ مــوزه زیبــای باغچــه جــوق در ماکــو یکــی از رؤیایی تریــن 
ــن  ــال دارد ای ــش از 1۲0 س ــری بی ــه عم ــران ک ــای ای کاخ ه
روزهــا بــرای بازدیــد گردشــگران آمــاده شــده اســت و 
دوســتداران تاریــخ معاصــر و دوره قاجــار را بــه خــود می خوانــد.

قصــر تاریخــی باغچــه جــوق کــه از یــک ســاختمان دو طبقــه 
تشــکیل شــده در داخــل محوطــه باغی بــه مســاحت 11 هکتار 
ــی و  ــنتی ایران ــاری س ــی از معم ــاری کاخ تلفیق ــراردارد، معم ق
غربــی، بــه ویــژه معمــاری روســیه اواخــر ســده نوزدهــم اســت.

ــا ســال 1353 در ایــن کاخ زندگــی  ــواده ســردار ماکویــی ت خان
می کردنــد و پــس از مرمــت و بازســازی محوطــه و ســاختمان 
آن از ســال 1358 بــه منظــور بازدیــد عمــوم افتتــاح شــد. ایــن 
ــراث فرهنگــی کشــور  ــار می کاخ مــوزه در ســال 13۶۶ در اختی

قــرار گرفــت.

مسجد جامع ارومیه اوج هنر و معماری
مســجد تاریخــی جامــع ارومیــه یکــی از بناهــای ســده  هفتــم 
)ه. ق( اثــر بــی نظیــر تاریخــی اســت کــه قدمــت آن بــه دوران 
ــزرگ و قدیمــی  ــازار ب ــه در وســط ب ــی  رســد ک ســلجوقیان م
ــری  ــتان آج ــزرگ و شبس ــن ب ــرده، صح ــوش ک ــه جاخ ارومی
ــده  ــیده ش ــدی پوش ــد بلن ــا گنب ــط آن ب ــه وس ــیعی دارد ک وس

ــت. اس
از خصوصیت هــای بــارز ایــن مســجد شــباهت قســمت 
ــی،  ــر روایت ــت و بناب ــان اس ــانی دامغ ــا کاخ ساس ــی آن ب قدیم
ــوده  ــانی ب ــدی دوره  ساس ــن معب ــش از ای ــجد پی ــاخت مس س
اســت، هســته  نخســتین مســجد جامــع ارومیــه، شبســتان گنبد 
 داری در وســط اســت کــه ســاختمان آن بــه دوران ســلجوقیان 
و قــرن ششــم هجــری قمــری تعلــق دارد و ۴0 ســتون متصــل 
بــه ایــن شبســتان گنبــددار مربــوط بــه دوران ایلخانی هســتند.

ــه  ــه اوایــل دوره  زندی حجــره  هــای اطــراف صحــن مســجد ب
متعلــق  انــد و ســنگ  نوشــته  موجــود، زمــان احــداث آن  را ســال 
ــجد  ــراب مس ــد، مح ــان می ده ــری نش ــری قم 118۴ هج
سرتاســر پوشــیده از کتیبه هایــی بــه خــط کوفــی و ثلــث اســت، 
ــه ۲5۶  ــه  ۲55 و قســمتی از آی ــی محــراب، آی در حاشــیه  بیرون

ســوره  بقــره بــه خــط کوفــی نوشــته شــده اســت.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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مــزار شــمس تبریــزی، میعــادگاه نــوروزی 
عرفــان عاشــقان 

بــارگاه شــمس تبریــزی عــارف نامــی کشــور و دنیــا همه ســاله 
ــامی و  ــان اس ــقان عرف ــل عاش ــوروز خی ــام ن ــژه در ای ــه وی ب
ایرانــی را بــه زیــارت مــزارش در شهرســتان خــوی می کشــاند.

شــمس الدین محمــد تبریــزی از جملــه عرفــای بــزرگ و 
ــگفت و  ــر ش ــه تأثی ــت ک ــوریده ای اس ــدار و ش ــای نام حکم
ــور  ــا ظه ــامی، ب ــان اس ــت و عرف ــخ حکم ــگرفش در تاری ش
ــا  ــی موالن ــان یعن ــقان و عارف ــار عاش ــردی از تب ــل م بی بدی
ــوی آشــکار و اظهــار می شــود کــه  ــن مول محمــد جــال الدی
ــاالت او  ــی از خی ــران و خیال ــات او حی ــود از ماق ــا خ موالن

می دانــد.
ــمس  ــه ش ــوب ب ــزاری منس ــزی روی م ــمس تبری ــرج ش ب
تبریــزی در دوره صفویــان در شــهر خــوی ســاخته شــد، ایــن بنا 
در محلــه امامــزاده ســید بهلــول در شــمال غربــی شــهر خــوی 

در آذربایجــان غربــی واقــع اســت.
ــی  ــوچ وحش ــاخ هایی از ق ــا ش ــاره ب ــن من ــی ای ــطح بیرون س
کــه شــاه اســماعیل صفــوی طــی اقامــت ۴0 روزه اش در کــوه 
چلــه خانــه خــوی شــکار کــرده بــود، تزییــن شــده اســت، بــرج 
شــمس تبریــزی 3.۴0 متــر قطــر داشــته و مســاحت آن نیــز 11 

متر اســت.

غار ســهوالن، دنیایی شگفت انگیز در اعماق طبیعت 
مهاباد

 غار ســهوالن مهاباد پس از غــار "علیصدر" همــدان بزرگ ترین 
و وســیع ترین غــار آبی ایران اســامی به شــمار مــی رود و دنیایی 
ــرای  ــز در اعمــاق زمیــن اســت کــه ســاالنه پذی شــگفت انگی
هــزاران گردشــگر نــوروزی بــرای تماشــای زیبایی هــای ســحر 

انگیــز اســت.
ــاده  ــاد و ج ــتان مهاب ــری شهرس ــهوالن در 35 کیلومت ــار س غ
ــزرگ کــه  ــد حوضچــه ب ــوکان واقــع شــده و از چن ــاد - ب مهاب
بــه وســیله داالنهــای آبــی بــه هــم متصــل شــده اند تشــکیل 
یافتــه اســت، ارتفــاع ســقف غــار از ســطح آب در حوضچــه آخر 
50 متــر و عمــق آب در حوضچــه وســط بــه 35 متــر می رســد.

ایــن غــار تــا انــدازه ای شــبیه بــه غــار علیصــدر همــدان اســت 
بــا ایــن تفــاوت کــه قســمت کشــف شــده آن در حــال حاضــر 
ــراوان  ــا و ف ــیار زیب ــای بس ــوده و قندیل ه ــی نب ــدان طوالن چن
ــوان در  ــوردی می ت ــه صــورت م ــار علیصــدر را ب موجــود در غ

ــی  ــهوالن دارای دو در اصل ــار س ــرد، غ ــاهده ک ــار مش ــن غ ای
اســت کــه بــه هــم راه دارنــد و می تــوان از هــر یــک از آن هــا 

وارد غــار و از در دیگــر خــارج شــد.
بعــد از ورود بــه غــار و پــس از طــی مســیر پیــاده بــا 
ســوار شــدن بــر قایــق می تــوان بــه دیــدن جاذبه هــا و 
شــگفتی های نهفتــه در دل ایــن غــار پرداخــت، هــم اکنــون به 
لطــف نورپــردازی محیــط درونــی غــار کــه بــا انــواع المپ هــا 
و نورافکن هــا چراغانــی شــده، مناظــر شــگفت انگیــزی 
ــکال  ــار اش ــل غ ــوبات داخ ــرد. رس ــاهده ک ــوان مش را می ت
گوناگونــی دارد: پــای فیــل، عــروس دریایــی، خفــاش و... کــه 
بــه همــراه قندیل هــای زیبــای غــار آنــرا بســیار دیدنــی کــرده 

ــت. اس

بزرگ ترین تـاالب آذربایجان غربی گردشـگران را 
می خواند فـرا 

دریاچــه ارومیــه هــر چقــد هــم خشــک شــده و در بحــران بــه 
ســر بــرد بــاز بــه عنــوان بزرگ تریــن تــاالب آذربایجــان غربــی 
دارای مناظــر و طبیعــت بکــر و زیبایــی اســت که گردشــگران و 

ــد. ــرا می خوان ــوروزی را ف ــافران ن مس
آذربایجــان غربــی دریاچــه ارومیــه را بــه عنــوان بزرگ تریــن 

ــی  ــال حاضــر یک ــای داده اســت و در ح ــود ج ــاالب در خ ت
از پدیده هــای طبیعــی، اقتصــادی و گردشــگری مهــم 
در منطقــه محســوب می شــود، ایــن دریاچــه در ارتفــاع 
ــع شــده، طــول  ــا واق ــری از ســطح دری ــزار و ۲۶7 مت یک ه
ــا  ــن 15 ت ــرض آن بی ــر و ع ــا 1۴0 کیلومت ــدود 130 ت آن ح
ــا ۶0  ــر اســت، عمــق متوســط آن را 50 ت ــر متغی 50 کیلومت

ــد. ــن زده ان ــر تخمی مت
آب دریاچــه ارومیــه بی نهایــت شــور بــوده و بــه دلیــل کم آبــی 
و خشکســالی میــزان نمــک آن از حــد طبیعــی فراتر رفته اســت 
و ایــن امــر ســبب عــدم یخ زدگــی ایــن دریاچــه شــده اســت، 
قابلیت هــای گردشــگری دریاچــه ارومیــه را می تــوان بــر 
ــف  ــدد، پوشــش های گیاهــی مختل ــر متع اســاس وجــود جزای
و حیــات وحــش موجــود در آن دانســت چــرا کــه ایــن دریاچــه 
ــار  ــم انتظ ــوده و چش ــنگی ب ــره س ــره و صخ دارای 10۲ جزی

گردشــگران و مســافران اســت.
جزایــر کبــودان، اشــک، اســپیر، آرزو و اســامی از جملــه ایــن 
جزایــر اســت که پوشــش گیاهــی متنــوع و حیــات وحــش را در 

خــود جــای داده اســت.

تپه حسنلو میراث دار تمدن 8 هزار ساله
تپــه باســتانی حســنلوی نقــده، تمدنــی هشــت هــزار ســاله در 
ــا وجــود  ــوده کــه ب قلــب تاریــخ باســتانی آذربایجــان غربــی ب
ــی  ــار جهان ــت آث ــت در فهرس ــرای ثب ــف ب ــای مختل مزیت ه

هنــوز ایــن مهــم محقــق نشــده اســت.
ــف  ــی کش ــال 133۶ در پ ــی از س ــر تاریخ ــی نظی ــر ب ــن اث ای
خرابه هــای شــهر و دژی متعلــق بــه دوره ماننــا یعنــی 8 
هــزار ســال قبــل، اهمیــت فراوانــی پیــدا کــرد کــه بــا کشــف 
جــام زریــن نیــز بــر اهمیــت باســتانی و تاریخــی ایــن محوطــه 

ــد. ــزوده ش اف
باســتان شناســان ایرانــی و خارجــی قدمــت ایــن تپــه باســتانی 
را 800 تــا 1۴00 ســال قبــل از میــاد تخمیــن زده انــد، حــدس 
دیگــر آن اســت کــه آثــار مربــوط بــه ویرانه هــای تپــه حســنلو 
در 700 یــا ۶50 ســال قبــل از میــاد بــه آتــش کشــیده شــده 
کــه در هــر صــورت نشــان دهنــده جایــگاه تاریخــی ایــن اثــر 

بــی نظیــر اســت.
تپــه باســتانی حســنلو بــه همــراه مهم تریــن اثــر مکشــوفه آن 
یعنــی جــام "زریــن حســنلو" بــا قدمتــی بیــش از هشــت هــزار 
ســال قبــل از میــاد مســیح در نقــده اســتان آذربایجــان غربــی 

نمــادی از تاریــخ کهــن ایــران اســامی اســت.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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اســتان اردبیــل با برخــورداری از تاریــخ و تمدن 
هفــت هــزار ســاله و یادگارهــای کهــن مربوط 
بــه آن و پیونــد آن بــا طبیعــت و جاذبــه هــای 
ــکوه  ــرزمینی پرش ــه س ــر ب ــی نظی ــی ب طبیع

ــرای گردشــگری شــناخته مــی شــود. ب
ــه تریــن شــهرهای  ــر جاذب اردبیــل یکــی از پ
ایــران بــه لحــاظ تنــوع جاذبــه هــای 
ــری  ــره گی ــرای به ــی ب ــگری و مأمن گردش
ــار و  ــی اعص ــای تاریخ ــان از یادگاره همزم

ــت. ــر اس ــت بک طبیع
ــه نام هــای  ــخ، ب ایــن ســرزمین در طــول تاری
گوناگونــی ازجملــه "داراالرشــاد"، "دارالملک"، 
ــوده   ــب ب ــان" و... ملق ــان"، "داراالم "دارالعرف
ــف،  ــای مختل ــه در دوره ه ــر اینک ــاوه ب و ع
ــت  ــه  عل ــده، ب ــان ش ــت آذربایج ــز ایال مرک
ــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم یکــی  ق
از شــهرهای کلیــدی اقتصــادی ایــران اســت.
ــن  ــی در ای ــتان شناس ــهای باس نتیجــه کاوش
منطقــه قدمــت اردبیــل را بــه بیــش از هفــت 
هــزار ســال می رســاند بطوریکــه آثــار تاریخی 
ــه  ــی آن نمون ــار طبیع ــی آث ــتانی و حت و باس
هایــی مثــال زدنــی بــرای اثبــات ایــن مدعــا 
ــار تاریخــی  ــن آث اســت. تشــریح برخــی از ای
و طبیعــی شــاخص مــی توانــد در ایــام 
گردشــگری نــوروزی عاقمنــدان را بیشــتر بــا 

ــازد. ــنا س ــتان آش ــت اس ــخ و طبیع تاری

مجموعــه جهانــی بقعــه شــیخ صفی 
ــن اردبیلی الدی

ــن  ــیخ صفی الدی ــه ش ــس بقع ــه نفی مجموع
ــن  ــیخ صفی الدی ــدار ش ــارف نام ــام ع ــه ن ب
ــه، در  ــی جــد ســاطین صفوی اســحاق اردبیل
ســال 735 هجــری قمــری بــه دســت فرزنــد 
وی صدرالدیــن موســی و در ابتــدا گنبــد فعلــی 
ــا  اهلل اهلل محــل دفــن شــیخ صفــی الدیــن بن

شــد.
پــس از شــروع حکومــت صفویــه، بــه 
ــه جــد خــود،  ســبب ارادت شــاهان صفــوی ب
بخشــهای مختلفــی بــه ایــن مجموعــه اضافه 
شــد. به ویــژه در دوره شــاه عبــاس اول و از آن 
ــه شــیخ صفــی  ــی ب جــا کــه وی ارادت فراوان
الدیــن داشــت و بســیار بــه زیــارت مقبــره وی 

ــر،  ــن اث ــن ای ــل و تزیی ــرای تکمی می رفــت، ب
ــت. ــی صــورت گرف ــای فراوان کاره

ــور  ــا حض ــیخ ب ــه ش ــوی، بقع ــر صف در عص
ــه  ــان ب ــوی چن ــد صف ــزرگ عه ــتادان ب اس
ــس از  ــان پ ــه همچن ــد ک ــته ش ــور آراس زی
ــی از  ــوان یک ــه عن ــرن ب ــن ق ــت چندی گذش
مفاخــر تاریخــی و فرهنگــی ایــران بــه شــمار 

می آیــد.
ــع در  ــر بدی ــا اث ــاوی ده ه ــه ح ــن مجموع ای
مضامیــن مختلــف رشــته های هنــری اســت 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه عالی تریــن 
نــوع کاشــی کاری معــرق و مقرنــس و 
و  نفیــس  و  زیبــا  کتیبه هــای  گچ بــری 
ــر  ــوی )می ــزرگ دوره صف ــان ب ــط خطاط خ
ــد اســماعیل  ــن، محم ــوام الدی ــر ق ــاد، می عم
ــب  ــره کاری، تذهی ــده، نق ــای ارزن و...( منبته
ــره  ــری و غی ــگ ب ــی و تن ــاکاری، نقاش و ط

ــرد. ــاره ک اش
چــپ  ســمت  در  ســرا:  جنــت  مســجد 
ــرار  ــرا ق ــت س ــرای ورودی، مســجد جن سرس

گرفتــه اســت کــه بــه صــورت فضــای هشــت 
ضلعــی طراحــی شــده و فاقــد محــراب اســت. 
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه فضــای جنــت 
ســرا بیــش تــر بــرای انجــام مراســم صوفیانــه 
ــوده و  ــه ب ــماع عارفان ــس س ــن مجال و گرفت
ســنگ میــدان یــا »میــدان داشــی« آن هنــوز 
در مجموعــه بقعــه شــیخ صفــی الدیــن موجود 

ــت. اس
مســجد جنــت ســرا در گذشــته دور دارای 
ســقف گنبــدی بــوده کــه پــس از فــرو 
ریختــن در دوره قاجاریــه، ســقفی چوبــی 
ــر 1۶  ــه ب ــد ک ــاد ش ــطح روی آن ایج و مس

ســتون چوبــی اســتوار شده اســت.

هنــر آفرینــی شــیخ بهایــی در 
صفــی شــیخ  مجموعــه 

یکــی دیگــر از بخشــهای قابــل توجــه 
ــاالر  ــن ت ــی الدی ــیخ صف ــه ش ــه بقع مجموع
ــش از ۴00 ســال  ــه بی ــه اســت ک ــی خان چین
پیــش توســط شــیخ بهایــی طراحــی شــد و در 
قســمت خــاوری قندیــل خانــه یــا رواق اصلی 
ــا  ــک ب ــا دو ورودی اری ــه ب ــه ک ــرار گرفت ق

دارالحفــاظ ارتبــاط می یابــد.
ــاه  ــار ش ــه دارای چه ــی خان ــاختمان چین س
نشــین و دارای تاقنماهــای نفیــس از نــوع 
مقرنــس گچــی اســت کــه روی آن نقاشــی و 
ــوازن  ــی و ت ــت. هماهنگ ــاکاری شده اس ط
ــس از اســلیمها و  ــا ســطوح مقرن ــا ب ــگ ه رن
گل هــای مختلــف منظــره ای شــگفت انگیز را 
ایجــاد کرده اســت. ایــن مــکان در دوره صفویه 
ــه، ســیمینه و  ــداری ظــروف زرین محــل نگه
ظــروف سفارشــی شــاه عبــاس اول از کشــور 

چیــن بوده اســت.

ــاده ای  ــتحکام فوق الع ــاالر از اس ــن ت ــاي ای بن
ــه ای  ــوع زلزل ــي وق ــه حت ــت ک ــوردار اس برخ
بــه قــدرت هفــت ریشــتر اثــری در آن نداشــته 

اســت.
مجموعــه ظــروف اهدایــی امپراطــور 

چیــن
ــه هــزار و ۲5۶ محفظــه دارد کــه در  چینی خان
ــور  ــی امپرات ــی  هــای اهدای همــه آن هــا چین
ــای  ــبت احی ــه مناس ــاه عباس ب ــه ش ــن ب چی
ــی کــه از طــرف  ــی  های جــاده ابریشــم و چین
دولــت ایــران بــه کشــور چیــن ســفارش شــده 
ــی  ــروف چین ــت. ظ ــته اس ــرار داش ــود، ق ب
پــس از رســیدن بــه ایــران توســط هنرمنــدان 
ــاه  ــده ش ــر "بن ــه مه ــان ب ــکاک در اصفه ح
ــه اردبیــل  والیــت عبــاس" ممهــور شــده و ب
فرســتاده مــی  شــد و در محفظــه  هــای تــاالر 

چینی خانه قــرار می  گرفت.
شــاه عبــاس زمانــی کــه بــرای اســتراحت یــا 
ــرد،  ــی  ک ــفر م ــل س ــه اردبی ــینی ب ــه  نش چل
در تــاالر چینــی  خانــه اقامــت می کــرده 
ــای  ــس از امض ــود پ ــی  ش ــه م ــت. گفت اس
ــش از 800  ــای بی ــن ترکمنچ ــه ننگی عهدنام
عــدد ظــروف چینــی و حــدود ۴ هــزار کتــاب  
ــا بســیاری از عتیقــه   دســت  نویــس نفیــس ب
جــات مجموعــه شــیخ  صفــی  الدیــن توســط 
ژنــرال باســکویچ غــارت شــد کــه تعــدادی از 
ــوزه دیگــری  ــاژ و م ــوزه آرمیت ــار در م ــن آث ای
در روســیه بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
ــیخ  ــه ش ــه  بقع ــهای مجموع ــر بخش از دیگ
صفــی الدیــن مــی تــوان بــه شــهید گاه محل 
دفــن شــهدای چالــدران، حــرم خانــه، مقبــره 
ــد از  ــی چن ــره تن ــماعیل اول و مقب ــاه اس ش
شــاهزادگان صفــوی همچنیــن همســر شــیخ 

پیوند طبیعت و تاریخ در اردبیل؛ شکوه گردشگری در سرزمین ۷ هزار ساله
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ــر  ــهای دیگ ــخ و بخش ــن، مطب ــی الدی صف
ــرد. ــاره ک اش

مسـجد جمعـه اردبیل متعلق بـه دوره 
قی سلجو

یکــی از مهمتریــن آثــار باســتانی اردبیــل 
مســجد جمعــه آن اســت کــه بــرای نخســتین 
ــری در دوره  ــرن پنجــم هجــری قم ــار در ق ب
ســلجوقی، بــر روی ویرانــه هــای یــک 
ــه عهــد ساســانی ســاخته  ــق ب آتشــکده متعل

ــد. ش
ــی کــه مغولهــا در ســال 1۲17 میــادی  زمان
ــجد  ــه مس ــد، ب ــود کردن ــل را ناب ــهر اردبی ش
ــد آن  ــد و گنب ــراوان وارد آم ــیب ف ــه آس جمع
در ســال ۶50 هجــری قمــری بــا اعمــال 
ــاره ســاخته  ــاری دوب ــی در معم ــرات جزئ تغیی

ــد. ش
ایــن بنــا بــا شــماره ۲۴8 در تاریــخ ۲8 خــرداد 
ــت  ــه ثب ــی ب ــار مل ــزو آث ــال 1315 ج ــاه س م
ــل  رســیده و در قســمت شــمال شــرقی اردبی
و بــر فــراز تپــه ای بلنــد و در میــان گورســتانی 
مرتفــع، حــد فاصــل کوچه هــای عبــداهلل شــاه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــمس الدین ق و پیرش

ــیخ  ــدر ش ــل پ ــیخ جبرئی ــره ش مقب
ــی ــن اردبیل ــی الدی صف

در نزدیکــی اردبیــل قریــه ای بــه نــام 
ــیخ  ــدر ش ــگاه پ ــه آرام ــت ک ــوران اس کلخ
ــع  ــی در آن واق ــحاق اردبیل ــن اس ــی الدی صف

شــده و بــه لحــاظ قدمــت تاریخــی خــود همه 
ســاله گردشــگران بســیاری را بــه حضــور مــی 

ــد. طلب
ــه  ــل از جمل ــن جبریی ــیخ امین الدی ــره ش مقب
ــاری  ــترده معم ــر گس ــن نمونــه مقاب بهتری
اســامی ایــران محســوب می شــود کــه 
ــن  ــزا آن و تزیی ــودن اج ــوزون ب ــادگی و م س
ــا، آن را  ــن بن ــی ای ــاده در ســطوح داخل فوق الع
در زمــره شــاهکارهای معمــاری دوره صفویــه 

ــت. ــرار داده اس ق
ــا  ــور ن ــه ط ــه ب ــی اســت ک ــره بنای ــن مقب ای
ــه، یــک  مســاوی از دو قســمت تشــکیل یافت
عمــارت چهارگــوش مرکــزی و یــک مقصوره 
ماننــد پنــج ضلعــی در جلــو. اضــاع ایــن بنــا 
ــه  ــرار گرفت ــنگی ق ــالوده س ــر روی ش ــه ب ک

ــت. ــزی اس ــوک تی ــای ن دارای تاق نماه
بــه عقیــده کارشناســان برجــی کــه شــبیه برج 
مقبــره  شــیخ صفــی اســت احتمــاال مربــوط به 
قــرن هشــتم هجــری قمــری اســت که شــیخ 
صدرالدیــن موســی پســر دوم شــیخ صفــی آن 
ــر روی  ــه ب ــي ک ــا عمارت ــاخته اســت. ام را س
ــه،  ــرار گرفت ــی ق ــای اصل ــراف بن ــالوده اط ش
ــه  ــا بقع ــان ب ــی همزم ــد یعن در زمان هــای بع
شــیخ صفــی در اوایــل قــرن دهــم بنــا شــده 

اســت.
ــه  ــل در محوط ــیخ جبرئی ــر ش ــر قب ــاوه ب ع
ــن از  ــد ت ــر چن ــی قب ــه تاریخ ــن مجموع ای
شــاهزادگان صفــوی و همچنیــن قبــر امامزاده 
ــی  ــام موس ــرادر ام ــی ب ــه روایت ــه ب ــزه ک حم

ــده اســت. ــع ش ــم اســت واق کاظ

مــوزه هــای اردبیــل گــواه شــوکت و 
تفاخــر دارالرشــاد

ــن  ــی: ای ــا خطای ــی ی ــتان شناس ــوزه باس م
مــوزه کــه بــه تخلــص شــاه اســماعیل 
ــران  ــیعی در ای ــت ش ــذار حکوم اول بنیانگ
نــام گــذاری شــده در کنــار مجموعــه بقعــه 
ــت.  ــده اس ــع ش ــن واق ــی الدی ــیخ صف ش
ــق  ــی متعل ــر تاریخ ــوزه 500 اث ــن م در ای
ــه  ــف از جمل ــی مختل ــای تاریخ ــه دوره ه ب
انــواع ســفالینه هــای ســاده و منقــوش، 
ــی و  ــای آب ــی ه ــه ای، چین ــروف شیش ظ
ــزار و ادوات مفرغــی از دوره هــای  ســفید، اب
مختلــف تاریخــی منطقــه گــردآوری شــده و 
ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــرض نمای در مع

ــه در  ــوزه ک ــن م ــار ای ــن در کن ــر ای ــاوه ب ع
مکانــی بــه وســعت هــزار و 800 متر مربــع راه   
اندازی شــده، یــک ســایت باســتانی و تاریخی 
طراحــی شــده کــه بخشــی از تاریــخ و تمــدن 
ــی یوغــون شهرســتان  ــه بوین اشــکانی منطق

 نیــر را معرفــی مــی کنــد
ــوزه  ــن م ــل: ای ــی اردبی ــردم شناس ــوزه م م
کــه کــه یکــب از حمــام هــای تاریخــی 
اردبیــل بــه حســاب مــی آیــد بــه نــام حمــام 
ــا همــت  ظهیراالســام معــروف اســت کــه ب

میــراث فرهنگــی اســتان مرمــت و بــه مــوزه 
ــن  ــت. ای ــده اس ــل ش ــی تبدی ــردم شناس م
مــوزه در مجــاورت بقعــه بــزرگ شــیخ صفــی 
ــرار دارد و  ــل ق ــو اردبی ــی قاپ ــدان عال و در می
ــی و  ــار تاریخ ــتانی و آث ــار باس ــش آث ــا نمای ب
محلــی فرهنــگ و آداب و رســوم ایــن منطقــه 

ــت. ــته اس ــش گذاش ــه نمای را ب
مــوزه صنایــع دســتی اردبیــل: ایــن مــوزه بــه 
ــای قدیمــی شــهر  ــام ه ــوان یکــی از حم عن
اردبیــل در کوچــه شــهیدگاه واقــع اســت کــه 
پــس از اتمــام عملیــات مرمــت در بهمــن مــاه 
ســال 1387 بــه عنــوان مــوزه صنایــع دســتی 
اســتان بــا هدف نمایــش آثــار هنــری و صنایع 
دســتی و ایجــاد کارگاههــای هنــری بــه بهره 
بــرداری رســید. از دیگــر مــوزه هــای اردبیــل 
مــی تــوان بــه مــوزه تاریــخ طبیعــی در خیابان 
دانشــگاه و مــوزه مفاخــر دینــی در تــازه میدان 

اشــاره کــرد.

یــادگار  اردبیــل  تاریخــی  بــازار 
شــکوه عهــد صفــوی

بــازار اردبیــل یــادگاری از دوره صفــوی و 
ــری  ــم هج ــرن ده ــت. در ق ــل آن اس ماقب
در زمــان حکومــت شــاه طهماســب اول 
ــادی  ــیار زی ــق بس ــل از رون ــای اردبی بازاره

بوده انــد. برخــوردار 
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ــد از:  ــل عبارتن ــازار اردبی ــدی کل ب تقســیم بن
ــراجان،  ــان، س ــان، خراط ــاالن، قصاب ــازار بق ب
قیصریه، چاقــو فروشــان، کاه دوزان و راســته 
اصلــی بــازار، راســته قیصریــه، عافان، راســته 
پیرعبدالملــک، بــازار زرگــران، ســراجان، پارچه 
ــازان،  ــگران، چاقوس ــان، مس ــان، کفاش فروش
ــوع  ــه در مجم ــا ک ــراهای آنه ــران و س آهنگ
ــوالت و  ــی محص ــته تمام ــرا و راس در ۲5 س
تولیــدات مــورد نیــاز مراجعــان را عرضــه مــی 

ــد. کن
در قــرن هفتــم و هشــتم بــازار اردبیــل رونــق 
بعــد،  دوره هــای  در  داشته اســت.  فــراوان 
قســمتی از بــازار بــزرگ و تیمچه هــا و ســراها 
از موقوفــات بقعــه شــیخ صفــی الدیــن بشــمار 
می رفــت و درآمــد و عوایــد حاصلــه بــه 

ــید. ــه می رس ــن بقع ــارج ای ــرف مخ مص

ــه دوران  ــق ب ــی متعل ــای تاریخ پله
ــار ــوی و قاج صف

ــع  ــواری واق ــطح و هم ــت مس ــل در دش اردبی
اســت کــه رودهــای مهــم بالیقلــو چــای کــه 
در امتــداد شــهر کشــیده شــده، قــوری چــای 

ــد. و قــره ســو از آن گــذر مــی کنن
ــای  ــوص بالیقلوچ ــا بخص ــن روده ــود ای وج
موجبــات احــداث 11 پــل تاریخــی را بــر 
روی خــود فراهــم کــرده کــه در جــای جــای 
مســیر ایــن رود بــه زیبایــی آن دو صــد چندان 

ــت. ــزوده اس اف
از جملــه ایــن پلهــا مــی تــوان بــه پــل 
ــن،  ــا داش کس ــن ی ــل ججی ــاد، پ ــم آب ابراهی
پــل یعقوبیــه، پــل کلخــوران و پــل قــره ســو 

ــرد. ــاره ک ــاالن اش زاغ

ــی  ــل ب ــی اردبی ــای تاریخ ــام ه حم
ــاری ــر و معم ــر در هن نظی

بــه دلیــل اهمیــت پاکــی و پاکیزگــی در 
اردبیــل ایــن شــهر دارای 1۴ بــاب حمــام 
ــت آن   ــه نســبت جمعی تاریخــی اســت کــه ب
در زمــان احــداث حمامهــا رقــم قابــل توجهــی 

ــت. اس

عاقه مندی به نظافت به حدی بود که اردبیلی 
ها یــک روز از هفتــه را به "حمام گونــی" یا روز 
حمــام نــام گــذاری مــی کردنــد و از کوچــک و 
بــزرگ بــه صــورت مرتــب و مــداوم از حمامها 

ــد. اســتفاده مــی کردن
ــه  ــوان ب ــی ت ــل م ــای اردبی ــه حمامه از جمل
ــام  ــن، حم ــاج محس ــام ح ــام، حم ــه حم کهن
ــه،  حــاج شــیخ، حمــام آقانقــی، حمــام یعقوبی
حمــام میرزاحبیــب، حمــام ابراهیــم آبــاد، 
ــه  ــه متعلــق ب حمــام زینــال و حمــام منصوری
دوره صفویــه و حمــام پیــر، حمــام سرچشــمه، 
حمــام اوچ دکان و حمــام پیرزرگــر متعلــق بــه 

ــرد. ــاره ک ــه اش دوره قاجاری

ــه  ــور، مجموع ــورابیل و نئ ــاالب ش ت
ــگری ــی گردش ــال زدن مث

دریاچــه شــورابیل کــه امــروز در مســیر 
ــراردارد در گذشــته بســیار  ــان دانشــگاه ق خیاب
ــی  ــت درمان ــوده  و لجنهــای آن خاصی شــور ب
ــراض پوســتی را داشــته  ــرای ام بخصــوص ب

ــت. اس
امــروزه بــا افــزودن آب شــیرین بــه آن از 
ــی  ــه نوع ــوری ک ــته اند، به ط ــوری آن کاس ش
ماهــی قــزل آال در آن پــرورش داده می شــود. 
تفریحــی،  امکانــات  دارای  دریاچــه  ایــن 
ورزشــی و فرهنگــی بســیاری اســت کــه 
از آن جملــه می تــوان بــه امکانــات قایــق 
رانــی، پیســت دو و میدانــی، پیســت دوچرخــه 
ســواری، بــاغ وحش، هتــل،   شــهر بــازی، و... 

ــرد. ــاره  ک اش
بــا هدایــت آب رودخانــه بالخلــو وســعت 
ــه    ــار ب ــار و   7۴ هکت ــاالب از 180هکت ــن ت ای
1.1میلیــون متــر مکعــب بــه   حجــم آب آن از 
ــت و    ــش یاف ــب افزای ــر مکع ــون مت 1۴میلی
نمــک، امــاح و لجن هــای آن به کلــی از بیــن 

ــت     .رفته اس
آب دریاچــه از نــزوالت جــوی و چشــمه هــای 
ــل  ــوب و داخ ــور جن ــه ش ــیرین و نیم آب ش
دریاچــه و رودخانــه بالخلــو تامیــن مــی شــود. 
ــتر  ــه بیش ــون دریاچ ــی پیرام ــش گیاه پوش

نــی و جگــن اســت و در اطــراف نیــز جنــگل 
کاریهایــی صــورت گرفتــه اســت. ماهــی آزاد 
ــز  ــان و نی ــن کم ــزل آالی رنگی ــی ق و ماه
پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنــار آبــزی از جمله 
مهمتریــن جانــوران ســاکن ایــن دریاچــه 

ــتند. هس
دریاچــه نئــور نیــز در ۴8 کیلومتــری جنــوب 
شــرقی اردبیــل به طــرف خلخــال واقــع 
شــده اســت. وســعت دریاچــه بیــش از ۲۲0 
ــک  ــه کوچ ــر دو دریاچ ــتمل ب ــار و مش هکت
ــه  ــر آب، ب ــل پ ــه در فص ــت ک ــزرگ اس و ب
هــم می پیوندنــد و دریاچــه ای واحــد را 
بــه وجــود می آورنــد. بیش تریــن عمــق 
دریاچــه 5.5 متــر و میانگیــن ژرفــای آن 

ــت. ــر اس ــه مت س
دریاچــه نئــور اردبیــل بــا آب شــیرین 
به عنــوان یــک منطقــه حفاظــت شــده 
ــازمان  ــارت س ــت نظ ــی تح ــت محیط زیس
حفاظــت محیــط زیســت قــرار دارد. بــا 
ــدادی  ــه، تع ــن دریاچ ــری از آب ای بهره گی
ــون  ــز در پیرام ــی نی ــرورش ماه ــتخر پ اس

ــت. ــده  اس ــت ش ــل درس اردبی
ایــن دریاچــه پیــش از ایــن بــه عنــوان 
مهمتریــن مرکــز پــرورش ماهــی  قــزل 
ــد و  ــی ش ــناخته م ــان ش ــن کم آالی رنگی
بــا کیفیــت تریــن ماهــی قــزل آالی کشــور 
ــل  ــه دلی ــا ب ــت، ام ــی یاف ــرورش م در آن پ
ــه  ــن دریاچ ــور در ای ــی کپ ــازی ماه رهاس
نســل ماهــی هــای قــزل آال از بیــن رفــت. 
ایــن دریاچــه در زمــان رونــق پــرورش 
ــتدار  ــزاران دوس ــرای ه ــاالنه پذی ــی س ماه

ــود. ــری ب ــی گی ماه

جنگل فندق و مارال
جنــگل فندقلــو در ۲5 کیلومتــری شــهر 
اردبیــل و در 10 کیلومتــری جنــوب شــهر 
ــای  ــه جنگل ه ــه دنبال ــه ک ــرار گرفت ــن ق نمی
ــی از  ــان و بخش ــتان گی ــیری اس نیمه گرمس
ــت. ــل اس ــتان اردبی ــرق اس ــای ش جنگل ه
ایــن جنــگل در تمــام گســتردگی خــود از 

جانــب غــرب بــه اراضــی مزروعــی و در 
فاصلــه کوتاهــی بــه روســتاهای کوهپایــه ای  
داشــتن  خاطــر  وبــه  می شــود  منتهــی 
جاذبه هــای منحصــر بــه فــرد جنگلــی و 
مرتعــی بــا جذابیت هــای طبیعــی متنــوع 
ــد  ــویی، س ــرم مشه س ــتخر آبگ ــون اس همچ
ــی،  ــارهای دیدن ــا، آبش ــای زیب ــوها، دره ه س
مرتفــع،  کوه هــای  گــوارا،  چشــمه های 
ــن  صخره هــا و دشــت های پوشــیده از زیباتری
ــن  ــر سوس ــا نظی ــای دنی ــن گل ه و نادرتری
چلچــراغ و بابونــه قابلیتــی بســیار ممتــاز برای 
ــت. ــل اس ــتان اردبی ــگری  اس ــت گردش صنع

آبگرم و آبشارهای اردبیل
ــوه  ــته ک ــه رش ــل در دامن ــدن اردبی ــع ش واق
ســبان باعــث پدیــد آمــدن آبگرمهــای 
ــن  ــی در ای ــال زدن ــارهای مث ــی و آبش معدن
منطقــه شــده و اردبیــل را به ســرزمین چشــمه 
هــای بهشــتی شــهره کــرده اســت. از جملــه 
مهمتریــن آبشــارهای اردبیــل مــی تــوان بــه 
آبشــار ســردابه، گورگــور، خیاوچــای و آق 

ــرد. ــاره ک ــوالغ اش ب

صنایع دستی و سوغاتی اردبیل
ــن  ــخ که ــتن تاری ــطه داش ــه واس ــل ب اردبی
ــا  ــن دوره ه ــل در ای ــف وتکام در ادوار مختل
صنایــع دســتی مختلفــی را بــه تکامــل 
ــی و  ــف معرف ــع مختل ــه جوام ــانده و ب رس
ــوان  ــه وضــوح می ت ــوده  اســت. ب صــادر نم
اوج ایــن شــکوه را در دوره صفویــه جســتجو 
ــام  ــه ن ــن شــکوه را ب نمــود کــه بایســتی ای
مکتــب اردبیــل ثبــت نمــود کــه از آن جملــه 
ــع  ــفال، صنای ــنتی، س ــاجی س ــه، نس آبگین
دســتی چرمــی، گلیــم بافــی و فــرش 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــی ت ــل م ــتباف اردبی دس
اردبیــل می تــوان  از مهم تریــن ســوغات 
آب نبــات، تخمــه آفتابگــردان، قــره حالــوا 
شــیرینی های  سرشــیر،  ســیاه(،  )حلــوای 
ــته، عسل طبیعی سبان،  محلی، شکات روس

عصــاره گل هــای ســبان و کــره را نــام برد.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــان راهــی  ــروزه ای اصفه ــای فی ــو گنبده ــا تال ــی آســمان ت از آب
نیســت در شــهری کــه هفــت هــزار و 500 ســال تاریــخ زندگــی 
بشــری را در دل تپه هــای پرشــگفتی ســیلک و در پوششــی از 

ــرده اســت. ــان ک ــت پنه افســانه و واقعی
ــان راهــی  ــروزه ای اصفه ــای فی ــو گنبده ــا تال ــی آســمان ت از آب
نیســت در شــهری کــه در هــر گوشــه چشــم می چرخانــی تالــو 
روح آســمان در گنبدهــای و مناره هــای چشــم نواز فیــروزه ای رنــگ 
آن جــاری شــده اســت؛ جایــی کــه حتــی حمام هــای تاریخــی آن 
صدهــا راز از تمــدن ایــن دیــار کهــن را در خــود نهفتــه دارد و ایــن 
شــبهه را در ذهــن مــا برمی انگیــزد کــه شــاید مــا کاشــفان دنیایــی 

از پیــش کشــف شــده هســتیم.
از ۴00 اثــر فرهنگــی در امتــداد رودخانــه پرپیــچ و خــم زاینــده رود 
ــی  ــای تاریخ ــا بناه ــش از صده ــارها و بی ــا، چشمه س ــا کوه ه ت
شــامل مســاجد؛ حمام هــای تاریخــی، کاخ هــا، بازارهــای اصفهــان، 
جنگل هــا و دشــت ها همــه و همــه بــه قــدری شــگفت انگیزانه مــا 
را بــه ســمت خــود دعــوت می کننــد کــه عمــری بــرای شــناخت 
تمــام آنهــا فرصــت الزم اســت و و مــا را بــه ایــن بــاور می رســاند 
کــه جهانــی در ایــن نصف جهــان رخ پنهــان کــرده اســت و  
شــناخت تمامــی ایــن شــگفتی ها تنهــا نیازمنــد روحیه ای کاوشــگر 

در اعمــاق هــر اثــر تاریخــی اســت.
در ایــن گــزارش بــا مشــهورترین آثــار و بناهــای تاریخــی اصفهان 

بــه اختصــار آشــنا می شــویم:

ــی )ره( اصفهــان  ــام خمین ــدان ام ــدان نقــش جهــان: می می
ــزرگ جهــان اســت  ــدان ب ــه نقــش جهــان دومیــن می مشــهور ب
کــه بــا ایهامی جالــب در ارتبــاط بــا قرارگرفتــن ۴ بنا در چهارســوی 
ــه  ــوی را ب ــی و معن ــی دنیای ــان زندگ ــادل می ــدان تع ــی می اصل

ــر کشــیده اســت. تصوی
ــوب،  ــام )ره( در جن ــجد ام ــمال، مس ــان در ش ــزرگ اصفه ــازار ب ب
مســجد شــیخ لطــف اهلل در شــرق و عمــارت تاریخــی عالــی قاپــو 
در غــرب ایــن میــدان جلــوه زیبایــی از هماهنگــی مــادی و معنوی 

ــد. ــوه می ده ــان جل ــری را در اذه ــی بش زندگ

ــاوت  ــگ متف ــان رن ــن می ــف  اهلل: در ای ــیخ  لط ــجد ش مس
کاشــیکاریهای ایــن مســجِد مربــوط بــه عهــد صفــوی و نداشــتن 
ــهر  ــاجد ش ــر مس ــجد را از دیگ ــن مس ــاط ورودی ای ــاره و حی من

ــت. ــاخته اس ــز س ــان متمای اصفه
کاشــی کاری هــای معــرق و مقرنس هــای بســیار ظریــف در 
محــراب مســجد شــیخ  لطــف اهلل یکــی از شــاهکارهای بــی نظیــر 
معمــاری محســوب مــی شــود. ایــن مســجد کــه روبــروی عمارت 

ــار اختصــاص داشــته اســت. عالــی قاپــو قــرار دارد بــه زنــان درب
معــروف اســت کــه راهرویــی زیرزمینــی از عمــارت عالــی قاپــو تــا 
ایــن مســجد امتــداد داشــته اســت و زنــان بــرای رفــت و آمــد بــه 

ــی  ــه گوی ــد ک ــی کرده ان ــتفاده م ــن داالن اس ــجد از ای ــن مس ای
ــون مســدود شــده اســت. اکن

مســجد امــام )مســجد جامــع عباســی(: ایــن مســجد 
مربــوط بــه عهــد صفــوی در جنــوب میــدان نقــش کــه از بناهــای 
مهــم معمــاری اســامی ایــران و  نمایانگــر اوج یــک هــزار ســال 
مســجد ســازی در ایــران اســت شــاهکاری جاویــدان از معمــاری، 
ــاه  ــه در دوران ش ــود ک ــی ش ــوب م ــاری محس ــیکاری و نج کاش

عبــاس اول صفــوی بنــا شــده و دارای هفــت ســنگاب اســت.
ــن مســجد آن اســت کــه در  یکــی از شــگفتی هــای معمــاری ای
یکــی از شبســتان هــای جنوبــی ایــن مســجد اگــر فــردی در زیــر 
ســقف گنبــدی آن بایســتد و بــه طــور مثــال حتــی یک اســکناس 
ــه  ــت شــده و ب ــا شــدت تقوی ــد صــدای موردنظــر ب ــکان ده را ت

گــوش همــه مــی رســد.
مشــهور اســت کــه تــا مــدت هــا بــر ســر قبلــه دقیــق این مســجد 
اختــاف وجــود داشــت تــا اینکــه شــیخ بهایــی دانشــمند مشــهور 
زمــان عهــد صفــوی بــا روشــی دقیــق توانســت قبلــه مســجد را 

پیــدا کــرده و بــه اختــاف هــا پایــان دهــد.
عمــارت عالــی قاپو: ایــن عمــارت کــه در ضلــع غربــی میدان 
نقــش جهــان اصفهــان قــرار دارد و درب ورودی دولتخانــه صفــوی 

ــد  ــای  عه ــاری  کاخ ه ــردی  از معم ــه  ف ــر ب ــه  منحص ــت  نمون اس
ــاق موســیقی آن درســت شــبیه  صفــوی  اســت کــه صداهــا در ات
ــدون  ــی و ب ــکل طبیع ــه ش ــروزی ب ــی ام ــتادیوهای تخصص اس

ــه گــوش افــراد مــی رســد. انعــکاس ب
تزئینـات خارجـی  ایـن بنـا در لچکها )قسـمتهای هالـی در باالی 
هـر ورودی( بـه وسـیله کاشـی هفـت رنـگ و تزئینـات و خطـوط 
اسـلیمی اسـت و تزئینات داخلی آن شـامل نقوش زیبـای گل و بته 
و شـکارگاه و حیوانـات و پرنـدگان بـر روی گـچ )الیـه چینـی( و یا 

مینیاتورهـای تصویـری ایرانـی و خارجی اسـت.

راه شــاهی: ایــن راه تنهــا مســیر ورود مقامــات عالی رتبــه 
ــه در  100  ــت ک ــوده اس ــان ب ــش جه ــدان نق ــه می ــوی ب صف
ســال گذشــته بطــور کامــل از میــان رفــت امــا اکنــون بــار دیگــر 
ــر روی  ــوروز ب ــد ن ــت از عی ــرار اس ــت و ق ــده اس ــی ش بازآفرین

ــود. ــوده ش ــگران گش گردش
ــه  ــو ب ــک س ــاز و از ی ــوی آغ ــه صف ــل  دولت خان ــن راه از مح ای
میــدان عالــی قاپــو و از یــک ســو نیــز بــه چهارحــوض در میــدان 
ــار  ــا چه ــی ب ــوض منزل ــت؛ چهارح ــیده اس ــان می رس ــش جه نق
مســیر بــوده اســت کــه از یــک ســو بــه چهلســتون، از یــک طــرف 
بــه بــازار مســگرها و ورودی  میــدان امــام )ره( ، یــک ســو حمــام 
خســروآقا و از یــک طــرف نیــز بــه راه شــاهی متصــل بــوده اســت

ایــن راه در پشــت عمــارت عالــی قاپــو در خیابــان اســتانداری و در 
ضلــع غربــی میــدان امــام )ره( و روبــه روی مســجد شــیخ لطــف اهلل 
واقــع شــده و از نــوروز بــرای ورود گردشــگران بــه عمــارت عالــی 

قاپــو و میــدان امــام خمینــی )ره(  اســتفاده شــود.

پــل شهرســتان: قدیمــی  تریــن پــل  زاینــده  رود و از کهن ترین 
پلهــای ایــران اســت کــه بــه عقیــده بعضــی از محققان ســاخت آن 
ــه هخامنشــی دارد  ــه دوره ساســانی برمی گــردد امــا ریشــه و پای ب
ــتوار  ــه اس ــف رودخان ــی ک ــنگ های طبیع ــای آن روی س و پایه ه

شــده اســت.
ایــن پــل کــه بــه جــی یــا پــل َجســر نیــز معــروف اســت در زمــان 

دیلمیــان و ســلجوقیان تعمیــر و مرمت شــده  اســت.

ــاس دوم  ــاه عب ــر ش ــای عص ــل از بناه ــن پ ــو: ای ــل خواج  پ
صفــوی و جــزو زیباتریــن پل هــای جهــان و دارای تزئینــات 
نقاشــی بســیار زیبایــی در طــاق هــای خــود اســت کــه اکنــون نیز 
بــه دلیــل معمــاری و تزئینــات کاشــی کاری آن از دیگــر پل هــای 

تاللو روح آسمان در گنبدهای فیروزه ای تا 
قدمتی به بلندای۷هزار سال

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــت. ــهورتر اس ــده رود مش زاین
ــی  ــرقی و غرب ــع ش ــک از دو ضل ــان هری در می
ــد  ــامل چن ــه ش ــده ک ــا ش ــاختمانی بن ــل س پ
اتــاق مزیــن بــه نقاشــی اســت؛ ایــن ســاختمان 
ــود در آن دوره  ــده می ش ــین( نامی ــاه نش ــه )ش ک
ــرای  ــه ب ــوده ک ــی ب ــزرگان و امیران ــگاه ب جای
ــر روی  ــی ب ــنا و قایقران ــابقات ش ــای مس تماش
دریاچــه مصنوعــی در ایــن مــکان می نشســتند.

ــل اهلل  ــه پ ــل مشــهور ب ــه پ ــل: سی وس 33 پ
ــاری در  ــی از معم ــاهکار بی همتای ــان ش وردیخ
دوران صفــوی و یکــی از مشــهورترین پل هــای 
اصفهــان بــا 33 دهنــه  اســت کــه بــا زیبایــی هر 
چــه تمام تــر آب زاینــده رود را تقســیم و چهاربــاغ 
ــاغ بــاال متصــل می کنــد. عباســی را بــه چهارب

راه وســط  ایــن پــل مخصــوص عبــور ســواره و 
ــل کــه  ــوده اســت و  دو طــرف پ ــه  هــا ب گردون
دارای داالن هــای طاقــدار مــی باشــد بــه پیــاده  
ــام  ــروزه تم ــا ام ــت ام ــته اس ــص داش رو تخصی
مســیر به عبــور عابرهــای پیــاده اختصــاص دارد.

ــاخته  ــام س ــن حم ــیخ بهایی: ای ــام ش حم
ــه ســال  ــزرگ شــیخ بهایی اســت ک دانشــمند ب
ــا دو معمــای خــود یعنــی گــرم شــدن آب  هــا ب
ــه کمــک یــک شــمع و روشــن  ــع حمــام ب منب
ــود  ــه خ ــان را ب ــن جهانی ــی آن ذه ــودن دایم ب
مشــغول کــرده بــود و دارای معمــاری و فضاهای 
ــوز  ــی هن ــرایط فعل ــت؛ در ش ــز هس ــی نی جالب
امــکان بازدیــد از ایــن حمــام بــرای گردشــگران 

ــدارد. ــود ن وج
در ســالهای اخیــر افــراد مختلــف ادعاهــای 
ــد  ــته ان ــام داش ــن حم ــی از کشــف راز ای مختلف
کــه هیــچ کــدام از ایــن مــوارد بــا قطعیــت کامل 

ــد نشــده اســت. تایی

ــاره  ــاره مشــهورترین من ــن من ــان: ای منارجنب
جهــان محســوب مــی شــود و راز شــگفت آور آن 
ــاره  ــکان دادن یکــی از من ــا ت ــن اســت کــه ب ای
هــا، منــاره دیگــر و تمــام ســاختمان بــه نوســان 
در می آیــد و ایــن امــر بــا قــراردادن یــک لیــوان 
آب بــر مقبــره عارفــی مشــهور بــه عمــو عبــداهلل 
کــه در ایــن ســاختمان مدفــون اســت  مشــاهده 
ــه  ــوز ب مــی شــود امــا راز ایــن دانــش فنــی هن

طــور کامــل کشــف نشــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ســالها پیــش یکــی از 
منــاره هــا بــرای کشــف راز آن دســتکاری شــده 
و بــه همیــن علــت اکنــون یکــی از ایــن منــاره 

هــا کمتــر از دیگــری تــکان مــی خــورد.
عصارخانــه شــاهی: عصارخانه جایی اســت 
کــه افشــره دانه هــای روغنــی گیاهــی همچــون 
بیدانجیــر، کیکــوج، بــرزک، ســیاه دانــه، کنجد و 
ــل  ــن تبدی ــه روغ ــد و ب ــخاش را می گرفتن خش

مــی کردنــد.
محصــوالت  بــا  ارتبــاط  در  جالــب  نکتــه 
ــده از  ــبوی باقیمان ــای خوش ــه تفاله ه عصارخان
دانه هــای روغنــی اســت کــه بــه عنوانــی یــک 
کمپوســت خوشــبو بــرای درختــان میــوه مــورد 
ــیار  ــز بس ــان نی ــی درخت ــتفاده و در ثمرده اس

ــت. ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
در حــال حاضــر بخشــی از ایــن عصارخانــه احیــا 
شــده اســت و قابــل بازدیــد بــرای عمــوم مــردم 

اســت.:

مدرســه و مســجد چهاربــاغ: ایــن 
ــلطانی و  ــه س ــای مدرس ــه نامه ــه ب ــه ک مدرس
مدرســه مادرشــاه نیــز شــناخته می شــود آخریــن 
بنــای باشــکوه عهــد صفــوی اســت کــه بــرای 
تدریــس و تعلیــم طــاب علــوم دینــی ســاخته 

ــد. ش
ــاری  ــب معم ــر تناس ــجد ازنظ ــن مس ــد ای گنب
و زیبایــی بعــد از مســجد شــیخ لطــف اهلل قــرار 
دارد و درب زیبــای ایــن بنــا کــه بــا طــا و نقــره 
تزییــن شــده شــاهکاری از صنایــع ظریفه اســت 

ــدارد. ــر ن کــه نظی
همچنیــن در ایــن مدرســه انــواع مختلــف 
کاشــیکاری ماننــد کاشــی هفــت رنــگ، معــرق، 
ــای  ــود ج ــی را در خ ــی و معقل ــی، پیل ــره چین گ
ــان  ــوزه کاشــی کاری اصفه ــت م داده و در حقیق

ــت. اس
ایــن مدرســه در خیابــان چهاربــاغ عباســی 
ــرار دارد و  ــادگاه ق ــان آم ــوار خیاب ــان در ج اصفه
تنهــا روزهــای خاصــی از ســال از جملــه در  ایــام 
ــاز اســت. ــد عمومــی ب ــرای بازدی ــوروز ب ــد ن عی

ــن  ــازار از بزرگتری ــن ب ــه: ای ــازار قیصری ب
در  فــروش  و  و مجلل تریــن مرکــز خریــد 
دوران صفویــه و از باشــکوه ترین و زیباتریــن 
ــمت  ــن قس ــت؛ در باالتری ــا اس ــای دنی دروازه ه
ــر  ــه بیانگ ــرار دارد ک ــادی ق ــردرب نم ــن س ای
صــورت فلکــی اصفهــان یــا بــرج قــوس اســت.
ــق  ــدان عتی ــه می ــام را ب ــدان ام ــازار می ــن ب ای
ــوط  ــلجوقی مرب ــر س ــان عص ــه( و اصفه )کهن
ــا  ــن بازاره ــته های ای ــی از راس ــد و برخ می کن
عبــارت  اســت  از بــازار عریــان، هارونیه، نیــم آورد 
گلشــن، مخلــص، سماورســازها و مقصودبیــک.

مســجد جامــع اصفهــان: مســجد را 
ــاری  ــری و معم ــار هن ــوزه ای از آث ــوان م می ت
15 قــرن دوران اســامی بــه شــمار آورد و 
شــامل قســمت هــای مختلفــی اســت کــه هــر 
یــک نمایانگــر ســیر هنــر معمــاری اســامی در 

دوره ای خــاص هســتند.

ــتان  ــن قبرس ــان: ای ــوالد اصفه ــت ف تخ
مهم تریــن  وادی الســام  از  بعــد  تاریخــی 
ــیاری  ــن بس ــت و مدف ــیعیان اس ــتان ش قبرس
هنرمنــدان، فرهیختــگان و علمای شــیعه علمای 
شــیعه اســت و قبــر  یوشــع نبــی از پیامبــران بنی 
اســرائیل نیــز در بخشــی از ایــن مــکان بــه نــام 
لســان االرض قــرار دارد و قدمــت ایــن قبرســتان 

ــد. ــوط می کن ــام مرب ــش از اس ــه پی را ب
ــه فــوالد  ــان هــر یــک از قطعه هــای تخت در می
ــدار  ــن از مشــاهیر نام ــد ت ــا چن ــک ی ــگاه ی آرام
قــرار دارد و آن قطعــه بــه عنــوان تکیــه و بــه نام 
ــا از  ــیار از آنه ــه بس ــود ک ــده می ش ــرد نامی آن ف

نظــر معمــاری بــی نظیــر هســتند.

عمــارت هشــت بهشــت: ایــن عمــارت دو 
طبقــه و هشــت ضلعــی کــه اکنــون در خیابــان 
ــروف  ــی مع ــه پارک ــان و در میان ــاغ اصفه چهارب
بــه نــام شــهید رجایــی قــرار دارد یکــی از 
زیباتریــن بناهــای تاریخــی اصفهــان اســت کــه 
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باقیمانــده کاخ هــای باصفــا و کاه فرنگی هایــی اســت کــه در ایــن 
ــود. ــداث شــده ب ــاغ اح ــار چهارب دوره در کن

ــا  ــن عمــارت دنی ــن و فرح انگیزتری کاخ هشــت بهشــت مجلل تری
از دیــدگاه ســیاحان نامیــده گرفتــه اســت.

چهلســتون: ســاخت ایــن کاخ در دوره شــاه عبــاس یکــم 
ــر بخــش هســته ای کاخ دارای  ــاز شــد و عــاوه ب احــداث آن آغ
ــاق  ــاالر 18 ســتون، دو ات ــه، ت ــاالر آین ــی همچــون ت بخــش های
ــن ســالن  ــای طرفی ــه، ایوانه ــاالر آین ــی ت ــزرگ شــمالی و جنوب ب

ــت. ــزرگ اس ــوض ب ــاهی و ح پادش
نقاشــی هــای دیــواری چهلســتون زیــر نظــر هنرمنــد نامــدار عصر 
ــیوه  ــه ش ــی ب ــزرگ نمای ــت ب ــا خصل ــی ب ــا عباس ــوی، رض صف

ــه اســت. ــی انجــام گرفت مینیاتورهــای ایران

کلیســای تاریخــی وانــک اصفهــان: ارامنــه بعــد از کــوچ 
بــزرگ از جلفــا بــه دســتور شــاه عبــاس بــه اصفهــان آورده شــدند 
و از بــدو ورود شــروع بــه ســاختن محــل زندگــی کردنــد و در وهله 
ــا  ــتین کلیســای بن ــک نخس ــه وان ــد ک ــا کردن ــاها را بن اول کلیس

شــده بــوده اســت.
ایــن کلیســا کــه در محلــه جلفــای اصفهــان قــرار دارد بزرگ تریــن 
کانــون علــم و مذهــب ارامنــه ارتدوکس ایران محســوب می شــود. 
ــای  ــرن ه ــول ق ــظ آن در ط ــا و حف ــن کلیس ــی ای ــت تاریخ قدم
متمــادی نشــانه ای از هــم زیســتی ادیــان مختلــف در اصفهــان در 

کنــار یکدیگــر اســت.

بــاغ پرنــدگان: بــاغ پرنــدگان اصفهــان بزرگ تریــن بــاغ مــوزه 
ــن  ــه از نایاب تری ــا گون ــه ده ه ــود ک ــوب می ش ــه محس خاورمیان

پرنــدگان جهــان را در خــود جــای داده اســت.

ــن حمــام دارای معمــاری کامــل  ــا: ای ــی آق ــی قل حمــام عل
ــد  ــی مانن ــای مختلف ــت و فضاه ــی اس ــی ایران ــای تاریخ حمامه

ــه  ــی ب ــرای  آب تن اســتخری ب
ــی  ــراه حوضچــه ضدعفون هم
ــر  ــا ســنگ  مرم ــی ب ــا، مکان پ
ــتراحت،  ــرای اس ــی ب ــر، مکان های ــاژ دادن کم ــرای ماس ــاص ب خ
صــرف غــذا و نوشــیدن گاب اصفهانــی  اســت و بخشــی از تمدن 
عظیــم و دقــت بــاالی ایرانیــان در ســاخت هرگونــه بنایی را نشــان 

می دهــد.
مشــهور اســت کــه ایــن حمــام تــا 50 ســال پیــش  مــورد اســتفاده 

مــردم اصفهــان بــوده اســت.

آتشــکده و کــوه آتشــگاه: ایــن آتشــکده مربــوط بــه دوران 
ــه  ــرار دارد ک ــام ق ــن ن ــه همی ــی ب ــراز کوه ــر ف ــا  ب عیامی ه
یــادگاری از دوران باســتان و قدیمی تریــن مرکــز تجمــع انســان ها  
ــش آن  ــم از آت ــور دائ ــه ط ــی ب ــرن نگهبانان ــن ق ــت و چندی اس

ــود. ــوش نش ــا خام ــد ت ــت می کردن مراقب

انگورســتان ملــک: از دیگــر بناهــای تاریخــی اصفهــان اســت 
ــور  ــازی ن ــب ب ــری آن موج ــگ قج ــت رن ــه های هف ــه شیش ک
ــر دیوارهــای ســاختمان  شــده اســت و زیبایــی ایــن ســاختمان  ب
تاریخــی را  کــه از ســال هــا پیــش بــرای عــزاداری امــام حســین 

ــاند. ــگران می کش ــم گردش ــه چش ــده ب ــف ش )ع( وق

حمــام فیــن و تپــه هــای تاریخــی ســیلک کاشــان: 
گردشــگرانی کــه از اســتان اصفهــان عبــور مــی کننــد در صــورت 
ــه در  ــی ک ــیار زیبای ــر بس ــد دو اث ــی توانن ــان م ــدن از کاش رد ش
فاصلــه کمــی از یکدیگــر قــرار دارنــد را مشــاهده کننــد کــه یکــی 
حمــام تاریخــی فیــن و دیگــری تپــه های باســتانی ســیلک اســت.
حمــام فیــن عــاوه بــر شــهرت خــاص خــود بــه عنــوان مــکان به 
شــهادت رســیدن امیرکبیــر اکنــون بــه بــاغ مــوزه ای تبدیل شــده 
کــه بــا زیبایــی معمــاری بخشــای مختلــف خــود از جملــه حمــام 
هــا و اتــاق هــای مختلــف تعجــب گردشــگران را بــر مــی انگیــزد.
سیســتم لولــه کشــی ایــن بــاغ کــه آب را در سراســر بــاغ و در انهار 
ــه  ــه شــکل جوششــی جــاری مــی ســازد از جمل سرتاســری آن ب

عجیــب تریــن معمــاری هــای بناهــای تاریخــی اســت کــه هنــوز 
راز آن بــه درســتی کشــف نشــده اســت.

تپــه هــای تاریخــی ســیلک: منطقــه ای بــا قدمــت 7500 
ــدن بشــری از  ــان تم ــتان شناس ــه باس ــه گفت ــه ب ــاله اســت ک س
ــار شــش  ــان کشــف، آث ــه اســت و از زم ــن نقطــه شــکل گرفت ای
دوره تاریخــی زندگــی انســانی در ایــن منطقــه کشــف شــده کــه 
ــه  ــه و از جمل ــوور فرانس ــوزه ل ــران، م ــف ای ــای مختل ــوزه ه در م
ــه هــای ســیلک نگهــداری مــی شــود. ــار تپ نمایشــگاهی در کن

پــارک کوهســتانی صفــه: کــوه صفــه نــام کوهــی اســت از 
سلســله جبــال زاگــرس در منتهــا الیــه جنــوب جغرافیایــی اصفهان 

کــه قلعــه ای موســوم بــه شــاه دژ بــر فــراز آن قــرار دارد
ــه تاریخــی اصفهــان و برخــی شــواهد عینــی  ــه زمین ــا توجــه ب ب
احتمــال بســیاری می باشــد کــه کــوه صفــه از زمانهــای خیلــی دور 
بــه عنــوان پایــگاه و پناهــگاه مــورد اســتفاده مــردم بــوده اســت و 
شــیوه ســاخت و معمــاری قلعــه کــوه صفــه بــه ســایر قلعه هــای 

دوران ساســانی شــباهت دارد.
ــای  ــار فض ــاحت 100 هکت ــه مس ــه ای ب ــه دارای عرص ــوه صف ک
ــن،  ــون تله کابی ــی همچ ــه امکانات ــه ب ــا توج ــد و ب ــبز می باش س
ــان  ــد تفرجــگاه مهمــی در اصفه ــارک مانن رســتوران و فضــای پ
ــه ســمت خــود  ــد کــه گردشــگران بســیاری را ب ــه شــمار می آی ب

جــذب می نــد.

ــاژوان: از معــدود باغ هــای اصفهــان  مجموعــه تفریحــی ن
اســت کــه از جریــان توســعه و گســترش شــهر تــا انــدازه ای ایمــن 
مانــده و همچنــان بــه هــوای شــهر لطافــت و تازگــی می بخشــد. 
ــه  ــته ب ــه وابس ــاژوان ک ــاماندهی ن ــرح س ــت ط ــر مدیری ــر نظ زی
ــه  ــون تل ــی چ ــاغ فضاهای ــن ب ــت در ای ــان اس ــهرداری اصفه ش
ســیژ، زمین هــای ورزشــی، اســتخر، کمپینــگ، زمین هــای 
ــازی کــودکان، ایســتگاه های درشــکه ســواری، اســب ســواری،  ب
قایق رانــی و محوطــه دوچرخه ســواری فراهــم شــده و بــرای 

ــل اســتفاده اســت. عمــوم قاب
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شــمال اســتان البــرز کوهســتانی و جنــوب اســتان کویــری اســت، 
بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه ســال جدیــد و آغــاز تعطیــات نــوروز 
ــگران و  ــار گردش ــگری در انتظ ــای گردش ــه ه ــی از جاذب معجون

طبیعــت گــردان اســت.
ــای  ــوه ه ــته ک ــه رش ــه در دامن ــران ک ــتان ای ــن اس ســی و یکمی
البــرز مرکــزی واقــع اســت دارای جاذبــه هــای گردشــگری فراوانی 
اســت کــه کمتــر از آن ســخن گفتــه شــده امــا هــر چــه پیــش تــر 

مــی رویــم از آن بیشــتر خواهیــد شــنید.
اسـتان البرز سـرزمین پدیـده های طبیعی دسـت نخـورده و بناهای 
تاریخـی فـراوان واقع در شـمال ایـران و در دامنه رشـته هـای کوه 
هـای البرز مرکزی مقصدی مناسـب برای گردشـگری اسـت وجود 
آب و هـوای متنـوع، ویژگـی خاصـی بـه این اسـتان بخشـیده و در 
مجمـوع البـرزی دیدنـی و شـنیدنی را در پیـش چشـم مسـافران و 

گردشـگران و همچنین محققـان قرار داده اسـت.
گردشــگرانی کــه البــرز را مقصــد نهایــی خــود انتخــاب مــی کننــد 
در یــک روز هــم مــی تواننــد از سرســبزی جــاده چالوس بهــره مند 
ــر ســتاره را  ــر اشــتهارد شــبی پ ــد در کوی شــوند و هــم مــی توانن
ســپری کننــد و امــا برخــی کــه بــه ورزش هــای زمســتانی عاقــه 
ــی  ــن و خــور م ــا حضــور در پیســت اســکی دیزی ــد هســتند ب من
تواننــد لــذت اســکی روی بــرف را تجربــه کننــد در واقــع مــی توان 

ادعــا کــرد اســتان البــرز اســتانی چهارفصــل اســت.

نهایــی  هــدف  »خــور«  و  »دیزیــن«  پیســت 
گردشــگران عاقــه منــد بــه ورزش هــای زمســتانی
پیســت اســکی دیزیــن در 1۲3 کیلومتــری شهرســتان کــرج و 70 
کیلومتــری روســتای زیبــای والیــت رود واقــع شــده اســت. وجــود 
پیســت دیزیــن و کــوه هــا و دشــت هــای زیبــا باعــث شــده اســت 
کــه روســتای والیــت رود یکــی از روســتاهای هــدف گردشــگری 

اســتان البــرز باشــد.
در ادامــه بــه معرفــی پیســت دیزیــن، خــور و روســتای والیــت رود 
ــا حــدود ســه  ــن از ســطح دری ــاع پیســت دیزی ــم ارتف مــی پردازی
هــزار و 800 متــر اســت و دارای ۲3 باالبــر در مســیر اســکی، 3 تلــه 

کابیــن، 7 تلــه اســکی و باالبرهــای دوچرخــه اســت.
امکانـات تفریحـی و آموزشـی متنوعـی ماننـد زمین هـای تنیس، 
والیبال، زمین بازی کودکان و پیسـت اسـکی روی چمن در پیسـت 
دیزیـن تعبیه شـده اسـت تا هـم وطنان بـرای گـذران اوقـات خود 

گزینـه هـای متفاوتی بـرای انتخاب پیش رو داشـته باشـند.
گردشـگرانی کـه بـه کوهنـوردی و سـوارکاری عاقه مند هسـتند 

مـی تواننـد در پیسـت دیزیـن بـه ایـن خواسـته خـود جامـه عمل 
بپوشـانند، ایـن پیسـت دارای اقامتـگاه های ممتـاز، رسـتوران های 

زیبـا و مجهـز و هتـل از جملـه هتـل معـروف »گاجره« اسـت.
ــن در ســال 13۴8 تاســیس شــد و در شــمار پیســت  پیســت دیزی
هــای معــروف جهــان قــرار دارد دیزیــن اولیــن پیســت در ایــران 
اســت کــه از طــرف فدراســیون جهانــی اســکی مــورد تاییــد بــرای 
برگــزاری مســابقات رســمی قــرار گرفــت و بــه عنــوان پیســت بین 

المللــی شــناخته شــد
پیســت دیزیــن دارای 3 مســیر تلــه کابیــن، ۲ تله ســیژ، ۲3 پیســت 
اســکی و 7 تلــه اســکی بشــقابی و تلــه اســکی چکشــی و پیســت 
چمــن اســت کــه در فصــول مختلــف ســال پذیــرای عاقــه مندان 

بــه اســکی و ســایر ورزش هــای تابســتانی و زمســتانی اســت.
دسترســی بــه ایــن پیســت در فصــل تابســتان از ســمت شمشــک 
ــوس و روســتای  ــن جــاده کــرج - چال در اســتان تهــران  همچنی
ــه دلیــل  ــی در زمســتان هــا ب ــر اســت ول والیــت رود امــکان پذی
بهمنگیــر بــودن محــور شمشــک بــه دیزیــن، غیرقابــل تــردد بوده 

و تنهــا از جــاده کــرج -چالــوس قابــل دسترســی اســت.
ــم  ــای مه ــت ه ــر از پیس ــی دیگ ــت یک ــه الزم اس ــا در ادام ام
ــم؛ پیســت خــور یکــی از  ــی کنی ــرز را معرف ــروف اســتان الب و مع

ظرفیــت هــای گردشــگری ســی و یکمیــن اســتان کشــور اســت 
واژه خــور بــه معنــای خورشــید نــام روســتایی تاریخــی واقــع در 30 

ــری شــمال شــرق کــرج اســت. کیلومت
در جـاده کـرج - چالـوس قبـل از تاسیسـات سـد کـرج و روسـتای 
خوزنـکاه در سـمت راسـت جـاده و پـس از روسـتای گـوراب و 
سـیجان در منتهـی الیه جاده روسـتای خور واقع شـده اسـت که در 
ابتـدای روسـتا، بـر دامنه کوه هـای بلند گندم چال، پیسـت اسـکی 
قـرار دارد و بـا کمـی عبـور از پیـچ و خـم هـای کـوه هـای جنوب 
روسـتای خـور بـه مناظـر زیبـای طبیعی و آبشـار خـور می رسـید.

ســاخت ایــن پیســت بــه پیــش از ســال 57 بــاز مــی گــردد و پــس 
ار دوران جنــگ تحمیلــی مجــددا راه انــدازی شــده اســت در ســال 
88 بــا تغییــر در شــیوه مدیریــت و تفویــض اختیــارات مربوطــه آغاز 
بــه کار کــرد این پیســت اســکی دارای دو مســیر یــک هــزار و 850 

متــری و 350 متــری اســت.
پیســت اســکی خــور هــم اکنــون در طــول هفتــه بــرای اســتفاده 
همــگان آمــاده اســت امکانــات باالبــری ایــن پیســت تلــه اســکی 
ــک رســتوران  ــه ی ــک دســتگاه برفکــوب اســت البت بشــقابی و ی
بــرای پذیرایــی از اســکی بــازان نیــز وجــود دارد. چشــم انــداز های 
زیبــا و بکــر ایــن پیســت توجــه بازدیدکننــدگان را در چهــار فصــل 

ســال بــه خــود جلــب کــرده اســت.

ــتا  ــوب روس ــت رود در جن ــان والی ــه خروش رودخان
جریــان دارد

امــا در ادامــه در خصــوص روســتای والیــت رود بایــد گفــت؛ ایــن 
ــوه  ــه ک ــرقی ب ــوب ش ــوه الرک و از جن ــه ک ــوب ب ــتا از جن روس
هــای دیزیــن محــدود مــی شــود. آب و هــوای آن در فصــل بهــار 
و تابســتان معتــدل و مطبــوع و در زمســتان ســرد اســت. رودخانــه 
خروشــان والیــت رود در جنــوب روســتا جریــان دارد. ایــن روســتا 
ــت از دوره  ــوردار اس ــی برخ ــوا و زیبای ــوش آب و ه ــات خ از ییاق
قاجــاری مــورد توجــه بــوده اســت و ســابقه تاریخــی طوالنــی دارد.

مــردم روســتای والیــت رود بــه زبــان فارســی و بــا لهجــه محلــی 
ســخن مــی گوینــد. الگــوی ســکونت و معیشــت بــر اســاس نتایج 
سرشــماری ســال 1375 روســتای والیت رود دارای یکهــزار و 173 
نفــر بــوده اســت کــه در ســال 85 بــه یکهــزار نفــر کاهــش یافتــه 

اســت.

