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نگاهی به جاذبه های گردشگری استان های کشور

با »مهر« ایران گردی کنیم
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گذری	بر	آبشارها	و	باغ	های	زیبای	آذربایجان	شرقی	

غنای	فرهنگ	بومی	و	جاذبه	های	طبیعی؛	جادوی	روستاگردی	در	اردبیل

از	تنگه	بهرام	تا	سیاه	گاو/	شاخص	ترین	آثار	ایالم	برای	گردشگران	

شکوه	تاریخ	بر	فراز	طبیعت	الموت/دیدنی	های	چشم	نواز	در	بلندای	تاریخ

»نخجیر«	تابلوی	شگفتی	آور	تاریخ	۷۰میلیون	ساله	

دشت	اسب	های	وحشی	در	انتظار	گردشگران/	فارسیان؛	روستای	دلربای	گلستان

اُزبکی؛یادگاری	از	عصر	آهن/		به	اسرار	تدفین	های	گورخمره	ای	پی	ببرید

آشنایی	با	سوغات	بام	ایران/از	زعفران	تا	گز	بلداجی	

باغ	پهلوان	پور	مهریز؛	بهشتی	در	دل	کویر	

باغ	شهر	تاریخی؛	بهشتی	در	دل	کویر/هفت	آسمان	و	هفت	باغ	تا	شهر	ماهان

برف	بازی	در	»تونل	برفی«	ماهی	گیری	در	»گهر«	قایق	سواری	در	»کیو«

پذیرایی	از	مسافران	نوروزی	با	کباب»سرداشی«/کوفته	همدانی	غذایی	لذیذ

جام	زرین	آمیخته	با	هنر	و	اسطوره تپه	حسنلو	میراث	دار	تمدن۸۰۰۰	ساله/	

تخت	جمشید	عظیم	ترین	بنای	سنگی	جهان/	آرامگاه	هخامنشیان	را	ببینید

تکیه	بر	تخت	گاه	سلیمان	نبی	تا	سفر	به	کویِر	»دور	و	نزدیک«	

تلفیق	زیبای	هنر	و	معماری	در	بنای	استوار	و	باشکوه	بازار	زنجان	

جاذبه	هایی	که	راه	به	دل	تاریخ	دارند/	عطر	معنوی	زیارت	در	دل	کویر		

جشنواره	رنگ	و	طعم	بر	سفره	گیالنی/	غذاهایی	که	خاطره	ساز	می	شوند

سفر	به	شهر	خاطره	ها/	جلوه	گری	شکوه	پادشاهان	ایران	زمین	در	قصرشیرین

امام	زاده	یحیی)ع(	ورامین؛	بقعه	ای	سرشار	از	جاذبه	های	معماری	

سفر	به	دل	زیبایی	های	کویر/	رازهای	سربه	مهر	را	در	لوت	دنبال	کنید	

سفر	به۷	آبشار	رؤیایی؛از	دانه	های	الماسی	»آب	سفید«	تا	جادوی	»بیشه«

سفری	به	۵۰	میلیون	سال	قبل/	از	یک	غار	زیردریایی	دیدن	کنید	

سیستان	وبلوچستان	سرزمین	ناشناخته	ها/»ساربوک«	مکانی	زیبا	و	تاریخی

شهر	آب	و	آجر	در	انتظار	مسافران/	دزفول	محور	گردشگری	شمال	خوزستان

غارنوردی	در	مازندران/	مهمانی	در	زیستگاه	پارینه	سنگی	ها		

غذاهای	خوشمزه	دریایی	و	دسرهای	متنوع	خرمایی	در	استان	بوشهر	

قدم	زدن	در	جنگل	ابروباد؛	گشت	وگذار/		در	»بهشت	گمشده«	کویر	ایران

کرمانی	ها	فرش	قرمز	پنج	اثر	ثبت	جهانی	را	برای	گردشگران	گسترده	اند
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نظـاره برفـی کـه آب می شـود در اشـترانکوه و تونـل برفـی. طـراوت روزهای 
بانشـاط بهاری در ائـل گلـی و کوهرنـگ و اردبیـل و حکایـت دریای شـمال و 

قایـق سـواری ماجـرای جاذبـه هایی اسـت کـه گردشـگران را مـی خواند.

پرچین هـای کوتاهـی کـه همسـایگان آشـنا و همـدل می پـرورد و از غریبگـی 
دیوارهـای سـیمانی همسـایگان شـهری در آن خبـری نیسـت، ضرب آهنـگ 
شـانه زن جاجیم بـاف و صدای خـرت خـرت رنده مـرد الک تراش. تـاش مرد 
روسـتایی بـرای گرفتـن کره از ماسـت، لـذت گرمـای آتـش در صبـح مه آلود 
اولیـن روزهـای بهـار و طعـم خـوش آش داغ در نم نـم بـاران در کلبـه ای 

چوبـی، از دیگـر تصاویـری اسـت کـه بـه ایـن قـاب آویخته می شـود.

بوی طبیعـت و حـس آرامش در میـان صخره هایـی کـه آبشـارهای روان را در 
دل روسـتاها در بغـل گرفته انـد و بـا بوی سـبزه های صحرایـی حـس بویایی را 
قلقلـک می دهنـد، همه و همـه از سـفری سـخن می گویند کـه انگار قلـم نقاش 
روزگار، رنـگ بـه تاریـخ آن زده اسـت و دامـن زیبای کوه هـا را بـا چین هایی 

از آبشـار به هـم دوخته اسـت.
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ــوروزی ــگری ن گردش

ــودن	پتانســیل	های	 ــا	دارا	ب ــد	ب ــتان	مرن ــتاهای	شهرس 	روس
ــن	 ــی	از	بهتری ــر،	یک ــت	بک ــی	و	طبیع ــگری	و	تاریخ گردش
ــه	 ــفر	ب ــه	س ــدان	ب ــگران	و	عالقمن ــرای	گردش ــا	ب گزینه	ه

ــی	رود. ــمار	م ش
ــزرگ	و	مهــم	اســتان	آذربایجــان	 ــد	یکــی	از	شــهرهای	ب مرن
ــن	شــهر	در	۶۵	کیلومتــری	شــمال	غــرب	 شــرقی	اســت،	ای
تبریــز	واقــع	شــده	و	از	نظر	ســابقه	و	پیشــینه	تاریخــی	یکی	از	
شــهرهای	بــزرگ	اســتان	محســوب	می	شــود	کــه	در	محــور	
ــه	 ــرار	گرفت ــه	ق ــا	و	آســیای	میان ارتباطــی	بســیار	مهــم	اروپ

اســت.
بــه	گفتــه	مورخیــن،	نخســتین	نــام	مرنــد	»مانداگارنا«	اســت	
ــابقه	 ــده	اســت،	س ــدا«	خوان ــترابون	آن	را	»مورون ــه	اس و	البت
ایــن	شــهر	بــه	اواســط	هــزاره	ســوم	قبــل	از	میــالد	می	رســد؛	
مرنــد	در	روزگار	پادشــاهی	مادهــا	از	رونــق	زیــادی	برخــوردار	
بــوده	و	روزگاری	مرکــز	حکومــت	اقوامــی	مهــم	در	دوره	کلــده	

و	آشــور	بــوده	اســت.
ــوح	)ع(	در	 ــادر	حضــرت	ن ــورات،	م ــر	اســاس	نوشــته	های	ت ب
شــهر	مرنــد	دفــن	شــده	و	در	روایتــی	احتمــال	دفــن	حضرت	
ــات	باســتانی	 ــده	اســت؛	در	روای ــن	شــهر	آم ــز	در	ای ــوح	نی ن
ــده	 ــون	ش ــد	مدف ــوح	)ع(	در	مرن ــرت	ن ــده	حض ــه	آم ارامن
ــوح	)ع(	در	 کــه	البتــه	ارامنــه	امــروزی	می	گوینــد	حضــرت	ن
ــی	 نخجــوان	فــرود	آمــد	و	در	آن	شــهر	نیــز	مدفــون	شــد	ول

ــد	اســت. قبــر	همســرش	در	مرن
طبــق	آمار	سرشــماری	ســال	۱۳۹۵،	شهرســتان	مرنــد	دارای	
ــر	 ــا	۲۸	کیلومت ــت	و	ب ــت	اس ــر	جمعی ــزار	و	۸۷۳	نف ۱۵۶	ه
ــس	 ــتان	پ ــت	اس ــهر	پرجمعی ــومین	ش ــاحت،	س ــع	مس مرب
ــزرگ	 ــز	و	مراغــه	و	از	نظــر	مســاحت	دومیــن	شــهر	ب از	تبری

ــود. ــوب	می	ش ــز	محس ــس	از	تبری ــتان	پ اس
ــتاهای	 ــی	از	روس ــی	برخ ــه	معرف ــزارش،	ب ــن	گ ــا	در	ای ام
ــاه،	 ــم	و	در	گشــتی	کوت ــد	می	پردازی ــی	شهرســتان	مرن دیدن
شــما	را	بــه	طبیعــت	بکــر	و	زیبــای	ایــن	مناطــق	راهنمایــی	

می	کنیــم.
	

پیرترین درخت مرند را در این روستا ببینید
ــه	در	دهســتان	 ــد	اســت	ک ــج	یکــی	از	روســتاهای	مرن ُکنُدلُ
ــع	 ــد	واق ــتان	مرن ــزی	شهرس ــمالی	بخــش	مرک ــاب	ش میش
شــده	،	کندلــج	که	نــام	اصلــی	آن	بــه	زبــان	ترکــی	آذربایجانی	

ــت	 ــل	انباش ــی	مح ــه	معن ــاالً	ب ــت	و	احتم ــی«	اس ــول	ل »ک
خاکســتر	می	باشــد	از	روســتاهای	بســیار	خــوش	آب	و	
ــدل	و	 ــی	رود	و	تابســتان	های	معت ــمار	م ــه	ش ــد	ب ــوای	مرن ه

زمســتان	های	نســبتاً	ســرد	دارد.
ــبزی	از	 ــواع	س ــوه	و	ان ــان	می ــواع	درخت ــتا	دارای	ان ــن	روس ای
ــو	و	 ــالس،	آلبال ــردو،	گی ــی،	گ ــیب،	گالب ــو،	س ــه	زردآل جمل
آلوچــه	اســت،	البتــه	در	ســال	های	اخیــر	باغ	هــای	سرســبز	و	
ویالهــای	ایــن	روســتا	تبدیــل	بــه	تفرجــگاه	بســیاری	از	مردم	

ــز	شــده	اســت. ــد	و	تبری ــه	مــردم	مرن از	جمل
ــاکن	 ــتا	س ــن	روس ــر	در	ای ــزار	نف ــش	از	۳	ه ــون	بی ــم	اکن ه
هســتند	و	بــه	علــت	مجــاورت	بــا	شــهر	مرنــد،	محــل	رفــت	
ــژه	در	 ــه	وی ــز	می	باشــد	ب ــد	بســیاری	از	شهرنشــینان	نی و	آم
تابســتان	کــه	مهمانــان	بســیاری	را	در	خــود	جــای	می	دهــد.
ایــن	روســتا	کــه	دارای	باغ	هــا	و	زمین	هــای	زراعــی	بســیاری	

اســت،	از	غــرب	بــه	روســتای	»گلجــار«	واز	شــرق	به	روســتای	
»مــأ	یوســف«	منتهــی	می	شــود	کــه	ایــن	روســتاها	نیــز	از	
ــه	 ــد	ب ــتان	مرن ــی	شهرس ــا	و	دیدن ــیاری	زیب ــای	بس مکان	ه

ــد. ــمار	می	رون ش
ــت	 ــن	درخ ــج،	پیرتری ــتای	کندل ــای	روس ــی	از	دیدنی	ه یک
اســت،	قدمــت	ایــن	درخت	بــه	بیــش	از	۳۰۰	ســال	می	رســد،	
ــراً	در	 ــرقی	اخی ــان	ش ــتان	آذربایج ــی	اس ــر	طبیع ــش	اث ش
ــار،	 ــن	آث ــی	از	ای ــه	یک ــد	ک ــت	ش ــی	ثب ــار	مل ــت	آث فهرس
ــتان	 ــج	شهرس ــتای	کندل ــال	در	روس ــار	کهنس ــت	چن درخ

ــود. ــد	ب مرن
	

ــزارع گل  ــان م ــوا در می ــوش آب و ه ــه ای خ منطق
ــردان آفتابگ

یکــی	از	روســتاهای	دیدنــی	ایــران،	روســتای	»عیــش	آبــاد«	
ــی	اســت. ــا	جاذبه	هــای	گردشــگری	و	جاهــای	دیدن ــد	ب مرن
اگــر	مســیرتان	بــه	شــهر	تبریز	یــا	مرنــد	افتــاد،	حتماً	ســفری	
یــک	روزه	را	در	برنامــه	قــرار	دهیــد،	پــس	از	عبــور	از	صوفیــان	
ــاده	ســمت	 ــاال	وارد	ج ــد،	ح ــی	مرن ــه	راه ــه	س ــیدن	ب و	رس
ــهید	 ــد	ش ــوازات	س ــه	م ــا	ب ــوید	ت ــن	ش ــپ	بنزی ــپ	پم چ
کالنتــری	وارد	جــاده	ورودی	روســتاهای	»انامــق«	و	»محبوب	
ــتن	 ــس	از	پشــت	سرگذاش ــیر	پ ــن	مس ــوید،	در	ای ــاد«	ش آب
ــاده	 ــپ	ج ــمت	چ ــتاها،	در	س ــن	روس ــی	ای ــای	فرع جاده	ه
بایــد	وارد	راه	فرعــی	دیگــری	شــوید	کــه	شــما	را	بــه	عیــش	
آبــاد	می	رســاند.	ایــن	مســیر	فرعــی	بســیار	تماشــایی	اســت	
ــزارع	گل	 ــا	م ــیر	ب ــن	مس ــو«	در	ای ــوه	»میش ــای	ک دامنه	ه

آفتابگــردان	پوشــیده	شــده	و	بســیار	تماشــایی	اســت.
در	راه	برگشــت	هــم	می	توانیــد	بــا	خریــد	فرآورده	هــای	
ــوغاتی	 ــی	از	س ــواع	قیس ــرش	و	ان ــک	ت ــل	لواش ــی	مث باغ
ــه	ســبزیجات	عالقــه	 ــاد	بهــره	منــد	شــوید،	اگــر	ب عیــش	آب
داریــد،	می	توانیــد	از	خانم	هــای	خــوش	ســلیقه	روســتا	هــم	
ــد	 ــا	خشــک	خری ــازه	ی ــه	ت ــل	پون ــی	مث ــبزیجات	صحرای س

ــد. کنی

در مرند طبیعت گردی کنید

گذری بر آبشارها و باغ های زیبای آذربایجان شرقی
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در	یــک	روز	بهــاری،	وقتــی	از	میــان	درختــان	گــردو	و	زردآلــو	
ــی	روی،	 ــان	م ــدم	زن ــاده	و	ق ــواز	پی ــم	ن ــای	چش و	گیالس	ه
ــه	یــک	آبشــار	خنــک	 ــی	را	می	بینــی	کــه	ب ــر	آب ــه	پ رودخان
ــز	 ــره	انگی ــک	روز	خاط ــد	ی ــه	می	توان ــود	ک ــی	می	ش منتته

بهــاری	یــا	تابســتانی	را	برائــت	رقــم	بزنــد.
ــبز	 ــای	سرس ــا	زمین	ه ــی	ب ــتای	کوچک ــاد	روس ــش	آب عی
کشــاورزی	و	باغ	هــای	میــوه	اســت؛	آبشــار	پرآبــی	در	
ــری	از	دل	 ــار	۱۵	مت ــن	آبش ــراردارد،	ای ــتا	ق ــن	روس ــار	ای کن
ــه	 ــی	از	الب ــرد	و	وقت کوهســتان	»میشــو«	سرچشــمه	می	گی
الی	صخره	هــا	پاییــن	می	ریــزد،	چشــم	انــداز	زیبایــی	خلــق	
ــن	آبشــار،	منظــره	 ــد،	پوشــش	گیاهــی	در	اطــراف	ای می	کن

ــت. ــرده	اس ــر	ک ــی	ت آن	را	دیدن
ــه	را	دارد،	 ــن	منطق ــار	ای ــن	آبش ــروف	تری ــاد	مع ــش	آب عی
ــش	 ــر	کف ــاع	دارد،	اگ ــر	ارتف ــدود	۱۵	مت ــار	ح ــن	آبش ای
ــاعت	 ــی	۲	س ــا	یک ــد	ب ــد،	می	توانی ــراه	داری ــب	هم مناس
پیــاده	روی	خــود	را	بــه	آبشــار	برســانید،	بــرای	رســیدن	بــه	
ــد	 ــه	راه	بیفتی ــی	اســت،	عکــس	مســیر	رودخان آبشــار	کاف
در	مســیر	آبشــار	بــه	یــک	آبشــار	دیگــر	هــم	برمــی	خوریــد	
ــخت	نیســت؛	 ــدان	س ــور	از	آن	چن ــن	فصــل	عب ــه	در	ای ک

بــزرگ	 ســنگ	های	 روی	 از	 احتیــاط	 بــا	 می	توانیــد	
درونــش	رد	شــوید،	اگــر	هــم	می	ترســید	کــه	خیــس	
شــوید،	بایــد	راه	تــان	را	دورتــر	کــرده	و	کمــی	کوهنــوردی	

ــی	برســید. ــه	آبشــار	اصل ــا	ب ــد	ت کنی
	

پیرباال؛ روستایی کوچک با آبشاری زیبا
روســتای	»پیربــاال«	روســتایی	کوچــک	و	آرام	در	جــوار	شــهر	
مرنــد	قــرار	دارد،	بــرای	رســیدن	بــه	پیربــاال	بــا	رســیدن	بــه	
ــا	گــذر	از	روســتاهای	مالیوســف،	شــوردرق	و	 ــد،	ب شــهر	مرن
پیــام	)یــام(،	دیــزج،	انامــق،	محبــوب	آبــاد	و	عیــش	آبــاد	کــم	

ــن	روســتا	می	رســید. ــه	ای کــم	ب
ایــن	روســتا	عــالوه	بــر	درخــت	و	باغ	هــای	زیبــا،	دارای	
ــرار	 ــاال	دســت	روســتا	ق ــه	در	ب گورســتان	قدیمــی	اســت	ک

ــت. ــن«	اس ــن	برالدی ــا	ب ــیخ	پیرباب ــن	»ش ــه	و	مدف گرفت
ــاال	دســت	روســتا	 ــاال	در	ب ــزار	پیرب ــه	می	شــود	چــون	م گفت
ــاال«	مشــهور	شــده	اســت،	 ــه	»پیرب ــام	روســتا	ب ــرار	دارد،	ن ق

ــزار	 ــه	همــراه	ســنگ	م ــن	گورســتان	ب محوطــه	تاریخــی	ای
ــال	۹۰۶	 ــخ	س ــه	تاری ــا	ک ــه	پیرباب ــزرگ	و	دو	طرف ــیار	ب بس
هجــری	قمــری	روی	آن	ثبــت	شــده	از	جاذبه	هــای	تاریخــی	

ــت. ــوش	آب	و	هواس ــتای	خ ــن	روس ای
پــس	از	گشــت	و	گــذار	در	روســتا،	وقــت	نمــاز	ظهــر	و	عصــر،	
ــام	»مســجد	 ــه	ن ــه	ب ــتا	ک ــه	مســجد	قدیمــی	روس ســری	ب
کوچــک«	مشــهور	اســت	بزنیــد،	ایــن	مســجد	بارهــا	مــورد	
مرمــت	و	بازســازی	قــرار	گرفتــه	امــا	هنــوز	هــم	فــرم	تاریخی	
ــیار	 ــش	بس ــد	نام ــن	مســجد	مانن ــرده،	ای ــظ	ک ــود	را	حف خ

کوچــک	اســت.
برخــی	از	خانه	هــای	قدیمــی	ایــن	روســتا	هــم	هنــوز	جذابــت	

و	فــرم	ســنتی	خــود	را	حفــظ	کرده	انــد.
ــه	در	 ــیر	رودخان ــداد	مس ــتا	و	در	امت ــی	روس ــا	در	نزدیک ام
ــدن	 ــرای	دی ــرار	دارد،	ب ــی	ق ــار	زیبای ــو،	آبش ــای	میش دره	ه
ــه	 ــد،	ب ــور	کنی ــه	عب ــاده	از	دره	رودخان ــای	پی ــا	پ ــد	ب آن	بای
همــراه	داشــتن	کفــش	راحــت	و	ســبک،	یــک	بطــری	آب	و	

ــرود. ــان	ن ــرژی	یادت ــر	ان ــای	پ خوراکی	ه
	

روستایی با آب های معدنی و درمانی

امــا	از	دیگــر	روســتاهای	دیدنــی	شهرســتان	مرنــد،	روســتای	
»اویندیــن«	اســت،	ایــن	روســتا	بــا	قدمــت	۱۴۰۰	ســاله،	بــا	
ــگری	 ــای	گردش ــا	جاذبه	ه ــر	ب ــوب	و	دلپذی ــی	خ آب	و	هوای
طبیعــی	همه	ســاله	میزبــان	بیشــتر	گردشــگران	اســتان	های	

کشــور	اســت.
ایــن	روســتا	بــه	دلیــل	دارا	بــودن	آب	هــای	معدنــی	و	درمانی،	
بــه	یکــی	از	قطب	هــای	گردشــگری	اســتان	آذربایجــان	
شــرقی	تبدیــل	شــده	اســت؛	اویندیــن	از	شــمال	به	روســتای	
ــه	 ــرق	ب ــق،	از	ش ــتای	هل ــه	روس ــوب	ب ــر،	از	جن ــه	س خان
ــه	کــوه	کیامکــی	مشــرف	 روســتای	هاویســتین	و	از	غــرب	ب

می	شــود.
ــزرگ	 ــای	ب ــر،	صخره	ه ــاع	۲۰	مت ــه	ارتف ــان	دره	ب ــار	می آبش
جهــت	صخــره	نــوردی،	تفرجــگاه	معــروف	و	سرســبز	
»لزگــه«،	چشــمه	های	معــروف	»قــزل	چشــمه	و	زلفــی	
ــی	 ــا	قدمت ــتان	تاریخــی	»دوزالخ«	ب چشــمه	ســی«	و	قبرس
۵۰۰	ســاله	از	جملــه	مناطــق	جــذاب	و	دیدنــی	ایــن	روســتا	

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ب
	

روستایی با لباس های محلی کم نظیر
ــت	 ــتید	و	دوس ــد	هس ــه	من ــی	عالق ــه	ییالق ــه	منطق ــر	ب اگ
ــد،	 ــفر	کنی ــت	س ــم	جمعی ــتایی	آرام	و	ک ــه	روس ــد	ب داری
پیشــنهاد	می	کنــم	روســتای	»دوگیجــان«	مرنــد	را	انتخــاب	

ــد. کنی
در	ایــن	منطقــه	ییالقــی	حــدود	۳۰۰	نفــر	زندگــی	می	کننــد	
ایــن	روســتا	خــوش	آب	و	هــوا،	کوهســتانی،	دارای	مردمانــی	
ــن	 ــردم	ای ــت؛	م ــختکوش	اس ــواز	و	س ــان	ن ــرم	و	مهم خونگ
ــاورزی	 ــی	و	کش ــداری،	قالیباف ــغل	های	دام ــه	ش ــتا	ب روس

مشــغول	هســتند.
ــا	 ــی	ب ــد،	زنان ــدم	بزنی ــتا	ق ــی	روس ــای	خاک ــر	در	محله	ه اگ
ــوع	 ــان	در	ن ــه	لباس	هایش ــد	ک ــی	می	بینی ــای	محل لباس	ه
ــت،	 ــر	اس ــم	نظی ــه	ک ــکال	پارچ ــگ	و	اش ــر	رن ــود	از	نظ خ
چیــزی	کــه	ایــن	روزهــا	در	کمتــر	روســتایی	می	تــوان	نمونــه	

ــرد. ــاهده	ک آن	را	مش
ــد	پــس	از	 ــه	ایــن	روســتا	در	شهرســتان	مرن جهــت	رفتــن	ب
ــه	ارتفاعــات	 ــو،	زرقــان	و	بنــاب	ب گذشــتن	از	روســتای	اردکل

ــید. ــتا	می	رس ــن	روس ای
امــا	بازدیــد	غــار	زیبــای	ایــن	روســتا	را	فرامــوش	نکنیــد،	ایــن	
غــار	کــه	از	نــوع	غارهــای	اســتالکتیت	اســت،	دهانــه	غــار	بــه	
عــرض	۵/۳	متــر	اســت،	غــار	بــه	فاصلــه	حــدود	۶	کیلومتــری	
ــرو	می	شــود	 ــع	شــده	کــه	از	دو	مســیر	مال شــرق	روســتا	واق
بــه	آن	رســید؛	ورود	بــه	غــار	بصــورت	تقریبــاً	عمــودی	
ــد	 ــک	وارد	آن	ش ــک	ت ــه	صــورت	ت ــد	ب ــه	بای ــوراخی	ک از	س

ــر	اســت. امــکان	پذی
امیدواریــم	لحظــات	خوشــی	در	شهرســتان	مرنــد،	شــهر	نوح	

نبی	ســپری	کــرده	باشــید.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 7 | شماره 37 | اسفند 97

ــوروزی ــگری ن گردش

فرهنــگ	بومــی	غنــی	و	متنــوع	و	جاذبه	هــای	طبیعــی	شــاخصه	گردشــگری	
روســتایی	اســتان	اردبیــل	اســت	و	انتظــار	مــی	رود	در	آینــده	به	مقصــد	اصلی	

گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	تبدیــل	شــود.
امــروزه	یکــی	از	شــاخه	هــای	در	حــال	توســعه	صنعــت	گردشــگری	در	دنیــا،	
گردشــگری	روســتایی	اســت،	ایــن	مهــم	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	در	کشــور	مــا	
نیــز	در	حــال	توســعه	بــوده	و	بنــا	بــه	آمارهــای	ارایــه	شــده	طــی	هفتــه	اول	
ســفرهای	نــوروزی	امســال،	ورود	گردشــگران	بــه	مناطــق	روســتایی	بیــش	از	

۷۶	درصــد	رشــد	داشــته	اســت.
اســتان	اردبیــل	بــا	طبیعــت	بــی	نظیــر	و	بــا	حفــظ	فرهنــگ	بومــی	و	محلــی	
بــه	ویــژه	در	مناطــق	روســتایی	یکــی	از	اســتان	هــای	برتــر	و	در	حــال	رشــد	
کشــور	در	زمینــه	توســعه	صنعــت	گردشــگری	روســتایی	بــوده	و	هــم	اکنــون	
روســتاهای	نمونــه	گردشــگری	اردبیــل	بــا	تلفیــق	فرهنــگ	و	ســنن	بومــی	بــا	
جاذبــه	هــای	ســحرانگیز	طبیعــت	بــه	مقصــد	مهــم	گردشــگران	تبدیل	شــده	

اســت.	
برهمیــن	اســاس	اســتان	اردبیــل	نیــز	بــا	برخــورداری	از	۱۰	روســتای	نمونــه	
گردشــگری	کــه	ترکیبــی	از	جاذبــه	هــای	طبیعــی	بکــر	و	دســت	نخــورده	و	
ــه	یکــی	از	قطــب	هــای	مهــم	 ــد	ب ــار	تاریخــی	و	باســتانی	اســت	مــی	توان آث
کشــور	در	ایــن	شــاخه	گردشــگری	باشــد،	منــوط	بــه	اینکــه	روســتاهای	هدف	

گردشــگری	اســتان	معرفــی	و	شناســانده	شــوند.
ــه	 ــتاهای	دارای	جاذب ــی	از	روس ــود	برخ ــی	ش ــالش	م ــزارش	ت ــن	گ در	ای
گردشــگری	طبیعــی	و	نیــز	تاریخی	براســاس	موقعیــت	جغرافیایــی،	فرهنگی،	

ــی	شــوند. ــار	طبیعــی	و	باســتانی	و...	معرف آث

روستای آتشگاه؛ مرکز آئین های زرتشتی ساسانیان
روســتای	باســتانی	و	ییالقــی	آتشــگاه	از	توابــع	دهســتان	ســبالن	در	فاصلــه	پنــج	کیلومتــری	
شــمال	شــهر	توریســتی	ســرعین	بــر	فــراز	تپــه	باســتانی	کــه	امــروزه	خرابــه	هایــی	از	آن	باقــی	
مانــده	اســت،	نشــان	و	یــادگاری	از	رونــق	ایــن	منطقــه	در	دورانهــای	تاریخــی	گذشــته	ایــران	و	

آذربایجــان	اســت.
ایــن	روســتا	از	باســتانی	تریــن	مکانهــای	شــهر	ســرعین	و	اســتان	بــوده	و	در	حــال	حاضــر	بــر	
اثــر	عوامــل	طبیعــی	در	کنــار	ســایر	عوامــل	نظیــر	ســاخت	و	ســازها	بــر	فــراز	تپــه	باســتانی	
باعــث	از	بیــن	رفتــن	تدریجــی	بنــای	آتشــکده	شــده	اســت.	ولــی	تپــه	باســتانی	آن	بــه	صورت	

تپــه	ای	مرتفــع	در	داخــل	روســتا	بــه	خوبــی	نمایــان	اســت.
براســاس	روایــت	هــا	و	اســناد	تاریخــی	ایــن	مــکان	از	مراکــز	مهــم	و	مقــدس	آئیــن	زرتشــتی	
خصوصــا	در	دوران	ساســانیان	بــوده	و	معبــدی	هــم	در	آنجــا	قــرار	داشــته	کــه	از	بیــن	رفتــه	و	
آثــاری	از	آن	باقــی	نمانــده	اســت،	عــالوه	بــر	آن	در	در	داخــل	روســتا	و	در	دل	زمیــن	لولــه	های	

ســفالی	قــرار	دارد	کــه	قدمــت	آن	مشــخص	نیســت.