قدمــت برخــی از روســتاهای محــور چالــوس 
اســت هزارســاله 

ــداری،  ــای دام ــت ه ــتا از فعالی ــن روس ــردم ای ــر م ــد اکث درآم

البرز و معجونی از جاذبه های گردشگری/از اسکی روی برف تا کویرگردی

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــن مــی شــود. ســیب، گیــاس،  ــد عســل تامی باغــداری و تولی
ــیر،  ــد ش ــی مانن ــای لبن ــرآورده ه ــردو و ف ــو وگ ــی، آلبال گاب
ماســت، دوغ و کشــک از محصــوالت باغــی و دامــی ایــن 

روستاســت.
ــوس  ــرج - چال ــور ک ــت؛ مح ــد گف ــده بای ــه ش ــیر ارائ ــا تفاس ب
ــم  ــز ه ــه ج ــه ب ــت ک ــان اس ــای جه ــای زیب ــاده ه ــی از ج یک
ــی  ــه خوب ــز آن را ب ــی نی ــان بســیاری از گردشــگران بین الملل وطن
می شناســند، در ایــن خصــوص معــاون گردشــگری اداره کل 
میــراث فرهنگــی البــرز گفــت: ایــن محــور شــناخته شــده دارای 
ظرفیــت هــای گردشــگری باالیــی اســت بــه طــوری که بســیاری 
از هــم وطنــان در طــول ســال بــرای یــک بــار هــم کــه شــده از 

ــد. ــدن مــی کنن ــن جــاده دی ای
احمــد ترکاشــوند تاکیــد کــرد: یکــی از ظرفیــت هــای گردشــگری 
ــا قدمــت هــزار ســاله اســت بــه  ایــن محــور وجــود روســتاهای ب
طــوری کــه بســیاری از پایتخــت نشــینان و همچنیــن شــهروندان 
ــتاهای  ــای روس ــود را در ویاه ــه خ ــر هفت ــات آخ کرجــی تعطی

ــد. ــوس مــی گذرانن محــور چال

گردشــگری روســتایی افزایــش درآمد روستانشــینان 
را بدنبــال دارد

وی بازدیــد گردشــگران از روســتاهای ایــن محــور را منبــع درآمدی 
ــث  ــگران باع ــد گردش ــت: بازدی ــت و گف ــتاییان دانس ــرای روس ب
شــده کــه بســیاری از روســتا نشــینان هــوای مهاجــرت نداشــته 
باشــند و ترجیــح دهنــد کــه در روســتا بماننــد و بــه کار دامپــروری 

ــد. و کشــاورزی بپردازن
ــردان در روســتاهای محــور  ــت گ ــد گردشــگران و طبیع وی بازدی
چالــوس را باعــث توســعه فرهنگــی بومیــان این روســتاها دانســت 

ــت  ــرای تقوی ــب ب ــی مناس ــتایی راه ــگری روس ــزود: گردش و اف
اقتصــاد روســتاهای اســتان و افزایــش منابــع درآمــد روستانشــینان 

اســت.
وی بــه رابطــه دو ســویه گردشــگر و روستانشــینان اشــاره کــرد و 
گفــت: از یــک ســو گردشــگری بــه مــردم بومــی ســود می رســاند 
و از ســویی دیگــر نیــز، بومیــان در توســعه گردشــگری نقــش ایفــا 

می کننــد.
ــعه  ــان توس ــرز در پای ــی الب ــراث فرهنگ ــگری می ــاون گردش مع
گردشــگری روســتایی در البــرز را منــوط بــه فراهــم کــردن 
ــازی  ــن فرهنگ س ــی و همچنی ــب فیزیک ــاخت های مناس زیرس

ــت. دانس

روســتای والیــت رود مملــو از دشــت های سرســبز و 

دره هــای خــوش آب و هــوا اســت
والیــت رود از روســتاهای میانکوهــی منطقــه کــرج محســوب می 
شــود و بافــت مســکونی متراکمــی دارد. جمعیــت ایــن روســتا در 
فصــل زمســتان کاهــش مــی یابــد ولــی بــا آمــدن بهــار و اعتــدال 

هــوا، افزایــش مــی یابــد.
ــای  ــا دیواره ــه ب ــک طبق ــب در ی ــتاییان اغل ــای روس ــه ه خان
ــده  ــاخته ش ــیروانی س ــا ش ــطح و ی ــای مس ــقف ه ــم و س ضخی
انــد. مصالــح عمــده بــه کار رفتــه در آن هــا شــامل الشــه ســنگ، 
ســیمان، گــچ و تیرآهــن اســت. ویاهــای ییاقــی زیبایــی نیــز در 
اراضــی والیــت رود بنــا شــده انــد کــه جلــوه ییاقــی خاصــی بــه 

ــد. روســتا بخشــیده ان
جاذبه هــای گردشــگری روســتای والیــت رود در میان کوهســتان 
البــرز واقــع شــده اســت و آب هوایــی پــاک، چشــم اندازهــای زیبــا 
و طبیعــت دســت نخــورده ای دارد. چشــمه هــای پــر آب، دشــت 
هــای سرســبز و پهنــاور و دره خــوش آب و هــوا و زیبــای والیــت 

رود، جذابیــت ویــژه ای بــه ایــن روســتا بخشــیده اســت.

ترانــه هــای محلــی بــا گویــش مازنــی و گیلکــی ِورد 
زبــان اهالــی اســت

ــتا  ــن روس ــراف ای ــرج از اط ــه ک ــی رودخان ــای اصل ــمه ه سرچش
ــمگیر  ــراوت چش ــبزی و ط ــات سرس ــد و موجب ــی یابن ــان م جری
فضاهــای پیرامونــی را فراهــم مــی آورنــد. باغــات سرســبز و انبــوه 
میــوه و پوشــش گیاهــی غنــی و اراضــی حاصلخیــز جذابیــت های 

ــد. ــرده ان ــدان ک ــتا را دو چن ــن روس ای
ــوچ،  ــوش، ق ــاه، خرگ ــرگ، روب ــغال، گ ــد ش ــی مانن ــواع جانوران ان
ــراف  ــاول در اط ــک و قرق ــرس، کب ــراز، خ ــی، گ ــز کوه ــش، ب می

ــد. ــی کنن ــن روســتا زندگــی م ای
ــران،  ــد ســایر مــردم ای ــز همانن ــت رود نی مــردم روســتای والی
ــر  ــاد پیامب ــر و می ــان، فط ــوروز، قرب ــی ن ــی و مذهب ــاد مل اعی
ــات  ــام وف ــه جشــن و شــادی و ای ــا مراســم خــاص ب )ص( را ب
ــه  ــن روســتا تران ــد. در ای ــی پردازن ــزاداری م ــه ع ــه )ع( را ب ائم
ــت  ــج اس ــی رای ــی و گیان ــش مازندران ــه گوی ــی ب ــای محل ه
ــده  ــه و خوان و در مراســم عروســی و ســایر جشــن هــای نواخت

ــوند. ــی ش م

ــوه،  ــواع می ــتا ان ــن روس ــوغات ای ــن س ــم تری مه
ــت ــی اس ــای لبن ــرآورده ه ــکبار و ف خش

مهــم ترین ســوغات ایــن روســتا انــواع میــوه، خشــکبار و فــرآورده 
هــای لبنــی اســت از مهــم تریــن غذاهــای رایــج روســتا مــی توان 
بــه انــواع کبــاب، آش هــا و غذاهــای محلــی اشــاره کــرد کــه بــا 
ــی  ــخ م ــتا طب ــل روس ــوالت داخ ــی و محص ــای کوه ــبزی ه س
شــوند. روســتای والیــت رود از طریــق جــاده کوهســتانی و زیبــای 

کــرج - چالــوس قابــل دسترســی اســت.
در پایــان بایــد گفــت؛ شــمال اســتان البــرز کوهســتانی و جنــوب 
اســتان کویــری اســت، بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه ســال جدیــد و 
ــه هــای گردشــگری در  ــی از جاذب ــوروز معجون ــات ن ــاز تعطی آغ

انتظــار گردشــگران و طبیعــت گــردان اســت.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــع  ــت و مناب ــل طبیع ــه دلی ــام ب ــتان ای اس
طبیعــی خــدادادی و بی نظیــر همــراه بــا 
درختــان بلــوط فضایــی متنــوع را بــرای 
گردشــگری در طبیعــت طــی ایــام نــوروز 

فراهــم کــرده اســت.
ایــام در غربــی  تریــن گوشــه جغرافیایــی ایــن 
ســرزمین پهنــاور و در مجــاورت کشــور عــراق 
و اســتانهای لرســتان و کرمانشــاه جــای گرفتــه 

اســت.
اســتان سرســبز و کوهســتانی ایــام همچــون 
ــه  ــوه  هــای ســر ب ــی در صــدف در دل ک نگین
فلــک کشــیده و همیشــه اســتوار زاگــرس جای 
ــرای  ــی ب ــای فراوان ــه  ه ــه و دارای جاذب گرفت

جــذب گردشــگران اســت.
ــی  ــت ســر م ــه پش ــاه را ک ــتان کرمانش اس
ــو »شــش  ــای دااله ــوه  ه ــله ک ــذاری سلس  گ
کان« در آســتانه فصلــی نــو دســت بــر 
شــانه یکدیگــر بــا صــدای ســرنا و دهــل 
آمــاده رقــص و پایکوبــی بــرای جشــن بهــار و 

عــروس زاگــرس هســتند.
چشــم  اندازهــای بکــر و زیبــای داالهــو را کــه 
ــاد  ــران« نم ــی  گذاری،»قاقی ــر م ــت س پش
ــن  ــردم ای ــردی م ــمبل جوانم ــتقامت و س اس
دیــار بــا بلوطهــای پیر امــا ایســتاده »ششــدار« 
ــره  ــود خی ــه خ ــی را ب ــر مخاطب ــمهای ه چش

ــد. ــی  کن م
ــاحت  ــع مس ــر مرب ــزار کیلومت ــا  ۲0  ه ــام ب ای
ــور  ــتانهای کش ــن اس ــزو کوچکتری ــه ج اگرچ
ــب  ــوع جال ــا دارای تن ــی  شــود ام محســوب م
توجهــی اســت، تــا حــدی کــه مــی  تــوان بــه 
راحتــی چهــار فصــل را در آن حــس کــرد، 

فاصلــه کوهســتانهای بــرف پــوش تا دشــتهای 
ــا نخلهــای ســر  گــرم و بلوطهــای کهنســال ت

ــر اســت.  ــد کیلومت برافراشــته تنهــا چن
ــادی از  ــی زی ــای طبیع ــه  ه ــام دارای جاذب ای
ــای  ــه  ه ــی، دریاچ ــای آب ــگاه  ه ــه تفرج جمل
ــی  ــای مختلف ــه  ه ــیاه گاو، رودخان ــه س دوگان
ــگا،  ــاب، چی ــاد، آب آفت ــه آب آســمان آب از جمل
ــراو و  ــگ گ ــاب و تن ــد، تلخ ــوان، پیرمحم زنگ

ــت. ــان رود اس جزم
ــه  ــر جاذب ــی از دیگ ــارهای طبیع ــود آبش وج
 هــای طبیعــی ایــن اســتان اســت کــه تصاویــر 
ــه  ــگران ب ــن گردش ــینی را در ذه ــا و دلنش زیب

ــذارد. ــی  گ ــادگار م ی
ــام  ــتان ای ــروف اس ــارهای مع ــه آبش از جمل
ــه  ــوده ک ــاف و ســرطاف ب ــم  آو و آتب آبشــار چ
در فصــل تابســتان میزبــان گردشــگرانی اســت 
ــی ســر  ــه  هــای طبیع ــن جاذب ــار ای ــه در کن ک

ــد. ــی  کنن م
وجــود غارهــای مختلفــی چــون غــار خفــاش، 
ــه  ــر جاذب ــر دان از دیگ ــک و کبوت ــگان، مل زین
 هــای ایــن اســتان اســت کــه در گرمــای 
ــرای  ــی را ب ــتان فضــای دلنشــین و خنک تابس

ــد. ــی کن ــم م ــگران فراه گردش
عــاوه بــر ایــن تفرجــگاه  هــای جنگلــی نیــز 
ــام  ــوط در ای ــان بل ــوه درخت ــه انب ــه ب باتوج
جذابیــت خاصــی بــه ایــن ســرزمین بخشــیده 
اســت که مــی  تــوان بــه مهمتریــن آنها شــامل 
ــوران  ــگاه خ ــبز، گردش ــی چغاس ــارک جنگل پ
ــدره  ــم و ب ــگ داالهــوو کل ــوان، ششــدار، تن ای

ــرد.  ــاره ک اش
ــتان  ــگری اس ــی گردش ــع طبیع ــر مناب از دیگ

ــور  ــه ط ــه ب ــتند ک ــا هس ــمه ه ــام چش ای
ــد. ــان دارن ــات جری ــه ارتفاع ــول در دامن معم
باتوجــه بــه شــرایط طبیعــی تعــداد چشــمه هــا 
در مناطــق کوهســتانی زیادتــر و در نواحــی 
ــی  ــداد واقع ــا از تع ــت ام ــر اس ــه ای کمت جلگ
چشــمه هــا آمــاری در دســت نیســت و بــه طور 
ــوان آب زراعــی  ــه عن معمــول از آب چشــمه ب
اســتفاده مــی شــود و چنانچــه آب چشــمه زیــاد 
باشــد، چشــمه بــه طــور مســتقیم بــه باغهــا و 
مــزارع هدایــت مــی شــود بعضــی از چشــمه ها 
بــه طــور معمــول بــه وســیله آبراهــه هایــی که 
در مجمــوع رودهــای کوچکــی را تشــکیل مــی 
دهنــد و در اصطــاح محلــی بــه آنهــا »گال« 
گفتــه می شــود، بــه منظــور آبیــاری کشــتزارها 

بــه ســوی روســتاها هدایــت مــی شــوند.
چشــمه آبگــرم دهلــران در فاصلــه ســه 
کیلومتــری شــهر دهلــران، چشــمه آب گرمــی 
ــت  ــه از اهمی ــت ک ــردی اس ــواص گوگ ــا خ ب
ویــژه ای برخــوردار بــوده و در چنــد ســال 
گذشــته نیــز با رســیدگی و تجهیــز آن توانســته 
ــدام  ــدک اق ــد ان ــر چن ــگر ه ــذب گردش در ج

ــد. ــری باش موث
ــای  ــران از دیگــر چشــمه ه ــر دهل چشــمه قی
ــور از  ــت عب ــه عل ــه ب ــت ک ــتان اس ــم اس مه

ســنگهای حــاوی مــواد آلــی آب آن آغشــته بــه 
ــوده و ایــن چشــمه همــان طــور کــه از  ــر ب قی
اســمش برمــی آیــد چشــمه ای از قیــر طبیعــی 

ــت.  اس
هــوا،  و  آب  تنــوع  کوهســتانی،  موقعیــت 
ــر  ــوی و دیگ ــزوالت ج ــدار ن ــودن مق ــاال ب ب
خصوصیــات طبیعــی باعــث شــده کــه اســتان 
ایــام از جنــگل طبیعــی پوشــیده باشــد، 
ــعت  ــم و وس ــان از تراک ــرور زم ــه م ــد ب هرچن
ــا در  ــتان کاســته شــده ام ــی اس اراضــی جنگل
حــال حاضــر نیــز باقیمانــده جنگلهــای اســتان 
ــور  ــتانهای کش ــی از اس ــه برخ ــبت ب ــز نس نی
قابــل توجــه اســت و چشــم اندازهــای زیبایــی 
ــه نمایــش مــی گــذارد. از طبیعــت اســتان را ب

در گذشــته نــه چنــدان دور، ایــن اســتان دارای 
جنگلهــای وســیع و متراکــم بــا درختــان تنومند 
در مناطــق کوهســتانی و بیشــه شــمالی اســتان 
مــی تــوان مشــاهده کــرد کــه بــه طــور عمــده 

از گونــه بلــوط هســتند.
ــی  ــر زیبای ــاوه ب ــتان ع ــی اس ــی جنگل نواح
هــای طبیعــی، دو نــوع محصــول ســقز و کتیرا 
ــی  ــل توجه ــد قاب ــل درآم ــه مح ــز دارد ک نی
ــمار  ــه ش ــق ب ــن مناط ــی ای ــردم بوم ــرای م ب

ــی رود. م
مســئوالن مســاحت جنگلهــای اســتان را 
حــدود 500 هــزار هکتــار تخمیــن مــی زننــد، 
پســته کوهــی، کیکــم، زالزالــک، بــادام کوهی، 
زبــان گنجشــک، شــن، انجیرکوهــی، ارغــوان، 
گیــاس وحشــی، مــورد، کنــار و ارژن )ارجــن( 

ــن اســتان اســت. ــان ای ــواع درخت ــه ان از جمل
ــارک جنگلــی چقاســبز »چقــا جنگیــه« کــه  پ
یکــی از مناطــق مهــم گردشــگری و تفریحــی 
ــارک  ــود، پ ــی ش ــوب م ــتان محس ــن اس ای
ــا  ــای زیب ــی از فضاه ــه یک ــوده ک ــی ب جنگل
ــی  ــرایط طبیع ــت و ش ــام اس ــین ای و دلنش
مناســبی را بــرای گــذران اوقــات فراغــت مردم 
ــون کاج  ــی همچ ــم آورده و در آن درختان فراه
ــردو  ــادام کوهــی و گ ــا، ارجــن، ب و ســرو، اقاقی

ــت.  ــده اس ــته ش کاش
ــای میشــخاص از  ــرآب و درخــت و مصف دره پ
ــری  ــه 30 کیلومت ــاد در فاصل ــتای جعفرآب روس
ــوالب  ــات ط ــا ارتفاع ــده و ت ــروع ش ــام ش ای
کــه در آن جنــگل و بــاغ در هــم آمیختــه انــد، 

ــد. ادامــه مــی یاب
ــن  ــا، چندی ــوه ه ــواع می ــردو، ان ــان گ درخت

عروس زاگرس لباس سبز برتن 
می کند/  جشن طبیعت 
در غربی ترین نقطه ایران
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ــی  ــا مردمان ــی دره ب ــیر ییاق ــتا در مس روس
و مهربــان، سرچشــمه هــای  زحمتکــش 
ــک  ــدد، نزدی ــاران متع ــمه س ــان چش خروش
بــودن ایــن دره ییاقــی بــا تفریحــگاه جنگلــی 
گاوز و مــزارع متنــوع آن باعــث نشــاط و عاقه 

ــود. ــی ش ــل م ــدگان از مح در بازدیدکنن
ــن دره ییاقــی و در طــول  ــری ای در دو کیلومت
مســیر جــاده اصلــی ایــام بــه دره شــهر 
ــی  ــاو، زیبای ــه پنج ــای مل ــوه و زیب ــگل انب جن
خاصــی بــه این مجموعــه بخشــیده اســت. دره 
ییاقــی میشــخاص بــا باغــات و مــزارع یکــی 
از مناطــق سرســبز و دیدنــی و پردرآمــد اســتان 
ایــام بــوده کــه محصــوالت آن کیفیــت 
مطلوبــی دارنــد و در داخــل و خــارج اســتان بــه 
ــق اقتصــادی  ــروش مــی رســد و باعــث رون ف

ــه مــی شــود. منطق
تفریحگاه جنگلی ششـدار که در پنج کیلومتری 
در  قاقیـران  کـوه  کنـار  در  و  ایـام  شـهر 
مسـیر جـاده ایـام - کرمانشـاه واقع شـده و از 
شـاخصترین تفریحـگاه های اسـتان محسـوب 

شـود. می 
ــاورت  ــر مج ــه خاط ــی ب ــه تفریح ــن ناحی ای
ــر  ــی دیگ ــه یک ــی ب ــام و نزدیک ــهر ای ــا ش ب
ــام  ــه ن ــی ب ــای طبیع ــای زیب ــگاه ه از تفریح
منجــل، مــورد اســتفاده وســیع مــردم و 
دوســتداران طبیعــت بــه ویــژه در ایــام فصــول 

ــرد. ــی گی ــرار م ــز ق ــار و پایی به
در حــد فاصــل بیــن ایــن تفریحــگاه و ناحیــه 
منجــل، چشــمه ســارها و باغــات زیبــای 
ســلطان آبــاد قرارگرفتــه اســت. کــوه معروف 
قاقیــران کــه از آن بــه عنــوان نمــاد شــهر و 
اســتان ایــام یــاد مــی شــود در ایــن ناحیــه 

ــرار دارد.  ق
تفریحــگاه جنگلــی تنــگ داالهــو نیــز 
و  معــروف  هــای  تفریحــگاه  دیگــر  از 
ــیر  ــه در مس ــوده ک ــتان ب ــن اس ــذاب ای ج
ــه ۲5  ــام در فاصل ــاد - ای ــام آب ــاده اس ج
کیلومتــری شــهر ایــام قــرار گرفتــه و دارای 
ــوط و  ــک و بل ــه، زالزال ــوه بن ــای انب جنگله

چشــمه طبیعــی آب اســت.
ــی  ــل توجه ــعت قاب ــو از وس ــگاه دااله تفریح
ــا  ــاورت ب ــه مج ــه ب ــت و باتوج ــوردار اس برخ
ارتفاعــات طبیعــی و تفریحــی و شــکارگاه های 
منطقــه و ییاقــی بــودن آن، در بهار و تابســتان 
مــورد اســتفاده دوســتداران و مشــتاقان زیبایــی 

هــای طبیعــت قــرار مــی گیــرد.
تفریحــگاه تجریــان، تفریحــگاه زیبــا و جنگلی 
ــهر  ــری ش ــه ۲0 کیلومت ــه در فاصل ــت ک اس

ــرار  ــی ق ایــام در مســیر چــوار - مــورت و بول
دارد و دارای چشــمه هــای آب زالل بــوده و 
ــای  ــگ زیب ــاورت تن ــگاه در مج ــن تفریح ای
ــه تنــگ بهشــت واقــع شــده اســت  موســوم ب
و بــا توجــه بــه اقلیــم و آب و هــوای منطقــه از 
فصــل زمســتان تــا بهــار مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد. ــی گی م
تفرجــگاه کلــم بــدره از دیگــر تفرجــگاه هــای 
ییاقــی بــوده در فاصلــه 70 کیلومتــری ایــام 
دره کلــم )حــد فاصل ایــام - بــدره( قــرار دارد.
ــف گیاهــی  ــه هــای مختل وجــود باغــات، گون
و رودخانــه پرآبــی کــه از دامنــه کبیرکــوه 
ــه  ــه را ب ــن منطق ــرد، ای ــی گی ــمه م سرچش
یکــی از زیباتریــن مناطــق گردشــگری طبیعی 
تبدیــل کــرده اســت. عاقمنــدان بــه طبیعــت 
بکــر و گردشــگران مــی تواننــد در تمامــی 

فصــول ســال بــه ویــژه فصــل تابســتان از ایــن 
ــد. ــتفاده کنن ــر اس ــگاه بک تفریح

ــه  ای عشایرنشــین اســت  ــام منطق اســتان ای
ــش  ــم نق ــژه گلی ــه وی ــتی آن ب ــع دس و صنای
برجســته کــه شــهرت ملــی نیــز دارد از 
ــوب  ــتان محس ــتی اس ــع دس ــن صنای مهمتری
ــد  ــن همانن ــتان همچنی ــن اس ــود. ای ــی  ش م
ســایر مناطــق ایرانــی ســوغاتهای محلــی 
ــژی  ــی، شــیرین ب خــاص دارد کــه ســقز محل
برســاق، شــیرینی کلــه کنجــی و روغــن 

ــت. ــان اس ــه آن ــی از جمل حیوان
طبیعــت ایــام ظرفیــت آن را دارد کــه همــراه 
ــدن  ــم ش ــئوالن و فراه ــژه مس ــه وی ــا توج ب
ــذب  ــر ج ــاوه ب ــگری ع ــاختهای گردش زیرس
ــی  ــی را از تمام ــی، طبیعتگردان ــگر داخل گردش

ــد. ــز جــذب کن ــا نی ــاط دنی اقصــی نق
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اینجــا اســتان بوشــهر اســت؛ ســرزمین نخلســتان های ســرافراز، 
ــار  ــران و دی ــرژی ای ــت ان ــواحل آرام، پایتخ ــان، س ــای خروش دری
ــی از  ــاده میزبان ــه آم ــواز ک ــل و مهمان ن ــب و اصی ــی نجی مردمان

ــوروزی اســت. ــافران ن مس
اســتان بوشــهر در جنــوب ایــران قــرار گرفتــه اســت کــه از شــمال 
بــه اســتان های فــارس و کهگیلویــه و بویراحمــد، از ســمت شــمال 
غربــی بــه خوزســتان، از جنــوب شــرقی بــه هرمــزگان و از جنــوب 

ــه خلیــج فــارس می رســد. ب
عســلویه در جنــوب اســتان بوشــهر، ایــن اســتان را بــه هرمــزگان 
متصــل می کنــد، دشتســتان ایــن اســتان را بــه فــارس و کهگیلویه 
و بویراحمــد متصــل می کنــد و شهرســتان دیلــم در شــمال اســتان 

بوشــهر نیــز بــه اســتان هرمــزگان متصل اســت.
ــن آب و  ــار بهتری ــل به ــتان و اوای ــل زمس ــهر در فص ــتان بوش اس
ــن منظــور بســیاری از مســافران  ــه همی ــوای کشــور را دارد و ب ه
ــتان  ــن اس ــود را در ای ــات خ ــه تعطی ــد ک ــه دارن ــوروزی عاق ن

ــد. ــپری کنن س
وجــود جاذبه هــای گردشــگری متعــدد در ایــن اســتان باعــث شــده 
تــا در ســال های اخیــر شــاهد تبدیــل اســتان بوشــهر بــه عنــوان 
ــان اصلــی مســافران نــوروزی باشــیم و هــر ســال  یکــی از میزبان
نیــز شــاهد افزایــش حضــور گردشــگران هســتیم و هــر ســاله در 
ایــام نــوروز چیــزی حــدود 5 برابــر جمعیــت یــک میلیــون نفــری 

ــه ایــن اســتان ســفر می کننــد. اســتان بوشــهر ب
از جملــه مهمتریــن جاذبه هــای گردشــگری اســتان بوشــهر 
می تــوان بــه ســواحل خلیــج فــارس اشــاره کــرد؛ نخلســتان های 
سرســبز، آثــار تاریخــی و ظرفیت هــای صنعتــی اســتان بوشــهر از 

ــت. ــگری اس ــای گردش ــر جاذبه ه دیگ
در کنــار ظرفیت هــای بی شــمار گردشــگری کــه در اســتان 
بوشــهر وجــود دارد، شــاید بتــوان یکــی از مهمتریــن ضعف هــای 
ــود زیرســاخت های  اســتان بوشــهر در بخــش گردشــگری را کمب

ــن اســتان ذکــر کــرد. ــی در ای اقامت
ــن  ــی در ای ــی و طبیع ــی، فرهنگ ــر تاریخ ــزار اث ــه ه ــش از س بی
ــر  ــش از 300 اث ــون بی ــا کن ــه ت اســتان شناســایی شــده اســت ک

تاریخــی، باســتانی و فرهنگــی و آثــار غیرملمــوس اســتان بوشــهر 
ــی شــده اســت. ــار مل ثبــت آث

سواحل زیبای استان بوشهر در انتظار گردشگران
اســتان بوشــهر بیشــترین ســاحل را در ســطح کشــور دارد؛ داشــتن 
بیــش از 900 کیلومتــر مــرز بــا خلیــج فــارس باعــث شــده اســت 
تــا ایــن اســتان بــه عنــوان قطــب ســاحلی کشــور شــناخته شــود.
همــه  دشتســتان،  و  جــم  شهرســتان های  از  غیــر  بــه 
شهرســتان های اســتان بوشــهر بــا خلیــج فارس همســایه هســتند 
و دارای ســواحلی بکــر و زیبــا هســتند کــه هــر گردشــگری را بــه 

ســوی خــود می کشــاند.
علی رغـم ظرفیـت عظیمـی کـه ایـن سـواحل بـرای گردشـگری 
دارنـد، هنوز هـم زیرسـاخت های گردشـگری سـاحلی و دریایی در 
اسـتان ایجاد نشـده اسـت و بسـیاری از این ظرفیت ها دست نخورده 
مانـده اسـت؛ البتـه همیـن دسـت نخورده ماندن هـم باعث شـده تا 
بسـیاری از مـردم به حضـور در کنـار این سـواحل عاقمند باشـند.

سرزمین نخل های سرافراز
نخلســتان های زیبــای اســتان بوشــهر یکــی از ظرفیت هــای 
مهــم گردشــگری در اســتان محســوب می شــوند؛ نخلســتان هایی 
کــه در برخــی از محورهــای راه هــای اســتان بوشــهر بــه ویــژه در 

ــد و  ــرار گرفته ان شهرســتان دشتســتان در هــر دو طــرف مســیر ق
ــد. ــب می کنن ــه ســمت خــود جل هــر گردشــگری را ب

نهرهـای پـر آب در کنـار نخلسـتان ها یکـی دیگـر از جاذبه هایـی 
اسـت کـه طـراوت خاصی بـه نخلسـتان ها می بخشـد. خرمـا، پنیر 
نخـل و صنایع دسـتی از جمله سـوغات های دیار نخلسـتان اسـت.

البتــه بــا وجــود زیبایی هــای بســیار زیــادی کــه ایــن نخلســتان ها 
ــدارد و  ــود ن ــا وج ــن نخل ه ــی در ای ــاخت های اقامت ــد، زیرس دارن
ــردی  ــه نخل گ ــد ب ــگران عاقمن ــرای گردش ــژه ب ــای وی محل ه

نیــز تعییــن نشــده اســت.

گردشگری صنعتی
ــوب  ــور محس ــرژی کش ــت ان ــوان پایتخ ــه عن ــهر ب ــتان بوش اس
ــر  ــور بی نظی ــام کش ــاز در تم ــای ممت ــن ظرفیت ه ــود و ای می ش
ــی،  ــارس جنوب ــش از 70 درصــد گاز کشــور در پ ــد بی اســت؛ تولی
ــزرگ  ــد ب ــود 1۴ واح ــور و وج ــت کش ــد نف ــادرات 95 درص ص

ــت. ــا اس ــن ظرفیت ه ــی از ای ــا بخش ــیمی تنه پتروش
وجــود صنایــع عظیــم نفــت و گاز و پتروشــیمی در شهرســتان های 
جنوبــی اســتان بوشــهر باعــث شــده تــا ایــن منطقــه بــه عنــوان 
یــک ظرفیــت مناســب بــرای توریســم صنعتــی محســوب شــود 
و ســاالنه افــراد زیــادی بــرای دیــدن ایــن ظرفیت هــا بــه اســتان 

بوشــهر ســفر کننــد.

گنبد نمکی
گنبـد نمکـی جاشـک در اسـتان بوشـهر و در نزدیکـی روسـتای 
گنخـک در فاصلـه ۶۴ کیلومتـری جنـوب شـهر خورمـوج مرکز 
شهرسـتان دشـتی و درکیلومتـری جنـوب شـرقی بندر بوشـهر و  
در 1۴۴ کیلومتـری جنوب شـرقی مرکز اسـتان قـرار دارد یکی از 
بزرگتریـن و زیباتریـن گنبـد نمکـی ایـران و خاورمیانه به شـمار 

آید. مـی 

بافت قدیم بوشهر
ــگری  ــای گردش ــن جابه ه ــز از مهمتری ــهر نی ــم بوش ــت قدی باف
اســتان بوشــهر اســت کــه بــا توجــه بــه ســبک خــاص و منحصــر 

ــت. ــادی اس ــیار زی ــای بس ــاری آن دارای جاذبه ه ــرد معم ــه ف ب

عمارت ملک
ــش  ــع در بخ ــی واق ــاختمانی تاریخ ــه س ــک مجموع ــارت مل عم
مرکــزی شهرســتان بوشــهر یکــی از آثارهــای تاریخــی و از نقــاط 

ــی اســتان بوشــهر اســت. دیدن

موزه رئیس علی دلواری
ــتان  ــتعمار در اس ــا اس ــارزه ب ــرداران مب ــواری از س ــی دل رئیس عل

بوشهر بهشت ایران/ 
دیار نخل های سرافراز و 

دریای خروشان
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ــرای  ــوزه شــده و پذی ــه م ــل ب ــه وی تبدی بوشــهر اســت کــه خان
گردشــگران اســت. مــوزه رئیســعلی دلــواری در شــهر دلــوار 

ــرار دارد. ــان ق ــتان تنگس شهرس

گورستان و منطقه باستانی سیراف
ــه در  ــت ک ــان اس ــران و جه ــادر ای ــن بن ــیراف از قدیمی تری س
گذشــته کشــتی رانی از ایــن بنــدر رایــج شــده اســت و دارای آثــار 
تاریخــی متعــددی اســت. بنــدر ســیراف در جنــوب اســتان بوشــهر 

ــرار دارد. ــگان ق ــتان کن در شهرس

نیروگاه اتمی بوشهر
یکــی دیگــر از اماکــن دیدنــی بوشــهر را می تــوان نیــروگاه اتمــی 
بوشــهر نــام بــرد کــه بــه عنــوان یــک افتخــار در عرصه هســته ای 

ــران محســوب می شــود. ای

کاخ بردک سیاه
ــه دوران هخامنشــی  ــوط ب ــار تاریخــی مرب ــردک ســیاه از آث کاخ ب
اســت کــه از آن بــه عنــوان کاخ زمســتانی داریــوش یــاد می شــود. 
ایــن اثــر در روســتای درودگاه شهرســتان دشتســتان واقــع اســت.

بازارهای تجاری عرضه اجناس
ــاس  ــای عرضــه اجن ــف اســتان بوشــهر دارای بازاره ــاط مختل نق

خارجــی اســت کــه افــراد زیــادی بــه قصــد خریــد بــه این شــهرها 
ــای  ــم دارای بازاره ــاوه و دیل ــهرهای گن ــه ش ــد ک ــفر می کنن س

ــرای عرضــه اجنــاس خارجــی هســتند. بزرگــی ب

آب انبار قوام
ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــع در بخ ــهر واق ــوام بوش ــار ق آب انب
ــی اســتان بوشــهر  ــار تاریخــی و از نقــاط دیدن بوشــهر یکــی از آث
در جنــوب ایــران اســت. ســاختمان »آب انبــار قــوام« در محوطــه 
بــاری در جانــب غربــی شــهر بوشــهر و در )کنــار دریــا( قــرار گرفته 
اســت. تاریــخ بنــای ایــن آب انبــار )برکــه( بــه 150ســال بیــش بــر 

می گــردد.

گور دختر
گــور دختــر در نزدیکــی جــاده برازجــان بــه کازرون قــرار دارد کــه 
دارای ســقفی شــبیه مقبــره بــه مقبــره کــوروش بــزرگ دارد و خود 
مقبــره نیــز بــه ســبک مقبــره کــوروش کبیــر ســاخته شــده  اســت 
و باســتان شناســان نیــز تاییــد کرده انــد کــه ایــن اثــر متعلــق بــه 
۶00 ســال قبــل از میــاد مســیح و بــه دوره هخامنشــیان اســت.

کاروانسرای مشیرالملک دشتستان
ــان  ــه فرم ــی ب ــال 1۲50 شمس ــیرالملک در س ــرای مش کاروانس
حــاج میــرزا ابوالحســن خــان مشــیرالملک ســاخته شــد و تــا ســال 

ــه  ــه ب ــد ک ــتفاده می ش ــوان کاروانســرا اس ــه عن 1300 شمســی ب
دلیــل واقــع شــدن شــهر برازجــان بــر ســر راه تجارتــی شــیراز بــه 
بوشــهر مکانــی مناســب بــرای اســتراحت کاروانیــان بــوده اســت. 

ــرار دارد. ایــن کاروانســرا در مرکــز شــهر برازجــان ق

قلعه خورموج
قلعــه خورمــوج کــه قســمتی از آن به نــام قلعــه محمدخان دشــتی 
ــوده در  ــروف ب ــه جال خــان مع ــام قلع ــه ن و قســمت دیگــر آن ب
ــد  ــکونت و مقاص ــرای س ــا ب ــن بن ــرار داد. از ای ــوج ق ــهر خورم ش
نظامــی و دیده بانــی اســتفاده می  شــده اســت. شاه نشــین  ها 
ــری  ــد. گچب ــده بودن ــا ش ــلجوقی بن ــبک س ــه س ــواره  ها ب و گوش
ــب  ــیار جال ــه بس ــی قلع ــات اصل ــا و تزیین ــا و درون اتاق  ه دیواره
ــازی کاخ  ــری و طاق س ــازی و گچب ــا بناس ــا ب ــبک بن ــت و س اس

ــد اســت. ــارس همانن ــاد ف اردشــیر در فیروزآب

منطقه تاریخی توز
ز یــا تــوج یکــی از شــهرهای مهــم دشتســتان  ــوَّ شــهر تاریخــی تَ
قدیــم بــوده و از اهمیــت بســیاری برخــوردار و در نزدیکی روســتای 
زیــراه کنونــی قــرار داشــته اســت کــه در محلــی بیــن روســتاهای 
ــع دهســتان های دشتســتان  ــرراه، اردشــیر آباد و ســعدآباد از تواب زی

در حاشــیه رودخانــه شــاپور دالکــی قــرار دارد.
ــتان  ــی اس ــای دیدن ــی از جاذبه ه ــا بخش های ــا تنه ــه این ه البت
بوشــهر اســت کــه از دیگــر جاذبه هــا می تــوان بــه خانــه قدیمــی 
قاضــی )محلــه بهبهانــی بوشــهر( - منطقــه باســتانی ریشــهر )8 
ــرال انگلیســی )بوشــهر،  کیلومتــری جنــوب بوشــهر( - مقبــره ژن
ــهر( -  ــوب بوش ــغاب )جن ــتان ش ــی( - گورس ــام خمین ــان ام خیاب
مســجد شــیخ ســعدون )مرکــز شــهر بوشــهر( - کلیســای مســیح 
مقــدس )مرکــز شــهر بوشــهر( - قلعــه هلندی هــا )شــمال 
شــرقی جزیــره خــارگ( - معبــد پوزئیــدون -خــدای دریــا- 
ــره خــارک، امامــزاده  ــره خــارگ( - گورســتان باســتانی جزی )جزی
ــارگ(  ــره خ ــارگ )جزی ــی خ ــای قدیم ــه، کلیس ــد حنفی میرمحم
ــا  - تــل مــرو، تــل طلســمی )جنــوب برازجــان( - تــل خنــدق، ت
پهــن )شــمال برازجــان(  - معبــد کات )30 کیلومتــری خورمــوج، 
روســتای حیــدری( - امامــزاده میــرارم )جنــوب خورمــوج( - قلعــه 
زائــر خضرخــان )شــمال اهــرم( - امامــزاده ســلیمان )جــاده گنــاوه 
ــم،  ــدر دیل ــری بن ــدر ســینیز )۲0 کیلومت ــای بن ــم( - خرابه ه -دیل
ــان )۲۴  ــدر مهروب ــای بن ــن( - خرابه ه ــام حس ــور ام ــی خ حوال
ــام  ــهر ام ــزاده حســن )ش ــم( - امام ــدر دیل ــمال بن ــری ش کیلومت
ــاهزاده  ــر( - ش ــتان دی ــتان )شهرس ــر دس ــجد ب ــن( - مس حس
ــهر  ــن )بوش ــزاده عبدالمهیم ــتان( - امام ــزک دشتس ــم )ننی ابراهی

ــرد. ــاره ک ــک ریشــهر( اش نزدی
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مـارد، غربی ترین شهرسـتان اسـتان تهـران بـا برخـورداری از آثار 
باسـتانی، بقاع متبرکـه و ظرفیت هـای جذاب گردشـگری، امتزاجی 
از شـکوه تاریخـی، شـور مذهبـی و طبیعتی چشـم نواز را بـه تصویر 

می کشـد.
دیـار پرگوهـر ایران زمیـن، در عرصـه گردشـگری دارای جاذبه های 
متنـوع و متعـددی اسـت کـه در ایـن کـره خاکـی چـون نگینـی 

درخشـان در فرهنـگ، تمـدن و ادب می درخشـد.
ایـن کشـور منحصربه فـرد کـه در عقبـه خـود فرازهـا و فرودهـای 
بسـیاری را تجربـه کرده، آکنـده از مشـاهیر، آثار و بقایایـی از تمدن 
کهن تاریخ بشـریت اسـت که در سـیر مطالعات تاریخـی وفرهنگی 
جهـان، بخش های بسـیاری از سـطور کتب قطـور تاریـخ را به خود 

اختصاص داده اسـت.
در ایـن میان در غربی ترین نقطه اسـتان تهران، شهرسـتان مارد از 
آثار و جاذبه های گردشـگری تاریخی، مذهبی و طبیعی برجسـته ای  
برخـوردار اسـت که در ذیـل این گـزارش به تفکیک بـه آن پرداخته 

شد. خواهد 

نقوش صخره ای با قدمت 4500 هزارساله
کـوه کفترلو یکـی از آثـار تاریخی منحصربه فـرد دهسـتان اخترآباد 
شهرسـتان مـارد محسـوب می شـود، اثـری کـه بـا قدمـت بیش 
از چهـار هـزار سـال، هنـر پیشـینیان را بـر دل سـنگ بـه تصویـر 
می کشـد، حکاکـی و تراش نوشـتاری و تصویـری بـر روی این تپه 
آن چنـان ارزنـده اسـت کـه مسـئوالن میـراث را مجاب سـاخت در 

سـال 138۲ بـا شـماره 990۲ آن را بـه ثبـت ملی برسـانند.
نقـوش حیوانـی، انسـانی و هندسـی بـا تلفیقـی از خطـوط سـاده، 
عمـودی و مورب و شکسـته، تجلی گاه هنـر مردمان ادوار دور اسـت 
کـه هنرمندانه آنچـه را که در ذهـن می پروراندند و با دسـتان توانای 
خـود بر دل سـنگ مانـدگار سـاختند تا امـروز بعـد از گذشـت بیش 
از چهـار هـزار و 500 سـال، یـاد کنیـم ازآنچـه در بـر دل ایـن کوه 

نهفته اسـت.
ایـن اثـر جـذاب و به یادماندنـی می توانـد بـه میزبانـی خاطره انگیـز 
بـرای عموم مشـتاقان و دلـدادگان به فرهنـگ و تمـدن ایران زمین 

در ایـن خطـه از اسـتان تهران بدل شـود.

تپه ارسطو راوی 4200 سال زندگی مستمر
تپـه ارسـطو یکـی دیگـر از آثـار ارزنـده تاریخـی مـارد بـه شـمار 
مـی رود، اثـری که از پیشـینیان بـه یـادگار مانـده و در حـال حاضر 
شهرسـتان مذکـور، میـراث دار تپه ای اسـت کـه راوی حکایت های 
بسـیاری اسـت، 9 هزارسـال قدمت و چهار هزار و ۲00  سال زندگی 
مسـتمر و بـدون وقفـه در این خطـه به همراه کشـف آثار سـفالی از 
عصـر آهن، انبار آذوقه و اسـکلت های انسـان، همگی مؤید شـکوه، 

عظمـت و اقتدار ایرانیـان در ادوار دور اسـت.
تپه مورداشـاره در کیلومتر هشـت جاده صفادشـت شهرستان مارد 
از میراث هـای ارزشـمند و قابل توجهـی بـه شـمار مـی رود که طبق 
نظـر کارشناسـان، فرازهـا و فرودهـای بسـیاری را از سـر گذرانـده 

ست. ا
مجتبی شـاهقلیان معاون فرمانـدار مارد در خصوص میـزان بازدید 
از ایـن اثر عنوان کرد:درگذشـته پژوهشـگران و عاقه منـدان به آثار 
تاریخـی ایران زمیـن از کشـورهای کـره و ژاپـن در ایـن محـدوده 
حضـور یافته انـد امـا تقویـت مضاعف تعـداد گردشـگران، مسـتلزم 
معرفی هرچه بیشـتر ایـن اثر و البتـه ارتقای زیرسـاخت های رفاهی 

در منطقـه خواهـد بود.
وی در خصـوص پیشـینه تاریخـی تپه ارسـطو گفت:یکـی از نکات 
قابل توجـه در خصوص اثر مورداشـاره، سـابقه صنعتی ایـن محدوده 

در ادوار دور گذشـته است.
شـاهقلیان عنـوان کرد:اکتشـاف سـنگ آسـیاب از دیگـر نـکات 
قابل توجـه در ایـن حـوزه بـه شـمار مـی رود کـه مؤیـد انجـام 

اسـت. مذکـور  منطقـه  در  صنعتـی  فعالیت هـای 
معـاون فرمانـدار مـارد گفت:تپـه ارسـطو در 1۲شـهریورماه سـال 

1380 بـا شـماره 3793 بـه ثبـت ملی رسـیده اسـت.

تپه بالکین دروازه ورود به شهری باستانی
تپـه بالکیـن یـا ترکمـان، یکـی دیگـر از آثـار ارزشـمند تاریخی در 
شهرسـتان مارد بـوده که وسـعت آن قریب بـه ۶0 هـزار مترمربع 
تخمیـن زده می شـود و در 500 متـری شـرق روسـتای مهرچین از 

توابـع بخـش مرکـزی این شهرسـتان واقع شـده اسـت.
حبیب اهلل جم کارشـناس و پژوهشـگر تاریـخ در خصوص قدمت تپه 
بالکیـن گفت:بر اسـاس آثار و شـواهد به دسـت آمده، قدمـت این اثر 
بـه چهـار هزار سـال قبـل بازمی گـردد و بـا عنایت بـه آثـار موجود، 
احتمـال وجـود شـهری باسـتانی در دل ایـن تپـه وجـود دارد کـه 
قطعیت و دسـتیابی بـه آن مسـتلزم کاووش های فنـی و تخصصی 

خواهـد بود.
جـم عنـوان کـرد:ا ایـن ثـر ارزشـمند در1۶ خـرداد سـال 135۶ و با 

شـماره 1۶۴۶ بـه ثبـت ملی رسـیده اسـت.

گردشـگری مذهبی/رایحه خـوِش عتـرت در امامزاده 
سـکینه)س( بی بی 

شهرسـتان مـارد در عرصـه گردشـگری مذهبـی نیـز حرف هـای 
بسـیاری بـرای گفتـن دارد، منطقـه مذکـور بـا عنایـت بـه بافـت 
خاصـی که از آن برخوردار اسـت، عشـق به اهل بیـت)ع( در آن موج 
می زنـد و همواره در طول سـال شـاهد خیـل عظیم مشـتاقان ائمه 

معصومیـن)ع( و دلـدادگان بـه مذهب شـیعه اسـت.

یکـی از برجسـته ترین مراکـز معنـوی و مذهبـی در ایـن حـوزه به 
امامـزاده بی بـی سـکینه)س( معطـوف می شـود، زیارتگاهـی کـه 
میزبـان پیکـر پـاک و مطهـر خواهـر علـی بـن موسـی الرضا)ع( و 

فرزنـد امـام موسـی بن جعفـر)ع( اسـت.
شـاهقلیان معـاون فرماندار مارد در تشـریح مختصات و مشـخصه 
معماری این بقعه مقدس عنوان کرد:سـاختمان اصلـی این زیارتگاه 
به نمای سـنگ مزیـن شـده و داخل بقعه نیـز به صـورت آینه کاری 

و دارای ضریح نقره ای و گنبد کاشـی کاری و گلدسـته اسـت.
وی افزود:اخیـراً یـک َکمپ گردشـگری با قریـب به ۴0 اتـاق و ۲0 
سـکوی اتـراق اقامتی بـرای میزبانـی از زائـران این مـکان مقدس 

احداث شـده اسـت.
معـاون فرمانـدار مـارد عنـوان کرد:ایـن اثـر مذهبـی و مانـدگار، 
در غـرب شهرسـتان مـارد از بخـش صفادشـت و در مسـیر جـاده 

ترانزیتـی شهریار-اشـتهارد قرارگرفتـه اسـت.

امامزاده قاسم)ع( تجلی گاه شوق و شعور
در دامنـه جنوبـی کـوه تخـت کیـکاووس کـه از مناطـق تاریخـی 
روسـتای بیدَگنه محسـوب می شـود، بقعـه امامـزاده قاسـم)ع( قرار 

دارد کـه میزبـان شـیفتگان خانـدان پیامبـر اکرم)ص( اسـت.
ورودی امامـزاده در ضلـع جنوبـی آن قـرار دارد و در بـاالی ورودی، 
یـک نورگیـر و در طرفیـن آن دو طـاق نمـای آجـری و بـر فـراز 

طاق نماهـا، دو قـاب چهارگـوش دیـده  می شـود.
سـنگ قبر ایـن بقعـه مقـدس از جنـس مرمـر اسـت و بنـای آن به 
دوران ایلخانـان یـا مغـوالن بازمی گـردد و ایـن نشـان می دهـد که 

ایـن بقعـه متبرکـه از قدمتی دیریـن و کهـن برخوردار اسـت.
شـاهقلیان در خصوص این اثـر مقدس در شهرسـتان مارد گفت:با 
عنایـت به مرورزمـان، بنـای مذکـور دچـار کهنگـی و اسـتهاکاتی 
بـود که بخش هایـی از آن در طول سـالیان بازسـازی و مرمت شـده 

ست. ا
وی افـزود:از نـکات قابل توجـه در این امامـزاده، وجـود مهرهایی از 
دوران ایلخانـی اسـت که نشـان از ارتباط عمیـق مـردم آن دوران با 

امامزاده مذکـور دارد.

دشـت شـقایق پهنه ای 500 هکتاری زیر پای سـمبل 
عشق و آرزو

شهرسـتان مـارد در حوزه گردشـگری طبیعـی نیز توانمند اسـت، 
موقعیـت طبیعـی و جغرافیایـی ایـن خطـه از اسـتان تهـران، چنان 
اراضـی طبیعی زیبا و برجسـته ای را خلـق کرده که شـهره آن زبانزد 

خـاص و عام اسـت.
سـخن از دشـت شـقایق اسـت، محـدوده ای 500 هکتـاری کـه 
خشک سـالی و ریـز گردهـا حیـات آن را بـه مخاطـره انداختـه امـا 
همچنـان ایـن محـدوده یـادآور زیبایی های وصف ناشـدنی اسـت.
هرسـاله در فصـل بهـار، ایـن ظرفیت گردشـگری طبیعـی، میزبان 
صدهـا هـزار گل شـقایق اسـت، گل هایـی کـه بـا جلوه نمایـی 
انبوهشـان عشـق و شـیدایی را بـه رخ بیننـدگان می کشـند، البتـه 
وضعیـت آب و هوایـی بـه زیبایـی این عرصه نیـز تأثیر گذاشـته اما 
همچنـان خطـه مورداشـاره از اراضـی برجسـته ایـن شهرسـتان به 
شـمار مـی رود کـه نگاه هـای بسـیاری بـه آن دوخته شـده تا شـاید 

روزگاران سـرخ و سـبز گذشـته را مجـدداً بازیابـد.
رضا صفـدری کارشـناس منابـع طبیعـی در خصوص ایـن ظرفیت 
و پهنـه وسـیع جغرافیایی عنوان کـرد:در 80 کیلومتری تهـران و 30 
کیلومتری غرب شهرسـتان مارد دشـتی موسـوم به شـقایق وجود 
دارد کـه بـا داشـتن اقلیمـی جغرافیایـی و جانـوری از نمونـه آثاری 
محسـوب می شـود کـه همـواره بخـش قابل توجهـی از مـردم این 
دیار، چشـم انتظار سـر از خاک درآوردن شـقایق های چشـم نواز این 

خطه هسـتند.
وی افزود:بـا عنایت به بررسـی کلی وضعیت اسـتان تهـران، منطقه 
گردشـگری اخترآباد، به عنـوان یک مقصد نوظهور در اسـتان تهران 
بـا بهره منـدی از مجموعـه ای از جاذبـه ه ای تاریخـی، فرهنگـی و 
بخصـوص طبیعت گـردی از مناطقـی حائـز اهمیت و برجسـته این 

خطه محسـوب می شـود.

مالرد سرزمین خوشه های 
طالیی/از شکوه تاریخ تا 

طبیعت خیره کننده

با           مهر ایرانگردی کنیم
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روستای گمرکان، مسیر اقتصادی در گذرگاه تاریخ
روسـتای گمرکان یکـی از مناطق تاریخـی قابل توجـه در این خطه 
تاریخـی بـه شـمار مـی رود کـه می تـوان آن را به عنـوان روسـتایی 
نمونـه در حـوزه گردشـگری روسـتایی نام بـرد که همچنـان بافت 
سـنتی سـاختمان های آن، تصویـری از بناهـای تاریخـی و اصیـل 

کهـن روزگاران را بـه نمایـش می گـذارد.
ایـن منطقـه، در شـمال دهسـتان اخترآبـاد از بخـش صفادشـت 
شهرسـتان مارد قـرار دارد که برای دسترسـی بـه آن بایـد از جاده 
آسـفالته ای کـه از سـه راهی شـهریار، اشـتهارد و اخترآباد به سـمت 
غـرب و مناطـق کوهسـتانی اخترآباد، کشـیده شـده عبور کـرد، در 
کیلومتـر 33 ایـن جـاده رو به سـمت شـمال، مسـیری اسـت که به 

روسـتای گمـرکان منتهی می شـود.
معـاون فرمانـدار مـارد در تشـریح معنای گمـرکان گفـت:در مورد 
عنـوان این محـدوده، برخـی از روسـتائیان معتقدند در ایـن گذرگاه 
کوهسـتانی، یک قلعـه نظامی با یک پاسـگاه مرزی بـرای نگهبانی 

و نظـارت برآمد و شـد کاروانیان وجود داشـته اسـت.
ــوارض  ــای گمــرک و اخــذ ع ــه معن ــع گمــرکان ب وی افزود:به واق
اســت کــه بــا عنایــت بــه اعــزام کاروان هــای متعــدد تجــاری و...از 
بخــش زرنــد ســاوه بــه مقصــد اشــتهارد و بوئین زهــرا و مســافران 
قــم بــه رشــت از طریــق جاده هــای هم جــوار ایــن روســتا، 
ــوده کــه  ــه ایــن روســتا بخشــیده ب موقعیــت خــاص اقتصــادی ب
باعــث درآمدزایــی مطلوبــی بــرای ناحیــه مذکــور می شــده اســت.
شـاهقلیان گفت:برخـی این جـاده را دو یولـی به معنای شـتر رو نیز 
می نامیدنـد کـه درمجمـوع تمامـی ایـن نام گذاری هـا مؤیـد نقش 

مؤثـر ارتباطی محـور مذکور اسـت.
ــر  ــاوه ب ــتا ع ــن روس ــوان کرد:ای ــارد عن ــدار م ــاون فرمان مع
چشــم انداز طبیعــی، زیبــا و بافــت قدیمــی، دارای تپــه باســتانی در 
شــمال روســتا اســت کــه در امتــداد شــمال بــه جنــوب قــرار دارد 
و قدمــت آن بــه هــزاره اول قبــل از میــاد تخمیــن زده می شــود.

از نـان فتیر تـا درمـان روماتیسـم با شـن های خاص 
اخترآباد

شـاهقلیان در تشـریح خوراکـی محلـی این خطـه از اسـتان تهران 
گفت:آنچـه می تـوان به عنـوان سـوغات سـنتی ایـن عرصـه از آن 
نـام بـرد، شـامل نـان فتیـر می شـود کـه از اصلی تریـن خـوراک و 
تغذیه هـای جامعـه عشـایری مسـتقر در ایـن کوهسـتان به شـمار 

مـی رود.
وی در خصـوص لباس هـای محلـی و ریشـه قومـی این روسـتای 
تاریخی عنوان کرد:ریشـه و نسـب اصلی سـاکنان روسـتای مذکور 
بـه قـوم شاهسـون بازمی گـردد و پوشـش آن هـا نیـز معطـوف بـه 

لباس هـای شاهسـونی می شـود.

ــه مرســوم بــودن پــرورش شــتر به عنــوان  ــا اشــاره ب شــاهقلیان ب
یکــی از پیشــه های رایــج در ایــن محــدوده کــه تــا ســالیان اخیــر 
ــگری  ــوده، گفت:گردش ــوردار ب ــی  برخ ــق قابل توجه ــز از رون نی
ــه  ــه ب ــن خط ــای برجســته ای ــر از ظرفیت ه ســامت یکــی دیگ
شــمار مــی رود کــه اغلــب موردتوجــه برخــی ســالمندان روســتایی 

ســاکن در ایــن منطقــه قــرار دارد.
وی افزود:وجـود شـن هایی خـاص کـه غالبـاً ریش سـفیدان بـرای 
درمـان روماتیسـم از آن بهـره می برند، یکـی دیگـر از ظرفیت های 

موجـود ایـن حوزه اسـت.

صنایع دستی شهرستان مارد
مـارد در حـوزه صنایع دسـتی نیـز دسـتی توانـا بـر آتـش دارد، 
منبـت کاری، فـرش، گلیـم، معـرق، تـراش شیشـه و نقاشـی روی 
شیشـه از نمونه هنرهای دسـتی به شـمار می رود که در نقاط متعدد 
ایـن شهرسـتان رایج اسـت و کم وبیش به صـورت پراکنده از سـوی 

برخـی روستانشـینان انجام می شـود.
معــاون فرمانــدار مــارد از پولــک دوزی و منجــوق دوزی نیــز 
ــتان  ــه از اس ــن خط ــوم در ای ــتی مرس ــر صنایع دس ــوان دیگ به عن
تهــران نــام مــی بردکــه نقــش مؤثــری در اشــتغال خانگــی ایفــا 

می کنــد.

وی افزود:تـراش شیشـه یکـی دیگـر از توانمندی هـای هنـری این 
شهرسـتان به شـمار مـی رود که کیفیت محصـوالت تولیـدی آن با 

محصـوالت چـک و آلمـان برابـری می کند.

چمچه قاشق دعایی برای باران
آیین هـای سـنتی، یکـی از نـکات برجسـته در جـذب گردشـگری 
محسـوب می شـود که به فراخـور موقعیت طبیعی و منطقـه ای، آب 
و هوایـی و فرهنگ و سـنت سـکونتگاه های انسـانی در اقصی نقاط 

کشـور از تعـدد و کثرت خـاص به خـود برخوردار اسـت.
شهرسـتان مـارد نیـز در ایـن حـوزه بـا آیینی خـاص روبرو اسـت 
که هنـوز نیـز در برخی مناطق روسـتایی اخترآبـاد، نوجوانـان به آن 

مبـادرت می ورزنـد.
مراسـمی تحـت عنـوان چمچه قاشـق کـه به نوعـی دعایـی برای 
طلـب بـاران از ایزد منـان در مواقع خشک سـالی به شـمار مـی رود.

چمچه قاشـق، مراسـمی اسـت که کودکان و نوجوانان با مراجعه به 
درب منـازل روسـتایی از صاحب خانه نخود، سـبزی، رشـته و برخی 

دیگر از اقـام موردنیاز بـرای تهیـه آش را طلب می کنند.
بعـد از جمـع آوری حبوبـات و مـواد موردنیـاز تهیـه آش، تمامـی 
خانواده هـای روسـتایی در نقطـه ای مشـخص جمـع می شـوند و 
بـا پخـت و تهیـه آش، آن را تقسـیم و تنـاول می کننـد و به نوعـی 
می تـوان گفـت ایـن غـذا به سـان نـذری محسـوب می شـود کـه 

مـردم روسـتا به موجـب آن دعـای بـارش را به جـای می آورنـد.

مراکز اقامتی مسافران و گردشگران شهرستان مارد
به طـور طبیعـی، یکـی از الزامـات تقویـت و افزایـش گردشـگری، 
معطـوف بـه توسـعه زیرسـاخت های رفاهـی و اقامتـی همچـون 

می شـود. مسـافرخانه ها  و  هتل هـا 
اگرچـه شهرسـتان مـارد فاقـد چنیـن امکاناتـی اسـت امـا بـا 
آماده سـازی مـدارس و مفـروش و تجهیـز کـردن آن بـه امکانـات 

رفاهـی از مسـافران عبـوری و هـدف، میزبانـی می کنـد.
محسـن یقیـن لـو معـاون فنـی و عمرانـی فرمانـداری مـارد در 
ایـن  خصـوص علـت عـدم وجـود هتل هـا و مسـافرخانه ها در 
شهرسـتان گفت:اگرچـه وجـود هتـل یا مسـافرخانه در ایـن منطقه 
مطلـوب خواهـد بـود، امـا نمی تـوان از آن به عنـوان یـک ضرورت 

یادکـرد. اجتناب ناپذیـر 
ــرز  ــران و الب ــهر ته ــا دو کان ش ــارد ب ــواری م وی افزود:هم ج
باعــث شــده تــا نیــاز چندانــی در ایــن حــوزه احســاس نشــود زیــرا 
مســافرانی کــه قصــد اســتفاده و بهره گیــری از هتل هــا یــا 
ــه ای  ــا 90 دقیق ــا پیمــودن مســیری ۶0 ت ــد ب مســافرخانه ها رادارن
در کــرج یــا تهــران بــه هتــل و مســافرخانه دسترســی پیــدا خواهند 

ــرد. ک

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــمه ها و  ــرزمین چش ــاری س ــال و بختی چهارمح
ــت  ــور اس ــتان کش ــن اس ــا، مرتفع تری ــار ه آبش
کــه بــا داشــتن جاذبه هــای مختلــف گردشــگری 
و تاریخــی هــم اکنون چشــم بــه راه مســافران و 

گردشــگران نــوروزی اســت.
از  یکــی  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
اســتان های کشــور اســت کــه بــا وجــود 
ــماری  ــگری بی ش ــای گردش ــی، جاذبه ه کوچک

در دل خــود جــای داده اســت.
ــع  ــزار و ۴۲1 کیلومترمرب ــا 1۶ ه ــتان ب ــن اس ای
وســعت معــادل یــک درصــد از کل وســعت 
ــن اســتان کشــور ازنظــر  ــران، بیســت و دومی ای
مســاحت اســت.  اســتان چهارمحــال و بختیاری 
ــزی  ــات مرک ــتانی ف ــق کوهس ــه مناط از جمل
ایــران محســوب می شــود و بیــن 31 درجــه و 9 
دقیقــه تــا 3۲درجــه و 38 دقیقــه عــرض شــمالی 
و ۴9 درجــه و 30 دقیقــه تــا 51 درجــه و ۲۶ 
ــرار دارد. ایــن  ــچ ق دقیقــه طــول شــرقی گرینوی
اســتان از شــمال و مشــرق بــه اســتان اصفهــان، 
ــه  ــوب ب ــتان، از جن ــتان خوزس ــه اس ــرب ب از مغ
اســتان کهگیلویــه و بویراحمد و از ســمت شــمال 
ــود.  ــدود می ش ــتان مح ــتان لرس ــه اس ــی ب غرب
ــی  ــی و ارمن ــاری، فارســی، ترک ــای بختی زبان ه

ــج اســت. ــن اســتان رای ــان ســاکنان ای در می
ــا  ــان ب ــده همزم ــود آم ــه وج فرونشســت های ب
حــرکات زمیــن ســاختی زاگــرس و آب حاصــل 
بلنــد، تاالب هــای  از ذوب بــرف کوه هــای 
ــه  ــتان تشــکیل داده اســت ک ــددی را در اس متع
زیســتگاه انــواع پوشــش گیاهــی- جانــوری 
خــدادادی،  مواهــب  ایــن  وجــود  و  اســت 
گردشــگری طبیعــی اســتان را ازپتانســل بســیار 

ــت. ــاخته اس ــوردار س ــاالی برخ ب
انباشــت بــرف در ارتفاعــات اســتان ســبب شــده 
معروف تریــن رودخانه هــای دایمــی جنــوب 
غربــی و مرکزی ایــران یعنــی کارون، زاینــده رود 
اســتان سرچشــمه  ایــن  ارتفاعــات  از  دز  و 
ــی  ــک و برخ ــوط، زالزال ــای بل ــد. جنگل ه گیرن
ــار ها،  ــز آبش ــرگ و نی ــان پهن ب ــر از گیاه دیگ
ــق  ــا آب فراوان،مناط ــارهای ب ــا، چشمه س غاره
از  گرداب هــا  و  گردشــگاه ها  حفاظت شــده، 
ــو توریســم اســتان  ــی و اک ــل طبیع دیگــر عوام

محســوب می شــوند.
ــودن  ــا دارا ب ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس
بیــش از ۲50 جاذبــه شناخته شــده طبیعــی 
تاریخــی و مذهبــی از مهم تریــن مناطــق کشــور 

ــمارمی رود. ــه ش ــگر ب ــذب گردش ــرای ج ب

ــن  ــه ای ــا ب ــی اســت ت ــوروز فرصــت خوب ــام ن ای
اســتان کهــن و تاریخــی کــه در جای جــای 
آن طبیعــت زیبــا و آثــار تاریخــی رخ نشــان 

می دهــد، ســفر کــرد.
جاذبــه گردشــگری و تاریخــی چهارمحــال و 
بختیــاری بی شــمار اســت کــه بــه معرفــی 
مهم تریــن مکان هــای زیبــای ایــن اســتان 

پرداخته ایــم.

تاالب چغاخور
تــاالب بین المللــی و زیبــای چغاخــور بامســاحتی 
حــدود دو هــزار و 300 هکتــار در دامنــه ارتفاعات 
برآفتــاب و کار در نزدیکــی شــهر بلداجــی 
واقع شــده اســت. فضــای وســیع و هــوای 
ــا آواز  ــراه ب ــع هم ــدازه ای بدی ــف و چشــم ان لطی
ــاالب  ــن ت ــدگان مهاجــر و بومــی ای ــرواز پرن و پ
ــذب  ــم ج ــای مه ــی از کانون ه ــف یک را در ردی

ــت. ــرار داده اس ــتان ق ــگری در اس گردش

چشمه دیمه
چشــمه دیمــه، سرچشــمه اصلــی زاینــده رود قبل 
از ایجــاد تونل هــای کوهرنــگ، در ده کیلومتــری 
چلگــرد و در مجــاورت روســتای دیمــه واقع شــده 
ــای  ــن آب ه ــن چشــمه از گواراتری اســت. آب ای

جهــان اســت و خــواص درمانــی نیــز دارد.

چشمه های موال و سرداب
ایــن دو چشــمه بافاصلــه نســبتاً نزدیــک بــه هم 
ــوه و  ــی ک ــب در مجــاورت روســتای آل ــه ترتی ب
ــم  ــتان اردل، از چش ــع شهرس ــتم آباد از تواب رس
ــد  ــی برخوردارن ــیار زیبای ــر بس ــا و مناظ اندازه
ــرای  ــل پذی ــای تعطی ــژه روزه ــرروز به وی و ه
ــف  ــاط مختل ــافر از نق ــگر و مس ــا گردش صده

ــتند. هس

دشت الله های واژگون
و  چلگــرد  کیلومتــری   1۲ در  دشــت  ایــن 
از توابــع  بنواســتکی  در نزدیکــی روســتای 
شهرســتان کوهرنــگ واقع شــده اســت. وســعت 
زیــاد ) ســه هــزار و ۴00 هکتــار( پوشــش گیاهی 
ــون در  ــای واژگ ــمند، الله ه ــا و ارزش ــیار زیب بس
ــر  ــه دیگ ــی ب ــز نزدیک ــز و زرد و نی ــوع قرم دو ن
ــن  ــگ از ای ــیاحتی کوهرن ــای قطــب س جاذبه ه
منطقــه تفرجگاه بســیار مناســبی ســاخته اســت.

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد
ــار مســاحت  ــزار و ۶00 هکت ــه ۲1 ه ــن منطق ای
ــعتی  ــا وس ــاد را ب ــگ صی ــی تن ــارک مل دارد و پ
ــود  ــار در دل خ ــزار و ۴00 هکت ــج ه ــادل پن مع
ــهرکرد  ــتان ش ــه در شهرس ــت ک ــای داده اس ج

ــت. ــده اس ــع ش واق

آبشار آتشگاه
مسـیر ایـن آبشـار از محـل چشـمه تا اتصـال به 
رودخانـه خرسـان را فضـای سرسـبز و بی نظیری 
از انـواع درختان و گیاهان جنگلی فراگرفته اسـت. 

این آبشـار در شهرسـتان لـردگان واقع اسـت.

آبشار دره عشق
آبشـار دره عشـق در منطقه مشـایخ )شهرسـتان 
اردل( در مجـاورت روسـتای دره عشـق در فاصله 
110 کیلومتـری شـهرکرد قـرار دارد. ایـن آبشـار 

باسـرعت زیـاد از دل کـوه بیـرون می جهـد.

گردشگاه سیا سرد
چشــمه ســیا ســرد در پنــج کیلومتــری بروجــن 
ــوع و  ــک و مطب ــوای خن ــت. ه ــه اس قرارگرفت
درختــان زیبــاو کهن ســال اطــراف ایــن چشــمه 
ــتراحت  ــرج و اس ــرای تف ــا ب ــیار زیب ــی بس مکان
ــگران  ــایر گردش ــن وس ــهر بروج ــاکنین ش س

ــت. ــود آورده اس بوج

کمربند سبز حاشیه زاینده رود
ــا  ــده رود از ســامان ت تمامــی مســیر حاشــیه زاین
قراقــوش )نزدیــک ســد زاینــده رود( دارای مناظــر 
زیبــا و چشــم نواز اســت کــه از ترکیــب رودخانــه، 
باغ هــای سرســبز دو طــرف جــاده و هــوای 

پــاک بــه وجــود آمــده اســت.

آبشار تونل کوهرنگ
ایــن آبشــار از ســرازیر شــدن آب تونــل اول 
ــل  ــن تون ــده اســت. ای ــه وجــود آم ــگ ب کوهرن
ــر  ــگ و دیگ ــمه کوهرن ــال آب چش ــرای انتق ب
ــال  ــده رود در س ــه زاین ــراف ب ــمه های اط چش

ــد. ــاد ش ــگ ایج ــه کوهرن 133۲ در منطق

قلعه چالش تر
قلعــه چالــش تــر مربــوط بــه دوره قاجــار اســت 
ــر  ــش ت ــهر چال ــهرکرد، ش ــتان ش و در شهرس

واقع شــده اســت.

پل تاریخی زمان خان
پــل زمــان خــان نفــر یکــی از بناهــای بــاارزش و 
قدیمــی شهرســتان ســامان اســت کــه دارای دو 
دهانــه ، 30 متــر طــول و ارتفــاع 1۲ متــر اســت. 
پــل زمــان خــان بــر روی رودخانــه زاینــده رود بر 
ــده و در ۲۲  ــی بناش ــنگی طبیع ــه پایه س روی س

کیلومتــری شــهرکرد قــرار دارد.

سفری در نزدیکی آسمان آبی/
بام ایران چشم به راه مسافران
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اســتان خراســان جنوبــی کــه بــه عنــوان ســرزمین طــای ســرخ 
ــع  ــر مرب ــزار و 800 کیلومت ــش از 150 ه ــا بی ــده ب ــناخته ش ش

ــت. ــور اس ــاور کش ــتان پهن ــومین اس س
ایــن اســتان بــا مرکزیــت بیرجنــد، از شــمال بــه خراســان رضــوی 
و از شــرق بــه طــول 331 کیلومتــر دارای مــرز مشــترک بــا کشــور 
افغانســتان بــوده و از غــرب به اســتان یــزد، اصفهــان و ســمنان و از 
جنــوب بــه اســتان های کرمــان و سیســتان و بلوچســتان محــدود 

می شــود.
اســتان خراســان جنوبــی بــر اســاس تقســیمات کشــوری، در ســال 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــت و مجل ــأت دول ــه هی ــا مصوب 83 ب

ــزرگ مجــزا شــد. حضــور ۴ شهرســتان از خراســان ب
ــر  ــزار و 19۲ نف ــر 73۲ ه ــغ ب ــتان بال ــن اس ــر ای ــال حاض در ح
ــتان، ۲8 شــهر، ۲5 بخــش، ۶1 دهســتان و  ــت و 11 شهرس جمعی
ــد،  ــادی اســت و شهرســتان هــای اســتان شــامل بیرجن 3555 آب
قاینــات، طبــس، فــردوس، نهبنــدان، ســرایان، سربیشــه، درمیــان، 

ــوه اســت. ــرویه، خوســف و زیرک بش
ــی  ــر تاریخ ــزار اث ــش از دو ه ــا بی ــی ب ــان جنوب ــتان خراس اس
ــی یکــی از  ــت مل ــر تاریخــی ثب شناســایی شــده و حــدود 800 اث

ــت. ــران اس ــر ای ــی در دل کوی ــای تاریخ ــتان ه اس

خراسان جنوبی در گذر تاریخ
ــخ هــزاران ســاله خــود  ــی در طــول تاری ســرزمین خراســان جنوب
ــت  ــه عل ــم ب ــه آن ه ــت ک ــوده اس ــی ب ــارات فراوان ــتر افتخ بس

ــت. ــه اس ــن خط ــر ای ــی نظی ــای ب قابلیت ه
ناحیـه ای که امـروزه بیرجند جـزء کوچکی از آن را تشـکیل می دهد 
و همزمـان بـا سـیر تاریـخ نسـبتاً پرفراز و نشـیب خـود، ایـن قصه 

کوچـک را نیز همراه کشـیده اسـت، قهسـتان نـام دارد.
قهســتان ناحیــه ای نســبتاً کوهســتانی و ناهمــوار بــوده اســت کــه 
ــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی و موقعیــت مکانــی اش در معــرض  ب
حــوادث و جریانــات مختلــف قــرار گرفتــه، بــه خصــوص در مســیر 
حــوادث پــس از ظهــور اســام نقــش نســبتاً مهمی داشــته اســت.
ــان  ــای مورخ ــته ه ــی و نوش ــای هخامنش ــاس کتیبه ه ــر اس ب
یونانــی، قهســتان خاســتگاه یکــی از اقــوام ایرانی بــه نام ســاگارت 
و بخشــی از چهاردهمیــن ســاتراپ هخامنشــی بــه شــمار می آمــده 

اســت.
 کتیبــه کال جنــگال نشــان دهنــده اهمیــت منطقــه اســت. در عهد 
ــوده و ســنگ  ــر ب ــاد و و معتب ساســانی نیــز قهســتان از ایــاالت آب
نــگاره هــای الخ مــزار در روســتای کــوچ بیرجنــد حــاوی نوشــته 

هایــی بــه خــط پهلــوی ساســانی اســت کــه در آنهــا نــام آخشــنواز 
پادشــاه هپتالــی و قبــاد پادشــاه ساســانی بــه چشــم می خــورد.

پــس از فتــح قهســتان توســط اعــراب در ســال ۲9 هـ. ق قهســتان 
توســط والیــان خلفــا اداره می شــد و تــا ســال ۲59 ه. ق در ســیطره 

ــیان بود. عباس
مدتــی نیــز جــزء قلمــرو صفاریــان و امــرای محلــی سیســتان بــود. 
ــول  ــان مغ ــو خ ــپاه هاک ــم س ــا تهاج ــاح ت ــن صب ــان حس از زم
ایــن منطقــه بــه یکــی از مراکــز عمــده سیاســی فرقــه اســماعیلیه 
ــان  ــر حضــور فدایی ــن مق ــوت، مهم تری ــد از الم ــد و بع ــل ش تبدی
ایــن فرقه بـــود کــه با حملــه هاکـــو طومارشــان در هم پیچیـــد.

آب و هوای نگین کویر ایران
ــی اســت  ــوع خشــک و بیابان ــی از ن ــم اســتان خراســان جنوب اقلی
کــه متوســط بارندگــی ســالیانه اســتان بــه 150 میلیمتــر می رســد.
ــده  ــت ش ــای ثب ــن دم ــاالنه ۴۴ و پایین تری ــای س ــر دم حداکث
منفــی ۲1.5 درجــه ســانتیگراد گــزارش شــده اســت، امــا بــا توجــه 
بــه موقعیــت قرارگیــری مناطــق پســت یــا مرتفــع، بــه دو دســته 
تقســیم می شــود شــامل اقلیــم خشــک و گــرم: شــامل دشــت ها 
و مناطــق همــوار مرکــز، غــرب و جنــوب اســتان و اقلیــم خشــک 

و مایــم کــه دربخشــهای مرتفــع شــمالی، شــمال غربــی اســتان 
ــود. ــاهده می ش ــد مش ــراف بیرجن واط

قرارگیــری اســتان در ناحیــه آب و هوایــی بیابانــی )گــرم و خشــک( 
شــرق ایــران ســبب شــده تــا اکثــر جریانــات رودخانــه ای، موقت و 

فصلــی بــوده و رودخانــه دایمــی در اســتان وجــود نداشــته باشــد.
ــی دارد و  ــبتا معتدل ــوای نس ــوروز ه ــام ن ــی در ای ــان جنوب  خراس
پراکندگــی بــاران را در فصــل بهــار در ایــن اســتان شــاهد هســتیم.