ــا	ورودیهــای	متعــدد	وجــود	دارد	کــه	تعــدادی	از	 ــر«	ب ــام	»کهــل	ل ــه	ن در	زیــر	تپــه	غــاری	ب
ایــن	مــورد	مســدود	شــده	و	از	مجمــوع	ورودی	هــا،	دو	مــورد	آن	هنــوز	هــم	بــاز	بــوده	و	امــکان	
رفتــن	بــه	داخــل	آن	را	ممکــن	مــی	ســازد	هــر	چنــد	بــه	دلیــل	عــدم	مشــخص	بــودن	مســیر،	

تاریکــی	و	ناشــناس	بــودن	هیــچ	کســی	داخــل	آن	نمــی	رود.

ایــن	غــار	بــا	توجــه	بــه	موقعیــت	و	شــکل	ظاهــری	آن	شــباهت	زیادی	بــه	غارهــای	موجــود	در	
اطــراف	ســرعین	داشــته	و	بنــا	بــه	گفتــه	اهالــی	این	روســتا	آثــار	باســتانی	شــگفت	انگیــزی	در	

زیرزمیــن	و	دور	از	انظــار	عمومــی	وجــود	دارد	کــه	تاکنــون	ناشــناخته	مانده	اســت.

روستای گلستان؛ غار و دژ نظامی زیر زمینی
روســتای	گلســتان	در	فاصلــه	۱۲	کیلومتــری	شهرســتان	نیــر	و	چهــار	کیلومتــری	جــاده	نیــر	
ــوده	امــا	 ــرار	گرفتــه	و	دارای	طبیعــی	ســر	ســبز	و	و	آب	هــوای	خنــک	و	معتــدل	ب اردبیــل	ق
آنچــه	ایــن	روســتا	را	در	بیــن	روســتاهای	دیگــر	ممتــاز	کــرده	وجــود	غــاری	در	دامنــه	جنوبــی	
کــوه	نســبتا	بلنــدی	موســوم	بــه	»قروقچــی	داغــی«	کــه	نقــش	مهمــی	در	زندگــی	مردمــان	

دوران	باســتان	در	مواقــع	عــادی	و	حملــه	دشــمن	داشــته	اســت،
بررســی	ســفالهائی	بــا	لعــاب	قرمــز	رنــگ	و	نخــودی	و	ظــروف	ســفالی	حــاوی	غــذا	و	قطعــات	
اعضــای	گوســفند	بیانگــر	ســنت	تدفیــن	قبــل	از	اســالم	و	اســتقرار	طوالنــی	در	دوران	تاریخــی	

قبــل	از	اســالم	در	ایــن	روســتا	اســت.
ایــن	غــار	و	دژ	نظامــی	زیر	زمینــی	احتمــاال	از	متعلقــات	یــک	قلعــه	دوران	تاریخــی	در	روزهای	
مبــادا	و	تســخیر	قلعــه	بدســت	دشــمن	بــوده	اســت.	غــار	و	پناهــگاه	دارای	مدخــل	هایــی	بوده	
کــه	تنهــا	ورود	از	مدخــل	غربــی	آن	میســر	مــی	باشــد.	بطــور	کلی	ایــن	غــار	و	پناهــگاه	نظامی	

دارای	تــاالری	بــه	ابعــاد	۱۸	متــر	طــول	و	۴	متــر	عــرض	اســت.
ــائل	 ــرار	دادن	وس ــت	ق ــی	جه ــه	های ــه	دارای	تاقچ ــی	ک ــاق	معمول ــه	۱۰	ات ــن	مجموع در	ای
روشــنایی	و	ســکوهایی	جهت	گذاشــتن	ســایر	وســایل	اســت.	همــه	اتاقهــا	دارای	ورودی	تونلی	

شــکل	هســتند	کــه	هماننــد	ســقف	اتاقهــا	قوســی	بیضــی	شــکل	دارنــد.
در	داخــل	ایــن	پناهــگاه	نظامــی	زیــر	زمینــی	هفــت	عــدد	چــاه	شناســایی	شــده	کــه	برخــی	از	
آنهــا	چاههایــی	جهــت	بــه	دام	انداختــن	مهاجمــان	احتمالــی	برخی	نیــز	مدخــل	گذرگاههایی	
بــه	منظــور	کنتــرل	نمــودن	و	نیــز	ســخت	کــردن	راه	نفــوذ	کننــدگان	احتمالــی	کنــده	شــده	
ــر	 ــای	گــذرگاه	حــدود	دو	مت ــر	و	عمــق	چاهه ــرد	حــدود	ســه	مت ــای	منف ــد.	عمــق	چاهه ان
اســت	همــه	ایــن	چاههــا	دارای	طــرح	و	انــدازه	تقریبــا	یکســانی	مــی	باشــند	کــه	بــا	قــرار	دادن	
در	پــوش	مخصــوص	از	بیــرون	و	داخــل	در	مواقــع	لــزوم	بســته	مــی	شــده	اســت.	شــکل	ایــن	

چاههــا	همگــی	گنبــدی	شــکل	کــه	اجــازه	بیــرون	آمــدن	را	بــه	فــرد	نمــی	دهــد.
ایــن	پناهــگاه	نظامــی	زیــر	زمینــی	بیانگــر	هوشــمندی	و	مهــارت	فــوق	العــاده	پدیــد	آورندگان	
آن	در	روزگار	باســتان	اســت.	ورودی	هــای	باریــک	کــه	تنهــا	منبــع	نورگیــر	آن	مــی	باشــند،	
ــه	ای	شــکل	آن	و	 ــرد	تل ــا	کارب فضــای	تاریــک	داخلــی	همچنیــن	وجــود	چاههــای	منفــرد	ب
ســایر	فضاهــای	کشــف	نشــده	آن	اســتفاده	از	آن	را	بــرای	بازدیــد	کننــدگان	بــدون	افــراد	آشــنا	

بــه	محــل	و	تجهیــزات	ایمنــی	و	روشــنائی	مشــکل	مــی	کنــد.
ولــی	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	و	عظمــت	ایــن	مجموعــه	کنــده	شــده	در	دل	زمیــن	لــزوم	تهیــه	
ــه	 ــائی	هم ــف	و	شناس ــت	کش ــالش	در	جه ــی	و	ت ــنایی	داخل ــن	روش ــا،	تامی ــه	راهنم نقش
فضاهــای	کنــده	شــده	را	ضــروری	مــی	ســازد	تــا	عــالوه	بــر	کشــف	واقعیت	هــای	بیشــتری	در	

روستاهای نمونه گردشگری اردبیل را بشناسیم؛

غنای فرهنگ بومی و جاذبه های طبیعی؛ جادوی روستاگردی در اردبیل
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خصــوص	ایــن	مکان	باســتانی	ســبب	اســتقبال	گردشــگران	و	
محققــان	و	عالقمنــدان	بســیاری	از	ایــن	پناهــگاه	شــود.

دهکده سنگی و زیرزمینی ویند کلخوران
ــه	 ــه	ای	از	خان ــا	مجموع ــنگی	ب ــده	ای	س ــتا	دهک ــن	روس ای
ــاری	 ــده	معم ــک	پدی ــورت	ی ــه	ص ــرد	ب ــنگی	منف ــای	س ه
تاریخــی	و	باســتانی	اســت	کــه	در	حــدود	پنــج	کیلومتــری	
جنــوب	و	جنــوب	غربــی	ســرعین	و	در	نزدیکــی	جــاده	
اردبیــل	–	نیــر	قــرار	گرفتــه	اســت.	مناطقــی	کــه	خانــه	هــای	
ــه	 ــه	چل ــه،	تپ ــوردی	قی ــد	ق ــه	ان ــرار	گرفت ــنگی	در	آن	ق س

ــود. ــی	ش ــده	م ــه	و	مســجدیری	نامی ــره	قی ــه،	ق خان
بررسـی	هـای	محدود	و	سـفالهای	پراکنـده	در	سـطح	و	داخل	
خانـه	هـای	سـنگی	مربـوط	بـه	ادوار	مختلـف	از	جملـه	دوره	

اشکانی	و	سـفالها	و	قوسـهای	جناغی	در	کنده	های	صخره	ای	
شـبیه	به	آثار	ساسـانیان	و	دورانهای	اسـالمی	مانند	سلجوقی،	
تیمـوری	و	صفـوی	حکایت	از	اسـتمرار	اسـتفاده	از	ایـن	خانه	

هـای	سـنگی	در	طـول	تاریخ	می	باشـد.
بســیاری	از	ایــن	خانــه	و	کنــده	هــای	صخــره	ای	دارای	پالنــی	
مربــع،	مســتطیل،	بیضــی	شــکل	و	غیرهندســی	هســتند	که	
ــرد	و	مجتمــع	در	 ــم	از	اتاقهــای	منف ــوع	زیســتگاه	اع همــه	ن
ابعــاد	مختلــف	بــا	راهروهــای	مرتبــط	بــه	هــم	و	ســقف	هــای	
هاللــی	شــکل	و	قوســهای	جناغــی،	مســطح،	بــا	تاقچــه	هــا،	
ــد	کــه	در	 جاچراغــی،	جــای	رختخــواب	و	غیــره	وجــود	دارن
دل	کوههــا	و	صخــره	هــای	مذکــور	پراکنــده	انــد	و	بــه	لحــاظ	
ــاظ	 ــودن	از	لح ــه	ب ــل	توج ــا	و	قاب ــوع	آنه ــاد	و	تن ــداد	زی تع
تاریخــی،	باســتانی	و	گردشــگری	مــی	توانــد	بــه	صــورت	یکی	
از	کانونهــای	علمــی،	تفریحــی	و	گردشــگری	ممتــاز	در	آیــد.

	
روستا و گورستان تاریخی اونار

روســتای	اونــار	در	۲۰	کیلومتــری	شــرق	مشــگین	شــهر	واقع	
شــده	و	در	آن	از	اوایــل	اســالم	تــا	دوران	معاصــر	آثــار	فرهنگی	
بــی	شــماری	بــه	چشــم	مــی	خــورد	از	آن	جملــه	قلعــه	بربــر،	
ــی	 ــا	ســنگ	افراشــته	و	ســنگ	قبرهای قبرســتان	اســالمی	ب
ــام	پیــر،	درخــت	کهــن	 ــه	ن در	اشــکال	و	خطــوط	مختلــف	ب
ســال	چنــار	بــه	نــام	بابــا	چنــار	بــا	بیــش	از	هــزار	و۲۰۰	ســال	

قدمــت	در	مرکــز	روســتا	و	تپــه	هــای	باســتانی	متعــدد.
ــن	 ــار	مشــگین	شــهر	و	در	۲۴	کیلومتــری	ای در	روســتای	اون
شــهر،	گورســتانی	وجــود	دارد	کــه	ســنگ	قبرهای	متنــوع	آن	
از	نظــر	شــکل	و	جنــس	و	نبشــته	هــای	متعــدد	جالــب	توجه	
ــتان	 ــن	گورس ــود	در	ای ــای	موج ــنگ	گوره ــت.	روی	س اس
نشــانه	هایــی	هــم	چــون	ســتاره	شــش	پــر،	تصویــر	چکــش	

ــده	مــی	شــود. ســاده	و	جــز	آن	دی
زیباتریــن	ایــن	ســنگ	هــا	یــک	جفــت	ســنگ	قبــر	افراشــته	
بــه	ارتفــاع	۱.۶۲	متــر	اســت	کــه	دارای	نبشــته	ای	اســت.	در	

ــاالی	لچــک	 ــوده	و	در	ب ــراب	ب ــا	مح ــته	ه ــنگ	نبش ــر	س زی
ــاالی	نبشــته	 ــه	اســت.	در	ب ــر	نقــش	یافت آن	دو	گل	هفــت	پ
هــای	ســاقه	و	بــاالی	آن	کالهکــی	بــا	۱۲	تــرک،	شــبیه	کاله	
ــا	کالم	علــی	خلیفــه	اهلل	 دراویــش	وجــود	دارد	و	شــهادتین	ب

منقــور	اســت.
ــع	 ــار	و	جم ــی	اون ــتان	تاریخ ــاماندهی	قبرس ــورت	س در	ص
آوری	ســنگ	قبرهــا	و	کتیبــه	هــای	پراکنــده	در	آن	محوطــه	
ــار	 ــر	آث ــاء	دیگ ــن	احی ــاز	و	همچنی ــوزه	رو	ب ــه	م ــل	ب و	تبدی
موجــود	در	آن	منطقــه	از	قبیــل	قلعــه	بربــر	و	امامــزاده	
ســیدجعفر	واقــع	در	مدخــل	روســتا	و	نیــز	اهتمــام	بــه	جنگل	
دره	اونــار	در	جهــت	توســعه	و	تبدیــل	آن	بــه	پــارک	جنگلــی	
مــی	تــوان	ایــن	منطقــه	را	بــه	عنــوان	یک	مــکان	توریســتی	و	

ــاب	آورد. ــه	حس ــم	ب ــگری	مه گردش
آثــار	باســتانی	و	تاریخــی	دهکــده	
ــنگ	 ــر،	س ــید	جعف ــره	س ــار	مقب اون
ــار	 ــی،	چن ــتان	تاریخ ــته،	قبرس افراش
ــر،	مســجدجامع،	 ــه	برب کهنســال،	قلع
)ع(،	 علــی	 مســجدحضرت	

اســت. و...	 آبــاد	 مســجدابراهیم	
جعفربــن	 ســید	 مطهــر	 آرامــگاه	
موســی	کاظــم	)ع(	در	شــمال	خــاوری	
روســتای	انــار	از	توابــع	بخش	مشــگین	
ــاغ	سرســبز	 خــاوری	در	وســط	یــک	ب
وســیع	واقــع	شــده	اســت.	ایــن	

ــزرگ	دارد	کــه	دارای	ســه	درب	اســت.	 امامــزاده	مســجدی	ب
ــوب	 ــع	جن ــر	)ع(	در	ضل ــید	جعف ــام	زاده	س ــریف	ام ــر	ش قب
ــر	ســقف	 ــاالی	آن	ب ــه	در	ب ــه	ک ــرار	گرفت خــاوری	مســجد	ق

ــت. ــده	اس ــا	ش ــزرگ	بن ــدی	ب ــجد	گنب مس

روســتای ایالنجیــق بــا باغهــای ســحرآمیز و آبگــرم 
هــای درمانــی 

ــر	در	 ــرب	نی ــری	غ ــو	مت ــه	در	۹	کیل ــق	ک ــتای	ایالنجی روس
ــه	دارای	 ــرار	گرفت ــراب	ق ــه	س ــر	ب ــی	نی ــاده	ارتباط ــار	ج کن
ــد،	 ــی	باش ــی	م ــر	و	طبیع ــای	بک ــاغ	ه ــا	ب ــا	ب ــی	زیب طبیعت
رود	خانــه	»بالقلوچــای«	کــه	در	امتــداد	خــود	از	وســط	شــهر	
ــاغ	هــای	بهشــتی	 اردبیــل	نیــز	عبــور	مــی	کنــد،	از	میــان	ب
ایــن	روســتا	عبــور	کــرده	و	جاذبــه	ای	ســحرانگیز	را	در	برابــر	

ــد. ــی	کن چشــم	گردشــگران	ایجــاد	م

ــه	 ــی	ب ــه	آبگــرم	معدن ــن	روســتا	دارای	دو	دهن ــن	ای همچنی
ــام	هــای	»حمــام	دره	ســی«	و	»ایســتی	ســو«	مــی	باشــد	 ن
که	ایــن	آبگــرم	هــا	از	دســته	آبهــای	کلروســدیک	و	بیکربناته	
می	باشــند	و	درجــه	حــرارت	آنهــا	بــه	ترتیــب	۳۳	و	۴۸	اســت.
ایــن	آبگــرم	هــای	طبیعــی	و	معدنــی	بــرای	درمــان	دردهــای	
عصبــی	و	رماتیســم	مفیــد	اســت.	این	منطقــه	در	ســال	۸۸	به	
عنــوان	منطقــه	نمونــه	گردشــگری	بــا	درجــه	اســتانی	مــورد	

تصویــب	دولــت	قــرار	گرفتــه	اســت.

روستای ییالقی و باصفای بیله درق 
ــتان	 ــع	دهس ــه	درق	از	تواب ــای	بیل ــی	و	باصف ــتای	ییالق روس
آبگــرم	در	ارتفــاع	۱۸۲۰	متــر	از	ســطح	دریــا	در	کــف	و	دامنــه	
هــای	تپــه	هــای	شــمال	و	جنــوب	دهکــده	و	در	فاصلــه	ســه	

کیلومتــری	شــمال	ســرعین	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــر	از	 ــوع	و	دلپذی ــوای	مطب ــا	آب	و	ه ــی	ب ــده	ییالق ــن	دهک ای
ــه	 ــه	ب ــوده	ک ــرعین	ب ــه	س ــتی	منطق ــای	توریس ــه	ه جاذب
ســبب	برخــورداری	از	مواهــب	طبیعــی	ماننــد	آبهــای	معدنی	
جهــت	اســتعمال	داخلــی	و	خارجــی،	دره	ای	زیبــا	بــا	درختان	
ــه	در	 ــای	عســل	ک ــاه،	کندوه ــر	از	گل	و	گی ــای	پ و	چمنزاره
ــه	 چمنزارهــا	گســترانیده	شــده	جلــوه	و	جذابیــت	خاصــی	ب

ایــن	دهکــده	بخشــیده	اســت.
ــی	 ــتوران	های ــا	و	رس ــه	ه ــی،	کاف ــای	اقامت ــود	محــل	ه وج
ــر	 ــی	هــای	چیــده	شــده	در	زی ــا	تخــت	هــا	و	میــز	و	صندل ب
برگهــای	درختــان	بــه	صــورت	چتــری	بــزرگ	و	ســایه	بانــی	

ــن	 ــه	هــای	ای طبیعــی	باعــث	اســتقبال	گردشــگران	از	جاذب
روســتا	مــی	شــود.

از	جاذبــه	هــای	طبیعــی	ایــن	دهکــده	مــی	تــوان	بــه	وجــود	
آبشــارهایی	در	طــول	مســیر	رودخانــه	بیلــه	درق	اشــاره	کــرد.	
ــزرگ	و	کوچــک	در	 ایــن	روســتا	همچنیــن	دارای	غارهــای	ب
دل	کوههــا	و	صخــره	هــا	هســت	کــه	هــر	کــدام	از	آنهــا	دارای	
جاذبــه	هــای	خــاص	مــی	باشــد،	از	میــان	ایــن	غارهــا،	غــاری	
بــا	دهانــه	بــزرگ	و	عریــض	کــه	از	فــراز	تپــه	بیلــه	درق	نمایان	
ــتراحت	 ــت	اس ــی	و	مناســب	جه ــی	طبیع ــد،	مکان ــی	باش م

گردشــگران	اســت.
ــی،	 ــی،	خدمات ــی،	تفریح ــن	اقامت ــک،	اماک ــوای	خن آب	و	ه
جوشــش	آب	معدنــی،	آبگــرم،	نــوع	بافــت	منــازل	مســکونی،	
ــای	 ــی	از	شــاخصه	ه ــع	دســتی	و	محل ــت	ســنتی،	صنای باف

ــن	روســتا	اســت. ای
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اســتان	ایــالم	بــا	آثــار	شــاخص	گردشــگری	مثــل	دریاچــه	
ــوی	ســیاه	گاو،	تنگــه	بهــرام	چوبیــن،	شــهر	تاریخــی	 دوقل
ــوروزی	 ــگران	ن ــار	گردش ــر	و...در	انتظ ــمه	قی ــیمره،	چش س

ــت. اس
بســیاری	از	کســانی	کــه	تاریــخ	را	مطالعــه	کــرده	باشــند	بــا	
نــام	»عیــالم«	آشــنا	هســتند	ولــی	بهتراســت	بــرای	اینکــه	
ــه	اســتان	 ــخ	عیــالم	را	از	نزدیــک	ببینــد	ب گوشــه	ای	از	تاری
ایــالم	ســفر	کننــد	و	ایــالم	کنونــی	جزئــی	از	کشــور	عیــالم	
ــا	قدمــت	۱۰	 ــار	تاریخــی	ب ــوده	و	هــم	اکنــون	آث باســتان	ب
ــه	 ــن	را	ب ــه	ای ــود	دارد	ک ــتان	وج ــن	اس ــاله	در	ای ــزار	س ه

ــات	رســانده	اســت. اثب
اســتان	ایــالم	بــا	داشــتن	۶۴۱	هــزار	هکتــار	اراضــی	جنگلی،	
ــر	 ــزار	و	۵۰۰	اث ــک	ه ــراب،	ی ــی	،۲۰	س ــه	دائم ۱۵	رودخان
تاریخــی،	چشــمه	های	آب	گــرم	متعــدد،	یــک	هــزار	گونــه	
گیاهــی،	ســه	منطقــه	حفاظت	شــده،	پنــج	ذخیــره	گاه	
جنگلــی	و	حــدود	۸۰	زیســتگاه	حیات	وحــش	ازنظــر	تنــوع	
ــازی	در	 ــگاه	ممت ــی	از	جای ــت	طبیع ــتی	و	محیط	زیس زیس
کشــور	برخــوردار	و	بــه	عــروس	زاگــرس	نیــز	شــهرت	دارد.

تپه	علی	کش
ایــن	تپــه	باســتانی	در	نزدیکــی	شهرســتان	دهلــران	از	توابع	
ــخص	 ــی	مش ــه	دوره	فرهنگ ــرار	دارد	و	در	آن	س ــتان	ق اس
شــده	اســت	و	آنهــا	را	بــا	نام	هــای	دوره	بزمــرده،	دوره	

علی	کــش	و	دوره	محمدجعفــر	شناســایی	کرده	انــد.
ــتان	 ــاله	اس ــزار	س ــت	۱۰	ه ــی	قدم ــه	خوب ــه	ب ــن	تپ ای
ــار	تاریخــی	 ــت	کــرده	اســت	هــر	چنــد	در	آث ــالم	را	ثاب ای
کــه	در	دوره	عیالمــی	در	چغازنبیــل	و	هفــت	تپــه	وجــود	
ــر	 ــار	نظ ــالم	اظه ــخ	عی ــورد	تاری ــنی	در	م ــه	روش دارد	ب

ــت. ــده	اس ش

ــی  ــر طبیع ــن اث ــه؛ خارق العاده تری ــه رازیان تنگ
ــالم ای

ــه	 ــت	ک ــدره	اس ــتان	ب ــی	شهرس ــر	طبیع ــه	اث ــه	رازیان تنگ
در	دامنــه	ارتفاعــات	کبیرکــوه	قرارگرفتــه	و	دقیقــاً	از	کنــار	
جــاده	ایــالم	-	دره	شــهر	امتدادیافتــه	و	محلــی	بــرای	تفــرج	
ــال	های	 ــی	س ــر	ط ــن	اث ــا	ای ــت	ام ــز	هس ــگران	نی گردش

گذشــته	در	فهرســت	
طبیعــی	 آثــار	
نیــز	 ملــی	کشــور	
اســت. ثبت	شــده	

ایــن	اثــر	طبیعــی	
لحــاظ	 بــه	 چــه	
و	 طبیعــی	
گردشــگری	و	چــه	بــه	لحــاظ	علــم	زمین	شناســی	در	کشــور	
ــا	۳۰	متــر	عمــق	دارد	 بی	نظیــر	اســت	و	ایــن	شــکاف	۱۰	ت
ــا	مارپیچ	هایــش	هــزار	و	۲۰۰	متــر	اســت	 و	طــول	آن	نیــز	ب

زیباســت. خــود	 نــوع	 در	 کــه	
تنگــه	رازیانــه	کــه	ظاهــراً	بــه	دلیــل	رویــش	رازیانه	هــای	
ــده،	 ــروف	ش ــام	مع ــن	ن ــه	ای ــی	آن	ب ــی	در	نزدیک وحش

ــدره	 ــالم-	ب ــاده	ای ــری	ج در	۵۰	کیلومت
قــرار	دارد،	جایــی	در	نزدیکــی	روســتای	
ــهر	 ــا	ش ــه	ت ــی	ک ــتانی	چنارباش کوهس
ایــالم	حــدود	۴۵	کیلومتــر	فاصلــه	دارد.
ــدر	 ــه	آن	ق ــه	رازیان ــه	تنگ ــت	منطق طبیع
ســال	 کــه	 اســت	 دیدنــی	 و	 غنــی	
گذشــته	۷۵	هکتــار	از	اراضــی	ایــن	تنگــه	
ــی	 ــی	معرف ــری	طبیعــی-	مل ــوان	اث به	عن
ــور	 ــی	کش ــراث	طبیع ــت	می ــه	فهرس و	ب
ــه	 ــه	تنگ ــود	ک ــدازآن	ب ــد.	بع ــه	ش اضاف
ــان	و	 ــن	شناس ــه	زمی ــه،	موردتوج رازیان
پژوهشــگران	هیدرولوژی	و	محیط	زیســت	
قــرار	گرفت	تــا	شــاید	در	آینــده	ای	نزدیک	
بــه	زیســتگاهی	امــن	و	پربــار	بــرای	
تبدیــل	 کشــور	 غــرب	 حیات	وحــش	

ــود. ش

شــهر تاریخــی ســیمره؛ بزرگتریــن 
محوطــه تاریخــی اســتان ایــالم

مورخــان	و	تاریخ	نــگاران	در	گذشــته	
ایــالم	 نــام	 کــه	 هرکجــا	 حــال	 و	
دره	 ســیمره	 از	 می	شــود	 بــرده	
شــهر	به	عنــوان	شــهر	باســتانی	نــام	
تاریخــی	 آثــار	 میــان	 در	 می	برنــد،	
ــهر	 ــوان	ش ــر	به	عن ــک	اث ــتان	ی شهرس
تاریخــی	»ســیمره«	وجــود	دارد،	شــهر	
ــه	 ــن	محوط ــیمره	بزرگ	تری ــی	س تاریخ
محســوب	 ایــالم	 اســتان	 تاریخــی	
در	 تاریخــی	 شــهر	 ایــن	 می	شــود،	

ــتان	دره	 ــی	شهرس ــهر	کنون ــرقی	ش ــوب	ش ــیه	جن حاش
اســت. واقع	شــده	 شــهر	

شــهر	تاریخــی	ســیمره	بزرگتریــن	محوطــه	تاریخی	اســتان	
ایــالم	محســوب	می	شــود،	شــهر	تاریخــی	ســیمره	در	
حاشــیه	جنوب	شــرقی	شــهر	کنونــی	شهرســتان	دره	شــهر	

واقــع	شــده	اســت.
ــر	تاریخــی	بزرگتریــن	محوطــه	تاریخــی	در	ســطح	 ایــن	اث
اســتان	ایــالم	را	تشــکیل	می	دهــد	کــه	بالــغ	بــر	۲۰۰	

ــت. ــار	اس هکت
ایــن	شــهر	تاریخــی	جــز	نخســتین	آثــار	تاریخــی	
ــوده	اســت،	 ــی	ب ــار	مل ــالم	در	آث ــت	شــده	اســتان	ای ثب
و	 مطالعــات	 ایــن	شــهر	طبــق	 تاریخــی	 محوطــه	
ــه	 ــرون	اولی ــه	ق ــوط	ب ــه	مرب ــام	گرفت ــای	انج کاوش	ه

از تنگه بهرام تا سیاه گاو

شاخص ترین آثار ایام برای گردشگران
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اســالمی	اســت.
ایــن	شــهر	تاریخــی	جــز	نخســتین	آثــار	تاریخــی	
ــوده	اســت،	 ــی	ب ــار	مل ــالم	در	آث ــت	شــده	اســتان	ای ثب
و	 مطالعــات	 ایــن	شــهر	طبــق	 تاریخــی	 محوطــه	
ــه	 ــرون	اولی ــه	ق ــوط	ب ــه	مرب ــام	گرفت ــای	انج کاوش	ه

اســالمی	اســت.

تنگه بهرام چوبین
تنگــه	بهــرام	چوبیــن	از	آثــار	تاریخــی	و	طبیعــی	
ــانی	 ــه	دوره	ساس ــوط	ب ــه	مرب ــت	ک ــالم	اس ــتان	ای اس
ــده	 ــع	ش ــتان	واق ــهر	اس ــتان	دره	ش ــت	و	در	شهرس اس

ــت. اس
ایــن	تنگــه	عظیــم	بــا	صخره	هــای	بلنــد	و	ضخیــم	در	دامنــه	
کبیرکــوه	در	دره	شــهر	قــرار	دارد	کــه	بــه	اســم	»تنگــه	بهرام	

چوبیــن«	لقــب	گرفته	اســت.

چشمه قیر دهلران
ــه	 ــالم	ک ــتان	ای ــرد	اس ــه	ف ــای	منحصرب ــی	از	دیدنی	ه یک
ــان	هوشــمند	از	دســت	کــم	ســه	هزارســال	پیــش	از	 ایرانی
ــوردی	و	 ــت	دریان ــژه	در	صنع ــه	وی ــی،	ب ــتفاده	صنعت آن	اس

ــت. ــر	روان	اس ــمه	قی ــد	چش ــاختمانی،	کرده	ان س
ــی	 ــادر	طبیع ــای	ن ــی	از	پدیده	ه ــران	یک ــر	دهل چشــمه	قی
ــی	 ــب	طبیع ــن	عجای ــت	و	از	بی	نظیرتری ــالم	اس ــتان	ای اس

ــه	شــمار	مــی	رود. ــالم	ب اســتان	ای
ــی	و	ســه	چشــمه	 ــک	چشــمه	اصل ــن	چشــمه	شــامل	ی ای
ــاحت	دارد	و	 ــار	مس ــدود	۸۵	هکت ــه	در	ح ــت	ک ــی	اس فرع
بــرای	رســیدن	بــه	ایــن	چشــمه	ســیاه	رنگ	کــه	دهانــه	آن	
ــه	ســمت	بوســتان	 ــران	ب ــد	از	شــهر	دهل ــر	اســت	بای ۹	مت

ــت. ــی	آبگــرم	رف جنگل
ــی،	 ــار	تفریح ــی	از	آث ــوان	یک ــه	عن ــی	ب ــر	طبیع ــن	اث ای
ــژه	در	 ــا	ظرفیــت	اقتصــادی	وی توریســتی	اســتان	ایــالم	و	ب
۷	کیلومتــری	شــهر	دهلران	قــرار	دارد	و	ســالیانه	بــه	ویژه	در	
ایــام	نــوروز	گردشــگران	زیــادی	از	ایــن	اثــر	طبیعــی	بازدیــد	

می	کننــد.
چشــمه	قیــر	دهلــران	بــه	عنــوان	اثــر	طبیعــی	در	فهرســت	

آثــار	ملــی	کشــور	بــه	ثبــت	رســیده	اســت.

دریاچه دو قلوی سیاه گاو
دریاچــه	دوقلــوی	ســیاه	گاو	از	نادرتریــن	پدیده	هــای	
ــیاری	 ــه	بس ــورد	توج ــواره	م ــت	و	هم ــور	اس ــی	کش طبیع
از	گردشــگران	بــوده	اســت.	اطــراف	آن	را	دشــت	ها	و	
کوه	هــای	نســبتاً	مرتفــع	فراگرفتــه	و	دارای	جلوه	هــای	

ــت. ــی	اس ــذاب	و	دیدن ــزی	ج ــاری	و	پایی به
ــه	عــرض	 ــه	وســیله	کانلــی	طبیعــی	ب دو	دریاچــه	زیبــا	ب
۸	متــر	و	عمــق	۴	متــر	بــه	طــول	۷۰	متــر	بــه	هــم	مرتبط	
ــه	 ــی	زالل	هســتند	ب ــه	دارای	آب ــن	دو	دریاچ هســتند.	ای
ــه	 ــری	آن	را	ک ــق	۳۰	مت ــا	عم ــوان	ت ــه	می	ت ــوری	ک ط

ــرد. ــر	از	ماهــی	اســت،	مشــاهده	ک ــوم	پ شــبیه	آکواری
دریاچــه	دو	قلــوی	ســیاه	گاو	آبدانــان	شــامل	دو	دریاچــه	
ــا	چشــمه	باالدســت	و	پاییــن	دســت	اســت	کــه	عمــق	 ی
ــط	 ــه	توس ــوده	ک ــر	ب ــش	از	۲۰	مت ــا	بی ــدام	از	آنه ــر	ک ه
ــل	 ــم	متص ــه	ه ــری	ب ــه	ای	۱۰	مت ــال	رودخان ــک	کان ی

ــت. ــده	اس ش
ــه	طــور	 ــن	دریاچــه	آب	ب در	دریاچه	هــای	شــیرین	مثــل	ای
دائــم	جریــان	داشــته	و	در	حرکــت	اســت	و	همیشــه	مقداری	

آب	وارد	آن	شــده	و	از	طــرف	دیگــر	خــارج	می	شــود.
ــره،	دره	و	 ــن	صخ ــور	از	بی ــس	از	عب ــیاه	گاو	پ ــه	س رودخان
ارتفاعــات	کبیرکــوه	در	۴۵	کیلومتــری	جنــوب	شــرقی	
ــه	 ــل	می	شــود	ک ــه	دو	دریاچــه	تبدی ــان	ب شهرســتان	آبدان
ــدک	در	باالدســت	 ــا	اختــالف	ســطح	ان دریاچــه	نخســت	ب

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــه	دوم	ق دریاچ
ــد	از	درون	شــهر	 ــه	دریاچــه	ســیاه	گاو	بای ــرای	رســیدن	ب ب
آبدانــان	۸	کیلومتــر	جــاده	آســفالت	را	پشــت	ســر	بگذاریــد	
ــه	 ــه	دریاچ ــاده	روی	ب ــر	پی ــل	و	۵۰۰	مت ــور	از	پ ــا	عب و	ب

می	رســید.
طاق شیرین و فرهاد

طــاق	شــیرین	و	فرهــاد	واقــع	در	شهرســتان	ایــوان	کــه	در	
فهرســت	آثــار	ملــی	کشــور	ثبــت	شــده	در	منطقــه	کوشــک	

در	مســیر	ایــوان	بــه	ســومار	قــرار	گرفتــه	اســت.
	

ــکیل	 ــیار	تش ــنگ	های	بس ــی	از	س ــم	تاریخ ــر	مه ــن	اث ای
ــک	 ــب	ی ــنگ	ها	موج ــن	س ــکل	گرفت ــدن	و	ش ــده	و	چی ش
طــاق	شــده	کــه	از	ظرافــت	و	نکات	بســبار	ریــزی	برخــوردار	

اســت.
ــت	 ــق	اس ــانی	متعل ــه	دوره	ساس ــه	ب ــی	ک ــر	تاریخ ــن	اث ای
ــا	در	 ــن	بن ــنگ	های	ای ــت	و	س ــاص	اس ــاری	خ دارای	معم
ــد. ــه	دلیــل	ضخامــت	هنــوز	از	بیــن	نرفته	ان طــول	زمــان	ب
نــوع	معمــاری	بنــا،	نــوع	مصالــح	به	کاررفتــه	در	بنــا،	شــمار	
انــدک	ایــن	بناهــا	در	کشــور،	قــرار	گرفتــن	بــر	ســر	یکــی	از	
ــه	کرمانشــاه	و	از	همــه	 راه	هــای	فرعــی	و	میانبــر	از	عــراق	ب
ــای	 ــا	بناه ــر	ب ــن	اث ــاخت	ای ــیوه	س ــاوت	در	ش ــر	تف مهمت
مشــابه	و	هــم	عصــر	و	ناشــناخته	بــودن	اثــر،	از	خصوصیــات	

ــد. ــه	شــمار	می	آین ــا	ب ــن	بن ای
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ــوروزی ــگری ن گردش

ــا	و	ارزان	 ــگری	زیب ــد	گردش ــی	از	مقاص ــوت	یک ــه	الم منطق
ــا	قلعــه	هــا،	 ــوروز	اســت	کــه	ب قیمــت	اســتان	در	روزهــای	ن
ــه	 ــد	خاطــرات	ب ــواز	خــود	مــی	توان غــار	و	دریاچــه	چشــم	ن

ــد. ــم	بزن ــا	طــراوت	را	رق ــک	ســفر	ب ــی	از	ی یادماندن
ســرزمین	المــوت	بخشــی	از	حــوزه	آبریــز	کاســپین	اســت	که	

در	شــمال	و	شــمال	شــرقی	شــهر	قزوین	قــرار	دارد.
ایــن	منطقــه	در	تقســیمات	جغرافیایــی	بــه	۲	منطقــه	رودبار	
المــوت	)المــوت	شــرقی(	و	رودبــار	شهرســتان	)المــوت	
ــت	 ــه	مرکزی ــار	المــوت	ب ــی(	تقســیم	شــده	اســت.	رودب غرب
ــدود	 ــاکن	در	ح ــت	س ــتا	و	جمعی ــا	۹۶	روس ــه	ب ــم	کالی معل
۳۰	هــزار	نفــر	در	تابســتان	و	رودبــار	شهرســتان	بــه	مرکزیــت	
رازمیــان	دارای	۱۰۴	روادســتا	و	جمعیتــی	در	حــدود	۴۵	هزار	

نفــر	اســت.
ــت	و	 ــی	اس ــی	و	تات ــه	فارس ــن	منطق ــردم	ای ــج	م ــان	رای زب
ــرز	 ــم	م ــالن	ه ــدران	و	گی ــتان	های	مازن ــا	اس ــه	ب ــی	ک نواح
ــد.	 ــم	می	کنن ــی	تکل ــی	و	مازندران ــان	گیلک ــه	زب ــتند،	ب هس
ــر	 ــزار	و	۲۰۰	مت ــش	از	۴	ه ــدای	بی ــا	بلن ــرز	ب ــاه	الب ــل	ش قل
ــرف	 ــیده	از	ب ــه	پوش ــوت،	همیش ــتانی	الم ــرزمین	باس در	س

ــتند. هس
ــاتان	و	 ــچال،	ش ــه	خش ــوان	ب ــای	آن	می	ت ــر	بلندی	ه از	دیگ
ــه	واســطه	حضــور	 ــه	المــوت	ب هــودکان	اشــاره	کــرد.	منطق
حســن	صباح	و	رشــد	فرقه	اســماعیلیه	شــهرت	جهانــی	دارد.	
قلعه	هــای	معــروف	المــوت،	لمبســر،	میمــون	دژ،	نویزرشــاه	
ــک	 ــربه	فل ــای	س ــزی	کوه	ه ــدای	تی ــر	بلن ــطین	الر	ب و	قس

ــد. ــی	می	کنن ــه	خودنمای ــن	ناحی کشــیده	ای
ــارها	و	 ــوت،	چشــمه	س ــات	وحــش	الم ــا	و	حی ــت	زیب طبیع
ــای	 ــج	و	باغ	ه ــالیزارهای	برن ــک،	ش ــزرگ	و	کوچ ــای	ب روده
ــت. ــه	اس ــن	منطق ــای	ای ــوه	ای	از	زیبایی	ه ــه	جل ــوه،	هم می
در	ضمــن	وفــور	اقامتگاه	هــای	بــوم	گــردی	بــا	هزینــه	
اجــاره	پاییــن،	المــوت	را	بــه	منطقــه	ای	جــذاب	و	ارزان	بــرای	

ــت. ــرده	اس ــدل	ک ــی	مب ــی	و	خارج ــگران	ایران گردش
	

قلعه های الموت و لمبسر
ایــن	قلعــه	کــه	در	شــمال	غربــی	اســتان	قزویــن	و	در	نزدیکی	
ــون	 ــود	را	مدی ــهرت	خ ــرار	دارد،	ش ــان	ق ــتای	گازرخ روس
حســن	صبــاح،	مــروج	مذهــب	اســماعیلیه	در	دوره	ســلجوقی	

اســت.
آن	طــور	کــه	در	تاریــخ	آمــده،	حســن	صبــاح	پــس	از	رانــده	
ــرای	فراگیــری	اصــول	 ــار	ملکشــاه	ســلجوقی،	ب شــدن	از	درب
ــزد	فاطمیــان	مصــر	رفــت	و	در	مــدت	 مذهــب	اســماعیلیه	ن
کوتاهــی	بــه	داعــی	کبیــر	)مبلــغ	بــزرگ(	ملقــب	شــد.	او	پس	
ــرای	 ــری	ب ــن	مق ــت	یافت ــران	را	جه ــر	ای ــت	سراس از	بازگش
ــه	المــوت	را	 ــت	ناحی ــاد	و	در	نهای ــا	نه ــر	پ ــش	زی فعالیت	های

ــد. ــن	کار	برگزی ــرای	ای ب
در	مــورد	ســال	ســاخت	ایــن	قلعــه	میــان	مورخــان	اختــالف	
نظــر	اســت،	امــا	بایــد	آن	را	متعلــق	بــه	ابتــدای	دوره	اســالمی	
دانســت.	حســن	صبــاح	در	ســال	۴۸۲	هجــری	قمــری	ایــن	
قلعــه	را	تصــرف	و	بهــای	آن	را	کــه	معــادل	۳	هــزار	دینــار	طال	

بــود،	بــه	حاکــم	رانــده	شــده	اش	پرداخــت.
ایــن	قلعــه	در	ســال	۶۵۴	هجــری	قمــری	بــه	تصــرف	
هالکوخــان	مغــول	درآمــد.	بــا	تصــرف	ایــن	قلعــه	و	بــه	آتــش	
کشــیده	شــدن	کتــاب	خانــه	نفیــس	آن	توســط	مغــوالن،	این	
قلعــه	از	رونــق	افتــاد	و	بــه	زنــدان	و	تبعیــدگاه	تبدیــل	شــد.
ــای	 ــه	ج ــار	ب ــی	آث ــی	و	غیرطبیع ــوادث	طبیع ــل	ح ــه	دلی ب
ــال	 ــن	ح ــا	ای ــت.	ب ــدک	اس ــیار	ان ــه	بس ــن	قلع ــده	از	ای مان
ــداری	اداره	 ــت	و	نگه ــناس	مرم ــل	زاده،	کارش ــانه	جبرئی افس
کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	بــا	بیــان	اینکــه	ســازمان	
ــاره	ایــن	 ــه	دنبــال	اطالعــات	بیشــتر	درب میــراث	فرهنگــی	ب
قلعــه	تاریخــی	اســت،	عنــوان	کــرد:	تحقیقــات	در	ایــن	قلعــه	
ــی	درصــدد	 ــراث	فرهنگ ــه	دارد	و	اداره	کل	می افســانه	ای	ادام
ــی	ســاخت	 ــخ	واقع ــای	علمــی،	تاری ــا	حفاری	ه ــه	ب اســت	ک

ــد. ــا	را	مشــخص	کن بن
ایــن	کارشــناس	گردشــگری،	همچنیــن	در	پاســخ	بــه	
ــه	ایــن	قلعــه	و	اقامــت	 ــاره	هزینه	هــای	ســفر	ب پرسشــی	درب
ــن	قلعــه	یعنــی	روســتای	گازرخــان،	 در	روســتای	مجــاور	ای
گفــت:	بــا	توجــه	بــه	وفــور	اقامتگاه	هــای	بــوم	گــردی	فــراوان	
در	ایــن	منطقــه،	گازرخــان	می	توانــد	یکــی	از	نقــاط	جــذاب	
ــر	 ــه	ه ــرا	ک ــد؛	چ ــوروز	باش ــام	ن ــگران	در	ای ــرای	گردش ب
مســافری	می	توانــد	بــا	شــبی	۳۰	تــا	۳۵	هــزار	تومــان	در	ایــن	
روســتا	اقامــت	کنــد	و	از	جاذبه	هــای	طبیعــی	آن	و	همچنیــن	

قلعــه	المــوت	بازدیــد	کنــد.
امــا	از	مهم	تریــن	قــالع	اســماعیلیه	در	عصــر	ســلجوقی،	قلعــه	

لمبســر	اســت	کــه	در	بخــش	رودبــار	شهرســتان	و	در	شــمال	
ــاخت	 ــال	س ــورد	س ــرار	دارد.	در	م ــان	ق ــهر	رازمی ــرقی	ش ش
ــان	 ــه	می ــون	تاریخــی	ذکــری	ب ــا	در	هیچیــک	از	مت ــن	بن ای

نیامــده	اســت.
ــژه	خــود	در	دوره	تســلط	 ــه	دلیــل	موقعیــت	وی ایــن	قلعــه	ب
ــس	از	 ــدا	کــرد	و	پ اســماعیلیه	اهمیــت	و	شــهرت	بســیار	پی
قلعــه	المــوت	مهم	تریــن	قلعــه	آن	دوره	بــه	شــمار	می	رفــت.	
قلعــه	لمبســر	بــاالی	کــوه	گســترده	و	مســطحی	قــرار	دارد	و	
بــه	دلیــل	وجــود	رودهــای	اطــراف	در	دامنــه	غربــی،	شــرقی	
ــدا	 ــود	ج ــون	خ ــای	پیرام ــته	کوه	ه ــایر	رش ــی،	از	س و	جنوب
مانــده	اســت.	در	بخشــی	از	ضلــع	شــرقی	بنــا،	دیــواری	بزرگ	
ــاروی	 ــی	از	ب ــه	بخش	های ــر	وجــود	دارد	ک ــاع	۱۰	مت ــه	ارتف ب

آن	باقــی	مانــده	اســت.
ــرار	 ــنگی	آن	ق ــه	۲	فرس ــه	در	فاصل ــه	رود	ک ــه	از	نین آب	قلع
ــر	 ــنگ	حف ــه	در	دل	س ــه	ای	ک ــط	آبراه ــن	و	توس دارد،	تأمی

ــد. ــره	می	ش ــار	ذخی ــن	آب	انب ــود،	در	چندی ــده	ب ش
مهــدی	باقــری،	از	هادیــان	گردشــگری	اســتان،	هزینــه	
ســفر	بــه	قلعــه	لمبســر	از	مبــدا	شــهر	قزویــن	بــا	خــودروی	
ــد	و	می	گویــد:	 مســافربری	را	حــدود	۲۰	هــزار	تومــان	می	دان
ــراغ	 ــه	س ــد	ب ــر،	بای ــه	لمبس ــراف	قلع ــت	در	اط ــرای	اقام ب
خانه	هــای	روســتایی	و	اقامتگاه	هــای	گردشــگری	برویــد	کــه	
هزینــه	آن	بــرای	هــر	نفــر،	بیشــتر	از	شــبی	۳۰	هــزار	تومــان	

نیســت.

کاروانسرای پیچ بن
ایــن	کاروانســرا	که	از	کاروانســراهای	شــاه	عباســی	محســوب	
می	شــود،	در	۱۳۰	کیلومتــری	قزویــن	قــرار	دارد.	وجــود	ایــن	
ــردد	 ــن	نقطــه	المــوت	نشــان	از	ت ــی	تری کاروانســرا	در	انتهای

مســافران	و	کاروان	هــا	در	دوره	هــای	پیــش	اســت.
ــه	 ــن	ب ــرو	قزوی ــاده	مال ــار	ج ــن	در	کن ــچ	ب ــرای	پی کاروانس
ــردن	 ــض	ک ــا	عری ــه	در	حــال	حاضــر	ب ــرار	دارد	ک ــن	ق تنکاب
ــت	در	آن	 ــدد	حرک ــک،	مج ــده	ای	نزدی ــاده	در	آین ــن	ج ای
آغــاز	خواهــد	شــد.	ایــن	کاروانســرا	کــه	از	قطعــه	ســنگ	های	
بــزرگ،	مــالت	ســاروج	و	ســنگ	الشــه	ســاخته	شــده،	چندی	
اســت	بــا	تغییــر	کاربــری،	بــه	ســفره	خانــه	ســنتی	بــا	فضایی	
زیبــا	و	دلنشــین	بــدل	شــده	کــه	بــا	مناظــر	تماشــایی	خــود،	

زیبایی های طبیعی را باید از نزدیک دید

شکوه تاریخ بر فراز طبیعت الموت/دیدنی های چشم نواز در بلندای تاریخ
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ــح	گاه	هــای	المــوت	اســت. ــن	تفری یکــی	از	پرطرفدارتری
ــا	خــودروی	مســافربری	 ــن	کاروانســرا	ب ــه	ای ــه	ســفر	ب هزین
ــت	در	 ــب	اقام ــک	ش ــه	ی ــان	و	هزین ــزار	توم ــک	۲۵	ه نزدی
یکــی	از	خانه	هــای	روســتایی	اطــراف	شــبی	۲۰	تــا	۳۰	هــزار	

ــان	اســت. توم

اوان؛ دریاچه ای زیبا و سحرانگیز
ایــن	دریاچــه	کــه	در	فاصلــه	۷۵	کیلومتــری	شــمال	شــرقی	
ــاط	 ــی	از	نق ــه	یک ــا	ب ــن	روزه ــرار	دارد،	ای ــن	ق ــهر	قزوی ش
پربازدیــد	گردشــگری	اســتان	بــدل	شــده	و	در	روزهــای	
ــت.	 ــی	اس ــی	و	خارج ــگران	داخل ــرای	گردش ــی،	پذی آفتاب
طــول	ایــن	دریاچــه	در	طویل	تریــن	قســمت	۳۲۵،	عــرض	آن	
۲۷۵	متــر	و	ژرفــای	آن	از	یــک	تــا	۷/۵	متــر	در	نوســان	اســت.	
آب	دریاچــه	از	راه	چشــمه	های	کــف	دریاچــه	و	نــزوالت	
ــی	 ــان	دائمــی	آن	ســبب	زالل ــن	می	شــود	و	غلی جــوی	تأمی

ــت. ــده	اس ــه	ش ــی	آب	دریاچ و	صاف
از	سـرریز	آب	دریاچه	اوان،	رود	کوچکی	تشـکیل	شـده	که	آب	
آن	مورد	اسـتفاده	کشاورزان	روسـتاهای	آئین	و	کوشک	است.	
اگـر	در	روزهـای	اول	بهـار	بـه	دریاچـه	اوان	بیایید،	بـا	توجه	به	
بـرودت	هوا	امـکان	یـخ	زدن	سـطح	آب	آن	وجـود	دارد.	اغلب	
افـرادی	که	به	دریاچـه	اوان	سـفر	می	کنند،	با	خـود	چادرهای	
مسـافرتی	آورده	و	در	کنـار	دریاچـه	چـادر	می	زننـد.	بنابرایـن	
اقامـت	در	کنـار	ایـن	دریاچـه	زیبا	و	بکـر	رایگان	اسـت.	ضمن	
اینکه	روسـتای	اوان،	چند	سـالی	اسـت	به	عنوان	منطقه	نمونه	
گردشـگری	انتخـاب	شـده	و	از	اقامتگاه	هـای	بـوم	گـردی	و	
هتل	هـای	زیبایـی	بـرای	اقامـت	گردشـگران	برخوردار	اسـت	
کـه	هزینه	اقامـت	در	آنها	بـرای	هر	نفـر،	بین	شـبی	۳۰	تا	۵۰	

هـزار	تومان	متغیر	اسـت.

لذت ماجراجویی در غار سفیدآب
ــع	 ــفیدآب	از	تواب ــتای	س ــری	روس ــار	در	۴	کیلومت ــن	غ ای
ــار	المــوت	غربــی	و	در	دل	کــوه	ســفید	چشــمه	 بخــش	رودب
قــرار	دارد.	ارتفــاع	تقریبــی	آن،	۲۴۰۰	متر	از	ســطح	دریاســت.	
ایــن	غــار	بــه	خاطــر	وجــود	آب	بســیار،	دهلیزهــای	عمــودی	
فــراوان	کــه	فــرود	بعضــی	از	چــاه	رودهــای	آن	بــه	عمــق	۵۰	
ــودن	اســتاالگتیت	و	اســتاال	 متــر	می	رســد،	همچنیــن	دارا	ب
گمیــت	هــای	جــوان	و	بافــت	گل	کلنــی	در	ســطح	مختلــف،	
مقصــد	گردشــگری	بکــر	و	ویــژه	ای	بــرای	غارنــوردان	و	

توریســت	های	ماجراجوســت.
احمــد	عبدالــی،	کارشــناس	زمیــن	شناســی	دربــاره	قدمــت	
ــی	 ــنگ	های	آهک ــاس	س ــر	اس ــت:	ب ــی	گف ــار	آهک ــن	غ ای
ــه	ســازند	روتــه،	ســن	غــار	ســفیدآب	بیــن	 رســی	مربــوط	ب
ــر	 ــود.	اگ ــن	زده	می	ش ــال	تخمی ــون	س ــا	۲۹۰	میلی ۲۵۰	ت
قصــد	ســفر	بــه	بخــش	غربــی	المــوت	را	داریــد،	تماشــای	این	
ــه	 ــن	منطق ــت	در	ای ــد	و	از	اقام ــت	ندهی ــا	را	از	دس ــار	زیب غ
ــای	 ــود	اقامتگاه	ه ــر	وج ــالوه	ب ــه	ع ــرا	ک ــید؛	چ ــران	نباش نگ
از	 می	توانیــد	 آب،	 ســفید	 روســتای	 در	 گــردی	 بــوم	
اقامتگاه	هــای	مجهــز	روســتاهای	اطــراف	هــم	بهــره	بگیریــد.