800 اثر تاریخی ملی
خراســان جنوبــی بــا طبیعتــی گــرم و نعمت هــای فــراوان و خــاص 
خــود و بــا مردمــی مهربــان و صمیمــی همــراه بــا عطــر جانبخش 
ــرار  ــان ق ــران در شــرقی ترین نقطــه میهــن عزیزم گل هــای زعف

گرفتــه اســت.
 خــاک گــرم ایــن دیــار بســتری مناســب بــرای شــکوفایی این گل 
زیباســت و دامــن پــر مهــرش همچــون مــادری مهربــان پــرورش 

دهنــده علمــا، فضــا و عرفــای بســیار گــران مایه اســت.

بازدیــد بیــش از 3 میلیــون نفــر از جاذبه هــای 
خراســان جنوبــی در نــوروز 94

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان 
ــی،  ــای طبیع ــر از جاذبه ه ــون نف ــش از 3 میلی ــت: بی ــی گف جنوب
ــوروز 9۴  ــی در ن ــان جنوب ــتان خراس ــگری اس ــی و گردش تاریخ

ــد. ــد کردن بازدی
ــه  ــوط ب ــام مرب ــن ای ــد در ای ــترین بازدی ــت: بیش ــی گف رمضان
شهرســتان طبــس بــوده کــه حــدود یــک میلیــون و ۲00 هــزار نفر 
ــارک حضــرت  از جاذبه هــای ایــن شهرســتان از قبیــل آســتان مب
حســین بن موســی الکاظــم )ع(، بــاغ گلشــن، روســتای پیرحاجان، 
روســتای ازمیغــان، روســتای خــرو و آبگــرم مرتضــی علــی دیــدن 

کرده انــد.
ــات  ــتان در تعطی ــت در اس ــار اقام ــدی آم ــد ۲۴ درص وی از رش
نــوروزی 9۴ خبــر داده بــود و افــزود: از ۲8 اســفندماه ســال 93 تــا 
1۴ فروردیــن مــاه 9۴ بالــغ بــر یــک میلیــون و 700 هــزار نفــر در 

ــته اند. ــت داش ــتان اقام ــی اس ــات اقامت تاسیس
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری خراســان 
ــت در  ــامل اقام ــا ش ــن اقامت ه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب جنوب
هتل هــا، مهمانپذیرهــا، کمــپ هــای اســکان موقــت، زائرســراها، 
ــطح  ــای س ــتان ه ــراهای ادارت و بوس ــتان، مهمانس ــدارس اس م
شــهر بــوده اســت، بیــان کــرد: آمــار اقامــت مســافران در اســتان 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۴ درصــد افزایــش دارد.

تجربه بهار رویایی در قلب کویر ایران/سفربه تاریخ۵۰میلیون ساله زمین
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ــای  ــار  تاریخــی و طبیعــی زیب ــه از آث ــد نمون ــن گــزارش چن در ای
ــه اختصــار معرفــی مــی شــود و در گــزارش هــای  ایــن اســتان ب
دیگــر منتظــر دیگــر مناطــق جــذاب گردشــگری و تاریخــی ایــن 

اســتان باشــید.

ارگ کاه فرنگی بنایی متفاوت از معماری شهری
ــی  ــل حکمران ــه مح ــوان دارالحکوم ــه عن ــی ب ارگ کاه فرنگ
ــه احــداث شــده  ــه در اواخــردوره زندی ــوده ک امیرمعصــوم خــان ب
اســت. بنــای مزبــور بــه طورکلــی از نظــر فــرم معمــاری بــا ســایر 

ــاوت اســت. ــای شــهری متف بناه
ــمی  ــس، رس ــات مقرن ــا تزئین ــد ب ــط و گنب ــوض در وس ــک ح ی

ــت. ــزوده اس ــکوه آن اف ــه ش ــا ب ــای زیب ــدی ه ــدی و کاربن بن
ایــن بنــا در مرکــز شــهر بیرجنــد در خیابــان مطهــری برای بــازدی 

مســافران نــوروزی آماده ســازی شــده اســت.

قلعه بیرجند دژی تسخیرناپذیر
ــع  ــد واق ــین )ع( بیرجن ــام حس ــدان ام ــز در می ــد نی ــه بیرجن قلع
ــی اســت،  ــه دارای دو در ورودی در اضــاع شــمال و غرب شــده ک

ــت. ــع اس ــزار و 500 مترمرب ــدود دو ه ــاحت آن حـ مس
قلعــه همچــون دژی تســخیرناپذیر بــوده کــه در هنــگام محاصــره، 
مــردم از طریــق راهروهــای زیرزمینــی بــا مراکــزی همچــون ارگ 

کاه فرنگــی و ارگ بهارســتان ارتبــاط داشــته اند.

فورگ قلعه ای استوار و بلند
در میــان قلعــه هــای تاریخــی خراســان جنوبــی، قلعــه فــورگ نــه 
تنهــا یکــی از زیباتریــن قــاع منطقــه بــه شــمار مــی رود، بلکــه در 
نــوع خــود از لحــاظ جایــگاه قــرار گیــری و ســاختار معمــاری، یکی 
از منحصربفردتریــن قلعــه هــای تاریخــی ایــران اســت. ایــن قلعــه 

در شهرســتان درمیــان واقــع شــده اســت.

ــن شــهر ســنگی  ــدان بزرگ تری ــه شــاهدژ نهبن قلع
مخروبــه شــرق ایــران

ــن  ــال و بزرگ تری ــی 1500 س ــا قدمت ــاهدژ( ب ــاه دزد )ش ــه ش قلع
شــهر ســنگی مخروبــه شــرق کشــور اســت کــه قدمــت و پیشــینه 
آن مربــوط بــه دوران ساســانی و از قلعه هــای اســماعیلیه در 
ــدان گردشــگران  ــه در شهرســتان نهبن ــن قلع قهســتان اســت. ای

ــد. ــرا می خوان ــد ف ــرای بازدی ــوروزی را ب ن

باغ اکبریه عمارتی جهانی در دل شهر
در میــان آثــار تاریخــی بیرجنــد بــاغ وعمــارت اکبریه بیــش از همه 
نــگاه پرسشــگرهربیننده ای را بــه ســوی خــود جلــب می کنــد تــا 
ــار  ــراح و معم ــتایش ط ــدح و س ــه م ــار وادار ب ــی اختی ــان را ب انس

بنــای عظیــم و بــاغ باشــکوه اکبریــه نمایــد.
تزئینــات ایــن بــاغ شــامل تــاالر آینــه، میــان خانــه و گنبــد عــرق 
ــاغ  چیــن و تزئینــات مقرنــس، رســمی بنــدی اســت و در گــروه ب

هــای حکومتــی بــه شــمار مــی رود.

باغ و عمارت رحیم آباد
مجموعــه بــاغ و عمــارت رحیــم آبــاد در شــهر بیرجنــد و در 
ــام واقــع شــده اســت. محوراصلــی بــاغ در  ــا همیــن ن روســتایی ب
ــی آن اســت. ایــن  حــد فاصــل دو عمــارت و در خــط تقــارن طول
محــور بــا دوحــوض، یــک اســتخر و درختانــی در دو ســوی مســیر 
ــاغ  ــوه ای از الگــوی ب ــز شــده کــه خــود جل ــاط متمای از ســایر نق

ــت. ــی اس ایران

باغ و عمارت شوکت آباد
مجموعــه بــاغ و عمــارت شــوکت آبــاد در فاصلــه پنــج کیلومتــری 
ــع شــده  ــاد واق ــد و در روســتای شــوکت آب ــوب شــرقی بیرجن جن
ــردر ورودی،  ــی، س ــده بان ــای دی ــرج ه ــامل حصــار، ب اســت و ش
عمــارت اصلــی، حوضخانــه، عمــارت نارنجســتان، بــاغ، اصطبــل 

ــی اســت. و فضاهــای خدمات

رد پــای حیوانــات عظیــم جثــه 50 میلیــون ســال قبل 
ــار جنگال در غ

ــل  ــال قب ــون س ــه 50 میلی ــه ب ــه ک ــم جث ــات عظی ــای حیوان ردپ
ــه هــای  ــگاره هــای کاخ جنــگال از جاذب برمــی گــردد و ســنگ ن
مهــم گردشــگری شهرســتان خوســف در اســتان خراســان جنوبــی 

اســت کــه در دوره چهــارم کاوش هــای باســتان شناســی در منطقه 
مــود و در روســتای رچ کشــف اســت.

مسیرهای دسترسی به خراسان جنوبی
بــرای گشــت و گــذار در اســتان خراســان جنوبــی می توانیــد خــود 

را از مشــهد و ســمنان بــه مرکــز اســتان برســانید.

 خودروی شــخصی: از مشــهد تــا بیرجنــد ۴80 کیلومتر راه اســت و 
شــش ســاعتی در راه خواهیــد بــود و بعــد از تربــت حیدریــه، گنابــاد 

و قائــن بــه بیرجنــد خواهید رســید.
ــد از  ــد، می توانی ــیدن داری ــرای رس ــم ب ــر ه ــیر دیگ ــک مس  ی
ســمت ســمنان برویــد کــه در ایــن صــوت بایــد شــهرهای دامغان، 

ــد. معلمــان، جنــدق، و طبــس را پشــت ســر بگذاری

ــی از  ــا تاکس ــوس ی ــا اتوب ــد ب ــی: می توانی ــه عموم ــایل نقلی وس
ــا اتوبــوس قصــد ســفر داریــد،  مشــهد تــا بیرجنــد برســید، اگــر ب
ــه مســافربری شــهرتان مراجعــه و یــک ســفر  ــه پایان می توانیــد ب

ــد. ــه کنی ــوس را تجرب ــا اتوب ــری ب کوی
ــد  ــه کنی ــران تجرب ــر ای ــن کوی ــی را در نگی ــار رویای ــه به تجرب
ســرزمینی کــه مــردم آن دل هایشــان بــه گرمــای کویــر شــعله ور 
بــه عشــق محبــت اســت و تنــور نــان رفاقت شــان  داغ داغ اســت. 

با           مهر ایرانگردی کنیم
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مشهدالرضا)ع(    تابلوی 
زیبای خلقت

مشــهد مقــدس کــه بــه عنــوان پایتخــت معنــوی جهــان اســام و 
قطعــه ای از بهشــت شــهرت دارد همــه ســاله میزبــان ۲5 میلیــون 
و زائــر و گردشــگر اســت و ایــن شــهر تنهــا گوشــه ای از یــک دنیا 

تاریــخ و شــگفتی خراســان اســت.
ــا از  ــت زیب ــا طبیع ــک دنی ــت و ی ــخ اس ــا تاری ــک دنی ــان ی خراس
نهبنــدان گرفتــه تــا باجگیــران و از ســبزوار تا ســرخس و از مشــهد 
ــا ترشــیز توســط نقــاش چیــره دســت هســتی بخــش، زیبایــی  ت
هایــی خلــق کــرده کــه چشــم هــر گردشــگری را بــه خــود خیــره 

مــی کنــد.
تنگــه زیبــای کوهســتانی رود »معجــن« و  آبشــار دیدنــی اش  و 
روســتای ســنگان و مــزار شــاه ســنجان در تربــت حیدریــه، بــرج 
علــی آبــاد کاشــمر و بــرج فیروزآبــاد بردســکن تنهــا گوشــه هایــی 

از طبیعــت زیبــا و تاریــخ خراســان رضــوی اســت.
ــا  ــند ام ــی شناس ــه م ــرف قصب ــزرگ و مع ــات ب ــا قن ــاد را ب گناب
ــگار و عظمتــی   ــاد دنیایــی اســت از نقــش و ن مســجد جامــع گناب
ــی اش معــروف اســت و  ــا آســیاب آب و »کاخــک« شــهری کــه ب
مدرســه »غیاثیــه خرگــرد« در نزدیکــی خــواف گوشــه ای از ایــن 

ــخ اســت. تاری
از خــواف کــه بــه ســمت تایبــاد مــی روی میــل تاریخــی کــرات  
ــا  ــه ناشــناخته اســت. موالن ــرای خــود و چ ــداری دارد ب ــوز اقت هن
ابوبکــر در تایبــاد و مشــهد ریــزه و مــزار شــیخ عبدالــه در باخــرز که 
البتــه بــا خواجــه عبدالــه انصــاری تفــاوت دارد بخشــی از هویــت 

معنــوی و تاریخــی ایــن ســرزمین اســت.
مســجد عتیــق تربــت جام شــکوهی بــه جــا مانــده از بیــش از 700 
ــه راحتــی  ــوز نقــش و نگارهــای آن ب ســال پیــش اســت کــه هن
ــگان  ــه برکــت وجــود دریاچــه بزن ــده مــی شــود و ســرخس ب دی
بــا طبیعتــی بســیار زیبــا و غــار مزدآونــد  تمامــی گردشــگران را بــه 

ســوی خــود فــرا مــی خوانــد.

خراسان
خراســان نامــی مرکــب از »خــور« بــه معنــی خورشــید و »آســان« 
ــوار  ــش ان ــر تاب ــاوه ب ــه ع ــت ک ــده اس ــوع کنن ــی طل ــه معن ب
ــن  ــور ثام ــارگاه من ــود ب ــران وج ــر ای ــه ب ــن نقط ــید از ای خورش

ــت. ــافر اس ــا مس ــون ه ــرای میلی ــاله پذی ــه س ــج)ع( هم الحج
ــاره هــای کشــف رود  دیریــن شناســان ایرانــی و فرانســوی در کن
نزدیــک شــهر مشــهد ابزارهایــی ماننــد ســاطور و تیغــه یافتــه انــد 
و از همیــن رو خراســان را خاســتگاه انســان ابزارســاز مــی داننــد.

ــری،  ــهید مطه ــون ش ــران همچ ــر ای ــاهیر معاص ــیاری از مش بس
دکتــر شــریعتی، مهــدی اخــوان ثالــث، محمدرضا شــفیعی کدکنی 
و محمدرضــا شــجریان از بــزرگان هنــر و ادب خراســان هســتند.

جمعیت:
ــزار و ۴۲0  ــدود 1۲8 ه ــعتی ح ــا وس ــوی ب ــان رض ــتان خراس اس
ــع معــادل 7.8  درصــد مســاحت کل کشــوررا در خــود  کیلومترمرب
جــای داده اســت  و متشــکل از ۲8 شهرســتان، تعــداد 70 بخــش، 
ــادی   ــزار و 8۶1 آب ــتان و 8 ه ــداد 1۶3 دهس ــهر، تع ــداد 7۲ ش تع

ــت. اس
ــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال  ــر اســاس نتای ب
90 جمعیــت خراســان رضــوی 5 میلیــون و 99۴هــزار و ۴0۲ نفــر 

اعــام شــد.
ــون و 999  ــداد ۲ میلی ــران تع ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــر اســاس گ ب

هــزار و 5۲9 نفــر از جمعیــت خراســان رضــوی را مــردان و ۲ 
ــد. ــی دهن ــکیل م ــان تش ــر را زن ــزارو 873 نف ــون و 99۴ ه میلی

ــده  ــان دهن ــز نش ــتان نی ــهری اس ــت ش ــه جمعی ــوط ب ــار مرب آم
ــاط  ــاکن نق ــر س ــزار و ۲10 نف ــون و 311 ه ــه ۴ میلی ــت ک آن اس
شــهری و یــک میلیــون و ۶8۲ هــزار و ۴05 نفــر جمعیت روســتایی 
ــز  ــوی نی ــا ن رض ــت خراس ــر از جمعی ــتند و 787 نف ــتان  هس اس
وضعیــت ســکونتی ثابــت در مناطــق شــهری یــا روســتایی ندارند.

پیشینه تاریخی خراسان  
اسـتان پهناور خراسـان با سـاختار گونا گون و کهن زمین شناسـی، 
اقلیـم متنـوع و جـاذب، موقعیـت ویـژه جغرافیایـی، بـی گمـان از 
قدیمـی تریـن دوران حیـات بشـری، بسـتر فعالیـت های بشـری، 
بسـتر فعالیت های معیشـتی، بازرگانـی و نظامی عمده بوده اسـت.
بــه دلیــل همیــن موقعیــت خــاص، کهــن تریــن، معــروف تریــن 
ــی جــاده  ــن شــرق و غــرب یعن ــن راه ارتباطــی بی ــی تری و طوالن
ــه غــرب مرتبــط  تاریخــی ابریشــم از طریــق خراســان شــرق را ب

ــازد. ــی س م

آب و هوا
ــوای  ــود آب و ه ــا وج ــان ب ــرزمین خراس ــی س ــوع جغرافیای تن
کویــری و گــرم در بخــش جنوبــی و معتدل کوهســتانی در شــمال 
اســتان و بــه طــور پراکنــده در مرکــز بــا ارتفاعــات قابــل توجهــی 
ــود و هــزار مســجد زمینــه ای مناســب بــرای اســتقرار  نظیــر بینال
ــدد در  ــف متع ــوام وطوای ــذب اق ــام و ج ــن ای ــی تری ــر از قدیم بش

ــوده اســت. ــف ب ــای مختل دورانه
ایــن ســرزمین عرصــه رویــش انــواع نباتــات مناطــق سردســیری 
و گرمســیری از قبیــل گنــدم، برنــج، بــادام، ســیب، انگــور و پســته 
اســت و مناطقــی از آن اســتعداد پــرورش انــواع مختلــف حیوانــات 
اهلــی و وحشــی نظیــر پلنــگ، گــرگ، شــتر، اســب، آهو، گوســفند 

ــز را دارد. و  ب

جغرافیای طبیعی خراسان     
اسـتان وسـیع خراسـان از شـمال و شـمال شـرق بـه جمهـوری 
ترکمنسـتان بـا مـرز مشـترک حـدود 751 کیلومتـر، از شـرق بـه 
جمهوری اسـامی افغانسـتان با مرز مشـترک حـدود ۶19 کیلومتر، 
از غـرب بـه اسـتانهای گلسـتان، سـمنان و اصفهـان و از جنوب به 

اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان و یـزد محدود اسـت.
ــای  ــته کوهه ــود رش ــد وج ــی مانن ــتان و عوامل ــتردگی اس  گس
ــف  ــا و وزش بادهــای مختل ــری، دور از دری ــع و مناطــق کوی مرتف

ــت. ــده اس ــق آن گردی ــوا در مناط ــی آب و ه ــب گوناگون موج
در بیشــتر بررســی هــای انجــام گرفتــه از جملــه مطالعــات آمایــش 
ــی شــمال،  ــه آب و هوای ــه ســه منطق ــن ســرزمین ب خراســان، ای

مرکــز و جنــوب تقســیم مــی شــود.
شــمال خراســان رضــوی  بطــور کلــی دارای شــرایط آب و هوایــی 

معتــدل و ســرد کوهســتانی اســت.
ــن بخــش اســتان  ــم تری ــن و متراک ــز تری ــه حاصلخی ــن منطق ای
از نظــر جمعیــت، فعالیــت هــای اقتصــادی وامکانــات زیــر بنایــی 
ــاران و  ــهد، چن ــان، مش ــتانهای قوچ ــامل شهرس ــه ش ــت ک اس

ــود. ــی ش ــرخس م س
منطقــه مرکــزی اســتان شــامل شهرســتان هــا ی ســبزوار، 
اســفراین، نیشــابور، تربــت حیدریــه، کاشــمر، تربــت جــام، تایبــاد و 

ــع دارد. ــر مرب ــزار کیلومت ــدود 85ه ــاحتی در ح ــواف مس خ
ــوده و  ــم ب ــی مای ــه دارای آب و هــوای نیمــه صحرای ــن منطق ای
فعالیــت اصلــی اقتصــادی آن کشــاورزی اســت کــه در دشــتهای 
ــر نمــک و مناطــق  ــا کوی ــود ت ــی بینال ــای جنوب ــه ه وســیع دامن
کویــری مــرز افغانســتان انجــام مــی شــود. جنــوب خراســان نیــز 

ــت. ــی اس ــه صحرای ــک و نیم ــوای خش دارای آب و ه

راه های ارتباطی
مشــهد بــه عنــوان مرکــز خراســان رضــوی و بــه عنــوان پایتخــت 
معنــوی ایــران مهمتریــن شــهر خراســان رضــوی اســت کــه همه 

ســاله پذیــرای ۲۴ میلیــون مســافر اســت.
ــارگاه ملکوتــی  اگــر قصــد ســفر از تهــران بــه مشــهد و زیــارت ب
ثامــن الجــج را داریــد از تهــران باید فاصلــه 897 کیلومتــری را طی 
کنیــد و البتــه در ایــن مســیر شــهرهای زیبــا و تاریخــی همچــون 
ــر  ــت س ــابور را پش ــبزوار و نیش ــاهرود، س ــان، ش ــمنان، دامغ س
ــی  ــار باســتانی آنهــا خال ــد کــه دیــدن ایــن شــهر هــا و آث بگذاری

ــود. از لطــف نخواهــد ب
فاصلــه شــهر مقــدس مشــهد تــا اســتان هــای جنوبــی کشــور از 

جملــه بندرعبــاس نیــز یــک هــزار و ۴01 کیلومتــر اســت.
هموطنــان حاشــیه خلیــج فــارس و بنــدر عباســی هــا کــه قصــد 
ســفر بــه مشــهد را دارنــد بایــد از شــهر هــای ســیرجان، کرمــان، 

فــردوس، بجســتان، فیــض ابــاد و تربــت حیدریــه  عبــور کننــد.
هموطنــان شــمالی ایــران نیــز در صــورت قصــد ســفر بــه مشــهد 
از مرکــز اســتان مازنــدران و شــهر ســاری بــا عبــور از شــهر هــای 
گــرگان، بجنــورد، شــیروان، قوچــان و چنــاران بــا پیمودن مســافتی 
معــادل ۶99 کیلومتــر مــی تواننــد بــرای زیــارت و ســیاحت 

میهمــان امــام هشــتم شــوند.

روستاهای گردشگری مشهد
مهمتریــن جاذبــه خراســان رضــوی بــه برکت حضــور امام هشــتم 
شــیعیان و بــارگاه ملکوتــی ثامن الحجــج در مشــهد جاذبــه زیارتی 

اســت کــه همه ســاله ســیل عظیــم مشــتاقان را بــه دنبــال دارد.
ــدل  ــوای معت ــه واســطه برخــورداری از آب و ه ــدس ب مشــهد مق

با           مهر ایرانگردی کنیم
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دارای مناظــر بکــر و طبیعــی بســیاری از جملــه روســتاهای 
ــه  ــگران را ب ــیاری از گردش ــه بس ــت ک ــددی اس ــگری متع گردش

ــد. ــی خوان ــرا م ــود ف ــوی خ س
روســتاهای مــج، روســتای دهســرخ در کیلومتــر ۴5 جاده مشــهد- 
نیشــابور و در 17کیلومتــری شــهر ملــک آبــاد، روســتای پــاژ زادگاه 
ــری شــمال شــهر  ــزده کیلومت ــم ابوالقاســم فردوســی در پان حکی
مشــهد در تقاطــع جــاده کارده بــه کات نــادری، روســتای نغنــدر 
ــتایی  ــری آن، روس ــه 10 کیلومت ــهرطرقبه و در فاصل ــع ش از تواب
ــهد و در  ــی مش ــمال غرب ــری ش ــرق در ۲1 کیلومت ــی جاغ ییاق
ــدرخ  ــتای ان ــه، وس ــی طرقب ــوب غرب ــری جن ــه ی 7 کیلومت فاصل
ــهد و  ــرقی مش ــمال ش ــری ش ــادکان  در 3۲ کیلومت ــه تب از حوم
ــه  ــهد ب ــیر مش ــار در مس ــتای حص ــادری، روس ــیر کات ن در مس
ــوه  ــه ک ــگ در دامن ــتای کن ــتان، روس ــد گلس ــد از بن ــه و بع طرقب
ــی ایــن رشــته کــوه و روســتای  ــود و در قســمت جنوب هــای بینال
ــا  ــه مــکان هــای بســیار دینــی ب ــع شــاندیز از جمل زشــک از تواب
چشــم انــداز هــای طبیعــی اســت کــه چشــم هــر گردشــگری را 

ــه خــود خیــره مــی کنــد. ب

مکان های مذهبی و تاریخی مشهد
مجموعــه بــا شــکوه حــرم مطهــر رضــوی، شــامل صحــن، ایــوان 
ــدس از  ــتان ق ــزی آس ــه مرک ــی و کتابخان ــوزه غن ــا، رواق، م ه
ــه  ــدی ب ــی و ســیاحتی مشــهد مق ــای زیارت ــکان ه ــن م مهمتری

ــی رود. ــمار م ش
ــی  ــان ایران ــتین  خلب ــیان نخس ــان پس ــی خ ــد تق ــگاه محم آرام
ــا  ــی مشــهد ب ــای مصل ــار، بن ــاه افش ــگاه نادرش در مجــاورت آرام
ــع  ــری ضل ــک کیلومت ــه ی ــال در فاصل ــش از 350 س ــی بی قدمت
شــرقی میــدان پنجــراه پائیــن خیابــان معــروف بــه نــواب صفــوی، 
فرهنگســرای بهشــت  متعلــق بــه دوره پهلــوی اول، آرامــگاه میرزا 
ابراهیــم اّول بزرگتریــن واقــف ســادات رضــوی و خانــه ملــک واقع 
ــه از  ــه دوران قاجاری ــوط ب ــی مشــهد و مرب ــام خمین ــان ام در خیاب

جملــه بناهــای تاریخــی ایــن شــهر محســوب مــی شــود.
آرامــگاه خواجــه ربیــع  در شــمال غربــی مشــهد در انتهــای خیابان 
ــک  ــام مهــدی قلی بی ــردم شناســی و حم ــوزه م ــع، م ــه ربی خواج
مشــهد در کنــار مقبــره امیــر غیاث الدیــن ملکشــاه در ضلــع غربــی 
حــرم مطهــر واقــع درخیابــان اندرزگــو، آرامــگاه نــادر شــاه، بنــای 
تاریخــی و مذهبی موســوم بــه گنبد خشــتی در یکــی از گذرگاهای 
قدیمــی مشــهد منشــعب از میــدان طبرســی بــه نــام چهــار ســوق 
ــم،  ــوس قدی ــده از ت ــه جامان ــر ب ــا اث ــه تنه ــد هارونی ــان، گنب نوغ
ــد  ــتانی عه ــکوه و باس ــای باش ــی از بناه ــاد یک ــجد گوهرش مس
ــهد  ــمال مش ــوس در ش ــهر ت ــی در ش ــگاه فردوس ــوری، آرام تیم
ــهر  ــم دی ش ــدان ده ــع  در می ــدس واق ــروپ مق ــای مس و کلیس
ــهد  ــی مش ــای تاریخ ــن بناه ــن و زیباتری ــروف تری ــهد از مع مش

مقــدس هســتند.

مکان های تفریحی  و تفرجگاه ها
وجــود پــارک هــای متعــدد آبــی، ســد چالیــدره یکــی از دره هــای 
فرعــی منطقــه طرقبــه، شــهر طرقبــه  یکــی دیگــر از گردشــگاه 
ــی  ــارک جنگل ــش و پ ــاغ وح ــهد، ب ــی مش ــزرگ و طبیع ــا ب ه
وکیــل آبــاد، پــارک امــت در انتهــای ســی متــری طــاب، پــارک 
ــارک  ــش شــرقی، پ ــان دان ــان در حاشــیه خیاب ــرزا کوچــک خ می
ــع در 38  ــاندیز واق ــهر ش ــهد، ش ــت مش ــارک مل ــنگی، پ کوهس
کیلومتــری غــرب شــهر مشــهد و ســد یــا بنــد گلســتان از جملــه 
مــکان هــا و تفرجــگاه هــای شــهر مشــهد اســت کــه مــی توانــد 
بــرای حضــور شــما و همســفرانتان خاطراتــی خــوش را بــه همــراه 

داشــته باشــد.

مراکز خرید
مجتمع زیسـت خـاور، مجتمع تجـاری الماس شـرق، بـازار رضا)ع( 
در ضلـع شـرقی میـدان بیت المقـدس، مرکـز تجـاری خیـام در 
محدوده صـد متری کمربنـدی بلوارهای خیـام و ابوطالب شـمالی، 

مجموعـه تجاری بـازار مرکـزی در چهارپراه شـهدا، مجتمع تجاری 
پرومـا واقع در حاشـیه میدان جانباز، بازار گوهر شـاد واقع در حاشـیه 
بلوار شـهید صادقی، برج تجـاری آلتون در خیابان دانشـگاه، مجتمع 
تجـاری کیان سـنتر واقـع در تقاطع خیابـان جانباز و خیابان شـهید 
فرامـرز عباسـی و بازار جنـت از جمله مراکـز عمده خرید و مشـهور 

مشـهد مقدس هستند.

سد های دیدنی مشهد
مشــهد مقــدس بــا داشــتن ســد هــای متعــدد در اطــراف و حاشــیه 
شــهر دارای مناظــر بکــر و زیبایــی اســت کــه مشــاهده آنهــا خالی 

از لطــف و خاطــره نیســت.
ــه ۴0 کیلومتــری شــمال مشــهد و منشــعبه از  ســد کارده در فاصل
جــاده کات، ســد چالیــدره  از دره هــای فرعــی شــهر طرقبه، ســد 
طــرق در 1۴ کیلومتــری جنــوب شــرقی مشــهد، ســد گلســتان در 
8 کیلومتــری غــرب مشــهد و دره هفــت حــوض در دل کوهــه ای 
خلــج در اطــراف مشــهد از جملــه مــکان هایــی اســت کــه مناظــر 

ان چشــم هــر بیننــده ای را مــی نــوازد.
بهشت غارنوردان

حاشــیه شــهر مشــهد همچنیــن دارای غارهــای متعــدد بــا مناظــر 
طبیعــی اســت کــه همــه ســاله تعــداد زیــادی از طبیعــت گــردان و 

دوســتداران محیــط زیســت را بــه ســمت خــود مــی کشــاند.
 غــاره دره آل مکانــی اســت بــا دهانــه بــزرگ و دیدنــی و دیوارهای 
مرتفــع و بلنــد کــه چشــمه ای در مجــاورت آن قــرار دارد و در ۴5 
کیلومتــری شــمال شــرق مشــهد در مســیر راه کات نــادری واقــع 

شــده اســت.
غــار بیمــار آب نیــز از جملــه غــار های حاشــیه شــهر مشــهد اســت 
ــهد  ــع مش ــاد« از تواب ــک آب ــده »کوش ــری دهک ــه در ۶ کیلومت ک

واقــع شــده و آب فراوانــی در کــف آن جریــان دارد.
بــرای دیــدن غــار مغــان نیــز کــه درفاصلــه ۲8کیلومتــری جنــوب 
غربــی مشــهد دقــرار دارد بایــد از مشــهد انتهــای شــهرک ســیدی 
از گردنــه خلــج، کال شــلگرد، روســتای اردمــه و روســتای خانــرود  

عبــور کــرد.
ــز  ــة ۴8 کیلومتــری شــمال مشــهد  نی روســتای »کارده« در فاصل
دارای دو غــار بــا نــام غــار کارده  اســت کــه غــار شــرقی موســوم 
ــار کارده مشــهور  ــه غ ــی موســوم ب ــار غرب ــار اســکلت و غ ــه غ ب

ــت. اس
ــرب  ــمال غ ــری ش ــه ۴0 کیلومت ــز در فاصل ــاد نی ــدل اب ــار هن غ
مشــهد و در منطقــه تبــادکان قــرار دارد و بــه »اولــه« هــم شــناخته 

مــی شــود.
ــه 1۲  ــز در فاصل ــار نی ــکل غ ــتطیل ش ــک و مس ــه کوچ  دهان
کیلومتــری شــمال غــرب روســتا رو بــه جنــوب قــرار گرفتــه اســت 
ــار  ــن غ ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــاعت ب ــد دو س ــتا بای ــن روس و از ای

ــرد. ــی ک راهپیمای
غــار مــزدوران نیــز در دو کیلومتری شــرق قریــة »مزدوران« شــهر 
مشــهد و در ارتفاعــات »چاهــک« و »شــورلق« واقــع شــده اســت.  
قدمــت ایــن غــار بــه هــزاره دوم پیــش از میــاد می رســد و در 95 

کیلومتــری جــاده مشــهد - ســرخس واقــع شــده اســت.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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نگاهی به 
تفرجگاه ها  و 
مناطق  زیبای 

گردشگری 
خراسان  شمالی

خراسـان شـمالی یکـی از اسـتان های شـمال 
ترددسـاالنه  درمسـیر  کـه  کشـور  شـرق 
دارای  دارد،  قـرار  زائـر  و  مسـافر  میلیون هـا 
تفرجگاه هـا ومناطـق زیبایی اسـت، که چشـم 
هر بیننـده ای را به سـوی خود خیـره می کند.
ــازه  اســتان خراســان شــمالی از اســتان های ت
ــت  ــودن هش ــا دارا ب ــه ب ــت ک ــی اس تاسیس
ــزار  ــر 9۲8 ه ــغ ب ــی بال ــتان و جمعیت شهرس

ــراردارد. ــیایی ق ــاده آس ــیر ج ــر، در مس نف
ــیم  ــا تقس ــاه 1383 ب ــتان در مردادم ــن اس ای
ــتان  ــزرگ بــه ســه اس ــان ب ــتان خراس اس
خراســان شــمالی، رضــوی و جنوبــی، از 
اســتان خراســان بــزرگ جــدا شــد و بــا 
تاســیس ایــن اســتان و اســتقرار دســتگاه های 
اجرایــی مســتقل، زمینه هــای رشــد و توســعه 
ــی،  ــق تاریخ ــی مناط ــا معرف ــگری ب گردش

ــد.      ــم ش ــگری فراه ــی و گردش تفریح
از میــان مراکــز مهــم تفریحــی و گردشــگری 
ــی  ــه تفرجــگاه طبیع ــد ب ــن اســتان می توان ای
بــش قــارداش، بابــا امــان و روســتای گریــوان 
در مرکز اســتان، روســتاهای اســتاد و خســرویه 
ــی  ــه مل ــاروج، روســتای نمون در شهرســتان ف
گردشــگری روئیــن و شــهر تاریخــی بلقیــس 
ــه،  ــن در گرم ــال الدی ــه ج ــفراین، قلع در اس
ــتای  ــیروان، روس ــطرخی در ش ــتای اس روس
ــا  ــپاخو و ده ه ــی اس ــد تاریخ ــتان ومعب کاس
ــه و  ــتان مان ــر در شهرس ــی دیگ ــه دیدن منطق

ســملقان اشــاره کــرد.

ــی و  ــگاه طبیع ــارداش تفرج ــش ق ب
ــی تاریخ

تفرجگاه هــای طبیعــی بــش قــارداش از 

زیباتریــن مناطــق گردشــگری خراســان 
شــمالی محســوب می شــود کــه همــه ســاله 
پذیــرای خیــل جمعیــت زائــران و مســافران از 

ــت. ــف کشوراس ــاط مختل نق
بــش قــارداش بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای 
گردشــگری بجنــورد در پنــج کیلومتــری مرکز 
خراســان شــمالی و در ابتــدای جــاده بجنــورد 

بــه اســفراین واقــع شــده اســت.
ایــن مــکان تفریحــی دارای امکانــات تفریحی 
ــرای  ــنا ب ــتخر ش ــه اس ــودکان، س ــرای ک ب
ــه،  ــجد ونمازخان ــاالن، مس ــودکان و بزرگس ک
ــدان اســب  ــروش تنقــات، می ــد مرکــز ف چن
ســواری در فصــل تابســتان و دیگــر امکانــات 

ــت. ــگری اس ــی و گردش تفریح

بابــا امــان زیباتریــن و قدیمی تریــن 
ــور ــگری کش پارک گردش

ــن  ــی از زیباتری ــز یک ــورد نی ــان بجن ــا ام باب
گردشــگری  پارک هــای  قدیمی تریــن  و 
ــه  ــا هم ــی زیب ــا طبیعت ــه ب ــت ک ــور اس کش
ســاله میزبــان میلیون هــا مســافر و زائــر حــرم 

ــت. ــوی اس ــدس رض ق

ایــن گردشــگاه درطــول ســال مــورد اســتفاده 
مســافران وزائــران بــه ویــژه شــهروندان 
خراســان شــمالی اســت؛ در ایــن مرکــز 
تفریحــی مکانــی بــا نــام قــوری در بلندتریــن 
ــی  ــده و فضای ــاخته ش ــارک س ــن پ ــه ای نقط
ــه دارای  ــان ک ــا ام ــل باب ــوان مت ــا عن ــز ب نی
ســالن غذاخــوری و خوابــگاه بــرای مســافرین 

ــود دارد. ــت، وج اس
در ایــام نــوروز و تابســتان مســافران بــا 
ــی  ــز تفریح ــن مرک ــای ای ــادر زدن در فض چ
ــدگاری  ــوب و مان ــات خ ــگری لحظ و گردش
را ســپری می کننــد، ایــن مکانــی زیبــا و 
دلنشــین بیشــتر بــرای مســافرانی اســت کــه 
ــه شــهرهای شــمالی کشــور و  قصــد ســفر ب
بــه ویــژه ســفر بــه مشــهد مقــدس را دارنــد.

ــرق  ــمال ش ــری ش ــان در 10 کیلومت ــا ام باب
ــردد  ــیایی و ت ــاده آس ــیر ج ــورد و در مس بجن
مســافران و زائــران بــه ســمت مشــهد مقدس 

ــرار دارد. ق

روستای استاد
اســتاد؛ یکــی از روســتای تاریخــی بــا طبیعتی 
ــی از نواهــا و نماهــا  ــی و ســمفونی زیبای دیدن
در شهرســتان فــاروج اســت کــه همــه ســاله 
ــت؛  ــافر اس ــگر و مس ــزاران گردش ــان ه میزب
ــتای  ــی از روس ــوان یک ــه عن ــتا ب ــن روس ای
نمونــه گردشــگری، در ۲۲ کیلومتــری جنــوب 

ــع شــده اســت. ــاروج واق شــهر ف
روســتای اســتاد از جملــه روســتاهای باســتانی 
خراســان شــمالی و ایــران محســوب می شــود 
ــی  ــی تاریخــی، از طبیعت ــن زیبای ــار ای و در کن
ــوع و  ــت مطب ــه غای ــی ب ــی و آب و هوای غن

ــوب برخــوردار اســت. مطل

روستای خسرویه
بـا آب و هوایـی  روسـتای خسـرویه فـاروج 

روحبخـش و سـوغاتی های خوشـمزه، در ۲۶ 
کیلومتـری جنـوب فـاروج در اسـتان خراسـان 
شـمالی قـرار گرفتـه، روسـتایی زیبـا با چشـم 
داشـتن  و  انگیـز  طبیعـی شـگفت  انـدازه ای 
امکانـات زیرسـاختی مناسـب که گردشـگران 
می تواننـد در کنـار بهـره منـدی از مواهـب 
طبیعـی و زیبایـی باغ هـا و درختـان سـر بـه 
فلـک کشـیده آن؛ دقایقی نیـز در محوطه های 

باسـتانی ایـن روسـتا قـدم زننـد.

روستای رویین اسفراین
ایــن روســتا نیــز از جملــه مناطــق نمونــه ملی 
ــوب  ــمالی محس ــان ش ــگری در خراس گردش
می شــود، ســکونتگاهی پلکانــی و بســیار زیبــا 
ــه  ــیب ب ــات س ــتن باغ ــبب داش ــه س ــه ب ک
ــهرت  ــز ش ــیب نی ــکوفه های س ــتای ش روس
دارد؛ ایــن روســتای بــا دارا بــودن قدمتــی 
زیبــای  تپه هــای  و  از 500 ســال  بیــش 
باســتانی، از جملــه برتریــن روســتاهای پلکانی 
ایــران و توریســتی ترین مناطــق کشــور 
محســوب می شــود کــه در ۲۶ کیلومتــری 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــفراین ق ــهر اس ــمال ش ش

ارگ تاریخی بلقیس
ایــن مجموعــه ای باســتانی نیــز یکــی از 
قطب هــای بالقــوه گردشــگری خراســان 
ــه در  شــمالی محســوب می شــود، شــهری ک
ــی  ــوب و قدمت ــن محس ــفراین که ــع اس واق
حــدود چهــار هــزار ســال دارد، بیشــتر آنچــه 
کــه اکنــون در شــهر تاریخــی بلقیــس باقــی 
ــه دوره  ــه ب ــت ک ــی اس ــار و بقایای ــده، آث مان
صفــوی نســبت می دهنــد، امــا شــواهد و 
یافته هــای جدیــد تاریخــی حاکــی از آن 
اســت کــه دیرینگــی شــهر تاریخــی بلقیــس 
در شهرســتان اســفراین بــه قرن دوم اســامی 

می رســد.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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قلعه جال الدین گرمه
پنــج  فاصلــه  در  الدیــن  جــال  قلعــه 
گرمــه،  شهرســتان  غــرب  کیلومتــری 
یکــی از برجســته ترین قلعه هــای نظامــی 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــمالی محس ــان ش خراس
در ســده های ششــم تــا هفتــم هجــری 
ــه ای  ــر روی تپ ــه ب ــن قلع ــده، ای ــاخته ش س
ــل  ــد فاص ــه در ح ــنگی ک ــع س ــبتا مرتف نس
بیــن گرمــه و جاجــرم قــرار دارد، بــا مصالحــی 
ــر  ــا آج ــاروج و گاه ــاط س چــون ســنگ و م
ســاخته شــده و دارای پانــی شــش گــوش بــا 
ــه  ــراف آن اســت ک ــدور در اط ــرج م شــش ب
درب ورودی آن در ضلــع جنــوب واقــع شــده و 
در ســال های گذشــته نیــز عمارتــی در بــاالی 
ــال  ــه ج ــد، قلع ــاهده می ش ــن درب مش ای
ــار دوران تاریخــی پــس از اســام  الدیــن از آث
در بیــن دو شهرســتان گرمــه و جاجــرم واقــع 
ــه فجــر  شــده و طــرح گردشــگری آن در ده

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــال 9۲ ب س

کاستان نگین گمشده مانه و سملقان
روســتای کاســتان بــا جمعیتــی حــدود یــک 
هــزار نفــر در 50 کیلومتــری شــهر آشــخانه 
ــع  ــملقان واق ــه و س ــتان مان ــز شهرس مرک
ــا و  ــی زیب ــتن طبیعت ــود داش ــا وج ــده و ب ش
بکــر، آنچنــان کــه بایــد و شــاید بــرای 
ــود  ــت، وج ــده نیس ــناخته ش ــگران ش گردش
دره هــا و کوه هــای مرتفــع، جنگل هــای 
آبشــار  خروشــان،  رودخانه هــای  انبــوه، 
ــی  ــن تاریخ ــراوان، اماک ــای ف ــا، غاره زیب
ــتاهای  ــی از روس ــه یک ــتا را ب ــن روس و ...ای
دیدنــی و منحصــر بــه فــرد خراســان 

ــت. ــرده اس ــل ک ــمالی تبدی ش
روستـــای هدف گردشــگری »درکش«، آبشار 
مشــهور »بــه یــار« در نزدیکــی روســتای بــه 
یــار کــه از ارتفاعــات جنوب روســتا سرچشــمه 

ــای  ــدان«، غاره ــار »زوی جن ــرد؛ آبش می گی
ــو«  ــار آرمادل ــاخ«، »غ ــولی قب ــی »س طبیع
ــاط  ــدان« از دیگــر نق وغارهــای دره »زوی جن

ــت ــه اس ــن منطق ــای ای دیدنی ه

گریــوان چشــم انــدازی زیبــا در 
خراســان شــمالی

جاذبه هــای  از  گریــوان  روســتای 
گردشــگری خراســان شــمالی بــا ســرزمینی 
آبــاد، بــارور و بــا ویــژه گــی هــای منحصــر 
اســتان  کوهســتانی  ازنقــاط  فــرد،  بــه 
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــمالی ب ــان ش خراس
ــی آن  ــوب غرب ــالوک درجن ــوه س ــته ک رش
ــتا را  ــن روس ــمال ای ــه اســت؛ ش ــرار گرفت ق
رشــته کــوه کــم ارتفــاع »کینــی« در امتــداد 
ــد  ــود - آالداغ تشــکیل می دهــد؛ هرچن بینال
کــه ایــن روســتا از روســتاهای تاریخــی 
ایــران نیســت ولــی ســرزمینی آبــاد و بــارور 
بــا ویژگی هــای منحصربــه فــرد اســت.

اسفیدان ماسوله شرق کشور
روســتای اســفیدان مکانــی توریســتی بــا 
طبیعتــی زیبــا در خراســان شــمالی اســت کــه 
ــوله  ــه ماس ــود ب ــی خ ــت پلکان ــت باف ــه عل ب
شــرق کشــور نیــز معــروف اســت؛ این روســتا 
در ۴5 کیلومتــری جنــوب شــرقی بجنــورد 
ــتاهای  ــن روس ــوش آب و هواتری ــی از خ یک
خراســان بــزرگ محســوب می شــود، بــه 
گونــه ای کــه در ســال 85 بــه عنــوان زیباترین 
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــاب ش ــران انتخ ــتای ای روس
ــه  ــود ب ــی خ ــل ســاختار پلکان ــه دلی ــتا ب روس
روســتای ماســوله گیــان شــباهت دارد و 
برنامه هایــی  پیــش  ســال های  در  حتــی 
ــم  ــه مه ــک منطق ــه ی ــل آن ب ــرای تبدی ب
گردشــگری کشــور در دســت اجــرا بود کــه در 
طــول دولت هــای نهــم و دهــم بــه فراموشــی 

ــد. ــپرده ش س

ــای  ــن بن ــپاخو کهن تری ــد اس معب
دوره ساســانی

ــا و گاه  ــه گاه کلیس ــپاخو ک ــنگی اس ــد س معب
قدیمی تریــن  می شــود  نامیــده  آتشــکده 
بنــای ثبــت شــده ایــن دوره ساســانی در 
خراســان شــمالی اســت کــه در کیلومتــر 
ــتان و  ــگل گلس ــه جن ــورد ب ــور بجن 115 مح
در ۶5 کیلومتــری غــرب شــهر آشــخانه؛ مرکز 
ــه ای  ــر روی تپ ــملقان ب ــه وس ــتان مان شهرس
ــرگ  ــوزی ب ــای س ــه جنگل ه ــع در دامن مرتف
ــپاخو  ــتای اس ــی روس ارس و در قســمت جنوب

ــت. ــده اس ــع ش واق

جاذبه های گردشگری مانه و سملقان
مانــه و ســملقان از نظــر تاریخــی نیــز 
ــی از  ــار تاریخ ــود آث ــی دارد و وج ــینه غن پیش
ــر  ــا دوره معاص ــخ ت ــش از تاری ــای پی دوره ه
در بخش هــای مختلــف ایــن شهرســتان 
ــن خطــه  ــداوم بشــر در ای ــای اســتقرار م گوی
ــه در مســیر  ــتان ک ــن شهرس ــوده اســت؛ ای ب
ــرار دارد،  ــه شــمال کشــور ق ــی مشــهد ب اصل
دروازه غربــی خراســان شــمالی محســوب 

و  آالداغ  کــوه  رشــته  وجــود  می شــود؛ 
تفرجگاهــی ییاقــی نظیــر درکــش، شــیرآباد 
ــک،  ــرم مهمان ــمه آب گ ــیرین دره، چش و ش
ارتفاعــات بزداغــی، ارتفاعــات یایمــان داغــی 
و دره هــای زیبــا و سرســبز از جاذبه هــای 

ــت. ــه اس ــن منطق ــی ای طبیع
روستـــای هدف گردشــگری »درکش«، آبشار 
مشــهور »بــه یــار« در نزدیکــی روســتای بــه 
یــار کــه از ارتفاعــات جنوب روســتا سرچشــمه 
ــای  ــدان«، غاره ــار »زوی جن ــرد؛ آبش می گی
ــو«  ــار آرمادل ــاخ«، »غ ــولی قب ــی »س طبیع
ــاط  ــدان« از دیگــر نق وغارهــای دره »زوی جن

ــت. ــه اس ــن منطق ــای ای دیدنی ه

روسـتای اسـطرخی بهشـت گمشده 
شیروان

اســطرخی  گردشــگری  هــدف  روســتای 
ــان  ــای خراس ــتاهای زیب ــز روس ــیروان نی ش
ــم  ــه رغ ــه ب ــود ک ــوب می ش ــمالی محس ش
معرفــی انــدک همــه ســاله گردشــگران 
ــن  ــد؛ ای ــذب می کن ــود ج ــه خ ــادی را ب زی
روســتا در ۲8 کیلومتــری جنــوب شــهر 
شــیروان و در دهســتان گلیــان رو در در دره ای 
نســبتا ژرف قــرار گرفتــه و رودخانــه ای از میان 
ــه از  ــواز ک ــه روح ن ــن رودخان ــذرد. ای آن می گ
ــکیل  ــزرگ تش ــک و ب ــمه کوچ ــن چش چندی
ــه  ــاه ب ــافتی کوت ــی مس ــس از ط ــده و پ ش
آبشــاری زیبــا و بلنــد تبدیــل شــده و آب 
ــرازیر  ــه دره س ــه ت ــری ب ــاع ۲0 مت آن از ارتف
ــود  ــذوب خ ــده ای را مج ــر بینن ــود؛ ه می ش

. می کنــد
ــر در  ــه دیگ ــا نقط ــی و ده ه ــاط دیدن ــن نق ای
ــت  ــزی اس ــه مراک ــمالی، از جمل ــان ش خراس
ــافرانی  ــگران و مس ــاله گردش ــه س ــه هم ک
ــمت  ــه س ــتان ب ــن اس ــه از ای ــادی را  ک زی
ــد،  ــردد می کنن ــس ت ــدس و بالعک ــهد مق مش

ــاند. ــود می کش ــمت خ ــه س ب
خراســان شــمالی یکــی از اســتان های شــمالی 
شــرق کشــور محســوب می شــود و شــهرهای 
آشــخانه از شهرســتان مانــه و ســملقان از 
مســیر جنــگل گلســتان دروازه ورودی بــه ایــن 
ــورد،  ــتان های بجن ــوب و شهرس ــتان محس اس
شــیروان و فــاروج بــه ســمت مشــهد مقــدس در 
مســیر راه زائــران و مســافران نــوروزی قــرار دارد.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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واقعی را تجربه کنید
ــام  ــه لحــاظ برخــورداری از آب و هــوای مطلــوب در ای خوزســتان ب
ــاله در  ــر س ــه و ه ــب گرفت ــران لق ــت ای ــوروز، بهش ــات ن تعطی
ایــن ایــام تعــداد زیــادی از مســافران نــوروزی جــذب ایــن منطقــه 

ــوند. ــی ش تاریخــی کشــورمان م
خوزسـتان از قطـب هـای گردشـگری ایـران اسـت. ایـن اسـتان بـا 
مسـاحتی بالغ بر ۶7 هـزار و ۲8۲ کیلومتر مربع در جنـوب غربی ایران 
واقـع اسـت و ج م  ع ی ـت  ک ن ون  ـی  آن چ  ه  ـار م ی ل ی ـون  و ۲3۴  ه ـز ار 
ت شـ ک ی ل   روسـ ت  ائ ی  ان   ر ا  درص ـد  آن    33 ک ـه   شـ ده   ب ـر آورد  ن ف ـر 

د ه ن ـد. م  ـی  
خوزســتان مناطــق بکــر و دیدنــی زیــادی دارد کــه از آن جملــه مــی 
تــوان بــه وجــود تــاالب هورالعظیــم، باتــاق هــا، نیزارهــا و ســواحل 
ــر در  ــد و برفگی ــای بلن ــوه ه ــوب و ک ــارس در جن ــج ف ــای خلی زیب
تمامــی نقــاط شــمالی اســتان و جلگــه بســیار پســت و گــرم شــرق 

خوزســتان اشــاره کــرد.
ــه دز کــه  همچنیــن وجــود دریاچــه پشــت ســدهای اســتان ازجمل
بــه عنــوان ششــمین ســد مرتفــع جهــان شــناخته شــده، و ســدهای 
کارون 3، کرخــه و شــهید عبــاس پــور و خلیــل خــان )چهــل بــری( 
امکانــات فراوانــی بــرای بهــره بــرداری هــای گردشــگری در ایــن 

اســتان فراهــم آورده اســت.
ــای  ــه ج ــای تاریخــی ب ــار و بناه ــتن آث ــا داش ــتان ب ــتان خوزس اس
ــه  ــات خــود ب ــخ حی ــده از تمدنهــای پیشــین کــه در طــول تاری مان
ــد، از  ــر ایــن ســرزمین حکومــت کــرده ان طــور مســتمر و مــداوم ب

ــوردار اســت. ــه ای برخ ــل ماحظ ــای توریســتی قاب ــه ه جاذب
در کمتــر ســرزمینی مــی تــوان تمــدن هایــی تــا ایــن حــد متعالــی 
ــار  ــدن و آث ــرد. تم ــدا ک ــتان پی ــتان خوزس ــابه اس ــته را مش و پیوس
ــه،  ــت تپ ــوش، هف ــان در ش ــت عیامی ــده از حکوم ــای مان ــه ج ب
ــکانیان  ــوش، اش ــیان در ش ــان، هخامنش ــذه و بهبه ــل، ای چغازنبی
ــان و  ــول، بهبه ــتر، دزف ــانیان در شوش ــلیمان، ساس ــجد س در مس
ــن  ــاط ای ــتر نق ــامی در بیش ــدن دوره اس ــره تم ــز و باالخ رامهرم
اســتان، همگــی گویــای تاریــخ ارزنــده و پربــار ایــن ســرزمین و جزو 

ــود. ــی ش ــوب م ــور محس ــی کش ــدر فرهنگ ــای گرانق میراثه

حال و هوای جبهه
عــاوه بــر هــوای مناســب خوزســتان در ایــن ایــام، وجــود مناطــق 
ــی  ــای طبیع ــه ه ــتانی، جاذب ــار باس ــی، آث ــگ تحمیل ــی جن عملیات
ماننــد ســدها، تــاالب هــا و رودخانــه هــای پــرآب و بقــاع متبرکــه 
ماننــد آرامــگاه دانیــال نبــی در شــوش، علــی ابــن مهزیــار اهــوازی 
ــه هــای ایــن اســتان افــزوده اســت. ــر جاذب و ســبزقبای دزفــول ب

خوزسـتان به علت قرار گرفتـن در کانون جنـگ در برگیرنده مناطقی 
اسـت که هـزاران تـن از جوانـان ایران بـرای دفـاع از کشـور خود به 
ایـن نقطـه از کشـورمان رفتنـد و بـا شـهامت و دلیـری بی مثـال به 
دفـاع از خـاک میهـن خـود پرداختنـد و امـروز در این خطه از کشـور 
تبدیـل بـه اسـطوره هایـی بـی بدیل شـده انـد. بـه همین علـت هر 

سـال تعداد بی شـماری از هموطنـان در قالـب کاروان راهیـان نور از 
ایـن مناطـق دیدن مـی کنند.

از جملــه ایــن مناطــق می تــوان بــه »شــلمچه« واقــع در خرمشــهر 
و مــزر ایــران و عــراق، »ارونــد کنــار«، »طائیــه« در ۴5 کیلومتــری 
جــاده اهــوزا بــه خرمشــهر، »فکــه« در شهرســتان بســتان، 
»دهاویه« در شهرســتان سوســنگرد، »چذابــه« در دشــت آزادگان و 

»دو کوهــه« اشــاره کــرد.

شوش قدیمی شهر مسکونی جهانی
ــه  ــوان ب ــی ت ــز م ــتان نی ــتان خوزس ــتانی اس ــای باس ــه ه از جاذب
شهرســتان شــوش بــه عنــوان قدیمــی ترین شــهر مســکونی جهان 
اشــاره کــرد کــه اخیــرا نیــز در فهرســت آثــار جهانــی یونســکو ثبــت 
شــده اســت و اهمیــت آن بیــش از پیــش خــود را نشــان داده اســت. 
ایــن شــهر زمانــی مرکــز حکومــت عیامیــان بــوده که بنــای عظیم 
معبــد زیگــورات چغازنبیــل در نواحــی ایــن شــهر هــم اکنــون یکــی 
از بناهــای عظیــم خاورمیانــه اســت کــه بــا دیوارهــای تــو در تــو و 
هــزاران خشــت و آجــر بــر تپــه ای بنــا شــده و کتیبــه هــای آجریــن 

بــا خــط میخــی ایامــی قدمــت ایــن بنــا را آشــکار مــی ســازد.
ــاد  ــه ی ــوده ب ــش ب ــرای نیای ــی ب ــدی مذهب ــه معب ــا ک ــن بن  ای
ــی شــهر شــوش ســاخته شــده اســت.  اینشوشــیناک، خــدای حام
شــهر عظیــم شــوش بــه وســیله پادشــاه آشــوری، آشــوربانی پــال 
ــا تــاش هخامنشــیان و برپایــی کاخهــای  ویــران شــد تــا آنکــه ب
ــار دیگــر رونــق گذشــته خــود را  ــه عنــوان پایتخــت، ب زمســتانی ب

ــت آورد. ــه دس ب
در ایــن شــهر همچنیــن آرامــگاه دانیــال نبــی نیــز وجــود دارد کــه 
ــد. حضــرت  ــی کن ــب م ــه خــود جل ــی شــماری را ب گردشــگران ب
دانیــال در حــدود قــرن هفــت پیــش از میــاد بــه همــراه یهودیانــی 
ــن  ــه بی ــد ب ــه شــده بودن ــه اســارت گرفت ــا ب ــی ه ــه توســط بابل ک
ــران  ــی از پیامب ــد. وی یک ــوش وارد ش ــه ش ــا ب ــن و از آنج النهری
صاحــب کتــاب بنــی اســراییل اســت. دیــدار وی بــا نبوکــد )بخــت 
ــن در شــهر  ــل در روایتهــا آمــده اســت. همچنی النصــر( پادشــاه باب
شــوش ویرانــه هــای تپــه آکروپــل، تپــه آپادانــا و کاخ شــاوور نیــز از 

ــار ارزشــمند تاریخــی محســوب مــی شــود. آث
ــه آثــاری همچــون  ــار باســتانی خوزســتان مــی تــوان ب از دیگــر آث
کاه فرنگــی، آســیابها و تاالبهــای منحصربــه فــرد، قلعــه ساســل، 
مســجدجامع و پــل شــاپوری در شهرســتان شوشــتر، پــل ساســانی 
کــه بــه روایتــی قدیمــی تریــن پــل جهــان اســت و آرامــگاه یعقوب 
لیــث در شهرســتان دزفــول و اشــکفت ســلمان، مجســمه مفرغــی 
مــرد پارتــی، شــیرهای ســنگی در شهرســتان ایــذه و شــهر باســتانی 
ارجــان، آتشــکده و پــل خیرآبــاد و کاروانســرای دژ مهتــاب در 

شهرســتان بهبهــان اشــاره کــرد.
ــرق  ــه ب ــن کارخان ــک، اولی ــماره ی ــاه ش ــون چ ــاری چ مشــاهده آث
خاورمیانــه، اولیــن خانــه هــای ســازمانی در ایــران و تاسیســات اولیه 

و ابتدایــی اســتخراج و تولیــد نفــت در شهرســتان مســجد ســلیمان 
خالــی از لطــف نیســت.

اولین نقطه ای که نفت در خاورمیانه کشف شد
ــام اولیــن چــاه نفــت خاورمیانــه اســت کــه در  چــاه شــماره یــک ن
ــه در  منطقــه مسجدســلیمان قــرار دارد. اولیــن چــاه نفــت خاورمیان
ایــن شــهر در منطقــه ای بنــام میــدان نفتــون درمنطقه دره خرســون 
ــروع  ــید. ش ــت رس ــه نف ــرداد 1۲87 ب ــم خ ــان( در پنج )دره خرس
حفــاری ایــن چــاه در ســال 1۲8۶ خورشــیدی و خاتمــه حفــاری در 
ســال 1۲87 خورشــیدی بــود. ایــن چــاه 3۶0 متــر )1179 پــا( عمــق 
ــن(  ــه 3۶ هــزار لیتــر )معــادل هشــت هــزار گال دارد کــه از آن روزان

ــد. ــتخراج می ش ــت از آن اس نف
نیــروی محرکــه ماشــین های اســتخراج نفــت از ایــن چــاه از بخــار 
ــن  ــود. ای ــروف ب ــتیم )STEAM( مع ــه اس ــد و ب ــن می ش آب تامی
چــاه بــه »چــاه شــماره یــک« معــروف اســت و هم اکنــون در مرکــز 
شــهر مسجدســلیمان در کنــار منطقــه نمــره یــک بصــورت مــوزه 

تحــت نظــارت شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب قــرار دارد.

تاالب ها گنج ناشناخته
ــه فــرد  جاذبــه هــای طبیعــی خوزســتان نیــز در کشــور منحصــر ب
ــاالب  ــن ت ــوان بزرگتری ــه عن ــه از آن ب ــادگان ک ــاالب ش ــت. ت اس
جهــان یــاد مــی شــود، بــه دلیــل تنــوع و گســتردگی، از ســال 1353 
بــه عنــوان پایــگاه حیــات وحــش تعییــن شــد و جــزو مناطق شــکار 

ممنــوع و تحــت حفاظــت قــرار گرفــت.
ایــن تــاالب بــا عرصــه وســیع آبــی، دارای 1۶ میلیــون تــن پوشــش 
ــده و  ــتاندار، خزن ــوع پس ــده، ۴۶ ن ــه پرن ــن ۲50 گون ــی و مام گیاه
دوزیســت، 3۶ گونــه ماهــی اســتخوانی و غضروفــی و هــزاران پرنده 
ــال از  ــف س ــه در فصــول مختل ــاب اســت ک ــاب و نای ــر کمی مهاج
ــاالب  ــن ت ــه ای ــیا ب ــا و آس ــمال اروپ ــادا، ش ــیبری، کان ــق س مناط

می آینــد.
 تــاالب شــادگان از نظــر زیســت محیطــی مکانــی مناســب بــرای 
ــه 173  ــه طوریک ــت ب ــدگان اس ــزی و پرن ــف آب ــای مختل گونه ه
ــادگان  ــاالب ش ــان در ت ــود در جه ــده موج ــه پرن ــه از ۲85 گون گون

یافــت می شــوند.
تــاالب بــزرگ که بــه زبــان محلــی بــه »هورالعظیــم« شــهرت دارد 
قبــل از جنــگ دارای فرصت هــای شــغلی و امتیــازات فراوانــی بــرای 
ــه و  ــرار گرفت ــل ق ــودی کام ــتانه ناب ــون در آس ــا اکن ــود ام ــردم ب م

زندگــی و اشــتغال مــردم بومــی را در خطــر انداختــه اســت.
ــش داری،  ــون گاومی ــاغلی همچ ــا مش ــردم ب ــگ م ــل از جن قب
صیــد ماهــی، صیــد طیــور، حصیــر بافــی، نــی بــری و کشــاورزی 
ــر محصــول  زندگــی بی دردســری داشــتند و در نخلهــای اســتوار پ
ــاز جنــگ  ــا آغ ــا ب ــد ام ــاش می کردن ــرار مع ــی ام ــه راحت ــه ب منطق
ــون عملیات هــای دو طــرف جنــگ،  ــه کان ــل شــدن هــور ب و تبدی
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مــردم منطقــه مجبــور بــه مهاجــرت بــه ســایر نقاط کشــور شــدند و 
اینگونــه شــد کــه ایــن هــور کــه هنــوز هــم مهمــات عمــل نکــرده 
فراوانــی در آن وجــود دارد دیگــر بــرای مــردم منطقــه منفعتــی ندارد 
بــه غیــر از معــدود کســانی کــه هنــوز بــا نــی بــری و صیــادی بــه 

ــد. ــاش می کنن ــرار مع ــختی از آن ام س
هورالعظیــم کــه تنهــا باقیمانــده تاالب هــای بســیار بــزرگ 
ــه  ــع شــده و ب ــتان واق ــتان خوزس ــرب اس ــن اســت در غ بین النهری
ــی  ــع آب ــده مناب ــی اســت و عم ــاده غن لحــاظ تنوع زیســتی فوق الع
تــاالب از طریــق رودخانه هــای کرخــه، نیســان، ســابله و نهرهــای 

ــود. ــن می ش ــعابی تامی انش
پیشــینه تاریخــی ایــن تاالب هــا نیــز بســیار مــورد توجــه جهانیــان 
زمانــی  تاالب هــا  ایــن  داده کــه  نشــان  بررســی ها  اســت، 
ــک  ــا ی ــید و تقریب ــار می رس ــون هکت ــه دو میلی ــان ب مساحت ش
ســوم مســاحت عــراق را اشــغال می کــرد بــه طــوری کــه باالتــر از 

ــت. ــه می یاف ــط العرب ادام ــا ش ــده و ت ــروع ش ــداد ش بغ

شیوند، روستایی دل انگیز
روســتای شــیوند بــه دلیــل همجــواری بــا دریاچــه ســد و رودخانــه 
ــوط،  ــا جنگلهــای بل کارون از یکســو و رشــته کوههــای زاگــرس ب
ــورداری از  ــز برخ ــا و نی ــارها، صخره  ه ــا، آبش ــا، آبراه ه ــه ه رودخان
ــگری  ــرای گردش ــری ب ــی نظی ــای ب ــوب از جذابیته ــت مطل طبیع

ــوردار اســت. برخ
بــا اینکــه هنــوز تســهیات و امکانــات گردشــگری در شــیوند ایجاد 
نشــده، همــه ســاله گردشــگران بــه ویــژه از نقــاط مختلــف اســتان 
خوزســتان بــرای تفریــح و بهــره منــدی از طبیعــت زیبــای منطقــه 

بــه ویــژه آبشــار شــیوند بــه ایــن مــکان مراجعــه مــی کننــد.
روســتای شــیوند در پشــت دریاچــه ســد کارون 3 واقــع شــده کــه 
تاکنــون بکــر و دســت نخــورده باقــی مانــده و بــه قــدری زیبــا و دل 
ــراوان چشــمان هــر  ــات ف ــه واســطه خصوصی ــه ب ــز اســت ک انگی

ــد. ــی کن ــره م گردشــگری را خی
ــالو و  ــده ش ــیوند بخشــی از مناطــق حفاظــت ش ــه ش ــون منطق چ
منگشــت اســت بــه همیــن دلیــل تصمیــم گیــری در رابطــه بــا نوع 
ــگری در آن  ــای گردش ــه ه ــا و پهن ــی محوره گردشــگری و طراح
ــط، مقــررات و قوانیــن طــرح هــای گردشــگری و  ــع ضواب ــد تاب بای

اکــو توریســتی در منطقــه حفاظــت شــده باشــد.
روســتای شــیوند از ســه روســتای بزرگ شــیوند، روســتای نوشــیوند 
ــه رود  ــتان دنبال ــع دهس ــده و از تواب ــکیل ش ــیاب تش ــت آس و پش

شــمالی، بخــش دهــدز شهرســتان ایــذه محســوب مــی شــود.
ایــن روســتا در دل منطقــه حفاظــت شــده منگشــت و شــالو واقــع 
شــده کــه رودخانــه کارون از شـــــرق آن مــی گــذرد. آبشــار بلنــد و 
ــه ای حــدود چهــار  ــز از دل کــوه فاصل ــع روســتای شــیوند نی مرتف

ــزد. ــه دریاچــه مــی ری کیلومتــر طــی مــی کنــد و ب

 مهندسی ایرانی و طبیعت در سدهای خوزستان
از جملــه چشــم اندازهــای زیبــای اســتان خوزســتان مــی تــوان بــه 
وجــود ســدهای عظیــم و دیدنــی اشــاره کــرد کــه بــرای مســافران 
ــه همــراه خواهــد داشــت. وجــود  ــی  ب و گردشــگران خاطــره زیبای
رودخانــه هایــی از قبیــل کارون، کرخــه بــه عنــوان طوالنــی تریــن 
ــاص  ــه خ ــث توج ــاوور باع ــره و ش ــارون، زه ــتان، دز، م رود خوزس
دولــت بــه احــداث ســدهای بــی شــمار در خوزســتان شــده اســت.
ســد کارون 3 بــا مخزنــی معــادل ســه میلیــارد مترمکعب، ســاالنه 
ــرق را دارد و  ــاعت ب ــووات س ــارد کیل ــار میلی ــد چه ــوان تولی ت
مشــاهده ایــن ســد عظیــم بــرای هــر گردشــگردی خاطراتــی بــه 
یادماندنــی بــر جــای مــی گــذارد. بزرگتریــن پــل قوســی کشــور 
نیــز بــر روی دریاچــه ســد کارون 3 در خوزســتان چشــم انــدازی 

ــا دارد. بســیار زیب
ســد دز بــا ارتفــاع ۲03 متــری در شــمال خوزســتان روی رودخانه دز 
احــداث شــده و اکنــون حــدود ۴/3 میلیــارد مترمکعــب آب در دریاچه 
ای بــه وســعت ۶3 کیلومتــر مربــع در پشــت ایــن ســد ذخیــره شــده 

اســت.
ــه  ــز ک ســد شــهید عباســپور در شــمال شــرقی مسجدســلیمان نی
ــارد  ــش 9/۲ میلی ــه گنجای ــی ب ــده، مخزن ــاخته ش ــال 1355 س س
مترمکعــب را داراســت و بــرای آبیــاری نزدیــک بــه ۴1 هــزار هکتــار 
زمیــن کشــاورزی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســد کرخــه کــه بــه 
عنــوان بزرگتریــن ســد خاکــی خاورمیانــه، روی رود کرخــه احــداث 
شــده روی رودخانــه کارون از دیگــر ســدهای دیدنی اســتان هســتند.
امــا از نقــاط دیدنــی اســتان خوزســتان کــه در بیشــتر اوقــات ســال 
پذیــرای جمــع زیــادی از مســافران و گردشــگران اســت مــی 
ــع در 3۲  ــه گردشــگری واق ــتای نمون ــا«، روس ــال آق ــه »م ــوان ب ت
کیلومتــری شهرســتان باغملــک کــه هنــوز بافــت ســنتی خــود را 

ــرد. ــاره ک ــرده، اش ــظ ک حف

مال آقا و طبیعتی بکر
ــرس  ــال زاگ ــله جب ــتانی از سلس ــه ای کوهس ــا در منطق ــال آق م
واقــع شــده کــه رودخانــه ای مــواج و ســرد از کنــار آن مــی گــذرد و 
مســیر فــرح بخــش و زیبایــی ایجــاد کــرده اســت. همــه ســاله بــه 
خصــوص در دو فصــل بهــار و تابســتان ده هــا هــزار نفــر از اقصــی 
نقــاط خوزســتان بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت و ســیاحت بــه این 

مــکان خــوش آب و هــوا ســفر مــی کننــد.
ــه  ــا از شــهر باغملــک کــه ب ــدار ایــن روســتای زیب عاقمنــدان دی
ســمت مــال آقــا حرکــت کننــد بــا پشــت ســر گذاشــتن شــهر قلعــه 
تــل و طــی حــدود چهــار کیلومتــر راه بــا دیــدن تپــه هــا و کــوه ها و 
نســیم خنک کوهســتان و جنگلهــای انبوه بلــوط، گویــی وارد دنیایی 
متفــاوت تر از خوزســتان شــده انــد. کمــی جلوتــر، روســتای تمبی با 

قدمتــی چنــد هــزار ســاله و بافتــی زیبــا در دل کوهســتان در مقابــل 
دیــدگان گردشــگران قــد علــم مــی کنــد و آنــان را بــه یــاد صفــا و 
صمیمیــت روســتا مــی انــدازد مکانــی کــه روســتایی باســتانی را بــا 

همیــن نــام مدفــون شــده در زیــر پــا دارد.

آبادان محل ورود مدرنیته
شهرســتان آبــادان کــه از آن بــه شــهری کــه محــل ورود مدرنیتــه 
بــه ایــران یــاد مــی شــود نیــز یکــی از شــهرهای اســتان خوزســتان 
ــایر  ــن س ــگر را در بی ــداد گردش ــترین تع ــاله بیش ــه هرس ــت ک اس
شــهرهای اســتان بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن شــهر عاوه 
بــر داشــتن نقــاط عملیاتــی و جنگــی، مناطــق دیدنــی فراوانــی مثل 
بــازار کویتــی هــا و یــا حضــور در ســاحل ارونــد رود را نیــز در خــود 

جــای داده اســت.
وجــود پاالیشــگاه آبــادان اولیــن و بزرگتریــن پاالیشــگاه خاورمیانــه 
ــادان اســت کــه بســیاری  ــی آب نیــز یکــی دیگــر از مکانهــای دیدن
از مــردان ایرانــی کــه اکنــون در دهــه ششــم عمــر خــود هســتند، 

ــد. ــادی از آن دارن خاطــرات زی
ــه در آن  ــا« ک ــه لنجــی ه ــه »ت ــازار موســوم ب ــن وجــود ب  همچنی
انــواع کاالهــای لوکــس خارجــی بــه فــروش مــی رســد یــا خــوردن 
ــه،  ــل سمبوس ــازار مث ــن ب ــادان در ای ــوص آب ــد مخص ــای تن غذاه
ــادان اســت. ــه هــای دیگــر شهرســتان آب فافــل و پاکــوره از جاذب

اهواز شهر پل ها
 بــا نورپــردازی پلهــای رودخانــه کارون در اهــواز، ایــن روزهــا نمــای 
ایــن رودخانــه از زیبایــی مناســبی برخــوردار شــده و مــردم از اینکــه 
رودخانــه کارون بعــد از ســالها مــی توانــد الهــام بخــش زیبایــی در 

شــهر باشــد خوشــحال هســتند.
ــی  ــای خوب ــته حرکته ــال گذش ــی یکس ــواز ط ــبختانه در اه خوش
بــرای اســتفاده از ظرفیــت رودخانــه کارون بــه خصــوص در بخــش 
پــل هــای آن صــورت گرفتــه و هــر چنــد مــدت خبــری از اجــرای 
پــروژه زیباســازی روی ایــن رودخانــه بــه گــوش مــی رســد و اکنون 
ــه  ــن رودخان ــای ای ــب پله ــه در اغل ــت ک ــه ای اس ــه گون ــع ب وض
نورپردازیهــای مناســبی صــورت گرفتــه کــه چشــم هــر بیننــده ای 

را متوجــه خــود مــی کنــد.
در ایــن میــان نورپــردازی پــل غدیــر اهــواز کــه البتــه نــام هــای 
ــه  ــز دارد ب ــی« نی ــل کابل ــا »پ ــتم« ی ــل هش ــد »پ ــر همانن دیگ
ــه  ــل ک ــن پ ــده و ای ــام ش ــر انج ــای اخی ــی در روزه ــرز زیبای ط
قــرار بــود در دهــه فجــر بــا حضــور رئیــس جمهــور افتتــاح شــود 
هــم اکنــون بــا وجــود عــدم بهــره بــرداری، از نورپــردازی زیبایــی 
برخــوردار شــده و مــردم  بعــد از ســالها کــه تنهــا اســکلتی از ایــن 
پــل را مــی دیدنــد اکنــون نمــای زیبایــی از ایــن پــل کــه از آن 
ــاد مــی شــود را  ــه ی ــی خاورمیان ــل کابل ــن پ ــوان بزرگتری ــه عن ب

شــاهد هســتند.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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میزبـان  زنجـان  اسـتان  تاریخـی  اثـر   583
گردشـگران و مسافران نوروزی اسـت تا غنای 
فرهنگـی و تاریخـی دیار زنجان به رخ کشـیده 
ماجـرای  تـا  سـلطانیه  از  جاذبه هایـی  شـود، 

جالـب مـردان نمکـی.
ــا  ــرزمینی ب ــا، س ــا و یاده ــام ه ــار ن ــان دی زنج
چشــم اندازهــای زیبـــا و موقعیت اقلیمــی ویژه، 
ــه مســافران  ــار تاریخــی و گردشــگری ک ــا آث ب
ــت  ــته باعظم ــخ و گذش ــه تاری ــدان ب و عاقمن

ــد. ــرا مــی خوان ــه خــود ف ــن را ب ــران زمی ای
اســتان زنجــان بــه عنــوان مهــد فرهنــگ 
و تمــدن بــا داشــتن صدهــا اثــر تاریخــی، 
طبیعــی و صنایــع دســتی همــواره مــورد توجــه 
ــان  ــر جه ــردان از سراس ــگران و جهانگ گردش

ــت. ــوده اس ب
ایــن اســتان در ایــام نــوروز نیــز مقصد مســافران 
بســیاری می شــود کــه از گوشــه و کنــار کشــور 
ــی  ــای طبیع ــه ه ــردن از جاذب ــذت ب ــرای ل ب
ــوند.  ــی ش ــه م ــن منطق ــی ای ــی راه و تاریخ
ــل  ــت آن در مقاب ــی و ابه ــه زیبای ــی ک مناطق
ــد. ــی کن ــی م ــده ای خودنمای ــر بینن چشــم ه

اســتان زنجــان 583 اثــر گردشــگری 
دارد

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــه  ــاره ب ــان بااش ــتان زنج ــتی اس ــع دس صنای
اینکــه ایــن اســتان 583 اثرگردشــگری جــذاب 
بــدون ســطح بنــدی دارد گفــت: پــس از ســطح 
بنــدی هــا مناطــق گردشــگری زنجــان بــه 98 

ــید. ــر رس اث
ــتان  ــه شهرس ــان اینک ــا بی ــی ب ــی رحمت یحی
هــای  جاذبــه  میــزان  باالتریــن  زنجــان 
ــد:  ــی ده ــه م ــتان را دارد ادام ــگری اس گردش

ــر،  ــده، ابه ــلطانیه، خدابن ــای س ــتان ه شهرس
طــارم، ماهنشــان و ایجــرود در رتبــه هــای 

بعــدی ایــن طبقــه بنــدی قــرار دارد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــزود: اســتان  ــع دســتی اســتان زنجــان اف صنای
زنجــان از نظــر گردشــگری بــه 5 منطقــه اصلی 
تقســیم بنــدی مــی شــود و شهرســتان زنجــان 
ــور  ــت و دو مح ــگری اس ــی گردش ــدا اصل مب
ــاب و زنجــان  ــده- گرم ــی زنجــان- خدابن اصل

-آذربایجــان دارد.
ــا اشــاره بــه 583 اثــر جــذاب اســتان  رحمتــی ب
زنجــان ادامــه مــی دهــد: 153 اثــر از ایــن تعــداد 
ــر تاریخــی و فرهنگــی  ــوده و ۴30 اث ــی ب طبیع

بــه شــمار مــی آیــد.
وی مــی گویــد: برخــی جاذبــه های گردشــگری 
در قالــب منطقــه ای و ملــی و بیــن المللــی 
تعریــف مــی شــود و باتوجــه بــه ســطح بنــدی 
ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــد س ــه بای ــورت گرفت ص

ــرد. ــا صــورت بگی ــاخت ه ایجــاد زیرس
ــژه  ــه وی ــه برنام ــر اینک ــد ب ــا  تاکی ــی ب رحمت
بــرای معرفــی جاذبــه هــای گردشــگری اســتان 
زنجــان برنامــه ریــزی شــده اســت مــی گویــد: 
پنــج اثــر تاریخــی در اســتان زنجــان وجــود دارد 
ــان  ــی در جه ــار تاریخ ــدی آث ــه بن ــه در طبق ک
جــزو »تریــن« هــا اســت و در جهــان بــه عنوان 
نخســتین و یــا تنهاتریــن شــناخته مــی شــوند.