از	دره	سه	هزار	تا	سیاالن
دره	شــرقی-	غربــی	و	بــزرگ	المــوت	در	حــد	فاصــل	۲	
ــمال	و	 ــیاالن	در	ش ــوب	و	س ــرز	در	جن ــاه	الب ــوه	ش ــته	ک رش
ــای	 ــان	و	آبادی	ه ــه	خروش ــا	رودخان ــوار	ب دره	ای	ژرف	و	ناهم
ــود.	 ــده	می	ش ــزار	خوان ــه	ه ــه	دره	س ــک	اســت	ک دور	و	نزدی
کوه	هــای	ســیاالن،	خشــچال	و	ســرخه	کــوه	هیــر،	همچــون	
ســدی	بلنــد	مانــع	رســیدن	ابرهای	بــاران	زای	شــمال	کشــور	

ــوند. ــوت	می	ش ــل	دره	الم ــه	داخ ب
بدیــن	لحــاظ	کوهنــوردان	هنگامــی	کــه	از	المــوت	راهــی	دره	

ســه	هــزار	هســتند،	پــس	از	عبــور	از	ناحیــه	ای	کوهســتانی	به	
یکبــاره	در	ورای	قلــه	ســیاالن	بــه	جنگلــی	ســبز	و	باطــراوت	
ــاد	 ــه	ی ــردی	را	ب ــوه	آن،	هــر	ف مــی	رســند	کــه	شــکوه	و	جل

ــدازد. ــا	می	ان ــاب	حلقه	ه ــم	ارب ــای	فیل ــای	زیب جنگل	ه
امــا	قلــه	ســیاالن	کــه	از	قلــل	مرتفــع	البــرز	غربــی	اســت،	از	
ــاب	منطقــه	المــوت	اســت	کــه	از	غــرب	 جلوه	هــای	بکــر	و	ن
ــه	قله	هــای	 ــگان«	و	ســپس	ب ــری	»کندی ــه	۳۹۵۰	مت ــه	قل ب
ــود.	از	ســمت	 ــن«	و	»خشــچال«	متصــل	می	ش ــی	جکی »گ
شــرق	نیــز	در	ابتــدا	بــه	قلــه	»ســیاه«	بــا	ارتفــاع	۳۶۵۰	متــر	
و	گردنــه	مشــهور	»ســلمبار«	می	رســد.	اگرچــه	یکــی	از	
ــه	قلــه	مســیر	»ده	هنیــز«	 ــرای	دســتیابی	ب راه	هــای	مهــم	ب
ــه	 ــی	ســیاالن	اســت،	امــا	راه	گازرخــان	ب در	عمــق	دره	جنوب
ــول	 ــادی	در	ط ــای	زی ــد	از	دیدنی	ه ــال	می	توان ــکه	چ خش

ــان	کنــد. مســیر	برخوردارم
ــر	اســت	شــب	 ــا	بهت ــن	مســیر	زیب ــی	در	ای ــرای	کوهپیمای ب
قبــل	را	در	یکــی	از	اقامتگاه	هــای	روســتایی	گازرخــان	
ــرم	خورشــید	 ــش	گ ــاب	و	تاب ــوع	آفت ــد	از	طل ــد	و	بع بگذرانی
ــراز	و	نشــیب	 ــا	و	پرف ــذاب،	زیب ــیر	ج ــن	مس ــوت،	وارد	ای الم

ــوید. ش
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ــوی	 ــن	و	تابل ــخ	زمی ــناخته	ای	از	تاری ــه	ناش ــان،	گنجین ــر	دلیج ــار	نخجی 	غ
زیبای۷۰میلیون	ســاله	ای	اســت	که	هنــوز	بخش	هایــی	از	آن	ناشــناخته	مانده	و	

همــواره	اعجــاب	و	شــگفتی	گردشــگران	را	برمــی	انگیــزد.	
ــهر	 ــری	ش ــراق	و	۱۰	کیلومت ــهر	ن ــری	ش ــج	کیلومت ــر	در	پن ــال	نخجی ــار	چ غ
دلیجــان	قــرار	گرفته	و	گنجینــه	ای	۷۰	میلیون	ســاله	از	اســرار	طبیعــت	را	در	دل	

خــود	جــای	داده	اســت.
ایــن	غــار	۱۲	کیلومتــری	بــا	داالن	هــا،	دهلیزهــا	و	اشــکال	مختلفــی	چــون	الک	
پشــت	و	بچــه	فیــل	و...	نمــادی	از	رمــز	و	رازهــای	طبیعــت	را	پنهــان	کرده	اســت.
ــاص	 ــکوهی	خ ــا	ش ــاع	تخــت،	آرام	و	ب ــم		ارتق ــوه	ک ــر	در	دل	ک ــار	چال	نخجی غ
ــن	 ــاله	دارد.	ای ــون	س ــد	میلی ــی	چن ــود	حکایت	های ــت	و	در	دل	خ ــده	اس آرمی
مجموعــه	زیبــا	و	کــم	نظیــر	متعلــق	بــه	دوره	ســوم	زمین	شناســی	اســت	و	یکی	
از	پدیــده		هــای	شــگفت	جهــان	بــه		شــمار	مــی		آیــد	کــه	در	ســال	۱۳۶۸	توســط	

گروهــی	از	کوهنــوردان	شناســایی	شــده		اســت.
ــا	۴۰	متــر	ارتفــاع	 ــن	غــار	دارای	۱۰	متــر	عــرض	و	بیــن	۱۰	ت ــی	ای ــه	اصل دهان
اســت	کــه	هــر	بیننــده		ای	بــا	گــذر	از	ایــن	دهانــه	و	ورود	بــه	غــار	بــه	حیــرت	و	

تفکــر	فــرو	مــی		رود.
غــار	نخجیــر	دارای	یــک	شــاخه		اصلــی	و	چنــد	شــاخه	فرعــی	اســت	کــه	تــا	کنــون	توســط	افراد	
محلــی	و	غــار	نوردان	مجــرب	در	حــدود	چهــار	کیلومتر	از	آن	شناســایی	شــده	و	پیــش	بینی	می	

شــود	حــدود	۸	تــا	۱۰	کیلومتــر	عمق	داشــته	باشــد.
تاکنــون	بالــغ	بــر	دو	هــزار	متــر	فضــای	خشــک	در	محوطــه	درونــی	ایــن	مجموعــه	شناســایی	
شــده		اســت	کــه	عمومــا	کریســتالیزه	بــوده	و	تزئینات	بلــوری	و	اســفنجی	کــف،	دیوارها	و	ســقف	

آن	از	نــاب	تریــن	نمونــه		هــای	موجــود	در	جهــان	اســت.
ــی		و	 ــاص		آب	وهوای ــرایط	خ ــدد	از	ش ــا	م ــال	ب ــا	س ــی	میلیون	ه ــت	ط ــالق	طبیع ــت	خ دس
جغرافیایــی	درون	غــار،	دهلیزهــا،	داالن	هــا،	کریدورهــا،	تــراس	هــا	و	حوضچــه		های	بــی		نظیری	
را	بــه	وجــود	آورده	کــه	بازتــاب	نــور	از	منشــورهای	بلور	کلســیت	در	کنــار	آویــزه		های	زیبــای	آن،	

هــر	بیننــده		ای	را	متحیــر	و	مبهــوت	مــی		کنــد.
ــا	اشــکال	متنــوع	ماننــد	 در	گنجینــه	شــگفتی	ایــن	غــار	اســرارآمیز	،	ســنگ		هــای	تزئینــی	ب
عقــاب،	الک	پشــت،	گــوزن،	انســان،	کبوتــر	و	تندیــس	هــای	عظیــم		الجثــه	بلوریــن	ایجاد	شــده	

اســت	کــه	بیشــتر	آنــان	از	جنــس	آهــک	اســت.
وجــود	یــک	دریاچــه	در	بخــش	انتهایــی	و	زیردســت	غــار	کــه	دیــواره،	ســقف	و	پیکــره		هــای	
اســرار	آمیــزآن	را	ســنگ		هــای	عجیــب	و	غریــب	محاصــره	کــرده،	زیبایــی	زایــد	الوصفی	بــه	این	
غــار	داده		اســت	و	بنابــر	آخریــن	اطالعــات	تاکنــون	۶۰۰	متــر	از	ایــن	دریاچــه	شناســایی	شــده	و	

وســعت	آن	بیــش	از	ســه	هــزار	متــر	تخمیــن	زده	مــی		شــود.
تهویــه		طبیعــی	هــوای	درونــی	غــار	در	فصــول	تابســتان	و	زمســتان	یکــی	دیگــر	از	عجایــب	ایــن	
ــن	 ــچ	گاه	در	ای ــرم	اســت	و	هی ــک	و	در	زمســتان	گ ــار	شــگفت	انگیزاســت،	در	تابســتان	خن غ

مجموعــه	بازدیــد	کننــدگان	بــا	کمبــود	اکســیژن	روبــرو	نمــی		شــوند.
رســوبات	دولومیتــی	بــا	رنــگ	آمیــزی	جالــب	در	جــای		جــای	غــار	نخجیــر،	پتانســیل	عظیمــی	
	از	اســفنج	هــای	بلوریــن	و	کریســتاله،	بــاغ	هــای	مرجانــی	و	مخــروط	هــای	گل	کلمــی	شــکل	را	

خلــق	کــرده	اســت.
ــاغ	وحــش،	 ــرزخ،	ب ــی،	فرســنگ،	دریاچــه،	ب تاالرهــای	ســفره	عــروس،	گل	کلمــی،	آبشــار	گل

ــادر	و	عجیــب	اســت. ــن	غــار	ن ــی	ای ــه	بخــش	هــای	دیدن چهلچــراغ	و	هیــوال	از	جمل
غــار	چــال	نخجیــر	بــه	عنــوان	یکــی	از	زیباتریــن	و	شــگفت	انگیزتریــن	آثــار	طبیعــی	در	منطقه	
دلیجــان	اســتان	مرکــزی	می	توانــد	بــه	جاذبــه	ای	منحصر	بــه	فــرد	در	صنعــت	گردشــگری	ایران	

و	عاملــی	بــرای	توســعه	و	رونــق	گردشــگری	در	ایــن	منطقــه	مبدل	شــود.
کارشناســان	قدمــت	ایــن	غــار	را	حــدود	۷۰میلیــون	ســال	می	داننــد	و	عامــل	اصلــی	و	اولیــه	بــه	
وجــود	آمــدن	ایــن	غــار	مرجانــی،	گســل	معکوســی	بــوده	کــه	در	منطقــه	عمــل	کــرده	و	پــس	از	

گذشــت	میلیون	هــا	ســال	بــه	ایــن	شــکل	در	آمــده	اســت.
از	خصوصیــات	غــار	چــال	نخجیــر	می	تــوان	بــه	تاالرهــای	متعــدد	و	حوضچه	هــای	آب،	
راهروهــای	طوالنــی،	مســیرهای	صعــب	العبــور	در	بعضــی	از	نقــاط	و	چکنده	
و	چکیده	هــای	بلوریــن	بســیار	متنــوع	و	زیبــا	و	حتــی	در	نقاطــی	منحصــر	به	

فــرد	اشــاره	کــرد.
ایــن	غــار	بــه	دلیــل	وجــود	مناظــر	بکــر	طبیعــی	و	جذابیــت	هــای	حیــرت	
ــژه	ای	در	جــذب	گردشــگر	و	توریســت	برخــوردار	 ــت	وی ــراوان	از	اهمی آور	ف
اســت	و	بــا	توجــه	بــه	قــرار	گرفتــن	غــار	در	دامنــه	کــوه،	دسترســی	بــه	آن	
بســیار	آســان	بــوده	و	بازدیدکننــدگان	بــه	راحتــی	قــادر	بــه	بازدیــد	از	ایــن	

محــل	هســتند.
تنــوع	ســنگ	های	موجــود،	ســنگ	هــای	کریســتال	بــا	شــکل	هــای	مختلف	
مثــل	آبشــار،	زیبایــی	خاصــی	بــه	غــار	نخجیــر	داده	اســت	بــه	طوری	کــه	هر	

بیننــده	ای	را	به	شــگفتی	وا	مــی	دارد.
ــه	ثبــت	 غــار	چــال	نخچیــر	در	ســال	۸۱	در	ردیــف	میــراث	ملــی	کشــور	ب

رســیده	اســت.
قــرار	گرفتــن	غــار	نخجیــر	در	کنــار	ابنیــه	تاریخــی	نــراق	یــک	محیــط	کامال	
ــت	گردشــگری،	 ــوع	و	ظرفی ــن	تن ــا	ای ــه	ب ــود	آورده	ک ــه	وج توریســتی	را	ب

ــود. ــق	صنعــت	گردشــگری	در	منطقــه	امیــدوار	ب ــه	رون ــوان	ب می	ت

»نخجیر« تابلوی شگفتی آور 
تاریخ ۷۰میلیون ساله
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ــوروزی ــگری ن گردش

روســتای	فارســیان	از	توابــع	شهرســتان	آزادشــهر	بــا	طبیعت	
بکــر	و	بــی	نظیــر	یکــی	از	جاذبــه	هــای	گردشــگری	گلســتان	
ــه	 ــگران	را	ب ــوروزی	گردش ــالت	ن ــام	تعطی ــه	در	ای ــت	ک اس

ــد.	 ــرا	مــی	خوان ســوی	خــود	ف
فارســیان،	روســتایی	محصورشــده	در	دل	کــوه	بــا	خانه	هــای	
ــای	 ــره	و	گلدان	ه ــی	تی ــگ	آب ــه	رن ــی	ب ــی،	پنجره	های پلکان
ــب	طاقچــه	 ــر	ل ــه	پشــت	پنجــره	ب شــمعدانی	کــه	معصومان
ــت	 ــا	و	صمیمی ــر	صف ــد	و	عط ــوش	کرده	ان ــا	خ ــار	ج انتظ
کوچه	پس	کوچه	هــای	پرشــیب	آن	را	دو	برابــر	می	کننــد.
ــت،	 ــتان	اس ــای	گلس ــتای	دلرب ــیان«	روس ــخن	از	»فارس س
ــای	 ــن	خانه	ه ــس	ای ــم	در	پ ــه	نمی	دان ــا	چراک ــم	دلرب می	گوی
ــر	 ــه	ازه ــت	ک ــه	اس ــه	ای	نهفت ــه	جاذب ــتایی	چ ــاده	روس س
ــت	داری	 ــی	دوس ــور	می	کن ــه	عب ــه	ای	ک ــه	و	پس	کوچ کوچ
بــه	عقــب	برگــردی	و	نظاره	گــر	زیبایــی	پشــت	ســرت	باشــی	
ــه	 ــا	حافظ ــه	ب ــه	را	ک ــرود	آنچ ــت	ب ــاد	نگاه ــادا	از	ی ــا	مب ت
ــس	 ــودت	لم ــق	وج ــا	عم ــی	و	ب ــط	می	کن ــمانت	ضب چش

می	کنــی.
روســتای	فارســیان	در	شهرســتان	آزادشــهر	قــرار	دارد،	ایــن	
ــا	درختــان	 روســتا	در	کوهســتانی	پوشــیده	از	جنــگل	کــه	ب
سرســبز	بلــوط	و	افــرا	چهــره	منطقــه	را	دیدنــی	کــرده	اســت،	
قــرار	دارد.	روســتای	فارســیان	تحــت	تأثیر	اقلیم	کوهســتانی،	

ــدل	دارد.	 ــتان	های	معت ــرد	و	تابس ــتان	های	س زمس
ــر	 ــتا	س ــید	در	ورودی	روس ــه	برس ــیان	ک ــتای	فارس ــه	روس ب
ــی	 ــتای	تاریخ ــوی	»روس ــه	تابل ــد	ک ــرده	ان ــت	ک دری	درس

فارســیان«	بــر	روی	آن	خودنمایــی	می	کنــد.
مــردم	ســاکن	ایــن	روســتا	بــه	زبــان	ترکــی	قشــقایی	صحبت	
ــط	 ــد،	فق ــر	ندارن ــود	خب ــینه	خ ــاد	از	پیش ــد	و	زی می	کنن
می	داننــد	نیاکانشــان	از	اســتان	فــارس	کــوچ	کــرده	و	بــه	ایــن	

ــد. ــه	آمده	ان منطق
ــا	غریبه	هــا	بیگانگــی	نمی	کننــد،	 اکثــر	مــردم	ایــن	روســتا	ب
بلکــه	بــا	دیــدن	مســافران	در	خانه	هایشــان	را	بــاز	می	گذارنــد	
تــا	بلکــه	رهگــذری	بــرای	عکــس	گرفتــن	از	باغچــه	و	نمــای	
چشــم	نواز	خانه	هایشــان	مهمــان	چنددقیقــه	ای	آن	هــا	

شــود.
ــت	و	 ــذار	در	طبیع ــرای	گشــت	و	گ ــد	ب چنانچــه	قصــد	داری
بافــت	تاریخــی	لبریــز	از	حرف	هــای	ناگفتــه	روســتا	را	نظــاره	
کنیــد،	می	توانیــد	بــا	پرداخــت	هزینــه	ای	از	لیدر	محلــی	بهره	

منــد	شــوید.
ــی	 ــی	و	طبیع ــای	تاریخ ــام	جاذبه	ه ــد	از	تم ــر	می	خواهی اگ
ــان	 ــم	زم ــه	دو	روز	و	نی ــد	ب ــدن	کنی ــیان	دی ــتای	فارس روس
احتیــاج	داریــد.	ناگفتــه	نمانــد	اقامــت	در	روســتای	فارســیان	
بیــن	۱۰۰	الــی	۱۵۰	هــزار	تومــان	بــرای	یــک	خانــواده	چهــار	

نفــره	هزینــه	دارد.
اگــر	بخواهــم	برایتــان	از	فضــای	بافــت	تاریخــی	روســتا	بگویم	
نخســتین	چیــزی	کــه	می	توانم	بــه	آن	اشــاره	کنم	»ســابات«	
هــا	هســتند،	ســابات	بــه	کوچه	هــای	مســقفی	گفته	می	شــود	
کــه	قســمت	باالیــی	آن	در	مالکیــت	شــخصی	و	فضــای	زیــر	
ســقف	در	مالکیــت	عمومــی	قــرار	دارد.	در	فارســیان	در	حــال	

حاضــر	۶۳	ســابات	ســالم	دیــده	می	شــود.
ــن	روســتا	کوچه	هــای	 ــای	ای ــای	زیب یکــی	دیگــر	از	جاذبه	ه
ــتا	 ــن	روس ــع	در	ای ــت،	در	واق ــن	روستاس ــان	ای ــتی	کن آش
ــرادی	 ــا	اف ــده	ت ــاخته	ش ــگ	س ــر	تن ــه	و	معاب ــن	کوچ چندی
ــردد	 ــا	ت ــن	کوچه	ه ــه	از	ای ــی	ک ــتند	و	زمان ــر	هس ــه	قه ک

می	کننــد	ناچــار	بــا	هــم	برخــورد	داشــته	
ــی	 ــت	تاریخ ــد	باف ــه	نمان ــند	ناگفت باش
ــین	رو	 ــه	ماش ــک	کوچ ــا	ی ــتا	تنه روس
ــردد	 ــکان	ت ــا	ام ــی	کوچه	ه دارد	و	در	مابق

ــدارد. ــود	ن ــودرو	وج خ
ــی	 ــا	یکــی	از	چیزهای ــور«	ه وجــود	»تن
اســت	کــه	در	فارســیان	زیــاد	بــه	چشــم	
می	خــورد،	در	واقــع	در	هــر	کوچــه	
یــک	تنــور	وجــود	دارد	کــه	اهالــی	
ایــن	کوچــه	در	حفــظ	و	نگــه	داری	
و	اســتفاده	از	آن	تنــور	بــا	یکدیگــر	

شــریک	هســتند.
ــت	 ــرای	پخ ــه	ب ــر	اینک ــالوه	ب ــا	ع تنوره

ــان	 ــالط	زن ــرای	اخت ــم	ب ــی	ه ــود	محل ــتفاده	می	ش ــان	اس ن
روستاســت	و	اگــر	کســی	بخواهــد	بــرای	پســرش	زن	بگیــرد	
ــه	 ــود	البت ــام	می	ش ــور	انج ــار	تن ــتگاری	درکن ــن	خواس ای
اهالــی	روســتا	معتقدنــد	بــه	همــان	تعــداد	خواســتگاری	هایی	
کــه	در	جــوار	ایــن	تنورهــا	منجــر	بــه	ازدواج	می	شــود	

ــد. ــی	پاش ــم	م ــم	از	ه ــی	ه زندگی	های
اهالــی	روســتای	فارســیان	بــه	چهارشــنبه	هااعتقــاد	خاصــی	

ــد. ــان	بیشــتری	پخــت	می	کنن ــن	روز	ن ــد	و	در	ای دارن
ــت،	 ــن	روستاس ــای	ای ــر	دیدنی	ه ــتی	از	دیگ ــای	خش خانه	ه
قالب	هــای	خشــتی	بــه	کار	رفتــه	در	ایــن	خانــه	منحصــر	بــه	
فــرد	بــوده	و	در	مکان	هــای	دیگــر	اســتفاده	ای	نشــده	اســت،	
ارتفــاع	هــر	یــک	از	ایــن	خشــت	ها	۱۰	ســانتی	متــر	و	طــول	
ــر	 ــی	دو	براب ــوده	یعن ــر	ب ــانتی	مت ــم	۲۰	س ــرض	آن	ه و	ع
خشــت	هایی	کــه	در	بافــت	تاریخــی	گــرگان	از	آن	بهــره	بــرده	

شــده	اســت.
ــتا	 ــن	روس ــای	ای ــا	خانه	ه ــه	ب ــه	در	رابط ــی	ک ــی	از	نکات یک
ــه	کار	رفتــه	زردو	ســفید	در	ایــن	 ــواز	اســت	رنــگ	ب چشــم	ن
ــه	هاســت،	در	واقــع	آن	چیــزی	کــه	مــا	فکــر	می	کنیــم	 خان
ــه	 ــگ	نیســت	بلک ــن	ســبک	اســت	رن ــه	ای ــزی	ب ــگ	آمی رن
نوعــی	ِگل	بــا	نــام	»شــولی«	و	یــا	در	گویــش	محلی	»ســوآما«	
اســت	کــه	در	اعیــاد	مختلــف	و	مناســبت	ها	زنــان	روســتا	بــه	

ــد. ــی	مالن ــود	م ــای	خ ــای	خانه	ه ــف	و	دیواره	ه ک
ــه	 ــچ	گاه	ب ــان	هی ــام	کارهایش ــرای	انج ــتا	ب ــای	روس اه
بیــرون	از	روســتا	متوســل	نمی	شــوند	و	بــه	هــر	چــه	
احتیــاج	دارنــد	از	داخــل	روســتا	و	ظرفیت	هــای	خــود	

روســتا	بهــره	می	برنــد.
بیــن	۴۵۰	تــا	۵۰۰	خانــه	خشــتی	در	ایــن	روســتا	وجــود	دارد	
ــن	 ــه	ای	در	ای ــه	طبق ــه	س ــوده	و	خان ــه	ب ــراً	دو	طبق ــه	اکث ک
روســتا	بــه	چشــم	نمی	خــورد.	معمــوالً	در	ایــن	خانه	هــای	دو	
طبقــه،	طبقــه	نخســت	در	حکــم	انبــاری-	دامــی	و	یــا	مغــازه	
ــه	 ــی	خان ــه	اســکان	اهال اســتفاده	مــی	شــده	و	طبقــه	دوم	ب

ــاص	دارد. اختص
در	ایــن	روســتا	مکان	هایــی	هــم	وجــود	دارد	کــه	بــه	
ــه	 ــته	ها	ک ــع	در	گذش ــت	در	واق ــروف	اس ــین«	مع »دخترنش
ــران	 ــت	دخت ــود	نداش ــتا	وج ــن	روس ــی	در	ای ــه	کش آب	لول
ــد	 ــل	بُع ــه	دلی ــد	و	ب ــمه	می	رفتن ــه	چش ــرای	آب	آوردن	ب ب
مســافت	طوالنــی	بــه	ایــن	مکان	هــا	کــه	می	رســیدند	
البتــه	در	روســتا	 نشســته	و	خســتگی	در	می	کردنــد،	
ــه	 ــود	دارد	ک ــین	وج ــوان	پیرنش ــت	عن ــم	تح ــی	ه فضاهای

ــت. ــن	در	روستاس ــراد	مس ــع	اف ــل	تجم مح
هــرگاه	از	دیــدن	بافــت	تاریخــی	روســتا	ســیر	شــدید	
می	توانیــد	بــه	طبیعــت	اطــراف	فارســیان	هــم	ســرکی	
بکشــید	جایــی	کــه	می	تــوان	شــالیزارهای	طبقانــی	را	از	یــک	
ــه	نظــاره	نشســت	و	محــو	زیباییــش	شــد	و	از	ســوی	 ســو	ب
دیگــر	بافــت	تاریخــی	روســتا	و	نمــای	کوهســتانی	کــه	ایــن	

ــت. ــت	اس ــل	رؤی ــرده	قاب ــور	ک ــتا	را	محص روس
ــتای	 ــی	روس ــاد«	در	نزدیک ــه	»قنبرآب ــکان،	تپ ــن	م ــام	ای ن
فارســیان	اســت	کــه	بــرای	گردشــگران	یــک	تپــه	جادویــی	

دشت اسب های وحشی در انتظار گردشگران

فارسیان؛ روستای دلربای گلستان

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 15 | شماره 37 | اسفند 97

ــوروزی ــگری ن گردش

ــالیزارهای	 ــوب	ش ــمت	جن ــه	از	س ــن	تپ ــراز	ای ــر	ف ــت،	ب اس
طبقاتــی،	از	ســمت	شــرق	بافــت	تاریخــی	روســتا	و	از	شــمال	

ــت. ــت	اس ــل	رؤی ــتان	قاب کوهس
ــی	 ــه	در	نزدیک ــی	ک ــگری	طبیع ــه	گردش ــن	جاذب نزدیکتری
ــام	 ــه	دره«	ن ــار	»یوخارک ــرار	دارد	آبش ــیان	ق ــتای	فارس روس
دارد	کــه	زیبایــی	چشــم	نــوازی	دارد،	انــواع	میوه	هــای	
جنگلــی ماننــد انگــور، زالزالــک، انجیــر ســیاه و ســفید و … 
در ایــن	منطقــه	رشــد	پیــدا	کــرده	و	قابــل	دسترســی	اســت.	
ــود	 ــی	وج ــال	طبیع ــک	یخچ ــار	ی ــن	آبش ــداد	همی در	امت
ــه	 ــاده	روی	دو	ســاعت	و	نیم ــا	پی ــه	از	خــود	روســتا	ب دارد	ک
ــی	 ــن	یخچــال	طبیع ــید.	ای ــال	رس ــن	یخچ ــه	ای ــوان	ب می	ت
در	هــر	چهــار	فصــل	ســال	یــخ	دارد	و	اغلــب	دامــداران	بــرای	
جداســازی	کــره	از	ماســت	از	یخ	هــای	ایــن	یخچــال	طبیعــی	

بهــره	می	برنــد.
رودخانــه	ای	بســیار	زیبــا	هــم	از	وســط	روســتا	می	گــذرد	کــه	
ــه	 ــه	می	شــود،	مجوع از	۲۵	چشــمه	همیشــه	جوشــان	تغذی
ــای	 ــر	جاذبه	ه ــه«	از	دیگ ــر	خان ــه	ای	»کبوت ــج	پل ــار	پن آبش
فارســیان	اســت.	رشــته	کوهــی	در	امتــداد	رشــته	کــوه	البــرز	

وجــود	دارد	بــه	نــام	»علــی	کمــری«	کــه	فضــای	کوهســتانی	
آن	مناســب	بــرای	صخــره	نــوردی	اســت.

روســتای	 ییــالق	 در	 دیمــی	 زمین	هــای	 هکتــار	 	۴۴۰
ــت،	 ــی	اس ــود	دیدن ــوع	خ ــه	در	ن ــود	دارد	ک ــیان	وج فارس
ــی	 ــه	ای	قدیم ــده	در	قلع ــش	ک ــک	آت ــای	ی ــن	بقای همچنی
ــن	»ممــرز«	 وجــود	دارد،	در	جنــگل	مرکــو	یکــی	از	بزرگتری
ــرز	 ــن	م ــای	ای ــا	وجــود	دارد	قطــر	درخت	ه ــای	حــال	دنی ه

ــت. ــر	اس ــانتی	مت ــا	۹۰	س ــن	۸۰	ت بی
دشــت	اســب	های	وحشــی	منطقــه	فارســیان	بعــد	از	کشــور	
مغولســتان	دومیــن	مکانــی	اســت	کــه	از	نظــر	وســعت	مراتع	
در	دل	خــود	اســب	های	وحشــی	را	جــای	داده	اســت،	مســیر	
کوهپیمایــی	رســیدن	بــه	ایــن	دشــت	حــدود	هفــت	کیلومتر	

بــوده	و	بــا	آفــرود	۴۵	دقیقــه	زمــان	می	بــرد.
افــرادی	کــه	تصمیــم	دارنــد	در	اقامــت	گاه	هــای	ایــن	روســتا	
ــه	 ــای	ک ــوئیت	ه ــد	از	س ــند	می	توانن ــته	باش ــکان	داش اس
ــوم	 ــز	ب ــا	مرک ــود	و	ی ــاره	داده	می	ش ــاکنین	اج ــط	س توس
گــردی	روســتا	بهــره	ببرنــد،	در	ایــن	روســتا	می	توانیــد	بــرای	
صبحانــه	یــک	منــوی	کامــل	شــامل	تخــم	مــرغ	محلــی،	نــان	
محلــی،	شــیر	محلــی،	مربا،	کــره	و	پنیــر	محلــی	همراه	بــا	دم	

نــوش	زعفــران	یــا	بــه	لیمــو	را	با	قیمــت	۱۸	
هــزار	تومــان	بــرای	یــک	نفــر	تهیــه	کنیــد،	
ــن	روســتا	 ــه	ای	هــم	کــه	می	توانیــد	در	ای ــن	صبحان ارزان	تری

میــل	کنیــد	قیمتــی	حــدوداً	هشــت	هــزار	تومــان	دارد.
الزم	بــه	ذکــر	اســت	تمــام	محصــوالت	ارائــه	شــده	در	ایــن	
ــرای	 ــت.	ب ــود	روستاس ــدات	خ ــک	و	از	تولی ــتا	ارگانی روس
ــنتی	 ــذای	س ــه	غ ــو«	ک ــارا	پل ــد	»ق ــم	می	توانی ــار	ه ناه
مــردم	روستاســت	ســفارش	دهیــد،	قاراپلــو	غذایــی	شــبیه	
بــه	چکدرمــه	غــذای	ســنتی	قــوم	ترکمــن	بــوده	کــه	هــر	
ــورم	 ــان	دارد	امابات ــدوداً	۲۲	هزارتوم ــی	ح ــرس	آن	قیمت پ
ــر	 ــم	متغی ــان	ه ــا	۲۵	هزارتوم ــت	آن	ت ــا	قیم ــن	روزه ای

ــت. اس
ــواع	 ــو	و	ان ــک	پل ــدس،	زرش ــن	ع ــه	چی ــو،	ت ــبزی	پل س
ــان	 ــارش	ن ــا	مــرغ	طبــخ	می	شــود	و	در	کن غذاهــای	کــه	ب
»پنجــه	کــش«،	نــان	معــروف	روســتا	ســرو	می	شــود	
از	دیگــر	غذاهایــی	اســت	کــه	در	ایــن	روســتا	طبــخ	
می	شــود	و	مســافران	می	تواننــد	بــرای	وعــده	ناهــار	
ــان	 ــزار	توم ــا	۳۰	ه ــن	۱۸	ت ــت	بی ــا	قیم ــی	ب ــود	غذای خ
ــی	 ــرب	و	چیل ــذای	چ ــه	غ ــر	چ ــع	ه ــد.	در	واق ــه	کنن تهی
ــه	میــزان	محتــوا	قیمــت	آن	هــم	 ــری	ســفارش	دهیــد	ب ت

افزایــش	پیــدا	می	کنــد.

بــرای	شــام	هــم	انــواع	آش	هــای	معــروف	یــا	محلــی	در	منــو	
ــی	 ــر	غذاهای ــت	دیگ ــو	و	کتل ــی،	کوک ــود؛	عدس ــدا	می	ش پی
ــد	 ــتا	می	توانی ــن	روس ــت	در	ای ــورت	اقام ــه	در	ص ــت	ک اس
ــرای	شــام	هــم	می	توانیــد	هزینــه	 تهیــه	و	مصــرف	کنیــد.	ب

ــد. ــان	بپردازی ــزار	توم ــا	۲۲	ه ــن	۱۵	ت بی
ــان	 ــد	ن ــوغات	داری ــد	س ــد	خری ــان	قص ــرای	عزیزانت ــر	ب اگ
محلــی،	صنایــع	دســتی	ماننــد	شــال	و	چــادر	شــب،	نوعــی	
حولــه	از	جنــس	ابریشــم	مصنوعــی،	انــواع	خشــکبار	و	
ــد.	 ــه	کنی ــد	تهی ــه	می	توانی ــت	ک ــی	اس ــیجات	چیزهای ترش
ــا	 ــه	ب ــی	دارد	ک ــا	کیفیت ــوب	و	ب ــج	خ ــیان	برن ــه	فارس البت
ــت	 ــر	کاش ــون	دی ــی	چ ــود،	ول ــت	می	ش ــمه	کش آب	چش

می	شــود	دیرهــم	برداشــت	می	شــود.
در	ایــن	بــازار	داغ	جــذب	گردشــگر	خیلــی	از	مســئوالن	تالش	
می	کننــد	فارســیان،	ایــن	کهــن	روســتای	دلربای	گلســتان	را	
ماســوله	دوم	بنامنــد	امــا	بدانیــد	کــه	اگــر	فارســیان	اراده	کند	

خــود	نامــی	بــزرگ	در	عرصــه	گردشــگری	خواهــد	بــود.
فارســیان	روســتایی	اســت	کــه	شــاید	بــا	پــای	خودتــان	بــه	
ــان	 ــای	دلت ــه	شــود	پ ــن	ک ــای	رفت ــا	دم	دم ــد	ام آنجــا	بیایی

ــدارد. ــرک	آنجــا	را	ن ــارای	ت ی
ــد	دوربیــن	 ــد	از	فارســیان	پشــیمان	بازنگردی اگــر	می	خواهی
عکاســی	و	یــک	جفــت	کفــش	راحتــی	را	فرامــوش	نکنیــد.
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اُزبکی؛یادگاری از 
عصر آهن/

 به اسرار تدفین های 
گورخمره ای پی ببرید

در	 جهــان	 خشــت	 کهــن	 ســرزمین	 بــه	 ســفر	 بــا	
ســکونتگاه	های	قــوم	مــاد	قــدم	بزنیــد	و	بــه	اســرار	

ببریــد.	 پــی	 خمــره	ای	 گــور	 تدفین	هــای	
ســفر	بــه	ســرزمین	کهــن	خشــت	جهــان	و	مشــاهده	
ــاله	 ــد	هزارس ــت	چن ــر	قدم ــه	بیانگ ــی	ک ــای	تاریخ تپه	ه
اســت،	می	توانــد	جذابیتــی	بی	نظیــر	را	نصیــب	گردشــگران	
کنــد	منابــع	و	اســناد	تاریخــی	و	مطالعــات	باستان	شناســی	
ــاد	 ــتان	نظرآب ــی	در	شهرس ــای	تاریخ ــا	و	تپه	ه از	محوطه	ه

همگــی	بیانگــر	وجــود	فرهنــگ	غنــی	ایــن	ســرزمین	از	دوران	پیش	ازتاریــخ	اســت	وجــود	
بقــاع	متبــرک	امامــزاده	ابراهیــم	)ع(،	امــام	زاده	ابوالحســن	)ع(،	تینــال	تپــه،	محوطه	باســتانی	
ازبکــی،	روســتاهای	زیبــا	ازجملــه	روســتای	عشــایری	»ُگلــدره«	و	روســتای	شــیخ	حســن	
ــن	شهرســتان	 ــه	ای ــادی	را	ب ــای	گردشــگران	زی ــار	تاریخــی	اســت	هرســال	پ کــه	مهــد	آث

می	کشــاند.
	

روایتی از تپه اُزبکی و خشت ۹ هزارساله
محوطــه	باســتانی	ازبکــی	در	روســتای	ازبکــی	از	توابــع	دهســتان	احمدآبــاد	مصــدق	از	بخش	
مرکــزی	شهرســتان	نظرآبــاد	قــرار	دارد	بــرای	نخســتین	بــار	در	ســال	۴۸	شمســی	ایــن	تپــه	
باســتانی	شناســایی	و	چنــد	ســال	بعــد	در	فهرســت	میــراث	ملــی	ایــران	ثبــت	شــد	ازبکــی	
ــن	 ــه	ارزشــمند	اســت	کهن	تری ــار	و	۱۰	تپ ــر	۱۰۰	هکت محوطــه	باســتانی	گســترده	ای	براب

خشــت	جهــان	در	ایــن	محوطــه	کشف	شــده	اســت.
در	شــرق	روســتای	ازبکــی	تپــه	ای	بــا	هفــت	هــزار	ســال	قدمــت	وجــود	دارد،	ازبکــی	محوطه	
ــه	 ــر	و	شــش	تپ ــاع	۲۶	مت ــه	ارتف ــد	مرکــزی	ب ــه	بلن ــک	تپ باســتانی	گســترده	ای	شــامل	ی
کوتاه	تــر	بــه	نام	هــای	»تخــت	گاه«،	»جیــران«،			»مــارال«،		»دوشــان«،	»یــان«	و	»گومیــش«	
ــاز	بشــری	در	 ــن	خشــت	های	دست	س ــه	قدیمی	تری ــای	صــورت	گرفت اســت	طــی	کاوش	ه
ــزار	ســال	پیــش	ســکونتگاه	 ــار	ه ــا	حــدود	چه ــن	محوطــه	ت ــه	کشف	شــده	اند	ای جیران	تپ
ــای	 ــته	زمین	ه ــال	های	گذش ــول	س ــی	در	ط ــل	بی	توجه ــه	دلی ــا	ب ــود	ام ــا	ب ــوم	ماده ق

ــد. ــغال	کرده	ان ــا	را	اش ــای	تپه	ه ــاورزی	ج کش
ــت	از	 ــه	اُزبکــی	حکای ــت	کاوش	در	محوط ــده	توســط	سرپرســت	هیئ ــات	به	عمل	آم تحقیق
ــاحل	 ــا	س ــی(	ت ــه	اصل ــع	)تپ ــه	مرتف ــمال	تپ ــع	در	ش ــاری	واق ــای	اقم ــه	تپه	ه ــن	دارد	ک ای

ــت. ــته	اس ــه	داش ــته	ادام ــری	آن	می	گذش ــدود	۵۰۰	مت ــه	از	ح ــه	ای	ک رودخان
نــام	اُزبکــی	برگرفتــه	از	روســتایی	بــه	همیــن	نــام	اســت	کــه	احتمــاالً	از	دوران	صفویــه		بــه	

بعــد	»یــوز	بیگــی«	بــوده	و	باگذشــت	زمــان	بــه	»اوز	بیگــی«	و	»اُزبکــی«	تغییریافتــه	اســت	
ایــن	محوطــه	باســتانی	هشــتم	مهرمــاه	ســال	۵۲	بــه	شــماره	۹۵۵	در	فهرســت	آثــار	ملــی	
جــای	گرفــت،	بــر	اســاس	کاوش	هــای	باستان	شناســی	محوطــه	باســتانی	اُزبکــی	دربرگیرنده	
ــا	دوره	اســالمی	اســت،	یکــی	از	دالیــل	 تاریخــی	از	اواخــر	هــزاره	هفتــم		پیــش	از	میــالد	ت
انتخــاب	کاوش	در	ایــن	محوطــه	باســتانی،		وجــود	نمونه	هایــی	از	ســفال	فــالت	مرکــزی	بــا	

ــر	از	آن	اســت. قدمــت	هــزاره	چهــارم	پیــش	از	میــالد	و	پیش	ت
»یــان	تپــه«	بــه	معنــای	)تپــه	کنــاری(	در	حــدود	یــک	کیلومتری	غــرب	تپــه	مرتفــع	اُزبکی	
واقع	شــده	و	آثــار	به	دســت	آمده	از	دوشــان	تپــه	متعلــق	بــه	دوره	هــای	پیش	ازتاریــخ،	

تاریخــی	و	اســالمی	اســت.
نحــوه	چیدمــان	دیوارهــا	در	معمــاری	ایــن	بنــا	نشــان	می	دهــد	کــه	ســاکنان	فــالت	مرکزی	
ــوع	 ــده	درمجم ــر	گذران ــت	س ــتی	را	پش ــاری	خش ــتین	معم ــل	نخس ــن	مراح ــران	در	ای ای
ــه	 ــوط	ب ــا	مرب ــورد	از	آن	ه ــک	م ــت،	ی ــت	آمده	اس ــن	به	دس ــت	تدفی ــا	بیست	وهش کاوش	ه
ــوزده	 ــه	دوره	اســالمی	و	ن ــق	ب ــن	متعل دوره	پیــش	از	اســالم	)دوره	تاریخــی(،	هشــت	تدفی
ــوط	می	شــود	همچنیــن	۵۷	درصــد	تدفین	هــای	 ــه	دوره	پیش	ازتاریــخ	مرب تدفیــن	دیگــر	ب

ــق	دارد. ــودکان	تعل ــه	ک ــی	ب پیش	ازتاریخ
»مــارال	تپــه«	بــه	معنــای	)تپــه	آهــوی	نــر(		یکــی	از	تپه	هــای	اقمــاری	اســت	کــه	حــدود	
۵۰	متــری	غــرب	تپــه	مرتفــع	ازبکــی	قــرار	دارد،		معمــاری	مــارال	تپه	مربــوط	بــه	دوره	مادها	
ــه	دســت	آمــد،	 ــه	ای	ب ــر	انباشت	ســنگ	های	رودخان اســت	تدفین	هــای	گورخمــره	ای	در	زی

ایــن	تدفین	هــا	متعلــق	بــه	افــراد	کــم	ســن	و	ســالی	اســت.
در	جنــوب	محوطــه	اُزبکــی	بافاصلــه	۲۵۰	متــر،	تپــه	ای	مــدور	و	تقریبــاً	مســطح	بــا	ارتفاعــی	
ــه	معنــای	)آهــوی	 ــام	»جیــران	تپــه«	قرارگرفتــه	اســت	جیــران	ب ــه	ن در	حــدود	دو	متــر	ب
مــاده(		اســت	در	ایــن	تپــه	بقایــای	ســه	دوره	عمــده	فرهنگــی	شــامل	اســالمی،	عصــر	آهن	و	

ــد. ــایی	ش ــخ	شناس پیش	ازتاری
حاصــل	کاوش	هــا	در	جیــران	تپــه	نمایــان	شــدن	گورهــای	متعلــق	بــه	دوره	هــای	اســالمی	
ــه	دوره	 ــق	ب ــی	متعل ــای	فرهنگ ــای	الیه	ه ــطحی	تر	و	بقای ــای	س ــن	در	الیه	ه ــر	آه و	عص
ــود	وجــود	بقایــای	معمــاری	عظیــم	 ــر	ب پیش	ازتاریــخ	فــالت	مرکــزی	در	الیه	هــای	عمیق	ت
ــتان	هایی	 ــدن	گورس ــت	آم ــه	دس ــا	آن	ب ــان	ب ــالد	و	هم	زم ــش	از	می ــزاره	اول	و	دوم	پی از	ه
متعلــق	بــه	ایــن	دوران،	محوطــه	اُزبکــی	را	بــه	یکــی	از	نادرتریــن	محوطه	هــای	شناخته	شــده	

ــر	عصــر	آهــن	معرفــی	می	کنــد. اث
»دوشــان	تپــه«	بــه	معنــای	)تپــه	خرگــوش(،	در	فاصلــه	تقریبــی	۳۰۰	متــری	شــمال	غــرب	
تپــه	مرتفــع	اُزبکــی	بــه	طــول	۱۵۰	و	عــرض	۱۰۰	و	ارتفــاع	۴	متــر	واقع	شــده	اســت،	کاوش	
ــه	عصــر	آهــن	۳	)دوره	 ــه	دو	دوره	فرهنگــی	مهــم	را	شــامل	می	شــود	ازجمل در	دوشــان	تپ
مــاد(	و	عصــر	آهــن	۲،	کــه	پربارتریــن	مــدارک	معمــاری	از	دوره	دوم	عصــر	آهــن	۲	در	ســه	

الیــه	بــه	دســت	آمــد.
معمــاری	تقریبــاً	ســالمی	بــر	روی	تپــه	مرتفــع	مرکــزی	اســت	کــه	از	مهم	تریــن	آثــار	دوره	
ــاری	نخســتین	 ــی	از	معم ــای	اصیل ــر	دارای	ویژگی	ه ــن	اث ــوده	ای ــزی	ب ــالت	مرک ــاد	در	ف م
فرمانروایــان	آریایــی	در	ایــران	اســت	و		دارای	هفــده	فضــای	معمــاری	اســت	کــه	از	مهم	ترین	
آن	هــا	می	تــوان	از	بــاروی	پیرامــون	دژ،	حیــاط	بــزرگ	شــرقی،	انبــار	جنوبــی،	تــاالر	بــزرگ	
ــاق	 ــد،	ات ــاالر	معب ــکو	دار،	ت ــزرگ	س ــاق	ب ــرب	دژ،	ات ــه	غ ــمالی	در	میان ــاالر	ش ــی،	ت جنوب

ــام	بــرد. نگهبانــان،	صندوقخانــه،	تأسیســات	آشــپزخانه	ای	و	دروازه	ورود	بــه	دژ	ن
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	روستای شیخ حسن و گشت وگذاری در تپه های تاریخی
ــر	 ــن،	بیانگ ــیخ	حس ــتای	ش ــدوده	ی	روس ــی	در	مح ــتانی	و	تاریخ ــار	باس آث
قدمــت	چنــد	هزارســاله	مدنیــت	در	ایــن	منطقــه	اســت	کارشناســان	میــراث	
فرهنگــی	تاکنــون	چهــار	محوطــه	باســتانی	را	حــول	روســتای	شــیخ	حســن	

ــد	. ــی	کرده	ان ــایی	و	بررس شناس
در	غـرب	ایـن	روسـتا	مزرعـه	ای	بـه	نـام	»قزل	حصـار«	وجـود	دارد	کـه	در	
حدفاصـل	ایـن	مزرعه	و	روسـتای	شـیخ	حسـن	تعـدادی	تپه	کوچـک	و	بزرگ	
مشـاهده	می	شـود	دو	تپه	سـمت	شـمال	بـه	نام	هـای	قزل	حصـار	بـزرگ	و	تپه	

سـمت	جنـوب	بـه	تپـه	قزل	حصـار	کوچـک	»کـرش	تپـه«	معروف	انـد.
از	تپــه	شــرقی	قزل	حصــار	بــزرگ،	آثــار	ســفالی	به	دســت	آمده	اســت	
ــماعیل	آباد	 ــتانی	اس ــه	باس ــفالینه	های	محوط ــه	س ــی	ب ــباهت	فراوان ــه	ش ک
ســاوجبالغ	و	چشــمه	علی	ری	دارد،	قدمــت	آن	هــا	بــه	هــزاره	چهــارم	و	پنجــم	

ــد. ــیح	می	رس ــالد	مس ــش	از	می پی
ــاب	 ــدون	لع ــاب	دار	و	ب ــفالی	لع ــار	س ــزرگ	از	آث ــار	ب ــی	قزل	حص ــه	غرب تپ
منقــوش	و	بــدون	منقــوش	دوران	اســالمی	به	ویــژه	ســفال	های	متعلــق	
ــه	 ــت.	در	تپ ــت	آمده	اس ــری	به	دس ــری	قم ــم	هج ــا	نه ــوم	ت ــرون	س ــه	ق ب
ــزاره	ی	اول	 ــه	ه ــق	ب ــت	آمده	متعل ــفالی	به	دس ــار	س ــک	آث ــار	کوچ قزل	حص
ــس	 ــار	از	جن ــتایی	قزل	حص ــه	ی	روس ــت	و	قلع ــیح	اس ــالد	مس ــش	از	می پی

ــت. ــوی	اس ــل	پهل ــار	و	اوای ــه	دوره	ی	قاج ــق	ب ــتی	و	متعل خش
	

تینال تپه و ماجرای سفالینه های قبل از میالد
یکـی	دیگـر	از	آثار	تاریخـی	نظرآباد،	روسـتای	خرم	آباد	اسـت	کـه	در	فاصله	دو	
کیلومتـری	جنوب	غربـی	آن	محوطه	باسـتانی	»تینال	تپـه«	قـرار	دارد	این	اثر	

در	دوران	تاریخـی	و	اسـالمی	دارای	رونق	بسـیاری	بوده	اسـت.
ــطح	و	 ــوفه	در	س ــفالینه	های	مکش ــار	س ــاری	و	آث ــواهد	معم ــه	ش ــه	ب توج
پیرامــون	ایــن	تپــه	نشــان	از	آثــار	دژ	باســتانی	دارد	آثــار	موجــود	مربــوط	بــه	

ــت. ــالمی	اس ــفالینه	های	دوران	اس ــالد	و	س ــل	از	می ــزاره	اول	قب ه

تپه شرف الدین با ارتفاع ۱۶ متر 
ــه	 ــی	ب ــار	مل ــت	آث ــر	در	فهرس ــاع	۱۶	مت ــا	ارتف ــاد	ب ــرف	الدین	نظرآب ــه	ش تپ
ــوده	 ــل	از	اســالم	ب ــای	قب ــه	دوره	ه ــوط	ب ــت	رســیده	اســت	و	اگرچــه	مرب ثب
ــان	از	 ــه	نش ــطوح	تپ ــده	در	س ــار	پراکن ــفالینه	ها	و	آث ــه	س ــا	نمون ــت	ام اس

ــدد	دارد. ــرون	متع ــی	ق ــه	ط ــن	منطق ــان	در	ای ــتقرار	انس اس
ــه«	 ــرش	تپ ــه	»ک ــن	منطق ــده	ای ــتانی	ثبت	ش ــای	باس ــار	و	تپه	ه ــر	آث از	دیگ
ــن	 ــیخ	حس ــتای	ش ــل	روس ــر	در	حدفاص ــش	مت ــاع	ش ــا	ارتف ــه	ب ــت	ک اس
پراکندگــی	ســفالینه	های	 قزل	حصــار	خودنمایــی	می	کنــد	 مزرعــه	 و	
ــه	و	 ــالد	در	ســطح	کــرش	تپ ــل	از	می ــزاره	اول	قب ــه	ه ــوط	ب خاکســتری	مرب
اطــراف	آن	نشــان	دهنده	اهمیــت	ایــن	تپــه	اســت.	همچنیــن	برخــی	قطعــات	
ســفال	دست	ســاز	بــا	پخــت	نامرغــوب	در	ایــن	تپــه	کشف	شــده	کــه	قدمــت	

ــردد. ــالد	بازمی	گ ــل	از	می ــم	قب ــم	و	شش ــزاره	پنج ــه	ه آن	ب
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ــه	 ــیاری	دارد	ک ــای	بس ــوغات	ه ــاری	س ــال	و	بختی 	چهارمح
مهمتریــن	آنهــا	گز	بلداجــی،	زعفــران،	پولکــی،	نبــات،	گیاهان	

دارویی،عســل،	لبنیــات	و...	اســت.	
ــه	 ــیاری	دارد	ک ــای	بس ــوغات	ه ــاری	س ــال	و	بختی چهارمح
مهمتریــن	آنهــا	گــز	بلداجــی،	پولکــی،	نبــات،	گیاهــان	دارویی	

ــت. و...	اس
ــز	 ــاری	گ ــال	و	بختی ــوغات	چهارمح ــن	س ــی	از	مهم	تری یک
ــن	آن	 ــه	مهم	تری ــم	ک ــاده	مه ــد	م ــب	چن ــه	از	ترکی ــت	ک اس
انگبیــن،	ســفیده	تخم	مــرغ،	مغــز	پســته	و	بادام	اســت	ســاخته	

می	شــود.
ایــن	شــیرینی	معــروف	و	ســنتی	ایــران	بــه	علــت	طعــم	لذیــذ	

ــدان	بســیاری	دارد. آن	و	همچنیــن	خــواص	آن	عالقه	من
ــرای	 ــوروز	ب ــام	ن ــیرینی	در	ای ــن	ش ــیرینی	مهم	تری ــن	ش 	ای
پذیرایــی	در	دیدوبازدیدهــا	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	
و	اســتان	اصفهــان	بــه	شــمار	مــی	رود	و	ســفره	هفت	ســینی	در	
خانــه	ای	از	ایــن	دو	اســتان	وجــود	نــدارد	کــه	شــیرینی	گــز	در	

ــد. آن	نباش
ــه	شــهر	 ــا	مســافران	ب ــوروز	فرصــت	مناســبی	اســت	ت ــام	ن ای
بلداجــی	ســفر	و	گــز	تــازه	تولیــدی	گــز	ســازان	ایــن	شــهر	را	
خریــداری	کننــد.	اســتقبال	از	گــز	بلداجــی	موجــب	شــد	کــه	
کارگاه	هــای	گــز	ســازی	روزبــه	روز	در	ایــن	شــهر	توســعه	یابند	
ــز	در	 ــد	گ ــغول	تولی ــازی	مش ــز	س ــون	۸۰	کارگاه	گ و	هم	اکن

ایــن	شــهر	هســتند.
فروشــگاه	های	فــروش	گــز	کارگاه	هــای	گــز	ســازی	تمام	وقــت	
ــد.	 ــی	می	کنن ــز	پذیرای ــا	گ ــوروزی	ب ــافران	ن ــت	و	از	مس فعالی
تولیــد	نقــل،	پولکــی،	نبــات،	گــز	ســوهان	و...	و	نیــز	از	دیگــر	
ســوغات	چهارمحــال	و	بختیــاری	اســت	کــه	در	نقــاط	مختلف	

اســتان	ازجملــه	شــهر	فــرخ	شــهر	تولیــد	می	شــود.
پولکــی	نوعــی	شــیرینی	اســت	کــه	بــا	شــکر	و	در	طعم	هــای	
ــد	 ــی،	پســته	ای،	کنجــدی	و...	تولی ــی،	لیموی ــف	نارگیل مختل

می	شــود.
فــرخ	شــهر	یکــی	از	مهم	تریــن	مراکــز	تولید	پولــک	و	نبــات	در	
ســطح	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	اســت	کــه	کارگاه	های	

کوچــک	بســیاری	در	این	شــهر	وجــود	دارد.
پولکــی	تولیــدی	کارگاه	هــای	ایــن	شــهر	از	مهم	تریــن	
ســوغات	های	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	
ســاالنه	مســافران	بســیاری	را	راهــی	ایــن	شــهر	بــرای	خریــد	

ــد. ــات	می	کن ــی	و	نب پولک

چهارمحــال	و	بختیــاری	ســوغات	های	دیگــری	نیــز	دارد	که	در	
بخــش	محصــوالت	طبیعــی	و	دامــی	طبقه	بنــدی	می	شــوند.

ــواع	مختلــف	محصــوالت	دامــی	ماننــد	قــره	غوروت)غــارا(،	 ان
ــال	و	 ــوغات		چهارمح ــن	س ــک	و...	مهم	تری ــر،	کش ــکر	پنی ش
ــت	بســیار	 ــه	از	کیفی ــی	هســتند	ک ــاری	در	بخــش	دام بختی

ــت. ــوردار	اس ــی	برخ باالی
گیاهــان	دارویــی،	عرقــی	جــات	و	زعفــران	محصــوالت	
ــه	 ــد	هســتند	کــه	به	عنــوان	ســوغات	از	ایــن	اســتان	ب جدی
ــرده	 ــوغات	ب ــوان	س ــان	به	عن ــور	و	جه ــف	کش ــاط	مختل نق

می	شــود.
رئیــس	اتحادیــه	گزســازان	شــهر	بلداجــی	گفــت:	گــز	بلداجی	
ــن	 ــاال	از	معروف	تری ــت	ب ــت	و	کیفی ــم،	مرغوبی ــل	طع ــه	دلی ب

ــن	ســوغات	 ــران	شــناخته	شــده	اســت	و	مهمتری گزهــا	در	ای
ایــن	اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود.