گنبــد عظیــم ســلطانیه، مــردان نمکــی، بنــای 
ــازار ســنتی  ــور و ب ــه خ ــار کتل رختشــویخانه، غ
زنجــان نخســتین هــا و برتریــن هــا، بزرگتریــن 
هــا و قدیمــی تریــن هــا و برجســته تریــن هــا 

ــت اس
ــتان را دارای  ــود در اس ــی موج ــار تاریخ وی، آث
ــرده  ــوان ک ــژه عن ــاص و وی ــای خ ــاخصه ه ش

ــردان  ــلطانیه، م ــم س ــد عظی ــد: گنب ــی گوی و م
ــور  ــه خ ــار کتل ــای رختشــویخانه، غ نمکــی، بن
و بــازار ســنتی زنجــان نخســتین هــا و برتریــن 
هــا، بزرگتریــن هــا و قدیمــی تریــن هــا و 

ــت. ــا اس ــن ه ــته تری برجس
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گردشــگری اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه برنامه 
هــای پیــش بینــی شــده ســتاد اجرایــی خدمات 
ــلطانیه،  ــد س ــه گنب ــت: مجموع ــتان گف سفراس
مــوزه باســتان شناســی ســلطانیه، معبــد بودایــی 
ــو  ــی اوغل داش کســن، مجموعــه تاریخــی چلب
و مقبــره مــا حســن کاشــی نیــز در ســلطانیه، 
مــوزه پیر احمــد زهرنــوش، امامــزاده اســماعیل، 
ــان،  ــارک پردیس ــر، پ ــزاده زیدالکبی ــره امام مقب
در  قــروه  روســتای  تاریخــی  مجموعــه 
ابهروامامــزاده یعقــوب و یحیــی در صاییــن قلعه 

ــت. ــد اس ــاده بازدی آم
رحمتــی مجموعــه غــار کتلــه خور،مقبــره 
تاریخــی  نبی)ع(،مســجد  قیــدار  حضــرت 
بالخلــی  تفریحــی  ومجموعــه  ســجاس 
بوالغــی گرمــاب رادر خدابنــده ، قلعــه بهســتان 
ــکده  ــان، آتش ــن در ماهنش ــای ج و دودکش ه
ــه  ــارم و مجموع ــیت در ط ــه ش ــا ومجموع ه
گردشــگری زیبــای روســتای گابــر و ســد 
گابــردر ایجــرود را ازدیگــر جاذبــه هــای آمــاده 
ــام  ــتان اع ــوروزی در اس ــافران ن ــد مس بازدی

ــرد. ک
بــازار زنجــان کــه یکــی از مراکــز مهــم و 
تاثیرگــذار در جذب گردشــگر و مســافر نــوروزی 
بــوده امســال بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه 

ــاز اســت. ــوروز ب ــام ن در ای
قطــب  یــک  عنــوان  بــه  اســتان  ایــن 
گردشــگری، مــی توانــد در ترویــج و ارائــه 

فرهنــگ غنــی اســامی و بهــره گیــری از 
ــش  ــان نق ــور و جه ــاط کش ــایر نق ــگ س فرهن

آفریــن باشــد.

ــگری  ــای گردش ــه جاذبه ه ــی ب نگاه
ــان زنج

ــار و  ــاله، آث ــزار س ــه ه ــی س ــا قدمت ــان ب زنج
بناهــای تاریخــی ارزشــمندی را در خــود جــای 
ــود  ــوع خ ــا در ن ــک از آنه ــه هری ــت ک داده اس
منحصــر بــه فــرد بــوده و دارای ویژگــی خــاص 
معمــاری و ارزشــهای فرهنگــی و هنــری اســت، 
آثــاری کــه تجلــی و تبلــور جریانــات فرهنگی و 
فکــری و زبانــی گویــا از شــرح حــال گذشــتگان 

ــوم اســت. ایــن مــرز وب
اســتان زنجــان در مســیر جــاده ترانزیــت شــرق 
بــه غــرب کشــور بــا تاریخــی کهــن و پربــار و با 
ــرآوازه  ــر و پ ــی نظی ــه هــای گردشــگری ب جاذب
اش هماننــد گنجینــه ای ناشــناخته پذیــرای 

ــت. ــگران اس ــافران و گردش مس
مــوزه مــردان نمکــی، مــوزه رختشــویخانه 
ــنگ  ــوزه س ــتی، م ــع دس ــوزه صنای ــان، م زنج
نوشــته ها، مــوزه کتابــت، مــوزه تاریــخ طبیعــی 
و حیات وحش،مــوزه باستانشناســی ابهــر، مــوزه 
ــجد  ــوزه مس ــجاس و م ــته های س ــنگ نوش س
ــی،  ــع و میرزای ــاجد جام ــجاس، مس ــع س جام
بقعــه امامــزاده حضــرت ســید ابراهیــم)ع( 
زنجــان، بقعــه ماحســن کاشــی، معبــد ســخره 
ــه  ــروه، بقع ــع ق ــجد جام ــن، مس ای داش کس
ــتان و  ــی، قبرس ــر و قیدارنب ــاهزاده زیدالکبی ش
ــر و ســجاس، بقعــه چلبــی  مســجد جامــع قاب
ــای  ــزاده ه ــوش، امام ــد زهرن ــی و پیراحم اوغل
یحیــی، یعقــوب و اســماعیل، از دیگــر آثــار 
ــتان زنجــان،  ــتانی اس ــمند تاریخــی و باس ارزش
ــف  ــام مختل ــدان در ای ــه من ــرای جــذب عاق ب

ــت ــاده اس ــوروز آم ــات ن ــژه تعطی ــه وی ب

و  ایرانــی  هنــر  نمــاد  ســلطانیه؛ 
می  ســا ا

ــر  ــتمل ب ــدد مش ــای متع ــه ه ــر کتیب ــاوه ب ع
ــه  ــی، احادیــث نبــوی و اســماء جال ــات قرآن آی
و مقدســه کــه در بخــش هــای مختلــف گنبــد 
ســلطانیه درج شــده، در ســطح جــرز ایــوان 
هــای جنــوب شــرقی و غربــی نیــز در البــه الی 
نقــوش تزیینــی، نــام علــی )ع( بــه طــور مکــرر 
بــه خــط ثلــث و در گرداگــرد آن کلمــات ابوبکر، 
عمــر، عثمان، علــی )ع( حســن )ع( و حســین)ع( 
ــای  ــامی خلف ــود اس ــت. وج ــده اس ــرار ش تک
راشــدین ، انتســاب ایــن نقــوش را بــه دوره 

ــازند. ــی س ــردود م ــوی م صف
در طبقــه اول ایــوان شــمال غربــی نیــز عبــارت 
»الســلطان محمــد الجایتــو « بــا خــط آبــی گــچ 
ــده اســت. در خصــوص  ــرار ش ــار تک ــن ب چندی
دالیــل وجــودی دو الیــه تزیینــی در بنــا، 

ــراز شــده اســت. ــی اب ــات مختلف نظری
ــده  ــی عقی ــد، برخ ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم
دارنــد کــه الیــه اول بــه قصــد انتقــال آرامــگاه 
هــای مطهــر حضــرت علــی )ع( و امــام حســین 
)ع( صــورت گرفتــه کــه پــس از انصــراف از ایــن 
کار ، الیــه تزیینــی دوم که بیشــتر نشــانه مذهب 

تســنن اســت برروی الیه اول اجرا شــده است.
ــی  ــات یک ــر تزیین ــلطانیه از نظ ــد س ــای گنب بن

خودنمایی تاریخی کهن برای گردشگران؛ 
از سلطانیه تا موزه مردان نمکی

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــامی  ــاری اس ــای معم ــه ه ــن نمون از موفقتری
ــف  ــل مختل ــی رود. عوام ــمار م ــه ش ــران ب ای
تزیینــی بنــای گنبــد ســلطانیه عبارتنــد از 
ــات گچبــری 3-  ــات آجــری ۲- تزیین 1- تزیین
ــگ  ــات رن ــه هــا ۴- کاشــیکاری 5- تزیین کتیب
و نقاشــی ۶- تزیینــات ســنگی 7- تزیینــات 

ــی. چوب
در ایــن بنــا از، تزییــن آجــری بــه ســه صــورت: 
آجرهــای قالبــی، آجرهــای کنــده کاری و تلفیق 

آجــر و کاشــی اســتفاده شــده اســت.

عمارت ذوالفقاری
مجموعــه تاریخــی عمــارت ذوالفقــاری، در 
مرکــز بافــت قدیمــی شــهر زنجــان واقــع شــده 

ــت. اس
ایــن مجموعــه شــامل ســاختمان هــای اندرونی 
و بیرونــی اســت و پیــش از احــداث خیابــان 
ــه  ــی، طبق ــبکه ارتباط ــق ش ــاری از طری ذوالفق
همکــف و زیرزمیــن آن بــه همدیگر راه داشــت.
ایــن عمــارت کــه از بناهــای تاریخی و بــا ارزش 
شــهر زنجــان بــوده، بــه ســبک بناهــای اواخــر 

دوران قاجــار ســاخته شــده اســت.

بنای تاریخی رختشویخانه زنجان
ایــن بنــا در مرکــز بافــت تاریخــی شــهر و 
درمحلــی معــروف بــه باباجامــال چوقــوری 
ــت و از  ــده اس ــاخته ش ــال( س ــودال باباجم )گ
ــعدی  ــان س ــه خیاب ــگ ب ــه فرهن ــق کوچ طری
زنجــان کــه بــه فاصلــه یکصدمتــر، و از ســمت 

غربــی آن مــی گــذرد راه دارد.
ــرد  ــه ف ــر ب ــر منحص ــن اث ــر، ای ــال حاض درح
ــردم  ــی و م ــتان شناس ــوزه باس ــه م ــی ب تاریخ
ــورد  ــر روز م ــت و ه ــده اس ــل ش ــی تبدی شناس

ــرد. ــی گی ــرار م ــدگان ق ــه کنن ــد مراجع بازدی
ــنتی  ــی و س ــای محل ــاس ه ــل، لب ــن مح درای
مــردم مناطــق مختلــف ایــران، هنرهای دســتی 
ــه دوزی،  و ســنتی اســتان شــامل چــاروق، ملیل
ــم،  ــرش گلی ــی، ف ــای چوب ــاخته ه ــرق، س مع
ــای  ــدات کارگاه ه ــی از تولی ــه های ــو، نمون چاق
کاشــی ســنتی، آجــر وســفال ســلطانیه، اشــیای 
تاریخــی و یافتــه هــای باســتانی و میــراث 
فرهنگــی اســتان بــه معــرض تماشــای عمــوم 

ــت. ــده اس ــته ش گذاش

پل میر بهاء الدین
ــه زنجــان رود در دوره  ــرروی رودخان ــل ب ــن پ ای

قاجاریــه ســاخته شــده اســت.

بقعه ما حسن کاشی
شــهر  جنــوب  کیلومتــری   ۲.5 فاصلــه  در 
ــن  ــا حس ــای م ــره زیب ــی مقب ــلطانیه فعل س
ــا از  ــه زیب ــن بقع ــه اســت. ای ــرار گرفت کاشــی ق
بیــرون دارای پــان هشــت ضلعــی و در داخــل 
بــا ترکیــب و تلفیــق ایوانهـــای جانبی به مربـــع 

ــت. ــده اس ــل ش تبدی
ــز  ــا دهلی ــه اول ب ــه در طبق ــای چهارگان ایوانه
ــل  ــت. حاص ــط اس ــر مرتب ــه یکدیگ ــی ب زیبائ
ایــن ارتبــاط گنبــد زیبائــی اســت کــه در ســال 
ــی اواخــر دوران شــاه  973 هجــری قمــری یعن
طهماســب بنــا شــده و درمجمــوع بــا گنبــد »هلل 
هلل« مقبــره شــیخ صفــی الدیــن اردیبلــی قابــل 

مقایســه اســت.

مسجد سید
ــه  ــروف ب ــع زنجــان مع مســجد و مدرســه جام
مســجد ســید، درقلــب بافــت تاریخــی و قدیمی 
شــهر قــرار گرفتــه اســت. ایــن مســجد از ضلــع 
ــرقی از  ــع ش ــه، از ضل ــازار قیصری ــا ب ــی ب غرب
ــا  راه کوچــه مســجد ســید و از ســمت شــمال ب
خیابــان شــاه و ســبزه میــدان در ارتبــاط اســت.
مجموعــه مســجد و مدرســه ســید توســط 
عبــداهلل میــرزا دارا، پســر یازدهــم فتحعلــی شــاه 
ــه  ــان و ب ــی در زنج ــگام حکمران ــار، در هن قاج
ــده  ــداث گردی ــری اح ــال 1۲۴۲ هجــری قم س
اســت.مجموعه مســجد و مدرســه ســید توســط 
عبدالــه میــرزا دارا پســر یازدهم فتحعـــلی شـــاه 
قاجـــار، در هنــگام حکمـــرانی در زنجــــان و به 
ــال 13۴۲ هجـــری قمـــری احــداث شــده  سـ

ــت. اس
ایــن مجموعــه تاریخــی یکــی از بنـــاهای 
ارزشمنــــد اســت کــه برا ســـاس طرح مســاجد 

چهــــار ایوانـــی ســاخته شــده اســت.

مردان نمکی
ــت و  ــت، پوس ــی از گوش ــه بخش ــره ای ک پیک
ــی  ــالم باق ــوازم آن س ــایر ل ــاک و س ــو و پوش م
ــک  ــدن نم ــال 137۲ در مع ــود، در س ــده ب مان
چهــره آبــاد پیــدا شــد. ایــن پیکــره کــه متعلــق 
ــوده  ــش ب ــال پی ــدود 1700 س ــی ح ــه زمان ب
بدلیــل تجزیــه آزمایشــگاهی وآگاهــی ازوضعیت 
تمدنــی واوضــاع اجتماعــی آن زمــان، دارای 

اهمیــت جهانـــی اســت.
هــم اینــک بخــش تاریکـــی از شــرایط زندگــی 
ــی و  ــا بررس ــخ، ب ــل از تاری ــا درقب ــاکان م نی
ــکان  ــی ام ــرد نمک ــن م ــر روی ای ــکاش ب کن

ــت. ــه اس ــوح یافت ــدا و وض هوی

غار کتله خور
ــای  ــده ه ــی از پدی ــه یک ــور ک ــه خ ــار کتل غ
ــی  ــوب م ــران محس ــای ای ــیار زیب ــی بس طبیع
شــود، در 1۴0 کیلومتــری جنــوب باختــری 
زنجــان در بخــش گرمــاب قــرار گرفتــه اســت.

مجموعه بازار زنجان
ــد  ــا محم ــه در دوران آق ــن مجموع ــداث ای اح
ــری  ــال 1۲1۶ هج ــاز و در س ــار آغ ــان قاج خ
قمــری در زمــان فتحعلــی شــاه خاتمــه یافتــه و 
مساجـــد و ســراها و گرمابــه هــا در ســال 13۲۴ 

ــده اســت. ــه ش ــه آن اضاف ب
مجموعــه بــازار قدیمـــی به صــورت یــک خــط 
ــه  ــن ب ــاال و پایی ــازار ب ــوان ب ــا عن ــم ب مستقیـ
دوقســمت شــرقی و غربی تقســیم شــده اســت.

کاروانسرا سنگی
ایــن کاروانســرا در منتهــی الیــه جنــوب شــرقی 
شــهر در زمــان شـــاه عبــاس دوم احــداث و هــم 
اکنــون قســمت اعظــم آن از بیــن رفتــه اســت. 

نــوع ســقف آن از نــوع پنــج و هفــت اســت.
ــه  ــفره خان ــه س ــکان ب ــن م ــال 1377 ای در س
ســنتی تبدیــل شــده، به طوریکــه عــاوه برارائــه 
امکانــات پذیرائــی در صبــح و عصــر بــا غذاهای 
ــی و  ــه معرف ــا ب ــنتی در بعضــی از حجــره ه س
فــروش صنایــع دســتی اســتان اقــدام می شــود.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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جاذبه های گردشگری استان سمنان مسافران نوروزی را 
فرامی خواند

ســمنان ششــمین اســتان از نظــر وســعت در دامنــه جنوبــی 
رشــته کوه های البــرز و شــمال دشــت کویــر در حالــی قــرار گرفتــه 
ــر مســیر مشــهد مقــدس، ســاالنه  ــن ب ــرار گرفت ــل ق ــه دلی کــه ب

ــت. ــافر اس ــون مس ــان ۲5میلی میزب
ــود  ــتند وج ــراوان هس ــمنان ف ــتان س ــگری اس ــای گردش جاذبه ه
ــن اســتان  ــه گردشــگری در ای ــک شــهر نمون ــن روســتا و ی چندی
9۶ هــزار کیلومترمربعــی و همچنیــن وجــود مناطقــی ماننــد جنگل 
ــرز و همچنیــن  ــه الب ــر، دامن ــوران، دشــت کوی ــی ت ــارک مل ــر، پ اب
ظرفیت هــای ویــژه گردشــگری معنــوی و مذهبــی ماننــد امامــزاده 
یحیــی)ع(، ابوالحســن خرقانــی و بایزیــد بســطامی از شــاخصه های 

گردشــگری دیــار قومــس هســتند.
ــج  ــه پن ــوان ب ــمنان را می ت ــتان س ــگری اس ــای گردش جاذبه ه
ــی و  ــی، درمان ــی، ورزش ــی، عرفان ــامل طبیع ــده ش ــش عم بخ
ــره  ــر، مقب ــگل اب ــد جن ــی مانن ــرد جاذبه های ــیم ک ــی تقس مذهب
ــوارکاری  ــد بســطامی، باشــگاه های س ــی و بایزی ابوالحســن خرقان
و پاراگایــدر، آبگــرم مهدی شــهر و امامــزاده یحیــی)ع( و امامــزاده 
ــه شــاخص ترین مناطــق گردشــگری اســتان در  ــد)ع( ازجمل محم

ــده هســتند. ــروه عم ــج گ ــن پن ای

جنگل های استان سمنان منحصربه فرد هستند
ــر دارای  ــیه کوی ــن در حاش ــرار گرفت ــود ق ــمنان باوج ــتان س اس
پتانســیل های منحصربه فــرد گردشــگری طبیعــی اســت کــه 
نخســتین آن هــا ازنظــر بســیاری از کارشناســان جنــگل ابــر در ۴5 
ــی  ــای هیرکان ــره جنگل ه ــه در زم ــت ک ــاهرود اس ــری ش کیلومت
کشــور محســوب شــده و بــه دلیــل پوشــش ابرهــای نزدیــک بــه 
ــه یــدک  ــه همــراه خــود ب ــر را ب ــام اب زمیــن در فضــاي جنــگل، ن

می کشــد.
ــو  ــون آل ــی چ ــعت دارد و مناطق ــار وس ــزار هکت ــر 35 ه ــر بالغ ب اب
چــال، ســر تخــت، داالن بهشــت و قلعــه مــاران ازجملــه مناطــق 
ــزات،  ــه تجهی ــه آن هــا ب ــه دسترســی ب ــای آن اســت کــه البت زیب
امکانــات و لــوازم خــاص اســت چراکــه ایــن جنــگل بــا وضعیــت 
آب و هوایــی منحصربه فــرد، شــامل مــه غلیــظ در همــه فصــول، 
ــکای غــروب  ــن شــب و روز و خن ــاد بی ــای بســیار زی ــاف دم اخت
ــد افــراد را غافل گیــر  هنــگام حتــی در تابســتان، هرلحظــه می توان

ــد. کن
ــام  دیگــر جنــگل منحصربه فــرد شــرق اســتان ســمنان، اولنــگ ن
ــده و  ــاهرود واقع ش ــمال ش ــري ش ــگل در 85 کیلومت ــن جن دارد ای
داراي درختــان جنگلــي متعــدد و تنــوع گونه هــای جانــوري فــراوان 
ــورد  ــراوان م ــی ف ــر معدن ــود ذخای ــل وج ــه دلی ــگ ب ــت اولن اس
بهره بــرداری بخــش معــدن اســتان ســمنان نیــز قرارگرفتــه اســت 
ــم نواز،  ــی چش ــج و طبیعت ــای دن ــا، مکان ه ــمه های زیب ــا چش ام
ــدل  ــتان ب ــگری اس ــم در گردش ــه مقصــدی مه ــگل را ب ــن جن ای

ســاخته اســت.
ــن  ــت ای ــمنان اس ــتان س ــگل اس ــر جن ــاد دیگ ــت ش ــگل دش جن
جنــگل نیز ماننــد دیگــر منابــع خــدادادی اســتان ســمنان در فاصله 
ــام دشــت  ــه ن 180 کیلومتــری شهرســتان شــاهرود و در دشــتی ب
شــاد قــرار دارد کــه تنــوع گونه هــای گیاهــی و درختــان انبــوه در آن 

جاذبه هــای چشــم نوازی را رقــم می زنــد.
ــه  ــگل اســتان ســمنان در فاصل ــن جن ــک چهارمی ــام نی ــگل ن جن
ــرار  ــام ق ــه همــان ن 55 کیلومتــری میامــی و در جــوار روســتایی ب
ــوان  ــاید بت ــا را ش ــگل زیب ــن جن ــرد ای ــار منحصربه ف دارد و آبش
چشــم نوازترین جاذبــه گردشــگری شــمال شــرق شهرســتان 

ــت. ــی دانس میام

استان سمنان پناهگاه حیات وحش
زیســت کره تــوران مهم تریــن پناهــگاه حیات وحــش اســتان 
ســمنان و دومیــن زیســت کره جهــان پــس از پــارک ملــی آفریقــا 
ــوری  ــای جان ــوع گونه ه ــل تن ــه دلی ــه ب ــود ک ــوب می ش محس

ــا  ــن ام ــد و دراین بی ــب داده ان ــران لق ــای ای ــه آن افریق ــراوان، ب ف
زیســتگاه یوزپلنــگ آســیایی، مهم تریــن لقــب پــارک ملــی تــوران 

ــت. اس
پــارک ملــی تــوران در شهرســتان شــاهرود و در بخــش بیارجمنــد 
بافاصلــه ای قریــب بــه ۲00 کیلومتــر قــرار دارد کــه توســط 
ــدید در  ــت ش ــت مراقب ــر تح ــه دلب ــتقر در منطق ــان مس محیط بان

ــرار دارد. ــوری ق ــای جان ــه ه ــکار گون ــری از ش ــتای جلوگی راس
ایــن منطقــه حفاظت شــده پــس از پــارک ملــی نایبنــدان دومیــن 
منطقــه بــزرگ تحــت حفاظــت ســازمان محیط زیســت در کشــور 
اســت کــه ازنظــر تنــوع پوشــش گیاهــی، محیطــی منحصربه فــرد 
ــیایی،  ــر آس ــیایی، گورخ ــوز آس ــن ی ــد همچنی ــکیل می ده را تش
هوبــره، زاغ بــور، کل و بــز و پســتانداران دیگــر درمیــان گونه هــای 

ــه چشــم می خــورد. ــه ب ــن ناحی ــوری ای جان
ــری شــمال  ــه ۶0 کیلومت ــاق در فاصل ــوران، خــوش یی ــس از ت پ
شــاهرود و در مســیر شاهرود-آزادشــهر، دیگــر زیســتگاه گونه هــای 
جانــوری اســتان ســمنان اســت  ایــن منطقــه دارای پوشــش گیاهی 
و جانــوری کم نظیــری اســت و تنــوع اکوسیســتمي شــامل جنــگل، 
کوهســتان، مرطــوب خــزري، دشــت خشــک و بیابانــي ایــن منطقه 
را به عنــوان یکــی از بی نظیرتریــن پناهگاه هــای حیات وحــش 

ایــران مطــرح ســاخته اســت.

سمنان مهد مناطق حفاظت شده است
ــوری  ــم جان ــتگاه مه ــومین زیس ــرور س ــده پ ــه حفاظت ش منطق
ــرور، کاورد،  اســتان ســمنان محســوب می شــود کــه روســتاهاي پ
ــمار  ــه ش ــای آن ب ــاده از بخش ه ــک و م ــم، فینس ــام، تاجی تم
ــوري اســت  ــوع گیاهــي و جان ــای متن ــرور داراي گونه ه ــی رود پ م
ــده  ــه دی ــن منطق ــور در ای ــتاندار کش ــای پس ــارم گونه ه و یک چه

می شــود.
پـرور همچنین زیسـتگاه پلنـگ ایرانی اسـت و گونه هـای مختلفی 
چـون کل و بـز، قـوچ و میـش، خزنـدگان معـروف ایرانی ماننـد مار 
جعفـری، خـرس و پرنـدگان متنـوع بـه آن زیبایی خاصی بخشـیده 
اسـت همچنیـن مسـافران می بایسـت بـرای دیـدار از ایـن منطقـه 
به شـدت حفاظت شـده چنـد کیلومتـری را از مسـیر سـمنان- فوالد 
محله در بخش شـمال شـرقي مهدی شـهر عبور کنند هرچنـد ورود 
به ایـن ناحیه ممنوع اسـت اما در حاشـیه آن می تـوان از زیبایی های 

پـرور اسـتفاده کرد.
پــارک ملــی کویــر در فاصلــه ۴0 کیلومتــری جنوب گرمســار آخرین 
ــی  ــه گونه های ــت ک ــمنان اس ــتان س ــش اس ــتگاه حیات وح زیس
ــا  ــدگان مهاجــر زیب ــگ، خــرس و پرن ــو، پلن ــر، آه ــر از جبی بی نظی
ــن گرمســار  ــه حدفاصــل بی ــن ناحی را در خــود جــای داده اســت ای
ــای  ــاظ گونه ه ــرار دارد و ازلح ــر ق ــت کوی ــک دش ــه نم و دریاچ

ــد. ــکیل می ده ــر را تش ــی بی نظی ــوری، محیط جان

همچنیــن مناطــق طبیعــي چشــم نواز اطــراف روســتاي راِم 
ــش  ــای حیات وح ــر پناهگاه ه ــز از دیگ ــات آن نی ــژه ارتفاع به وی
ــوع  ــش متن ــه حیات وح ــود ک ــوب می ش ــمنان محس ــتان س اس
ــن  ــت ای ــه اســت طبیع ــن منطق ــي ای ــای طبیع ــي، از جلوه ه و غن
منطقــه واقــع در بخشــي از منطقــه شــکارممنوع خنــار واقع اســت و 
بــرای ســفر ایــن منطقــه می بایســت 55 کیلومتــر در مســیر شــمال 
شــرق شــهر گرمســار تــا حدفاصــل منطقــه شــکارممنوع قالیبــاف، 

رانندگــی کــرد.

ــان مســافران  گل هــای بهــاری اســتان ســمنان میزب
ــوروزی ن

از  دیگــر  یکــی  نــوروز  بــا  هم زمــان  پــرگل  دشــت های 
ویژگی هــای گردشــگری در اســتان ســمنان هســتند کــه ازجملــه 
ــوش  ــقایق های کالپ ــت ش ــه دش ــوان ب ــا می ت ــن آن ه معروف تری
در شهرســتان میامــی نــام بــرد ایــن دشــت یکــي از مناطــق جاذب 
گردشــگري در منطقــه کالپــوش دشــت دانیــال در 55 کیلومتــری 
ــرد  ــش منحصربه ف ــه نمای ــت ک ــی اس ــتان میام ــرق شهرس ش
گل هــای شــقایق در منطقــه از فروردیــن و اردیبهشــت ماه تــا 
پایــان خــرداد جلــوه زیبایــي بــه ناحیــه سرســبز کالپــوش می دهد و 

ــد. ــب می کن ــه جل ــن منطق ــه ای ــیاری را ب ــگران بس گردش
همچنیــن گل هــای آفتابگــردان نیــز کــه بیشــتر در دشــت دانیــال 
تــا ارتفاعــات روســتای ُکرنــگ می رویــد، در ماه هــای مــرداد 
و شــهریور به گل نشســته و زیبایــي ایــن منطقــه را دوچنــدان 
می کنــد دشــت شــقایق ها و آفتابگردان هــای کالپــوش در  شــمال 

شهرســتان میامــي واقع شــده اند.
منطقــه گــرد کــوه دامغــان دیگــر محــور جاذبه هــای گردشــگري 
ایــن منطقــه قلعــه گــرد کــوه و گنبــدان دژ شهرســتان اســت کــه 
ــرای  ــز در آن وجــود دارد ب ــی نی ــراوان و گیاهــان داروی گل هــای ف
دیــدار از ایــن منطقــه می بایســت در مســیر 18 کیلومتــري غــرب 

دامغــان ســفر کــرد.
منطقــه بــه ورد درگــر منطقــه زیبــای طبیعــی در حدفاصــل دشــت 
ــری شــمال غــرب بخــش ایوانکــی در  و کوهســتان در 3۲ کیلومت
ــاچ  ــره ق ــات ق ــژه ارتفاع ــه به وی ــرار دارد ک ــار ق ــتان گرمس شهرس
ــوچ، ازنظــر حیات وحــش و پوشــش گیاهــی، گل هــای  ــه ق و گردن

بهــاری و گیاهــان دارویــی بســیار غنــي اســت.
ــوع  ــي متن ــش گیاه ــا پوش ــاف ب ــه قالیب ــاری منطق ــای به گل ه
و حیات وحــش غنــی یکــی دیگــر از جاذبه هــای گردشــگری 
اســتان ســمنان اســت کــه در مســیر ۶0 کیلومتــری شــمال شــرقی 
گرمســار و ۴5 کیلومتــری آزادان قــرار دارد ایــن منطقــه در مجاورت 
ناحیــه شــکارممنوع خنــار بــا پوشــش جانــوري مناســب قــرار دارد و 
از حیوانــات شــکاري و گل هــای بهــاری مختلــف غنــي محســوب 

می شــود.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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گردشــگری معنــوی در اســتان ســمنان جایــگاه 
دارد ویــژه ای 

جاذبه هــای معنــوی اســتان ســمنان متعــدد هســتند کــه از عمــده 
ایــن مناطــق می تــوان بــه ابوالحســن خرقانــی، بایزیــد بســطامی، 
مقبــره ابــن یمین فــرو مــدی، امامــزاده یحیــی)ع( ســمنان، امامزاده 
محمــد بســطام)ع( مقبــره جرجــی نبــی در بیارجمنــد، مقبره ســام و 
الم در ســمنان، و ده هــا منطقــه دیگــر اشــاره کــرد کــه همه ســاله 

میزبانــی بســیاری از گردشــگران اســت.
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد مقبــره ســام و الم از فرزنــدان نوح 
ــمنان-دامغان  ــر ۲1 محــور س ــع در کیلومت ــی واق ــر در مکان پیغامب
قــرار دارد منطقــه ای کــه بــا آب وهــوای معتــدل، پوشــش گیاهــي 
ــژه یکــی از مقاصــد  ــي وی ــه زیارت ــرد. جاذب ــوري منحصربه ف و جان

ــود. ــوب می ش ــمنان محس ــتان س ــگری در اس گردش
همچنیــن وجــود امامــزاده ســراوین در بخــش شــرقی جنــگل ابر و 
در منطقــه ای موســوم بــه قطــری عــاوه بــر جاذبه هــای بی نظیــر 
ــرای گردشــگران  ــد مقصــدی ب ــر، می توان ــر و دشــت اب ــگل اب جن
معنــوی نیــز باشــد چراکــه ایــن منطقه ییاقــی و همیشــه ســرد، از 

طبیعــت و پوشــش گیاهــی ویــژه ای برخــوردار اســت.
ــتان  ــگری اس ــوی گردش ــه معن ــر جاذب ــی)ع( دیگ ــزاده یحی امام
ســمنان اســت ایــن حضــرت، فرزنــد امام موســي کاظــم)ع( و بــرادر 
ــه دوره  ــگاه ایشــان ب ــه ســاخت آرام حضــرت رضــا)ع( هســتند ک
ــامل صحــن  ــرد آن ش ــای منحصربه ف ــردد و بن ــان بازمی گ ایلخانی
ــه در  ــي زیباســت ک ــزرگ و حرم ــدي ب ــع، گنب ــي رفی وســیع، ایوان
محلــه اســفنجان، گوشــه جنــوب غربــي تکیــه پهنه شــهر ســمنان 

ــرار دارد. ق

استان سمنان مهد عالمان است
ــوی شــهر  ــه ســمنانی یکــی از جاذبه هــای معن ــگاه عاءالدول آرام
ســرخه زادگاه رئیــس دولــت یازدهــم اســت، کــه بنــای آن مدفــن 
ــه شــیخ  ــروف ب ــن احمــد بیابانکــي مع ــن احمــد ب شــیخ رکن الدی
عاءالدولــه ســمناني اســت کــه در ســال ۶59 ه. ق متولد و در ســال 

ــاره  ــا فروبســته اســت درب 73۶ ه. ق چشــم از دنی
ایــن بنــا همچنیــن بایــد گفــت، آرامــگاه و خانقــاه 
ــای  ــن بن ــده ای ــای عم ــه بخش ه ــیخ ازجمل ش

ــان مغــول اســت. ــه دوره ایلخان ــوط ب مرب
ــاهرود  ــي در ش ــن خرقان ــیخ ابوالحس ــگاه ش آرام
از  یکــي  عنــوان  بــه  شــیخ  ایــن  مدفــن 
بزرگ تریــن عرفــاي قــرن چهــارم و اوایــل پنــج 
هجــري قمــري اســت، ایــن بنــا مربــوط بــه دوره 
ــه و  ــگاه و کتابخان ــر آرام ــتمل ب ــی و مش ایلخان
محوطــه آن اســت کــه هرســاله مســافران زیادی 
ــن  ــار از ای ــرای دی ــد ب ــذب می کن ــود ج ــه خ را ب
بنــای تاریخــی می بایســت بــه روســتاي خرقــان 
در 30 کیلومتــري شــمال شــاهرود مســافرت کرد.

ــار  ــاید در کن ــدي ش ــن فریوم ــن یمی ــگاه اب آرام
مقبــره شــیخ حســن جــوری در زمــره مهم تریــن 
جاذبه هــای گردشــگری معنــوی شهرســتان 

میامــی محســوب شــود ایــن بنــا مدفــن امیــر فخرالدیــن فریومدي 
متخلــص بــه ابــن یمیــن شــاعر شــیعي ســربدار اســت که در ســال 
ــزرگ  ــجد ب ــي مس ــت و در نزدیک ــا فروبس ــم از دنی 7۶9 ه. ق چش
ــد از  ــرای بازدی ــروز مســافران ب ــن شــد و ام ــد دف و تاریخــي فروم
ایــن بنــا می بایســت فاصلــه ۴0 کیلومتــری میامــی تــا فرومــد را در 

مســیر ســبزوار طــی کننــد.
بایزیــد بســطامي از بزرگ مــردان عرفــان و مشــایخ صوفیــه 
ــزرگان و شــخصیت های بســیاري  اســت کــه در شــرح احوالــش ب
ــرن دوم و ســوم هجــري  ــد از رجــال ق ــد و نوشــته اند، بایزی گفته ان
ــه  ــود کــه بعــد ب اســت، پــدرش سروشــان از زردشــتیان بســطام ب
ــدي  ــد : »از بایزی ــه می فرمای ــت ک ــل اس ــد. از او نق ــام گروی اس
ــردم عاشــق و  ــه ک ــس نگ ــار از پوســت، پ ــون م ــدم چ ــرون آم بی
ــم  ــره ایــن عال ــدار از مقب ــرای دی ــدم ب معشــوق و عشــق یکــي دی
بــزرگ می بایســت عــازم بســطام شــد و از مجموعــه تاریخــی ایــن 

ــرد. ــدار ک شــهر دی

روســتاهای دیدنــی شــاهرود میزبــان مســافران 
نــوروزی

ــود دارد  ــز در خ ــی نی ــراوان زیبای ــتاهای ف ــمنان روس ــتان س اس
ــزوا  ــوه نی ــه ک ــاي قل ــع شــهمیرزاد در پ ــتاي چاشــم از تواب روس
ــای  ــتاهای پ ــره روس ــه در زم ــت ک ــتاها اس ــن روس ــی از ای یک
کوهــی محســوب می شــود  مهم تریــن جاذبــه گردشــگري 
ــوا، وجــود امــکان  ــا و چشــم نواز نین ایــن منطقــه، ارتفاعــات زیب
ــای  ــود تپه ه ــه، وج ــمه روزب ــه، چش ــتاني در منطق ــح زمس تفری
ــتا  ــن روس ــدار از ای ــرای دی ــه ب ــت ک ــا اس ــتاني امامزاده ه باس
ــمنان 19  ــهمیرزاد س ــی ش ــمال غرب ــیر ش ــت در مس می بایس

ــرد. ــی ک ــر رانندگ کیلومت
کاتــه رودبــار دامغــان دیگــر روســتای جاذبــه گردشــگری اســتان 
ســمنان اســت ایــن منطقــه داراي چشــمه های متعــدد، آبشــار زیبــا، 
ــوع و  ــوای مطب ــوري، آب وه ــوع جان ــر، تن ــم اندازهای کم نظی چش
طبیعــت بکر اســت کــه در 35 کیلومتــری دامغــان قرارگرفته اســت 

ــر  ــر خوش ت ــه پی ــوان ب ــی آن می ت ــق دیدن ــن مناط و از زیباتری
اشــاره کــرد.

ــه دروار دامغــان را شــاید بتــوان یکــی از زیباتریــن روســتاهای  توی
ــری  ــن روســتا کــه در 17 کیلومت اســتان ســمنان معرفــی کــرد ای
ــای  ــرار دارد، از جاذبه ه ــر ق ــاج و در مســیر دامغان-کیاس شــهر دیب
ــه  ــن منطق ــن در ای ــت همچنی ــوردار اس ــگری برخ ــراوان گردش ف
روســتایی دیگــر بــه نــام دشــت بــو قــرار دارد کــه چشــمه قل قــل و 
آبشــارهای زیبــای انگــور ســتان ازجملــه دیدنی تریــن بخش هــای 

ــت. آن اس
قلعــه بــاالی شــاهرود از دیگــر روســتاهای زیبــای اســتان ســمنان 
ــتان  ــن شهرس ــدف گردشــگری ای ــتای ه ــره هشــت روس و در زم
اســت ایــن روســتا بــا حفــظ بافــت ســنتی و ســنگ فرش 
ــی ده هــا  ــه شــکل قدیمــی توانســته ســاالنه میزبان خیابان هــای ب
ــد از  ــه می توانن ــد ک ــی باش ــگر داخل ــی و گردش ــت خارج توریس
ــه  ــد شــوند قلع ــز بهره من ــی اســکان آن نی ــات رفاهــی و حت امکان

ــه دارد. ــر فاصل ــاهرود 1۴0 کیلومت ــاال از ش ب

مزیت ها و قابلیت های گردشگری استان سمنان
درنهایــت بایــد گفت قرارگیــری بیــش از ۶00 کیلومتر از مســیرهای 
اســتان ســمنان بــر ســر راه جــاده پرازدحــام تهران-مشــهد و قابلیت 
ــوری  ــافرین عب ــران و مس ــم زائ ــل عظی ــتان از خی ــری اس بهره گی
ــار  ــرآورد می شــوند در کن ــر ب ــون نف ــش از 30 میلی ــه ســاالنه بی ک
تنــوع اقلیمــی اســتان. وجــود اقلیم هــای متفــاوت ازجملــه مناطــق 
ــه  ــی در اســتان، ک ــی، کوهســتانی و جنگل ــری، مناطــق بیابان کوی
ــت محســوب شــود  ــرای مســافران و گردشــگران مزی ــد ب می توان
ــواع اقلیم هــای  ــا طــی مســافت بســیار کــم می تواننــد ان چراکــه ب

گوناگــون و جاذبه هــای منحصــر بــه هــر یــک تجربــه نماینــد.
ــتان  ــور در اس ــده کش ــق حفاظت ش ــد از مناط ــود ۲7 درص وج
ــردی و  ــوزه طبیعت گ ــردی در ح ــت منحصربه ف ــت و قابلی مزی
ــرده  ــم ک ــت را فراه ــه طبیع ــد ب ــگران عاقه من ــذب گردش ج
اســت همچنیــن 30 منطقــه نمونــه گردشــگری در ســطح 
اســتان بــه پتانســیل اســتان در خصــوص 
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  جــذب 
گردشــگری  صنعــت  رونــق  آن  به تبــع  و 
ــوده اســت و از  ــم نم ــش فراه اســتان بیش ازپی
ــدود ۴0  ــی ح ــایی و معرف ــر شناس ــوی دیگ س
روســتای هــدف گردشــگری می توانــد قابلیــت 
ــگران  ــذب گردش ــت ج ــتان در جه ــاالی اس ب
و  ســنت ها  آداب ورســوم،  بــه  عاقه منــد 

آیین هــای بومــی و روســتایی باشــد.
وجــود کاروانســراهای متعــدد بخصوص در مســیر 
ــای  ــهد از قابلیت ه ــام تهران-مش ــاده پرازدح ج
مهــم اســتان محســوب می شــود کــه در صــورت 
مرمــت و احیــا و تبدیــل بــه مراکــز اقامتــی 
و پذیرایــی می تواننــد در جــذب مســافران و 
گردشــگران و افزایــش مــدت مانــدگاری آن ها در 

اســتان نقــش بســزایی داشــته باشــد.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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سیســتان و بلوچســتان ســرزمینی پیدائــی کــه تنهــا کافــی اســت 
بــاورش کنــی، آن وقــت ســفر نــوروزی ات سرشــار از خاطــره های 

مانــدگار مــی شــود.
یـک بـاور قدیمـی می گویـد سیسـتان و بلوچسـتان یازدهمیـن 
سرزمینی اسـت که اهورامزدا آفریده اسـت، این سرزمین باستانی در 
ادوار مختلف دارای اسـامی گوناگون بوده که سیوسـتان، سکسـتان، 
سیسـتن، ماسـاژت، آریـا پلیـس، درانگیانا، زرنـگ، زرنج، نیمـروز یا 
نصـف النهـار، زاول، زابـل و ده هـا نـام دیگر نـام هائی کـه تاریخ بر 

گواه این سـرزمین گذاشـته اسـت.
بدانید سیسـتان و بلوچسـتان یکـی از بخش های قدیمـی و تاریخی 
ایـران و دارای دیدنی هـا و امـکان تاریخی بسـیاری اسـت که کمتر 
مـورد توجـه واقع شـده اند، اما مـکان پنهانی اسـت که مـی تواند در 

اذهـان هر گردشـگری زیبایی را ترسـیم کند.
جلــوه هــای زیبــا و دیدنــی سیســتان و بلوچســتان  از دریــای عمان 
تــا دریاچــه هامــون در فصــول مختلــف، تنــوع دل انگیــز ی را بــه 

همــراه دارد.
قلعــه هــای خاکــی امــا مســتحکم ، طبیعــت ســبز بــا قامــت ســر 
ــام  ــای ب ــن  تماش ــا  و همچنی ــان خرم ــیده درخت ــک کش ــه فل ب
سیســتان و بلوچســتان از بلنــدای تفتــان مــی تواند لحضــات خاطر 
انگیــزی را بــرای مســافران و گردشــگران بــه همراه داشــته باشــد.

زاهدان
ــت«  ــارک مل ــرج گاه »پ ــح گاه و تف ــدان، تفری ــتان زاه  در شهرس
و »براســان«، مجتمــع فرهنگــی تفریحــی »بــاغ خانــواده« مــکان 
ــت  ــذا در دل طبیع ــرف غ ــتراحت و ص ــرای اس ــبی ب ــای مناس ه

ــت. اس
ــد  ــه ب ــن منطق ــی ای ــوم محل ــگ و رس ــا فرهن ــنایی ب ــرای آش ب
نیســت ســری بــه مــوزه مــردم شناســی در بلــوار شــهید مطهــری 

ــد . ــدان بزنی زاه
اگــر عاقمند آشــنایی بــا نخســتین بنیانگــذاران و شــخصیت های 
فرهنگــی و ادبــی در این شــهر هســتید بازدیــد از کتابخانــه مرحوم 

اســتاد کامبوزیــا در شــهر زاهــدان بــه شــما کمــک خواهــد کرد.
دوســتداران آثــار تاریخــی بازدیــد از  بازارچــه ســرپوش، ســاختمان 
هــای قدیمــی پســت)موزه پســت( ، نخســتین ســاختمان 
ــرک و اداره  ــریعتی ،گم ــان ش ــی در خیاب ــه ابوی ــتری، خان دادگس

ــد. ــوش نکنن ــهرمیرجاوه را فرام ــت ش پس
بــرای جلــب رضایــت همســرتان حتمــا ســری بــه بــازار رســولی یا 
همــان چهــار راه رســولی بزنیــد مطمئــن باشــید عــاوه بــر  جلــب 
رضایــت خانــواده  بــا مــا هــم عقیــده خواهیــد شــد کــه ایــن بــازار 

یکــی از بــزرگ تریــن جمعــه بــازار هــای مــدرن دنیــا اســت.

زابل
اگــر تصمیــم داریــد کــه از زاهــدان بــه ســمت زابــل حرکــت کنید 
مــی بایســت فاصلــه ای معــادل ۲15 کیلومتــر را طــی کنیــد امــا 
پیمــودن ایــن مســافت ارزش دیــدار از نخســتین چشــم مصنوعــی 

دنیــا  و تمــدن 5 هــزار ســاله شــهر ســوخته را دارد.
شــهر ســوخته در سیســتان بــا قدمتــی 5 هــزار ســاله قــادر اســت با 
نمونــه هــای عینــی و موجــود شــما را تــا عصــر مفــرغ بــه گذشــته 

بازگرداند.
مجتمــع توریســتی شــهر ســوخته محل مناســبی بــرای اســتراحت 
شــما و خانــواده اســت .توقــف در ایــن مــکان بــه شــما امــکان می 
دهــد تــا از مــوزه شــهر ســوخته بازدیــد کنیــد و از آثــار بــه جــای 
مانــده انســان هــای 5 هــزار ســال پیــش کــه در زیــر پــای شــما در 

ایــن مــوزه  بــه نمایــش گذاشــته شــده انــد عکــس بگیریــد.
در شهرســتان زابــل، کــوه خواجــه بــه ارتفــاع تقریبــی 900 متــر، 
ماننــد جزیــره ای در وســط دریاچــه هامــون بــه همــراه آتشــکده و 
کاخ عظیمــی نمایــان اســت  که قدمــت آن را بــه دوران اشــکانی و 

ساســانی نســبت مــی دهنــد.
دهانــه غامــان در حاشــیه شــهر زهــک نیــز مــی توانــد تصویــر 
ــای دور را  ــال ه ــارت س ــان و تج ــروش غام ــد و ف ــازار خری ب
برایتــان مجســم کنــد .ایــن مــکان از  بقایــای شــهر دوران 

ــت. ــی اس هخامنش

در سیســتان آثــار تاریخــی بســیاری از جملــه »قلعــه ســام«، »قلعه 
ــدان  ــتم«، »زاه ــه رس ــادی«، »قلع ــای ب ــیاب ه ــی«، »آس مچ
ــاد« و »آتشــکده کرکویــه« وجــود دارد  کهنــه«، »منــاره قاســم آب

ــی از لطــف نیســت. کــه بازدیــد از آنهــا خال
ــد در  ــرای اســتراحت مــی توانی ــار تاریخــی ب ــد از آث ــار بازدی در کن
ــد. ــارک »چــاه نیمــه« بزنی ــه دریاچــه هامــون و پ ــل ســری ب زاب

خاش
در شهرسـتان خـاش قلعـه حیدرآبـاد بـه عنوان یکـی از قلعـه های 
از تاریـخ  بازمانـده از دوره متقـدم اسـامی خاطـرات زیـادی را 
بلوچسـتان و اسـتعمارگران انگلیسـی برای شما اشـکارخواهد کرد.

ــور و  ــال کش ــه فع ــان نیم ــا آتشفش ــان تنه ــروف تفت ــه مع قل
ــا  ــان ب ــدای ارتفاعــات مجــاور تفت ــی در بلن حوضچــه هــای فصل
عنــوان » ســردریا« از مناظــر منحصــر بفــردی اســت که مشــاهده 

ــز اســت. ــیار دل انگی ــا بس آنه
ــن امــکان را مــی  ــه شــما ای ــان اردوگاه »دره گل« ب ــه تفت در دامن
دهــد تــا ســاعاتی را بــه همــراه خانــواده در ایــن مــکان بــا وجــود 
امکانــات مــورد نیــاز ســپری کنیــد و از طبیعــت دامنــه کــوه تفتــان 

لــذت ببریــد.
ــان یکــی از  ــه تفت ــه قل ــود ب ــوردی هســتید صع ــر اهــل کوهن اگ
خاطــره انگیزتریــن تفریحــات موجــود در ایــن منطقــه اســت اما به 
خاطــر داشــته باشــید قبــل از صعــود و اســتفاده از جــان پنــاه هــای 
ــان  ــان اطاعــات الزم را از راهنمای ــه تفت موجــود در ارتفاعــات  قل

محلــی کســب کنیــد.
ــه »  ــار و بناهــای تاریخــی از جمل ــا وجــود آث شهرســتان خــاش ب
منــاره مســجد جامــع« ،»درخــت کهنســال »ده پابیــد«  بــا قدمــت 
1۲00 ســال و  قبرســتان هفتــاد مــا بســیار خاطــره انگیــز اســت.

ایرانشهر
در شهرســتان ایرانشــهر مــی توانیــد یــک ســفر توریســتی و قلعــه 
ــری«   ــه ناص ــد. »قلع ــه کنی ــی تجرب ــای واقع ــه معن ــردی را ب گ

دیاری به بلندای تمدن/ به سرزمین چهارفصل سفر کنید
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ــی از دوره  ــا قدمت ــور« ب ــه بمپ ــه ، »قلع ــده از دوره  قاجاری بازمان
ــامی (،  ــین« ) دوره اس ــه پیش ــن« ، »قلع ــه دام ــانی ، »قلع ساس
»قلعــه چهــل دختــر«، »قلعــه ســرباز« ) دوره اســامی ( و  »قلعــه 
اســپیدژ« واقــع در مســیر بزمــان- دلــگان  به عنــوان آثــار تاریخی 
بــه جــای مانــده از گذشــته اســت کــه حکایــت از شــکوه و عظمت 

ــران دارد. ــتان ای در بلوچس
بیــت مقــام معظــم رهبــری در ایرانشــهر نیــز یکــی از جاذبــه های 
بســیار دیدنــی اســت کــه هــم اکنــون بــا نــام مــوزه قــرآن و عترت 
ــرات  ــای خاط ــوزه گوی ــت.این م ــگان آزاد اس ــد هم ــرای بازدی ب

زیــادی از زندگــی مقــام معظــم رهبــری در زمــان تبعیــد اســت.

سراوان
شهرســتان ســراوان معــروف بــه ســرزمین نخــل هــا و نــگاره هــا 
است.نخلســتان هــای وســیع و ســبز و همچنیــن ســنگواره هــای 
ــه  ــا ب ــت ت ــده اس ــب ش ــتان موج ــن شهرس ــع ای ــدد در تواب متع

ــران مشــهور شــود. ــه ســنگواره هــای ای نگارخان
ــران و  ــدان ای ــی هنرمن ــنای تمام ــام آش ــورگان واژه ن ــفال کلپ س
جهــان اســت کــه در روســتای کلپــورگان در 30 کیلومتــری شــهر 

ــع شــده اســت. ســراوان واق
ــد از  ــد بازدی ــهر بزنی ــن ش ــه ای ــری ب ــد س ــم داری ــر تصمی اگ
»تپــه مهتــاب خزانــه «، » تپــه کاتــک آســپیچ«، »تپــه 
ــه  ــر«، »قلع ــد میرعم ــه س ــارد«، »تپ ــل م ــه می ــک« ،»تپ روباه
ــگاران«  ــرگان«، »دره ن ــوه مه ــای ک ــگاره ه ســیب«، »ســنگ ن
، »کشــتگان« و همچنیــن مــوزه مــردم شناســی ســراوان  را 

ــد. ــوش نکنی فرام

چابهار
شــهر بنــدری چابهــار همــان کــه از نــام آن پیداســت بــه  معنــای 
چهــار بهــار اســت و در هــر فصلــی مــی توانیــد بهــار طبیعــت را در 

ایــن شــهر بنــدری تجربــه کنیــد.
ــای  ــای عمــان و دری ــای دری ــار ســواحل زیب  در شهرســتان چابه
ــه  ــت ک ــوردار اس ــردی برخ ــر بف ــای منحص ــی ه ــزرگ از زیبای ب

ــد. ــی ده ــوازش م ــده ای را ن ــر بینن چشــم ه
در چابهـار عاوه بـر دیـدار از منطقـه آزاد و گـردش در مراکز خرید  
حتمـا بازدیـد از مقبـره »سـید غـام رسـول« )متعلـق بـه دوره 
تیمـوری( ، »قلعه تیـس« یا همـان پرتغالی ها  ، »مسـجد تیس« ، 

»درخـت مکـر زن« و یـا  انجیـر معابـد  را فرامـوش نکنید.
اگــر تصمیــم داریــد در چابهــار نیــم نگاهــی بــه زندگــی صیــادان 
ــایل  ــران و وس ــاش ماهیگی ــر ت ــک ب ــید و از نزدی ــته باش داش
ماهیگیــری ســنتی اشــنا شــوید  ســفر بــه بنــادر »پــزم« و 

ــم . ــی کنی ــه م ــما توصی ــه ش ــارک« را ب »کن
ــی و  ــن شناس ــای زمی ــده ه ــتداران پدی ــرای دوس ــار ب چابه
ــردی دارد. ــر بف ــای منحص ــوژه ه ــز س ــی نی ــت محیط زیس

دیــدار از »گل فشــان«  ، »کــوه هــای مینیاتــوری« و همچنیــن »جنــگل هــای حــرا«  )بــا 
مــد دریــا زیــر آب رفتــه و بــا جــزر آب نمایــان مــی شــوند( بســیار بــه یــاد ماندنــی اســت.

اگــر مــی خواهیــد ببینیــد لنــچ هــای ماهیگیــری بــا آن عظمــت چگونــه و بــه چــه شــکلی در 
ســاحل ســاخته مــی شــوند بهتــر اســت بــا طــی مســیر 30 کیلومتــر از بنــدر چابهــار به ســمت 
بنــدر کنــارک از نزدیــک شــاهد هنرنمایــی مــردان ایرانــی بــه وســیله میــخ و چکــش در ایــن 

بنــدر باشــید.

نیکشهر
در شهرســتان نیکشــهر، محوطــه هــای باســتانی )پیــش از تاریــخ( »قلعــه نیــک شــهر«، 
ــه هــای ایــن شهرســتان  ــران« و »قلعــه قصــر قنــد« بخشــی از جاذب »قلعــه چهــل دخت

اســت.
نیکشــهر دارای جاذبــه هــای طبیعــی بســیار زیبایــی اســت کــه بــا عبــور از تنــگ ســرخه که با 
ارتفــاع زیــادی از حاشــیه رودخانــه همــراه اســت مــی توانیــد از وجــود آب هــای جــاری و روان 
بــا چشــمه هــای آب گــرم، پلهــای تاریخــی از جملــه پــل دادشــاه ،باغــات میــوه، نخــل هــای 

تنومنــد و زمیــن هــای شــالیزار لــذت ببرید.
اگــر بــه نیکشــهر ســفر کردیــد حتمــا بازدیــد از آبشــار روســتای آبنــد را که بــه صــورت پلکانی 

و در پنــج طبقــه خودنمایــی مــی کنــد فرامــوش نکنید.
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آثــار و بناهــای تاریخــی اســتان فــارس آنچنــان 
ــن  ــه از ای ــت ک ــده اس ــحور کنن ــذاب و مس ج
ســرزمین بــه عنــوان شــیرازه فرهنــگ و تمــدن 

ایران زمیــن یــاد کرده انــد.
ــت  ــر ثب ــزار اث ــه ه ــش از س ــارس بی ــتان ف اس
ــه  ــی کشــور دارد ک ــار مل ــده در فهرســت آث ش
هرکــدام به نوبــه خــود گویــای تمــدن و تاریــخ 

ــن خطــه از کشــور اســت. کهــن ای
تخــت جمشــید، پاســارگاد، بــاغ ارم ، کاخ 
اردشــیر، نقــش رســتم و صدهــار اثــر تاریخــی 
ــورداری از  ــاظ برخ ــتان را از لح ــن اس ــر ای دیگ
آثــار تاریخــی در صــدر کشــور قــرار داده اســت.

بــه اســتان فــارس کــه ســفر می کنیــد انــگار در 
حــال قــدم زدن در تاریــخ و تمــدن ایــران زمین 
ــت  ــا بهش ــه ت ــید گرفت ــتند، از تخت جمش هس
گمشــده و آبشــار مارگــون و حافظیــه و ســعدیه 
ــخ و ادب  ــق تاری ــما را در عم ــه ش ــه و هم هم

ــا خــود همــراه می ســازد. ــوم ب ــرز و ب ــن م ای

شاهچراغ)ع(
 بــارگاه حضــرت شــاهچراغ بــرادر امــام رضا)ع( 
ــن  ــرار دارد و از مهم تری ــدی ق ــان احم در خیاب
زیارتگاه هــای عاشــقان خانــدان عصمــت و 

ــارت در شــیراز اســت. طه
ــی صحــن، مــوزه شــاهچراغ   در قســمت جنوب
قــرار دارد. دور تــا دور آرامــگاه بــه شــیوه 
ســنتی و بــا معمــاری اصیــل ایرانــي بازارهایــی 
در دو طبقــه ســاخته شــده اســت. ایــن آرامــگاه 
همــواره زیارتــگاه اهــل دل و حاجتمنــدان بــوده 

ــت. اس

باغ ارم
بــاغ جهانــی ارم یکــی از مشــهورترین باغ هــای 
ایــران محســب مــی شــود کــه در شــمال غربی 
شــیراز و در خیابــان ارم قــرار دارد. ســروناز 
ــان  ــر در می ــی بی نظی ــاظ زیبای ــاغ ارم از لح ب

ــد. ــی کن ــری م ــاغ جلوه گ ــن ب ــان ای درخت
در اواخــر دوره زندیــه، ســران ایــل قشــقایی این 
بــاغ را محــل اســتقرار خــود قــرار داده و جانــی 
ــد  ــرش محم ــقایی و پس ــان قش ــان، ایلخ خ
قلــی خــان، عمــارت باشــکوهی را در ایــن بــاغ 

پی ریــزی کردنــد.
در زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار حاج حســنعلی 
ــاغ را  ــن ب ــک ای ــه نصیرالمل ــب ب ــان ملغ خ
خریــداری و شــروع بــه ســاخت عمــارت زیبایی 
ــرزاده او  ــوت وی خواه ــس از ف ــرد و پ در آن ک
ــاختمان  ــت و س ــده گرف ــر عه ــاغ را ب ــور ب ام

ــاند. ــام رس ــه اتم ــاغ را ب ــه کاری ب نیم
شــیوه معمــاری عمــارت بــه تقلیــد از معمــاری 

ــه اســت. ــه و قاجاری دوره زندی
ــام  ــه پشــت ب ــاغ ارم  ک ــه ب ــارت ســه طبق عم
ــتونی  ــی دو س ــده دارای ایوان ــیروانی ش آن ش
اســت کــه ســقفی مســطح دارد. تزیینــات 
ســاختمان از لحــاظ معمــاری، نقاشــی، حجاری 
، کاشــیکاری، گچبــری از شــاهکارهای معماری 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــار ب ــدن دوره قاج هنرمن
ایــن بــاغ چنــدی پیــش بــه ثبــت جهانــی نیــز 

رســیده اســت.

کاخ اردشیر بابکان
کاخ اردشــیر بابــکان از جاذبه هــای تاریخــی 
ــه شــمار  ــاد ب و گردشــگری شهرســتان فیروزآب

ــی رود. م
 ایــن بنــا در دوران اردوان پنجــم  آخریــن 
ــکان   ــیر باب ــت اردش ــه دس ــکانی ب ــاه اش پادش
بنیان گــذار سلســله ساســانی در ســده ســه 

ــد. ــاخته ش ــادی س می
ــت و  ــو اس ــو در ت ــای ت ــن کاخ دارای تاالره ای
بــا گذشــت یــک هــزار و 800 ســال همچنــان 
گچ بــری قســمت بــاالی دیوارهــای داخلــی آن 

ــت. ــالم مانده اس س
در ضلــع شــرقی کاخ، چهــار ســاختمان گنبــدی 

ــه  ــا ب ــن گنبده ــود دارد، ای ــم وج ــکل عظی ش
وســیله فیــل پــوش بــاال رفتــه اســت. در ضلــع 
شــمالی خــارج از دیــوار کاخ نیز چشــمه ای زالل 
ــی  ــتخری طبیع ــد و اس ــاک می جوش از دل خ

ــود آمده اســت. ــه وج ــن چشــمه ب ــوی ای جل
 نهــری از کنــار دیــوار شــرقی کاخ عبــور می کند 
کــه موجــب آبادانــی شــهر گــور و کاخ ساســانی 
بــوده ا ســت. کمــی باالتــر از کاخ آتشــدانی برای 
مراســم مذهبــی وجــود دارد. وجــود چهــار 
عنصــر طبیعــی آب، بــاد، خــاک و آتــش امتیــار 

ــه ایــن منطقــه داده  اســت. ویــژه ای ب

آرامگاه کورش
گردشــگرانی کــه از مســیر اصفهــان بــه ســمت 
شــیراز در حــال حرکــت هســتند، بــه طــور حتم 
در میانــه راه در شــهر ســعادت شــهر ســری بــه 

مجموعــه جهانــی پاســارگاد نیــز خواهنــد زد.
ایــن مجموعــه دربرگیرنــده ســاختمان هایی 
پادشــانی  بــاغ  کــوروش،  آرامــگاه  چــون 

...اســت. و  دروازه  کاخ  پاســارگاد، 
ایــن مجموعــه، پنجمیــن مجموعــه ثبت شــده 
ــران  ــی در ای ــراث جهان ــار می ــت آث در فهرس
ــل دارا  ــه دلی اســت کــه در نشســت یونســکو ب

ــد  ــا 100 در ص ــراوان ب ــاخص های ف ــودن ش ب
ــت رســید. ــه ثب ــی  ب ــار جهان آرا درفهرســت آث

ــی تریــن  قلعــه اژدهــا پیکــر در جنوب
ــارس ــه ف نقط

قلعــه اژدهاپیکــر در شهرســتان الرســتان واقــع 
در جنوبــی تریــن نقــاط فــارس بــر روی تپــه ای 

در جانــب شــمالی شــهر قــرار دارد.
بیــن ایــن تپــه و تپــه ای کــه "قلعــه ناریــن" بــر 
روی آن ســاخته شــده، دره ای تنــگ وجــود دارد 
کــه مســیر رودخانــه خشــکی بــه نــام رودخانــه 

"وروند" اســت.
ــانی  ــه دوره ساس ــای آن ب ــار و بقای ــت آث قدم
مــی رســد و اســتحکامات و تأسیســات داخلــی 
ــه در  ــت ک ــتوار بوده اس ــم و اس ــان محک آنچن

قدیــم آن را طلســم کیانــی می نامیده انــد.
برفـراز ایـن کـوه چاهـی از دل سـنگ تراشـیده 
شـده کـه بـه دوالب مشـهور اسـت و دربـاره 
گفتـه  بسـیاری  افسـانه های  و  داسـتان ها  آن 

می شـود.

دهکــده قــات جاذبــه طبیعــی بــرای 
ــگران گردش

ــای  ــه ه ــخ، جاذب ــای تاری ــار و بناه ــان آث در می
ــه و  ــور توج ــز در خ ــارس نی ــتان ف ــی اس طبیع

ــتند. ــد هس بازدی
دهکـده ییاقـی قـات یکـی از ایـن جاذبـه ها 
محسـوب می شـود که در فاصلـه ۴0 کیلومتری 

شـمال غرب شـیهر شـیراز قرار دارد.
بقایــای کلیســای تجلیــل مســیح، قلعــه قــزل 
ارســان، آســیاب قدیمــی و خانــه هــای قدیمی 
ــه هایــی  در ســاختار کوهســتانی از جملــه جاذب
ــای قــات،  ــار طبیعــت زیب هســتند کــه در کن

ــد کــرد. ــز بازدی ــا نی ــوان از آنه ــی ت م
ســاختار قدیمــی روســتای قــات بــا قابلیتهــای 
ــارهای  ــا و آبش ــارها، باغه ــمه س ــی، چش طبیع
زیبــا عاقمنــدان و دوســتداران بیشــماری را بــه 

ایــن منطقــه ییاقــی جلــب کــرده اســت.

فارس؛ شیرازه 
فرهنگ و تمدن 

ایران زمین/  به 
تاریخ سفر کنید

با           مهر ایرانگردی کنیم
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دارابگرد یکی از کهن ترین شـهرهای 
ایران

ــای  ــه ه ــو از جاذب ــز ممل ــتان داراب نی شهرس
گردشــگری و تاریخــی اســت کــه از جملــه آن 

ــرد ــه شــهر دارابگــرد اشــاره ک ــوان ب ــی ت م
ایــن شــهر از کهن تریــن شــهرهای ایــران 
و جهــان محســوب می شــود و پیشــینه آن 
ــد.  ــال می رس ــزار و 500 س ــش از دو ه ــه بی ب
دارابگــرد نــام یکــی از پنــج  شهرســتان ایالــت 

ــت. ــم اس ــران قدی ــارس در ای پ
ســبک بنــای شــهر اقتبــاس از شــهرهای قدیم 
بین النهریــن باســتان اســت. دیــوار اطــراف 
ــای  ــی از بقای ــوز برخ ــده و هن ــی مان ــهر باق ش
ــر  ــهر ب ــم ش ــه حاک ــه کاخ و قلع ــا از جمل بناه

ــود. ــده می ش ــی دی ــه میان ــراز قل ف
بنــای شــهر دارابگــرد بــر مبنــای برخــی روایات 
تاریخــی منســوب بــه داراب پســر بهمــن پســر 

اســفندیار کیانــی بــوده اســت.
ــت  ــام یکــی از پنــج شهرســتان ایال دارابگــرد ن
ــام  ــه ن ــه ب ــوده ک ــم ب ــران قدی ــارس در ای پ
ــهر  ــن ش ــت. ای ــروف اس ــز مع ــرد« نی »دارابج
در فاصلــه شــش کیلومتــری شــهر داراب فعلــی 
قــرار گرفتــه و نخســتین پایتخــت سلســله 
ساســانیان و یکــی از قدیمــی تریــن شــهرهای 
ــی  ــهر تاریخ ــج ش ــزو پن ــران و ج ــتانی ای باس

ــت. ــارس اس ــتان ف اس
قدمــت ایــن شــهر بــه دوره هخامنشــیان مــی 
ــران  ــات ای ــدور ف ــهر م ــتین ش ــد و نخس رس
ــهر،  ــن ش ــون ای ــود. پیرام ــی ش ــوب م محس
دیــوار مخروطی عظیمــی از گل رس و ســنگ و 
مــاط آهــک ســاخته شــده کــه ارتفــاع آن بــه 
بیــش از 10 متــر مــی رســد و از آن بــه عنــوان 
ــاد  ــاله ی ــی۲500 س ــوار گل ــن دی طوالنی تری

ــی شــود. م

فدامی؛ آبشاری با چهار نوع آب
ــوع  ــار ن ــز از چه ــی« در داراب نی ــار »فدام آبش
ــوردار و  ــرم برخ ــرد و گ ــیرین، س ــور، ش آب ش
بــه عنــوان منحصــر بــه فردتریــن آبشــار ایــران 

مطــرح اســت.
ــور  ــارهای کش ــن آبش ــی از زیباتری ــار فدام آبش
ــتان  ــز اس ــن آبشــارها از مرک ــه ای اســت. فاصل
فــارس 380 کیلومتر اســت کــه در منطقــه گرم 
و خشــک بخــش فــرگ داراب و در آخرین نقطه 
جنــوب شــرقی فــارس در مســیر بنــدر عبــاس 

واقــع شــده اســت.
ــی در هشــت  ــیرین فدام آبشــارهای شــور و ش
ــی و در  ــهر فدام ــی ش ــمال غرب ــری ش کیلومت
ــه 135 کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر  فاصل

ــت. ــده اس ــع ش داراب واق
ــه  عــرض آبشــار شــیرین فدامــی در گذشــته ب
ــن آبشــار  ــر مــی رســید و عریــض تری 800 مت
ــه دلیــل  ــران محســوب مــی شــد ب طبیعــی ای
ــاورزان  ــه کش ــی روی ــتفاده ب ــالی و اس خشکس
باالدســت اکنــون بــه ۲00 متــر رســیده اســت.

ــر و  ــا ۲0 مت ــن 1۲ ت ــیرین بی ــار ش ــاع آبش ارتف
ارتفــاع آن از ســطح دریــا 900 متــر اســت. 
رودخانــه دائمــی ایجــاد شــده ازآبشــارهای 
ــات  ــار از نخی ــزار هکت ــدود دو ه ــی ح فدام

ــد. ــی کن ــاری م ــت را آبی ــن دس پایی

یکــی از وی ژگیهــای آبشــار فدامــی وجــود 
چهــار نــوع آب شــور و شــیرین و ســرد و گــرم 
اســت کــه در فاصلــه ۲0 متــری آبشــار شــیرین 
بــا هــم مخلــوط مــی شــوند و اســتخر طبیعــی 

ــد. ــد مــی آورن ــی را پدی زیبای
ــه در باالدســت  ــی ک ــاع آبشــار شــور فدام ارتف
ــر  ــا 15 مت ــده 10 ت ــع ش ــیرین واق ــار ش آبش

ــت. اس

آرامگاه حافظ
خواجــه شــمس الدین محمــد ملقــب بــه 
»لســان الغیب« و متخلــص بــه »حافــظ« از 
ــه در حــدود ســال  ــام اســت ک غزل ســرایان بن
ــا آمــد،  ــه دنی 7۲۶ هجــري قمــري در شــیراز ب
حافــظ همــه قــرآن را از بــر داشــته و آن را با 1۴ 
روایــت مي خوانــده از ایــن رو وي متخلــص بــه 

ــظ اســت. حاف
دیـوان حافـظ بیـش از شـش هـزار بیـت دارد 
کـه دربرگیرنده قصیـده، غـزل، مثنـوي، رباعي 
و ... اسـت و از ایـن میـان، غزلیـات وي از همـه 
مشـهورترند. حافظ از شـاعران بنام سـده هشتم 
هجـري قمریمي اسـت کـه با گذشـت سـده ها 
او بـه زبان هـاي  از مـرگ وي، هنـوز دیـوان 

گوناگـون دنیـا بـه چـاپ مي رسـد.
ــت از  ــیراز داش ــه ش ــي ب ــه فراوان ــظ عاق حاف
ــر  ــام عم ــاه، در تم ــفر کوت ــز دو س ــن رو بج ای
ــال 791  ــظ در س ــد. حاف ــت گزی ــیراز اقام در ش

ــت. ــان فروبس ــده از جه ــري دی ــري قم هج

آرامگاه سعدي
ــیرازي  ــداهلل ش ــن عب ــح ب ــرف الدین مصل مش
ــه »ســعدی« در اوایــل ســده هفتــم  مشــهور ب
هجــري قمــري در شــیراز بــه دنیــا آمــد. 
ــت  ــاعری اس ــن ش ــیرازی، بزرگتری ــعدی ش س
ــارس  ــس از فردوســی در آســمان ادب ف ــه پ ک
درخشــیده اســت و هنــوز نیــز می درخشــد. 
ــیراز  ــري در ش ــري قم ــال ۶90 هج وي در س

درگذشــت.
نخســتین جهانگــردی کــه از آرامــگاه ســعدی 
نــام بــرده، »ابــن بطوطــه« جهانگــرد مراکشــی 
اســت کــه در ســال 7۴8 هجــري قمــري؛ یعنی 
57 ســال پــس از مــرگ ســعدی از آرامــگاه وي 

بازدیــد کــرده اســت.
ــه مــدارک موجــود، آرامــگاه ســعدی در  ــر پای ب
ــر و بازســازی شــده  ــا تعمی ســده گذشــته باره
اســت. کریم خــان زنــد در ســال 1187 هجــري 
قمــري آن را از نــو بنــا کــرد. وي بنایــی آجــري 
و دو طبقــه بنــا کــرد کــه دو اتــاق در دو ســوي 
آن قــرار داشــت. مــزار ســعدی در اتــاق شــرقی 
در طبقــه زیریــن آن قــرار داشــت و دور آن 
ــرار  ــده ق ــت کاری ش ــی و منب ــای چوب نرده ه

ــود. گرفتــه ب

تخت جمشید
ــن  ــرد و نگی ــفر ک ــارس س ــه ف ــوان ب ــی ت نم
تاریــخ و تمــدن ایــن ســرزمین را ندیــد، بنایــی 
شــکوهمند کــه بزرگتریــن بنــای ســنگی جهان 
ــر فــراز تپــه ســنگي  ــام گرفتــه اســت. ب ــز ن نی
ــر  ــوه مه ــت )ک ــوه رحم ــي ک ــه غرب در دامن
باســتان(، در فاصلــه 50 کیلومتــري شــمال 
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غربــي شــیراز و در 5 کیلومتــري مرودشــت، 
بقایــاي یکــي از عظیــم تریــن بناهــاي ســنگي 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق جه
ــید  ــت جمش ــکوهمند تخ ــاي ش ــاختمان بن س
کــه اندکــي بیــش از 1۲5 هــزار مترمربــع 
گســتردگي دارد، در ســال 518 ق. م. بــه دســتور 
داریــوش اول هخامنشــي آغــاز شــد و کارهــاي 
ــي  ــان دوران فرمانروای ــا پای ــاختماني در آن ت س

ــت. ــه داش ــیان ادام هخامنش

غار سنگ تراشان جهرم
ــر فــراز تپــه  در جنــوب شــرقی شــهر جهــرم ب
هــای البــرز کــوه یکــی از بزرگتریــن و زیباترین 
ــان  ــود را نمای ــان خ ــاز جه ــای دســت س غاره

مــی ســازد.
ــرار  ــرای ام ــان ســرزمین کهــن جهــرم ب مردم
ــد. ــرم کردن ــوه دســت و پنجــه ن ــا ک ــاش ب مع

ــه جاگذشــتن  ــرای ب ــه ب ــی ک محاســبات دقیق
ســتون هــا و فــرو نریختــن ســنگ هــا انجــام 

ــز اســت. شــده بســیار شــگفت انگی

غار شاهپور
ــری شــرق  ــه ۲0کیلومت  غــار شــاهپور در فاصل
ــارس واقــع شــده اســت.  کازرون و در اســتان ف
ایــن غــار در فاصلــه ای نزدیــک از شــهر 
ــگ  ــته تن ــوش برجس ــاپور و نق ــی بیش تاریخ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوگان ق چ
ــرار  ــاپور ق ــمه ش ــار مجس ــن غ ــه ای در دهان
ــام  ــه ن ــار ب ــن غ ــل ای ــن دلی ــه همی ــه و ب گرفت
شــاپور معــروف شده اســت. مجســمه شــاپور بــا 
وجــود گذشــت 1700 ســال کماکان پابرجاســت 

ــتان  ــده از دوران باس ــمه باقی مان ــا مجس و تنه
ــاع دارد و  ــر ارتف ــت مت ــدود هف ــه ح ــت ک اس
حاصــل تراشــیده شــدن ســتون ســنگی موجود 

ــت. ــار اس در غ
وزن تقریبــي مجســمه30  تــن اســت و  از 
ــی  ــوب م ــاني محس ــر ساس ــاهکارهاي هن ش

ــود. ش

شهر بیشاپور
ــران در  یشــاپور یکــی از شــهرهای باســتانی ای
۲5 کیلومتــری غــرب کازرون در اســتان فــارس 
قــرار دارد کــه در زمان ساســانیان ســاخته شــده 

اســت.
ــار وســعت از شــهرهای  ــا ۲00 هکت بیشــاپور ب
مهــم دوران خــود محســوب میشــده و اهمیــت 
ــن شــهر از قدیمــی  ارتباطــی داشــته اســت. ای
تریــن شــهرهایی بــوده کــه تاریخچــه ســاخت 
ــوب در ســنگ نوشــته ای  ــه صــورت مکت آن ب

موجــود اســت.
ــیر  ــوره اردش ــت و ک ــز ایال ــاپور مرک ــهر بیش ش
ــاد  ــری آب ــم هج ــرن هفت ــا ق ــوده و ت ــوره ب خ
ــس از  ــا پ و مســکونی محســوب مــی شــده ام
آن ویــران شــده کــه البتــه گنجینــه ای از آثــار 
ــه  ــا ب ــد آناهیت ــد معب ــانی مانن ــمند ساس ارزش

ــی رود. ــمار م ش
ــان  ــی یوناین ــا روش مهندس ــابور ب ــهر بیش ش
ــود در  ــده ب ــداع ش ــوس اب ــه توســط هیپودام ک
زمینــی مســتطیل بــه گونــه ای طراحی شــد که 
چهــار دروازه و دو خیابــان آن، یکدیگــر را قطــع 
می کردنــد . یکــی از خیابانهــا در جهــت شــمال 
بــه جنــوب و دیگــری شــرق بــه غــرب اســت 

ــای  ــه یکــی از دروازه ه ــا ب ــدام در انته ــر ک و ه
منتهــی می شــده اند. دروازه غربــی،  شــهر 

ورودی اصلــی شــهر بوده اســت.

بازار وکیل
ــان  ــم خ ــتور کری ــه دس ــیراز ب ــل ش ــازار وکی ب
زنــد در ســال 1139-117۲ هجــری قمــری در 
شــیراز ســاخته شــد کــه مســجد وکیــل و حمام 
وکیــل نیــز هــرم آثــار زندیــه در ایــن مــکان را 

ــرده اســت. ــل ک کام
بــازار وکیــل شــیراز در نزدیکــی دروازه اصفهــان 
تــا مدخــل بازارهــای قدیــم امتــداد دارد و 
مشــتمل بــر حجــره هایــی بــا ســکوی پهــن در 
دو طــرف و هفتــاد و چهــار دهنــه طاقــه هــای 
بلنــد اســت کــه چهــار ســوق بلنــدی در میــان 
آن قــرار گرفتــه کــه بازارهــای فرعــی، غربــی و 
شــرقی آن را بــه صــورت صلیبــی قطــع کــرده 

اســت.
قســمتهای مختلــف ایــن بــازار، بنــا بــر 
کارهایــی کــه در آن صــورت میگرفتــه بــه 
ــدند از  ــی ش ــده م ــی خوان ــای مخصوص نامه
جملــه بــازار بــزرگ، بــازار بــزازان، بــازار ترکــش 
ــای  ــن بن ــا و ... و ای ــه بنده ــازار عاق ــا، ب دوزه
عظیــم مرکــز مهمــی بــرای تجــارت در شــهر 

ــت. ــارس اس ــتان ف ــیراز و اس ش
ــن  ــه از بهتری ــی ک ــوش طرح ــل خ ــازار طوی ب
ــا  ــوز تقریب ــت و هن ــد اس ــان زن ــم خ ــار کری آث
ــام  ــده، بن ــیراز باقیمان ــای در ش ــالم و پابرج س
ــی رود  ــور م ــت و تص ــهور اس ــل مش ــازار وکی ب
شــهریار زنــد پــس از ماحظــه بــازار قدیمی الر 
از آثــار زمــان شــاه عبــاس کپــی طــرح آن را در 

شــیراز ریخته اســت.
ــروش  ــد و ف ــی، خری ــای بازرگان ــام کاره تم
کاالهــای داخلــی و خارجــی و مبــادالت 
پایاپــای، صــدور یــا دریافــت حوالجــات 
و صرافیهــا همگــی در حجره هــای ایــن 
بــازار انجــام می گرفتــه و در واقــع بــازار 
ــوده و  ــیراز ب ــی ش ــب واقع ــد قل ــل مانن وکی
ــان  ــه جری ــا ب ــی در آنج ــور بازرگان ــام ام تم

. ســت ه ا د فتا می ا

ــازار  ــوی ب ــر دوقل ــرم خواه ــازار جه ب
ــل وکی

ــارس کــه  ــازار تاریخــی شهرســتان جهــرم ف ب
یکــی از بناهــای بــاارزش در ایــن شهرســتان به 

شــمار مــی رود .
جهــرم در 185 کیلومتــری شــیراز قــرار دارد 
ــی  ــی و میراث ــف تاریخ ــار مختل ــا و آث و از بناه
ــه واســطه  ــن شهرســتان ب برخــوردار اســت. ای
وجــود بناهایــی نظیــر غارســنگ شــکنان، 
بــازار جهــرم و... ظرفیتهــای مناســبی در حــوزه 

گردشــگری تاریخــی دارد.
ــازار جهــرم یکــی از بناهــای تاریخــی اواخــر  ب
ــن  ــتان اســت. از ای ــن شهرس ــه در ای دوره زندی
ــل  ــازار وکی ــوی ب ــوان خواهــر دوقل ــه عن ــا ب بن

ــرده مــی شــود. شــیراز نامب
ــه  ــت ک ــی اس ــای صلیب ــوع بازاره ــازار از ن ب
یــک چهارســوق در وســط آن وجــود دارد.

ــجد  ــرا، مس ــن کاروانس ــا دارای چندی ــن بن ای
و حمــام متصــل بــه خــود اســت. حــاج 
محمدحســین خان جهرمــی حاکــم جهــرم )زاده 
1۲5۶ هجــری( ایــن بنــا را ساخته اســت.
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اســتان قزویــن بــا چشــم اندازهای طبیعــی، قــاع باســتانی، 
بناهــای تاریخــی، آب انبــار و دروازه هــا، امامــزاده و مســجد، 
ــق  ــوروز را در اف ــی ن ــای تاریخ ــام و خانه ه ــای متنوع،حم موزه ه

مینــودری جشــن می گیــرد.
بهــار و ســفرهایش، بهــار و بــاز کوله بــار را بســتن و دل بــه جــاده 
ســپردن و جــاده بــه جــاده و شــهر بــه شــهر را طی کــردن، بهــار و 
عیــد دیدنی هــا، بهــار و ندیدنی هــا. شــهر بــه شــهر را کــه بگــردی 

و از هــر چــه ندیــده ای دیــدن کنــی بــه قزویــن می رســید.
ــهری  ــارف، ش ــدا و ع ــهر دهخ ــا، ش ــا و دروازه ه ــهر آب انباره ش
ــای  ــدن جاذبه ه ــد را صــرف دی ــل عی ــیزده روز تعطی ــر س ــه اگ ک
آن کنــی بــاز ندیدنی هایــی باقــی می ماننــد. شــهری کــه از 
قدیمی تریــن حوزه هــای تمدنــی ایــران محســوب شــده و ســابقه 

ــد. ــال می رس ــزار س ــه 9 ه ــکونت در آن ب س
اســتان قزویــن جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی زیــادی دارد، 
ــگاه امامــزاده حســین)ع(، قــاع المــوت  ــه، زیارت آرامــگاه پیغمبری
و ســمیران، دریاچــه اوان، چشمه ســارهای المــوت، طــارم ســفلی، 
کاروانســراهای بویین زهــرا و ده هــا آثــار گردشــگری دیگــر 
کــه تک تــک آن هــا جذابیــت خاصــی بــرای گردشــگران و 

جهانگــردان دارد.
زیارتگاه هــا،  تاریخــی،  مســاجد  قلعه هــا،  متعــدد،  دژهــای 
ــا،  ــی، دروازه ه ــای قدیم ــا، خانه ه ــا، بازاره ــارت ه ــدارس، عم م
برج هــا،  کلیســاها،  بین راهــی،  و  شــهری  کاروان ســراهای 
مقبره هــا، آب انبارهــا و گرمابه هــا روایتگــر تاریــخ غنــی و 
پرافتخــار بخشــی از ســرزمین بــزرگ ایــران هســتند کــه اســتان 
ــار کشــور را در خــود جــای داده اســت. قزویــن بخشــی از ایــن آث

مسجدالنبی  
یکــی از بزرگ تریــن و باشــکوه ترین مســاجد ایــران اســت 
کــه بــا 1۴ هــزار مترمربــع مســاحت ازنظــر گســتردگی صحــن و 
ــران  ــن و ای ــا در قزوی ــاری و اســتواری بن شبســتان ها، شــیوه معم
ــع  ــا و مناب ــر اســاس کتیبه ه ــی رود. ب ــه شــمار م ــرد ب منحصربه ف
ــار  ــاه قاج ــی ش ــیله فتحعل ــد به وس ــجد را بای ــان مس ــر، بنی معتب
بدانیــم هــر چنــد بعضــی صفــوی بــودن اســاس مســجد را مطــرح 

کرده انــد.
ــع و  ــردرهای رفی ــا س ــرقی ب ــی و ش ــمالی، غرب ــه در ورودی ش س
ــاز  ــوط ممت ــوردی و خط ــی های الج ــا کاش ــه ب ــکوهمند ک ش
نســتعلیق و ثلــث آراســته اند بــه حیــاط وســیعی بــاز می شــوند کــه 
بــه شــکل مربع مســتطیل و از شــمال بــه جنــوب گســترده اســت 

و حــوض ســنگی بزرگــی در میانــه آن، ایوان هــای بلنــد شــمالی و 
ــکاس می دهــد. ــی انع ــا آســمان مینای ــی را ب جنوب

ــای  ــه رواق ه ــرف ب ــر ط ــواره در ه ــا دو گوش ــه ب ــوان ک ــار ای چه
ــای  ــی و کتیبه ه ــات کاش ــد و تزیین ــجد می پیوندن ــتگانه مس هش
ــه مســجد  ــوه ای خــاص ب ــد، جل ــر پیشــانی خــود دارن نفیــس را ب
بخشــیده اند. هــر یــک از رواق هــای شــمالی و جنوبــی دارای 
ــا  ــی دارای 9 طاق نم ــرقی و غرب ــای ش ــا و رواق ه ــاق نم چهارط
ــه وســعت  ــر شبســتان ۲8 طــاق کوچــک دارد ک ــه ه هســتند ک
هرکــدام 1۶ مترمربــع اســت و بــه فاصلــه شــش متــر از همدیگــر، 

ــده اند. ــتوار ش ــتون اس روی 18 س
ــراز مقصــوره  ــر اســت. برف ــاع هــر یــک از ســتون ها ۲5.۲ مت ارتف
جنوبــی، گنبــد بــزرگ و زیبایــی به قطــر دهانــه 15 متــر قــرار دارد. 
ــاع  ــد به صــورت دو پوســته و پیوســته ساخته شــده و ارتف ــن گنب ای
تیــزه داخلــی آن تــا کــف بنــا ۲0/83 و ارتفــاع رأس خارجــی آن تــا 

کــف حــدود ۲3/۲5 متــر اســت.
ــطح  ــر، س ــدود 70.1 مت ــز ح ــاکار نی ــد در پ ــه گنب ــت بدن ضخام
خارجــی آن بــا کاشــی پوشــیده شــده و دارای طرح هــای هندســی 

و خطــی اســت.

ــرار داشــته کــه  ــاره رفیعــی ق ــد، من پیــش از ایــن در طرفیــن گنب
ــاره کرده و ســردر شــمالی مســجد  ــا اش ــه آن ه ــوا ب ــادام دیوالف م
بســیار مجلــل و رفیــع اســت و سرتاســر آن بــا کاشــی های 
مینایــی و اســلوب بدیعــی تزیین شــده و دارای کتیبــه ای از کاشــی 
ــخ 1۲0۲ هـــ. ق  ــه تاری ــاز ب ــتعلیق ممت ــط نس ــه خ ــوردی ب الج
ــه شــکل  ــن آن ب ــدد کــه ســطح زمی ــی می پیون ــه ایوان اســت و ب
ــر  ــده و ب ــا ش ــر بن ــاحت 8۲ مت ــه مس ــس ب ــاع مخم کثیراالض

ــاخته اند. ــی س ــه بزرگ ــاالی آن ماذن ب
ایــن مســجد نیــز هماننــد مســجد جامــع دارای شبســتانی 
ــه از آن  ــه نبوی ــوان کتابخان ــه عن ــک ب ــه این ــت ک ــی اس زیرزمین

می شــود. اســتفاده 

کلیسای کانتور
بناهــای تاریخــی- مذهبــی همیشــه شــگفت انگیز بوده انــد، حتــی 
اگــر ایــن بنــا یــک کلیســای قدیمــی و کوچــک باشــد کــه در دل 

منطقــه ای مســلمان نشــین جــا خــوش کــرده باشــد.
ــد آن را در  ــه بای ــت ک ــی اس ــای کوچک ــور، کلیس ــای کانت کلیس
ــش از ورود  ــا پی ــخ ت ــواه تاری ــه گ ــه ب ــهری ک ــد، ش ــن ببینی قزوی
اســام بــه ایــران زرتشــتی بــود و پــس از آن نیــز همــه مســلمان 
ــی ســاخته  ــور وقت ــال کلیســای کوچــک کانت ــن ح ــا ای شــدند. ب
ــران  ــی از ای ــی دوم بخش های ــگ جهان ــا در جن ــه روس ه ــد ک ش
را اشــغال کردنــد و بــرای انجــام فرایــض دینــی ایــن کلیســا را بنــا 

ــتند. گذاش
بــرای دیــدن ایــن بنــای تاریخــی بایــد ســری بــه قزویــن بزنیــد تا 
ســاختمان قدیمــی کانتــور را با طــرح چلیپایــی اش ببینیــد. محراب 
ــه شــرق اســت و ورودی آن در ضلــع غربــی و از  ایــن کلیســا رو ب
ــد  ــد یــک ســقف شــیب دار را می بینی ــور کنی ــن ورودی کــه عب ای
ــش  ــه پی ــر ب ــی جلوت ــرار دارد. کم ــس از آن در ورودی ق ــه پ ک
ــا  ــوس کلیســا ب ــرج ناق ــاالی آن ب فضــای هــال می رســید کــه ب

ــورد. ــه چشــم می خ ــر ب ــدود 11 مت ــاع ح ارتف
شــاید بــه دلیــل همین بــرج بلنــد باشــد کــه کلیســای کانتــور را به 
نــام بــرج ناقــوس می شناســند. نقشــه معمــاری کلیســا چندضلعــی 
نامنظــم اســت کــه بــا آجــر قرمــز لعــاب دار پوشــیده شــده و نمــای 

جالبــی پیــدا کــرده اســت.
ــه  ــی ب ــی زیبای ــم ســتون های تزیین ــای خارجــی کلیســا ه در نم
ــاص  ــمایل خ ــکل و ش ــن ش ــل همی ــه دلی ــورد و ب ــم می خ چش
ــی  ــن جایگاه ــی قزوی ــای تاریخ ــان بناه ــور در می ــای کانت کلیس

ــرده اســت. ــدا ک ــاوت پی متف

بهار از افق مینودر سر می زند/ قزوین مقصد گردشگران
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ــم  ــوان کوچکــی کــه نی ــور از ای ــد از عب ــن کلیســا بع در ورودی ای
ــاق  ــی و دو ات ــه ســالن اصل ــر اســت، ب ــن باالت ــر از ســطح زمی مت
ــا  ــاز می شــود کــه هــر کــدام ب کوچــک در شــمال و جنــوب آن ب
ــم  ــال ه ــد. ه ــاط دارن ــرون ارتب ــه بی ــبی ب ــل اس ــای نع پنجره ه
ــه و محــراب اســت و در دو طــرف آن، دو فضــای  ــامل نمازخان ش
مســتطیل شــکل طراحــی شــده امــا دربــاره تاریخچــه بنــا، در دوره 
مشــروطه، محوطــه ای بــه نــام کانتــور در اختیــار روس هــای تزاری 

ــد. ــر اداری خــود را در آن مســتقر کردن قــرار گرفــت کــه دفات
ــط  ــه توس ــن محوط ــل ای ــور در داخ ــای کانت ــس از آن کلیس پ
ــور  ــه کانت ــان ب ــر گذارت ــد. اگ ــا ش ــا بن ــازی روس ه شــرکت راه س
بیفتــد می بینیــد کــه در محوطــه کلیســا دو مقبــره قــرار دارد. ایــن 
دو مقبــره ربطــی بــه خادمــان یــا کشیشــان کلیســا نــدارد؛ یکــی از 
ایــن مقبره هــا متعلــق بــه یــک خلبــان روســی اســت کــه بــر اثــر 
ســقوط هواپیمایــش در جنــگ جهانــی اول کشــته شــد و دیگــری 

متعلــق بــه یــک مهنــدس راه ســازی روســی اســت.

عمارت کاه فرنگی یا چهل ستون
ــم دوره  ــار مه ــی از آث ــی یک ــا کاه فرنگ ــتون ی ــارت چهل س عم
صفویــه در قزویــن اســت کــه در مرکــز شــهر قزویــن و در جنــوب 
ــده و  ــی واقع ش ــاغ بزرگ ــان ب ــدان آزادی(، در می ــبزه میدان )می س
تنهــا کوشــک باقی مانــده از مجموعــه کاخ هــای ســلطنتی روزگار 

ــت. ــب اس شاه طهماس
ایــن بنــا در دوره قاجاریــه توســط محمدباقــر سعدالســلطنه فرماندار 

وقــت قزویــن بازســازی شــد و چهل ســتون نــام گرفــت.
بنــا ســاختمانی هشــت ضلعی بــه مســاحت تقریبــی 500 مترمربــع 
ــه  ــرک در دوطبق ــار ت ــک معم ــه ی ــاس نقش ــر اس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــا و اتاق هــای کوچکــی در هــر طبق ساخته شــده و دارای تاالره
اســت. رواقــی بــا ســتون های آجــری و قوس هــای نیــم دایــره ای 
ــی  ــا ســتون های چوب ــی ب ــاالی آن ایوان ــر ب ــا را در برگرفتــه و ب بن

استوارشــده  اســت.
نقاشــی های دیــواری طبقــه اول نمونــه ای از هنــر نگارگــری 
مکتــب قزویــن و دارای شــهرت جهانــی اســت. مکتــب حاکــم بــر 
ــه،  ــر گرفت ــز تأثی ــر و تحــوالت سیاســی نی ــن نقاشــی ها از تغیی ای
ــتون  ــاریه در چهل س ــب افش ــاه و مکت ــور نادرش ــه ظه به نحوی ک

ــود. ــده می ش دی
ــه نقاشــی های کاخ  ــز در ســومین الی ــار نی ــور قاج ــن ظه همچنی
ــه   ــان رفت ــان از می ــرور زم ــه به م ــد ک ــده می ش ــتون دی چهل س
اســت. ایــن دیوارهــای مزیــن بــه نقاشــی و دیوارنگاره هــا در نــوع 
خــود منحصربه فــرد بــوده و وجــود ســه الیــه دیــوار نــگاره حاکــی 

از گذشــت ادوار مختلــف تاریخــی بــر آن اســت.
تــاالر بــزرگ طبقــه دوم بــا ارســی های پنــج چشــمه ای در چهــار 

ــدد کــه  ــاال می پیون ــه محوطــه غــام گــردش ب ــی ب جهــت اصل
ــا  ــن بن ــت. از ای ــوده اس ــوش ب ــه پ ــدی از خنچ ــقف بلن دارای س
هم اکنــون بــه عنــوان گنجینــه )مــوزه( قزویــن اســتفاده می شــود.

گفته انــد بنــای هشت بهشــت اصفهــان بــا گرتــه بــرداری از 
ــن در  ــتون قزوی ــارت چهل س ــت. عم ــده اس ــر ساخته ش ــن اث ای
بهمن مــاه ســال   133۴بــه شــماره 389 در فهرســت آثــار تاریخــی 

ــت. ــده اس ــران ثبت ش ای

خانه بهروزی ها
خانــه بهــروزی مربــوط بــه دوره قاجــار اســت و در قزویــن، خیابــان 
ــر در تاریــخ  11 مــرداد  امــام، کوچــه  زرگرهــا واقع شــده و ایــن اث
138۴ بــا شــماره ثبــت 1۲۶08 به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.
ــازی  ــاری خانه س ــیوه معم ــای ش ــه بناه ــروزی ازجمل ــه به خان
قزویــن اســت کــه بــا حیــاط مرکــزی اصلــی و حیاط هــای جانبــی 
ــم کشــکولی، در دو  ــا تناســب نی ــی ب ــاط اندرون شــکل گرفته و حی
جبهــه دارای شاه نشــین های تابســتانی و زمســتانی و در دو جبهــه 

ــت. ــی اس ــاق نمای ــای ط ــر دارای ایوان ه دیگ
ــاط  ــا حی ــتون دار ب ــی س ــق ایوان ــه از طری ــی خان ــین اصل شاه نش
بیرونــی نیــز ارتبــاط دارد. خانــه در دو طبقــه زیرزمیــن و هــم کــف 
ــی های آن،  ــوها وارس ــه بازش ــری لب ــات آج ــکل گرفته و تزیین ش

ــت. ــن بناس ــه ای ــات قابل توج ــه تزیین ازجمل
خانــه تاریخــی بهــروزی قزویــن از آثــار ارزشــمند دوره قاجاریــه بــا 

ظرفیــت ۲7 تخــت، رســتوران و حمــام ســنتی، آتلیــه عکاســی و... 
ــا در  ــز شــده اســت ت ــظ فضــای ســنتی نوســازی و تجهی ــا حف ب
ــات  ــی امکان ــن اقامت ــر اماک ــا و دیگ ــا، مهمان پذیره ــار هتل ه کن
ــال مســافران و گردشــگران در  ــاه ح و تســهیات الزم جهــت رف

اختیــار آن هــا قــرار گیــرد.
ــع زمیــن  ــا مســاحت 1355 مترمرب ــه و هتــل تاریخــی ب ایــن خان
ــای شــامل ســه طبقه و دو بخــش  ــع ســطح زیربن و 1۲10 مترمرب

ــی اســت. ــی و اندرون بیرون

حمام قجر
گرمابــه قجــر یــادگار دوران صفویــه و از بزرگ تریــن گرمابه هــای 
شــهر قزویــن اســت کــه چــون نگینــی زیبــا در بیــن آثــار تاریخــی 

ــد. ــهر می درخش ش
یکــی از کهن تریــن و بزرگ تریــن گرمابه هــای قزویــن کــه  
ــام  ــاهی« ن ــام ش ــت »حم ــده و نخس ــاه ساخته ش ــتور ش ــه دس ب
داشــته، حمــام قجــر قزویــن اســت کــه  تاریــخ بنــای آن را "صحت 
ــه در دوره ای  ــرا ک ــت چ ــادل 1057 اس ــه مع ــد ک ــت" گفته ان عافی
تاریخــی معمــاران بنــا بــه دلیــل مانــدگاری تاریــخ ســاخت، آن را 
به صــورت رمزگونــه یــا بــه شــعر نوشــته و بــا احتســاب عــدد ابجد 

ــت. ــده اس ــعر باقی مان ــاخت در دل ش ــخ س آن، تاری
ایــن روش باعــث می شــود کــه شــعر در اذهــان باقــی بمانــد و اگــر 
زمانــی کتیبــه ثبت شــده در آن تخریــب شــود، تاریــخ ســاخت آن 

محفــوظ اســت.
ایــن حمــام یکــی از کهن تریــن و بزرگ تریــن گرمابه هــای 
ــر  قزویــن اســت کــه در ســال 1057 هجــری قمــری توســط امی
ــه  ــه در محل ــاه عباس دوم در دوره صفوی ــران ش ــان از امی ــه خ گون
عبیــد زاکانــی فعلــی بنــام حمــام شــاهی ساخته شــده کــه بــا ســه 
ــزار و ۴5  ــر ه ــه بالغ ب ــدر و گرمخان ــربینه، میان ــی س ــش اصل بخ

ــاحت دارد. ــع مس مترمرب
ــت و از دو  ــع اس ــدود 10۴5 مترمرب ــر در ح ــام قج ــاحت حم مس
ــه و ســه بخــش اصلــی ســربینه،  ــه و مردان ــه زنان قســمت جداگان
میانــدر و گرمخانــه تشکیل شــده اســت. درب اصلــی حمــام رو بــه 
ــه ســربینه منتهــی  ــه مارپیچــی ب ــا راه پل ــاز می شــود و ب جنــوب ب

می شــود.
ــرار  ــی در وســط آن ق ــوض زیبای ــه ح ــه ک ــزرگ گرماب ــربینه ب س
ــا  ــت ضلعی ب ــی هش ــا را در پان ــین و طاق نم ــش شاه نش دارد، ش

ــد. ــد می ده ــه پیون ــه گرمخان ــی ب راهروی
ســربینه مکانــی بــرای تعویــض لبــاس و آمــاده شــدن مراجعیــن 
بــرای اســتحمام بــوده اســت، درب دیگــری نیــز از جانــب غربــی 
بــه حمــام راه داشــته کــه احتمــااًل مخصــوص بانــوان بــوده اســت. 
ســربینه کــه طرحــی مســتطیل شــکل دارد و از دو طــاق جناغی در 
شــرق و غــرب آن تشکیل شــده، توســط راهرویــی کــه دارای طــاق 

جناغــی بســیار باریــک اســت بــه گرمخانــه راه می یابــد.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــی  ــت و اتاقک های ــکل چلیپاس ــه ش ــه ب ــه و مردان ــه زنان گرمخان
بــرای شستشــو در شــرق و غــرب آن تعبیه شــده کــه پوشــش بنــا، 
ــری را  ــه ای عمــل نورگی ــد جــام  خان ــدی اســت و در هــر گنب گنب

ــد. ــام می ده انج
ازاره گرمخانه هــا تــا ارتفــاع 1.5 متــر کاشــی کاری شــده و رســمی 

بنــدی و یــزدی بنــدی ســقف ها بــه تزییــن آن افــزوده اســت.
ســنگ های بــزرگ و یک تکــه ای کــه ســکوها را فــرش کــرده، از 
ــر تاریخــی در  ــن اث ــا محســوب می شــود. ای ــن بن ویژگی هــای ای
ســال 1379 توســط میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان قزوین 
ــت  ــن و مدیری ــهرداری قزوی ــرمایه گذاری ش ــا س ــداری و ب خری
ســازمان نوســازی و بهســازی مرمــت شــد و هم اکنــون به عنــوان 
ــاغل  ــوم و مش ــوام، آداب ورس ــش اق ــی در3 بخ ــوزه مردم شناس م

ــرد. ــرار می گی ــدان ق ــد عاقه من ــورد بازدی م
ایــن مــوزه از ســه بخــش تــاالر اقــوام، مشــاغل و آئین هــا 
تشکیل شــده اســت کــه در قســمت ســربینه زندگــی اقــوام غالــب 
ســاکن قزویــن ماننــد تــات، مراغــی، کــرد، لــر و تــرک بــه معرض 
نمایــش گذاشــته و در تــاالر میانــدر، آیین هــای ســیزده بدر، 
ــام حســین )ع( و در قســمت  ــدر و مراســم ســوگواری ام پنجــاه ب
ــی،  ــه داری، بارفروش ــت، مکتبخان ــغل حجام ــش ش ــز ش ــر نی آخ
ــد  ــرض دی ــی در مع ــی، دعانویســی و حاج ــری، تعزیه خوان آهنگ

ــت. ــه اس ــدگان قرارگرفت بازدیدکنن
ایــن حمــام در ســال 1379 خورشــیدی توســط ســازمان 
ــا  ــداری و ب ــن خری ــتان قزوی ــگری اس ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــت ســازمان نوســازی  ــن و مدیری ســرمایه گذاری شــهرداری قزوی
ــر  ــی تغیی ــوزه مردم شناس ــوان م ــد و به عن ــت ش ــازی مرم و بهس
ــوم و  ــوام، آداب ورس ــش اق ــامل 3 بخ ــوزه ش ــن م ــری داد. ای کارب
مشــاغل اســت و زندگــی روزمــره مــردم بــه وســیله مجســمه هایی 
ــرداد  ــخ 11 م ــه اســت و در تاری ــوم قرارگرفت ــد عم ــرض دی در مع
138۴ بــا شــماره ثبــت 1۲۶01 به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 
بــه ثبــت رســیده اســت. در نــوروز 93 حــدود 70 هــزار گردشــگر و 

ــد. ــد کــرده بودن ــن محــل بازدی مســافر از ای

عمارت شهرداری
ــهرداری  ــارت ش ــن عم ــن قدیمی تری ــهرداری قزوی ــاختمان ش س
اســت کــه قبــل از وقوع جنــگ جهانی اول توســط شــرکت روســی 
»شوســه« کــه راه شوســه قزویــن بــه تهــران را احداث کرد ســاخته 

شــد.
ــات  ــی و اجتماع ــل زندگ ــوان مح ــارت به عن ــن عم ــا از ای روس ه
ــه  ــه موظــف ب ــگ ک ــد از جن ــا بع ــد ام ــتفاده می کردن ــری اس هن
ــه  ــه بلدی ــه ب ــن مجموع ــدند، ای ــران ش ــه ای ــت ب ــت غرام پرداخ
ــال 130۶  ــد و از س ــل داده ش ــن تحوی ــابق( قزوی ــهرداری س )ش

ــد.   ــتقر ش ــن در آن مس ــهرداری قزوی ش
ورودی بنــا دو پلــه بلندتــر از کــف حیــاط اســت و بــه صــورت یــک 
ــه از  ــاق ورودی ک ــت. ات ــتون اس ــده و دارای ۶ س ــو آم ــوان جل ای
ــت و دارای  ــکل اس ــع ش ــاده و مرب ــود س ــعب می ش ــوان منش ای
ــاده و  ــقفی س ــفید و س ــگ سیاه وس ــه رن ــی هایی ب ــا کاش ــی ب کف

تخــت اســت.
ایــن عمــارت پــس از انجــام عملیــات مرمــت بــه »مــوزه بلدیــه« 
تغییــر کاربــری داد و ازجملــه آثــاری کــه در ایــن مــوزه بــه نمایش 
گذاشته شــده می تــوان بــه زیــن اســب، دســتگاه تایــپ و 
رادیوگــرام صدرالعلمــاء )اولیــن شــهردار قزویــن(، مکاتبــات اداری، 
نامه هــای ارسال شــده توســط مــردم، بیــش از ۲000 ســند از 

ــز اســنادی در خصــوص شــرکت های  ــای شــهرداری و نی حوزه ه
زیرمجموعــه شــهرداری همچــون شــرکت آب و بــرق، اشــاره کرد 

ــده اند. ــرار داده ش ــد ق ــرض دی ــه در مع ک

اوان، دریاچه ای بر بام قزوین
ــن واقع شــده  ــری شــمال شــرق قزوی ــه اُوان، در 88 کیلومت دریاچ
ــن و در  ــه ورودی قزوی ــه ب ــن ک ــران- قزوی ــان ته ــت. از اتوب اس
اصطــاح مــردم محلــی، بــه میــدان غریــب کش رســیدید، ســمت 

ــد. ــوت را می بینی ــوی الم ــتتان تابل راس
مســیر قزویــن و المــوت کــه مســیری تماشــائی و پــر از 
ــر از  ــور و پ ــتانی و صعب العب ــه کوهس ــبز و البت ــت های سرس دش
ــد. از  ــه می دهی ــت را ادام ــیار زیباس ــاک و بس ــای خطرن گردنه ه
رجایــی دشــت کــه بگذریــد و حــدود 3 ســاعت کــه راه بپیماییــد 
بــه یــک دوراهــی می رســید. یــک راه بــه ســمت المــوت مــی رود 
ــه دریاچــه اُوان، پــس از طــی 8 کیلومتــر و گذشــتن  و راه دیگــر ب
از روســتای سرســبز زرآبــاد، گردنــه آخــر را کــه رد کنیــد، دریاچــه 

اُوان دیــده می شــود.
ــه در  ــع ک ــزار مترمرب ــاحت 70 ه ــا مس ــت ب ــه ای اس اُوان دریاچ
ــتای  ــار روس ــان چه ــا و در می ــطح دری ــری از س ــاع 1815 مت ارتف

اوان، وربــن، زوار دشــت و زرآبــاد واقع شــده اســت.
ــروه غواصــی  ــک گ ــه ی ــرآورد ک ــن ب ــق آخری عمــق دریاچــه طب
ــده  ــری ش ــر اندازه گی ــا ۶.8 مت ــر ب ــد براب ــام دادن ــال 9۲ انج در س
اســت، هیــچ رودی بــه دریاچــه نمی ریــزد و آب آن از چشــمه های 
جوشــانی کــه از کــف دریاچــه بــه بــاال می آیــد تأمیــن می شــود و 
از ســرریز آب دریاچــه، مــزارع کشــاورزی اطــراف تغذیــه می شــود.
ــه،  ــون دریاچ ــبز پیرام ــای س ــدن فض ــکوفا ش ــا ش ــوروز ب ــام ن ای
ــژه  ــری و به وی ــی گی ــرج و ماه ــرای تف ــبی ب ــل مناس اوان مح
گذرانــدن روز طبیعــت اســت بــر همیــن اســاس ســاالنه هم زمــان 
بــا فرارســیدن روز طبیعــت پیرامــون ایــن دریاچــه مملــو از 
خانواده هایــی اســت کــه از شــهرهای مختلــف اســتان های تهران، 
البــرز و قزویــن بــرای برخــورداری از ایــن محیــط بکــر خــود را بــه 

رســانده اند. اوان 
ــای تاریخــی و گردشــگری و  ــتن جاذبه ه ــا داش ــن ب ــتان قزوی اس
طبیعــت زیبــا و بکــر خــود می توانــد ایــام خوشــی را تــوأم بانشــاط 
و فرح بخشــی بــرای خانواده هــا فراهــم کنــد و تجربــه شــیرینی از 

ســفر را در تعطیــات ســال نــو بــه ثبــت برســاند.
نــوروز قزویــن زیبــا و دیدنــی اســت و مــردم خــون گــرم 
و میهمان نــواز ایــن خطــه بــا ســوغات و صنایع دســتی و 
شــیرینی های لذیــذ خــود منتظــر ورود گردشــگران داخلــی و 
خارجــی هســتند تــا ایــام خوشــی را بــرای هم وطنــان مهیــا کننــد.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــور  ــی کش ــق زیارت ــه مناط ــم از جمل ــهر ق ش
ــهر  ــن ش ــادی ای ــراد زی ــاالنه اف ــه س ــت ک اس
مقــدس را بــه عنــوان مقصــد ســفرهای 
ــد. ــاب می کنن ــود انتخ ــی خ ــیاحتی و زیارت س

در فصــل هفتــم کتــاب تاریــخ قــم آمــده 
اســت کــه شــواهدی نشــان می دهــد اســکندر 
ــس از  ــرده و پ ــران ک ــم را وی ــی شــهر ق مقدون
ــه یــن شــهر  او قبــاد بــه هنگامــی کــه از ویران
ــن  ــه همی ــا ب ــرد و بن ــاد ک ــته، آن را آب می گذش

ــت. ــته اس ــم گذاش ــم آن را ق ــل او اس نق
قــم در ســال ۲3 هجــری بــه دســت ابوموســی 
اشــعری فتــح شــد. از ایــن تاریــخ بــه بعــد قــم 
ــه شــیعه  ــه شــهر اهــل بیــت)ع( و قمی هــا ب ب
ــگاه  ــه پناه ــم ب ــدند و ق ــهره ش ــب ش متعص
شــیعیان و مخالفــان خلفــای امــوی و عباســی 

ــل شــد. تبدی
ــهر  ــابقه ش ــواهد س ــدارک و ش ــاس م ــر اس ب
ــا  ــردد. ام ــاز می گ ــانی ب ــه دوران ساس ــم ب ق
مهم تریــن رویــدادی کــه در تاریــخ قــم 
ــن شــهر  ــردم ای ــم اســام آوردن م ســراغ داری

ــود. ــیع ب ــرش تش و پذی
مــردم قــم در دوره قبــل از فتوحــات اســامی، 
زرتشــتی بودنــد و آتشــکده های متعــددی 
ــت.  ــود داش ــی آن وج ــهر و نواح ــن ش در ی
ــان  ــی یهودی ــیان، از زندگ ــر مجوس ــاوه ب ع
ــزارش  ــهر گ ــن ش ــاکن در ای ــیحیان س و مس

ــت. ــده اس ــم ش ه
صاحــب کتــاب تاریــخ قــم بــاب نوزدهــم کتاب 
ــن  ــان و مجوســیان ی ــار یهودی ــه اخب خــود را ب
منطقــه اختصــاص داده و از زندگی مســیحیان و 
همچنیــن از مبلــغ جزیــه اهــل ذمــه ایــن شــهر 

ســخن گفتــه اســت.

فتح قم
ــد،  ــح ش ــلمانان فت ــت مس ــه دس ــم ب ــی ق وقت
ــده  ــدند و ع ــلمان ش ــردم آن مس ــی از م جمع
دیگــر در ییــن زرتشــتی باقــی ماندنــد و جزیه را 
پذیرفتنــد کــه تــا چنــد قــرن بعــد آتشــکده های 

آنــان در ایــن منطقــه باقــی بــود.
در  می نویســد:  قــم  وصــف  در  همدانــی 

ــش  ــه از آت ــکده دیرین ــم، آتش ــان ق مزدیج
آذرگشســب وجــود داشــت کــه درهــای 
طایــی آن بــه هنــگام تســخیر ایــن نواحــی 
در زمــان عبدالملــک مــروان بــه کعبــه 
انتقــال داده شــد، امــا آتشــکده آذر مهریــن در 
زمــان بهــرام گــور بــه وســیله ســورین قمــی 
بــه جــوزان انتقــال یافــت و در آنجــا آتشــکده 

ــد. ــاخته ش س
در برخــی کتاب هــای تاریخــی همچــون فتــوح 
ــت:  ــده اس ــم آم ــی ق ــخ مدهب ــدان و تاری البل
آتشــکده مرکــزی شــهر قــم در نیمه هــای دهه 
دوم قــرن دوم هجــری، بــه هنگامــی کــه بیــن 
ــاف  ــی اخت ــیان قم ــعری و مجوس ــراب اش اع
ــدند،  ــروز ش ــیان پی ــر مجوس ــراب ب ــاد و اع افت
بــری همیشــه خامــوش شــد. امــا آثــار آنــان در 
ــا مدت هــا بعــد همچنــان باقــی  اطــراف قــم ت

ــود. ب
ــم  ــه ق ــود از منطق ــزارش خ ــری در گ اصطخ
ــه ای  ــم منطق ــهر ق ــی ش ــد: در نزدیک می نویس
ــردم  ــه م ــود دارد ک ــری وج ــه کب ــام قلع ــه ن ب
ــار  ــد و آث ــتی مذهب ان ــاً زرتش ــتا عموم آن روس
مخصــوص زرتشــتیان از قبیــل معبــد، دخمــه و 
ــن شــهر  ــون( در اطــراف ای آتشــکده )هــم اکن

دیــده می شــود.
در هــر صــورت، تــا اواخــر قــرن چهــارم هجری 
از زندگــی مــردم غیــر مســلمان در ایــن منطقــه 
ــارم  ــرن چه ــس از ق ــی پ ــده، ول ــر داده ش خب
مــردم منطقــه بــه طــور عمــوم مســلمان 

معرفــی شــده اند.
گــر چــه مــردم شــهر قــم هماننــد دیگــر بــاد 
فتــح شــده در آن زمــان، ابتــدا بــا مذهب تســنن 
آشــنایی یافتنــد، امــا در میــان همــه شــهر های 
ــد: اصفهــان، کاشــان، ری،  همجــوار خــود مانن
ــه  ــا ب ــتر آن ه ــه بیش ــاد ک ــر ب ــاوه و دیگ س
دســت ابوموســی اشــعری فتــح شــده اند، تفکــر 

شــیعی را برگزیدنــد.
پــس از پذیــرش اســام و تشــیع از ســوی 
مــردم قــم، سرنوشــت ســاز ترین رخــداد تاریــخ 
ــن  ــه ای ــه)س( ب ــرت معصوم ــدن حض ــم، آم ق

ــت. ــهر اس ش

موقعیت جغرافیایی قم
ــع  ــری واق ــک و کوی ــه ای خش ــم در منطق ق
ــرم و  ــوای گ ــود ه ــا وج ــا ب ــت ام ــده اس ش
خشــک ایــن اســتان بــه دلیــل ســیر مهاجــرت 
ــود دارد  ــه در آن وج ــی ک ــای خاص و ویژگی ه

ــت. ــه اس ــورد توج ــتانی م اس
ــری  ــه 1۴0 کیلومت ــه در فاصل ــم ک ــهر ق ش
جنــوب شــهر تهــران قــرار دارد در ســال 
ــتان  ــن اس ــد، ای ــل ش ــتان تبدی ــه اس 1375 ب
پنــج بخــش، 10 دهســتان و 3۶3  دارای 
آبــادی دارای ســکنه اســت. اســتان قــم تنهــا 
یــک شهرســتان دارد و جعفرآبــاد، خلجســتان، 
مرکــزی، ســلفچگان و کهــک از جملــه پنــج 

ــتند. ــم هس ــش ق بخ
اســتان قــم تقریبــًا در مرکــز ایــران در 
ــا 35 درجــه  موقعیــت 3۴ درجــه و 8 دقیقــه ت
ــه  ــی و 50 درج ــرض جغرافیای ــه ع و 11 دقیق
ــول  ــه ط ــه و 3 دقیق ــا 5۲ درج ــه ت و ۶ دقیق
جغرافیایــی قــرار گرفتــه اســت و از شــمال بــه 
ــه اســتان ســمنان  اســتان تهــران، از شــرق ب
ــوب  ــر، از جن ــت کوی ــک و دش ــه نم و دریاچ
ــتان  ــه اس ــرب ب ــان و از غ ــتان اصفه ــه اس ب

ــت. ــدود اس ــزی مح مرک
ــیصد  ــزار و س ــازده ه ــدوداً ی ــم ح ــاحت ق مس

ــت. ــع اس ــر مرب کیلومت
ــتان  ــن اس ــتانی ای ــات کوهس ــن ارتفاع بلند تری
ــه  ــام قل ــه ن ــم، ب ــهر ق ــری ش در ۴5 کیلومت
بــرف انبــار بــه ارتفــاع 3150 متــر اســت کــه در 
فصــول ســرد ســال یخچالــی دارد کــه نــام این 

ــه از آن اســت. ــز برگرفت کــوه نی
ــاع 3330  ــا ارتف ــا ب ــم ولیج ــوه ق ــن ک بلند تری
ــیه  ــتان در حاش ــه اس ــت ترین نقط ــر و پس مت
ــر  ــدود 790 مت ــاع ح ــا ارتف ــک ب ــه نم دریاچ

ــت. اس
آرامــگاه حضــرت معصومــه)س( و مســجد 
ــن  ــتی ای ــه توریس ــران دو جاذب ــدس جمک مق
ــعت  ــم وس ــتان علی رغ ــن اس ــت. ای ــهر اس ش
کــم، از آب و هــوای متنوعــی برخــوردار اســت 
از نظــر عــرض جغرافیایــی ایــن اســتان در 
عرض هــای میانــی نیمکــره شــمالی واقــع 
شــده اســت بنابرایــن بایــد آب و هــوای معتــدل 
ــون  ــی همچ ــر عوامل ــی تأثی ــد ول ــته باش داش
ــبب  ــاع س ــل ارتف ــر و عام ــه کوی ــی ب نزدیک
پیدایــش تغییــرات و تفاوت هایــی در آب و 

ــت. ــده اس ــوای آن ش ه

قــم اســتانی مطــرح و مــورد توجــه در 
جهــان اســت

فرمانــدار قــم در تشــریح آب و هــوای ایــن 
اســتان ســه نــوع آب و هــوای گــرم و خشــک، 
ــدل کوهســتانی را  گــرم و نیمــه خشــک و معت

ــرد. ــر ک ــن اســتان ذک ــرای ای ب
ــاس  ــر اس ــهر ب ــن ش ــت ای ــیار جمعی ــا س رض
ــا 959 و 11۶  ــر ب ــال 1385، براب ــماری س سرش
ــم را  ــن رق ــه وی ای ــت ک ــوده اس ــر ب ــزار نف ه
در ســال 90 بیــش از یــک میلیــون و 1۴0 نفــر 

ــرد. ــوان ک عن
ــی حضــرت  ــارگاه ملکوت ــه وجــود ب وی در ادام
معصومه)س(، مســجد مقــدس جمکــران، حوزه 
علمیــه و حضــور مراجــع و نقشــی که این شــهر 
در دوران انقــاب اســامی داشــته اســت اشــاره 
و می گویــد: قــم شــهری مطــرح و مــورد 
ــت و  ــان اس ــی در جه ــور و حت ــه در کش توج
وجــود حــوزه علمیــه موجــب شــده تــا تــا اتبــاع 
خارجــی بیــش از 90 کشــور جهان در این شــهر 

حضــور داشــته باشــند.
ــل از  ــینیه قب ــه پیش ــه ب ــا توج ــم ب ــتان ق اس
اســام و معمــاری اســامی دارای بنا هــا و آثــار 
ــا بررســی های  تاریخــی متعــددی اســت کــه ب
ــار  ــن آث ــر از ای ــون 3۲۶ اث ــده تاکن ــام ش انج
در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده 
کــه شــامل اماکــن متبرکــه، محوطه هــای 
و  قلعه هــا  باســتانی،  تپه هــای  و  تاریخــی 
انبار هــا  پل هــا، کاروانســر ها، مســاجد، آب 
ــرار  و... و. شناســایی شــده و تحــت حفاظــت ق

گرفته انــد.
ــان از  ــتاهای قاه ــه روس ــم در ادام ــدار ق فرمان
ــع  ــان از تواب ــتان، ورج ــش خلجس ــع بخ تواب
بخــش کهــک، فــردو از توابــع بخــش کهــک 
کــه ایــن روز ها بــه دلیــل تأسیســات هســته ای 
ــه،  ــتاهای جعفری ــی دارد و روس ــهرت جهان ش
دســتجرد و کرمجــگان، بیدهــن، وشــنوه و 
ــم  ــتان ق ــم اس ــتاهای مه ــرد را از روس راهج
برشــمرد کــه گــردو، بــادام، انــار، انگــور، تــوت، 
ــوالت  ــدق از محص ــا، فن ــار، گی ــی و خی گاب

ــت. ــتا ها اس ــن روس ــی ای ــم باغ مه
ســیار در ادامــه تعــداد امامــزادگان ایــن اســتان 
را بیــش از ۴00 امامــزاده عنــوان کــرد کــه 
امامــزاده اســماعیل، مجموعــه چهــل اختــران، 
پنــج امامــزاده و حلیمــه خاتــون از جملــه 

ــت. ــزادگان اس امام

سیاحتی معنوی در دل سوخته کویر/ 
گذری بر ردپای قم در قدیم

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ســنندج جــزء یکــی از تاریخــی تریــن ســکونت گاه هــای ایران 
اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز وجــود آثــار تاریخــی و بناهــای 
زیبــا بــر اســاس ســبک معمــاری اصیــل ایرانــی و اســامی در 

تمــام نقــاط ایــن شــهر وجــود دارد.
ــالیان دور  ــه از س ــت ک ــتان اس ــتان کردس ــز اس ــنندج مرک س
ــه عنــوان شــهری مهــم در کشــور مطــرح  تاکنــون همــواره ب
بــوده و امــروز نیــز بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص جزو یکــی از 
شــهرهای مهــم در کشــور اســت و در کنــار آن بایــد بــه ظرفیت 
هــای بــی نظیــر ایــن شــهر در تمامــی بخــش هــا بــرای جذب 

گردشــگر و مســافر نــوروزی نیــز اشــاره کــرد.
ــاره  ــهر من ــه ش ــنندج را ب ــراوان س ــدد و ف ــاجد متع ــود مس وج
هــا تبدیــل کــرده اســت چــرا کــه در هــر کوچــه و معبــر ایــن 
شــهر مســجدی برپــا شــده تــا اهالــی محــل بــه راحتــی بتوانند 
طاعــت و عبــادت خــود را در آن انجــام دهنــد کــه البتــه ذکــر 
ــیار دور  ــالهای بس ــه در س ــت ک ــروری اس ــز ض ــه نی ــن نکت ای
ــز  ــی نی ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــت ه ــن مســاجد در فعالی از ای

اســتفاده مــی شــده اســت.
مســجد جامــع ســنندج یــا همــان مســجد داراالحســان از نمونه 
ــائل  ــدای از مس ــه ج ــت ک ــنندج اس ــی در س ــاجد تاریخ مس
ــی فعالیــت هــای  ــن مــکان محــل اصل ــه اینکــه ای ــوط ب مرب
ــراف  ــهرهای اط ــایر ش ــنندج و س ــردم س ــی م ــی و مذهب دین
ــز  ــن مســجد نی ــای ای ــاری خــاص بن ــوع معم ــوده اســت، ن ب

ــت. ــردی اس ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه دارای ویژگ
ســنندج در کنــار داشــتن مســاجد بســیار در ســایر حــوزه هــای 
ــی  ــیار خوب ــای بس ــت ه ــز دارای ظرفی ــی نی ــی و تاریخ طبیع
ــی  ــم ران ــز حک ــته مرک ــه در گذش ــل اینک ــه دلی ــت و ب اس
حاکمــان محلــی بــوده، دارای بناهــای تاریخــی بســیاری اســت 
کــه ســبک خــاص معمــاری و مصالــح بــه کار رفتــه در جریــان 
ســاخت ایــن بناهــا ســنندج را بــه شــهری تاریخــی نیــز تبدیل 

ــرده اســت. ک
ــواز  ــای دل ن ــی و چشــم اندازه ــای طبیع ــی ه ــوزه زیبای در ح
نیــز ســنندج شــهره خــاص و عــام اســت کــه بــه عنــوان نمونه 
اصلــی ایــن حــوزه مــی تــوان بــه کــوه آبیــدر اشــاره کــرد کــه 
ســنندج را در دامــن خــود جــای داده و چشــم اندازهــای زیبایــی 
را خلــق کــرده اســت کــه چشــم هــر بیننــده ای را بــه ســوی 

خــود جلــب مــی کنــد.
بــازار شــهر ســنندج یکــی از بناهــای 
تاریخــی در اســتان کردســتان اســت و 
ــه تنهــا  ــا ن ــن بن ــز ای ــل نی ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــه ب ــاص آن بلک ــاری خ ــه معم در زمین
ــرای کســب و کار مــردم  ــی ب ــوان محل عن
از گذشــته هــای دور مطــرح بــوده اســت و 
امــروز نیــز محــل عرضــه و فــروش انــواع 
ــی و  ــاس محل ــژه لب ــه وی ــوالت ب محص
صنایــع دســتی و خــوراک و پوشــاک ایــن 

ــت. ــتان اس اس
شــهر ســنندج دارای دو بــازار بــزرگ و 
ــام  ــه ن ــا ب ــی از آنه ــه یک ــت ک ــده اس عم
بــازار قدیمــی شــناخته شــده اســت و دارای 
پــان مســتطیل شــکل اســت و دیگــری 

بــه نــام بــازار ســرتپوله اســت کــه پــان بــازار بــه شــکل یــک 
ــی  ــر بازارهــای ایران ــر خــاف اکث ــوده و ب ــزرگ ب مســتطیل ب
ــت. ــده اس ــداث ش ــکل اح ــی ش ــورت خط ــه ص ــه ب ــت ک اس

ــان  ــش جه ــدان نق ــراف می ــازار اط ــام از ب ــا اله ــازار ب ــن ب ای
اصفهــان ســاخته شــده اســت و در وســط ایــن بــازار ســراهای 
ــان کشــی در  ــر خیاب ــر اث ــه متاســفانه ب ــرار دارد ک ــی ق مختلف
اوایــل حکومــت پهلــوی از بیــن رفتــه و بــه دو بخــش تبدیــل 
ــنندجی و  ــازار س ــان ب ــمالی را خیاب ــش ش ــت و بخ ــده اس ش

ــد. ــی دانن ــازار آصــف م ــی را ب قســمت جنوب
از چهــار دروازه قدیمــی بــازار ســنندج اکنــون ســه دروازه مدخل 
ورودی قدیمــی باقــی آن مانــده اســت کــه تاریــخ ســاخت بــازار 
ــال 10۴۶  ــان اردالن" در س ــلیمان خ ــان "س ــه زم ــنندج ب س
هجــری قمــری بــه عنــوان والــی کردســتان از طــرف شــاهان 
ــت  ــز ایال ــوان مرک ــه عن ــنندج ب ــد و س ــوب ش ــوی منص صف

کردســتان انتخــاب شــده بــاز مــی گــردد.
ــه  ــازار و قلع ــن عصــر ب ــازار ســنندج در ای ــل ســاخت ب ــه دلی ب
حکومتــی "دژ ســنه" نیــز همزمــان ســاخته شــده انــد و ســقف 
راســته بــازار بــه صــورت طــاق و گنبــد ســاخته شــده اســت و 
ســقف حجــره هــا را نیــز بــه صــورت طــاق اجــرا شــده اســت 
و مصالــح عمــده بــازار از ســنگ و خشــت و آجــر ســاخته شــده 

اســت.
یکــی دیگــر از بازارهــای شــهر ســنندج کــه در محلــه ای بــه 
ــه  ــت ک ــرتپوله اس ــازار س ــت، ب ــده اس ــع ش ــرتپوله واق ــام س ن
ایــن بــازار از خیابــان شــهدا آغــاز و بــه ابتــدای بــازار مســتطیل 

شــکل کــه قبــًا بــه آن اشــاره شــده متصــل مــی شــود و ایــن 
بــازار کــه در مســیر راه قدیمــی مریــوان و ســقز بــه کردســتان 
عــراق شــکل گرفتــه اســت هنــوز بقایــای آن موجــود اســت.

 گــذر اصلــی آن کــه فاقــد ســقف اســت در اطــراف حجــره هــا 
ــد  ــر چن ــرار دارد ه ــف ق ــرف مختل ــواع ح ــی از ان ــازه های و مغ
کــه امــروزه رونــق گذشــته را نــدارد ولــی مشــخص اســت کــه 
در مســیر راه کاروانــرو بــرای رســیدن بــه بــازار اصلــی ســنندج 
شــکل گرفتــه و تــا امــروز بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت.

ــه دلیــل  ــازار ســرتپوله ســنندج ب هــر چنــد کــه ایــن روزهــا ب
قراگرفتــن در یکــی از بافــت های فرســوده شــهر ســنندج مورد 
ــای  ــبختانه اقدامه ــت خوش ــه اس ــرار گرفت ــادی ق ــب زی تخری
ــم ایــن  ــرای مرمــت و ترمی مناســبی و کارشناســی شــده ای ب
ــروز  ــه ام ــی رود ک ــه اســت و م ــای تاریخــی صــورت گرفت بن

هــم رونــق بــه ایــن محلــه برگــردد.
خانــه کــرد ســنندج کــه امــروز از آن بــه مــوزه مــردم شناســی 
ــای تاریخــی و از  ــی شــود یکــی از بناه کردســتان اســتفاده م
جملــه میــراث گرانبهــای فرهنگــی اســت کــه روزانــه میزبــان 

خیــل عظیمــی از مســافران و مهمــان اســت.
ــه دیگــر  ــی هــم از جمل ــه حبیب ــا همــان خان ــوزه ســنندج ی م
بناهــای تاریخــی در مرکــز کردســتان اســت کــه دارای معماری 
منحصــر بــه فــردی بــوده و ویژگی هــای ایــن عمــارت قدیمی 
ــه ســوی  ــده ای را ب ــر بینن ــه چشــم ه ــده اســت ک ــث ش باع

خــود جلــب کنــد.
ــز  ــته مرک ــالهای گذش ــه در س ــنندج ک ــروآباد س ــارت خس عم
ــی  ــان محل ــی از حاکم ــی یک ــم ران حک
کردســتان بــوده اســت، دیگــر بنــای 
ــتان  ــز کردس ــی در مرک ــی و قدیم تاریخ
ــی  ــز دارای ویژگ ــا نی ــن بن ــه ای ــت ک اس
هــای خاصــی بــوده و بــا توجــه بــه وجــود 
ــژه ای  ــی وی ــزرگ در آن زیبای ــی ب حوض

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
کلیسـای سـنندج، عمارت مشـیردیوان، پل 
قشـاق، حمام خان و شیشـه، عمارت احمد 
زاده و ... از جملـه دیگر بناهای تاریخی مرکز 
اسـتان کردسـتان بـه شـمار مـی رود که هر 
کدام از این بناها دارای ویژگی های مناسـبی 
برای بازدید مسـافران و مهمانان نـوروزی به 

شـمار می روند

سنندج؛ شهر مناره ها/ 
تلفیق زیبایی های 

طبیعی و بناهای تاریخی

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــواز شــهرت  ــان میهمان ن ــه ســرزمین مردم ــه ب ــان ک ــار کریم دی
دارد بــا ســه اثــر ثبــت جهانــی و به کارگیــری تمــام ظرفیت هایــش 
زمینــه را بــرای حضــور گردشــگران و رقم خــوردن خاطره شــیرین 

در نــوروز فراهــم کــرده اســت.
تاریخــی متعــددی را نیــز در خــود جــای داده اســت و بــه ویترینــی 
ــن  ــن تری ــی از که ــان یک ــی کرم ــف تاریخ ــای مختل از رویداده
ــر  ــا اث ــار صده ــود و در کن ــوب می ش ــور محس ــتان های کش اس
ثبــت جهانــی کــه بالغ بــر ۶۴0 مــورد می شــوندمحوطه های 

تبدیل شــده اســت.
کرمــان در قدیمی تریــن نقشــه های ایران زمیــن بــا نام هــای 
مختلــف جــای گرفتــه اســت و بناهــای به جــای مانــده از اعصــار 
ــد  ــن اســتان همچــون رشــته های مرواری ــف تاریخــی در ای مختل

ــند. ــتان می درخش ــن اس ــر عرصــه ای ب
در کنــار داشــته های تاریخــی کرمــان ســرزمین چهارفصــل 
ــا  ــتان ت ــمال اس ــی در ش ــق بیابان ــت و از مناط ــه اس ــز نام گرفت نی
ــتان های  ــتان و کوهس ــرب اس ــوب غ ــاران در جن ــای پرب جنگل ه
جنــوب و مرکــز ســرزمینی رنگارنــگ را ایجــاد کــرده کــه مملــو از 

شــگفتی اســت.
ــه  ــن منطق ــهداد، مرتفع تری ــن در ش ــه زمی ــن نقط ــود گرم تری وج
ــزی  ــات مرک ــه ف ــن نقط ــه زار و گودتری ــران در الل مســکونی ای
ایــران در کویــر لــوت ازجملــه شــگفتی های ایــن ســرزمین 

می شــود. محســوب 
ــه  ــی پارســیان کــه ب ــام یکــی از 10شــاخه اصل ــان از ن ــام کرم  ن
جنــوب ایــران آمدنــد گرفته شــده اســت. شــاخه های اصلــی 
پارســیان شــامل پاســارگادی، مارافــی، کرمانــی، ماســپی، پانتیالی، 

ــوند. ــاگارتی می ش ــی و س ــردی، دروپیک ــی، َم ــی، دای ِدروس
طبــق کتــب تاریخــی از شــهرهای کهــن ایــن ســامان، ســیرجان 
»شــیرگان باســتان«، بردســیر، بافــت »تپــه یحــی« و »به اردشــیر 
باســتان«، کرمــان »گواشــیر« فهــرج »پهــره باســتان« و ارگ بــم، 

نرماشــیر، رایــن و جیرفــت اســت.
یکــی از مهم تریــن وقایــع تاریخــی کرمــان حملــه آقــا محمدخــان 
قاجــار بــه ایــن شــهر اســت که طــی ایــن فاجعــه انســانی هــزاران 
نفــر از مــردم ایــن شــهر کشــته و یــا دســتگیر و کورشــدند. هنــوز 
ــن  ــه از ای ــان برگرفت ــام بســیاری از محله هــای شــهر کرم هــم ن
واقعــه تلــخ تاریخــی اســت کــه نشــان دهنده تأثیــر ایــن واقعــه در 

روح شــهر کرمــان دارد.
در شــهر کرمــان دو کــوه قــرار دارند کــه بقایــای نخســتین بناهای 

کرمــان کهــن بــر روی آن هــا ســر بــه فلک کشــیده اســت.
قلعــه دختــر و قلعــه اردشــیر از آثــار دوران ساســانی در شــرق شــهر 
کنونــی کرمــان، کــه هنــوز خرابه هــای آن هــا برجاســت، گــواه بــر 
ایــن اســت کــه الاقــل در زمــان اردشــیر بابــکان در همیــن محــل، 

شــهری آبــاد یــا قلعــه ای مهــم وجــود داشــته اســت.
 مؤلــف جغرافیــای کرمــان معتقــد اســت کــه حــدود ۲۲0 پــس از 
میــاد، بــه هنــگام فتــح کرمــان بــه دســت اردشــیر ایــن محــل 
ــا  ــت بن ــوده اس ــان ب ــت کرم ــز والی ــته و مرک ــام داش ــیر ن گواش
ــران اســت و  ــه ای ــل دوازده گان ــا از قبای ــه هــرودت کرمانی ــه گفت ب
ــر ایالــت کرمــان بوده اســت. ســاتراپی چهاردهــم )دارا( مشــتمل ب

کرمان از نظر موقعیت جغرافیایی
ایــن اســتان از شــمال بــه اســتان خراســان جنوبــی، از شــرق بــه 
سیســتان و بلوچســتان، از غــرب بــه یــزد و فــارس و از جنــوب بــه 

ــود. ــدود می ش ــزگان مح هرم
مســاحت اســتان معــادل 181 هــزار و 71۴کیلومتــر مربع اســت و از 

ایــن حیــث نخســتین اســتان پهنــاور ایران اســت.
ایــن اســتان درتقســیمات کشــوری ســابق ایــران اســتان شــماره 8 
ــود و هرمــزگان و یــزد را نیــز شــامل می شــد. بیشــترین  کشــور ب
جمعیــت زرتشــتیان ایــران در کرمــان زندگــی می کننــد و جشــن 

ــده اســت. ــی ثبت ش ــای مل ــان در فهرســت آیین ه ــده کرم س
جمعیــت اســتان کرمــان طبــق آخریــن سرشــماری ســه میلیــون 
ــا در  ــی از آن ه ــاً نیم ــه تقریب ــت. ک ــر اس ــزار و 519 نف و 1۴5 ه

ــد. ــی می کنن ــتاها زندگ روس
بــر اســاس یــک بررســی میدانــی و یــک جامعــه آمــاری از میــان 
ــود: 97.۴  ــر ب ــرار زی ــی به ق ــان درصــد اقوام ســاکنان اســتان کرم
ــمالی  ــد ش ــوچ،0.۲ درص ــرب، 0.5 بل ــرک، 0.3 ع ــارس، 0.9 ت ف
شــامل گیلــک، مازنــی، تالشــی و ترکمــن، 0.3 ســایر و 0.3 بــدون 

ــد. جــواب بودن
اســتان کرمــان در جنــوب شــرقی ایــران قــرار دارد و ارتفاعــات آن 
ــا  ــات ب ــن ارتفاع ــران اســت. ای ــزی ای ــه رشــته کوه های مرک دنبال
دارا بــودن بیــش از 1۴ قلــه بــا ارتفــاع بیــش از ۴000 متــر بهشــت 
کوهنــوردان نامیــده شــده اســت. کــوه هــزار چهارمیــن کــوه مرتفع 

ایــران بــا ارتفــاع ۴501 متــر در کرمــان واقع شــده اســت.
ــک  ــدیداً خش ــرم و ش ــی از گ ــوع آب و هوای ــان از تن ــتان کرم اس
ــاط  ــری، و در برخــی از نق ــا کوی ــدان خشــک ت ــه نه چن ــل ب متمای
ــدی  ــاردوئیه و تاح ــیر، س ــان، بردس ــر، کوهبن ــت، راب ــد باف مانن
شــهربابک از هوایــی معتــدل و ســرد و کوهســتانی برخوردار اســت. 
ــه ای و  ــرون منطق ــف ب ــای مختل ــر باده ــن اســتان تحــت تأثی ای

ــی اســت. محل
ــادی  ــوای آن را دســتخوش تحــوالت زی ــا آب وه ــن باده وزش ای
ــوده و  ــاد ب ــیار زی ــان بس ــتان کرم ــی در اس ــوع اقلیم ــد. تن می کن
مناطــق کوهســتانی ســرد و پربــرف مثــل رابــر، بزنجــان، بافــت، 
ــه زار و ده  ــاردوئیه، الل ــیرچ، س ــر، س ــر، خب ــان، گوغ ــن، کوهبن رای
بکــری و نیــز مناطــق گرمــی مثــل شــهداد و جازموریــان را در خود 

ــای داده اســت. ج
ــاص  ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــان ب ــتان کرم ــی اس ــوع آب و هوای تن
ــی،  ــرایط اقلیم ــن ش ــه ای ــت. درنتیج ــه اس ــور توج ــی در خ اقلیم
در نواحــی شــمال، شــمال غربــی، آب وهــوا خشــک، در جنــوب و 
جنــوب شــرقی گــرم و مرطــوب و در جنــوب غربــی و مرکــز ســرد 
ــت  ــری دش ــای 30-۶0 میلی مت ــت. بارندگی ه ــتانی اس و کوهس
ــر، ده  ــای راب ــری کوه ه ــهداد و 350-۴00 میلی مت ــیر و ش نرماش
ــر  ــر در گوغ ــش از ۴00 میلی مت ــی بی ــارز، و حت ــال ب ــری و جب بک
ــران و  ــوب شــرق ای ــی جن ــارک مل ــا پ ــود تنه ــز وج ــت و نی و باف
ــی  ــارک مل ــی پ ــران یعن ــوب ای ــی جن ــارک مل ــن پ بزرگ تری
ــای مناطــق  ــت خــود گوی ــی شهرســتان باف ــوب غرب ــر در جن خب

ــتان اســت. ــن اس ــاوت در ای ــک متف اکولوژی
مناطــق مرکــزی، غربــی، جنــوب غربــی و تاحــدی شــرقی اســتان 
ــوردار  ــتان برخ ــادی در فصــل زمس ــوالک زی ــرف و ک ــارش ب از ب
ــمال  ــرقی وش ــوب ش ــق جن ــی در مناط ــت بارندگ ــت. وضعی اس
ــزی،  ــاران و در نواحــی مرک ــه صــورت ب ــب ب ــتان اغل شــرقی اس
ــرف اســت و در  ــی و غــرب و شــمال غــرب اســتان ب جنــوب غرب
محــدوده آبــان مــاه تــا فروردین مــاه قــرار دارد و از بادهــای غربــی 
ــب موســمی و  ــه اغل ــه می شــود ک ــه تغذی ــی منطق و شــمال غرب

خشــک اســت.

امکانات حمل ونقل
ــگاه  ــاد جای ــه ابع ــل در هم ــاظ حمل ونق ــه لح ــان ب ــتان کرم اس

ــه دارد. ــه خاورمیان ــور و منطق ــژه ای در کش وی
در حــال حاضــر در اســتان کرمــان پنــج فــرودگاه وجــود دارد کــه 
فــرودگاه کرمــان، فــرودگاه بــم مــرز هوایــی، فــرودگاه رفســنجان 
ــرودگاه جیرفــت  ــی و ف ــرودگاه ســیرجان مــرز هوای ــی، ف بین الملل

داخلــی هســتند.
ــرق-غرب  ــمال-جنوب و ش ــی ش ــوط ریل ــان از خط ــتان کرم اس
برخــوردار اســت. راه آهــن کرمــان باعــث شــده کــه خطــوط ریلــی 
بــا اســتان تهــران، اســتان اصفهــان، هرمــزگان، خراســان، اســتان 
ــش  ــوند و نق ــط ش ــم مرتب ــه ه ــتان ب ــتان و بلوچس ــزد، سیس ی
مهمــی در شــبکه ریلــی کشــور ایفــا کنــد. راه آهــن کرمــان -بــم 

ــد. ــاح ش ــال 89 افتت ــز در س ــدان نی و بم-زاه
ــران  ــور، ته ــت کش ــی ترانزی ــوان راه ارتباط ــان به عن ــتان کرم اس
- بندرعبــاس را به واســطه شهرســتان ســیرجان و همچنیــن 
شــهربابک و انــار مرتبــط می کنــد ایــن مســافت 1300 کیلومتــری 
ــه  ــت ک ــر اس ــان 3۲0 کیلومت ــتان کرم ــتحفاظی اس ــوزه اس در ح
ــت.  ــده اس ــان تشکیل ش ــر از اتوب ــز ۶0 کیلومت ــی آن به ج تمام
همچنیــن راه ارتباطــی تهــران بــه کرمــان 1100 کیلومتــر اســت 

ــت. ــده اس ــان تشکیل ش ــًا از اتوب ــه کام ک
ــای  ــزرگ هنره ــوزه ب ــت. م ــتان موزه هاس ــان اس ــتان کرم اس
ــی،  ــت اهلل ول ــاه نعم ــتانه ش ــوزه آس ــان، م ــی کرم ــر صنعت معاص
ــه  ــوزه ضرابخان ــان، م ــتیان جه ــی زرتش ــوزه مردم شناس ــا م تنه
ــاغ تاریخــی ماهــان،  ســکه، مــوزه مردم شناســی کرمــان، مــوزه ب
مــوزه شــهید باهنــر، مــوزه ســنگ در گنبــد تاریخــی جبلیــه، مــوزه 
ــوزه حمــام قدیمــی قریشــی  ــوزه آب بافــت، م ــم، م ــم ب ارگ قدی
رفســنجان، باغ مــوزه دفــاع مقــدس کرمــان، مــوزه ریاســت 
جمهــوری در رفســنجان، مــوزه باستان شناســی در شــهداد، مــوزه 

ثبت خاطره ای خوش در کرمان/ 
گذری بر اماکن تاریخی و کشف اسرار کویر

با           مهر ایرانگردی کنیم
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باســتانی جیرفــت، مــوزه و نمایشــگاه یخــدان قدیمــی، باغ مــوزه 
ــوزه  ــان، م ــع کرم ــجد جام ــوزه مس ــیرجان، م ــوزه س ــدی، م هرن

ــت. ــان اس ــای کرم ــه موزه ه ــان ازجمل ــات کرم مطبوع

ارگ بم
ــل آن در  ــه مح ــت ک ــان اس ــتی در جه ــازه خش ــن س بزرگ تری
ــران  ــوب شــرقی ای ــان در جن ــتان کرم ــم در اس نزدیکــی شــهر ب
قــرار دارد. در تاریــخ 5 دی 138۲، در اثــر زلزلــه شــدیدی کــه شــهر 
ــاً به طــور  ــم تقریب ــم و حومــه آن را تحــت تأثیــر قــرارداد، ارگ ب ب
کامــل از بیــن رفــت. امــا بــا همــت باستانشناســان 90 درصــد ایــن 

مجموعــه تاریخــی مرمــت شــده اســت.
»بــم و فضــای فرهنگی آن« در فهرســت میــراث جهانی یونســکو 
ــاده  ــه در مســیر ج ــم ک ــن ارگ عظی ــیده اســت. ای ــت رس ــه ثب ب
ــت و  ــده اس ــاد ساخته ش ــش از می ــده 5 پی ــرار دارد س ــم ق ابریش
ــود.  ــا ســال 1850 پــس از میــاد نیــز همچنــان مورداســتفاده ب ت
به طورقطــع مشــخص نیســت چــرا پــس ازآن دیگــر مورداســتفاده 

قــرار نگرفــت.
ــده،  ــب آن، ارگ واقع ش ــه در قل ــت ک ــزرگ اس ــک دژ ب ــا ی کل بن
امــا بــه دلیــل ظاهــر پــر ابهــت ارگ، کــه پــر ارتفاع تریــن قســمت 
ــوان ارگ  ــای دژ به عن ــد، کل بن ــمار می آم ــه ش ــز ب ــه نی مجموع

ــود. ــده می ش ــم نامی ب

ارگ راین
ــی  ــای تاریخ ــن بناه ــن و زیباتری ــی از بزرگ تری ــن یک ارگ رای
ــای  ــوان دومیــن بن اســتان کرمــان محســوب می شــود کــه به عن

ــود. ــناخته می ش ــز ش ــان نی ــتی جه خش
ایــن بنــای تاریخــی بــزرگ بــا مســاحتی بیــش از بیســت ودو هزار 
ــم  ــد از ارگ ب ــزرگ جهــان بع ــای خشــتی ب ــن بن ــع، دومی مترمرب
اســت کــه هرســاله میزبــان هــزاران گردشــگر داخلــی و خارجــی 

اســت.
ارگ رایــن در جنــوب غربــی شــهر کنونــی رایــن در اســتان کرمان 
ایــران قــرار دارد. ایــن بنــای خشــتی تــا حــدودی بــه ارگ تاریخــی 

بــم شــبیه اســت و بــر بــاالی تپــه ای قــرار دارد.
ــار تاریخــی  ــن آث ــن یکــی از مهم تری ــه رای قلع
ــن  ــت رای ــر موجودی ــت و ب ــن اس ــن رای که
ــه  ــد. گفت ــد می نه ــر تأیی ــام مه ــل از اس قب
ساســانیان  دوره  بــه  آن  قدمــت  می شــود 

برمی گــردد.
ــرن اول ه.  ــن در ق ــه رای ــان، از قلع ــخ کرم در تاری
ــت  ــا قدم ــی ب ــت. قلعه های ــده اس ــرده ش ق. نام ب
و ســابقه بیشــتر در ایــن محــل وجــود داشــته کــه 

ــد. ــن رفته ان ــی از بی ــر حــوادث طبیع براث

باغ شاهزاده ماهان
ــاغ شــازده یکــی از باغ هــای  ــا ب ــاغ شــاهزاده ی ب
ــاغ  ــن ب ــود. ای ــوب می ش ــران محس ــی ای تاریخ

ــی شــهر کرمــان و  در حــدود دو  کیلومتــری شــهر ماهــان و حوال
ــر دوره  ــه اواخ ــوط ب ــده و مرب ــران واقع ش ــای تیگ ــه کوه ه در دامن

ــه اســت. قاجاری
ایــن بــاغ مســاحتی قریــب بــه 5.5 هکتــار دارد و شــامل دو 
مجموعــه شــرقی و غربــی می شــود. کوشــک یــا همــان 
عمارت هــای آن بســیار زیباســت و به صــورت دو آشــکوبه 
ساخته شــده اســت و ســر در آن از معمــاری خیلــی زیبایــی 
ــز و  ــی متمای ــای ایران ــایر باغ ه ــه آن را از س ــت ک ــوردار اس برخ
ــوازش  ــده ای را ن ــر بینن ــای آن چشــم ه ــازد. فواره ه ــاز می س ممت
ــن  ــد زیباتری ــرار دارن ــاغ ق ــن فواره هــا کــه در طــول ب می دهــد. ای

فــواره باغ هــای ایرانــی هســتند.
ــاع و  ــاف ارتف ــاس اخت ــر اس ــاهزاده ب ــاغ ش ــای ب ــای زیب فواره ه
نــه هیــچ نیــروی دیگــری فعــال هســتند کــه ایــن خــود دلیلــی 
ــاغ  ــول ب ــت. ط ــن اس ــان زمی ــان کرم ــوش و ذکاوت مردم ــر ه ب
ــن  ــت. ای ــر اس ــرض آن 1۲۲ مت ــر و ع ــان ۴07 مت ــاهزاده کرم ش
ــداد  ــد تع ــاهد بازدی ــار ش ــل به ــژه در فص ــاله و به وی ــاغ همه س ب

ــت. ــور اس ــف کش ــاط مختل ــگران از نق ــماری از گردش بی ش

کویر شهداد
ــان  ــهر کرم ــرق ش ــمال ش ــری ش ــه در 87 کیلومت ــن منطق ای
ــتانی  ــق کوهس ــه مناط ــرب ب ــوب غ ــهداد از جن ــای دارد. ش ج
ــری و  ــق کوی ــه مناط ــرق ب ــمال ش ــیرچ و از ش ــیر س و سردس
ــوت متصــل اســت. شــهداد در  ــری از قبیــل کل گردشــگری بِک
گذشــته مرکــز ایالــت آراتــا بــوده اســت. همچنیــن قدیمی تریــن 
ــن  ــهداد در ای ــش ش ــوان درف ــا عن ــان ب ــزی در جه ــم فل پرچ
منطقــه کشــف شــده اســت. درفــش شــهداد کهن تریــن 
درفــش یافــت شــده در ایــران اســت کــه اکنــون در مــوزه ملــی 

نگــه داری می شــود.
وجــود کلوتهــای شــهداد کــه از جملــه زیباتریــن عــوارض 
ــن  ــه شــور و همچنی ــران محســوب می شــود و رودخان ــی ای طبیع
ــه  ــه از جمل ــن منطق ــن در ای ــه زمی ــن نقط ــن گرمتری ــرار گرفت ق

زیبایی هــای کویــر شــهداد اســت.