مهــران	ترکیــان	گفــت:	از	ابتــدای	ســال	تــا	کنــون	ســه	هــزار	
تــن	گــز	در	کارگاه	هــای	تولیــدی	شــهر	بلداجــی	تولیــد	شــده	

اســت.
وی	گــز	بلداجــی	را	از	معروف	تریــن	گزهــای	تولیــدی	
ایــران	دانســت	و	گفــت:	گــز	بلداجــی	بــه	دلیــل	کیفیــت	بــه	
کشــورهای	حــوزه	خلیــج	فــارس،	آســیای	میانــه،	افغانســتان،	

پاکســتان	و	عــراق	صــادر	می	شــود.
ــه	 ــهور	ب ــی	مش ــهر	بلداج ــه	ش ــه	این	ک ــاره	ب ــا	اش ــان	ب ترکی
ــز	 ــوع	گ ــار	ن ــرد:	چه ــح	ک ــران	اســت،	تصری ــز	ای پایتخــت	گ
آردی،	لقمــه	ای،	مغــز	پســته	ای	و	مغــز	بادامــی	در	کارگاه	هــای	

ــود. ــد	می	ش ــهر	تولی ــن	ش ــازی	ای گزس
ــی	 ــهر	بلداج ــازی	در	ش ــت	۱۰۰	کارگاه	گزس وی	از	فعالی
خبــر	داد	و	گفــت:	فعالیــت	ایــن	کارگاه	هــا	زمینــه	اشــتغال	

چهارهــزار	نفــر	را	فراهــم	کــرده	اســت.

تولید ۱۲۰۰ تن گز در چهارمحال و بختیاری
مدیــر	کل	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	چهارمحــال	و	
ــن	گــز	در	 ــک	هــزار		و	۲۰۰	ت ــار	داشــت:	ی ــاری	اظه بختی
چهارمحــال	و	بختیــاری	در	آســتانه	ســال	نــو	تولیــد	شــده	

ــت. اس
ــزان	گــز	در	اســفندماه	 ــن	می ــان	کــرد:	ای نعیــم	امامــی	بی
ــوغاتی	 ــن	س ــوروز	و	تامی ــازار	ن ــن	ب ــرای	تامی ــال	ب امس

ــت. ــده	اس ــد	ش ــگران	تولی ــافران	و	گردش مس
امامــی	بــا	بیــان	اینکــه	روزانــه	بــه	طــور	میانگیــن	۴۰	تــن	
ــن	شــهر	تولیــد	مــی	 گــز	معــادل	۱۰۰	هــزار	بســته	در	ای
شــود،	تصریــح	کــرد:	آردی،	لقمــه	ای،	ســکه	ای،	رژیمــی،	
مغــز	پســته،	زعفرانــی	و	مغــز	بــادام	گزهــای	تولیدی	شــهر	

بلداجــی	اســت.

آشنایی با سوغات بام ایران/از زعفران تا گز بلداجی
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باغ پهلوان پور مهریز؛ 
بهشتی در دل کویر

ــدازه	ای	 ــه	ان ــز	ب ــور	مهری ــی	پهلوان	پ ــاغ	جهان ــای	ب زیبایی	ه
ــه	 ــری	ب ــوروز	س ــالت	ن ــه	ارزش	آن	را	دارد	در	تعطی ــت	ک اس
شهرســتان	مهریــز	بزنیــد	و	قطعــه	ای	از	بهشــت	را	در	دل	کویر	

بــه	تماشــا	بنشــینید.	
قدمــت	بــاغ	پهلــوان	پــور	بــه	اواخــر	دوره	قاجــار	برمی	گــردد	
ــام	علــی	 ــه	ن ــزدی	ب ــه	یکــی	از	تجــار	ی ــق	ب ــاغ	متعل ــن	ب و	ای

ــت.	 ــوده	اس ــور	ب پهلوان	پ
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــی	تاریخ ــم	فرهنگ ــای	مه ــاغ	از	بناه ــن	ب ای
ــه	دلیــل	 ــار	هــم	دارد	و	ب ــر	و	معمــاری	را	در	کن طبیعــت،	هن
ــای	 ــان	تنه	ه ــور	آن	از	می ــاغ	و	عب ــان	ب ــودن	آب	از	می روان	ب
ــیده	 ــاغ	بخش ــن	ب ــه	ای ــی	ب ــی	خاص ــار،	زیبای ــپیدار	و	چن س

ــت.	 اس
مســاحت	بــاغ	پنــج	هکتــار	اســت	کــه	شــامل	یــک	مجموعــه	
ورودی،	ســاختمان	کوشــک	یــا	شــربت	خانه	در	بخــش	
مرکــزی،	بنــای	زمســتان	خانه	در	بخــش	غربــی،	بــرج	گلیــن	
در	جنــوب	شــرقی	و	اصطبــل،	انبــار	و	کارگاه	هــای	قالــی	بافــی	

ــی	اســت.	 و	ریســندگی	در	بخــش	جنوب
ــاغ	ترکیبــی	از	معمــاری	کوشــکی	و	 ــن	ب ســبک	معمــاری	ای
حیــاط	مرکــزی	اســت	و	درختــان	چنــار	در	دو	طــرف	جــوی	

اصلــی	بــاغ	قــرار	دارنــد.	
ســاخت	کوشــک	مربــوط	بــه	دوره	قاجــار	اســت	کــه	در	ســه	
ســطح	)دو	طبقــه	و	نیــم(	طراحــی	شــده	و	زیبــای	ویــژه	ای	از	

معمــاری	ایرانــی	بــه	نمایــش	گذاشــته	اســت.	

ــاغ  ــراه ۸ ب ــه هم ــور ب ــاغ پهلوان پ ــی ب ــت جهان ثب
ــی دیگــر ایران

ایــن	بنــا	در	تاریــخ	هفتــم	مهــر	۱۳۸۱	با	شــماره	ثبــت	۶۳۳۴	
بــه	عنــوان	یکــی	از	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	ثبــت	رســیده	و	پــس	
از	آن	بــه	همــراه	بــاغ	دولــت	آبــاد	و	چنــد	بــاغ	ایرانــی	دیگــر،	

در	فهرســت	میــراث	جهانــی	یونســکو	بــه	ثبــت	رســید.	
ــز	واقــع	شــده	و	 ــاد	مهری ــه	مزویرآب ــور	در	محل ــوان	پ ــاغ	پهل ب
ــاد	 ــن	آب ــه	حس ــهور	ب ــات	مش ــاغ	از	قن ــن	ب ــاری	در	ای آب	ج
سرچشــمه	مــی	گیــرد	و	...	بــه	جــز	بــاغ	پهلــوان	پــور	بــه	طور	
مســتقیم	از	هیــچ	یــک	از	باغهــای	منطقــه	عبــور	نمی	کنــد.	
ــاری	را	کــه	در	حاشــیه	 ــاد	درختــان	چن آب	قنــات	حســن	آب
ــر	قنــات	ذکــر	 ــد،	ســیراب	مــی	کنــد.	عــالوه	ب آن	روییــده	ان
شــده	ایــن	بــاغ	از	طریــق	دو	رشــته	آب	دیگــر	بــه	نــام	قنــات	
شــاه	حســینی	و	قنــات	مزویــر	آبــاد،	آبیــاری	می	شــود.	شــود.	

بــاغ	دارای	۱۶	حقابــه	)ســهمیه	آب	در	اصطــالح	محلــی	یــزد	
حقابــه	نامیــده	مــی	شــود(	اســت	کــه	هــر	۱۲	روز	یکبــار	بــه	
آن	متعلــق	مــی	گیــرد	کــه	زمــان	هــر	حقابــه	بیــن	۱۰	الــی	

ــه	آن	ســبو	نیــز	گفتــه	می	شــود.	 ۱۱	دقیقــه	اســت	کــه	ب
دو	طــرف	جــوی	اصلــی	بــاغ	پهلــوان	پــور	درختــان	تنومنــد	و	
ســالخورده	چنــار	قــرار	دارنــد.	درختــان	مثمــر	بــاغ	نیز	شــامل	
انــار،	بــادام	و	خرمالــو	اســت	و	کاشــت	ایــن	درختــان	بــا	توجــه	
بــه	گرمــای	زیــاد	اســتان	یــزد،	نمایانگــر	آب	و	هــوای	متفــاوت	

نســبتاً	خنــک	ایــن	منطقه	اســت.	

ــزد  ــتان ی ــز اس ــری از مرک ــیر ۴۰ کیلومت ــی مس ط
ــور ــاغ پهلوان پ ــه ب ــیدن ب ــرای رس ب

بــا	طــی	کــردن	حــدود	۴۰	کیلومتــر	از	مرکــز	اســتان	یــزد،	به	
راحتــی	می	تــوان	از	ایــن	بــاغ	ارزشــمند،			زیبــا	و	نمونــه	بازدید	
ــار	جوی	هــای	روان	 کــرد	و	در	سایه	ســار	درختــان	آن	و	در	کن

و	صــدای	آب،	دمــی	فــارغ	از	هیاهوی	شــهر	آســود.	
ایــن	بــاغ	در	هــر	یــک	از	فصل	هــای	ســال،	زیبایی	هــای	
ــازه	و	شــکوفه	های	 خــاص	خــود	را	دارد،	در	بهــار	برگ	هــای	ت
رنگارنــگ	و	هــوای	مالیــم،	در	تابســتان	خنــکای	آب	و	
سایه	ســاز	درختــان،	در	پاییــز	برگ	هــای	هــزار	رنــگ	
درختــان	و	زمیــن	پوشــیده	از	برگ	هــای	زرد	و	نارنجــی	
...	ســاعات	 و	 و	درختــان	عریــان	 و	زمســتان،	ســکوت	

خاطره	انگیــزی	بــرای	همــگان	رقــم	می	زنــد.	
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بــاغ	شــهرهای	زیبــای	کرمــان	به	ویــژه	شــهر	تاریخــی	ماهــان	
بــا	سرســبزی	آغــوش	خــود	را	بــرای	پذیرایــی	از	مســافران	باز	

کــرده	و	ســخاوتمندانه	از	آن	هــا	میزبانــی	می	کننــد.	
ــدون	شــک	مهم	تریــن	محــور	گردشــگری	اســتان	کرمــان	 ب
محــور	گردشــگری	کرمــان-	ماهــان	اســت،	کرمــان	و	ماهــان	
دو	قطــب	تاریخــی	جنــوب	شــرق	کشــور	هســتند،	کرمــان	با	
صدهــا	اثــر	ثبــت	شــده	ملــی	بیشــترین	تراکــم	وجــود	آثــار	
تاریخــی	ثبــت	ملــی	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	و	بــاغ	شــهر	
ــن	جاذبه	هــای	گردشــگری	را	 ــن	و	زیباتری ماهــان	نزدیک	تری

در	دســترس	گردشــگران	قــرار	داده	اســت.
ــداد	 ــد	تع ــان	ســفر	کنی ــه	ماه ــه	ب ــر	فصــل	از	ســال	ک در	ه
ــد	 ــف	می	بینی ــتان	های	مختل ــگر	از	اس ــی	گردش قابل	توجه
ــدن	 ــا	در	حــال	گذران ــن	شــهر	زیب ــار	ای ــه	در	گوشــه	و	کن ک

ــات	خــود	هســتند. اوق
ماهــان	بــاغ	شــهری	خــوش	آب	وهــوا	در	۲۸	کیلومتری	شــهر	

ــت	دارد	و	 ــر	جمعی ــزار	نف ــک	۲۰	ه ــه	نزدی ــان	اســت	ک کرم
یکــی	از	بخش	هــای	شهرســتان	کرمــان	محســوب	می	شــود.
ــو	از	نهرهــا	و	باغ	هــای	 ــن	شــهر	خــوش	آب	وهــوا	کــه	ممل ای
دامنه	هــای	 در	 اســت	 سردســیری	 میوه	هــای	 انــواع	
ــق	 ــهر	از	طری ــن	ش ــه	اســت،	ای ــار	قرارگرفت کوهســتان	جوپ
ــت	 ــان	و	محــور	گردشــگری	هف ــان-	ماه ــم	کرم ــاده	قدی ج

ــی	دارد. ــان	دسترس ــهر	کرم ــه	ش ــاغ	ب ب
ایــن	شــهر	در	کنــار	شــهرتش	در	خصــوص	عرفــان	یــک	اثــر	
ثبــت	جهانــی	بــه	نــام	بــاغ	پلکانــی	شــاهزاده	را	در	خــود	جای	

داده	اســت.
زیبایی	هــای	بــاغ	شــاهزاده	کرمــان	موجــب	شــده	اســت	ایــن	
بــاغ	در	جمــع	پنــج	بــاغ	زیبــای	ایرانــی	قــرار	گیــرد.	مقبــره	
شــاه	نعمــت	اهلل	ولــی	و	عمــارت	شــتر	گلــو	نیــز	جــزو	بناهــای	
ــوب	 ــی	محس ــده	ایران ــه	و	خیره	کنن ــاری	معماگون ــا	معم ب

می	شــوند.
یخــدان	عظیــم	»گلــی	لنگــر«،	محــور	گردشــگری	هفــت	باغ	
ــز	از	 ــج	نی ــه	کن ــتان	س ــران	و	دهس ــمان،	دره	تیگ و	هفت	آس

ــت. ــان	اس ــای	ماه دیدنی	ه

محور گردشگری هفت باغ علوی
فاصلــه	بیــن	کرمــان	تــا	شــهر	ماهــان	۲۸	کیلومتر	اســت	و	در	
ــاغ	و	هفت	آســمان	 ــه	محــور	گردشــگری	هفــت	ب ــن	فاصل ای
قرارگرفتــه	اســت	کــه	مشــتمل	بــر	فــرودگاه	تفریحــی،	صدها	
رســتوران	و	تفریــح	گاه،	پیســت	موتورســواری،	پیســت	
اتومبیل	رانــی،	باغ	هــای	متعــدد	تفریحــی	و	گلخانه	هــای	

متعــدد	اســت.
پیســت	 تپه	هــای	شــنی،	جنگل	هــای	کهــور،	وجــود	
اســتاندارد	پیــاده	روی،	پیســت	دوچرخه	ســواری	و	ده	هــا	

ــه	 ــس،	مجموع ــزرگ	م ــگاه	ب ــواری،	ورزش ــگاه	اسب	س باش
و	 اداری	 و	 تجــاری	 مجموعه	هــای	 و	 آبــی	 بازی	هــای	
ــن	 ــای	ای ــر	جاذبه	ه ــدد	از	دیگ ــی	متع ــهرک	های	تفریح ش

ــت. ــگری	اس ــور	گردش مح
ــن	دهســتان	سرســبز	 ــه	ماهــان	چندی در	مســیر	رســیدن	ب

ــه	اســت. ــز	قرارگرفت نی
دامنه	هـای	پربـرف	سـیرچ	زادگاه	مـرادی	کرمانـی	نویسـنده	
مشـهور	کشـورمان	نیـز	مجـاور	ایـن	محـور	قـرار	دارد	و	راه	
رسـیدن	بـه	کویر	لـوت،	آبگـرم	سـیرچ،	دره	سـیرچ،	شـهداد،	
ارگ	بـم	و	رایـن	نیـز	از	جـاده	قدیم	ماهـان	کرمـان	می	گذرد.

ــق  ــتی در عم ــان بهش ــاهزاده ماه ــی ش ــاغ جهان ب
ــر کوی

ــاغ	شــازده	 ــدون	شــک	مشــهورترین	بنــای	شــهر	ماهــان	ب ب
ــان	و	در	 ــهر	ماه ــیه	ش ــرق	و	حاش ــه	در	ش ــت	ک ــان	اس ماه

ــرار	دارد. ــم	ق ــان	-	ب ــدی	ماه ــاورت	کمربن مج
مســافرانی	کــه	قصــد	بازدیــد	از	ارگ	بــم	و	ارگ	رایــن	داشــته	
ــاغ	 ــی	ب ــا	زیبای ــد	ام ــه	دهن ــاده	را	ادام ــن	ج ــد	ای ــند	بای باش
ــه	گردشــگری	 ــچ	جاذب ــا	هی ــوان	ب شــاهزاده	ماهــان	را	نمی	ت

ــرد. ــوض	ک ــادگی	ع ــری	به	س دیگ
ــا	فرمــان	عبدالحمیــد	میــرزا	فرمانفرمــا	 ــاغ	ب ســاخت	ایــن	ب
ــاغ	 ــی	از	ب ــد	و	اقتباس ــاز	ش ــان	آغ ــه	در	ماه در	دوران	قاجاری

ــت. ــان	اس ــاد	کرم ــی	فتح	آب تاریخ
ــت	و	 ــوده	اس ــان	ب ــی	کرم ــر	حکومت ــته	مق ــان	در	گذش ماه
بــاغ	شــاهزاده	محــل	اســکان	حاکــم	بــوده	کــه	در	مســافتی	
ــر	و	 ــاغ	۴۰۷	مت ــار	ساخته	شــده	و	طــول	ب معــادل	پنــج	هکت
عــرض	آن	۱۳۶	متــر	اســت.	بــاغ	در	دامنــه	کوهســتان	تیگران	
ــر	 ــات	برف	گی ــی	از	ارتفاع ــر	بزرگ ــت	و	نه ــه	اس ــرار	گرفت ق

باغ شهر تاریخی؛ بهشتی در دل کویر/هفت آسمان و هفت باغ تا شهر ماهان
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ــه	 ــان	دارد	و	از	میان ــی	در	آن	جری ــورت	دائم ــت	به	ص باالدس
ــذرد. ــاغ	می	گ ــن	ب ــی	ای ــا	حوضچــه	طبقات ــاغ	و	ده	ه ب

ــدد	 ــارهای	متع ــیله	آبش ــی	به	وس ــای	باالی آب	از	حوضچه	ه
ــر	در	 ــا،	نه ــزد	و	در	انته ــر	می	ری ــای	پایین	ت ــه	حوضچه	ه ب
پایین	تریــن	بخــش	بــاغ	راه	خــود	را	بــه	ســمت	ماهــان	ادامــه	

می	دهــد.
در	دو	ســوی	حوضچه	هــای	دو	بــاغ	بــا	هــزاران	درخــت	
ــاالی	 کهن	ســال	و	درختــان	میــوه	قــرار	گرفتــه	اســت	و	در	ب
ــاغ	نیــز	بخــش	حاکم	نشــین	و	حمــام	تاریخــی	قرارگرفتــه	 ب

ــت. اس
ــد،	 ــا	ش ــال	۹۰	برپ ــاغ	در	س ــن	ب ــی	ای ــت	جهان ــن	ثب جش
ــار	 ــرزه	دچ ــر	زمین	ل ــر	اث ــال	های	۳۷	و	۶۰	ب ــاغ	در	س ــن	ب ای
ــه	 ــل	ب ــازی	و	تبدی ــدداً	بازس ــا	مج ــد	ام خســارت	جــدی	ش
ــاری،	 ــه	معم ــد	ک ــی	ش ــای	ایران ــن	باغ	ه ــی	از	زیباتری یک

ــت. ــاغ	اس ــن	ب ــم	ای ــکاری	و	آب	از	ارکان	مه درخت
ــی	 ــورت	طبیع ــاغ	به	ص ــن	ب ــواره	ای ــا	ف ــان	آب	از	ده	ه جری
جریــان	دارد	و	به	وســیله	فشــار	آب	جــاری	در	میانــه	بــاغ	ایــن	
ــاغ	در	شــیب	۴.۶	درصــد	از	شــمال	 ــد.	ب فواره	هــا	کار	می	کنن
ــت	 ــن	موقعی ــاغ	همی ــای	ب ــز	بق ــرار	دارد	و	رم ــوب	ق ــه	جن ب

ــی	اســت. جغرافیای
نهــر	آب	بــاغ	شــاهزاده	از	قنــات	تیگــران	و	از	ارتفاعــات	
ــن	 ــی	آب	ای ــرد	و	مهندس ــمه	می	گی ــار	سرچش ــوه	جوپ ک
ســازه	بــزرگ	یکــی	از	معماهــای	معمــاری	ایــران	محســوب	
ــدد	راز	 ــه	و	بررســی	های	متع ــا	وجــود	مطالع ــه	ب می	شــود	ک

ــوز	کشــف	نشــده	اســت. ــاغ	هن ــن	ب ــبکه	آب	ای ش
ــه	 ــن	تخــت،	ک ــی	در	اولی ــی،	یعن ــور	اصل ــای	مح در	دو	انته
ــن	در	ورودی	 ــرار	دارد	و	همچنی ــر	روی	آن	ق ــاغ	ب ــک	ب کوش
بــاغ،	در	برابــر	ســر	در	خانــه،	دو	اســتخر	قــرار	دارد	کــه	
ــی	آن	 ــه	زیبای ــا	ب ســطح	وســیع،	صــدا	و	جهــش	آب	فواره	ه

می	افزایــد.
	بناهـای	بـاغ	عبارت	انـد	از	کوشـک	اصلـی	یعنـی	سـکونتگاه	
دائمـی	و	یا	فصـل	مالک	کـه	در	انتهای	فوقانـی	باغ	قـرار	دارد.	
سـردر	خانـه	در	مدخـل	بـاغ	به	صـورت	بنایـی	خطـی	جبهـه	
ورودی	بـاغ	را	اشـغال	کـرده	و	در	دو	طبقـه	بنـا	شـده	اسـت.

ــرای	زندگــی	و	 طبقــه	فوقانــی	دارای	اتاق	هایــی	اســت	کــه	ب
ــاغ	 ــی	ب ــای	خدمات ــایر	بناه ــده	اند.	س ــی	پیش	بینی	ش پذیرای
از	حصــار	اصلــی	اســتفاده	کــرده	و	به	صــورت	دیــواری	مرکــب	
بناهــای	مختلــف	خدماتــی	را	در	نقــاط	مناســب	در	خــود	جــا	

داده	اســت.
ــین	و	 ــارت	شاه	نش ــامل	عم ــردر،	ش ــر	س ــالوه	ب ــاغ	ع ــن	ب ای
حمــام	نیــز	اســت.	در	حــال	حاضــر	قســمت	شاه	نشــین،	بــه	
یــک	رســتوران	تبدیل	شــده	و	توســط	بخــش	خصوصــی	اداره	

می	شــود.
در	بخش	پایین	دسـت	باغ	شـاهزاده	نیـز	مقبـره	ای	در	یک	باغ	

تاریخـی	قـرار	دارد	که	به	باغ	چهار	سـید	معروف	اسـت.

مقبــره شــاه نعمــت اهلل ولــی؛ نگیــن معمــاری کهــن 
و زیبــای شــرق

ــای	مشــهور	در	مرکــز	شــهر	 ــگاه	شــاه	نعمــت	اهلل	از	عرف آرام
ماهــان	قــرار	گرفتــه	اســت	و	یکــی	از	زیباتریــن	و	بزرگ	تریــن	
بناهــای	تاریخــی	در	اســتان	کرمــان	محســوب	می	شــود	کــه	
از	صحن	هــا	و	ســاختمان	های	متعــدد	شــکل	گرفتــه	اســت.
بخش	هــای	مختلــف	بنــا	در	دوران	گوناگــون	تاریخــی	
ــا	 ــان	ت ــاری	تیموری ــوان	معم ــت	و	می	ت ــده	اس ــداث	ش اح

ــرد. ــاهده	ک ــا	مش ــن	بن ــار	را	در	ای قاج
ــه	 ــرار	گرفت ــی	ق ــارت	داخل ــل	درب	ورودی	عم ــره	مقاب مقب
ــه	ایــن	عمــارت	بایــد	از	دو	صحــن	 ــرای	رســیدن	ب اســت	و	ب
ــان	 ــزرگ	و	درخت ــای	ب ــکل	گرفته	از	حوض	ه ــه	ش ــزرگ	ک ب

ــرد. ــذر	ک ــت	گ ــال	اس کهن	س
بــا	ورود	بــه	بنــای	اصلــی،	مقبــره	مقابــل	چشــم	بیننــده	قــرار	
ــا	چــوب	درختــان	کهن	ســال	 ــی	ب می	گیــرد،	درب	هــای	اصل

ــی	 ــا	طاق ــی	ب ــره	اتاق و	عــاج	فیــل	تزییــن	شــده	اســت،	مقب
ــا	 ــیار	زیب ــای	بس ــا	گچ	بری	ه ــه	ب ــت	ک ــکل	اس ــدی	ش گنب

تزییــن	شــده	اســت.
خطـوط	 و	 الجـوردی	 و	 فیـروزه	ای	 رنگ	هـای	 از	 اسـتفاده	
اسـلیمی	و	سـنگ	مرمر	از	مهم	تریـن	جاذبه	های	مقبره	اسـت.
کاشــی	کاری	بســیار	زیبــا،	صحن	هــای	بــزرگ	و	ارتفــاع	زیــاد	
طاق	هــا	ایــن	بنــا	را	زیبــا	و	ســحر	گونــه	کــرده	اســت.		فضــای	
عرفانــی	و	آرام	بخــش	مقبــره	بــا	درختــان	کهــن،	حوض	هــای	
مملــو	از	ماهــی	قرمــز	و	صــدای	دف	و	ســه	تار	در	هــم	
ــم	 ــگران	فراه ــرای	گردش ــی	ب ــای	ناب ــزد	و	لحظه	ه می	آمی
ــزای	 ــامل	اج ــت	اهلل	ش ــاه	نعم ــترده	ش ــای	گس ــد،	بن می	کن

ــر	اســت: زی
فضایــی	 بقعــه،	 »چله	خانــه«؛	در	ســمت	جنوب	غربــی	
ــگ	 ــه	آذین	هــای	رنگارن ــا	توجــه	ب ــه	ب ــرار	دارد	ک کوچــک	ق
ــان	 ــس	از	تیموری ــه	دوران	پ ــوط	ب ــاخت	آن	مرب درون	آن	س

اســت.	ایــن	مــکان	کــه	پیــش	از	عصــر	صفوی	ســاخته	شــده	
و	در	زمــان	احــداث	بقعــه	حفــظ	شــده،	محــل	چله	نشــینی	

ــوده	اســت. ــی	ب شــاه	نعمــت	اهلل	ول
ــه	دوران	 ــوط	ب ــن	رواق	مرب ــاخت	ای ــی«؛	س »رواق	شاه	عباس
حکومــت	شــاه	عباس	)ســال	۹۹۸	هجــری	قمــری(	اســت	و	
ــارز	آن	ســردر	زیبــای	آن	اســت.	ســردری	از	 از	ویژگی	هــای	ب
جنــس	فــوالد	کــه	نــام	دوازده	امــام	)ع(	به	صــورت	برجســته	

روی	آن	تراشــیده	شــده	اســت.
»صحــن	میردامــاد«؛	ایــن	بخــش	از	آرامــگاه	شــاه	نعمــت	اهلل	
ولــی	نیــز	ماننــد	بقعــه	در	دوره		صفویــه	ســاخته	شــده،	ولــی	
ــل	شــده	اســت. ــان	ناصرالدین	شــاه،	بازســازی	و	تکمی در	زم
»صحــن	اتابکــی«؛	ایــن	صحــن	بــه	همــت	علی	اصغــر	خــان	
اتابــک،	صدراعظــم	ناصرالدین	شــاه	و	بــا	وجــوه	اهدایــی	دربــار	

ــت. ــده	اس ساخته	ش
»صحــن	وکیلــی«؛	ایــن	قســمت	از	آرامــگاه	شــاه	نعمــت	اهلل	
نــوری	 خــان	 محمداســماعیل	 یادگارهــای	 از	 ولــی	
ــان	اســت. ــک	از	رجــال	دوره		قاجــار	و	حاکــم	کرم وکیل	المل
ــد	 ــته		بلن ــه	دو	گلدس ــن	ک ــن	صح ــینیه«؛	ای ــن	حس »صح
ــان	 ــود	دارد	در	زم ــی	خ ــمت	غرب ــر	در	س ــاع	۴۲	مت ــه	ارتف ب
ــود	 ــه	می	ش ــت.	گفت ــده	اس ــاخته	ش ــار	س ــاه	قاج محمدش
درب	هــای	ایــن	بنــا	نیــز	در	هندوســتان	ســاخته	و	بــه	ماهــان	

ــل	شــده	اســت. منتق

ایــن	بنــا	در	ســال	۱۳۱۰	ثبــت	ملــی	شــده	اســت	و	هرچنــد	
در	ســال	۱۳۶۰	براثــر	زمین	لــرزه	آســیب	می	بینــد	امــا	

ــود. ــت	می	ش ــه	مرم بالفاصل

شترگلو اوج هنرنمایی ایرانی ها برای انتقال آب
ــده	 ــا	فراموش	ش ــزرگ	ام ــت	ب ــی	اس ــام	بنای ــو«	ن ــتر	گل »ش
در	ماهــان	کــه	در	نزدیکــی	مقبــره	شــاه	نعمــت	اهلل	قــرار	دارد،	
ــمندی	 ــکوه	و	هوش ــای	ش ــی	از	نماده ــا	یک ــای	زیب ــن	بن ای
ــزرگ	آب	از	 ــای	ب ــن	بن ــت،	در	ای ــن	اس ــاری	ایران	زمی معم
ــه	 ــرژی	ب ــه	ان ــتفاده	از	هیچ	گون ــدون	اس ــر	ب ــطح	پایین	ت س