حمام گنجعلیخان
ــه گنجعلیخــان در  ــای مجموع ــام گنجعلیخــان یکــی از بناه حم
ــادی(  ــال 10۲0 ه ق )1۶11 می ــه در س ــت ک ــان اس ــهر کرم ش
ــان  ــه گنجعلیخ ــب ب ــک ملق ــی بی ــت. گنجعل ــاخته شده اس س
از حاکمــان کرمــان در زمانشــاه عبــاس بــود کــه کارهــای 

ــت. ــام داده اس ــان انج ــی در کرم عمرانیمهم
ــود  ــی وج ــای عموم ــهر تفرجگاه ه ــط ش ــه در وس ــرای اینک او ب
داشــته باشــد، ابتــدا یــک میــدان بــزرگ ایجــاد کــرد. ایــن میــدان 
کــه بیــش از صــد متــر طــول و پنجــاه متــر عــرض دارد از چهــار 
ــازار و  ــا بناهــای اختصاصــی شــامل مدرســه، مســجد، ب طــرف ب
ــک  ــه محصــور شــده و ی ــار و ضرابخان ــام، چهارســوق، آب انب حم
ــارآن  ــت. معم ــوی اس ــی عصرصف ــی از آثارعمران ــه عال مجموع

ــزدی اســت. ــد معماری ــلطان محم استادس

باغ فتح آباد
ایــن بنــا باغــی مربــوط بــه دوره قاجــار اســت کــه در ۲5 کیلومتری 
ــوی  ــاغ الگ ــن ب ــده. ای ــع ش ــاد واق ــهر اختیارآب ــان، ش ــز کرم مرک

احــداث بــاغ شــاهزاده ماهــان بــوده اســت.
ایــن بــاغ از از یادگارهــای فضــل علــی خــان بیگلربیگــی اســت که به 
همیــن دلیــل آن را بــاغ بیگلربیگــی نیــز می گوینــد. عبــور آب فتح آباد 
از میــان ایــن بــاغ بــه آن صفــا و طــراوت می بخشــیده اســت. زمــان 
ــح  ــد. مصال ــال های 1۲55 می رس ــدود س ــه ح ــاغ ب ــن ب ــداث ای اح
ســاختمان ها از خشــت خــام و تزییــن آن بــا گــچ و مقابــل ســر در باغ 
حوضــی بــه ابعــاد ۶0 در 5 متــر بــا فواره هــای زیبــا طراحــی شــده بود. 
عــاوه بر ســر در کــه ســاختمانی دو طبقــه داشــته طــاق نماهایی نیز 

در طرفیــن آن احــداث شــده بــود.
ــت 7۲8۴  ــماره ثب ــا ش ــن 1381 ب ــخ 1۲ بهم ــر در تاری ــن اث ای
به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. نکتــه 
قابــل توجــه اینکــه ایــن بنــا در ســالی کــه گذشــت پــس از مدتهــا 
مرمــت و هــم اکنــون بــرای بازدیــد در دســترس گردشــگران قــرار 

گرفتــه اســت.

روستای صخره ای میمند
ایــن روســتای تاریخــی با قدمتــی معــادل دوازده 
هــزار ســال یکــی از نخســتین ســکونتگاههای 
ــه  ــه ب ــود ک ــوب می ش ــران محس ــری در ای بش
تازگــی جــزو آثــار تاریخــی ثبــت جهانــی ایــران 

نیــز ثبــت شــده اســت.
مردمــان ایــن روســتا همچنــان برمبنــای 
ســنت های کهــن خــود زندگــی می کننــد 
ــز  ــتا نی ــن روس ــود در ای ــای موج ــام بناه و تم

صخــره ای هســتند.
بــوم گــردی در ایــن روســتای یکــی از عایــق 
ــی  ــی و خارج ــگران داخل ــه گردش ــل توج قاب
کــوه  دل  در  می توانــد  مســافران  و  اســت 

ــد. ــپری کنن ــود را س ــای خ روزه
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اینجامــی توانــی قصــه ســفری باتاریــخ وطبیعــت روایــت 
کنی،باشــدکه درآرامــش نفــس نســیم درشــالیزارها گــم شــوی،با 
ــروی  ــزی و ب ــارهاغصه رافروری ــوی،از آبش ــاری ش ــا ج رودخانه ه

ــور. ــه ن ــرداری از الن ــق ب ــدی باالعش ازکاج بلن
ــه ای  ــی در گوش ــی توان ــاری م ــی به ــب زیبای ــک ش ــا دری اینج
ــای  ــمه ه ــی چش ــت را در زالل ــز روح ــحر انگی ــار س ــن دی از ای
ــه تماشــا بنشــینی قــاب عکــس  ــا غــرق کنــی و ب دامنه هــای دن
بــی نظیــری را در گوشــه ای از بهشــت زمیــن، در یــک روز بهــاری 
ــوط  ــه جنگل هــای بل ــی و دشــتهایی ســبز در دامن ــا آســمانی آب ب

ــه هــا. ــا ســرخی شــقایق و ســپیدی بابون ــا ب دن
کهگیلویـه و بویراحمد سـرزمین چهارفصل برف و آفتاب، سـرزمین 
تپه ماهورهای سـبز، مردان بزرگ، سـرزمین آریوبرزن، دنای سـربه 
آسمان سـاییده، بشارخروشان، آبشـارهای بلند، بلوط های هزارساله 

دامنه هـای سـبز و الله هـای واژگون دنا اسـت.
کهگیلویــه و بویراحمــد ســرزمینی اســت کــه بــرف و آفتــاب را در 
ــا و  ــای دن ــده در پ ــار هــم دارد و از دو بخــش سردســیری آرمی کن
بخــش گرمســیری بــا منابــع طــای ســیاه و تپــه ماهورهای ســبز 

تشــکیل شــده اســت.
وقتــی نیمــه سردســیر ایــن ســرزمین پوشــیده از بــرف اســت، بهار 
ــترده اســت و  ــبزش را گس ــدار س ــن گل ــیر آن دام ــه گرمس در نیم

فاصلــه ایــن دو آب وهــوای متفــاوت ســاعتی بیــش نیســت.
ــه و ریــواس دامنه هــای  ــوی چویــل و بابون ــد، ب بهــار کــه مــی آی
مخملیــن دنــا را عطری تــازه مــی بخشــد و گلبرگهای ســرخ و زرد 

اللــه هــای واژگونــش دل هــر بیننــده ای را مــی ربایــد.
از شــیراز کــه بــه ســمت غــرب بــروی، از اصفهــان کــه بــه ســوی 
جنــوب ســفرکنی، از اهــواز کــه راه مشــرق را بپیمایــی و از بوشــهر 
کــه عزم ســفر بــه ســمت شــمال کنــی بــه کهگیلویــه و بویراحمد 
ــان  ــی در می ــر مربع ــزار کیلومت ــاحت 1۶ ه ــا مس ــی ب ــی رس م

ــرس. ــترگ زاگ ــکوهمند و س ــتان های ش کوهس
ــی  ــی خاص ــت جغرافیای ــطه موقعی ــل، به واس ــار چهارفص ــن دی ای
کــه دارد بــه عنــوان کریــدور شــمال بــه جنــوب و شــرق بــه غــرب 
شــهرت دارد و بخشــی از جــاده طریــق الرضــا کــه جنــوب غربی را 
بــه شــمال شــرق متصــل مــی کنــد نیــز از ایــن اســتان می گــذرد.
کهگیلویــه و بویراحمــد هشــت شهرســتان دارد کــه دو شهرســتان 
ــش  ــر در بخ ــتان دیگ ــش شهرس ــیری و ش ــش سردس آن در بخ

گرمســیری واقــع هســتند.
ــای  ــا دو شهرســتان سردســیری اســتانند کــه در پ بویراحمــد و دن
ــه تبــع آن  ــد و ب ــا قــرار دارن ــه فلــک کشــیده دن کوههــای ســر ب

ــد. ــه فــردی دارن ــه هــای طبیعــی منحصــر ب جاذب
شــهرهای یاســوج و ســی ســخت دو شــهر مهــم در ایــن 
ــان  ــتان میزب ــار و تابس ــاله در به ــه هرس ــد ک ــتان ان دو شهرس

گردشــگران زیــادی از جنــوب و مرکــز کشــور هســتند.

سی سخت نگینی سبز بر دامن سپید دنا
سـی سـخت شـهری در 35 کیلومتری شـمال غربی شـهر یاسوج، 
این شـهر همچـون نگینی در دامنـه کوه دنـا در میان تاکسـتانهای 

انگـور و دامنه هـای سـبز دنا جا خـوش کرده اسـت.
باغهــای ســیب و تاکســتانهای انگــور چــون حصاری ســبز شــهر را 
در برگرفتــه و کــوه دنــا زالل آبهــای روان و گــوارا را بــر ایــن شــهر 

ارزانــی داشــته اســت.
ــن رود و  ــژن، ب ــه بی ــتک، گردن ــی، دش ــمه میش ــوه گل، چش ک
ــی،  ــرام بیگ ــار به ــاه، آبش ــوف ش ــاری و ت ــار دره ن ــدان دو آبش بن
چشــمه های آب معدنــی، دریاچه هــای فصلــی و دامنه هــای 
پوشــیده از ُگل، از مکانهــای دیدنــی و زیبــای ایــن شــهر کوهپایــه 

ــت. ای اس
ــگفت انگیزترین  ــی از ش ــیخ یک ــتای ده ش ــیخ در روس ــار ده ش غ
غارهــای شناخته شــده در کشــور اســت کــه همچــون غــار علــی 
صــدر دارای قندیلهــای بــزرگ و دریاچــه هــای زیرزمینــی اســت.
ــا  ــری از ســطح دری ــاع یکهــزار و۶70 مت ــن غــار در ارتف ــه ای دهان
واقع شــده و بایــد مســیر ابتــدای ایــن غــار را کــه در حــدود پنــج تــا 

شــش متــر اســت به صــورت نشســته طــی کــرد.
ــن  ــه ام ــا، منطق ــي دن ــات جنوب ــري ارتفاع ــه 10 کیلومت در فاصل
ــا فاصلــه پنــج کیلومتــري از آبشــار دره نــاري  ــا ب حفاظت شــده دن
بــا موقعیــت بــارز و منحصــر بــه فــرد در ارتفاعــات صعب العبــور و 
بــا ارتفاعــي قریــب 100 متــر در موقعیــت جنــوب غربــي قلــه مورد 

ــت. ــده اس ــا واقع ش کل دن
در هشـت کیلومتـری به سـمت شـمال غرب شـهر سی سـخت در 
دامنـه کوه دنا، دشـتی سرسـبز محصـور در چهـار قله اصلـی دنا به 
نام هـای قزل قلعـه، برج آسـمانی، مـورگل و قاش مسـتان قـرار دارد 
کـه هر بیننده ای را به تماشـا وامیـدارد تا لحظه ای آرامـش را در این 

دشـت و در پـای دنا نفس بکشـند.

یاسوج دروازه پارس
 persian(برخــی از تاریخدانــان جهــان، یاســوج را دروازه پــارس
gates( نامیــده انــد و اعتقــاد دارنــد کــه 331 ســال قبــل از میاد، 
"اســکندر مقدونی" در حمله به پرســپولیس از منطقه یاسوج گذشته 

و در تنگــه ای در شــمال ایــن منطقــه بــا نــام "تنــگ مهریــان" بــا 
لشــکر "آریــو برزن"، ســردار بزرگ هخامنشــی رودررو شــده اســت.
اینجــا یاســوج اســت، شــهری کــه بــر عشــق و صداقت و ســادگی 
اســتوار اســت و مردمانــش همــواره عشــق را از نیاکانشــان بــه ارث 
بــرده انــد. شــهری کــه همچــون نگینــی ســبز و مخملیــن در پای 

دنــای همیشــه اســتوار و بلوطهــای هزارســاله اش آرمیــده اســت.
طبیعــت بکــر و زیبــای دامنه هــای دنــا، جــوش و خــروش 
رودخانه هــا و آبشــارها، نغمــه فرامــوش شــده پرنــدگان و صــدای 
هلهلــه بــاد در گندمزارهــا، گوشــه ای از زیبایــی هــای بــی نظیــر 

ــت. ــرزن اس ــو ب ــرزمین آری س
ــک  ــه فل ــر ب ــای س ــان و کوهه ــار و مهری ــان بش ــای خروش وده
کشــیده دنــا بــا پوشــش جنگل هــای بلــوط و بنــه، گرداگــرد ایــن 
شــهر را فــرا گرفتــه اســت بــه طــوری کــه برخــی ایــن منطقــه را 

شــمال جنــوب مــی نامنــد.
آبشــار یاســوج کــه در پنــج کیلومتــری شــمال این شــهر قــراردارد، 
ــاالنه  ــه س ــت ک ــک و گواراس ــی خن ــوع و آب ــی مطب دارای هوای
ــرای لحظــه ای آرامــش در ســایه  ــی اســت کــه ب ــان مردمان میزب
ســار درختــان ســر بــه فلــک کشــیده اش مــی آســایند و میهمانش 

مــی شــوند.
ــال  ــای کهنس ــده و درخته ــه واقع ش ــان دو تنگ ــار در می ــن آبش ای
بلــوط کــه عمــری دویســت ســاله دارنــد، گرداگــرد ایــن آبشــار را 

فراگرفتــه اســت.
مـکان تفریحی تنگ گنجـه ای کـه در 10 کیلومتری شـمال غربی 
یاسـوج قـرار دارد، منطقه ای اسـت خـوش آب و هوا بـا رودخانه ای 
زالل و پوشـیده از جنـگل کـه از دل کوه هـای دنـا می جوشـد و 

نوازشـگر چشـمان گردشـگران در بهار و تابسـتان اسـت.
ایـن تنگـه در جاده یاسـوج به سـی سـخت قرار داشـته و با داشـتن 

امکانـات رفاهـی مکان مناسـبی برای مسـافران نوروزی اسـت.
ــر و روح  ــای بک ــر از زیباییه ــی دیگ ــوج یک ــی یاس ــارک جنگل پ
ــارک  ــن پ ــعت بزرگتری ــار وس ــا 800 هکت ــه ب ــت ک ــوازی اس ن

ــت. ــور اس ــوب کش ــی درجن جنگل
ایــن پــارک در شــمال شــهر یاســوج قــرار داشــته و انبــوه درختــان 
ــک در آن، ســایه  ــه و زالزال ــادام کوهــی، ارزن، کیکــم، بن ــوط، ب بل

مهرشــان را بــر ســر هــر غریبــه ای مــی گســترانند.
دریاچــه ســد شــاه قاســم تابلویــی زیبــا از آبــی آســمان و ســبزی 
ــوب  ــری جن ــج کیلومت ــه در پن ــی رودخانه هاســت ک ــان و آب درخت

هرکجا هستی بار سفر برگیر/ سفر به دیار ناشناخته های طبیعت و تاریخ
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شــهر یاســوج بــر دامنــه کــوه نقــش بســته اســت.
ــهر  ــری از ش ــه 55 کیلومت ــه در فاصل ــرادی ک ــگ تام ــار تن آبش
ــه  ــر ب ــه منحص ــت ک ــی اس ــی از زیباییهای ــده یک ــوج واقع ش یاس
فــرد بودنــش چشــم هــر بیننــده ای را مســحور مــی کند.این آبشــار 
ــر اســت.  ــاع آن بیــش از 15 مت از 15 آبشــار تشــکیل شــده و ارتف
وجــود چهــار آبشــار بــا ارتفــاع هشــت تــا 10 متــر و حوضچــه های 
آب زالل و گوارایــی کــه همچــون زمــردی ســبز در دل ایــن آبشــار 

پدیــدار شــده انــد، زیبایــی آبشــار را صــد چنــدان کــرده اســت.
در فاصلــه ۲5 کیلومتــری شــهر یاســوج ماســوله ای دیگر قــرار دارد 
کــه نامــش "کریــک" اســت. در ورودی ایــن دهکــده شــالیزارهای 
ــه  ــه در آین ــت ک ــه اس ــا و چهل تک ــی زیب ــون تابلوی ــبز همچ س
زمیــن نقــش بســته اســت. بافــت دهکــده بافتــی قدیــم اســت که 
ــه  ــر خان ــاط ه ــته و حی ــرار داش ــی ق ــورت پلکان ــا به ص در خانه ه

ــت. ــر اس ــه ای دیگ ــت بام خان پش
این دهکـده زیبا در انبوه درختان و باغات و شـالیزارها محصورشـده 
و درختانـش در دو طـرف جـاده گنبـدی سـاخته اند که وقتـی از آن 
می گـذری، پـای در بهشـتی می گـذاری کـه بـا نغمـه پرنـدگان و 

صـدای جویبارهـا و سـکوت درختان عجین شـده اسـت .
کشــف گورســتانی بــزرگ بــا قدمــت ســه هــزار و 500 ســاله خــود 

گویــای ناشــناخته بــودن یاســوج اســت.
ــار  ــه بش ــر رودخان ــرف ب ــا مش ــی زیب ــتان در مکان ــن گورس ای
ــا نشــان دهــد بشــار در عمــر هــزاران ســاله خــود  ــع اســت ت واق

هم نشــین تمدن هــای باســتانی کهــن بــوده اســت.

ــه  ــار طــای ســیاه و رودخان گچســاران و باشــت دی
ــان ــای خروش ه

ــده و  ــرام، لن ــت، چ ــاران، باش ــه، گچس ــتان های کهگیلوی شهرس
بهمئــی شهرســتان های گرمســیری اســتان هســتند کــه اکنــون 

همگــی مخمــل ســبز بــر تــن کــرده و میزبــان بهارنــد.
روســتای زیبــای ماریــن در 3۶ کیلومتری شــمال شــهر گچســاران 
و 198 کیلومتــری جنــوب شــرقی یاســوج قــرار داشــته و آب وهوای 
ــه گرمســیر واقع شــده  ــک منطق ــه در ی ــن روســتا باوجــودی ک ای

اســت، معتــدل اســت.
روسـتای ماریـن یکـی از روسـتاهای تاریخـی ایـران اسـت و  راه 
سـلطنتی شوش به تخت جمشـید و بیشـاپور )در دوره هخامنشیان( 

از هفـت کیلومتـری ایـن روسـتا عبـور می کرده اسـت.
ــیان،  ــن، در دوره هخامنش ــتای ماری ــی روس ــت سوق الجیش موقعی
اشــکانیان و ساســانیان ســبب احــداث قلعه هــای متعــدد راهبانــی 

در حــوزه نفــوذ آن شــده اســت.
ــاد، دشــتک  ــاد، گنبــد لیشــتر، چهــار طاقــی خیرآب پل هــای خیرآب
دیــل، آثــار تاریخــی لیشــتر، آبشــار کنــج بنــار، دامنــه کــوه هامــی، 
دشــت لیشــتر، چشــمه آب گرمــو، رودخانه هــای فــراوان، چشــمه 
ماریــن، تنــگ دیــل، روســتا کلگــه، پــل تاریخــی پریــم، کــوه عنــا 
و کــوه دلــو از دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری در شهرســتان های 

گچســاران و باشــت هســتند.

کهگیلویه تابلویی الوان از تاریخ و طبیعت
ــمه  ــهور چش ــروف و مش ــاغ مع ــز ب ــه نی ــتان کهگیلوی در شهرس
ــف،  ــر یوس ــزاده امی ــا، امام ــمه کورس ــران، چش ــاغ عم ــس، ب بلقی
ســرکرته، بــاغ و آبشــار المــون، قلعــه قدیمــي، روســتاي تاریخــي 
آرنــد و باغ هــای زیبــاي طســوج دل هــر بیننــده ای را مــی رباینــد.

ــول  ــه ط ــواره ای ب ــت در دی ــر دهدش ــه دخت ــرزن در قلع ــار پی غ

30 متــر قــرار دارد و یکــی 
از جاذبــه هــای گردشــگری 
دهدشــت در کهگیلویه اســت.
ــون شناســایی  ــار تاکن درون غ
نشــده اســت و بــه ســبب 
ــودن مســیر آن  ــور ب صعب العب
ــیله  ــی به وس ــته راه های درگذش

دســت بــه درون غــار ایجادشــده بــود کــه باگذشــت زمــان از بیــن 
ــه اســت. رفت

در ایــن شهرســتان، شــهر تاریخی"بــاد شــاپور" و آبشــار طبیعــی 
"کمــر دوغ" و "کــوه خائیــز" از جاذبه هایی اســت که تاریــخ و هویت 

این شــهر را رقم می زنند.
این آبشـار هفتمین آبشار مرتفع کشـور اسـت و ارتفاع زیاد آن سبب 
شـده کـه رنگ آبی کـه از این آبشـار بـه دامنه ها سـرازیر می شـود، 

به سـفیدی بگراید و به رنگ دوغ شـبیه شـود.
ــرزال"  ــه تنــگ پی ــه خــان و "کتیب ــزاده چل ــر، امام قلعه هــای دخت
از دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری در شهرســتان کهگیلویه اســت.
ــت  ــاپور در دهدش ــاد ش ــتان ب ــی شهرس ــر تاریخ ــن اث مهم تری
اســت کــه معمــاری اســامی در دوران صفویــه را بــه رخ 

می کشــد. گردشــگرانش 
این شــهر تاریخــی بــارگاه هفــت امامــزاده را در خــود پنهــان دارد و 

بــه ایــن دلیــل بــه شــهر "هفت گنبــد" شــهرت یافته اســت.
ســرزمین چهارفصــل کهگیلویــه و بویراحمــد یادگارهــای تاریخــی 
ــه  ــا هم ــا ب ــادگار دارد و دن ــه ی ــرزمینش ب ــیاری را در دل س بس
ــگ و  ــار بهشــتی از رن ــن دی ــیری ای ــه سردس ــش در منطق عظمت

ــده اســت. ــی آفری زیبای
دنــا بــا همــه ســخاوتش مردمــان ایــن دیــار را بــا طبیعــت پیونــد 
داده اســت و ایــن اســتان به واســطه قــرار گرفتــن در میــان 
ــد آب  ــت درص ــش از هش ــزی بی ــرس مرک ــتان های زاگ کوهس

ــار دارد. ــور را در اختی کش
ــه و  ــاران در کهگیلوی ــر ب ــالیانه 53۶ میلی مت ــط س ــارش متوس ب
بویراحمــد بــه همــراه آب بــرف قله هــای دنــا، تامــر، نــور، خامــی، 
ــمه  ــزار چش ــش از ه ــاد بی ــب ایج ــال موج ــاورز و حج ــز، س خائی
ــی شــده اســت. ــی و دائمــی در کوهپایه هــای زاگــرس جنوب فصل
در ایــن میــان 18 چشــمه دائمــی و پــرآب بــا تخلیــه ســاالنه ۴95 
ــه  ــر و رودخان ــا نه ــند و صده ــب آب می جوش ــون مترمکع میلی
ــه هــم  ــن رودخانه هــا در مســیر پرپیچ وخــم خــود ب ــد و ای می زاین
می پیوندنــد و چهــار رود پــر آب بشــار، مــارون، زهــره و خیرآبــاد را 

ــد. ــود می آورن ــه وج ب
کهگیلویــه و بویراحمــد در کنــار ایــن منابــع آبــی فــراوان 
جنگل هــای انبوهــی نیــز دارد و پــس از اســتان های شــمالی 

کشــور، بیشــترین ســرانه جنــگل را دارد.
جنگل هــای اســتان هشــت درصــد جنگل هــای کشــور و ۲0 
ــاس  ــن اس ــر ای ــوده و ب ــرس ب ــوزه زاگ ــای ح ــد از جنگل ه درص
ــن  ــم و در ای ــران دوده ــت دهم، در ای ــا هش ــگل در دنی ــرانه جن س
ــرانه  ــت س ــوان گف ــه می ت ــت ک ــار اس ــم هکت ــتان 1.7 ده اس
ــر  ــور و ۲.1 براب ــر کش ــد 8.5 براب ــه و بویراحم ــگل در کهگیلوی جن

ــا اســت. دنی
تنــوع گونه هــای گیاهــی در سراســر زاگــرس مرکــزی، بالغ بــر دو 
هــزار گونــه گیاهــی اســت کــه از ایــن میــان حــدود یــک هــزار و 
ــه  ــده اند ک ــا شناسایی ش ــده دن ــه حفاظت ش ــه در منطق ۲50 گون

ایــن رقــم معــادل 15.۶ درصــد گونه هــای کشــور اســت.

اســتان در تنــوع گیاهــی بــا 46 کشــور جهــان 
ــد ــی کن ــری م براب

ــه و  ــی در کهگیلوی ــه داروی ــی و ۴00 گون ــه گیاه ــزار گون دو ه
ــی و  ــه بوم ــداد ۴5 گون ــن تع ــه ای ــده ک ــد شناسایی ش بویراحم
منحصــر بــه دنــا هســتند و بــه رایــن اســاس منطقــه حفاظت شــده 
دنــا به تنهایــی به انــدازه ۴۶ کشــور دنیــا گونــه گیاهــی آندومیــک 

دارد.
ــق  ــد را مناط ــه و بویراحم ــاحت کهگیلوی ــد مس ــش از 11 درص بی
حفاظت شــده تشــکیل داده و در مجمــوع ۲50 هــزار و 500 هکتــار 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود دارد ک ــتان وج ــده در اس ــه حفاظت ش منطق
وســعت یــک درصــدی کهگیلویــه و بویراحمــد نســبت بــه کشــور، 

ایــن اســتان در ایــن زمینــه جایــگاه بســیار خوبــی دارد.
ــعت 93  ــا وس ــا ب ــده دن ــه حفاظت ش ــت منطق ــون هف ــم اکن ه
ــزار و ۲0۲  ــعت ۲8 ه ــا وس ــرقی ب ــای ش ــار، دن ــزار و۶۶0  هکت ه
هکتــار، خاییــز ســرخ بــا مســاحت 33 هــزار و ۲35 هکتــار، خامــی 
بــا وســعت ۲5 هــزار ۶71 هکتــار، دیــل بــا 10 هــزار و 381 هکتــار، 
ــزار 858  ــا 1۲ ه ــیوک ب ــار و س ــزار ۴۲87 هکت ــا دو ه ــولک ب س

ــود دارد. ــتان وج ــار در اس هکت
ــه حفاظت شــده  ــا و منطق ــی دن ــارک مل ــن هــا پ در راس همــه ای
دناســت که بــا وســعتی معــادل 93 هــزار و ۶۶0 هکتــار دارای 155 
ــه  ــتاندار، ۲0 گون ــوری پس ــه جان ــده، ۲۴ گون ــوری پرن ــه جان گون

ــده اســت. ــزی و 39 خزن آب

آستانه بی بی حکیمه شکوه ابدی زاگرس
آســتان مقــدس حضــرت بــی بــی حکیمــه )س(، خواهــر امــام رضا 
ــج  ــای خلی ــی دری ــار آب ــرس و در کن ــای زاگ ــه کوه ه )ع( در دامن
ــز گچســاران  ــت خی ــه ســرزمین نف ــه ب ــی اســت ک ــارس برکت ف

ــد. ــق می بخش ــکوه و عش ش
بقعــه متبرکــه حضــرت بــی بــی حکیمــه)س( کــه طبــق اســناد و 
روایــات مختلــف، از دختــران حضــرت امــام موســی بــن جعفــر)ع( 
اســت در فاصلــه 80 کیلومتــری جنــوب شهرســتان گچســاران در 
ــور و  ــی صعب العب ــان کوههای ــی در می ــاص جغرافیای ــت خ موقعی

درکنــار چشــمه ای جوشــان قــرار دارد.
ــه عشــق اهــل  ــی از سراســر کشــور ب ــران فراوان ــاله زائ ــه س هم
ــه را از  ــی حکیم ــی ب ــگاه ب ــوار زیارت ــم و ناهم ــت راه پرپیچ وخ بی
ــا از ایــن  ــد ت ــه ماهورهــای بلنــد گچســاران مــی پیماین ــان تپ می

ــند. ــه ای بنوش ــت جرع ــت و حقیق ــوارای معرف چشــمه گ
بیــش از 300 بقعــه متبرکــه در کهگیلویــه و بویراحمــد وجــود دارد 
کــه همیشــه ملجــاء و مأمــن مــردم عاشــق اهــل بیــت این اســتان 

بــوده انــد.
ــرای  ــز را ب ــه چی ــت هم ــد طبیع ــه و بویراحم ــا در کهگیلوی اینج
زیســتن در یــک هــوای پــاک و بــه دور از دلمردگــی مهیــا کــرده و 
ســفره ای گســترده، رنگیــن از بابونــه هــا و گندمزارهــا، شــالیزارها 
ــا،  ــاغ هــای زیب ــه زیــر و خروشــان، ب و باغهــا و آبشــارهای ســر ب
تــاالب هــای طبیعــی، غارها و اشــکفت هــا، چشــمه هــای متعدد، 

دریاچــه هــای طبیعــی دردل کوهســتان هــای بــزرگ.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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روســتاهای هــدف گردشــگری در اســتان کرمانشــاه بــرای 
ــرای  ــود را ب ــوش خ ــازه ای دارد و آغ ــوی ت ــگ و ب ــافران رن مس

طبیعــت گــردان می گشــاید.
ــی،  ــر تاریخ ــزار اث ــش از۴ ه ــود بی ــرد، وج ــه ف ــر ب ــم منحص اقلی
ــوغاتی های  ــتی و س ــع دس ــراوان و صنای ــی ف ــای طبیع جاذبه ه
رنگارنــگ در اســتان کرمانشــاه هــر ســاله هــزاران گردشــگر را از 

ــد. ــود می خوان ــوی خ ــه س ــان ب ــور و جه ــر کش سراس
ــار  ــا، غ ــد آناهیت ــتون، معب ــتان، بیس ــاق بس ــون ط ــاری همچ آث
قــوری قلعــه و هــزاران اثــر تاریخــی دیگــر در اســتان کرمانشــاه، 
مشــتاقان بســیاری از سراســر کشــور را بــه ویــژه در ایــام نــوروز بــه 

ــاند. ــاه می کش کرمانش
ــار طبیعــی  ــا آث ــار تاریخــی، وجــود روســتاهایی ب ــار ایــن آث در کن
ــا و  ــای زیب ــاری ه ــمه ها، معم ــارها و چش ــه آبش ــراوان از جمل ف
ــب  ــا موج ــادی ه ــن آب ــی در ای ــن مذهب ــود اماک ــتثنایی و وج اس
ــور در  ــد کش ــای پربازدی ــتان ه ــی از اس ــاه یک ــه کرمانش ــده ک ش

ــد. ــال باش ــول س ط
ــافران و  ــرای مس ــی را ب ــرات خوب ــتاها خاط ــن روس ــور در ای حض
گردشــگران نــوروزی رقــم زده و موجــب خواهــد شــد تــا آنهــا بــا 

ــد. ــرک کنن خاطــره ای شــیرین اســتان کرمانشــاه را ت
بلندترین آبشار ایران در روستای پیران سرپلذهاب

روســتای پیــران، یکــی از روســتاهای هــدف گردشــگری از توابــع 
بخــش مرکــزی شهرســتان ســرپل ذهــاب ،اســت. ایــن روســتا از 
شــمال وشــرق بــه کــوه بــان زرده،از جنــوب بــه کــوه پلتــوی کری 
ــاع داردوآب  ــا9۲0 مترارتف ــطح دری ــود.این روستاازس ــدود میش مح
ــد  ــر آب و زیبــای الون وهــوای آن معتــدل و گــرم اســت.رودخانه پ

در جنــوب ایــن روســتا جریــان دارد.
ــتان  ــی اس ــدوده جغرافیای ــه در مح ــاب ک ــرپل ذه ــتان س شهرس
ــتای  ــی روس ــی دارد. نزدیک ــت طوالن ــه قدم ــاه قرارگرفت کرمانش
ــن شــهر پیوســتگی قدمــت و پیشــینه تاریخــی آن  ــه ای ــران ب پی
را نشــان مــی دهــد. مــردم روســتای پیــران بــه زبــان کــردی بــه 

ــد. لهجــه کــردی کلهــری ســخن مــی گوین
طبــق ســر شــماری ســال 1385 جمعیــت روســتا 700 نفــر بــوده 
ــی،  ــای زراع ــت ه ــق فعالی ــتا از طری ــردم روس ــد م ــت. درآم اس
دامــداری و باغــداری تامیــن مــی شــود. مهمتریــن فــراورده هــای 
ــات و  ــواع لبنی دامــی روســتا شــامل گوشــت، پشــم گوســفند و ان

ــی اســت. روغــن حیوان
روســتای کوهپایــه ای پیــران بافــت مســکونی متمرکــز دارد. عبور 
نهــرآب از میــان کوچــه هــای قدیمــی همــراه بــا درختــان قدیمــی 

چنــار، تبریــزی وگــردو کــه روســتا را در بــر گرفتــه، جلــوه ای زیبــا 
بــه روســتا بخشــیده اســت.جنگل هــای  انبــوه و متراکــم  درختــان 
بلنــد و زیبــای چنــار و تبریــزی و گــردو و انجیــر چشــم اندازهــای 
ــات فراغــت فراهــم  ــدن اوق ــا و مســاعد جهــت گذران بســیار  زیب
کــرده اســت. آبشــار بلنــد پیــران و چشــمه هــای جوشــان در کنــار 
درختــان کهنســال و گیاهــان خــودرو در اطــراف آنهــا جــز مناظــر 

بدیــع روســتا بــه شــمار مــی رود.
ــه  ــوان ب ــران مــی ت ــج روســتای پی ــواع موســیقی مقامــی رای از ان
همنــوازی ســاز و دهــل اشــاره کــرد. در جشــن هــای عروســی نیز 
اســتفاده از انــواع ســازهای ضربــی و اجــرای ترانــه هــا و آوازهــای 
محلــی رواج دارد. در بیشــتر مناطــق کردنشــین از جملــه روســتای 
پیــران از لبــاس هــای محلــی کــردی بــا طــرح و رنگهــای متنــوع 

اســتفاده مــی شــود.
ازعمــده تریــن غذاهــای گردشگرپســند ایــن روســتا مــی تــوان به 
بامیــه و تماتــه، بامیــه بادمجــان اشــاره کــرد. از مهمتریــن صنایــع 
دســتی ایــن روســتا انــواع گلیــم بــا طــرح هــای کــردی را نــام برد.
ســوغاتی عمــده ایــن روســتا شــامل انجیــر، گوجــه ســبز و ســایر 
ــران از  ــتای پی ــت، روس ــتا اس ــده در روس ــده ش ــوالت تولی محص
طریــق شــهرهای قصرشــیرین، ســرپل ذهــاب، داالهــو و و گیان 

غــرب از اســتان کرمانشــاه قابــل دسترســی اســت.
ــا  روســتای زیبــای »فــش« در شهرســتان کنــگاور ب

ســابقه کهــن تاریخــی
روســتای »فــش« از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان کنــگاور، 
در 100 کیلومتــری غــرب کرمانشــاه قــرار گرفتــه و بــا داشــتن آب 
و هوایــی معتــدل و مطبــوع در فصــل بهــار، مکانــی دیدنــی بــرای 
ــوروزی اســت.قدمت گورســتان  ــد گردشــگران و مســافران ن بازدی
قدیمــی و بنــای زیارتــگاه امامــزاده ســید جمــال  الدیــن بــن جعفــر 
ــی آن  ــینه تاریخ ــده پیش ــان دهن ــتا نش ــن روس ــادق )ع(، در ای ص

اســت.
یکــی از مهــم  تریــن جاذبــه  هــای طبیعــی روســتا، ســراب زیبــا و 
باشــکوه فــش اســت کــه در نزدیکــی روســتا قــرار دارد و اطــراف 
آن را درختــان بلنــد جنگلــی و گل  هــا و گیاهــان خودرو فــرا گرفته 
ــد و  ــه وســیله کــوه  هــای بلن اســت. روســتای فــش، از اطــراف ب
مرتفــع احاطــه شــده اســت. ســطح ایــن کــوه  هــا کــه از درختــان 
و درختچــه  هــای کوتــاه پوشــیده شــده، در فصــول بهار و تابســتان 
از سرســبزی و طــراوت سرشــار مــی  شــود. انــواع گیاهــان دارویــی 
ــان، آویشــن و گــون  ــان، گل ختمــی، شــیرین بی ــد گل گاوزب مانن
ــات   ــرو حی ــود. قلم ــت می ش ــا یاف ــوه  ه ــن ک ــه ای ــز در دامن نی

وحــش روســتا زیســتگاه انــواع گونــه  هــای جانــوری مانند شــغال، 
گــرگ، روبــاه، خرگــوش و کبــک اســت کــه از دیگــر جاذبــه هــای 

طبیعــی ایــن روســتا محســوب مــی  شــوند.
ســاختن ســاز تنبــور در روســتای فــش نیــز از قدمــت دیرینــه  ای 
برخــوردار اســت. در ایــن روســتا بــه نحــو چشــمگیری کارگاه  های 
ســاخت انــواع مختلــف آالت موســیقی از قبیــل تنبــور، تــار و ســه 
تــار دیــده مــی  شــود. در اکثــر خانــه  هــای روســتایی در گوشــه  ای 
از فضــای خانــه کارگاه کوچکــی جهــت ســاخت تنبــور، ســه تــار و 

تــار دیــده مــی  شــود.
ــر  ــن جعف ــن ب ــال الدی ــید جم ــام زاده س ــریف ام ــد ش ــود مرق وج
صــادق )ع( و آثــار تاریخــی و باســتانی از جملــه تپــه آبــادی خرابــه 
ــه و  ــا جاذب ــش و ده  ه ــتای ف ــرب روس ــوب غ ــری جن در 300 مت
اثــر دیگــر از مصادیــق مکانــت خــاص فــش محســوب مــی  شــود.

ــه  ــرون ب ــن از بی ــزاده ســید جمــال الدی ــد امام ــای آجــری مرق بن
صــورت چهــار ضلعــی و از داخــل مــدور اســت. ارتفــاع بنــا از کــف 
تــا پــاکار قــوس 1/85 متــر اســت. گنبــد بنــا نیــز مــدور و بــا آجــر 
ــت و  ــمالی اس ــع ش ــه در ضل ــت. در ورودی بقع ــده اس ــاخته ش س
ــن و  ــاز می شــود. در داخــل کفــش ک ــن ب ــش ک ــوان و کف ــه ای ب
صحــن حیــاط امامــزاده، دو ســنگ قبــر وجــود دارد؛ تاریــخ یکــی 
ــا  ــل بن ــت. در داخ ــری 1۲۴۲ ه. ق اس ــا 1۲11 ه. ق و دیگ از آنه
ضریــح چوبــی ســاده ای قــرار دارد و در زیــر آن ســنگ قبــری دیده 
ــه چشــم  ــی ب ــر خطــوط کوف ــن ســنگ قب ــر روی ای ــود. ب می ش

ــا نیســت. ــت ســاییدگی خوان ــه عل ــه ب می خــورد ک

چشــم اندازهــای کوهســتانی بــی نظیــر در روســتای 
حریــر

یکــی دیگــر از روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان کرمانشــاه 
ــتان  ــه دهس ــمال ب ــتا از ش ــن روس ــت. ای ــر اس ــتای حری روس
کــوزران، از شــرق بــه دهســتان حومــه شــمالی، از جنــوب شــرقی 
ــه شهرســتان  ــی ب ــوب غرب ــه و از غــرب و جن ــه دهســتان حوم ب

ــود. ــی ش ــاب محــدود م ــرپل ذه س
روســتای حریــر در محــدوده کوهســتانی غــرب اســتان کرمانشــاه 
اســتقرار یافتــه اســت. آب و هــوای ایــن روســتا در بهــار و تابســتان 
ــر از وســط  ــه ای حری معتــدل و در زمســتان ســرد اســت و رودخان
ایــن روســتا مــی گــذرد. قدمــت روســتای حریــر بــه دوران 
ــیدرضابیگ  ــام زاده س ــای ام ــد، بن ــی رس ــاه م ــت نادرش حکوم

ــتا اســت. ــن روس ــی ای ــت طوالن نشــانگر قدم
ــا لهجــه گورانــی ســخن مــی  مــردم حریــر بــه زبــان کــردی و ب
گوینــد. مــردم ایــن روســتا مســلمان و اکثــرا پیــرو اهــل حــق مــی 

باشــند و بخشــی نیــز پیــرو مذهــب شــیعه جعفــری هســتند.
ــه و  ــتقرار یافت ــم اس ــیبی مای ــر در ش ــتانی حری ــتای کوهس روس
بافتــی متمرکــز دارد. خانــه هــای روســتاییان غالبــا دو طبقه اســت 
ــیده  ــتا بخش ــه روس ــی ب ــداز زیبای ــم ان ــی آن چش ــت پلکان و حال
اســت. روســتای حریــر بــه دلیــل برخــورداری از موقعیــت طبیعــی 
و اقلیمــی مطلــوب، مناظــر و جلوه هــای منحصــر بــه فــردی دارد، 
مراتــع حاصلخیــز و سرســبز روســتا، بخصوص بــا چشــم اندازهای 
ــای  ــی ه ــز زیبای ــتان، پایی ــار، تابس ــول به ــتانی در فص کوهس

ــوه هــای جذابــی پدیــد مــی آورد. شــگفت انگیــز و جل
ــای روســتا، مناظــر اطــراف  یکــی از چشــم اندازهــای بســیار زیب
ــای  ــان و گله ــد، گیاه ــان بلن ــه از درخت ــت ک ــر اس ــراب حری س
ــرف  ــر مش ــای حری ــتای زیب ــت. روس ــده اس ــیده ش ــی پوش وحش
بــه کوهســتانی اســت کــه دامنــه آن را گیاهــان و درختچــه هــای 
کوتــاه و زمیــن هــای زراعــی و مرتعــی پوشــانیده و مناظــر زیبایــی 

ــت. ــود آورده اس ــه وج را ب
در باالدســت روســتای حریــر چشــمه ای بــا آب زالل مــی جوشــد. 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــدی وج ــال و تنومن ــت کهنس ــتا درخ در روس
ــه  ــه گفت ــت و ب ــرام اس ــل احت ــدس و قاب ــیار مق ــتاییان بس روس
افــراد ســالخورده روســتا قدمــت ایــن درخــت بــه 150 ســال پیــش 

آرامش بهار در هیاهوی زندگی بی آالیش روستائیان زاگرس نشین

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــوط،  ــان بل ــواع درخت ــتا ان ــراف روس ــل و اط ــردد. در داخ برمی گ
ــار ملکــه( در داخــل  ــام )چه ــه ن ــار درخــت ب ــادام و چه کیکــم، ب

ــود دارد. ــیدرضابیگ وج ــدوده س مح
گــرزان، چوتــوپ، خومــان شــارکی، قاواتــان، گــردکان بــازی، قــل 
قــان و قمچــان از بازیهــای محلــی مردمــان این روســتای اســتان 

کرمانشــاه است.

ــان  ــتثنایی میزب ــاری اس ــا معم ــج ب ــتای هجی روس
ــافران ــگی مس همیش

ــاله مقصــد  ــر س ــتثنایی، ه ــاری اس ــا معم ــتایی ب ــج« روس »هجی
بســیاری از مســافران داخلــی و خارجــی اســت. روســتایی هجیــج، 
ــاری اســتثنایی، هــر ســاله مقصــد بســیاری از  ــا معم روســتایی ب

ــی و خارجــی اســت. مســافران داخل
ــای  ــا کوه ه ــت ب ــی اس ــتاهای پلکان ــی از روس ــتا، یک ــن روس ای
ســنگی و چشــمه های خروشــان و مســیر پرپیــچ و خــم کــه چشــم 

ــد. ــه خــود جــذب می کن ــده ای را ب هــر بینن
در ایــن روســتا، بــه علــت کمبــود زمیــن، پشــت بــام هــر منزلــی 
حیــاط منــزل پشــتی محســوب می شــود. خانه هــای ایــن روســتا 
ســاخته شــده از ســنگ بــه صــورت خشــکه چیــن و پلکانی اســت.
در ایــام بهــار، ایــن روســتا چهــره ای بهشــتی بــه خــود مــی گیــرد 
و مناظــری بکــر و خاطــره انگیــز را در ذهــن هــر بیننــده ای متبادر 

مــی کنــد.
ــاز، دیگــر  ــد محصــوالت مــورد نی ــی و اســتقال در تولی خودکفای
ــان  ــت. مردم ــن اس ــی و که ــتای تاریخ ــن روس ــی مردمای ویژگ
ــد و  ــی کنن ــد م ــتا تولی ــود را در اینروس ــاک خ ــام پوش ــج تم هجی

ــد. ــود ندارن ــاک خ ــن پوش ــکلیبرای تامی مش
ــت،  ــین اس ــق کردنش ــوش در مناط ــی پاپ ــه نوع ــی، ک ــوه باف گی
ــی  ــتا محســوب م ــن روس ــردم ای ــر از صنایعدســتی م یکــی دیگ
شــود کــه عــاوه بررفــع نیــاز خــود مــردم روســتا از خریــد هــر نوع 
کفشــی، باعــث اشــتغالزایی در ایــن روســتا هــم شــده اســت، کــه 
ایــن خــود، محصــول حســن انتخــاب و ذوق ایــن مــردم ســخت 

کــوش اســت.
ــزاده  ــود امام ــتا وج ــن روس ــه ای ــل توج ــای قاب ــی از جاذبه ه یک
"ســیدعبیداهلل" فرزند امام موســی کاظم )ع( اســت که اهالی منطقه 
از آن بــه نــام "کوســه هجیــج" یــاد می کننــد و بســیار مــورد احترام 

آن هاست.
 یکــی دیگــر از جاذبــه هــای روســتای هجیــج، وجود چشــمه "بل" 
اســت. آب ایــن چشــمه، جــزو آبهــای معدنــی محســوب می شــود 
و براســاس نظــر متخصصــان،آب ایــن چشــمه، یکــی از بهتریــن 
آبهــای دنیــا محســوب مــی شــود.مردم روســتای هجیــج بــه زبان 
ــرو  ــلمان و پی ــد، مس ــخن می گوین ــی س ــه هورام ــردی و لهج ک

مذهباهــل تســنن هســتند.
کشــک، شــیر، دوغ، روغــن حیوانــی و کــره از مهم تریــن 
ــرورش  ــداری و پ ــج اســت، نگه ــتا هجی ــی روس ــای لبن فرآورده ه

ــت. ــداول اس ــری مت ــتا ام ــن روس ــور در ای ــواع طی ان

ــتای  ــار روس ــار آبش ــا در کن ــره زیب ــک خاط ــت ی ثب
ــان« »ورمق

ــا و خــوش آب و هــوای اســتان  ــان یکــی از روســتاهای زیب ورمق
کرمانشــاه اســت کــه خــود را بــرای بهــار و پذیرایــی از مســافران 

ــوروزی آمــاده مــی کنــد. ن
ایــن روســتا در دامنــه هــای سلســله کوه هــای مرتفــع بــدر، در 35 
کیلومتــری شــمال شــهر ســنقر در دهســتان باولــه واقع شــده و آب 

وهــوای آن در بهــار و تابســتان معتــدل و مطبوع اســت.
ــبز و  ــع س ــر از مرات ــای آن پ ــه ه ــار دامن ــدر در به ــتان ب کوهس
گیاهــان خودرویــی مــی شــود کــه تابلوهــای طبیعــی و شــگفت 

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــمانتان ب ــش چش ــزی را پی انگی
عــاوه بــر دامنــه هــای سرســبز و زیبا، چشــمه هــای بســیار زالل 
و گوارایــی در اطــراف روســتا وجــود دارد کــه هــم آب آشــامیدنی و 
کشــاورزی مــردم روســتا را تأمیــن کــرده و هــم زیبایــی منطقــه را 

دوچنــدان مــی کنــد.
اگــر نــوروز را بــرای ســفر بــه ایــن روســتا انتخــاب کنیــد، جذابیــت 
ــبز و چشــم  ــای سرس ــه ه ــه دامن ــار افســونگر ک ــک به ــای ی ه
اندازهــای کوهســتانی، آهنــگ آرامــش بخــش چشــمه هــا و جوی 
ــت را  ــای آن اس ــانه ه ــن نش ــم تری ــدگان از مه ــه پرن ــا و نغم ه

ــد. ــذت مــی بری ــد و از آن ل ــه مــی کنی تجرب
امــا اگــر ســفرتان را عقــب بیندازیــد تــا تابســتان از راه برســد، آن 
ــای  ــم اندازه ــر و چش ــت مناظ وق
ــر دیگــری  ــا و کــم نظی بســیار زیب
همچــون جنــگل هــا و بــاغ هــای 
انبــوه و سرســبز بــه روی شــما 
ــا و  ــاغ ه ــاید، ب ــی گش ــوش م آغ
جنــگل هایــی کــه زیباتریــن و 
ــی  ــق طبیع ــن مناط ــه تری پرجاذب
ــا  ــی رود و ب ــمار م ــه ش ــتا ب روس
ــردو،  ــر انگــور، گ ــی نظی ــوه های می
ــن  ــو و همچنی ــو و آلبال ــو، آل زردآل
ــا دور  ــی دورت ــادام کوه ــوط و ب بل
روســتا را احاطــه کــرده و منظــری 
رنگارنــگ را بــه وجــود آورده اســت.
بافــت مســکونی روســتا نیز کــه در 
سراشــیبی مایــم دامنــه کــوه قرار 
گرفتــه، بــا آن ســقف های مســطح 

و دیوارهــای خشــتی و گلــی همرنــگ طبیعــت، منظره خوشــایند و 
دلچســبی را بــه وجــود آورده اســت.

البتــه در ســال هــای اخیــر معمــاری ســاختمان هــای ایــن روســتا 
نیــز همانند بســیاری از روســتاهای کشــور تغییــر یافته و ســاختمان 
هــای ســفید و آجــری بــزرگ و چنــد طبقــه از روی ویرانــه هــای 
خانــه هــای قدیمــی کاهگلــی ســربرآورده اســت، بــه طــوری کــه 
دیگــر کمتــر مــی تــوان همســویی و همرنگــی طبیعــت و بافــت 
ــن حــال  ــا ای ــا ب مســکونی را یکجــا در روســتا مشــاهده کــرد، ام
تماشــای روســتایی بــا منظــری تنیــده از نماهــای شــهری و بافتی 
روســتایی، آن هــم در دامنــه کوهــی سرســبز که بــه دریایــی از باغ 

و جنــگل کشــیده مــی شــود، خالــی از لطــف نیســت.
زندگــی در کوهســتان و دشــت هــای حاصلخیــز آن، باعــث شــده 
روســتاییان ورمقــان کــه بــه زبــان کــردی و لهجــه کلهری ســخن 
ــند  ــغول باش ــداری مش ــت و دام ــه زراع ــتر ب ــد، بیش ــی گوین م
ــه آن را  ــواد اولی ــه م ــتی ک ــع دس ــد صنای ــز از راه تولی ــی نی و برخ
خودشــان بــه دســت مــی آورنــد و بــه فــروش مــی رســانند، روزگار 

را ســپری مــی کننــد.
ــد؛ رســومی  مردمــان ایــن روســتا آداب و رســوم جالبــی هــم دارن
ماننــد شــال درکــی یــا شــال انــدازی کــه مخصــوص شــب عیــد 

اســت.
شــب عیــد کــه فــرا مــی رســد جوانــان روســتا ابتــدا بــر بــام خانــه 
هایشــان آتــش روشــن کــرده و ســپس بــاالی پشــت بــام منــازل 
همســایه هــا رفتــه و دســتمال یــا شــال خــود را از منافــذی کــه در 
ســقف خانــه هــا و پنجــره هــا وجــود دارد، بــه داخــل اتــاق آویــزان 
ــی  ــدی م ــه عی ــب خان ــعاری از صاح ــر اش ــا ذک ــد و ب ــی کنن م
خواهنــد. صاحــب خانــه نیــز در شــال آنهــا گــردو، بــادام، شــیرینی، 

نخودچــی، کشــمش و تنقــات مــی ریــزد.
در ایــن روســتا موســیقی جایــگاه ویــژه ای دارد و در مراســم 
ــرنا  ــون س ــیقی همچ ــواع آالت موس ــزاداری از ان ــی و ع عروس
ــن کــه اجــرای موســیقی  و دهــل اســتفاده مــی شــود. ضمــن ای
ــن  ــیقی در ای ــداول موس ــواع مت ــی از ان ــم یک ــر« ه ــی چ »گوران

روستاســت.
صنایــع دســتی و هنری روســتا هــم شــامل قالــی، گلیــم، جاجیم و 
ســجاده، ســوغاتی هــای خوبــی اســت. در ایــام نــوروز مردم روســتا 
در حالــی کــه لبــاس هــای محلــی با طــرح هــا و رنــگ های شــاد 
و متنــوع بــر تــن دارنــد بــا غــذای رایــج و مخصــوص خــود یعنــی 
»گنونــه« یــا آش ترخینــه ســفت کــه ترکیبــی از بلغــور گنــدم، آب 
گوجــه فرنگــی تــازه، دوغ تــرش، ادویــه جــات و... اســت، از شــما 

با           مهر ایرانگردی کنیم
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پذیرایــی مــی کننــد.
ــتان  ــاران در اس ــنقر و کامی ــهرهای س ــتا از ش ــن روس ــه ای ورود ب

ــت. ــر اس ــکان پذی ــتان ام ــتان کردس ــروه در اس ــاه و ق کرمانش

روستای »شاالن« کرمانشاه بهشت غرب کشور
از اردیبهشــت شــمال و شــیراز و اهــواز زیــاد شــنیده ایــد، اما شــاید 
بــد نباشــد ایــن بــار مقصــد گشــت و گذارتــان را در جایــی از غــرب 
کشــور جســتجو کنید تــا مطمئــن شــوید بهشــت جایــی در همین 
گوشــه و کنــار قــرار دارد! طبیعــت منحصــر به فــرد غرب ایــران در 
بهــار ایــن فرصــت را بــه شــما مــی دهــد تــا منظــره هایــی را بــه 
چشــم ببینیــد کــه تــا بــه حــال تنهــا در تابلوهــای نقاشــی دیــده 
بودیــد. پیشــنهاد مــا بــرای ایــن ســفر روســتای شــاالن کرمانشــاه 
اســت کــه از توابــع بخــش کرندغــرب شهرســتان اســام  آبادغرب 

بــه حســاب مــی آیــد.
ــهر  ــری ش ــه ۲3 کیلومت ــد ب ــتا بای ــن روس ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
ــری  ــا 1۴0 کیلومت ــرب ی ــری کرندغ ــاب، 33 کیلومت ــرپل ذه س
کرمانشــاه ســری بزنیــد تــا بــه منطقــه ای کوهســتانی برســید کــه 

از شــمال و شــمال  شــرقی بــه ارتفاعــات داالهــو از جنــوب شــرقی 
ــان  ــگ علی ــات زن ــه ارتفاع ــوب ب ــز و از جن ــات بانه ری ــه ارتفاع ب

محــدود مــی  شــود.
ــرآب  ــه پ ــان رودخان ــا جری اینجــا روســتای داالهــور اســت کــه ب
الونــد در جنــوب آن سرســبزتر از روســتاهای اطــراف بــه نظــر مــی 
رســد. بــا ایــن حــال طبیعــت بخشــی از جاذبــه هــای ایــن روســتا 
اســت کــه در نــگاه اول شــما را جــذب خواهــد کــرد. در دو طــرف 
بســتر رودخانــه الونــد تفرجگاه هایــی بــه وجــود آمــده کــه در آنهــا 
ــواع گیاهــان دارویــی، مرتعــی و گل هــای وحشــی  ــد ان مــی توانی
رنگارنــگ را ببینیــد و البتــه ســری هــم بــه زیســتگاه پرنــدگان و 
ــار  ــوران آبــزی بزنیــد. جنگل  هــای انبــوه و گســترده گــردو، ان جان
و انجیــر کوهــی اطــراف روســتا هــم جایــی اســت کــه حتمــا بایــد 

ســری بــه آن بزنیــد.
اگــر اهــل کوهنــوردی هــم باشــید، مــی توانیــد گشــت و گــذاری 
در ارتفاعــات صخــره ه ای داالهــو داشــته باشــید کــه بلندتریــن قله 
آن ۲۲50 متــر ارتفــاع دارد. سراســر ایــن ارتفاعــات را جنگل  هــای 
ــر  ــن ارتفاعــات در اکث ــه ای ــع سرســبز پوشــانده و البت ــوه و مرات انب

مواقــع ســال پوشــیده از بــرف اســت.
ــد کــه  ــد، مــی بینی ــا کمــی کــه در روســتا گشــت و گــذار کنی ام
ــی اش  ــای طبیع ــه ه ــم از جاذب ــتا ک ــن روس پیشــینه تاریخــی ای
ــگاه مســجد عبــداهلل بــن عمــر،  ــاری مثــل زیارت ــدارد. وجــود آث ن
بابــا یــادگار، مقبــره ابودجانــه، مقبــره باباشــیخ، مقبــره شــیخ بایزی 
و همچنیــن مقبــره بابافقی شــاهدانی هســتند کــه قدمت و ســابقه 

تاریخــی ایــن روســتا را بــه شــما نشــان مــی دهنــد.
ــن  ــای آرامگاهــی ای ــی از بناه ــر خیل ــه عم ــد ک ــد نیســت بدانی ب
روســتا بــه دوره صفویــه مــی رســد کــه بــه دســتور شــاه عبــاس 
ســاخته شــده انــد و البتــه خیلــی از آنهــا در دوره قاجاریــه مرمــت 

شــده  اند.
چیــزی کــه تماشــای آن را نبایــد از دســت بدهیــد، بافت مســکونی 
روســتا اســت کــه بــه شــکلی متراکــم بــر کــوه پایــه هــا بنــا شــده 
ــی و  ــای چوب ــا تیره ــت و ب ــطح اس ــا مس ــقف خانه ه ــت. س اس
ــه  ــن خان ــام ای ــوان وجــه اشــتراک تم کاه گل پوشــیده شــده اند ای
هاســت کــه بــا ســنگ، آجــر، گــچ، چــوب، خشــت و گل ســاخته 

شــده انــد.
در ۴ کیلومتــری روســتای شــاالن آبشــار پیــران و ویرانه هــای قصر 
ــد.  ــانی می رس ــه دوران ساس ــت آن ب ــه قدم ــرار دارد ک ــرد ق یزدگ
ایــن ویرانــه را بایــد در یکــی از بلندتریــن ارتفاعــات روســتا ببینیــد 
ــکل  ــره ای ش ــم دای ــای نی ــا برج ه ــاری ب ــراف آن را حص ــه اط ک
پوشــانده اســت کــه در فاصلــه ۶ تــا 1۶ متــری هــم ســاخته شــده 

ــد. ان

ــی  ــم نم ــا خت ــن ج ــه همی ــتا ب ــی روس ــای تاریخ ــه ه ــا جاذب ام
شــود. در 9 کیلومتــری روســتا بنای ســنگی مســتطیل شــکلی قرار 
دارد کــه بــه طاق گــرا معــروف اســت. ایــن بنــای ســنگی فضــای 
ــی آن از الشــه  هــای  ــدی اســت کــه دیوارهــای داخل ــوان مانن ای
ــا  ــی اش ب ــای داخل ــاخته شــده و دیواره ــچ س ــاط گ ســنگ و م

اشــکال هندســی پوشــانده شــده اســت.
ــه مشــغول  ــد ک ــی را دیدی ــار روســتا مردم ــر در گوشــه و کن اگ
بــازی بــا گــرز هســتند، تعجــب نکنیــد. بــازی گــرزان یکــی از 
بــازی هــای معــروف و رایــج ایــن منطقــه اســت کــه مــردم در 
ــازی 8 نفــر  ــد. ایــن ب ــه آن مــی پردازن اوقــات فراغــت شــان ب
بازیکــن دارد کــه در مربعــی کــه بــر روی زمیــن ترســیم شــده 

ــد. ــا می  گیرن ج
ــرز در آن  ــار گ ــه چه ــرار دارد ک ــه ای ق ــع چال ــن مرب ــط ای در وس
ــا  ــاع از گرزه ــط دف ــان در خ ــر از بازیکن ــار نف ــده. چه ــته ش گذاش
ــتند  ــع هس ــارج از مرب ــه در خ ــر ک ــار نف ــد و چه ــت می کنن حفاظ
بــرای تصــرف گرزهــا بــه افــراد داخــل مربــع حملــه ور می شــوند.

»روستای گلین« در گیان غرب
ــک  ــتای کوچ ــد روس ــکل از چن ــیع متش ــه ای وس ــن، منطق گلی
ــزار و  ــدود دو ه ــا ح ــرباغ  ب ــن و س ــار، چم ــامل'انجاورو، نج ش
800 نفــر جمعیــت در مســیر جــاده گیانغــرب - ســرپل ذهــاب، 
ــع شــده  ــره واق ــاور دی ــا شــالیزارهای پهن ــا ب همجــوار دشــت زیب

ــت. اس
گلیــن گردشــگاهی اســت بکــر و فــرح انگیــز، دره ای پوشــیده از 

درختـــان گـــوناگون با انــاری معــروف و رودی همیشــه خروشــان 
ــان  ــه گردشــگران و مهمان ــی و لطافــت را ب کــه کیلومترهــا زیبای

خــود هدیــه مــی کنــد.
منطقــه گلیــن از توابــع شهرســتان گیانغــرب و در بخــش دشــت 
دیــره قــرار دارد و یکــی از مناطــق زیبــای ایــن شهرســتان اســت 
کــه از نظــر جاذبــه هــای گردشــگری بخصــوص در فصــل هــای 
بهــار و تابســتان بواســطه طبیعــت سرســبزش، همــواره پذیرایــی 
مســافران و گردشــگران زیــادی از مناطــق مختلــف اســتان 

کرمانشــاه و ســایر اســتان هــای کشــور اســت.
محورهــای گردشــگری، جاذبــه های کوهســتانی، پوشــش گیاهی 
و طبیعــی مصنــوع )باغــات(، ارتفاعــات زیبــا و مســیر کوهنــوردی 
ــه  ــه نمون ــرد منطق ــر بف ــارز و منحص ــای ب ــی ه ــه ویژگ از جمل

ــن اســت. گردشــگری ســراب گلی
انجــاورود گلیــن روســتایی بســیار زیبــا، دیدنــی و گردشــگر پذیــر 
ــتان  ــرب در اس ــزی گیانغ ــش مرک ــع بخ ــه از تواب ــن منطق ای
ــرب و در  ــری گیانغ ــه 33 کیلومت ــه در فاصل ــت ک ــاه اس کرمانش
۲15 کیلومتــری کرمانشــاه قــرار دگرفتــه اســت، مردم روســتاهای 
ــل  ــه ای ــد و ب ــرف می زنن ــری ح ــردی کله ــان ک ــه زب ــن ب گلی
ــن  ــدم از مهمتری ــار، گــردو و گن ــج، ان کلهــر وابســته هســتند، برن

ــت. ــن اس ــه گلی ــاورزی منطق ــوالت کش محص
رودخانــه گلیــن از بیــن دو کــوه می گــذرد و تمــام باغهــا و زمیــن 
هــای کشــاورزی ایــن ناحیــه را آبیــاری می کنــد، در ایــن منطقــه 
پــرورش ماهــی نیــز توســعه زیــادی پیــدا کــرده اســت، خانه هــا در 
ایــن منطقــه بــا ســنگ، گل و چــوب بــه شــکل پلکانــی ســاخته 
شــده انــد بطوریکــه پشــت بــام خانــه ایــی، حیــاط خانــه همســایه 
ــبز  ــی سرس ــا طبیعت ــدل و کوهســتانی ب ــی معت اســت، آب  و هوای

دارد.
ــت و کوهســتان  ــا، طبیع ــره، باغه ــن، گوردخمــه  دی ســراب گلی
ــدف  ــتای ه ــای روس ــر جذابیت ه ــتا از دیگ ــن روس ــراف ای اط
ــوع و  ــوای مطب ــد، آب و ه ــمار می آین ــن بش ــگری گلی گردش
ــان و  ــه خروش ــود رودخان ــر، وج ــش بک ــات وح ــز، حی دل انگی
ــل  ــای قاب ــر ویژگیه ــی از دیگ ــای دیدن ــات و صخــره ه ارتفاع
توجــه ایــن منطقــه نمونــه گردشــگری در شهرســتان گیانغرب 

می باشــد.
منطقــه گلیــن دارای دره ای زیبــا بــه طــول حــدود ۴0 کیلومتــر 
ــه از قســمتهای تاریخــی  ــن منطق ــر اســت، ای و عمــق ۴00 مت
و قدیمــی گیانغــرب بشــمار مــی آیــد، طبــق روایــات تاریخــی 
ــی و  ــار تاریخ ــا آث ــر ب ــی براب ــش قدمت ــن بخ ــی در ای زندگ
ــاب دارد،  ــرپل ذه ــتان س ــژه در شهرس ــژن و منی ــاطیری بی اس
ــن  ــژن در ای ــت بی ــان حکوم ــی در زم ــات تاریخ ــاس روای براس
ــه  ــده ب ــوران درن ــوم جان ــراف دره از هج ــردم اط ــه، م منطق

ــد. ــی بردن ــکایت م ــم ش حاک
ــت  ــد امنی ــق ش ــزام و موف ــن دره اع ــازی ای ــرای پاکس ــن ب گرگی
ــه  ــن منطق ــی در ای ــان زندگ ــد و از آن زم ــن کن ــه را تامی منطق
جریــان یافتــه اگــر چــه ایــن منطقــه زیبــا و تاریخــی بــه ســبب 
نــا آشــنایی و عــدم توجــه همچنــان مهجــور و محــروم مانــده امــا 
زیبایــی هایــش چشــم هــر بیننــده ای را بــه حیــرت وا مــی دارد و 

ــتثنایی دارد. ــرایط اس ش
ــی  ــار تاریخ ــه آث ــن منطق ــی در ای ــگفتی های طبیع ــدای از ش ج
ــه فرهــاد  ــه کتیب ــوان ب ــه مــی ت ــز وجــود دارد از جمل متعــددی نی
ــروی  ــاق روب ــاه، ط ــل ش ــری پ ــن« در 150 مت ــاد ک ــا فره »ی
روســتای نجــار کــه شــامل چنــد پلــه، یــک حــوض و چند گــودال 
ــا دیوارهــای  ــن ب ــه گرگی ــی اســت، قلع ــواد غذای ــره م ــرای ذخی ب
قدیمــی، یــک حــوض و یــک کتیبــه در نزدیکــی ســر بــاغ گلیــن 
و قلعــه انجــاورود )عظیــم( شــامل دیوارهــای متعــدد کــه هیــچ راه 

ــدارد. ورودی ن
ایــن منطقــه زیبــا بــا مردمانــی ســاده و مهمــان نــواز خــود را برای 
ــد،  ــی کن ــاده م ــوروزی آم ــگران ن ــان و گردش ــی از مهمان پذیرای
کســانی کــه ایــن منطقــه را بــرای ســفر و اقامتــی کوتــاه انتخــاب 
ــراه  ــود هم ــا خ ــوش ب ــی خ ــند خاطرات ــن باش ــد مطمئ ــی کنن م

ــرد. ــد ب خواهن
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گلســتان با وجــود اقــوام مختلــف به نگارســتان 
ــای  ــه ه ــود جاذب ــا وج ــران شــهره شــده و ب ای
طبیعــی و گردشــگری، پیشــینه تاریخــی و 
ــی تهــران- مشــهد  ــن در محــور اصل قرارگرفت
مقصــد مناســبی بــرای مســافران نــوروزی 

ــت. اس
آب و هــوای چهــار فصــل و تنــوع نعمــت هــای 
الهــی باعــث شــده نگارســتان ایــران ظرفیــت 
هــای گردشــگری خوبــی داشــته باشــد. وجــود 
ــار،  ــان، آبش ــگل، بیاب ــکله، جن ــدر، اس ــا، بن دری
غــار، تــاالب، گلفشــان در کنــار آثارهــای 
ــی  ــتان های ــی از اس ــده یک ــث ش ــی باع تاریخ
ــب  ــه مناس ــک گزین ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک باش
بــرای ســفرهای نــوروزی مطــرح اســت. 
ــتان  ــن اس ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ــان  ــوروز میزب ــام ن ــوص در ای ــاله به خص هرس

ــت. ــادی اس ــگران زی گردش
آمارهــا نشــان مــی دهــد در ایــام نــورورز ســال 
139۴ بیــش از 30۴ هزارنفر در اســتان گلســتان 
اقامــت داشــته انــد. ایــن در حالــی اســت کــه در 
نــوروز ســال گذشــته بیــش از ۲.5 میلیــون نفــر 

بــه اســتان گلســتان ســفر کــرده انــد.
آمارهای ثبـت شـده از بازدیدها از اماکن اسـتان 
گلسـتان گویـای این اسـت کـه در این سـفر ها 
بازدید از برج قابوس در شهرسـتان گنبد کاووس 
افزایـش چشـمگیری داشـته و بیـش از ۴1 هزار 
نفر از بلندتریـن برج آجری جهـان بازدید کردند. 
بازدیـد از موزه هـا و شـهر تاریخـی جرجـان نیز 
بیشـتر از سـال های گذشـته بـوده و افزایـش 

زیـادی را نشـان می دهـد.
در ایـام نـوروز سـال گذشـته ۲3 هتل در اسـتان 
گلسـتان بـا ظرفیـت پذیرش یـک هـزار و ۴3۴ 
نفر آماده خدمت رسـانی بـوده و قابلیـت پذیرش 
۶7۶ نفـر در میهمان پذیرهـای گلسـتان و 153 
نفـر در منـازل  آپارتمـان، ۴30  نفـر در هتـل 
اسـتیجاری اسـتان، دو هـزار نفـر در کمپ هـای 
اسـتان و ۶ هـزار و 5۲۴ نفـر در 18۴ مدرسـه 
اسـتان گلسـتان وجـود دارد. همچنیـن 70 هزار 
نفـر نیـز ظرفیـت اسـکان نـوروزی در دیگـر 
واحدهـای اقامتـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

معرفی استان گلستان
اســتان گلســتان بــا مســاحت دو میلیــون و ۴03 
هــزار و 77۴ کیلومتــر مربــع حــدود 1.3 درصــد 
ــرد و در  ــی گی ــر م ــور را در ب ــاحت کل کش مس
بخــش شــمالی ایــران واقــع شــده اســت. ایــن 
ــت  ــی و طبیع ــینه تاریخــی غن ــا پیش ــتان ب اس
ــگ  ــان و فرهن ــا زب ــی ب ــواز، مردمان ــم ن چش

ــت. ــای داده اس ــود ج ــوع را در خ متن
ــا کشــور ترکمنســتان و از  گلســتان از شــمال ب
جنــوب بــا اســتان ســمنان، از شــرق بــا اســتان 
خراســان شــمالی و از غــرب بــا دریــای خــزر و 

اســتان مازنــدران همســایه اســت.
این اسـتان براسـاس آخرین تقسـیمات کشوری 
در سـال 1393، شامل 1۴ شهرسـتان، ۲9 شهر، 
۲7 بخش، ۶0 دهسـتان و 10۶۶ روسـتا و آبادی 
بـوده و جمعیـت گلسـتان براسـاس سرشـماری 
سـال 1390 برابـر یـک میلیـون و 777 هـزار و 
1۴ نفـر کـه 50.99 درصـد آن در شـهر و ۴8.9۶ 
درصـد آن در روسـتا و 0.0۴ بـه صـورت غیـر 

سـاکن زندگـی مـی کنند.

راه های ارتباطی
اســتان گلســتان از طریــق راه آهــن سراســری 
ــدر  ــا بن ــرگان ت ــهر گ ــمال( از ش ــن ش )راه آه
ــوادکوه و  ــاری و س ــه س ــا ب ــن و از آنج ترکم
ــه  ــت. هم ــل شده اس ــران متص ــار و ته گرمس
ــتان در  ــوب اس ــت خ ــل موقعی ــه دلی ــاله ب س

ــمت  ــه مشــهد از س ــازم ب ــافرین ع ــیر مس مس
ــگر  ــزاران گردش ــرای ه ــدران پذی ــتان مازن اس

ــت. ــی اس ایران
گلســتان همچنیــن بیــش از پنــج هــزار کیلومتر 
راه اصلــی و فرعــی دارد کــه مســیر اصلــی 
شــمال مشــهد معروفتریــن مســیر اســتان 
اســت کــه از غــرب و از شــهر نوکنــده وارد 
اســتان شــده و در شــرق از جنــگل گلســتان بــه 
خراســان شــمالی متصــل مــی شــود. همچنیــن 
النــگ و خــوش  مســیرهای توسکســتان، 
ییــاق نیــز بــه نوعــی جــاده هــای کوهســتانی 
ــتان  ــمنان و شهرس ــتان س ــه اس ــتان را ب گلس

ــد. ــی کنن ــل م ــاهرود متص ش
گلسـتان همچنیـن دارای فـرودگاه بیـن المللی 
واقـع در شـمال و پنـج کیلومتـری شـهر گرگان 
اسـت کـه در ایـام هفتـه از تهـران پروازهـای 
مسـتقیم و رفت و برگشـت دارد که مسـیر هفت 
سـاعته جـاده را به کمتـر از یک سـاعت کاهش 
می دهد. عـاوه بر پروازهـای روزانه بـه تهران، 
پروازهـای هفتگی به مشـهد مقـدس، زاهدان و 
نجـف هـم جـزو برنامه هـای فـرودگاه گـرگان 

ست. ا

جغرافیای گلستان 
ــه  ــه س ــواری ب ــر ناهم ــتان از نظ ــتان گلس اس
ــتانی  ــه کوهس ــود. ناحی ــیم می ش ــه تقس ناحی
کــه ایــن ناحیــه از ارتفــاع 500 متــری تــا 

بیــش از 3000 متــر را در بــر گرفته و پوشــیده از 
گونه هــای جنگلــی و مرتعــی اســت.

ــامل  ــه ش ــن ناحی ــه ای ــه ای ک ــه کوهپای ناحی
تپه هــای کوچــک بادُرفــت، تپه ماهورهــا و 
بدبوم هــا اســت کــه پوشــیده از اراضــی جنگلــی 
هســتند و ناحیــه جلگــه ای و اراضــی پســت کــه  
ارتفــاع ایــن ناحیــه در حاشــیه دریاچــه کاســپین 
ــای  ــطح دری ــر از س ــرگان پایین ت ــج گ و خلی
آزاد و بــه تدریــج بــه ســمت شــرق بــه ارتفــاع 
افــزوده می شــود. ایــن منطقــه محــل اســتقرار 
ــه  ــر روســتاهای اســتان اســت. ب شــهرها و اکث
ــاورزی،  ــی کش ــت، اراض ــم جمعی ــاظ تراک لح
بســزایی  اهمیــت  از  دامپــروری  صنایــع، 

ــت. ــوردار اس برخ
ــدود  ــتان ح ــتان گلس ــاحت اس ــوع مس از مجم
ــع و  ــار را مرت ــزار هکت ــون و 1۲۶ ه ــک میلی ی
ــار را جنــگل تشــکیل داده و در  ۴30 هــزار هکت
مجمــوع حــدود 70 درصــد از ســطح اســتان را 

ــع طبیعــی تشــکیل مــی دهــد. مناب

خلیج گرگان و جزیره آشوراده
ــزر و  ــای خ ــران در دری ــره شــمال ای ــا جزی تنه
ــره  ــبه جزی ــرگان و ش ــج گ ــا خلی ــوار ب همج
میانکالــه اســت. ایــن ویژگــی و سرســبزی 
شــمال کــه همــواره مــورد پســند ایرانیان بــوده، 
ــت اندرکاران  ــه دس ــون توج ــه کان ــوراده را ب آش
گردشــگری تبدیــل کــرده اســت. محــل 
ــق بندرترکمــن  ــره از طری ــن جزی دسترســی ای
و بــه وســیله قایــق هــای موتــوری اســت کــه 

ــد. ــی ده ــی را م ــذت دو چندان ــودش ل خ
ایــن جزیــره در فصــل مهاجــرت پرنــدگان 
فراوانــی اســتراحت مــی کننــد و از گونــه هــای 
گیاهــی و جانــوری خــاص خــود برخــوردار 
اســت. در اســکله دریــای بندرترکمــن بازارچــه 
محلــی وجــود دارد کــه مــی توانــد محــل 

ــد. ــوغاتی باش ــه س ــرای تهی ــی ب خوب

پارک جنگلی امام رضا)ع( کردکوی
ــوی یکــی از شــهرهای سرســبز اســتان  کردک
ــا  ــل همجــواری ب ــه دلی گلســتان اســت کــه ب
جنــگل از پــارک جنگلــی زیبایــی نیز برخــوردار 

تاریخ و طبیعت را در نگارستان ایران مرور کنید
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ــه  ــات اولی ــز امکان ــارک نی ــن پ ــت. در ای اس
ــت. در  ــم اس ــگری فراه ــرای گردش ــی ب رفاه
جنــوب ایــن شهرســتان روســتای دارزنــو واقــع 
ــه دارد  ــادی ک ــاع زی ــل ارتف ــه دلی ــت و ب اس
ــای  ــتان و دری ــتان گلس ــیعی از اس ــه وس منطق
ــتا و  ــن روس ــوب ای ــان اســت. در جن ــزر نمای خ
ــز  ــرز نی ــوه الب ــان دشــت هــای رشــته ک در می
میــل رادکان بــه عنــوان یکــی از آثــار تاریخــی 
ــن  ــه ای ــرار دارد و در ادام ــه ق ــی منطق و قدیم
مســیر و بــه ســمت غــرب نیــز روســتای زیبای 

ــع اســت. ــا واق ــان نم جه

اسکله بندرگز
ــم  ــی رغ ــز عل ــز نی ــاحلی بندرگ ــتان س شهرس
ــبی  ــگری مناس ــات گردش ــم امکان ــعت ک وس
ــرای حضــور گردشــگران و اســتفاده از خلیــج  ب
گــرگان فراهــم اســت. اســکله ایــن شهرســتان 
ــاعت  ــد س ــی توان ــواری م ــق س ــار قای در کن
هــای خوشــی را بــرای گردشــگران مهیــا کنــد. 
ــان  ــا درخت ــن شهرســتان ب ــا در ای ــگل وطن جن
راش ســر بــه فلــک کشــیده به عنــوان یکــی از 
جنــگل هــای زیبــا مــی توانــد ســاعات خوشــی 

ــود اورد. ــه وج ــافران ب ــرای مس را ب

پل تاریخی آق قا
پــل تاریخــی آق قــا در ایــن شهرســتان 
ــه دلیــل ســکونت قــوم  قــرار دارد و از ســویی ب
ترکمــن از نظــر غذاهــای محلــی مــی توانــد به 
گردشــگران نــوروزی غذاهــای جدیــدی را ارائه 
دهــد. ســد وشــمگیر، تــاالب اینچــه، گل فشــان 
ــارق، اینچــه، نفتیجــه و قمســتی از  هــای  قارنی

ــن  ــز در نزدیکــی ای ــرگان نی ــوار تاریخــی گ دی
شهرســتان اســت.

آالگل ، آلماگل، آجی گل و اینچه برون
ــه در  ــور ک ــی کش ــم و دیدن ــاب مه ــه ت س
مــرز ایــران و ترکمنســتان و همچنیــن در جــوار 
روســتای مــرزی اینچــه بــرون قــرار دارنــد مــی 
توانــد نــوازش گر چشــمان هر مســافری باشــد. 
ایــن ســه تــاالب در فصــول مهاجــرت میزبــان 
ــه هــای  ــدگان مهاجــر اســت و از نظــر گون پرن
ــیار  ــی بس ــوص ماه ــوری بخص ــی و جان گیاه
غنــی اســت. مــرز اینچــه بــرون نیــز دارای یک 
ــادی را  ــاس زی ــه اجن ــرزی اســت ک ــه م بازارچ

ــد. ــه مــی دهن ــروش ارائ ــرای ف ب

بافت تاریخی گرگان
این بافت بـه عنوان قدیمی تریـن بافت تاریخی 
ثبت شـده و در آن خانه تاریخی، مـوزه، امام زاده 
قدیمـی، مدرسـه تاریخـی و مسـجد اسـت کـه 
پیشـینه تاریخـی آن ها بـه زمان قاجـار و ماقبل 

آن بـر می گـردد وجـود دارد.
یکــی از تفــرج گاه هــای مــورد عاقــه گــرگان 
ــات بهداشــتی، رفاهــی،  اســت کــه در آن امکان
گردشــگری و تفریحــی فراهــم اســت. کاخ 
ــاهان  ــته کاخ پادش ــه در گذش ــرگان ک ــوزه گ م
کشــور بــوده و در حــال حاضــر تبدیــل بــه موزه 
شــده دارای دو طبقــه اســت کــه در طبقــه پایین 
آن مجســمه مشــاهیر گــرگان از گذشــته تــا بــه 
حــال قــرار دارد و در طبقــه بــاالی آن آثــار 
ــش  ــه نمای ــن کاخ ب ــاکنان ای ــه س ــوط ب مرب

ــده اســت. ــته ش گذاش
پارک جنگلی ناهارخوران

ایــن پــارک از قدیمــی تریــن تفرجــگاه هــای 
ــری  ــه در ۴ کیلومت ــوده ک ــتان ب ــتان گلس اس
ــت.  ــده اس ــع ش ــرگان واق ــهر گ ــوب ش جن
دارای فضــای جنگلــی در طرفیــن جــاده 
بــرای تفــرج اســت و بــا داشــتن آب و هــوای 
ــورد  ــی م ــیب جنگل ــر ش ــه پ ــب و دامن مناس
ــی  ــی و خارج ــدگان داخل ــرج کنن ــتفاده تف اس

ــرد. ــی گی ــرار م ق

تپه قلعه خندان
تپـه قلعـه خنـدان مربـوط بـه دوره ساسـانیان و 
دوران هـای تاریخـی پـس از اسـام اسـت و در 
گرگان، میـدان مازنـدران، جبهه جنوبـی خیابان 
عدالـت واقـع شـده اسـت. ایـن اثـر در تاریخ ۲0 
بهمـن 13۶۴ بـا شـماره ثبـت 1701 به عنـوان 
یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبـت رسیده اسـت.

پارک جنگلی قرق
ــرگان  ــری شــرق گ ــارک در ۲3 کیلومت ــن پ  ای
ــده و  ــع ش ــت واق ــی ترانزی ــاده اصل ــار ج در کن
مســاحت آن ۶50 هکتــار اســت. بخــش اعظــم 
پــارک جنگلــی قــرق در محیــط جلگــه ای قرار 
ــن  ــت. ای ــی اس ــات تفرج ــه و دارای امکان گرفت
ــی  ــای بوم ــوزن ه ــداری گ ــارک محــل نگه پ

ــران اســت. جنــگل هــای شــمال ای

آبشارکبودوال
جنــگل و آبشــار کبــود وال جزو مناطــق معروف 
علــی آبادکتــول اســت کــه گردشــگران داخلــی 
و خارجــی زیــادی همــه ســاله بــرای بازدیــد از 

ــه  ــودوال ب ــار کب ــد. آبش ــی کنن ــه م آن مراجع
ــا  ــزه ای دنی ــار خ ــن آبش ــروف تری ــوان مع عن
ــام  ــن گل، ام ــگل زری ــود. جن ــی ش ــناخته م ش
ــز ار  ــه نی ــگل افراتخت ــف و جن زاده هــای مختل

ــه اســت. ــن منطق مراکــز گردشــگری ای

گل رامیان
معروفتریـن مـکان گردشـگری رامیـان منطقه 
گل رامیـان اسـت. دریاچـه و چشـمه گل رامیان 
در جنـوب شـهر رامیـان یکـی از شـهرهای تابع 
اسـتان گلسـتان واقـع شـده اسـت. این چشـمه 
در دامنـه کـوه پنهـان خانـه قـرار گرفته اسـت. 
چشـمه گل رامیـان بـه صـورت یـک اسـتخر 
شهرسـتان  جنـوب  کیلومتـری   5 در  طبیعـی 
رامیان و در 85 کیلومتری مرکز اسـتان )گرگان( 
قـرار دارد. از سـه طرف به جنـگل و از یک طرف 

بـه زمیـن هـای زراعـی متصل اسـت.

آبشارشیرآباد
آب ایـن آبشـارها کـه بـا درخشـندگی و شـکوه 
خاصـی از ارتفـاع زیـاد بـه داخـل اسـتخرهای 
به عنـوان عنصـر  پایین دسـت فـرو می ریزنـد، 
ممتـاز طبیعـی به شـمار می آینـد و قابلیت هـای 
و  جهانگـردان  جـذب  بـرای  را  فوق العـاده ای 
محققـان ایرانـی و خارجـی فراهـم آورده اسـت.

غار شیرآباد
از غارهــای مهــم طبیعــی و جالــب غار شــیرآباد 
در شهرســتان رامیــان اســت کــه ضمــن جــاری 
ــودن آب از آن و ایجــاد آبشــارهای گوناگــون،  ب
زیســتگاهی بســیار مهــم بــرای بعضــی از 

با           مهر ایرانگردی کنیم
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گونه هــا از جملــه ســمندر کوهســتانی به شــمار 
ــی  ــار تاریک ــم غ ــمت اعظ ــر قس ــی رود. ب م
ــز  ــای آن نی ــت و در انته ــم فرماس ــق حک مطل
چشــمه ای وجــود دارد کــه منشــأ ایجــاد غــار در 

ــت. ــوده اس ــته ب ــای گذش ــول قرن ه ط

پارک جنگلی چهل چای
مراکــز  از  چــای  چــل  جنگلــی  پــارک 
گردشــگری مهــم مینودشــت اســت. از ســوی 
در ارتفاعــات جنوبــی ایــن شهرســتان ســایت 
پــروازی پاراگایــدر واقــع اســت و بســیاری از 
ــزار  ــه برگ ــن منطق ــوری در ای ــابقات کش مس

ــود. ــی ش م

غارکیارام
ــگل و  ــه جن ــز در دامن ــش نی ــتان گالیک شهرس
کــوه واقــع اســت و روســتاهایی ماننــد فارســیان 
کــه دارای چشــمه و درخــت گــردوی 700 
ســاله اســت و غــار کیــارام از مراکــز گردشــری 

گالیکــش اســت.

 پارک ملی گلستان
پـارک ملـی گلسـتان نخسـتین پارکـی اسـت 

کـه در ایـران عنـوان پـارک ملـی را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. این پارک با داشـتن اقلیم 
هـای متفاوت و مناطق زیسـتی متنـوع جنگلی، 
اسـتپی و چشـم اندازهـا و مناظر متبـوع طبیعی 
از جمله جاذبه های گردشـگری اسـتان گلستان 

محسـوب می گـردد.

میل گنبد
شهرســتان گنبــد کاووس در شــرق اســتان 
گلســتان و دومیــن شــهر بــزرگ اســتان اســت. 
ــد،  ــل گنب ــم آن می ــگری مه ــز گردش از مراک
ــد،  ــن زی ــی ب ــزاده یحی ــمند، امام ــه دانش بقع
ــوار  ــدان س ــان و می ــهر جرج ــای ش ــه ه خراب

کاری اســبدوانی اســت.

دیوار گرگان
از آثــار تاریخــی نزدیــک کالــه دیــوار 
گــرگان اســت کــه ســومین دیــوار بلنــد دنیــا 
ــه دارد. از ســوی بیشــتر  ــی دیرین اســت قدمت
اکتشــافات ایــن دیــوار نیــز در محــدوده ایــن 
شهرســتان اســت. ایــن ســرزمین خــوش آب 
ــتانی  ــاری و تابس ــگاه های به ــوا از آرامش و ه
ــود  ــن دوران ب ــود. در همی شــاهان اشــکانی ب

کــه ســاختن دیــوار بــزرگ گــرگان آغــاز شــد 
تــا از یــورش هون هــا بــه خــاک ایــران 
جلوگیــری کنــد. کار ســاختن ایــن دیــوار، کــه 
درازای آن را از 155 تــا 170 و گاهــی 300 
کیلومتــر نوشــته اند، در دوره ساســانی نیــز 

ــد. ــری ش پیگی

آبشارهای لُوه
ــی  ــارک مل ــری غــرب پ ــه 1۴ کیلومت  در فاصل

ــهر  ــوه در ش ــتای ل ــوب روس ــتان و در جن گلس
ــه  ــت، مجموع ــتان مینودش ــش شهرس گالیک
آبشــارهایی بــه همیــن نــام واقــع شــده اســت.

خالد نبی
ــی  ــد نب ــگاه خال ــتان و زیارت ــه گورس مجموع
در یــک منطقــه کوهســتانی و در فاصلــه 
ــتان  ــرق شهرس ــمال ش ــری ش ــو مت 90 کیل
گنبــد کاووس و 55 کیلومتــری شــمال شــرق 
ــتای  ــری روس ــه و ۶ کیلومت ــتان کال شهرس
گچــی ســو نزدیــک آی تمــر از توابــع بخــش 
مــراوه تپــه و بــر فــراز قلــه کــوه گوگجــه داغ 

واقــع شده اســت.
ــتانی  ــی کوهس ــد نب ــگاه خال ــی زیارت راه ارتباط
بــوده، ولــی از طریــق کالــه و تمرقــره قــوزی 
تــا آن محــل راه دشــواری نیســت. بدلیــل دوری 
راه و فقــدان وســیله نقلیــه و کمبــود تســهیات 
ــای شــدید  ــن گرم رفاهــی در محــل و همچنی
ــان  ــن زم ــرمای زمســتان، بهتری تابســتان و س
بــرای انجــام فرایــض دینــی و زیــارت ماه هــای 

فروردیــن و اردیبهشــت اســت.

مراکز اقامتی
گلســتان در حــال حاضــر حــدود 50 مجمتمــع 
ــر و ۲5  ــان پذی ــی، 13 مهم ــن راه ــی بی پذیرای

ــتان دارد. ــای اس ــتان ه ــل در شهرس هت
ــی  ــه ورودی غرب ــده ک ــس راه در نوکن ــه پلی س
ــن تنگــراه  گلســتان اســت، آزادشــهر و همچنی
ــده  ــتقر ش ــتان مس ــرقی گلس ــه ورودی ش ک

ــت. اس
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سفر از عمق 
غار»آویشو« تا  بلندای 

ییالق»آق اولر«
اســتان گیــان بــا بیــش از هــزار اثــر ملــی ثبــت شــده، بــه دلیــل 
برخــورداری از موقعیــت ویــژه اقلیمــی و جــا دادن مواهــب جنــگل، 
کوهســتان و دریــا در دل خــود، مقصــد بســیاری از گردشــگران بــه 

خصــوص در فصــل بهــار اســت.
ــن  ــه از ای ــی ک ــر تاریخ ــزار و 500 اث ــا دو ه ــان ب ــتان گی اس
تعــداد هــزار و 30 اثــر آن بــه ثبــت ملــی رســیده، همــواره مقصــد 

ــت. ــوده اس ــال ب ــف س ــول مختل ــادی در فص ــافران زی مس
تپه هــای باســتانی مارلیــک رودبــار و قلعــه کوتــی دیلمــان، 
ــان،  ــلمان دیلم ــار یرش ــوله، غ ــهرهای تاریخــی گســکر و ماس ش
ــت  ــپیه مزگ ــان و سلســال، مســجد اس ــای تاریخــی رودخ قلعه ه
ــش،  ــر و مریــان تال ــهر، محوطه هــای باســتانی آق اول رضوانش
ــت از  ــتایی رش ــراث روس ــوزه می ــش و م ــی امل ــای صوف خانه ه
ــی  ــت مل ــه ثب ــه ب ــت ک ــان اس ــی گی ــار تاریخ ــن آث مهم تری
ــان گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت. رســیده و هرســاله میزب

موقعیت جغرافیایی گیان
ــا  ــه ت ــه و 3۴ دقیق ــی 3۶ درج ــرض جغرافیای ــع در ع ــان واق گی
ــه و  ــی ۴8 درج ــول جغرافیای ــمالی و ط ــه ش ــه و ۲7 دقیق 38 درج
ــران و  ــا 50 درجــه و 3۴ دقیقــه شــرقی، در شــمال ای ــه ت 53 دقیق
جنــوب دریــای خــزر واقــع شــده اســت. مــرز شــمالی آن از مــرز 
آبــی تشــکیل شــده و در امتــداد ســاحل دریــای خــزر، از آســتارا تــا 

ــه دارد. چابکســر ادام
ــای خــزر و جمهــوری آذربایجــان،  ــه دری ــن اســتان از شــمال ب ای
ــان و  ــتان زنج ــه اس ــوب ب ــل، از جن ــتان اردبی ــه اس ــرب ب از غ
ــر  ــود. ب ــدود می ش ــدران مح ــتان مازن ــه اس ــرق ب ــن و از ش قزوی
ــتان، 5۲  ــوری، دارای 1۶ شهرس ــیمات کش ــن تقس ــاس آخری اس
ــادی اســت  شــهر، ۴3 بخــش، 109 دهســتان و دو هــزار و 888 آب
ــا مســاحت 1۴ هــزار و 711 کیلومتــر مربــع، طبــق آخریــن  کــه ب
سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 1385، جمعیــت دو میلیون 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــری را در خ ــزار و 870 نف و ۴80 ه
ــه 3۲5 کیلومتــری  شــهر رشــت مرکــز ایــن اســتان کــه در فاصل
تهــران قــرار دارد در کنــار شهرســتان های آســتانه اشــرفیه، آســتارا، 
املــش، بنــدر انزلــی، تالــش، رشــت، رودســر، رضوانشــهر، رودبــار، 
ــرود  ــان، لنگ ــن، الهیج ــرا، فوم ــه س ــفت، صومع ــیاهکل، ش س
و ماســال مجموعــه ای از زیبا تریــن و بکر تریــن جاذبه هــای 

ــاهد  ــوروز 9۴ ش ــا در ن ــود آورده ت ــه وج ــران را ب گردشــگری در ای
ورود بیــش از شــش میلیــون گردشــگر باشــد کــه از ایــن تعــداد، 
ــد. ــی بوده ان ــگر خارج ــر گردش ــزار و ۴00 نف ــک ه ــه ی ــب ب قری

مسیرهای دسترسی به استان
اســتان گیــان کــه جــزو مناطــق کــم  ارتفــاع ســاحل دریــای خزر 
محســوب می شــود، بــه دلیــل برخــورداری از آب و هــوای متنــوع 
ــن  ــان بهتری ــر آب ــا آخ ــن ت ــاه فروردی ــام طــول ســال- از م در تم
زمــان بــرای مســافرت و بازدیــد از طبیعــت و مناطــق گردشــگری 
اســتان اســت- همــواره مقصــد گردشــگران زیــادی از اقصــی نقاط 

کشــور و جهــان اســت.
ــق  ــران از طری ــان از ســمت فــات ای ــه گی ــی ب دسترســی زمین
جــاده قدیــم و آزاد راه قزویــن - رشــت امــکان پذیــر اســت. ایــن 
اســتان از طریــق چابکســر بــا اســتان مازنــدران و از طریــق آســتارا 
ــی دارد. گیــان  ــز راه زمین ــل نی ــا جمهــوری آذربایجــان، و اردبی ب
ــوب  ــمال- جن ــدور ش ــیر کری ــن در مس ــرار گرفت ــا ق ــن ب همچنی

ــی هــم هســت. ــرز دریای دارای م
ــاحت کل  ــا مس ــت ب ــگل رش ــردار جن ــی س ــرودگاه بین الملل ف
۲۲0 هکتــار، امــکان دسترســی هوایــی بــه ایــن اســتان را فراهــم 
کــرده اســت. ایــن فــرودگاه، بزرگ تریــن فــرودگاه شــمال ایــران 

ــران اســت. ایــن  و ســیزدهمین فــرودگاه در بیــن فرودگاه هــای ای
ــه  ــروازی از جمل ــیر پ ــه 13 مس ــرواز ب ــه ۶۶ پ ــرودگاه در هفت ف
ــواز و  ــهد، اه ــش، مش ــان، کی ــلویه، اصفه ــیراز، عس ــران، ش ته

بندرعبــاس دارد.

جاذبه های گردشگری شاخص
تنــوع در جاذبه هــای گردشــگری گیــان یکــی از مــواردی اســت 
ــد از  ــرای بازدی ــت ب ــود وق ــا کمب کــه بســیاری از گردشــگران را ب
ــه  ــه زمین ــا توجــه ب ــد ام ــام جاذبه هــای اســتان مواجــه می کن تم
ــه  ــدی و شناســایی جاذبه هــای گردشــگری در هــر زمین عاقه من

ــان باشــد. ــود زم ــرای کمب ــی ب ــد راه حل می توان
انبــوه،  جنگل هــای  شــامل  گیــان  طبیعــی  جاذبه هــای 
وســیع،  شــالیزارهای  و  تاالب هــا  کوهســتان،  ســواحل، 
بــا گســتردگی در کل اســتان یکــی از پــر طرفدار تریــن 
ــل  ــاله خی ــه س ــه هم ــوده ک ــان ب ــای گردشــگری گی جاذبه ه
ــه  ــق ب ــن مناط ــد از ای ــرای بازدی ــگران را ب ــی از گردش عظیم

گیــل می کشــاند. ســرزمین 
از جملــه شــاخص ترین جاذبه هــای طبیعــی اســتان می تــوان 
ــی،  ــهرهای انزل ــزر در ش ــای خ ــواحل دری ــی، س ــاالب انزل ــه ت ب
ــات ماســال  ــه، مناطــق ییاقــی در ییاق رودســر، آســتارا، چمخال
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ــان و  ــش و دیلم ــات امل ــکورات، ییاق ــات اش ــاندرمن، ییاق و ش
جنگل هــای انبــوه در الهیجــان، تالــش، آســتارا، ســراوان و... 

ــرد. ــاره ک اش
ــای گردشــگری تاریخــی  ــن جاذبه ه ــه مهم تری ــن از جمل همچنی
ــی  ــه کوت ــار و قلع ــک رودب ــتانی مارلی ــای باس ــز تپه ه ــان نی گی
ــلمان  ــار یرش ــوله، غ ــهرهای تاریخــی گســکر و ماس ــان، ش دیلم
دیلمــان، قلعه هــای تاریخــی رودخــان و سلســال، مســجد اســپیه 
ــان  ــر و مری ــتانی آق اول ــای باس ــهر، محوطه ه ــت رضوانش مزگ
ــتایی  ــراث روس ــوزه می ــش و م ــی امل ــای صوف ــش، خانه ه تال

ــرد. ــام ب ــوان ن ــت را می ت رش
ــز  ــان نی ــی گی ــای فرهنگ ــا، جذابیت ه ــن جاذبه ه ــار ای در کن
ــای  ــی، بازاره ــای محل ــا و ورزش ه ــا، بازی ه ــامل آئین ه ــه ش ک
ــواع غذاهــای  ــی و ان ــع دســتی و لباس هــای محل هفتگــی، صنای
ــگری  ــای گردش ــر از جاذبه ه ــه ای بی نظی ــت، مجموع ــی اس محل

ــه وجــود آورده اســت. در اســتان را ب

تاالب استیل:
ــی از  ــه یک ــرار گرفت ــتارا ق ــهر آس ــه در ورودی ش ــاالب ک ــن ت ای

ــد. ــمار می آی ــه ش ــان ب ــی گی ــای طبیع جاذبه ه
تــاالب اســتیل بــا درختــان توســکای شــناور در آب، محل زیســت 
انــواع پرنــدگان بومــی، مهاجــر و انــوع ماهی هــا اســت و در زمــره 
ــاالب در  ــن ت ــان ای ــه درخت ــرار دارد ک ــران ق تاالب هــای مهــم ای
ــگفتی  ــده و ش ــت در آم ــه حرک ــر روی آب ب ــی ب ــگام بارندگ هن

آفریــن هســتند.
از دیگـر جاذبه هـای گردشـگری آسـتارا می تـوان به آبشـار التون، 
طرح هـای سـاحلی، پـارک جنگلـی بی بـی یانلـو، گردنـه حیـران، 

بهشـت کاکتوس هـا و گورسـتان باسـتانی ونـه بیـن اشـاره کرد.

تاالب انزلی:
ــرب  ــزر در غ ــای خ ــی دری ــوب غرب ــاحل جن ــی در س ــاالب انزل ت
دلتــای ســفید رود و در جنــوب بنــدر انزلــی واقــع شــده کــه جــزو 
ــود. ــوب می ش ــی محس ــطح جهان ــور در س ــم کش ــاالب مه 18 ت
چشــم اندازهــای زیبــای تــاالب، جاذبه هــای شــگرفی بــه منطقــه 
ــا،  ــا دری ــاط گســترده ب ــده آن و ارتب ــی و زن ــط آب بخشــیده و محی
ــدگان و  ــای پرن ــواع گونه ه ــت ان ــرای زیس ــوب ب ــتری مطل بس

ــان اســت. گیاه
قایــق ســواری در تالــب انزلــی و بازدیــد از نیلوفــر مــرداب- یکــی 
ــاالب- همــواره مشــتریان خــود را دارد. از زیبا تریــن جاذبه هــای ت

ســواحل دریــای خــزر در منطقــه آزاد انزلــی، امیــر بکنــده و حاجــی 
بکنــده، کاخ مــوزه نظامــی، بلوار ســاحلی، فانــوس دریایــی، عمارت 
ــای  ــه جاذبه ه ــک از جمل ــرج موزی ــاعت و ب ــرج س ــهرداری ب ش

گردشــگری بنــدر انزلــی اســت.

پل چوبی کیاشهر:
در شــمال بنــدر کیاشــهر پــارک جنگلــی زیبایــی قــرار گرفتــه کــه 
درختــان چندین ســاله آنجاذبــه گردشــگری باالیی به منطقــه داده 
اســت و بهتریــن مــکان تفریحــی ایــن بنــدر نیــز پــل چوبی اســت 
کــه بــه طــول یــک کیلومتــر از وســط تــاالب بین المللــی بوجــاق 

عبــور کــرده تــا بــه ســاحل دریــا برســد.
ــگاه اســتاد  ــی صفرابســته، آرام ــارک جنگل ــو، پ ــل خشــتی نیاک پ
دکتــر معیــن حــرم مطهــر امامــزاده آقــا ســید جــا الدیــن اشــرف 
)ع( بــرادر بزرگ تــر امــام رضــا )ع( و پــارک ســاحلی آســتانه 

اشــرفیه از جملــه جاذبه هــای گردشــگری منطقــه آســتانه اشــرفیه 
ــوند. ــوب می ش ــهر محس ــدر کیاش و بن

منطقه آق اولَر:
ــع  ــش واق ــتان های تال ــات و کوهس ــه در ییاق ــه ک ــن منطق ای
ــی اســت کــه طبیعــت و مناظــر بکــر و دســت  شــده از مکان های
ــای  ــبز، کوه ه ــع سرس ــق، مرات ــای عمی ــورده ای دارد. دره ه نخ
از ویژگی هــای  برافراشــته و چشــمه های زالل آب مهدنــی 

ــت. ــر اس ــه آق اول منطق
ــوباتان،  ــی س ــه ییاق ــوم، منطق ــواحل گیس ــی و س ــارک جنگل پ
ســورتمه ریلــی ســیاهداران، مناطــق باســتانی تــول و جــاده 
ــه خلخــال تنهــا تعــداد کمــی از جاذبه هــای  کوهســتانی اســالم ب

ــت. ــش اس ــه تال ــمار منطق ــگری بیش گردش

خانه میرزا کوچک خان جنگلی:
ایــن بنــای تاریخــی کــه در محلــه اســتاد ســرای شــهر رشــت قرار 
گرفتــه، محــل زندگــی بــزرگ مــردی در تاریــخ گیــان اســت که 
مبــارزات آزادی بخــش وی در جنگل هــای اســتان، بخــش مهمــی 

از تاریــخ معاصــر کشــور را رقــم زده.
ایــن خانــه قدیمــی کــه بــه صــورت مــوزه در آمــده و اشــیا و اســناد 
مهمــی از تاریــخ را در دل خــود جــای داده، یــه همــراه مقبــره میرزا 
ــی  ــت، یک ــلیمانداراب رش ــه س ــی در محل ــان جنگل ــک خ کوچ
ــوب  ــان محس ــتان گی ــهر و اس ــن ش ــی ای ــای دیدن از جاذبه ه

می شــود.
ــارت کاه  ــه عم ــوان ب ــت می ت ــی رش ــای دیدن ــر جاذبه ه از دیگ
فرنگــی، مجموعــه ســاختمان های شــهرداری و پســت، کتابخانــه 
ملــی رشــت، کلیســای ارامنــه، خانــه ابریشــمی و خانــه جهانگردی 

ایــن شــهر اشــاره کــرد.

چشمه َدمِکش:
ایــن چشــمه کــه در پنــج کیلومتــری غــرب چابکســر واقــع شــده، 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــادر ب ــای ن ــی از جاذبه ه یک
جذابیــت ایــن چشــمه از آن رو اســت کــه بــر خــاف چشــمه های 
ــن  ــه ای ــود ب ــل می ش ــع و وص ــان آب در آن قط ــی جری معمول
معنــی کــه هرچنــد دقیقــه یکبــار جریــان آب قطــع شــده و پــس 

ــود. ــاری می ش ــی آب آنج از دقایق
آب ایــن چشــمه خــواص درمانــی داشــته و بــرای رفــع 
ــد اســت. ــود آهــن بســیار مفی ــران کمب ــه و جب ــای کلی بیماری ه

ــه  ــوان ب ــان می ت ــه گی ــرق ترین منطق ــای ش ــر جاذبه ه از دیگ
مناطــق ییاقــی جواهــر دشــت و ســروالت، چشــمه آب معدنــی 
ســجیران، پــارک جنگلــی هلل رود، گنبــد هشــت ضلعــی پیــر محله 

و پــل تاریخــی تمیجــان اشــاره کــرد.

سجد اِسپی َمزِگت:
اســپی مزگــت )مســجد ســفید( مســجدی کهــن و در واقــع 

با           مهر ایرانگردی کنیم
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قدیمی تریــن مســجد گیــان اســت کــه طــی قرن هــا، گنجینــه 
ــت.  ــرده اس ــظ ک ــود حف ــب خ ــام را در قل ــخ اس ــمند تاری ارزش
ــه شــمالی رود دیناچــال و در روســتای  ــای مذکــور کــه در کران بن
کیشــه خاله در یــک و نیــم کیلومتــری شــرق جــاده تالــش -انزلــی 
ــی  ــای تاریخ ــگفت انگیز ترین بناه ــی از ش ــت یک ــده اس ــع ش واق

ــت. ــان اس گی
ایــن بنــا یــک آتشــکده  قدیمــی و بــزرگ اســت کــه در دوران پس 
از اســام و احتمــاال بعــد از قــرن ســوم هجــری بــه مســجد تبدیل 
شــده و تــا مدت هــای مدیــدی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

ــوده  ــزرگ ب ــادی ب ــز عب ــک مرک ــت ی ــپی  مزگ ــه اس در این ک
ــز  ــک مرک ــود ی ــال وج ــر از احتم ــن ام ــت و ای ــدی نیس تردی
شــهری یــا ســایت باســتانی مدفــون شــده در حوالــی ایــن بنــا خبر 

می دهــد.
ــه  ــفال های ب ــی و س ــه کوف ــه کتیب ــه ب ــا توج ــا ب ــن بن ــت ای قدم
دســت آمــده از آن بــه دوره ســلجوقیان می رســد کــه بــا شــیر بــز 
و خشــت درســت شــده و بــا آهــک انــدود و نماســازی شــده اســت.

غار یخی ُدرَفک:
قلــه آتشفشــانی »درفــک« کــه در 50کیلومتــری جنــوب وجنــوب 
شــرقی رشــت واقــع شــده غــاری یخــی در دل خــود دارد کــه در 
تمــام فصــول ســال پوشــیده از الیــه ضخیــم یخ اســت. دهانــه غار 
ــک  ــت ی ــوده و در حقیق ــز ب ــول انگی ــیب آن ه ــی ش ــک ول کوچ
صفحــه یخــی صیقلــی اســت کــه حــدود ۴5 درجه تــا عمــق 1۲0 

ــری ادامــه دارد. مت
ــراغ،  ــن چلچ ــل، سوس ــرو هرزوی ــت س ــار درخ ــار در کن ــن غ ای
ــک  ــار تاری ــیاهرود، غ ــاالب س ــور، ت ــرم ماســت خ چشــمه آب گ
ــان در  ــگری گی ــای گردش ــن جاذبه ه ــه مهم تری ــان، از جمل لوش

ــود. ــوب می ش ــان محس ــل و لوش ــار، منجی ــق رودب مناط

آبشار لونَک:
ایــن آبشــار در منطقــه جنگلــی کنــار جــاده کوهســتانی ســیاهکل 
ــا  ــه آن ت ــرار دارد و فاصل ــیاهکل ق ــهر س ــس از ش ــان پ ــه دیلم ب
ــر اســت. ایــن آبشــار ۶متــری  شــهر ســیاهکل حــدود ۲5 کیلومت
ــه  ــن منطق ــزرگ ای ــو تنهــا یکــی از آبشــارهای کوچــک و ب دوقل
اســت که وجــود تاسیســات رفاهــی و گردشــگری در اطــراف آن، از 

ــه شــمار مــی رود. ــای آن ب مزای
ــه  ــوان ب ــان می ت ــیاهکل و دیلم ــه س ــای منطق ــر دیدنی ه از دیگ
ــی  ــام تاریخ ــپهبدان، حم ــار اس ــپیلی، غ ــان و اس ــات دیلم ییاق
دیلمــان، تــی تــی کاروانســرا، قلعــه دیــده بانــی روســتای گرمــاور 

ــت. و...اس

َکنگول باسَکم )افرای تو خالی( :
درخــت تنومنــد افــرا بــا قدمتــی بیــش از هــزار ســال بــر ســر راه 
دسترســی بــه منطقــه امامــزاده اســحاق )ع( بــر روی دامنــه کــوه 
قــرار گرفتــه کــه تنـــه آن به دو نـــیم تقســـیم شـــده و بـــرش دو 

طـــرف درخــت بــه حــدی اســت کــه بــه صــورت درب ورودی و 
ــده اســت. ــی درآم خروج

درختــی بســیار جالــب کــه اگــر چهرداخــل آن به انــدازه یـــک اتاق 
ســه درچهــار خالــی اســت امــا بــا ایــن وجــود همچنــان پــا برجــا و 

ســبز باقــی مانده اســت
ــم و  ــازادگان ابراهی ــار دودوزن، ام ــراه آبش ــه هم ــت ب ــن درخ ای
ــار و  ــی سقالکس ــد خاک ــدان، س ــتخر کاچ خن ــحاق )ع(، اس اس
ــه  ــگری منطق ــای گردش ــی از جاذبه ه ــج، برخ ــالیزارهای برن ش

ــد. ــمار می آین ــه ش ــفت ب ش

مناره گسکر:
ــا  ــن و ب ــی از زییا تری ــازار(، یک ــاره ب ــکر )من ــری گس ــاره آج من
ــده از دوره ســلجوقی اســت کــه  شــکوه ترین بناهــای برجــای مان
ــر راه  ــر س ــرا و ب ــه س ــتان صومع ــرب شهرس ــری غ در 9 کیلومت

ــا شــده اســت. ــازار بن ــاره ب ــه من ــار ب دهکــده جــاده کن
منــاره گســکر کــه در مســیر راه جــاده شــاه عباســی قــرار گرفتــه، 
یکــی از مهم تریــن آثــار تاریخــی اســتان گیــان زمیــن بــه شــمار 
ــر شــکلی شــبیه مخــروط داشــته و  ــا ارتفاعــی 30 مت مــی رود و ب
بــر اســاس شــواهد موجــود، بــه نظــر می رســد بــه منظــور تعییــن 
زمــان دقیــق طلــوع و غــروب خورشــید اســتفاده می شــده اســت.

ــرد  ــل خشــتی پ ــوه، پ ــاه ک ــی س ــارک جنگل ــه، پ ــاالب هندخال ت
ســر و پــارک جنگلــی ســیاه کــوه از جملــه آثــار باســتانی منطقــه 

ــد. ــاب می آین ــه حس ــرا ب ــه س صومع

بام سبز و تله کابین الهیجان:
ــود  ــیطان کوه« وج ــاالی »ش ــیر ب ــطح در مس ــای مس ــن فض ای
دارد و بــه بــام ســبز الهیجــان مشــهور اســت. ایــن محوطــه ســبز 
ــی  ــوه منته ــای ک ــی پ ــه قســمت جنوب ــی ب ــیله گذرگاه ــه وس ب
ــوه  ــای ک ــا پ ــه ســیمانی ت ــام ســبز حــدود هــزار پل می شــود. از ب
تعبیــه شــده کــه یکــی از مســیرهای منتهــی بــه بــام ســبز اســت.

در کنــار بــام ســبز طــرح تله کابیــن بــام ســبز الهیجــان بــه عنوان 
نخســتین تله کابیــن گیــان راه انــدازی شــده  کــه بــا گــذر از فــراز 
باغــات چــای، مناظــر زیبایــی از شــهر و باغــات چــای را در منظــر 

ــد گردشــگران قــرار می دهــد. دی
تــاالب بیــن المللــی امیــر کایــه، آبشــار شــاه نشــین، ییاقــات 
پََرشــکوه، مــوزه تاریــخ چــای ایــران، بقعــه شــیخ زاهــد گیانــی 
و حمــام گلشــن جــزو مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری 

الهیجــان محســوب می شــوند.

سواحل چاف و َچمخاله:
ایــن ســاحل ماســه ای یکــی از ســواحل قدیمــی و زیبــای گیــان 
اســت کــه بــا داشــتن پنــج هتــل و چندیــن اقامتــگاه و مهانپذیــر 

هــر ســاله پذیــرای مســافران زیــادی از سراســر کشــور اســت.
منطقــه لیاکــوه، تــاالب بیــن المللــی کیاکایــه، منطقــه ییاقــی 
ــل  ــی، پ ــی و دریابیگ ــای تاریخــی منجــم باش هلودشــت، خانه ه
ــای  ــر جاذبه ه ــرود از دیگ ــتی لنگ ــل خش ــوردکان و پ ــری بل آج

ــه لنگــرود اســت. گردشــگری منطق

غار آویشو:
غــار آویشــو در ارتفاعــات شهرســتان ماســال، از دیدنی هــای کــم 
نظیــر گیــان اســت کــه ســتون های آهکــی آن چشــم اندازهــای 

زیبــا و منحصــر بــه فــردی را بوجــود آورده اســت.
دهانــه بســیار بــزرگ غــار بــه ارتفــاع 19 متــر و عــرض 1۴ متــر در 
میــان غارهــای گیــان بی نظیــر بــوده و غارنــوردان تاکنــون بیش 
ــر از عمــق آنکــه طوالنی تریــن غــار اســتان اســت  از دو هــزار مت

ــد. ــف کرده ان را کش
ــزرگ و کوچــک وجــود دارد کــه  در شهرســتان ماســال 17 غــار ب

ــت. ــن آنهااس ــن و بلند تری ــو بزرگ تری آویش
ییاقــات شــاندرمن، ییاق اولســی بانــگاه، طاســکوه و آری دول، 
ــه و  ــی، آبشــار رامین ــان جنگل ــرزا کوچــک خ محــل شــهادت می
ــی  ــی ســورکم تنهــا بخشــی از جاذبه هــای دیدن کلبه هــای جنگل

منطقــه ماســال اســت.

با           مهر ایرانگردی کنیم

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 61 | شماره 11 | 8 اردیبهشت 95

منحصربه فــرد،  آبشــارهای  دیــار  لرســتان 
ــا،  ــای زیب ــاله، دریاچه ه ــای 11 هزارس تاالب ه
ــای  ــه ه ــا و خان ــل ه ــبز، پ ــت های سرس دش

ــت. ــی و ... اس تاریخ
ــرد  ــای منحصربه ف ــتان باقابلیت ه ــتان لرس اس
تاریخــی، طبیعــی و گردشــگری یکــی از 
ــوب  ــور محس ــتان های کش ــن اس پرجاذبه تری
ــف ســال  ــام مختل می شــود کــه هرســاله در ای
ــرای گردشــگران از سراســر کشــور اســت. پذی

لرســتانی ها در ســرزمینی زندگــی می کننــد 
ــا غــرب  ــا جنــوب و از شــرق ت کــه از شــمال ت
بــا جاذبه هــای رنگارنگــی آذیــن بسته شــده کــه 
بایــد قــدردان تمــام ایــن نعمت هــای خــدادادی 
باشــیم و از آن هــا بــرای توســعه اقتصــادی 

ــم. ــتفاده را ببری ــت اس ــتان نهای اس
ــر  ــای س ــرزمین کوه ه ــوان س ــتان را می ت لرس
ــان و  ــای خروش ــیده، رودخانه ه ــک کش ــه فل ب
ــتی،  ــت های بهش ــحرانگیز، دش ــارهای س آبش
تاالب هــای  منحصربه فــرد،  دریاچه هــای 
بکــر و جنگل هــای انبــوه بلــوط نامیــد، جایــی 
ــت بهشــت وار  ــاب از طبیع ــه ن ــک قطع ــه ی ک

ــت. ــای داده اس ــود ج ــامی را در خ ــران اس ای
ایــن در حالــی اســت کــه وجــود آثــار تاریخــی 
منحصربه فــرد اعــم از قلعه هــا، خانه هــای 
تاریخــی و غارهــای باســتانی، جاذبه هــای 
امامزاده هــا،  ازجملــه  گردشــگری مذهبــی 
آبشــارهای  ازجملــه  طبیعــی  جاذبه هــای 
جوشــان،  ســراب های  منحصربه فــرد، 
و  زیبــا  تاالب هــای  بکــر،  دریاچه هــای 
دیــاری  لرســتان  از  سرســبز  دشــت های 
خواســتنی و پرجاذبــه برای گردشــگران ســاخته 

اســت.
ــاظ تاریخــی  ــه لح ــال حاضــر ب ــتان در ح لرس
ــی،  ــای تاریخ ــت پل ه ــون پایتخ ــی چ عناوین
پایتخــت پارینه ســنگی و دیــار خانــه تاریخــی را 
ــن  ــود غنی تری ــد و وج ــدک می کش ــود ی ــا خ ب
ــاله  ــتان هرس ــن اس ــی در ای ــوزه مردم شناس م
ــن اســتان  ــی ای ــگ غن ــه فرهن ــدان ب عاقه من

فرامی خوانــد. را 
ــاهکاری  ــاک، ش ــک االف ــی فل ــه تاریخ قلع
ــی  ــر تاریخ ــن اث ــب دارد. ای ــا لق ــاری دنی معم
از بزرگ تریــن ســازه های آجــری جهــان و 
متعلــق بــه دوره ساســانی اســت کــه به شــماره 
ــت  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث 883 در فهرس

ــت. ــیده اس رس
ــار خانه هــای تاریخــی شــهرت  ــه دی بروجــرد ب
دارد. شهرســتانی کــه بیــش از 50 خانــه تاریخی 
در بافــت قدیمــی آن قرارگرفتــه و برخــی از 
ــمگیری  ــه و چش ــاری قابل توج ــا از معم آن ه

برخــوردار هســتند.
شــرقی  ضلــع  خرم آبــاد  شــهر  مرکــز  در 
ــهر  ــی ش ــیر قدیم ــریعتی و در مس ــان ش خیاب
ــتان  ــه خوزس ــت« ب ــاپور خواس ــی »ش تاریخ
سنگ نوشــته ای بــه شــکل مکعــب کــه 
ــره ای  ــه صخ ــل ب ــه متص ــورت یکپارچ به ص
طبیعــی بــوده اســت، قــرارداد. کتیبه با بســم اهلل 
شروع شــده و موضــوع آن مربــوط به حکــم 
ــه  ــن و الدول ــر ظهیرالدی ــاالر کبی ــر اسفهس امی
معیــن االســام طغــرل لتکین ابوســعید برســق 
ــنت هایی  ــی س ــت برخ ــوص ممنوعی در خص
ناپســند در عهــد ســلطنت ملکشــاه ســلجوقی 

ــت. ــری اس ــری قم ــخ 513 هج ــه تاری ب
ازجملــه آثــار ارزنــده معمــاری دوره اســامی در 
لرســتان مســجد امــام )ســلطانی ســابق( اســت. 
ــن  ــا یکــی از ارزشــمندترین و ممتازتری ــن بن ای

ــا  ــن بن ــه شــمار مــی رود. ای بناهــای بروجــرد ب
ــه شــماره39۴ در  ــه و ب ــه دوره قاجاری ــوط ب مرب
ــیده  ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث فهرس

ــت. اس
نقاشــی های  بــا  »میرمــاس« صخــره ای 
دوازده هزارســاله اش نامــی آشــنا بــرای باســتان 
شناســان دنیاســت کــه در 17 کیلومتــری 
ــام  ــه ن ــاالی کوهــی ب شــمال کوهدشــت در ب

»سرســوِرن« واقع شــده اســت.
لرســتان بــا دارا بودن بیــش از 100 پــل تاریخی 
ــران  ــی ای ــای تاریخ ــت پل ه ــوان پایتخ به عن
ــوان  ــا به عن ــه از آن ه ــاری ک ــت، آث ــرح اس مط
ــاد  ــا ی ــی دنی ــای تاریخ ــن پل ه حیرت انگیزتری
می شــود و ثبــت جهانــی آن هــا در دســتور 
ــکان  ــی کش ــل تاریخ ــت. پ ــه اس کار قرارگرفت
دارای پایه هایــی بــه مســاحت بیــش از ۲00 
ــدازه  ــدی به ان ــاع بلن ــن ارتف ــری و همچنی مت
یــک ســاختمان 1۲ طبقــه اســت کــه مســاحت 
پایه هــا و ارتفــاع پــل کشــکان در هیــچ پلــی در 

ــدارد. ــا وجــود ن دنی
منــاره آجــری به عنوان یــک یادمــان ارزشــمند، 
ــمت  ــکل در قس ــتوانه ای ش ــت اس ــی اس بنای
ــل  ــوان می ــه به عن ــاد ک ــهر خرم آب ــی ش جنوب
ــار  ــا در کن ــت کاروان ه ــت هدای ــا و جه راهنم
شــهر قدیــم شــاپور خواســت احداث شــده 
ــه دوره  ــوط ب ــمند مرب ــا ارزش ــن بن ــت. ای اس
ــماره 37۶  ــه ش ــت و ب ــان( اس ــه )دیلمی آل بوی
در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

ــت اس
خرم آبــاد به عنــوان پایتخــت پارینه ســنگی 
شــهرت جهانــی دارد. مطالعــات باستان شناســی 
ــوان  ــاد به عن ــه دره خرم آب ــد ک ــان می ده نش
ــکونی از  ــای مس ــن دره ه ــی از قدیمی تری یک
ــواه  ــوده و گ ــا دوران اســامی ب پارینه ســنگی ت

آن غارهــای باســتانی به جامانــده از آن دوران 
ــت. اس

مســجد جامــع بروجــرد در غــرب کشــور 
کم نظیــر و بی همتاســت، مســجدی بــزرگ 
ــت  ــن اس ــینه ای که ــابقه و پیش ــه دارای س ک
به طوری کــه ایــن مســجد را از نخســتین 
می داننــد. ایــران  در  ساخته شــده  مســاجد 

پــل شــاپوری یــا طــاق پل شکســته در قســمت 
جنوبــی شــهر خرم آبــاد واقع شــده و عامــل 
ــرق و  ــا ش ــان( ب ــتان )طره ــرب اس ــاط غ ارتب
ــت  ــفون )پایتخ ــتان و تیس ــه خوزس ــا ب ازآنج
ــع آب  ــرای توزی ــااًل ب ــوده و احتم ــانیان( ب ساس
نیــز مــورد بهره بــرداری قــرار می گرفتــه 
ــز  ــتان نی ــته لرس ــل شکس ــن پ اســت. همچنی
کــه متعلــق بــه دوره ساســانی اســت تنهــا پلــی 
ــم  ــوده و حج ــنگ ب ــام س ــه تم ــت ک در دنیاس
ــای  ــر ویژگی ه ــز از دیگ ــل نی ــن پ ــزرگ ای ب

منحصربه فــرد آن اســت.
خانــه تاریخــی آخونــد ابــو خرم آبــاد کــه تحــت 
عنــوان »خانــه جهانگــردی« از آن یاد می شــود 
در مرکــز شــهر خرم آبــاد و در ضلــع غربــی قلعه 
تاریخــی فلــک االفــاک واقع شــده و ایــن 
ــوی  ــل دوره پهل ــه اوای ــوط ب ــا مرب ــای زیب بن

ــت. اس
عمــارت زیبــا و نقاشــی شــده بیرجنــدی بروجرد 
ــرب  ــی غ ــای تاریخ ــارت ه ــن عم از زیباتری
ــی  ــرد اســت، عمارت ــتان بروج کشــور و شهرس
کــه قــرار اســت میزبــان نخســتین مــوزه ورشــو 

ــران باشــد. ای
ــوان  ــوزه مردم شناســی اســتان لرســتان به عن م
ــی  ــای مردم شناس ــن موزه ه ــی از غنی تری یک
فلــک  تاریخــی  قلعــه  محــل  در  کشــور 
االفــاک قــرار دارد و هرســاله بــه همــراه مــوزه 
ــان  ــی میزب ــه تاریخ ــن قلع ــی ای باستان شناس

کلکسیونی از زیبایی ؛ چهار فصل تاریخ و طبیعت اینجا جمع شده است
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ــت. ــگران اس گردش
شــاید در کمتــر جایــی بتــوان بــه فاصلــه چنــد 
منطقــه گرمســیر  تاالب هــای  کیلومتــری 
ــترانکوه و  ــرف اش ــته کوه پرب ــه رش ــر ب پلدخت
ــودن  ــل ب ــید، چهارفص ــا رس ــی ازن ــل برف تون
لرســتان فرصتــی اســت کــه بــه نظــر می رســد 

ــت. ــده اس ــه آن پرداخته ش ــر ب کمت
کوه هــا و دشــت های لرســتان را می تــوان 
رویشــگاه الله هــای واژگــون نامیــد، بــرای 
ــاد  ــعت زی ــا در وس ــای زیب ــن گل ه ــدن ای دی
و  الیگــودرز  بــه شهرســتان های  می تــوان 

ــرد. ــفر ک دورود س
در  آبــاد  و  بــزرگ  روســتایی  نــام  ونّایــی 
ــت.  ــران اس ــرب ای ــرد در غ ــتان بروج شهرس
ــن  ــترینان ای ــش اش ــع بخ ــتا از تواب ــن روس ای
ــمال  ــری ش ــوده و در 1۲ کیلومت ــتان ب شهرس
غربــی شــهر بروجــرد در منطقــه ای کوهســتانی 
قرارگرفتــه اســت. ونایــی از مناطق گردشــگری 
فهرســت  در  و  اســت  بروجــرد  طبیعــی 
ــرار  روســتاهای گردشــگری اســتان لرســتان ق

دارد.
دره باســتانی »شــیرز« در ۴5 کیلومتری شــمال 
شــرق کوهدشــت و بــر ســر راه رودخانه ســیمره 
واقع شــده اســت. ایــن دره حیرت انگیــز بــا 
ــگفت انگیز  ــر و ش ــگری بک ــای گردش جاذبه ه
ــی  ــان وحش ــارها و درخت ــمه ها و آبش و سرچش
پــر میــوه آمــاده اســت تــا بــه یکــی از 
ــل  ــور تبدی ــرب کش ــای غ ــگاه های زیب گردش

ــود. ش
قلــل زیبــای اشــترانکوه -آلــپ ایــران - 
مرتفع تریــن  از  یکــی   ۴150 ارتفــاع  بــا 
قله هــای رشــته کوه زاگــرس اســت کــه 
می توانــد شهرســتان ازنــا را بــه یکــی از 
ــای زمســتانی در کشــور  ــای ورزش ه قطب ه

ــد. ــل کن تبدی
منطقــه درختــی و سرســبز »گلدشــت« بروجرد 
ــن شهرســتان اســت  ــه تفرجگاه هــای ای ازجمل
ــام و  ــگران بان ــافران و گردش ــب مس ــه اغل ک
ــی  ــکان به خوب ــن م ــی ای ــای طبیع ویژگی ه
ــه  ــک دره و جلگ ــت ی ــد. گلدش ــنایی دارن آش
وســیع در دامنــه کوه هــای ســر بــه فلــک 
ــن  ــدوده ای ــه مح ــت ک ــرس اس ــیده زاگ کش
منطقــه از غــرب تپــه چغــای بروجــرد آغــاز و تا 

ــه دارد. ــه ادام کپرگ
یــک  از  بیــش  به واقــع  دورود  شهرســتان 
ــت  ــی اس ــای طبیع ــتان دارای جاذبه ه شهرس

به طوری کــه از ایــن شهرســتان به عنــوان 
می شــود،  یــاد  ایــران  طبیعــت  پایتخــت 
ــیرین  ــه آب ش ــن دریاچ ــه زیباتری ــی ک پایتخت
و  کشــور  آبشــارهای  زیباتریــن  ایــران، 
ــران  ــپ« ای ــا لقــب »آل رشــته کوه اشــترانکوه ب

را در خــود جــای داده اســت.
از مهم تریــن آبشــارهای شهرســتان دلفــان 
ــه  ــراب، دال ــوله، مه ــارهای س ــوان از آبش می ت
الن، غســلگه )حســن گاویــار( و قمــش نــام برد 
ــژه در فصــل  ــف ســال به وی ــام مختل ــه در ای ک
ــت در  ــتداران  طبیع ــور دوس ــاهد حض ــار ش به

ــن مناطــق هســتیم. ای
ــاف  ــه ت ــاالی قل ــان در ب ــای نوژی ــار زیب آبش
در حوالــی خرم آبــاد از زیباتریــن آبشــارهای 
کشــورمان اســت کــه لقــب مرتفع تریــن آبشــار 
ــاع  ــر ارتف ــه 100 مت ــک ب ــا نزدی ــتان را ب لرس

یــدک می کشــد.
ــد  ــران بای ــپ ای ــای آل ــدن زیبایی ه ــرای دی ب
ــاد  ــه راه افت ــا ب ــهر ازن ــر از ش ــا 1۲ کیلومت تنه
تــا به جایــی رســید کــه نامــش روســتای 
ــه  ــی ک ــت، جای ــت« اس ــگری »دره تخ گردش
تختــی از زیبایی هــا در دره ای رویایــی انتظــارت 

می کشــد. را 
آبشــار بیشــه یکــی از آبشــارهای زیبــای 
ــار در دل  ــن آبش ــت. ای ــتان اس ــتان لرس اس
دورود  شهرســتان  در  زاگــرس  کوه هــای 
قرارگرفتــه اســت و فاصلــه آن تــا شــهر دورود 
35 کیلومتــر اســت. ایــن آبشــار در کنــار 
ــی  ــتان و در نزدیک ــران - خوزس ــن ته راه آه
ــن رو  ــه اســت و ازای ایســتگاه بیشــه قرارگرفت
ــار  ــن آبش ــت. ای ــز اس ــافران نی ــرای مس پذی
ــن و  ــی از نادرتری ــا یک ــم اندازی زیب ــا چش ب
زیباتریــن آبشــارهای اســتان لرســتان اســت.

ــترانکوه  ــته کوه اش ــان رش ــر در می ــه َگه دریاچ
ــن دریاچــه  ــع اســت. ای در اســتان لرســتان واق
در منطقــه حفاظت شــده اشــترانکوه و بیــن 
بخــش زز و ماهــرو الیگــودرز و بخــش مرکــزی 
ــه  ــه ک ــن دریاچ ــرار دارد. ای ــرار دارد ق دورود ق
بــه »نگیــن اشــترانکوه« معــروف اســت یکــی 
ــه  ــران ب ــی ای ــای طبیع ــن دریاچه ه از زیباتری
شــمار مــی رود و بــا ارتفــاع ۲3۶0 متــر از ســطح 
دریــا در میــان منطقــه حفاظت شــده اشــترانکوه 

واقع شــده اســت.
تونــل برفــی از دیگــر جاذبه هــای طبیعــی 
ــا اســت. ایــن تونــل  لرســتان در شهرســتان ازن
ــای  ــرف و یخ ه ــی در ب ــورت طبیع ــی به ص برف

دامنــه زیبــا و ســر به فلــک کشــیده اشــترانکوه 
در منطقــه کمنــدان شهرســتان ازنــا بــه وجــود 
ــر  ــل بالغ ب ــن تون ــول ای ــه ط ــت ک ــده اس آم
800 متــر وارتفــاع آن از کــف تونــل تــا ســقف 
بیــن ۲.5 تــا 3متــر اســت. ســرمای ایــن تونــل 
ــی را  ــل برف ــه حــدی اســت کــه تون ــی ب رؤیای
تنهــا می تــوان در فصــول بهــار و تابســتان 

ــرد. ــد ک بازدی
»کیــو«، در گویــش لــری مردمــان خرم آبــاد بــه 
معنــی کبــود رنــگ و آبــی اســت و وجه تســمیه 
آن آب زالل و عمیــق ایــن دریاچــه اســت کــه 
ــن  ــود. ای ــده می ش ــی دی ــی و نیل ــگ آب ــه رن ب
ــه  ــود ب ــای خ ــی و زیب ــای دیدن ــا نم ــه ب دریاچ
ــار  ــی داده و در کن ــوه خاص ــاد جل ــهر خرم آب ش
ــهر  ــن ش ــراوان در ای ــی ف ــای تاریخ جاذبه ه
و چشــمه های پــر آب دره خرم آبــاد، ایــن 
شهرســتان را در ردیــف یکــی از شــهرهای 

ــت. ــرار داده اس ــتی ق ــای توریس زیب

ــر  ــر ب ــروف پلدخت ــه مع ــای یازده گان تاالب ه
ــیمره  ــده لنداســاید س ــای خردش روی آهک ه
ــا 11 هــزار ســال  ــد کــه حــدود 10 ت ــرار دارن ق
پیــش ایجادشــده اند و هرســاله میزبــان طبیعــت 

ــادی هســتند. گــردان زی
مجموعــه پــارک زیباکنــار و دریاچــه »ماهــی« 
خرم آبــاد از جاذبه هــای درون شــهری مرکــز 
لرســتان بــه شــمار مــی رود کــه میزبــان 

ــت. ــگران اس گردش
بزرگ تریــن  می تــوان  را  فــدک  دریاچــه 
دریاچــه مصنوعــی غــرب کشــور نامیــد و 
»تپــه چغــا« نیــز یکــی از تفرجگاه هــای 
بروجــرد اســت کــه ایــن مــکان به خوبــی 
از ورودی هــای شــهر دیــده می شــود. ایــن 
ــرار دارد  ــرد ق ــمال بروج ــه در ش ــز ک ــکان نی م
مشــرف به تمامــی شــهر بروجــرد بــوده و اغلــب 
مســافران و گردشــگران از ایــن نقطــه تمامــی 
زیبایــی و قابلیت هــای ایــن شــهر را می بیننــد.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــتانی،  ــی و کوهس ــای جنگل ــدی از پارک ه ــا بهره من ــدران ب مازن
قلــه دماونــد، ســاحل زیبــا و رؤیایــی، آبشــارهای چشــم نواز، 
غارهــای افســانه ای و چشــمه های آب گــرم معدنــی، نگیــن 

پرنقش ونــگار گردشــگری اســت.
ــهر  ــه در بهش ــبه جزیره میانکال ــژه ش ــا به وی ــمه ها و تاالب ه چش
و عــروس شــهرهای ایــران در رامســر ایــن منطقــه از کشــور را بــه 
مجموعــه ای متنــوع بــرای زندگــی و طبیعت گــردی تبدیــل کــرده 

اســت.
پیشــینه تاریخــی مازنــدران مؤیــد آن اســت کــه جای جــای ایــن 
ــوده  ــا ب ــمند م ــاف هوش ــی از اس ــی غن ــی گاه تمدن ــک، تجل مل
اســت و گوشــه و کنــار ایــن اســتان زیبا، بهشــتی برای گردشــگری 
بــه شــمار مــی رود. راه های دسترســی بــه اســتان مازنــدران از چهار 
طریــق راه آهــن، جــاده، هوایــی و دریایــی میســر اســت، راه آهــن 
سراســری تهــران بــه گــرگان در مازنــدران از شــهرهای پل ســفید، 
زیــرآب، شــیرگاه، قائم شــهر، ســاری، نــکا، بهشــهر و گلــوگاه عبور 

می کنــد.
راه آهــن مازنــدران عــاوه بــر نقــش مهــم در صنعــت حمل ونقــل 
در تمامــی طــول مســیر دارای جاذبه هــای بی نظیــر اســت 
ــه هــای  ــل ورســک و ســه خــط طــا« از جاذب ــه » پ ــه ازجمل ک
منحصربه فــرد ایــن مســیر زیبــا اســت، ســه جــاده زیبــا و 
کوهســتانی کنــدوان بــه طــول ۲0۲کیلومتــر بــه شــهر چالــوس   
ــول  ــه ط ــراز ب ــاده ه ــدران، ج ــرب مازن ــع در غ ــر   واق 181کیلومت
ــه  ــه مرکــزی و جــاده ســوادکوه ب ــع در منطق ــل واق ــه شــهر آم ب
۲30کیلومتــر بــه شــهر قائم شــهر واقــع در منطقــه شــرق از  طــول 

ــدران اســت ــه اســتان مازن    .ورودی هــای جــاده ای ب
ــتان های  ــان و اس ــورهای جه ــا کش ــدران ب ــی مازن ــاط هوای ارتب
مختلــف کشــور بــا ســه فــرودگاه رامســر، نوشــهر و ســاری برقــرار 
اســت و دو بنــدر امیرآبــاد و نوشــهر در مازنــدران عــاوه بــر رونــق 
ــیه  ــورهای حاش ــه کش ــافر ب ــی مس ــتان در جابجای ــارت اس تج

ــای خــزر فعــال هســتند. دری
مازنــدران بیــش از دو هــزار و 500 اثــر تاریخــی و طبیعــی دارد کــه 
بیــش از 700 اثــر در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

اســت.

برج دیده بانی کاخ بابل
ــه  ــوط ب ــرج دیده بانــی کــه در مرکــز شــهر بابــل واقع شــده، مرب ب
ــت  ــا شــماره ثب ــاه 5۲ ب ــه در هشــتم دی م ــوی اســت ک دوره پهل
ــام  ــت و در ای ــده اس ــران ثبت ش ــی ای ــار مل ــت آث 15۲8 در فهرس

مختلــف ازجملــه نــوروز، میزبــان مســافران بهــاری اســت.

شبه جزیره میانکاله
شــبه جزیره میانکالــه ازجملــه اماکــن تفریحــی و توریســتی 
شهرســتان بهشــهر اســت کــه در ۴0 کیلومتــری بهشــهر 
ــی بکــر، محــل  ــا طبیعت ــه ب واقع شــده اســت، شــبه جزیره میانکال
ــوده و  ــه ب ــی در منطق ــات وحش ــر، حیوان ــدگان مهاج ــکان پرن اس
ــش  ــع حیات وح ــن مناب ــن و مهم تری ــی از بزرگ تری ــوان یک به عن

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــان ب در جه
پناهــگاه حیات وحــش میانکالــه بــا وســعت ۶8 هــزار و 800 هکتــار 
در ســال 55 از ســوی یونســکو اعتبارنامــه شــبکه ذخیره گاه هــای 

زیســت کره جهــان را دریافــت کــرد.
ــده  ــزی گزارش ش ــده آب ــه پرن ــور 1۲۶ گون ــه حض ــن منطق در ای
ــوده و از  ــت ب ــی دارای اهمی ــر بین الملل ــه ازنظ ــه ۴0 گون اســت ک
کانون هــای زادآوری اگــرت، حواصیــل، پرســتو و گاریــول در 
فصــل تابســتان حمایــت می شــود. عــاوه بــر پرنــدگان پســتاندار 
نــی از قبیــل شــغال، گــراز، گربــه جنگلــی و فــک دریــای خــزر در 

ایــن منطقــه وجــود دارد.

قبرستان سفید چاه بهشهر
محــل دسترســی بــه قبرســتان ســفید چــاه بهشــهر از شهرســتان 
گلــوگاه اســت. نخســتین قبرســتان مســلمانان در ایران، قبرســتانی 
بــا قدمــت 1۲00 ســاله بــا نقش هــای عجیــب روی ســنگ هایش 
در روســتای ســفید چــاه واقــع اســت کــه قبــر ملــک بادلــه حاکــم 
شــمال در ایــن گورســتان قــرار دارد. همچنیــن ابراهیــم، منصــور و 
عبدالرحمــن ســه فرزنــد امــام موســی ابن جعفــر )ع( و چندیــن تــن 
از ســادات مرعشــی کــه روزگاری در آمــل حکومــت می کردنــد در 

ــده اند. ــاه مدفون ش ــفید چ س
و  خاکســتری  عمــودی  ســنگ های  بــا  کــه  قبرســتانی 
حکاکی هــای عجیب وغریــب، عنــوان اولیــن قبرســتان مســلمانان 
ــتان تاریخــی  ــی گورس ــران را دارا اســت، ســنگ قبرهای محراب ای
ــم  ــه مفاهی ــی اســت ک ــن ایران ــر نمادی ــاه، دارای تصاوی ســفید چ
ــد. ــان می ده ــود نش ــتاخیز را در خ ــرگ و رس ــی، م ــده زندگ پیچی

چشمه سورت ساری
ــا ســفر بــه طبیعــت جنــوب شــرقی ســاری و در ارتفــاع هــزار و  ب
8۴1 متــری از ســطح دریــا، ششــمین چشــمه طبیعی جهــان وجود 
ــواره  ــورت هم ــنیده اند و س ــز ش ــان نی ــه آوازه اش را جهانی دارد ک
ــد. ــود می خوان ــه خ ــا را ب ــردان فصل ه ــت گ ــگران و طبیع گردش
 N3۶۲119 ــی ــت جغرافیای ــورت در موقعی ــاداب س ــمه های ب چش
مجموعــه  هســتند.  واقــع  مازنــدران  اســتان  در   E5351۲3
ــه از  ــورت ک ــاداب س ــی ب ــمه های آب معدن ــی چش ــا و دیدن زیب
ــن  ــوان زیباتری ــت و به عن ــاهکارهای طبیع ــگفت انگیزترین ش ش
چشــمه جهــان و همچنیــن دومیــن اثــر طبیعــی ملــی ایــران پــس 
ــط  ــده توس ــای انجام ش ــات و پیگیری ه ــا اقدام ــد ب ــه دماون از قل
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــی  ــاری اروســت، مدیرعامــل وقــت شــرکت تعاون ــدران، دهی مازن
ایــن روســتا و همچنیــن مدیریــت ســایت اروســت بــه ثبت رســید.

ولشت نگین آبی
ــی  ــه در نزدیک ــت ک ــای اس ــه دریاچه ه ــت ازجمل ــه ولش دریاچ
منطقــه کوهســتانی تخــت ســلیمان علم کــوه قــرار دارد و بــه دلیل 
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ــم  ــای ک ــه تپه ه ــزرگ محــاط ب ــودال ب ــک گ ــن در ی ــرار گرفت ق
ارتفــاع کلمــه، از دیــد پنهــان اســت.

طبیعــت  و  ســبز  چشــم انداز  دلیــل  بــه  دریاچــه  ایــن 
ــات  ــدن تعطی ــرای گذران ــبی ب ــه مناس ــردش گزین منحصربه ف

می شــود. محســوب 

دماوند بام ایران
ــه  ــه ب ــور ک ــی کش ــت مل ــی ثب ــر طبیع ــن اث ــد اولی ــه دماون قل
ــه روزه  ــران هم ــی ای ــر طبیع ــن اث ــت , ای ــروف اس ــران مع ــام ای ب
گردشــگران زیــادی را از منــاط مختلــف کشــور و جهــان بــه خــود 
فرامی خوانــد، ایــن قلــه نخســتین اثــر طبیعــی ثبت شــده در 
کشــور اســت کــه جاذبه هــای خــاص خــود را دارد و بااینکــه هنــوز 

ــی دارد. ــت جهان ــت، اهمی ــده اس ــی نش ــت جهان ثب

کندلوس دهکده رؤیایی و باستانی
روســتای کندلــوس یکــی از روســتاهای اســتان مازنــدران واقــع در 
شهرســتان نوشــهر و بخــش کجــور اســت. ایــن روســتا در امتــداد 
دره زانــوس، و منطقــه سرســبز و زیبــای کجــور، یکــی از اولیــن و 
کهن تریــن ســکونتگاه های انســان در اســتان مازنــدران قــرار دارد.
خانه هــای قدیمــی بــا نمایــی از چــوب، ســقف های چوبــی، 
ــای  ــی و کوچه ه ــای کاه گل ــا، دیواره ــک زیب ــای کوچ پنجره ه
ــاری  ــای ج ــی و نهره ــمه های آب معدن ــده، چش ــنگ فرش ش س
ــتاهای  ــه روس ــر ب ــازند و اگ ــوس را می س ــتای کندل ــای روس نم
مختلــف ایــران رفتــه باشــید و آن هــا را با کندلــوس مقایســه کنید، 
اولیــن خصوصیتــی کــه متوجــه آن می شــوید، پاکیزگــی و رعایــت 

ــن روستاســت. اصــول بهداشــتی در ای

بنادر مازندران
مازنــدران 338 کیلومتــر نــوار ســاحلی دارد کــه 90 درصــد 

گردشــگران بــرای دیــدن جاذبه هــای دریــا بــه ایــن اســتان ســفر 
ــهر از  ــار و نوش ــاد، فریدون کن ــدر امیرآب ــه بن ــود س ــد و وج می کنن
دیگــر جاذبه هــای ایــن اســتان اســت، بنــدر نوشــهر قدیمی تریــن 
ــده  ــتان واقع ش ــرب اس ــه در غ ــت ک ــدران اس ــتان مازن ــدر اس بن
اســت و در ایــام مختلــف گردشــگران زیــادی را از داخــل و خــارج 

ــاند. ــود می کش ــوی خ ــور به س کش

رامسر عروس شهرهای ایران
شهرســتان رامســر، غربی تریــن شــهر مازنــدران بــه دلیــل 
جاذبه هــای منحصربه فــردش بــه عــروس شــهرهای ایــران لقــب 
ــل  ــه هت ــوان ب ــش می ت ــن جاذبه های ــت و از مهم تری ــه اس گرفت
قدیــم رامســر اشــاره کــرد کــه در ســال 131۲ هجــری شمســی 
ــح  ــا مصال ــن ب ــک زیرزمی ــه طبقه و ی ــوی اول در س و در دوره پهل

آجــر، ســیمان، بتــن و چــوب بناشــده اســت.