ــود. ــل	می	ش ــر	منتق ــطوح	باالت س
بــرای	انتقــال	آب	از	روشــی	خــاص	در	ســاخت	کانــال	
انتقــال	آب	استفاده	شــده	اســت.	آب	عمــارت	شــتر	گلــو	
ــون	 ــه	هم	اکن ــده	ک ــن	می	ش ــاد	تأمی ــات	وکیل	آب ــط	قن توس
ــی	 ــراث	فرهنگ ــوی	می ــفانه	از	س ــت،	متأس ــده	اس خشک	ش

و	مالــکان	ایــن	مجموعــه	توجــه	الزم	بــرای	نگهــداری	و	
ــت. ــه	اس ــورت	نگرفت ــازی	ص بازس

گچ	بری	هــای	زیبــا	و	کم	نظیــر	ایــن	بنــا	به	خصــوص	در	
ــردن	 ــک	ک ــرای	خن ــه	ب ــی	ک ــزی	و	بادگیرهای ــارت	مرک عم
عمــارت	بنــا	شــده	در	کنــار	ده	هــا	ســتون	زیبــا	و	تزئین	شــده	
داخــل	بنــا	چشــم	گردشــگران	را	بــه	خــود	خیــره	می	کنــد.
گفتــه	می	شــود	کــه	بــرای	افزایــش	امنیــت	آبــراه،	جلوگیــری	
ــن	 ــال	آب	از	ســطوح	پایی ــن	انتق ــات	و	همچنی از	ورود	حیوان
بــه	بــاال	از	ایــن	تکنیــک	معمــاری	اســتفاده	می	شــده	اســت.	
ــه	 ــه	منفرج ــکل	زاوی ــه	ش ــی	ب ــاری	کانال ــوع	معم ــن	ن در	ای
ــبی	 ــاع	مناس ــا	ارتف ــمت	ب ــک	س ــا	آب	از	ی ــاختند	ت می	س
پاییــن	رفتــه	و	از	ســمت	دیگــر	بنــا	به	قاعــده	ظــروف	مرتبــط	
ــردن	و	 ــه	گ ــا	ب ــن	کانال	ه ــکل	ای ــه	ش ــد	و	ازآنجاک ــاال	بیای ب
گلــوی	شــتر	شــباهت	دارد	بــه	چنیــن	ســازه	ای	»شــترگلو«	
می	گفتنــد	کــه	در	بیشــتر	مــوارد	در	ســایه	ذوق	و	خالقیــت	
معمــاران	هنرمنــد	ایرانــی،	حوض	هــا،	آب	نماهــا	و	فواره	هــای	
زیبایــی	نیــز	بــا	اســتفاده	از	همیــن	روش	در	خانه	هــای	

ــت. ــده	اس ــداث	می	ش ــته	اح ــراف	گذش ــکام	و	اش ح
اســتفاده	از	ســتون	های	متعــدد،	روش	هــای	زیباســازی	
ــتی	های	 ــی	و	هش ــای	چوب ــی،	درب	ه ــاری	ایران ــنتی	معم س
ــن	 ــه	ای ــی	ب ــی	خاص ــگ	زیبای ــه	های	رنگارن ــدد	و	شیش متع

ــت. ــا	داده	اس بن
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یخچالی عظیم با گل و خشت
یکــی	از	بناهــای	منحصربه	فــرد	در	مجموعــه	ماهــان	در	
ــرار	دارد. ــان	ق ــهر	ماه ــی	ش ــر«	در	نزدیک ــتای	»لنگ روس

یخچــال	قدیمــی	»لنگــر«	نمــادی	از	تفکــر	معمــاران	کرمانی	
بــرای	رفــع	نیازهــای	مســافران	در	مســیر	کرمــان	بــه	ماهــان	
بــوده	اســت.	ایــن	بنــا	کــه	۲۵۰	ســال	قبــل	بنــا	شــده	اســت	
یــخ	موردنیــاز	مــردم	روســتاهای	اطــراف	و	مســافران	را	در	اوج	

گرمــای	تابســتان	تأمیــن	می	کــرده	اســت.
ــود	 ــخ	وج ــد	ی ــرای	تولی ــی	ب ــچ	امکانات ــه	هی ــی	ک در	زمان
یخچال	هــای	 ایــن	 احــداث	 بــا	 کرمانی	هــا	 نداشــته	
ــه	رخ	 ــود	را	ب ــوش	خ ــف	ه ــق	مختل ــرد	در	مناط منحصربه	ف
ــد. ــد	می	کردن ــخ	تولی ــر	ی ــیدند	و	در	کوی ــران	می	کش دیگ
هم	اکنــون	یخچــال	لنگــر	باوجــود	تمــام	نامهربانی	هــا	و	
ــد.	 ــی	می	کن ــاغ	خودنمای ــت	ب ــیه	هف ــا	در	حاش کم	توجهی	ه
ایــن	یخچــال	از	هــرم	مخروطــی	شــکل	طبقاتــی	بــه	ارتفــاع	
ــای	 ــش	را	دیواره ــه	اطراف ــت	ک ــده	اس ــر	ساخته	ش ۱۰	مت

ــد. ــه	کرده	ان ــرم	احاط ــر	ه بلندت
مــردم	کرمــان	در	قدیــم	بــا	اســتفاده	از	وزش	بادهــای	
ســرد	و	ســایه	ای	کــه	دیوارهــا	بــر	ســاختار	مخروطــی	
ــداری	آب	را	در	 ــال	مق ــرد	س ــام	س ــد	در	ای ــاد	می	کردن ایج
ــه	 ــد	و	پس	ازاینک ــا	می	کردن ــا	ره ــراف	بن ــای	اط حوضچه	ه
ــخ	را	 ــای	ی ــی	زده	الیه	ه ــخ	م ــب	ی ــول	ش ــا	در	ط ــن	آب	ه ای

ــد	و	 ــل	می	کردن ــال	منتق ــزی	یخچ ــته	مرک ــه	درون	هس ب
ــو	از	 ــی	ممل ــازه	اصل ــز	س ــتان	مرک ــول	زمس ــج	در	ط به	تدری
ــتفاده	 ــول	تابســتان	مورداس ــخ	در	ط ــن	ی ــده	و	ای ــخ	می	ش ی

قــرار	می	گرفتــه	اســت.

دره و ییالق تیگران
ــر	از	آب	 ــدون	شــک	آب	وهــوای	خنــک	و	شــهر	همیشــه	پ ب
ــن	 ــت،	ای ــران«	اس ــون	»تیگ ــود	را	مدی ــات	خ ــان	حی ماه
ــار	 ــات	جوپ ــه	ارتفاع ــه	در	دامن ــر	ک ــگری	بک ــه	گردش منطق
ــرار	گرفتــه	اســت	یکــی	از	زیباتریــن	عرصه	هــای	طبیعــی	 ق

ــود. ــوب	می	ش ــان	محس ــتان	کرم اس
ــای	 ــاز	باغ	ه ــان	آب	موردنی ــاغ	شــاهزاده	ماه آب	جــاری	در	ب
ــران	 ــد.	دره	تیگ ــا	می	کن ــهر	را	مهی ــاغ	ش ــوه	ب ــو	از	می ممل
کــه	در	میانــه	ارتفاعــات	باالدســت	ماهــان	قــرار	دارد	در	
ــزارع	 ــاغ	و	م ــو	از	ب ــده	و	ممل ــهر	واقع	ش ــری	ش ۱۰	کیلومت
کشــاورزی	اســت.	روســتاهای	اطــراف	ایــن	دره	یکــی	از	
مهم	تریــن	تأمین	کننده	هــای	میــوه	شــهر	کرمــان	محســوب	
می	شــوند	و	کرمانی	هــا	و	مســافران	در	روزهــای	تعطیــل	
ــد. ــان	می	گذرانن ــن	درخت ــایه	ای ــر	س ــود	را	زی ــات	خ اوق

آبشار سکنج
ــه	گــوش	می	رســد	مــردم	 ــام	روســتای	»ســکنج«	ب وقتــی	ن

کرمــان	یــاد	زیبایی	هــای	بی	نظیــر	طبیعــت	بکــر	ایــن	
ــان	و	 ــری	ماه ــتا	در	۲۵	کیلومت ــن	روس ــد.	ای ــتا	می	افتن روس

ــرار	دارد. ــوار«	ق ــای	»پل ــه	کوه	ه در	دامن
ــر	 ــون	کمت ــا	تاکن ــن	کوه	ه ــودن	ای ــور	ب ــه	دلیــل	صعب	العب ب
کوهنــوردی	موفــق	بــه	صعــود	از	ایــن	ارتفاعــات	شــده	اســت.	
وجــود	ایــن	ارتفاعــات	و	آب	وهــوای	ســرد	منطقــه	زمینــه	را	
بــرای	تولیــد	انــواع	میوه	هــای	سردســیری	در	منطقــه	مهیــا	
ــال	های	 ــی	س ــز	ط ــان	نی ــهر	کرم ــردم	ش ــت	و	م ــرده	اس ک

ــد. ــه	ویالســازی	در	ایــن	منطقــه	روی	آورده	ان اخیــر	ب
مهم	تریــن	جاذبــه	ایــن	روســتا	جنگل	هــا	و	باغ	هــای	
گســترده	گیــالس	اســت	کــه	در	فصــل	بهــار	گســترده	ایــن	

روســتا	را	ســفیدپوش	می	کننــد.
ــن	روســتا	مشــهور	شــده	 ــام	همی ــه	ن ــه	ب ــی	ک آبشــار	زیبای
ــرد	و	 ــوه	سرچشــمه	می	گی ــه	ک اســت	از	چشــمه	ای	در	دامن
بــرای	رســیدن	بــه	ایــن	آبشــار	باید	چهــار	ســاعت	را	در	بســتر	
رودخانــه	پیــاده	روی	کــرد،	آب	رودخانــه	از	میانــه	ســنگ	های	
ــه	رخ	 ــود	را	ب ــی	خ ــد	و	زالل ــوران	می	کن ــوار	ف ــتان	پل کوهس

می	کشــد.

راه دسترسی و سوغات ماهان
ــرار	 ــی	اســتان		کرمــان	ق ماهــان	در	مســیر	گردشــگری	اصل
ــفر	 ــان	س ــهر	کرم ــه	ش ــه	ب ــافرانی	ک ــت،	مس ــه	اس گرفت
ــت	 ــر	ثب ــج	اث ــر	از	پن ــار	اث ــه	چه ــرای	رســیدن	ب ــد	ب می	کنن
جهانــی	کرمــان	بایــد	از	ماهــان	بگــذرد.	بــاغ	شــاهزاده	ماهــان	
کــه	در	حومــه	ایــن	شــهر	قــرار	گرفتــه	و	بــرای	رســیدن	بــه	
ــد	از	 ــوت	بای ــر	ل ــم	و	کوی ــار	و	ب ــای	جوپ ــم،	قنات	ه ارگ	ب
ــم	گذشــت	کــه	ماهــان	در	 مســیر	اصلــی	جــاده	کرمــان	-	ب

ــرار	دارد. ــاده	ق ــن	ج ــدای	ای ابت
ــوان	از	جــاده	قدیــم	ماهــان	 ــه	ماهــان	می	ت ــرای	رســیدن	ب ب
و	محــور	هفــت	بــاغ	عبــور	کــرد	کــه	بــه	دلیــل	تمرکــز	مراکــز	
ــافران	 ــه	مس ــاغ	ب ــت	ب ــور	هف ــی	مح ــگری	و	تفریح گردش

ــود. ــنهاد	می	ش پیش
ــان	 ــهر	کرم ــوغات	ش ــه	از	س ــهر	برگرفت ــن	ش ــوغات	ای س
ــاورزی،	 ــوالت	کش ــا	و	محص ــواع	میوه	ه ــاووت،	ان ــت،	ق اس
ــواع	 ــک،	ان ــد	مش ــره،	بی ــاچ،	زی ــه	و	کم ــیرینی	های	کلمپ ش
ــه	 ــه	از	جمل ــی،	پت ــدی،	قال ــی،	گل	محم ــای	دام فرآورده	ه

ــود. ــوب	می	ش ــهر	محس ــن	ش ــوغات	ای س
شــهرهای	مختلــف	اســتان	کرمــان	بــا	صدهــا	اثــر	ثبــت	ملی	
و	پنــج	اثــر	جهانــی	ایــن	روزهــا	آمــاده	پذیرایــی	از	مســافران	

بهــاری	اســت.
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ــار	آبشــارهای	منحصربه	فــرد،	تاالب	هــای	۱۱	هزارســاله،	دریاچه	هــای	کوهســتانی	 لرســتان	دی
و	خانه	هــای	تاریخــی،	جایــی	اســت	کــه	لقــب	پایتخــت	ژئوتوریســم،	پارینه	ســنگی	و	پل	هــای	

ــدک	می	کشــد.	 تاریخــی	را	ی
اســتان	لرســتان	باقابلیت	هــای	منحصربه	فــرد	تاریخــی،	طبیعــی	و	گردشــگری	یکــی	از	
ــال	 ــف	س ــام	مختل ــاله	در	ای ــه	هرس ــود	ک ــور	محســوب	می	ش ــتان	های	کش ــن	اس پرجاذبه	تری

ــت. ــور	اس ــر	کش ــگران	از	سراس ــرای	گردش پذی
لرســتانی	ها	در	ســرزمینی	زندگــی	می	کننــد	کــه	از	شــمال	تــا	جنــوب	و	از	شــرق	تــا	غــرب	بــا	
جاذبه	هــای	رنگارنگــی	آذیــن	بسته	شــده	کــه	بایــد	قــدردان	تمــام	ایــن	نعمت	هــای	خــدادادی	

بــود	و	از	آن	هــا	بــرای	توســعه	اقتصــادی	اســتان	نهایــت	اســتفاده	را	بــرد.
ــان	و	 ــای	خروش ــیده،	رودخانه	ه ــک	کش ــه	فل ــر	ب ــای	س ــرزمین	کوه	ه ــوان	س ــتان	را	می	ت لرس
ــر	و	 ــای	بک ــرد،	تاالب	ه ــای	منحصربه	ف آبشــارهای	ســحرانگیز،	دشــت	های	بهشــتی،	دریاچه	ه
ــران	 ــاب	از	طبیعــت	بهشــت	وار	ای جنگل	هــای	انبــوه	بلــوط	نامیــد،	جایــی	کــه	یــک	قطعــه	ن

اســالمی	را	در	خــود	جــای	داده	اســت.
ــای	 ــا،	خانه	ه ــم	از	قلعه	ه ــرد	اع ــی	منحصربه	ف ــار	تاریخ ــود	آث ــه	وج ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
تاریخــی	و	غارهــای	باســتانی،	جاذبه	هــای	گردشــگری	مذهبــی	ازجملــه	امامزاده	هــا،	
ــای	 ــان،	دریاچه	ه ــراب	های	جوش ــرد،	س ــارهای	منحصربه	ف ــه	آبش ــی	ازجمل ــای	طبیع جاذبه	ه
ــرای	 ــه	ب بکــر،	تاالب	هــای	زیبــا	و	دشــت	های	سرســبز	از	لرســتان	دیــاری	خواســتنی	و	پرجاذب

ــت. ــاخته	اس ــگران	س گردش
لرســتان	دارای	پنــج	هــزار	اثــر	تاریخــی،	طبیعــی	و	فرهنگی	اســت	کــه	از	این	تعــداد	تاکنــون	دو	
هــزار	و	۳۰۰	مــورد	بــه	ثبــت	ملــی	رســیده	اند.	وجــود	آثــار	طبیعــی،	آبشــارها،	۹۶	پــل	تاریخی	و	

رودخانه	هــا	موجــب	شــده	کــه	لرســتان	دارای	شــهرتی	ملــی	و	جهانی	باشــد.
ــا	بیــش	از	هــزار	و	۴۰۰	تخــت	 در	حــال	حاضــر	لرســتان	دارای	۳۴	مرکــز	اقامتــی	و	پذیرایــی	ب

ــی	بین	راهــی	وجــود	دارد. ــی	خدمات اســت.	همچنیــن	در	لرســتان	۵۰	مجتمــع	پذیرای
همچنیــن	هــم	اکنــون	بیــش	از	۱۲	هــزار	قطعــه	اشــیاء	تاریخــی	و	مفــرغ	در	قلعه	فلــک	االفالک	
لرســتان	نگهــداری	می	شــود.	در	ایــن	اســتان	۱۰۰	رشــته	صنایع	دســتی	آمــوزش	داده	می	شــود	

کــه	از	ایــن	تعــداد	۵۰	مــورد	بومی	اســتان	اســت.
همچنین	۱۲	روستای	هدف	گردشگری	در	لرستان	وجود	دارد.

ــای	تاریخــی،	 ــی	چــون	پایتخــت	پل	ه ــه	لحــاظ	تاریخــی	عناوین ــال	حاضــر	ب ــتان	در	ح لرس
پایتخــت	پارینه	ســنگی،	پایتخــت	ژئوتوریســم	و	دیــار	خانــه	تاریخــی	را	بــا	خــود	یدک	می	کشــد	
ــگ	 ــه	فرهن ــدان	ب ــن	اســتان	هرســاله	عالقه	من ــوزه	مردم	شناســی	در	ای ــن	م و	وجــود	غنی	تری

ــد. ــتان	را	فرامی	خوان ــن	اس ــی	ای غن

فلک االفالک از بزرگترین سازه های آجری دنیا
ــی	از	 ــر	تاریخ ــن	اث ــب	دارد.	ای ــا	لق ــاری	دنی ــاهکار	معم ــالک،	ش ــک	االف ــی	فل ــه	تاریخ قلع
آجــری	 بزرگ	تریــن	ســازه	های	
جهــان	و	متعلــق	بــه	دوره	ساســانی	
بــوده	کــه	بــه	شــماره	۸۸۳	در	
فهرســت	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	

ــت. ــیده	اس ــت	رس ثب
بــرای	بازدیــد	از	ایــن	بنــای	تاریخی	
بایــد	بــه	خرم	آبــاد	آمــد	و	از	مســیر	

خیابــان	امــام	خمینــی)ره(	بــه	محــل	قرارگیــری	فلــک	االفــالک	یعنــی	»دوازده	برجی«	رســید.	
نقشــه	مســیر	دسترســی	بــه	ایــن	بنــای	باســتانی	در	زیــر	آمــده	اســت.

	
بروجرد؛ شهر خانه های تاریخی

همچنیــن	شهرســتان	بروجــرد	از	دیگــر	شهرســتان	های	لرســتان	اســت	کــه	میزبــان	جاذبه	های	
زیــادی	بــرای	بازدیــد	گردشــگران	اســت،	از	مســجد	جامــع	و	مســجد	امــام	خمینــی	گرفتــه	تــا	

خانه	هــای	تاریخــی	و	طبیعــت	بکــر	ایــن	دیــار.
ــای	 ــار	خانه	ه ــه	دی ــرد	ب بروج
دارد.	 شــهرت	 تاریخــی	
از	 بیــش	 کــه	 شهرســتانی	
۵۰	خانــه	تاریخــی	در	بافــت	
قدیمــی	آن	قرارگرفتــه	و	برخی	
از	آن	هــا	از	معمــاری	قابل	توجــه	
برخــوردار	 چشــمگیری	 و	

هســتند.
ایــن	بافــت	ارزشــمند	تاریخــی	
ــی	 ــه	اصل ــار	محل ــامل	چه ش
ــان،	 ــای	صوفی تاریخــی	بهنام	ه
یخچــال،	دودانگه	و	رازان	اســت،	
محله	هایــی	کــه	هرکــدام	دارای	
بیــش	از	یــک	زیــر	محلــه	بــوده	

کــه	بــا	دارا	بــودن	ویژگی	هــای	یــک	مجموعــه	شــهری	محدودتــر	از	محله	هــای	اصلــی	هســتند.
خانــه	تاریخــی	طباطبایی	هــا،	خانــه	مصــری،	خانــه	بیرجنــدی،	خانــه	روناســی،	خانــه	تاریخــی	

افتخــار	االســالم	و	...	تنهــا	بخشــی	از	خانــه	هــای	تاریخــی	بروجــرد	اســت.
عمــارت	زیبــا	و	نقاشــی	شــده	بیرجنــدی	بروجــرد	یکــی	از	زیباتریــن	عمارت	های	تاریخــی	غرب	
کشــور	و	شهرســتان	بروجــرد	اســت،	عمارتــی	کــه	قــرار	اســت	میزبــان	نخســتین	مــوزه	ورشــو	

ایــران	باشــد.
ــده	معمــاری	دوره	اســالمی	در	لرســتان	مســجد	امــام	)ســلطانی	 ــار	ارزن همچنیــن	ازجملــه	آث
ســابق(	اســت.	ایــن	بنــا	یکــی	از	ارزشــمندترین	و	ممتازتریــن	بناهــای	بروجرد	به	شــمار	مــی	رود.	
ایــن	بنــا	مربــوط	بــه	دوره	قاجاریــه	و	بــه	شــماره۳۹۴	در	فهرســت	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	ثبــت	

رســیده	اســت.
ــه	 ــزرگ	ک ــجدی	ب ــت،	مس ــر	و	بی	همتاس ــور	کم	نظی ــرب	کش ــرد	در	غ ــع	بروج ــجد	جام مس
ــاجد	 ــتین	مس ــجد	را	از	نخس ــن	مس ــه	ای ــت	به	طوری	ک ــن	اس ــینه	ای	که ــابقه	و	پیش دارای	س

ساخته	شــده	در	ایــران	می	داننــد.

سنگ نوشته، اثر سلجوقی در مرکز لرستان
در	مرکــز	شــهر	خرم	آبــاد	ضلــع	شــرقی	خیابــان	شــریعتی	و	در	مســیر	قدیمــی	شــهر	تاریخــی	
»شــاپور	خواســت«	بــه	خوزســتان	ســنگ		نوشــته	ای	به	شــکل	مکعــب	که	بــه		صــورت	یکپارچه	

متصل	بــه	صخــره	ای	طبیعــی	بــوده	اســت،	قــراردارد.
ــر	 ــاالر	کبی ــر	اسفهس ــم	امی ــوط	به	حک ــوع	آن	مرب ــده	و	موض ــم	اهلل	شروع	ش ــا	بس ــه	ب کتیب
ظهیرالدیــن	و	الدولــه	معیــن	االســالم	طغــرل	لتکیــن	ابوســعید	برســق	در	خصــوص	ممنوعیــت	
ــخ	۵۱۳	هجــری	 ــه	تاری ــلجوقی	ب ــاه	س ــلطنت	ملکش ــد	س ــنت	های	ناپســند	در	عه برخــی	س

ــت. ــری	اس قم
ایــن	یادمــان	فرهنگی	مربــوط	بــه	دوره	ســلجوقی	وبــه	شــماره	۳۹۸	در	فهرســت	آثار	ملــی	ایران	

بــه	ثبت	رســیده	اســت.

برف بازی در »تونل برفی« ماهی گیری در »گهر« قایق سواری در »کیو«
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ــوروزی ــگری ن گردش

میرمالس، نقاشی های ۱۲ هزار ساله
و	امــا	شهرســتان	کوهدشــت	در	اســتان	لرســتان	از	دیگــر	شهرســتان	های	پرجاذبــه	ایــن	اســتان	
ــام	»شــیرز«	 ــه	ن ــران	ب ــارک	هــای	ای ــان	یکــی	از	مهم	تریــن	ژئوپ محســوب	می	شــود	کــه	میزب

اســت.
دره	باســتانی	»شــیرز«	در	۴۵	کیلومتری	شــمال	شــرق	کوهدشــت	و	بر	ســر	راه	رودخانه	ســیمره	
ــگفت	انگیز	و	 ــر	و	ش ــگری	بک ــای	گردش ــا	جاذبه	ه ــز	ب ــن	دره	حیرت	انگی ــت.	ای ــده	اس واقع	ش
سرچشــمه	ها	و	آبشــارها	و	درختــان	وحشــی	پــر	میــوه	آمــاده	اســت	تــا	بــه	یکــی	ازگردشــگاه		

هــای	زیبــای	غــرب	کشــور	تبدیــل	شــود.
ایــن	جاذبــه	تاریخــی	و	طبیعــی	در	فهرســت	آثار	ملــی	ایــران	ثبــت	شــده	و	در	زمــره	جاذبه	هایی	

قــرار	دارد	کــه	نوبــت	ثبــت	جهانی	اســت.
همچیــن	در	شهرســتان	کوهدشــت	»میرمالس«	صخــره	ای	بــا	نقاشــی	های	دوازده	هزارســاله	اش	
نامــی	آشــنا	برای	باســتان	شناســان	دنیاســت	کــه	در	۱۷	کیلومتری	شــمال	کوهدشــت	در	باالی	

کوهــی	بــه	نــام	»سرســورِن«	واقع	شــده	اســت.

پایتخت پل های تاریخی ایران
از	دیگــر	جاذبه	هــای	اســتان	لرســتان	می	تــوان	بــه	پل	هــای	
ــترین	 ــه	بیش ــی	ک ــرد،	جای ــاره	ک ــار	اش ــن	دی ــی	ای تاریخ
ــای	 ــن	پل	ه ــران	و	منحصربه	فردتری ــی	ای ــای	تاریخ پل	ه

ــت. ــای	داده	اس ــود	ج ــان	را	در	خ جه
لرســتان	بــا	دارا	بــودن	بیــش	از	۱۰۰	پــل	تاریخــی	به	عنــوان	
پایتخــت	پل	هــای	تاریخــی	ایــران	مطــرح	اســت،	آثــاری	که	
از	آن	هــا	به	عنــوان	حیرت	انگیزتریــن	پل	هــای	تاریخــی	
ــا	در	دســتور	کار	 ــی	آن	ه ــت	جهان ــاد	می	شــود	و	ثب ــا	ی دنی

قرارگرفتــه	اســت.

پــل	تاریخــی	کشــکان	دارای	پایه	هایــی	بــه	مســاحت	بیــش	از	۲۰۰	متــری	و	همچنیــن	ارتفــاع	
بلنــدی	به	انــدازه	یــک	ســاختمان	۱۲	طبقــه	اســت	کــه	مســاحت	پایه	هــا	و	ارتفــاع	پــل	کشــکان	

در	هیــچ	پلــی	در	دنیــا	وجــود	نــدارد.
ــاد	واقع	شــده	و	عامــل	 پــل	شــاپوری	یــا	طــاق	پــل	شکســته	در	قســمت	جنوبــی	شــهر	خرم	آب
ارتبــاط	غــرب	اســتان	)طرهان(	بــا	شــرق	و	ازآنجا	به	خوزســتان	و	تیســفون	)پایتخت	ساســانیان(	

بــوده	و	احتمــاالً	بــرای	توزیــع	آب	نیــز	مــورد	بهره	بــرداری	قــرار	می	گرفتــه	اســت.
همچنیــن	پل	شکســته	لرســتان	نیــز	که	متعلق	بــه	دوره	ساســانی	اســت	تنهــا	پلی	در	دنیاســت	
کــه	تمــام	ســنگ	بــوده	و	حجــم	بــزرگ	ایــن	پــل	نیــز	از	دیگــر	ویژگی	هــای	منحصربه	فــرد	آن	

اســت.

مناره آجری، برج دیده بانی
ــری	 ــاره	آج ــد،	من ــاب	کرده	ان ــود	انتخ ــگری	خ ــاد	را	مقصــد	گردش ــه	خرم	آب ــانی	ک ــرای	کس ب
ــرج	دیده	بانــی	تاریخــی	مرکــز	لرســتان	باشــد،	بنایــی	کــه	 ــرای	دیــدن	ب ــد	ظرفیتــی	ب می	توان

در	ورودی	شــهر	خرم	آبــاد	و	میــدان	امــام	حســین	ایــن	شــهر	قرارگرفتــه	و	
همچنــان	اســتحکام	خــود	را	حفــظ	کــرده	اســت.