خانه کلبادی
ــش در  ــرای ارت ــل از ام ــردار جلی ــتور س ــه دس ــادی ب ــارت کلب عم
ــد  ــاخته ش ــرت س ــر نص ــدش امی ــرای فرزن ــار ب ــر دوره قاج اواخ
و در ســال 1388 مــوزه هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی و 
ــاح  ــاری افتت ــادی در س ــی کلب ــارت تاریخ ــی در عم باستان شناس
شــد. در مــوزه کلبــادی آثــار متنوعــی از هنرهــای ســنتی، باســتانی 
شناســی بــه نمایــش درآمــده اســت و اشــیاء باســتانی ایــن مــوزه 
بــا هفــت هــزار ســال قدمــت در تنــوع مصنوعــات ســفالین، فلزی، 
ــر دوره  ــا اواخ ــران ت ــخ ای ــنگی از دوران پیش ازتاری ــه ای و س شیش

ــت. ــدران اس ــران و مازن ــگ ای ــاری راوی فرهن قاج

باغ شاه
ایــن بــاغ کــه بــه شــماره 57 ثبــت در فهرســت آثــار ملــی ایــران 
ــتور  ــه دس ــرار دارد و ب ــهر ق ــهر بهش ــز ش ــت در مرک ــده اس ش
شــاه عباس اول صفــوی احداث شــده اســت و دارای ســروهای 

ــت. ــدد اس ــای متع ــنگی و حوضچه ه ــوی آب س ــاله، ج چندس
ــن،  ــه تنکاب ــمه کیل ــوس، چش ــت در چال ــرود و کاخ اجابی نمک آب
ــه، قلعــه  روســتاهای دو هــزار و ســه هــزار، ســایت مــوزه گوهرتپ
ــن  ــل محمدحس ــکت، پ ــم و رس ــرج الجی ــوادکوه، ب ــو س کنگل
ــای  ــر جاذبه ه ــل و .... از دیگ ــدری آم ــه میرحی ــل، بقع ــان باب خ

ــی رود. ــمار م ــه ش ــدران ب ــگری مازن گردش
ــوع  ــر متن ــای سراس ــی، و جغرافی ــخ غن ــر تاری ــه خاط ــدران ب مازن
آن کــه شــامل جلگه هــا، علفزارهــا، بیشــه ها و جنگل هــای 
ــان  ــرد در جه ــی منحصربه ف ــه گیاه ــا گون ــا صده ــی ب هیرکان
ــا پســت ترین  اســت و آب وهواهــای گوناگــون از ســواحل شــنی ب
ــا  ــرز ب ــیده الب ــرف پوش ــوار و ب ــتان های ناهم ــا کوهس ــه, ت نقط
ــد،  ــا، کــوه دماون داشــتن یکــی از هفــت آتش فشــان معــروف دنی

شناخته شــده اســت.
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ــوان زادگاه  ــه عن ــوان ب ــزی را می ت ــتان مرک اس
ــزرگان  ــود ب ــرد، وج ــام ب ــران ن ــخ ای مفاخرتاری
تاثیرگــذار ایــن خطــه در تاریــخ کــه امــروز 
زندگینامــه آنــان در مــوزه مفاخــر اراک به چشــم 

ــت اســت. ــن حقیق ــواه ای ــورد گ ــی خ م
اســتان مرکــزی در طــول تاریــخ، مهــد پــرورش 
ــهرت و  ــه ش ــت ک ــوده اس ــی ب ــر و بزرگان مفاخ
آوازه برخــی از آنــان همچــون امــام خمینــی)ره( 
ــز  ــر نی ــی دیگ ــت و برخ ــده اس ــر ش ــان گی جه
ــر(  ــان فراهانی)امیرکبی ــی خ ــون میرزاتق همچ
ــری  ــتمداران فاخ ــی سیاس ــام فراهان ــم مق و قائ
بودنــد کــه در زمــان خــود نقــش هــای مهمــی 

ــد. ــرده ان ــا ک را در سرنوشــت کشــور ایف
امــا بــزرگان تاریخــی و معاصــر اســتان مرکــزی 
ــود و  ــی ش ــدود نم ــراد مح ــن اف ــه ای ــا ب تنه
ــور  ــون پروفس ــی همچ ــم و دانش ــان عل صاحب
ــر  ــران و دکت ــک ای ــم فیزی ــدر عل ــابی، پ حس
ــی  ــزرگان دین ــن ب ــب و همچنی ــم قری عبدالعظی
ــدی  ــد و مامه ــا احم ــون م ــی همچ و مذهب
نراقــی و آیــت اهلل العظمــی اراکــی و اهالــی شــعر 
و ادب بســیاری نیــز از ایــن خطــه برخواســته اند.
بــا وجــود آن کــه قدمــت مرکــز اســتان بــه بیش 
ــی  ــا برخ ــردد ام ــی گ ــش بازنم ــال پی از ۲00 س
ــاوه و  ــون س ــزی همچ ــتان مرک ــهرهای اس ش
نــراق قدمتــی بیــش از یــک هــزار ســال دارنــد 
و بناهــای تاریخــی موجــود در ایــن مناطــق گواه 

ایــن مســاله اســت.
ــرز  ــای الب ــته کوه ه ــن رش ــزی بی ــتان مرک اس
ــه  ــرار دارد. ایــن اســتان از شــمال ب و زاگــرس ق
اســتان های تهــران و قزویــن، از جنــوب بــه 
ــه  ــرق ب ــتان، از ش ــان و لرس ــتان های اصفه اس
ــه  ــرب ب ــران و از غ ــان و ته ــتان های اصفه اس

ــت. ــدود اس ــدان مح ــتان هم اس
مســاحت کل اســتان مرکــزی حــدود ۲9هــزار و 
15۲ کیلومتــر مربــع اســت و 1۲ شهرســتان دارد. 

بلندتریــن ارتفاعــات ایــن اســتان قلــه »شــهباز« 
بــا ســه هــزار و 388 متــر ارتفــاع در رشــته کــوه 
راســوند اســت و پســت ترین منطقــه آن را 
ــا 950 متــر ارتفــاع از  دشــتی در جنــوب ســاوه ب

ــد. ــکیل می ده ــا تش ــطح دری س
اســتان مرکــزی بــه علــت موقعیتــی کــه در آن 
قــرار گرفتــه و در مســیر محورهــای مواصاتــی 
ــور  ــرق کش ــه ش ــرب ب ــمال و غ ــه ش ــوب ب جن
ــافران  ــور مس ــاهد عب ــاله ش ــر س ــرار دارد، ه ق
و گردشــگران زیــادی از ایــن منطقــه اســت 
ــودرو از  ــزار خ ــه 100 ه ــوروز روزان ــام ن و در ای
ــه  ــد، ب ــور مــی کنن ــن اســتان عب محورهــای ای
همیــن علــت شــناخت جاذبه هــای گردشــگری 
ــذران  ــرای گ ــیری ب ــه مس ــد نقش ــی توان آن م
اوقاتــی خــوش در ایــن اســتان و بازدیــد از جاذبه 

ــناخته شــده آن باشــد. ــر ش ــای کمت ه

موزه مفاخر استان مرکزی در شهر اراک
مـوزه مفاخر اسـتان مرکـزی، یکـی از جاذبه های 
فرهنگی و گنجینه ای کوچـک از مفاخر و بزرگان 
این اسـتان اسـت و در شـهر اراک قـرار دارد. این 
مـوزه در عمارت تاریخی خاکباز دایر شـده اسـت. 
عمـارت خاکباز در سـال 79 در فهرسـت آثار ملی 
ثبـت و در سـال 1388 تبدیـل بـه مـوزه مفاخـر 

اسـتان مرکزی شـد.
ــای  ــزی از بخش ه ــتان مرک ــر اس ــوزه مفاخ م
ــاالر  ــی)ره(، ت ــاالر امام خمین ــامل ت ــف ش مختل
ــاالر مفاخــر علمــی  ــی، ت ــی و دین مفاخــر مذهب
ــام  ــاالر قائم مق ــر، ت ــاالر امیرکبی ــی، ت و فرهنگ
ــاالر  ــات، ت ــد حی ــر در قی ــاالر مفاخ ــی، ت فراهان
ســرداران شــهید، مرکــز اســناد و مــدارک مفاخر، 
کارگاه مرمــت و عکاســی، آب انبــار و قنــات 

ــده اســت. تشــکیل ش
در ایــن مــوزه ســردیس های مفاخــر اســتان بــه 
ــا و  ــناد، عکس ه ــده و اس ــاپ ش ــار چ ــراه آث هم

گزارش هــای متعلــق بــه امــام خمینــی)ره(، 
پرویــن  فراهانــی،  قائم مقــام  امیرکبیــر، 
اعتصامــی، کربایــی کاظــم کریمــی ســاروقی، 
ــرزا  ــی، می ــد نراق ــأ احم ــی، م ــدی نراق مامه
ــور  ــاوجی، پروفس ــلمان س ــتیانی، س ــن آش حس
حســابی، دکتــر محمــد قریــب، آیــت اهلل العظمی 
اراکــی، علی اکبرخــان فراهانــی، اســتاد فتحعلــی 
واشــقانی فراهانــی، شــهید چمــران، شــهید 
ــن  ــی، ضیاء الدی ــرزا عیســی فراهان ــی، می محات
عراقــی، عبــاس ســحاب و فخرالدیــن عراقــی به 

ــت. ــده اس ــش درآم نمای

تاالب میقـان اراک، زیسـتگاه پرندگان 
جر مها

تــاالب کویــری میقــان در 15 کیلومتری شــمال 
ــن مقصــد حــوزه  ــرار دارد و آخری شــرقی اراک ق
آبریــز دشــت اراک اســت کــه آب هــای ســطحی 
و  می کنــد  جــذب  را  فصلــی  مســیل های 
مســاحت حــوزه دریاچــه فصلــی آن بیــن 100 تا 

110 کیلومتــر مربــع متغیــر اســت.

ایــن دریاچــه زیســتگاه گروه هــای بــزرگ 
پرنــدگان اســت و آب و هــوای آن در فصــل پاییز 

بســیار مناســب اســت.
ــتان های  ــی زمس ــر اقلیم ــدوده از نظ ــن مح ای
معتــدل دارد و بــه جهــت همیــن ویژگــی، توقف 
گاه گروه هــای جمعیتــی پرنــدگان مهاجــر از 
مناطــق سردســیر اســت کــه در دســته های 
ــراز  ــا در ف ــکلی زیب ــا ش ــزرگ و ب ــک و ب کوچ
و فرودهــای خــود تابلوهــای چشــم نــوازی 
از طبیعــت بکــر و زیبایی هــا را فــراروی هــر 

بیننــده ای قــرار می دهنــد.
ــی از  ــان یک ــاالب میق ــز ت ــار نی ــل به در فص
ــه  ــری ک ــدگان مهاج ــی پرن ــتگاه های اصل زیس
ــی  ــه از نواح ــن منطق ــور از ای ــا عب ــز ب در پائی
سردســیر ســیبری بــه ســمت مناطــق گرمســیر 
ــک در  ــد و این ــوده بودن ــا پرگش ــی و افریق جنوب
راه بازگشــت بــه موطــن اصلــی در ایــن تــاالب 

اســکان موقــت می یابنــد.
براســاس اســتانداردهای جهانــی تاالب هــا، هــر 
ــده  ــه پرن ــک گون ــک درصــد از ی ــه ی ــاالب ک ت
ــی و  ــرا باشــد در مختصــات جهان را در خــود پذی
بین المللــی قــرار می گیــرد و تــاالب میقــان 
ــی اصفهــان تنهــا  ــاالب گاوخون ــار ت اراک در کن
ــه  ــدگان مهاجــر در مرکــز کشــور ب ــرای پرن پذی
ــی محســوب می شــوند. منظــور زمســتان گذران

مــوزه چهــار فصــل، قدیمی تریــن 
مــوزه مــردم شناســی اســتان مرکــزی

ــوم و  ــگ، آداب و رس ــی فرهن ــا در معرف موزه ه
ــزایی  ــه س ــش ب ــا نق ــاکان م ــی نی ــیوه زندگ ش
ــردم  ــوزه م ــش م ــزی ش ــتان مرک ــد. در اس دارن
شناســی وجــود دارد کــه قدیمی تریــن آنهــا، موزه 

ــت. ــل اراک اس چهارفص
حمـام تاریخـی یـا گنجینـه چهـار فصـل اراک، 
یکـی از جلوه هـای اصیل هنـر معماری ایـران در 
اسـتان مرکزی اسـت کـه در فهرسـت آثـار ملی 
کشـور به ثبت رسـیده اسـت. این حمـام در زمان 
قاجاریـه به همـت محمدابراهیم خوانسـاری بنا و 

اکنـون بـه گنجینه تبدیل شـده اسـت.
ــن(،  ــربینه )رختک ــه، س ــام از گرمخان ــن حم ای
ــه  ــه، مردان ــای زنان ــدد، حمام ه ــای متع حجره ه
ــده و  ــکیل ش ــی تش ــای مذهب ــام اقلیت ه و حم
ــی های  ــا کاش ــربینه آن ب ــن س ــل  تزئی ــه دلی ب

استان مرکزی زادگاه مفاخر تاریخ ایران/از موزه چهارفصل تا ساالر محتشم
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ــام  ــال، حم ــل س ــار فص ــگ چه ــا و رنگارن زیب
ــود. ــده می ش ــل نامی ــار فص چه

بخش سـربنیه حمام با 8 سـتون و گنبـد رفیع آن 
وکاشـی های رنگارنگ وگچبری های چشـم نواز 
و نقاشـی های تاریخـی و طرح های اسـلیمی اش، 

هـر بیننـده ای را به خـود مجـذوب می کند.
ــی  ــیای تاریخ ــمند، اش ــه ارزش ــن گنجین در ای
ماننــد ظــروف وکاســه هــای ســفالی، ســکه های 
دوره هــای مختلــف تاریخــی، عقدنامه هــای 
دوره قاجــار، کتاب هــا و نســخه های خطــی، 
ــی  ــباب قدیم ــی، اس ــم زن ــی و قل ــروف مس ظ
ــندگی،  ــوازم ریس ــفالی ، ل ــای س ــام، خمره ه حم
بخشــی از محــراب تاریخــی و ارزشــمند مســجد 
جامــع ســاوه و ابــزار قدیمــی ریســندگی و بافــت 

فــرش نگهــداری می شــود.

قلعــه و مــوزه ســاالر محتشــم خمیــن، 
چهاربــاغ اســتان مرکــزی

ــرار  ــن ق ــهر خمی ــم در ش ــاالر محتش ــه س قلع
دارد و در زمــان ســاخت و اســتفاده اولیــه، در 
محلــه سرســبز و خــرم و در میــان باغ هــای 
ــه ویــژه  ــوده اســت امــا بعدهــا ب خمیــن واقــع ب
ــا توســعه محیــط  در طــی بیســت ســال اخیــر ب

ــت. ــده اس ــول ش ــر و تح ــتخوش تغیی دس
میــرزا علــی خــان کمــره ای ملقــب بــه ســاالر 
محتشــم از صاحــب منصبــان دوره قاجــار و 
ــاالر  ــه س ــت. قلع ــوده اس ــا ب ــن بن ــب ای صاح
محتشــم از ســاخته های اوســت کــه تاریــخ 
ــد.  ــه می رس ــر دوره قاجاری ــه اواخ ــاخت آن ب س
ــی  ــاری تلفیق ــر ســبک معم ــاالر از نظ ــه س قلع
ــا و معمــاری ســنتی  از معمــاری کاســیک اروپ

ــت. ــران اس ای
 ایــن بنــا در خردادمــاه ســال 85 تجهیــز و مرمت 
ــتان  ــوزه شهرس ــن م ــوان اولی ــه عن ــده و ب ش

ــاح شــد. خمیــن افتت
قلعـه سـاالر محتشـم از دو طبقه سـاخته شـده و 
از نـوع سـاختمان های ایـوان دار اسـت و یکـی 
از عمـارت هـای نـادر ایـران محسـوب می شـود 
کـه 170 سـال پیـش دارای سیسـتم برق کشـی 
بـوده کـه تاکنون منبـع تأمیـن نیروی برقـی این 

سیسـتم مشـخص نشـده است.
عکاســخانه  دارای  محتشــم  ســاالر  قلعــه 
ــای  ــون عکس ه ــوده و اکن ــم ب ــی ه اختصاص
بســیاری از ایــن قلعــه بــه جــا مانــده کــه عــاوه 
بــر ارزش هنــری از نظــر شــناخت تاریــخ خمیــن 

ــت اســت. ــز اهمی ــز حائ نی

عنصــر قابــل توجهــی کــه در حیــاط قلعــه 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــورد حوض ــم می خ ــه چش ب
صــورت دو لنگــه بــا طرحــی اروپایی در راســتای 
شــرقی - غربــی ســاخته شــده اســت طــرح ایــن 
حــوض هندســی نامنظــم اســت و ســاختار ایــن 
ــرد  ــه ف ــر ب ــص منحص ــی از خصای ــوض یک ح

ــود. ــوب می ش ــا محس ــن بن ای
ــی از  ــا تلفیق ــن بن ــاط ای ــازی حی ــه س محوط
ــمت  ــت و در قس ــی اس ــی و اروپای ــبک ایران س
ــبک  ــه س ــا ب ــرح باغچه ه ــوض، ط ــی ح جنوب
باغ هــای ایرانــی یعنــی تشــکیل شــده از دو 
راهــرو متقاطــع صلیبــی شــکل اســت کــه 
ــه  ــرار دارد ک ــار باغچــه در گوشــه های آن ق چه

ــود. ــده می ش ــاغ نامی ــار ب ــاً چه اصطاح
ــوزه  ــن م ــه در ای ــاخصی ک ــوارد ش ــر م از دیگ
ــر  ــه نمایانگ ــت ک ــی اس ــود دارد پیکره های وج
ــد رســم قدیمــی اســتان مرکــزی همچــون  چن
شــب چلــه، کردعلــی بــه کــوه و کوســه ناقالدی 

می باشــد.

مسـجد جامع یک هزار سـاله سـاوه، از 
قدیمـی ترین مسـاجد ایران

ــجدهایی  ــن مس ــاوه از اولی ــع س ــجد جام مس

ــاخته  ــاوه س ــهر س ــران و در ش ــه در ای ــت ک اس
شــده و طــی ســال ها و دوره هــای مختلــف 
توســط هنرمنــدان ایرانــی تزئیــن و مرمــت 
ــال  ــجد کهن س ــن مس ــد ای ــت. هرچن شده اس
ــه  ــی ک ــه تغییرات ــه ب ــا توج ــا ب ــول قرن ه در ط
ــه  ــجد اولی ــزی از آن مس ــر چی ــت دیگ داشته اس
باقــی نمانده اســت. ایــن مســجد تمامــاً از خشــت 
و گل ســاخته  شــده کــه در نــوع بی نظیــر اســت.

ــن مســجد یکــي  ــد ای ــخ  شناســان مدعي ان تاری
ــران  ــده در ای ــاخته ش ــجدهاي س ــن مس از اولی
اســت. مســجد جامــع شــهر ســاوه را یــک گنبــد 
زیبــا، چندیــن شبســتان، ایوان هایــي بلنــد و 
ایــن  می دهــد.  تشــکیل  بلنــد  مناره هــای 
مســجد زیبــا آن  قــدر تزئینــات مختلــف معماري 
ــوان  ــه مي ت ــش دارد ک ــا و دیوارهای روي طاق ه

ــش رفــت. ــه دیدن ــوزه ب ــوان یــک م ــه عن ب
ــجد  ــت مس ــق قدم ــور دقی ــال به ط ــه ح ــا ب ت
ــن  ــا قدیمی تری ــده، ام ــن نش ــاوه تعیی ــع س جام
ــده،  ــدا ش ــه پی ــن مجموع ــه در ای ــیله ای ک وس
کتیبه هایــی اســت کــه در قــرن چهــارم نوشــته 
ــک  ــل ی ــجد حداق ــن مس ــن ای ــده اند بنابرای ش

ــر دارد. ــال عم ــزار س ه
ــد ســال گذشــته  ــی کــه طــی چن ــا کاوش های ب

ــی و  ــای گل ــف توده ه ــا کش ــده و ب ــام ش انج
آواری کــه بــه دســت آمــده، کارشناســان معتقدند 
کــه در محــل کنونــی مســجد جامــع، مســجدی 
قدیمی تــر وجــود داشــته کــه قســمتی از مصالــح 
مســجد امــروزی از همــان مســجد اولیــه تأمیــن 

شده اســت.
ایــن مســجد ماننــد شــهر ســاوه در زمــان حملــه 
مغــول آســیب های بســیاری دیــده  اســت 
ــه زمــان  ــف از جمل ســپس در دوران هــای مختل

قاجــار مرمــت شده اســت.
این مســجد مشــتمل بــر یــک صحــن و گنبدی 
در جنــوب، دو ایــوان، یک منــاره، چند شبســتان، 
محراب هایــی متعــدد و قدیمــی بــا خطــوط 
کوفــی و دو محــراب از دوره صفویــه بــا خط ثلث 
ــای  ــتانها و دهلیزه ــا دارای شبس ــن بن اســت. ای
ــرن ششــم  ــار ق ــه از آث ــای آجــری اســت ک زیب

ــه شــمار مــی رود. و عصــر ســلجوقیان ب
محــراب مســجد جامعــه ســاوه دارای کتیبه های 
متعــدد عمــودی و افقــی اســت کــه ســه جانــب 
ــث و  ــط ثل ــه خ ــه و روی آن ب ــرا گرفت آن را ف
ــری  ــم گچب ــرآن کری ــوره هایی از ق ــی س کوف
ــتان های  ــان شبس ــی می ــع غرب ــده و در ضل ش

ــرار دارد. ــی ق ــوان باشــکوه و رفیع ــا، ای ــن بن ای

با           مهر ایرانگردی کنیم
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سرچشمه محات، بهشت گردشگران 
داخلی و خارجی

پرآب تریــن  از  یکــی  محــات  سرچشــمه 
در  و  اســت  مرکــزی  اســتان  چشــمه های 
ــرار  ــات ق ــهر مح ــع ش ــه مرتف ــن نقط بلندتری
گرفتــه اســت و از جاذبه هــای ســیاحتی بــا 
ارزشــی برخــوردار اســت، بــه طــوری کــه از دیــر 

ــت. ــوده اس ــردان ب ــه جهانگ ــورد توج ــاز م ب
ــدن  ــود آم ــه وج ــت ب ــه عل ــود ک ــه می ش گفت
شــهر محــات وجــود ایــن چشــمه بــوده اســت. 
پــارک سرچشــمه محــات یکــی از مراکــز 
جــذاب گردشــگری در تابســتان بــه شــمار 
مــی رود. آب نمــای زیبــا،  درختــان ســر بــه فلک 
کشــیده،  چنــار کهنســال و ارتفاعــات صخــره ای 
مشــرف بــه ایــن چشــمه در کنــار هــوای دلپذیــر 
ــتان  ــل تابس ــاله در فص ــه س ــوع آن هم و مطب
ــه  ــک ب ــدان بســیاری را از دور و نزدی ــه من عاق

ــد. ــرا می خوان ــمت ف ــن س ای
در ایــن فصــل گردشــگری بســیاری در هنــگام 
ــان و  ــران- اصفه ــیر ته ــود در مس ــافرت خ مس
تهــران-اراک و شــهرهای دور و نزدیــک، ترجیح 
می دهنــد کــه یــک روز را در کنــار ایــن چشــمه 

بگذراننــد.
ــدی از  ــات جدی ــمه امکان ــه سرچش در مجموع
ــگاه، اســتراحتگاه، رســتوران، کافــی  قبیــل اقامت
ــز  ــه ســنتی، شــهربازی، مرک شــاپ، ســفره خان
تولیــد و فــروش گل و گیــاه و مرکز نمایشــگاهی 
ــه  ــات الزم را ب ــه خدم ــت ک ــده اس ــاخته ش س
ــد.  ــه می کن ــی ارائ ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــام  ــه ن ــی ب ــاختمان زیبای ــره، س ــه صخ در دامن
ــارک و  ــه پ ــرف ب ــی، مش ــارت کاه فرنگ عم
آبنماهــا ســاخته شــده اســت کــه زیبایــی خاصی 

ــن محــل داده اســت. ــه ای ب

روســتاهای تاریخــی و گردشــگری 
ــس ــزاوه و وف ه

روســتای تاریخــی و زیبــای هــزاوه واقــع در 
ــیب  ــی اراک، در ش ــمال غرب ــری ش 18 کیلومت

ــی  ــی اراک دارای بافت ــای غرب ــه کوه ه آرام دامن
ــت. ــم اس ــی و متراک پلکان

ــه  ــم هجــری و ب ــرن هفت ــه ق  قدمــت هــزاوه ب
ــی از  ــزاوه یک ــردد. ه ــی گ ــان بازم دوره ایلخانی
زیباتریــن روســتاهای اســتان مرکــزی اســت که 
زادگاه مفاخــری همچــون امیرکبیــر و قائــم مقام 

ــی اســت. فراهان
آرامــگاه امامــزاده ســلطان ســید احمــد از نســل 
ــتا  ــن روس ــز در ای ــن )ع( نی ــن العابدی ــام زی ام
ــرار دارد. ایــن امامــزاده در زمــان شــاه عبــاس  ق

ــا شــده اســت. ــوی بن صف
آب و هــوای کوهســتانی، بهــار و تابســتانی 
معتــدل و زمســتانی ســرد وجــود چشــمه 
ســارهای متعــدد و خــاک خــوب و حاصلخیــز و 
اقلیــم مناســب شــرایط مســاعدی را بــرای رشــد 
ــرورش تاکســتان های انگــور در ایــن روســتا  و پ

ــت. ــرده اس ــم ک فراه
ــد  ــای بلن ــه کوه ه ــیب دامن ــر ش ــتان ها ب تاکس
قــرار دارنــد و در وســعتی ســبز بیــش از ۲0 
ــم  ــه چش ــور ب ــای انگ ــی باغ ه ــر زیبای کیلومت
ــتانی و آب و  ــم کوهس ــا اقلی ــزاوه ب ــورد. ه می خ
ــرای باغــداری و دارای مــزارع  هــوای مناســب ب
ــی  ــای مختلف ــد و گونه ه ــور می باش ــیع انگ وس
ــف در  ــکل های مختل ــا و ش ــور در رنگ ه از انگ

ــد. ــرورش می یاب ــزاوه پ ه
ــز از  ــس نی ــتای تاریخــی و گردشــگری وف روس
توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان کمیجــان در 
ــرار  ــن شــهر ق ــری شــمال شــرقی ای 15کیلومت
دارد. ایــن روســتا از شــمال غــرب بــه کــوه 
قلعــه گیــری و از جنــوب شــرقی بــه کــوه دزلــی 
محــدود می شــود . ارتفــاع وفــس از ســطح دریــا 
۲۲00 متــر اســت. آب و هــوای آن معتــدل و 

کوهســتانی اســت. بناهــای زیارتگاهــی امامــزاده 
یحیــی و امامــزاده اســماعیل و امامزاده شــاهزاده 
حســین در روســتای وفــس، نشــانه های قدمــت 

تاریخــی ایــن روســتا اســت.
ــی اســتان  ــس از روســتاهای ییاق روســتای وف
ــی و  ــای طبیع ــم اندازه ــت و چش ــزی اس مرک
ــورد  ــای کوهســتانی آن م ــای ورزش ه قابلیت ه

ــت. ــگران اس ــه گردش توج

غــار نخجیــر، جاذبــه گردشــگری چند 
میلیون ســاله

غــار نخجیــر در پنــج کیلومتــری شــمال غــرب 
شــهر نــراق و دامنــه کوهــی بــه نــام تخــت واقع 
ــده  ــود آورن ــه وج ــی ب ــل اصل ــت. عام ــده اس ش
ایــن غــار گســل معکوســی اســت کــه در منطقه 
واقــع شــده و پــس از گذشــت میلیون هــا ســال 
بــه شــکل کنونــی در آمــده اســت. ایــن غــار بــا 
دیدنی هــای خــود از عجایــب طبیعــی ایــران بــه 

شــمار مــی رود.
غــار نخجیــر در فاصله هشــت کیلومتری شــمال 
ــام چــال نخجیــر  ــه ن دلیجــان و در منطقــه ای ب
واقــع شــده اســت. ایــن غــار در دامنــه کوهی کم 
ــان  ــه آن آس ــته و دسترســی ب ــرار داش ــاع ق ارتف

اســت.
غــار نخجیــر دارای یــک شــاخه اصلــی و چندین 
ــوان  ــواری می ت ــوده و از راه هم ــی ب ــاخه فرع ش
ــار  ــرد. درون غ ــت ک ــار حرک ــی در غ ــه راحت ب
عمومــاً کریســتالیزه بــوده و از ســنگ های 
ــف و  ــت. ک ــده اس ــکیل ش ــا تش ــی زیب تزئین
ــای اســفنجی  ــار پوشــیده از بلوره ــای غ دیواره
ــای  ــی از غاره ــت یک ــن جه ــه از ای ــت ک اس
ــار  ــن غ ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــور اس ــای کش زیب
ــیاری  ــای بس ــا و دهلیزه ــر دارای داالن ه نخجی
ــیده  ــه آن بخش ــی ب ــی خاص ــه زیبای ــوده ک ب

ــت. اس
ــار  ــر در مســاحت 300 هکت ــار نخجی ــه غ منطق
واقــع شــده اســت و از مناطــق نمونه گردشــگری 

ــد. ــه حســاب می آی اســتان مرکــزی ب
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ــر  ــتن جزای ــاظ داش ــه لح ــزگان ب ــتان هرم اس
شــگفت انگیــز همــه ســاله شــاهد حضــور 
ســایر  بــه  نســبت  گردشــگر  بیشــترین 
اســتان های جنوبــی کشــور اســت. آثــار تاریخــی 
ــد اول  ــزگان مقص ــی هرم ــگفتی های طبیع و ش

اســت. گردشــگران 
ــران و در شــمال تنگــه   هرمــزگان در جنــوب ای
هرمــز قــرار دارد کــه حدفاصــل بیــن مختصــات 
جغرافیایــی ۲5 درجــه و ۲۴ دقیقــه تــا ۲8 درجــه 
ــه و ۴1  ــمالی و 53 درج ــرض ش ــه ع و 57 دقیق
ــا 59 درجــه و 15دقیقــه طــول شــرقی  دقیقــه ت
ــتان  ــن اس ــت. ای ــچ اس ــار گرینوی ــف النه از نص
حــدود ۶8هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت 
دارد. از جهــت شــمال و شــمال شــرقی بــا 
اســتان کرمــان، غــرب و شــمال غربــی بــا 
اســتان های فــارس و بوشــهر از شــرق بــا 
سیســتان و بلوچســتان همســایه بــوده و جنــوب 
آن را آبهــای گــرم خلیــج فــارس و دریــای عمان 
در نــواری بــه طــول تقریبــی 900 کیلومتــر 

دربرگرفته اســت.
هرمــزگان،  جزیره هــای  و  کرانه هــا  در 
تیره هــای  و  عرب هــا  بلوچ هــا،  فارس هــا، 
آمیختــه بــه ســر می برنــد، کــه در اثــر آمیختــن، 
نــژاد ویــژه ای را بــه وجــود آورده انــد، آمیختــه ای 
از فــارس، بلــوچ، عــرب و ســیاه کــه »بنــدری« 
یــا »عباســی« نامیــده می شــوند. الری هــا 
در شهرســتان الر اســتان فــارس، بندرهــا و 
ــه  ــارس، از جمل ــای ف ــی دری ــای ایران جزیره ه
هرمــزگان و ســرزمین های جنوبــی دریــای 

پــارس زندگــی می کننــد.

هندورابی
جزیــره هندورابــی بــا ۲۲.8 کیلومترمربــع 
ــش و الوان  ــره کی ــن دوجزی ــد فاصــل بی درح
و در ۲8 کیلومتــری کیــش قــرار دارد کــه 
اکثریــت جمعیــت آن بــه شــغل صیــادی 
جزیــره  ایــن  دارنــد  اشــتغال  غواصــی  و 
ــه  ــت ک ــی اس ــوارض طبیع ــدون ع ــا ب تقریب
ــتقبال  ــا اس ــان ب ــی کارشناس ــش بین ــق پی طب
گردشــگران بــرای ســفر بــه ایــن جزیــره 
بــزودی رونــق اقتصــادی درآن بــه وجــود 

ــد. ــد آم خواه
یکــی از منحصربفردتریــن و جــذاب تریــن 
ــی  ــره هندوراب ــی جزی ــمالی و جنوب ــواحل ش س
ــا تراکــم مرجــان هــا در شــمال  ــوان ب ــی ت را م
جزیــره و ســایت هــای غواصــی آن را در جنــوب 
ایــن جزیــره زیبــا کــه بــرای غواصــان از عمــق 
زیادتــری برخــوردار اســت تماشــا کرد و از ســوی 
دیگــر منطقــه مرجانــی آن زیســتگاه بســیار مهم 
ــمار  ــه ش ــان ب ــواع آبزی ــرای ان ــمندی ب و ارزش
ــی  مــی رود و تماشــای الک پشــت هــای دریای
کــه از اواســط اســفندماه تــا نیمــه دوم خردادمــاه 
1393 بــرای تخــم گــذاری بــه ســواحل جزیــره 
هندورابــی مــی آینــد ســوژه هــای بســیار جــذاب 
ــرای گردشــگران، عکاســان و  ــده ای ب و خیرکنن
فیلمبــرداران حرفــه ای و مســتند ســازان اســت.
در ایــن جزیــره پرنــدگان کوچــک و زیبــای 
ــدگان  ــواع خزن ــاهین و ان ــاز، ش ــر ب ــر نظی مهاج
ــده  ــز دی ــرای نی ــوش صح ــد م ــی مانن صحرای
مــی شــود کــه از دیگــر جذابیــت هــای طبیعــی 

ــت. ــی اس ــره هندوراب جزی

جزیره هرمز شهر عجایب 70 رنگ
جزیــره هرمــز کــه یکــی از ســوگلی هــای جزایر 
خلیــج فــارس محســوب مــی شــود، بــا عجایــب 
و شــگفتی هــای مختــص بــه خــود مــی توانــد 
ــراد  ــرای اف ــی ب ــذاب و دیدن ــه ج ــک منطق ی

ماجراجــو و اهــل ســفر باشــد.
مســافران و گردشــگران مــی توانند از بندرشــهید 
ــافربری  ــناورهای مس ــتفاده از ش ــا اس ــی ب حقان
اســتاندارد عــازم جزیــره هرمــز شــوند، همچنیــن 
ــره  ــمت جزی ــه س ــوان ب ــی ت ــم م ــم ه از قش

ــز ســفر کــرد. هرم
جزیــره هرمــز سرشــار از شــگفتی هــای مختلف 
اســت کــه باعــث مــی شــود کمــپ زدن در هــر 
نقطــه ای از آن ویژگــی هــا و دیدنــی هــای 
ــه فــرد خــود را داشــته باشــد. ســعی  منحصــر ب
ــه زیــادی  کنیــد جایــی کمــپ بزنیــد کــه فاصل
تــا دریــا نداشــته باشــد و بتوانیــد هــر وقــت کــه 
اراده کردیــد از زیبایــی و شــکوه مــوج هــا لــذت 
ببریــد. دشــت کوچــک هرمــز زیســتگاه آهوهای 

زیــادی اســت کــه در دنیــا بــی نظیــر اســت.
جنــگل هــای مانگــرو بــا پوشــش حــرا، 
اجتماعــی دســت کاشــت اســت و بــر یــک پهنه 
گلــی قــرار دارد و زیســتگاه ۲0 گونه پرنــده آبزی 

ــل  ــه دلی ــزی محســوب مــی شــود. ب ــار آب و کن
خــاک نمکــی و آب هــای شــور در ایــن جزیــره 
گونــه هــای گیاهــی بــه نــدرت یافــت می شــود، 
امــا ایــن گونــه بــه دلیــل مکانیــزم ویــژه ای کــه 
بــرای مقابلــه بــا شــوری آب هــای دریایــی دارد 
در ســواحل گرمســیری و نیمــه گرمســیری یافت 
مــی شــود. دیــدن ایــن پوشــش گیاهــی عجیب 

هــم خالــی از لطــف نیســت.

ایـران  تاریخـی  پـل  تریـن  طوالنـی 
گردشـگری جاذبـه 

پـل تاریخـی التیـدان کـه بـه طوالنی تریـن پل 
تاریخـی ایـران نیـز شـهرت دارد در سـال 137۲ 
بـر اثر وقوع سـیاب در نزدیکی روسـتای نیم کار 
شهرسـتان خمیـر از خـاک بیـرون آمـد. ایـن پل 
بـا 500 سـال قدمت و طـول یک کیلومتـر دارای 
۲33 دهانـه بـوده کـه امـروزه تنهـا 33 دهانه آن 
سـالم و بیـش از ۲00 متـر آن قابـل احیـا اسـت. 
بخش هایـی از این پل در سـالهای 1379 و 138۶ 
در دو مرحلـه با هزینـه 80 میلیون تومـان مرمت 

است. شـده 
ــه  ــد ب ــران بای ــل ای ــن پ ــدن طویل تری ــرای دی ب
جنــوب ایــران و اســتان هرمــزگان ســفر کنیــد. 
در 50 کیلومتــری غــرب بندرعبــاس روی رود 
»کــول« پلی بســیار بلنــد و طویل ســاخته شــده 
اســت کــه بــرای تجســم انــدازه آن کافــی اســت 
بدانیــد طــول پــل التیــدان چیــزی حــدود ســه 

برابــر ســی و ســه پــل اصفهــان اســت.
عـرض پـل التیدان بـه دلیـل طوالنی بـودن آن 
در بخش هـای مختلـف متغیـر اسـت. یکـی از 
اصلی تریـن دالیـل تخریب قسـمت میانـی پل، 
نبـود امکان سـاخت پـی و شـالوده محکـم برای 
آن به دلیل شـدت جریـان آب رود اسـت. مصالح 
بـه کار رفتـه در سـاخت ایـن پـل سـنگ های 
تـراش نخـورده و ناهمگـون اسـت کـه توسـط 

مـاط بـه یکدیگـر متصـل شـده اند.
ایــن پــل ظاهــراً در زمــان شــاه عبــاس اول و در 
جریــان احــداث جــاده کاروان رو ســاخته شــده و 
نقــش موثــری در نقــل و انتقــال نیرو و تــدارکات 
بــرای بــاز پــس گیــری منطقــه خلیــج فــارس از 
ــه  ــی داشــته اســت. رودخان اســتعمارگران پرتغال
کــول از رودهــای پــر آب منطقــه بــوده و در 
ایــن محــل دارای بســتر عریــض و طغیان هــای 
ــیر  ــاس، در مس ــن اس ــر همی ــت. ب ــی اس فصل
جــاده کاروان رو، احــداث پلــی طویــل بــر بســتر 

ــته اســت. ــه ضــرورت داش رودخان

خاطره انگیزترین سفر به
 جزایر ناشناخته جنوب/ 

هرمز شهر عجایب ۷۰ رنگ
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فین؛ قلعه ای از قرون میانه اسامی
ــتان  ــن شهرس ــش فی ــع در بخ ــن واق ــه فی قلع
بنــدر عبــاس و از نقــاط دیدنــی اســتان هرمزگان 
ــر روی  ــن ب ــه فی ــت. قلع ــران اس ــوب ای در جن
تپــه ای مرتفــع قــرار دارد. قدمــت ایــن قلعــه را 
از روی ســفال های بدســت آمــده می تــوان 
ــه  ــبت داد. قلع ــامی نس ــه اس ــرون میان ــه ق ب
مذکــور احتمــااًل در زمــان ســاخت جنبــه نظامــی 
ــه  ــماره 7۲70 ب ــه ش ــه ب ــن قلع ــت. ای داشته اس
ثبــت آثــار ملــی ایــران رسیده اســت، ایــن قلعــه 

ــد. ــارت دی ــی خس ــال 138۶ کم ــه س در زلزل
شــهر فیــن در شــمال غربی، در فاصلــه 95 
ــن شــهر  ــرار دارد. ای ــاس ق ــری بندرعب کیلومت
بــا دارا بــودن فضــای وســیعی نخلســتان 
متراکــم و خیابان هــای عمومــًا عــاری از بدنــه 
ــای  ــی از نمونه ه ــوان یک ــه عن ــاختمانی ب س
ــهر در ســطح کشــور  ــاغـ  ش ــی ب ــادر و واقع ن

ــت. اس
اغلــب اماکــن شــهر در میــان نخلســتان ها 
و  خیابان هــا  به طوری کــه  شــده  احــداث 
دسترســی های شــهر بــه مثابــه شــبکه های 
ــتفاده  ــورد اس ــزرگ م ــارک ب ــک پ ــی ی ارتباط
اهالــی شــهر قــرار دارد. برخــورداری فیــن از 
شــبکه جــاده ای و ریلــی و دارا بــودن مجموعه ای 
شــامل  گردشــگری  پتانســیل های  از 
ــی،  ــاط ارتفاع ــار، نق ــی )آبش ــای طبیع جاذبه ه
ــن،  ــه فی ــی )قلع ــای تاریخ ــات ( جاذبه ه نخی
آســیاب ( و فضاهــای انســان ســاخت )مجموعــه 
اســتخر، حمام هــا( باعــث شــده تــا فیــن از ســایر 

ــود. ــز ش ــاط متمای نق
قلعــه فیــن بــر روی صخــره ای بلنــد و مشــرف 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــی منطق ــای ارتباط ــه راه ه ب
ــای  ــی آن فض ــه طبیع ــن و تپ ــه فی ــت. قلع اس
بزرگــی را در بــر مــی گیــرد کــه بیشــترین طــول 
ــر  ــرض آن 180 مت ــترین ع ــر و بیش آن ۲90 مت
ــک  ــر ی ــه در ه ــی ک ــرج های ــود ب ــت. از وج اس
از گوشــه هــا قــرار گرفتــه مــی تــوان حــدس زد 
نقشــه واقعــی ایــن قلعــه چنــد ضلعــی نامنظمی 
بــوده کــه بوســیله بــرج هــای مــدوری محافظت 

مــی شــده اســت.
ــه هــای  ــر دامن ــده ب ــدک پراکن ســفال هــای ان
ایــن قلعه نشــان دهنــده احــداث بنــای اولیــه آن 
در دوره ایلخانــی و تیمــوری اســت امــا بنــای یاد 
ــا دهــه هــای اخیــر نیــز مــورد اســتفاده  شــده ت
خوانیــن منطقــه قــرار گرفتــه اســت. در حاشــیه 
قلعــه و بــر روی دامنــه تنــد آن الحاقاتــی از ســده 
ــیمان و  ــر و س ــزی و آج ــکلت فل ــا اس ــر ب اخی
کاشــی دیــده مــی شــود کــه در دوره هــای بعــد 

بــه فضــای قلعــه افــزوده شــده اســت.

ســواحل پارســیان؛ نگیــن گردشــگری 
جنــوب ایــران

ســواحل آفتابــی و چشــم اندازهــای کــم نظیــر، 
هــوای معتــدل پاییــز و زمســتان، دریــای زیبــای 
ــی و  ــدد و دیدن ــای متع ــارس، جزیره ه ــج ف خلی
تپه هــای شــنی و صد هــا جاذبــه طبیعــی و 
تاریخــی دیگــر از دارایی هــای اســتان هرمــزگان 
ــق  ــوص مناط ــه خص ــی رود و ب ــمار م ــه ش ب
ــکنار  ــش کوش ــد بخ ــتان مانن ــن اس ــی ای غرب
ــدا  ــده ج ــن قاع ــه از ای ــیان ک ــتان پارس شهرس
ــاط  ــتر نق ــه بیش ــی ک ــت در زمان ــت و درس نیس
ــد از  ــر می برن ــدان بس ــرما و یخبن ــران در س ای
ــرم و آرام  و  ــواحل گ ــوب و س ــوای مطل آب و ه

ــت. ــوردار اس ــری برخ ــم نظی ــت ک طبیع
شــهر و بخــش کوشــکنار شهرســتان پارســیان 
در غربــی تریــن نقطــه هرمــزگان قــرار دارد و در 
ــی و هــم مــرز اســتان  ــارس جنوب همســایگی پ

بوشــهر اســت.
ایــن بخــش از شهرســتان پارســیان دارای 
مناطــق تفریحــی و گردشــگری طبیعــی فراوانی 
اســت. مناطــق تفریحــی و گردشــگری بخــش 
ــت  ــی،  دش ــش دریای ــه بخ ــکنار دارای س کوش
ــود دارد.  ــا را در خ ــک ج ــورت ی ــه ص ــوه ب و ک
نقــاط تفریحــی ایــن منطقــه شــامل مجموعــه 
ــارک  ــن و پ ــی تفریحــی - گردشــگری تب دیدن
شــهروند در شــهر کوشــکنار، مجموعــه  تفریحی 
سرســبز و دیدنی ســاحلی روســتاهای ســروباش، 
فارســی، اکبــری، تمبوجنوبــی و تمبــو شــمالی ، 
منطقــه تفریحی سرســبز و وســیع و علفــزار کورو 
واقــع در شــهر کوشــکنار، منطقــه زیبــا و دیدنــی 
تشــتک تاســو و الور واقــع در کوههــای ســمت 
جنوبی شــهر کوشــکنار و ســد ســرتنگ و اسکله 
تبــن بــوده کــه طــراوت ویــژه ای در ایــام پایانــی 
ــه ایــن  ــوروز ب ســال و بــه خصــوص در زمــان ن
بخــش و شــهر  جلــوه خاصــی بخشــیده اســت.

مجموعه تفریحی گردشگری تبن
مجموعــه تفریحــی گردشــگری تبــن کوشــکنار 
شــامل کــوه، خشــکی و ســاحل دریــا اســت کــه 
بدلیــل اینکــه  ایــن ســه مهــم را یکجــا بــا هــم 
ــکنار  ــهر کوش ــی ش ــق دیدن ــی از مناط دارد یک
ــرای  ــول ســال پذی ــت کــه در همــه فص اس
ــت و دارای دو  ــدگان اس ــد کنن ــان و بازدی مهمان
ــاالی  ــی ب ــاز اول در بخــش فوقان بخــش کــه ف
کــوه و مشــرف بــه دریــا قــرار دارد و فاز ســاحلی 
ــروع راه  ــرار دارد. ش ــا ق ــتان و دری ــن کوهس بی
ــط  ــال 1385 توس ــه از س ــن مجموع ــدازی ای ان
شــورای اســامی شــهر و شــهرداری کوشــکنار 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

طبیعــت چشــم نــواز روســتاهای 
هرمــزگان غربــی 

مجموعه تفریحی گردشـگری ساحلی روستاهای 
سـروباش، فارسـی، اکبـری، تمبو جنوبـی و تمبو 
شـمالی در فصـول مختلـف از جملـه پاییـز و 
زمسـتان و بخصوص بهـار و در طول سـال دارای 
بارندگی مطلوبی اسـت که موجب سرسـبزی این 
مناطـق و رویـش انواع گیاهـان می شـود طوری 
که همه گردشـگران از نقاط مختلف شهرسـتان، 
بخش و شهرسـتانهای اسـتانهای همجوار در ایام 
تعطیل به این مـکان تفریحی مراجعـه می کنند.
فاصلـه انـدک رشـته کوههـای سـر بـه فلـک 
کشـیده زاگـرس و سـاحل ماسـه ای درخشـان و 
زیبـای خلیـج نیلگـون فـارس، پوشـش گیاهـی 
سرسـبز در جـای جای منطقـه، دشـت هموار،تپه 
های شـنی سرسـبز و وجـود صخره هـای مرتفع 
دارای سـاحل باریک ماسـه ای بـرای ماهیگیری، 
دمـای عالی ایـن منطقه کـه در سـرد ترین اوقات 
تنهـا بـه ۶ درجـه بـاالی صفر می رسـد کـه این 
منطقـه را در ایـن فصل سـرما به مکانـی رویایی 
بدل سـاخته اسـت،همچنین وجود انواع پوشـش 
هـای گیاهـی و انـواع گل در فصل بهـار طراوات 
و زیبایـی خاصـی به این منطقه بخشـیده اسـت.
در صورتــی کــه امکانــات رفاهــی بــرای خدمات 
ــال در  ــام س ــی ای ــافرین در تمام ــه مس ــی ب ده
ایــن منطقــه از پارســیان احیــا شــود ایــن بخــش 
ــی از  ــه یک ــد ب ــی توان ــزگان م ــتان هرم از اس

ــل شــود. مناطــق مهــم گردشــگری تبدی

پارک ملی دریایی نایبند
پــارک ملــی دریایــی نایبنــد بــا مســاحت ۴9815 
ــهر )بخــش عســلویه  ــتان بوش ــار در دو اس هکت
ــتان  ــزگان )شهرس ــگان( و هرم ــتان کن شهرس
ــدود  ــرار دارد. ح ــکنار( ق ــش کوش ــیان بخ پارس
ــه  ــی و بقی ــه دریای ــن منطق ــار ای ــزار هکت ۲7 ه
ــارک  ــی پ ــمال غرب ــش ش ــت. بخ ــکی اس خش
ــه روســتای بیدخــون  ــد محــدود ب ــی نایبن دریای
ــرقی  ــش ش ــت و بخ ــلویه  اس ــات عس و تاسیس
آن در قســمت خشــکی کوشــکنار و در قســمت 

ــن اســت. ــدر تب ــوب بن خشــکی-آبی جن
خلیــج نایبنــد دارای زیســتگاه دریایــی مرجانــی 
ــا  ــه ب ــن منطق ــت ای ــی اس ــای دریای و علف ه
فرماســیون تپــه ماهــوری و کوهســتانی بــا هدف 
ــر و  ــم نظی ــتم ک ــت از اکوسیس ــظ و حراس حف
ســیمای فیزیوگرافیــک منحصــر بــه فــرد و 

ــت. ــتگاهی اس ــهای زیس ارزش

ــنی،  ــان ش ــی از بیاب ــیریک؛ تلفیق س

ــگل ــا و جن دری
ــا  ــان و دری ــه بیاب ــت ک ــرزمینی اس ــیریک س س
ــبزی و  ــه س ــد ک ــر چن ــم دارد، ه ــار ه را در کن
جنگلهــای انبــوه معمــوال گردشــگران زیــادی را 
بــه ســوی خــود جــذب مــی کنــد و انســان بــه 
دنبــال طبیعــت و محیــط هــای سرســبز اســت 
ــت  ــا از طبیع ــه تنه ــیریک ن ــتان س ــا شهرس ام
ســبز جنگلهــای حــرا و مــزارع کشــاورزی و 
باغهــای نخــل برخــوردار اســت بلکــه بــا طبیعت 
ــای  ــار دری ــه در کن ــه خفت ــی ک ــای بیابان زیب
عمــان اســت جذابیــت خــاص خــود را دارد و این 
طبیعــت زیبــا و شــگفت انگیــز نــگاه هــر بیننــده 

ــد. ــی کن ــه خــود جــذب م ای را ب
هــر چنــد ایــن طبیعــت شــگفت انگیــز بــه طــور 
کامــل و واضــح بــه گردشــگران معرفی نشــده و 
بــه ماننــد گنجینــه ای اســت کــه در دل بیابــان و 
در زیــر هــزاران خرمــن از خــاک پنهــان گشــته 
اســت ،امــا چنــد ســالی اســت کــه ایــن نقطــه 
ــا در  ــان و دنی ــه هموطن ــا ب ــای م ــور زیب از کش
حــال معرفــی اســت، همیــن امــر باعــث شــده 
ــته  ــالهای گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــر س ــه ه ک
مــوج مســافران بــه ایــن ســمت ســرازیر شــود. 
بــه طــوری کــه ســال گذشــته ســیریک میزبــان 
بیــش از 15 هــزار مســافر نــوروزی بــوده اســت.

تــاالب بیــن المللــی خورآذینــی در 
انتظــار گردشــگران

تــاالب بیــن المللــی خــور آذینــی شــامل جنــگل 
هــای حــرا کــه ویژگیهــای خــاص خــود را دارد 
و یکــی از چهــار تــاالب بیــن المللــی هرمــزگان 
بــه حســاب مــی آیــد و رویــش درختــان چنــدل 
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــرا، ت ــان ح ــار درخت در کن
ــای  ــن تاالبه ــی از زیباتری ــه یک ــی را ب خورآذین
ــا 500  دنیــا تبدیــل کــرده اســت. ایــن تــاالب ب
ــری بندرســیریک  ــار وســعت در 15 کیلومت هکت
واقــع شــده اســت. در هنــگام َمــد، تــاج درختــان 
در جنگلهــای حــرا باالتــر از ســطح آب شــور دریا 
دیــده مــی شــود و دیــده شــدن بقیــه اندامهــای 
درختــان زیــر آب شــور دریــا از شــگفتیهای 
طبیعــت اســت کــه چشــم هــر بیننــده ای را بــه 

خــود جــذب مــی کنــد.
یکـی از زیبایی های دیگر این تـاالب، پناهگاهی 
امـن بـرای انـواع پرنـدگان مناطق گرمسـیری و 
مهاجـر اسـت، همچنیـن به علت انباشـته شـدن 
رسـوبات ناشـی از نابودی درختان حرا و اسـتفاده 
موثـر آبزیان از ایـن ذرات، این تاالب به زیسـتگاه 
دائمی خرچنـگ، ماهـی ِگل خـورک و پرندگانی 

ماننـد »اِگرتها« تبدیل شـده اسـت.

با           مهر ایرانگردی کنیم
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همــدان، شــهری در دامنــه هــای کــوه الونــد و قدیمــی ترین شــهر 
ــه بیــش از ســه هــزار ســال مــی  ــران اســت کــه قدمــت آن ب ای

رســد و در فهرســت پنــج شــهر شــاخص گردشــگری قــرار دارد.
ــه  ــوده و ب ــن ب ــران زمی ــدن ای ــخ و تم ــت تاری ــدان پایتخ هم
شایســتگی نامــش دارای جایــگاه بــاالی فرهنــگ و تاریــخ و تمدن 
در کشــور اســت چــرا کــه از لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی غنــای آن 
بــه ســه هــزار ســال قبــل مــی رســد و نخســتین پایتخــت اولیــن 

ــوده اســت. ــران ب پادشــاهی ای
همــدان دانشــمندان و مشــاهیر و مفاخــر و شــاعران بزرگــی چــون 
ــده و  ــود پروران ــر را در دل خ ــن القضــات و باباطاه ــینا، عی ــن س اب
ــهید  ــون ش ــرزمین همچ ــن س ــی از ای ــز فرزندان ــون نی ــم اکن ه

ــد. احمــدی روشــن موجــب فخــر و مباهــات همــدان شــده ان
ــای  ــمه ه ــتن چش ــاظ داش ــه لح ــتان ب ــران باس ــدان را از ای هم
ــم و آب و  ــد و اقلی ــی خواندن ــمه« م ــزار چش ــهر »ه ــان ش جوش
هــوای همــدان از دیــر بــاز بکــر و منحصر بــه فرد بــوده و شــرایط و 
اقلیــم جغرافیــای همدان و چشــم انداز هــای کوهســتانی و طبیعت 
بکــر و منحصــر بــه فــرد همــدان در چهــار فصــل همــه و همــه از 

ویــژ گــی هــای منحصــر بــه فــرد همــدان اســت.
از طرفـی همدان به عنوان یکی از پنج شـهر گردشـگری و تاریخی 
کشـور مطرح اسـت و از این لحاظ نیـز جایگاه ویـژه ای دارد و وجود 
آثـار تاریخـی و فرهنگـی بـا قدمـت چنـد هـزار سـاله در همـدان، 
هچـون تپـه هگمتانـه، گنبـد علویـان، بـرج قربـان، مـوزه تاریـخ 

طبیعـی، حمـام قلعه، موزه مشـاهیر، کتیبه هـای گنج نامـه و جاذبه 
هـای طبیعـی منحصـر به فـرد همدان گـواه بـر جایگاه همـدان در 

حـوزه گردشـگری کشـور و دنیا اسـت.

پهناورترین تپه باستانی ایران منتظر گردشگران
تپه باسـتانی هگمتانـه، واقع در مرکز شـهر همـدان پهناورترین تپه 
باسـتانی ایـران اسـت و آن را بازمانـده سـازه هـای کاسـی، مـادی، 
هخامنشـی و پـس از آن می داننـد، مسـاحت ایـن تپـه نزدیـک 30 
هکتار اسـت کـه بـا در نظر گرفتـن بخش هایـی که جـزو محدوده 
تپه باسـتانی بوده و اینک ساختمانهای مسـکونی بر روی آن ساخته 

شـده به بیـش از ۴0 هکتـار نیز می رسـد.
گنبــد علویــان در چهــار بــاغ علویــان در نزدیکــی میــدان امامــزاده 
عبــداهلل شــهر همــدان قــرار دارد و ایــن اثــر یکــی از شــاهکارهای 
ــی از  ــوده و یک ــدان ب ــام در هم ــد از اس ــری بع ــاری و گچ ب معم
ــم  ــرن شش ــلجوقیان در ق ــر دوره س ــه اواخ ــق ب ــای متعل یادمانه
ــوان  ــه عن ــدا ب ــان ابت ــدان علوی ــط خان ــه توس ــت ک ــری اس هج
مســجد احــداث شــده بــوده  و در دوره هــای بعــد بــا ایجــاد ســردابی 

ــدان تبدیــل شــده اســت. ــه مقبــره آن خان در زیــر زمیــن ب

همــدان از لحــاظ مجتمــع های تفریحــی توریســتی نیز غنــی بوده 
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه مجتمــع تفریحــی توریســتی تپــه 
عبــاس آبــاد، دهکــده توریســتی گنــج نامــه، تلــه کابیــن، پیســت 
اســکی تاریــک دره و دشــت میشــان، روســتا هــای هــدف 
ــاد کــه از  ــرو، باغــات عبــاس آب ــه، ســیمین و اب گردشــگری ورکان

ــرد. ــام ب مناطــق طبیعــی گردشــگری همــدان اســت ن
امـا بـا توجـه بـه جایـگاه همـدان و پتانسـیل هـا و ظرفیـت هـای 
همـدان در حـوزه هایی چون گردشـگری بـه نظر می رسـد همدان 
آن طـور کـه شایسـته و بایسـته جایگاهش اسـت نه تنها به کشـور 
بلکـه بـه دنیـا نیـز معرفـی نشـده و در راسـتای معرفـی همـدان تا 

کنـون اقـدام قابـل توجهی انجام نشـده اسـت.
اســتان همــدان بــه عنــوان پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران آثــار 
ــا در  ــه تنه ــه ن ــای داده ک ــود ج ــری در دل خ ــی نظی ــتانی ب باس
کشــور بلکــه در دنیــا بــی نظیــر بــوده و محوطــه یــا تپــه یــا شــهر 
باســتانی هگمتانــه از جملــه ایــن آثــار و دارای قدمتــی ســه هــزار 

ســاله اســت.
شــهر کهــن هگمتانــه نخســتین پایتخــت ایــران بــوده و بــه همراه 
آتــن در یونــان و رم در ایتالیــا، از معــدود شــهرهای باســتانی جهــان 
ــی  ــه معن ــه ب ــت. هگمتان ــا اس ــده و پوی ــان زن ــه همچن ــت ک اس
ــه،  ــه صــورت هگمتان ــع باســتانی ب ــوده و در مناب محــل تجمــع ب

اکباتــان، امدانــه و همــدان ضبــط شــده اســت.
محوطـه باسـتانی هگمتانه در سـال 1310 و به شـماره ثبـت ۲8 در 
فهرسـت آثار ملی کشـور قـرار گرفـت و کاوش ها در ایـن منطقه از 
سـال 13۶۲ آغاز شـد و تاکنون 19 فصـل کاوش در آن انجام شـده 
کـه بنا بر آثار کشـف شـده از محوطه باسـتانی هگمتانه و از سـویی 
کاوش های انجام شـده دوره تاریخی شـهر کهن هگمتانـه به دوره 

تاریخی هخامنشـی و اشـکانی باز مـی گردد.
ــه، معمــاری و طــرح  ــه ویژگیهــای شــهر باســتانی هگمتان از جمل
و نقشــه منظــم ایــن شــهر اســت کــه در بیــن آثــار باســتانی بــه 
ــده  ــف ش ــار کش ــوده و آث ــر ب ــی نظی ــابقه  و ب ــده کم س ــت آم دس
ــانی در  ــرفته آب رس ــم و پیش ــبکه منظ ــک ش ــود ی ــی از وج حاک

ــت. ــا اس ــا و پارت ه ــی ماده ــهر حکومت ش
نــوع معمــاری و طــرح و نقشــه شــهر باســتانی هگمتانــه در کشــور 
بــی نظیــر و در دنیــا نیــز کــم نظیــر اســت و ایــن موضــوع اهمیــت 

ثبــت جهانــی تپــه باســتانی هگمتانــه را چندیــن برابــر مــی کند.
تپــه باســتانی هگمتانــه در ســال 1310 در فهرســت آثــار ملــی بــه 
ثبــت رســیده و اســتان بــه طــور جــدی پیگیــر ثبــت جهانــی تپــه 

باســتانی هگمتانــه اســت.
بــا ایــن تفاســیر بــه نظــر مــی رســد کــه شــهر تاریخــی هگمتانــه 
بــا ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد و بــی نظیــر خــود در کشــور و 
در دنیــا توانایــی قــرار گرفتن در فهرســت شــهرهای جهانــی دارای 
جاذبــه هــای ارزشــمند گردشــگری را دارد کــه بایــد بــرای فراهــم 

کــردن ایــن شــرایط تــاش کــرد.

شهری به بلندای تاریخ و تمدن ایران زمین/ 
به پایتخت مادها سفر کنید

با           مهر ایرانگردی کنیم
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ــینیه  ــت، حس ــوت و قناع ــات و قن ــهر قن ــت، ش ــزد اس ــا ی اینج
ــران، شــهر مســاجد و زیبایی هــای هنرمعمــاری و کاشــیکاری،  ای
ــادآور  ــه آن ی ــفر ب ــه س ــاری ک ــتانی، دی ــکده های باس ــهر آتش ش

خانه هــای قدیمــی و پنجره هــای رنگــی اســت.
یــزد را شــهر خشــت و خــاک و خاطــره می نامنــد زیــرا 
ــل،  ــاری اصی ــن شــهر، در معم ــرد ای ــه ف ــای منحصــر ب زیبایی ه
خانه هــای خشــتی، بادگیرهــای ســر بــه فلــک کشــیده و 

کاشــی کاری های هنرمندانــه خاصــه شــده اســت.
بافــت تاریخــی یــزد و همــه بناهــای تاریخــی دیگــر کــه رد پایــی 
از هنــر و خاقیــت معمــاری ایرانــی اســت، جاذبــه هــای تاریخــی 
ــی کــرده و ایــن امــر  ــرای همــگان دیدن ایــن شــهر و اســتان را ب
ســبب شــده تــا یــزد بیشــتر از آنکــه در میــان گردشــگران داخلــی 
از جایــگاه اولویــت دار بــرای گردشــگری برخــوردار باشــد، توســط 

گردشــگران خارجــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــرای  ــا ب ــدی آنه ــزد و عاقمن ــه ی ــی ب ــگران خارج ــه گردش توج
ســفر بــه ایــن اســتان تــا آنجــا پیــش رفــت کــه یزد ســال گذشــته 
ــگر  ــذب گردش ــه ج ــام در زمین ــتان های صاحب ن ــیاری از اس بس
ــه  ــن زمین ــگاه دوم کشــور در ای ــار زد و خــود در جای خارجــی را کن

ــرار گرفــت. ق
وجــود ۶ هــزار و 500 جاذبــه تاریخــی و طبیعــی، آیین هــای ویــژه 
ــگران  ــال گردش ــر س ــف و ... ه ــم های مختل ــا در مراس یزدی ه
ــری  ــه کوی ــن خط ــذب ای ــا ج ــف دنی ــاط مختل ــیاری را از نق بس
می کنــد و ایــن گردشــگری البتــه تنهــا منحصــر بــه بهــار و عیــد 
ــخ  ــای تاری ــن روزه ــی در غم انگیزتری ــزد حت ــت و ی ــوروز نیس ن

ــی دارد. ــگر خارج ــام، گردش ــور و اس کش

ــگری  ــای گردش ــتی ظرفیت ه ــه درس ــا ب خارجی ه
ــد ــایی کرده ان ــزد را شناس ی

از آنجــا کــه یــزد آیین هــای ویــژه نخل بــرداری و عــزاداری 
بــرای امــام حســین )ع( را داراســت، همــواره گردشــگران خارجــی 
از کشــورهای اروپایــی بــرای تماشــایی ایــن آییــن کهــن بــه یــزد 
ــزاداران  ــان ع ــهر و در می ــطح ش ــا در س ــور آنه ــد و حض می آین

ــوس اســت. ملم
ــق خــاص خــود را دارد،  ــوروز هــم کــه گردشــگری رون ــد ن در عی
ــی  ــگاه خوب ــزد را در جای ــاز هــم حضــور گردشــگران خارجــی ی ب
قــرار داده و ایــن نشــان از ظرفیت هــای گردشــگری اســت کــه بــه 

ــا شناســایی شــده اســت. درســتی توســط خارجی ه
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــان و  ــزد همــواره بیشــترین مخاطب ــزد اظهــار داشــت: اســتان ی ی
ــوروزی را در بافــت تاریخــی شــاهد اســت و بافــت  گردشــگران ن
تاریخــی یــزد بــرای گردشــگران حــال و هــوای خاصــی بــه همراه 
دارد بــه نحــوی کــه هــر گردشــگری کــه وارد یــزد می شــود، ابتــدا 

ــرد. ــت تاریخــی را می گی ســراغ باف
ــت  ــن باف ــزد بزرگتری ــه ی ــان اینک ــا بی ــرافت ب ــدی ش محمدمه

تاریخــی دنیــا را دارد و از یــزد بــه عنــوان نخســتین شــهر خشــت 
خــام دنیــا یــاد می شــود، افــزود: ایــن ویژگــی یــزد جهانــی شــده 
و بســیاری از گردشــگران بــرای دیــدن ایــن شــهر تاریخی، یــزد را 

ــد. ــرار می دهن ــود ق ــفر خ ــد س مقص

مسـجد جامـع و مجموعـه امیرچخمـاق مجموعه های 
مـورد توجه گردشـگران

وی در مــورد دیگــر آثــار تاریخــی پــر بیننــده در یــزد عنــوان کــرد: 
در مرکز اســتان یــزد بعــد از بافت تاریخــی، مجموعــه امیرچخماق، 
ــه،  ــتیان، دخم ــکده زرتش ــاد، آتش ــاغ دولت آب ــع ، ب ــجد جام مس

ــد. ــار شــش بادگیــری و ... بیشــترین بازدیدهــا را دارن آب انب
شــرافت خاطرنشــان کــرد: در ســایر مناطــق اســتان نیــز معمــوال 
ــور مهریــز،  ــاغ پهلوان پ ســرو ۴500 ســاله ابرکــوه، ارگ ســریزد، ب
ــک اردکان،  ــکذر، چک چ ــار اش ــت، آب انب ــی تف ــای تاریخ باغ ه
ــدگان را  ــترین بازدیدکنن ــد و ... بیش ــی میب ــرای شاه عباس کاروانس

بــه خــود اختصــاص داده انــد.

بافت تاریخی یزد در کانون توجه گردشگران
ــه  ــار د ارد ک ــر 700 هکت ــغ ب ــاحتی بال ــزد مس ــی ی ــت تاریخ باف
ــال آماده ســازی اســت و  ــی در ح ــت جهان ــرای ثب بخشــی از آن ب
بــه احتمــال زیــاد در ســال ۲01۶ در یونســکو ثبــت جهانــی خواهد 

شــد.
ــزد در  ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
مــورد بافــت تاریخــی یــزد نیــز در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: 

ــی،  ــت و گل ــای خش ــه ای از خانه ه ــزد مجموع ــی ی ــت تاریخ باف
ــی،  ــد کاه گل ــای بلن ــاباط و دیواره ــا س ــتی کنان ب ــای آش کوچه ه

ــام و ... اســت. ــار، حم مســجد، حســینیه، بازارچــه، آب انب
ــت  ــی باف ــن ویژگ ــرد: مهم تری ــان ک ــی بی ــیدمصطفی فاطم س
تاریخــی یــزد، زنــده و پویــا بــودن آن اســت و حیــات در ایــن بافت 
ــوز در  ــردم هن ــی از م ــه دارد و بخش ــال ها ادام ــس از س ــوز پ هن
ــه دری  ــای س ــا، اتاق ه ــتی های زیب ــا هش ــی ب ــای کاه گل خانه ه
ــای داالن شــکل  ــروزه ای، زیرزمین ه ــای فی ــج دری، حوض ه و پن
ــبز  ــتان های سرس ــته و نارنجس ــای برافراش ــو، بادگیره ــو در ت ت

ــد. ــی می کنن زندگ
وی بیــان کــرد: ســال گذشــته تقریبــا 90 درصــد افــرادی کــه بــه 
یــزد ســفر کردنــد، از بافــت تاریخــی بازدیــد کردنــد و 100 درصــد 
ــد  گردشــگران خارجــی، بافــت تاریخــی را از نزدیــک مــورد بازدی

قــرار دادنــد.
ــت  ــنتی اس ــای س ــی، هتل ه ــت تاریخ ــای باف ــی از زیبایی ه یک
زیــرا خانه هــای تاریخــی کم کــم رنــگ و رونــق خــود را از 
ــر  ــو و مرتب ت ــره ای ن ــنتی چه ــای س ــا هتل ه ــد ام ــت داده ان دس
ــا  ــه نمایــش گذاشــته اند و توانســته اند ب ــزد ب از معمــاری اصیــل ی
ــا،  ــه بادگیره ــر نشــان دادن جاذبه هــای معمــاری، از جمل پررنگ ت
شیشــه های رنگــی، درهــای گره چینــی شــده و حوض هــای 
فیــروزه ای همچنیــن اســتفاده از ظــروف قدیمــی، هــر کــدام یــک 

ــرای گردشــگران باشــند. ــه ب جاذب
ــای  ــا تک بناه ــت ام ــم اس ــه عظی ــک مجموع ــی ی ــت تاریخ باف
موجــود در آنهــا نیــز هــر یــک بــرای خــود یــک جاذبــه بــه شــمار 

یزد بزرگترین شهر خشتی دنیا/بهار در باغ دولت آباد جلوه گری می کند
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ــزد  ــی ی ــای دیدن ــوان فضاه ــه عن ــا ب ــوان از آنه ــد و می ت می رون
ــاد کــرد. ی

ده هــا آب انبــار و بادگیــر و مســجد، خانــه تاریخــی و حمــام قدیمــی 
و بازارچــه و ... همــه و همــه از تک بناهایــی هســتند کــه می تــوان 

بــه تنهایــی ســاعاتی را بــه بازدیــد از آنهــا پرداخــت.

باغ دولت آباد؛ تلفیق زیبایی های طبیعی و معماری
ــی اســت کــه زیبایی هــای  ــه باغ هــای ایران ــاد از جمل ــاغ دولت آب ب
ــذب  ــه آن ج ــیاری را ب ــگران بس ــواره گردش ــاغ، هم ــن ب ــژه ای وی

کــرده اســت.
ــام ســه راه  ــه ن ــه ب ــی آنســوتر از ســه راهی ک ــاد اندک ــاغ دولت آب ب
شــحنه معــروف اســت، در یکــی از خیابان هــای حدفاصــل 
ــر  ــاوه ب ــده و ع ــع ش ــاد واق ــارراه دولت آب ــا چه ــحنه ت ــه راه ش س
ــا طــراوت و  ــا معمــاری بی نظیــر، باغــی زیبــا و ب بنــا و عمارتــی ب

حوضچــه ای عریــض و طویــل دارد کــه قــدم زدن در کنــار آن، هــر 
ــد. ــود می کن ــذوب خ ــاگری را مج تماش

ــن  ــاع آن از زمی ــه ارتق ــری ک ــاغ و بادگی ــارت ب ــر از عم صرف نظ
ــر  ــن بادگی ــوان بلندتری ــه عن ــت و از آن ب ــر اس ــش از 5۲ مت بی
ــه،  ــن مجموع ــی ای ــوض طوالن ــاغ و ح ــد، ب ــاد می کنن ــان ی جه

مثال زدنــی اســت.
ــج،  ــا شــکوفه های بهارنارن ــج ب ــان نارن در دو ســمت حــوض درخت
ــی آورد و  ــان م ــه ارمغ ــگر ب ــر گردش ــرای ه ــوع ب ــاری مطب به
در ســمت های دیگــر بــاغ تاکســتان، انارســتان، توتســتان و 
ــه ســوی  ــاس همــگان را ب ــو از گل هــای رز و ی ــی ممل باغچه های

ــد. ــذب می کن ــود ج خ

مسجد جامع یادگاری تاریخی 900 ساله یزد
ــا بیــش از 900 ســال قدمــت اســت  مســجد جامــع یــزد بنایــی ب

ــان از  ــای جه ــن مناره ه ــزدی، بلندتری ــای ی ــی ادب ــول برخ و ق
ــیده اند. ــمان کش ــه آس ــر ب ــزد س ــع ی ــجد جام مس

ایــن مســجد کاشــیکاری منحصــر بــه فــردی دارد کــه عاقمندان 
ــل  ــر کاشــیکاری را ســاعت ها در مقاب ــا هن صاحــب ذوق و آشــنا ب

ــد. ــود میخکــوب می کن خ
اصیل تریــن بخش هــای هنــر معمــاری بی نظیــر ایرانــی در 
ــای  ــیکاری و مناره ه ــد، کاش ــن، گنب ــتان، صح ــکاری ، شبس گچ
ــای آن  ــن بخش ه ــد و از زیباتری ــری می کن ــته آن جلوه گ برافراش
می تــوان بــه مجموعــه ایــوان و گنبدخانــه و فضــای پیرامــون آن 

اشــاره کــرد.

مجموعه امیرچخماق میراثی از دوران تیموریان
امیرچخمــاق یــک مجموعــه بــزرگ اســت کــه در دوره تیموریــان 
احــداث شــده و شــامل تکیــه، حســینیه، مســجد، آب انبــار، قنــات، 

حمــام و بازارچــه اســت.
آنچـه از امیرچخمـاق در تصاویر مختلف دیده می شـود، همان تکیه 
امیرچخمـاق اسـت کـه توسـط جال الدین چخمـاق از سـرداران و 
امـرای شـاهرخ تیمـوری، هنگامـی کـه بـه حکومـت یزد رسـید با 

همـکاری همسـر خود سـتی فاطمـه خاتون سـاخت.

آتشــکده زرتشــتیان و آتشــی کــه هــزار ســال 
افروختــه مانــده اســت

آتشــکده زرتشــتیان در خیابــان کاشــانی یــزد واقــع شــده و 
ــد آتــش ایــن آتشــکده، بیــش از هــزار ســال اســت کــه  می گوین

ــت. ــده اس ــوش نش خام
بــر اســاس روایــات تاریخــی، آتــش ایــن آتشــکده از معبــد آناهیتــا 
ــه  ــی ب ــد از مدت ــده و بع ــه اردکان آورده ش ــدا ب ــاه ابت در کرمانش

ــزد منتقــل شــد. آتشــکده زرتشــتیان ی
ــل  ــه مح ــراف آن ک ــی اط ــای تاریخ ــکده و کوچه ه ــن آتش ای
ســکونت بســیاری از هموطنــان زرتشــتی اســت، هــر ســال در ایام 
نــوروز مملــو از مســافرانی اســت کــه بــرای دیــدن ایــن آتشــکده 

ــد. ــفر می کنن ــزد س ــه ی ب
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