منــاره	آجــری	به	عنــوان	یــک	یادمــان	ارزشــمند،	بنایــی	اســت	اســتوانه	ای	
ــا	 ــل	راهنم ــوان	می ــه	به	عن ــاد	ک ــهر	خرم	آب ــی	ش ــکل	در	قســمت	جنوب ش
و	جهــت	هدایــت	کاروان	هــا	در	کنــار	شــهر	قدیــم	شــاپور	خواســت	

اســت. احداث	شــده	
ــه	 ــت	و	ب ــان(	اس ــه	)دیلمی ــه	دوره	آل	بوی ــوط	ب ــمند	مرب ــای	ارزش ــن	بن ای

ــت. ــیده	اس ــت	رس ــه	ثب ــران	ب ــی	ای ــار	مل ــت	آث ــماره	۳۷۶	در	فهرس ش

پایتخت پارینه سنگی
ــا	 ــه	ب ــی	ک ــت،	جای ــنگی	اس ــت	پارینه	س ــتان	پایتخ ــاب	لرس ــر	الق از	دیگ
ــتین	 ــی	از	نخس ــوان	یک ــاله	اش	به	عن ــد	ده	هزارس ــی	و	چن ــای	تاریخ غاره

ــی	دارد. ــهرت	جهان ــان	ش ــکونتگاه	های	انس س
ــوان	 ــاد	به	عن ــه	دره	خرم	آب ــد	ک ــان	می	ده ــی	نش ــات	باستان	شناس مطالع
یکــی	از	قدیمی	تریــن	دره	هــای	مســکونی	از	پارینه	ســنگی	تــا	دوران	
اســالمی	بــوده	و	گــواه	آن	غارهــای	باســتانی	به	جامانــده	از	آن	دوران	اســت.	
غارهــای	یافتــه	و	کنجــی	از	جملــه	غارهــای	تاریخــی	خرم	آبــاد	اســت	کــه	
هرکــدام	گنجینــه	ای	بــرای	رمزگشــایی	نحــوه	زندگی	گذشــتگان	ایــن	دیار	

اســت.
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روستای بدون حصار غرب ایران
»سنگ	تراشــان«	روســتای	بــدون	حصــار	غــرب	ایــران،	ماســوله	ای	دیگــر	اســت	کــه	در	انــدرون	
خــود	تمدنــی	شــگرف	را	بــه	ودیعــه	دارد،	جاذبه	هایــی	از	زیباتریــن	مکتــب	فلــزکاری،	تــا	جنگل	

ابــر	و	آبشــارهای	نــاب.
	بــرای	رفتــن	بــه	»ســنگ	تراشــان«	بایــد	از	خرم	آبــاد	۴۵	کیلومتــری	را	دل	بــه	جــاده	ســپرد	و	به	
قلــب	دهســتان	»کشــور«	در	بخــش	پاپــی	رفــت،	روســتایی	کــه	هــر	آنچــه	از	طبیعــت	و	تاریــخ	

ســراغ	داری	را	بــه	تــو	عرضــه	می	کنــد.
	

خانه جهانگردی و موزه مردم شناسی لرستان
از	دیگــر	جاذبه	هــای	مرکــز	لرســتان	کــه	در	نزدیکــی	بنــای	تاریخــی	فلــک	االفــالک	قرارگرفتــه		
ــه	جهانگــردی	اشــاره	کــرد	کــه	خــود	یکــی	از	بناهــای	تاریخــی	ایــن	 ــه	خان ــوان	ب اســت	می	ت

ــود. ــوب	می	ش ــهر	محس ش
خانــه	تاریخــی	آخونــد	ابــو	خرم	آبــاد	در	مرکــز	شــهر	خرم	آبــاد	و	در	ضلــع	غربــی	قلعــه	تاریخــی	

فلــک	االفــالک	واقع	شــده	و	ایــن	بنــای	زیبــا	مربــوط	بــه	اوایــل	دوره	پهلــوی	اســت.

گردشــگرانی	کــه	بــه	دیــدار	فلــک	االفــالک	می	رونــد	در	محــل	همیــن	قلعــه	باســتانی	می	توانند	
ــی	 ــوزه	مردم	شناس ــد،	م ــد	کنن ــز	بازدی ــتان	نی ــی	لرس ــی	و	مردم	شناس ــوزه	باستان	شناس از	م

ــوزه	مردم	شناســی	کشــور	محســوب	می	شــود. ــن	م ــتان	غنی	تری لرس
ــالک	 ــک	االف ــه	فل ــال	۱۳۸۱	در	قلع ــت	س ــتان	در	اردیبهش ــتان	لرس ــی	اس ــوزه	مردم	شناس م
ــع	و	 ــیار	بدی ــی	بس ــه	آن	صحنه	های ــط	ب ــی	مرتب ــالن	و	راهروهای ــا	۱۲	س ــده	و	ب ــاح	ش افتت

ــت. ــته	اس ــش	گذاش ــه	نمای ــتان	ب ــردم	لرس ــی	م ــی	بوم ــم	نوازی	را	از	زندگ چش

لرستان، استانی با طبیعت چهار فصل
ــیر	 ــه	گرمس ــای	منطق ــری	تاالب	ه ــد	کیلومت ــه	چن ــه	فاصل ــوان	ب ــی	بت ــر	جای ــاید	در	کمت ش
پلدختــر	بــه	رشــته	کوه	پربــرف	اشــترانکوه	و	تونــل	برفــی	ازنــا	رســید،	چهارفصــل	بودن	لرســتان	

ــه	آن	پرداخته	شــده	اســت. ــر	ب ــه	نظــر	می	رســد	کمت ــه	ب ــی	اســت	ک فرصت
ونّایــی	نــام	روســتایی	بــزرگ	و	آبــاد	در	شهرســتان	بروجــرد	در	غــرب	ایــران	اســت.	این	روســتا	از	
توابــع	بخــش	اشــترینان	ایــن	شهرســتان	بــوده	و	در	۱۲	کیلومتــری	شــمال	غربی	شــهر	بروجرد	
در	منطقــه	ای	کوهســتانی	قرارگرفتــه	اســت.	ونایــی	از	مناطــق	گردشــگری	طبیعــی	بروجــرد	

اســت	و	در	فهرســت	روســتاهای	گردشــگری	اســتان	لرســتان	قــرار	دارد.
ــای	 ــن	قله	ه ــی	از	مرتفع	تری ــاع	۴۱۵۰	یک ــا	ارتف ــران	-	ب ــپ	ای ــترانکوه	-آل ــای	اش ــل	زیب 	قل
رشــته	کوه	زاگــرس	اســت	کــه	می	توانــد	شهرســتان	ازنــا	را	بــه	یکــی	از	قطب	هــای	ورزش	هــای	

زمســتانی	در	کشــور	تبدیــل	کنــد.
ــتان	 ــن	شهرس ــای	ای ــه	تفرجگاه	ه ــرد	ازجمل ــت«	بروج ــبز	»گلدش ــی	و	سرس ــه	درخت منطق

اســت	کــه	اغلــب	مســافران	و	گردشــگران	
ــکان	 ــن	م ــی	ای ــای	طبیع ــام	و	ویژگی	ه بان
ــک	 ــد.	گلدشــت	ی ــنایی	دارن ــی	آش به	خوب
ــای	 ــه	کوه	ه ــیع	در	دامن ــه	وس دره	و	جلگ
ســر	بــه	فلــک	کشــیده	زاگــرس	اســت	کــه	
محــدوده	ایــن	منطقــه	از	غــرب	تپــه	چغای	

ــه	دارد. ــا	کپرگــه	ادام ــاز	و	ت بروجــرد	آغ
ــک	 ــش	از	ی ــع	بی ــتان	دورود	به	واق شهرس
شهرســتان	دارای	جاذبه	هــای	طبیعــی	
اســت	به	طوری	کــه	از	ایــن	شهرســتان	
ــاد	 ــران	ی ــت	ای ــت	طبیع ــوان	پایتخ به	عن
می	شــود،	پایتختــی	کــه	زیباتریــن	دریاچه	
ــارهای	 ــن	آبش ــران،	زیباتری ــیرین	ای آب	ش
ــب	 ــا	لق ــترانکوه	ب ــته	کوه	اش ــور	و	رش کش
»آلــپ«	ایــران	را	در	خــود	جــای	داده	اســت.
ــاالی	 ــان	در	ب ــای	نوژی ــار	زیب آبش
ــاد	از	 ــی	خرم	آب ــاف	در	حوال ــه	ت قل
ــورمان	 ــارهای	کش ــن	آبش زیباتری
اســت	کــه	لقــب	مرتفع	تریــن	
ــه	 ــک	ب ــا	نزدی آبشــار	لرســتان	را	ب
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۱۰۰	متــر	ارتفــاع	یــدک	می	کشــد.
ــا	 ــه	راه	افتــاد	ت ــا	ب ــد	تنهــا	۱۲	کیلومتــر	از	شــهر	ازن ــران	بای ــپ	ای ــرای	دیــدن	زیبایی	هــای	آل ب
به	جایــی	رســید	کــه	نامــش	روســتای	گردشــگری	»دره	تخــت«	اســت،	جایــی	کــه	تختــی	از	

زیبایی	هــا	در	دره	ای	رویایــی	انتظــارت	را	می	کشــد.

ــار	در	دل	 ــن	آبش ــت.	ای ــتان	اس ــتان	لرس ــای	اس ــارهای	زیب ــی	از	آبش ــه	یک ــار	بیش آبش
ــهر	دورود	 ــا	ش ــه	آن	ت ــه	اســت	و	فاصل ــتان	دورود	قرارگرفت ــرس	در	شهرس ــای	زاگ کوه	ه

ــت. ــر	اس ۳۵	کیلومت
ایــن	آبشــار	در	کنــار	راه	آهــن	تهــران	-	خوزســتان	و	در	نزدیکی	ایســتگاه	بیشــه	قرارگرفته	
اســت	و	ازایــن	رو	پذیــرای	مســافران	نیــز	اســت.	ایــن	آبشــار	بــا	چشــم	اندازی	زیبــا	یکــی	از	

نادرتریــن	و	زیباترین	آبشــارهای	اســتان	لرســتان	اســت.
ــن	 ــت.	ای ــع	اس ــتان	واق ــتان	لرس ــترانکوه	در	اس ــته	کوه	اش ــان	رش ــر	در	می ــه	گه 	دریاچ
دریاچــه	در	منطقــه	حفاظت	شــده	اشــترانکوه	و	بیــن	بخــش	زز	و	ماهــرو	الیگــودرز	و	بخش	

ــرار	دارد. ــرار	دارد	ق مرکــزی	دورود	ق
ایــن	دریاچــه	کــه	بــه	»نگیــن	اشــترانکوه«	معــروف	اســت	یکــی	از	زیباتریــن	دریاچه	هــای	
طبیعــی	ایــران	بــه	شــمار	مــی	رود	و	بــا	ارتفــاع	۲۳۶۰	متر	از	ســطح	دریــا	در	میــان	منطقه	

حفاظت	شــده	اشــترانکوه	واقع	شــده	اســت.

تونــل	برفــی	از	دیگــر	جاذبه	هــای	طبیعــی	لرســتان	در	شهرســتان	ازنــا	اســت.	ایــن	تونــل	برفــی	
ــترانکوه	در	 ــک	کشــیده	اش ــه	فل ــر	ب ــا	و	س ــه	زیب ــای	دامن ــرف	و	یخ	ه ــی	در	ب به	صــورت	طبیع
ــا	بــه	وجــود	آمــده	اســت	کــه	طــول	ایــن	تونــل	بالغ	بــر	۸۰۰	 منطقــه	کمنــدان	شهرســتان	ازن

متــر	وارتفــاع	آن	از	کــف	تونــل	تــا	ســقف	بیــن	۲.۵	تــا	۳متــر	اســت.
ســرمای	ایــن	تونــل	رؤیایــی	بــه	حــدی	اســت	کــه	تونــل	برفــی	را	تنهــا	می	تــوان	در	فصــول	بهار	

و	تابســتان	بازدیــد	کرد.
»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	بــه	رنــگ	آبــی	و	نیلــی	دیده	می	شــود.
ــوه	خاصــی	داده	و	در	 ــاد	جل ــه	شــهر	خرم	آب ــای	خــود	ب ــی	و	زیب ــای	دیدن ــا	نم ــن	دریاچــه	ب ای
ــن	 ــاد،	ای ــر	آب	دره	خرم	آب ــمه	های	پ ــهر	و	چش ــن	ش ــراوان	در	ای ــی	ف ــای	تاریخ ــار	جاذبه	ه کن

ــرار	داده	اســت. ــای	توریســتی	ق ــهرهای	زیب ــی	از	ش ــف	یک ــتان	را	در	ردی شهرس
تاالب	هــای	یازده	گانــه	معــروف	شهرســتان	پلدختــر	بــر	روی	آهک	هــای	خردشــده	لنداســالید	
ســیمره	قــرار	دارنــد	کــه	حــدود	۱۰	تــا	۱۱	هــزار	ســال	پیــش	ایجادشــده	اند	و	هرســاله	میزبــان	

طبیعــت	گــردان	زیادی	هســتند.
ــز	 ــهری	مرک ــای	درون	ش ــاد	از	جاذبه	ه ــی«	خرم	آب ــه	»ماه ــار	و	دریاچ ــارک	زیباکن ــه	پ مجموع

لرســتان	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	میزبــان	گردشــگران	اســت.
دریاچــه	فــدک	را	می	تــوان	بزرگ	تریــن	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	مــکان	نیــز	کــه	در	شــمال	بروجــرد	قــرار	دارد	مشــرف	به	تمامــی	شــهر	بروجــرد	
بــوده	و	اغلــب	مســافران	و	گردشــگران	از	ایــن	نقطــه	تمامــی	زیبایــی	و	قابلیت	هــای	ایــن	شــهر	

ــد. را	می	بینن
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پذیرایی از 
مسافران نوروزی با 

کباب»سرداشی«/کوفته 
همدانی غذایی لذیذ

یکــی	از	نشــانه	هــای	فرهنــگ	هــر	منطقــه	غذاهای	ســنتی	و	
بومــی	آن	منطقــه	اســت	کــه	اســتان	همــدان	نیــز	بــه	عنــوان	
پایتخــت	فرهنــگ	و	تمــدن	کشــور	دارای	غذاهــای	مختلــف	

ســنتی	و	ایرانــی	اســت.	
مولفــه	هــای	زیــادی	وجــود	دارد	کــه	هویــت	و	فرهنــگ	یــک	
کشــور،	اســتان	و	منطقــه	را	بازگــو	کنــد	کــه	از	آن	میــان	مــی	
ــوم،	 ــاس	و	آداب	و	رس ــان،	لهجــه،	پوشــش	و	لب ــه	زب ــوان	ب ت
ــی	آن	 ــی	محل ــنتی	و	بوم ــای	س ــذا	ه ــر	و	غ ــیقی	و	هن موس
ــای	 ــوارد	گوی ــن	م ــک	از	ای ــر	ی ــه	ه ــرد	ک ــاره	ک ــه	اش منطق

ــه	اســت. ــارزی	از	فرهنــگ	آن	منطق ب
ــدن	 ــخ	و	تم ــوان	پایتخــت	تاری ــه	عن ــز	ب ــدان	نی ــتان	هم اس
ــان	 ــف،	زب ــنن	مختل ــوم	و	س ــن	دارای	آداب	و	رس ــران	زمی ای
و	لهجــه	و	لبــاس	محلــی	خــاص	و	غــذا	هــای	ســنتی	بومــی	
اســت	کــه	در	نــوع	خــود	کــم	نظیــر	و	حتــی	بــی	نظیر	اســت.
هــر	منطقــه	از	اســتان	همــدان	دارای	غذاهــای	ســنتی	
ــل	 ــگ	اصی ــه	در	فرهن ــه	ریش ــت	ک ــود	اس ــوص	به	خ مخص

ایرانــی	همدانــی	دارد.
غذاهایــی	ماننــد	آبگوشــت،	یخنی،	اشــکنه،	ســر	داشــی،	آش	
دوغ	مخصــوص	همدانــی،	دیــزی	و	کاچــی،	آبگوشــت	بزباش،	
کلــم	از	غــذا	هــای	ســنتی	همــدان	هســتند	کــه	امــروزه	جای	
ــده	 ــاق	کنن ــر	و	چ ــود	مض ــت	ف ــای	فس ــه	غذاه ــود	را	ب خ

ــد. ســپرده	ان
ــی	 ــوان	همدان ــوان	و	ج ــل	نوج ــی	از	نس ــر	کس ــروز	کمت ام
اســت	کــه	بــا	ایــن	غذاهــا	آشــنا	باشــد	در	حالیکــه	هــر	کــدام	
ــی	 ــودن	و	ریشــه	فرهنگ ــر	ســنتی	ب ــالوه	ب ــا	ع ــن	غذاه از	ای
ــرژی	 ــدن	و	ان ــرای	ســالمت	ب ــای	بســیاری	را	ب داشــتن	مزای

ــد. ــرار	بگیرن ــد	مــورد	توجــه	ق ــد	کــه	بای ــی	دارن زای
امــا	آنچــه	کــه	توجــه	بــه	آن	در	جامعــه	کنونــی	کــه	رنــگ	و	
بــوی	کشــور	هــای	غربــی	را	گرفتــه	و	فرهنــگ	و	ســنت	هــای	
ــی	 ــه	فراموشــی	گــذارده	مهــم	به	نظــر	م ــی	رو	ب ــل	ایران اصی
رســد	اینکــه	حفــظ	فرهنــگ	اصیــل	ایرانــی	و	حتــی	همدانی	
ــان	 ــن	می ــه	شــیوه	هــا	مختلــف	ضــروری	اســت	کــه	در	ای ب
حفــظ	جایــگاه	غذاهای	ســنتی	بومــی	محلی	ایــران	و	اســتان	
همــدان	راهــی	بــرای	حفــظ	فرهنــگ	و	هویــت	اصیــل	ایرانی	

و	همدانــی	اســت.
کارشــناس	مــردم	شناســی	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	
گردشــگری	و	صنایــع	دســتی	اســتان	همــدان	در	ایــن	
خصــوص	گفــت:	مهمتریــن	غــذای	محلــی	اســتان	همــدان	
انــواع	آش	و	آبگوشــت	اســت	بــه	طوریکــه	آبگوشــت	بزبــاش	و	
آش	رشــته	از	غذاهــای	پرطرفــدار	در	میــان	همدانــی	هاســت.

ــا	نخــود،	 ــه	ب ــم	ک ــم	ه ــزود:	آبگوشــت	کل ــی	اف ــا	نعمت فریب
ســیب	زمینــی،	کلــم	و	پیــاز	داغ	درســت	مــی	شــود	در	بیــن	

ــادی	دارد. ــداران	زی ــدان	طرف ــردم	هم م
نعمتــی	ادامــه	داد:	کوفتــه	همدانــی	از	دیگــر	غذاهــای	
محبــوب	همدانــی	هاســت	کــه	در	میــان	آن	از	خرما،	گــردو	و	
کشــمش	اســتفاده	کــرده	و	طبــق	رســومی	محلــی	ایــن	غــذا	

ــدر	میــل	مــی	کننــد. را	حتمــا	در	ســیزده	ب
وی	عنـوان	کـرد:	غـذای	مخصـوص	دیگـری	کـه	همدانـی	ها	
در	روزهـای	خـاص	از	جملـه	چهارشـنبه	سـوری	و	شـبهای	
عیـد	اسـتفاده	مـی	کنند،	رشـته	پلو		اسـت	کـه	بـه	تنهایی	و	
یـا	همـراه	با	خورشـت	قرمه	سـبزی	یـا	قیمه	سـرو	می	شـود.

کباب سرداشی، کباب مخصوص استان همدان
وی	آش	سـماق	را	غـذای	خـاص	مـردم	تویسـرکان	و	آش	
بادمجـان	را	ویـژه	نهاونـدی	هـا	عنـوان	کـرد	و	گفـت:	کبـاب	
سرداشـی	نیـز	از	کبـاب	هـای	مخصـوص	همـدان	اسـت	کـه	
همـراه	با	گوشـت	چـرخ	کرده	و	سـیب	
زمینـی	در	تنور	کباب	می	شـده	اسـت.
نعمتــی	ادامــه	داد:	خورشــت	بــه،	نیز	از	
خورشــتهای	معــروف	در	اســتان	اســت	
ــت	 ــازداغ	و	گوش ــه،	پی ــه،	لپ ــا	ب ــه	ب ک
ــرای	دادن	 تهیــه	مــی	شــود	و	گاهــی	ب
طعــم	ملــس	بــه	آن	شــیره	انگــور	

ــد. ــی	کنن ــه	م اضاف

کدو حلوایی، دسری خوشمزه و پر طرفدار
ــی،	دســری	خــاص	و	خوشــمزه	 ــرد:	کدوحلوای ــوان	ک وی	عن
ــدو	 ــه	ک ــورت	ک ــن	ص ــه	ای ــت،	ب ــدان	اس ــردم	هم ــژه	م وی
حلوایــی	بــه	صــورت	ورق	هایــی	بــه	قطر	۲	ســانت	بــرش	داده	
مــی	شــود	و	در	کــره	و	بــه	همــراه	کمــی	آب	ســرخ	می	شــوند	
ســپس	بــه	همــراه	زعفــران	و	شــیره	انگــور	و	کمــی	دارچیــن	

ســرو	مــی	شــود.
نعمتــی	بــه	غذاهایــی	کــه	در	تابســتان	تهیه	می	شــود	اشــاره	
ــوره،	آبگوشــت	ســیب	و	 ــیر	و	غ ــت:	آبگوشــت	س ــرد	و	گف ک
ــار،	 ــدوغ	خی ــدر،	آب ــو،	آش	چغن ــوره،	اشــکنه،	خورشــت	آل غ
ــا	بلغــور	و	ســبزی	تهیــه	مــی	شــود،	شــوربا	 آش	پلتــه	کــه	ب
کــه	بــا	کشــک	ســرو	مــی	شــود،	کلــه	جــوش	و	یتیمچــه	کــه	
بــا	بادمجــان،	ســیب	زمینــی	و	پیــاز	آمــاده	مــی	شــود،	همگی	

از	غذاهــای	متنــوع	اســتان	همــدان	اســت.
ــوی	 ــل	کوک ــو	مث ــواع	کوک ــتان	ان ــرد:	در	اس ــد	ک وی	تاکی
ــی	پختــه	مــی	شــود	و	قــوت	 ســبزی،	ســیب	زمینــی	و	باقال
ــل	 ــه	می ــوان	عصران ــه	عن ــه	معمــوال	ب ــی	اســت	ک ــز	غذای نی

ــود. ــی	ش م
فرامــوش	نکنیــم	کــه	اگــر	بخواهیــم	از	تمــام	ظرفیــت	هــای	
گردشــگری	اســتان	بــرای	توســعه	و	رونــق	آن	اســتفاده	کنیم،	
بایــد	ســرمایه	گــذاری	بیشــتری	بــر	روی	ایــن	بخــش	از	حوزه	
ــت	و	پتانســیل	 ــه	ظرفی ــرا	ک ــرد	چ ــورت	گی ــگری	ص گردش

جــذب	گردشــگر	در	ایــن	حــوزه	بســیار	اســت.
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تپــه	باســتانی	حســنلو	بــا	قدمتی	بیــش	از	هشــت	هزار	ســال	
ــی	 ــان	غرب ــتان	آذربایج ــده	اس ــالد	مســیح	در	نق ــل	از	می قب
نمــادی	از	تاریــخ	کهــن	ایــران	اســالمی	اســت	کــه	در	آســتانه	

ثبــت	در	فهرســت	آثــار	جهانــی	قــرار	دارد.	
تپه	باسـتانی	حسـنلو	در	میان	جلگه	ای	سرسـبز	و	خـرم	که	به	
نام	»سـلدوز«	معروف	اسـت	در	کنـار	دهکده	ای	بـه	همین	نام	
قـراردارد،	دهکده	حسـنلو	را	چند	ده	دیگر	ماننـد	نگینی	در	بر	
گرفته	انـد	و	تپه	هـای	باسـتانی	زیـادی	پیرامون	تپه	حسـنلو	را	
فـرا	گرفتـه	و	گویـا	هنگام	آبـادی	حسـنلو	و	تمـدن	عظیمش	
تمدن	هـای	دیگری	نیز	بـا	این	تپـه	در	تماس	بـوده	و	هم	دوره	

تمدن	حسـنلو	بـه	وجـود	آمده	اند.
وجـود	تپه	هـای	باسـتانی	دیگر	حکایـت	از	ایـن	دارد	کـه	اقوام	
سـاکن	در	حسـنلو	با	اقوام	سـاکن	در	تپه	های	اطرافـش	از	یک	
تیـره	بوده	و	با	هم	داد	و	سـتد	و	ارتباط	داشـته	اند	کـه	از	جمله	
ایـن	تپه	هـا	می	تـوان	بـه	تپـه	باسـتانی	پسـدلی،	حاج	فیـروز،	
تابیه،	عقـرب	تپه،	تپـه	کوییک،	میرآباد،	ساخسـی	تپـه،	نظام	
آبـاد	و	محمدشـاه	که	بـه	فاصله	های	مختلـف	از	یکدیگـر	و	به	
فاصلـه	دو	کیلومتـر	تا	شـعاع	۱۵	کیلومتـر	از	تپه	حسـنلو	قرار	

گرفته	انـد.
ســاکنان	اولیــه	تپــه	حســنلو	احتمــاالً	قــوم	مناعــی	بوده	انــد	
ــادگار	 ــه	ی ــود	ب ــانی	از	خ ــیع	و	درخش ــس	وس ــدن	ب ــه	تم ک
ــه	 ــن	ب ــه	چنی ــن	تپ ــیای	مکشــوفه	در	ای ــته	اند	و	از	اش گذاش
نظــر	می	رســد	کــه	آثــار	مفرغــی	آن	هــا	کامــاًل	قابــل	مقایســه	
بــا	آثــار	مفرغــی	لرســتان	یعنــی	قــوم	کاســی	اســت	و	شــاید	
ــوم	مناعــی	و	 ــوم	موجــود	باشــد	از	ق ــن	دو	ق قرابتــی	بیــن	ای
ــی	دریاچــه	 محــل	ســکونت	آن	هــا	کــه	ســرزمین	های	جنوب
ارومیــه	بــوده،	یــادی	در	تــورات	شــده	و	قــوم	مناعــی	را	قــوم	

ــد. ــم	گفته	ان ــان«	ه »م
	

ــل از  ــم قب ــزاره شش ــکونت از ه ــار س ــاهده آث مش
ــنلو ــالد در حس می

ــن	تپــه	در	۱۰	دوره	 ــر	اســاس	داده	هــای	باستان	شناســی	ای ب
ــر	 ــای	ه ــت	الیه	ه ــه	و	ضخام ــرار	گرفت ــکونت	ق ــورد	س م

ــن	دوره	 ــه	قدیمی	تری ــم	ک ــه	دوره	ده ــت	ک ــوم	اس دوره	معل
ــزاره	 ــه	ه ــوط	ب ــد،	مرب ــه	حســاب	می	آی ســکونت	حســنلو	ب
ششــم	تــا	هــزاره	ســوم	قبــل	از	میــالد	اســت	و	ایــن	دوران	از	
دوره	ابتدایــی	ســنگی	آغــاز	و	تــا	دوره	باســتانی،	مادهــا	و	دوره	

ــد. ــه	می	یاب ــالمی	ادام اس
دورتـا	دور	قلعـه	را	دیواری	به	قطر	سـه	متـر	و	ارتفاع	هفت	متر	
فـرا	گرفته	بوده	و	در	سراسـر	ایـن	دیوار	برج	های	مربع	شـکلی	
بـه	فاصله	هـای	۳۰	متـر	از	یکدیگـر	و	به	ابعـاد	۱۰	متـر	در	۱۰	
سـاخته	شـده	بود	و	ارتفـاع	برج	ها	به	درسـتی	معلوم	نیسـت.

با	احتسـاب	هر	۳۰	متـر	یک	بـرج،	تقریباً	محل	هفـت	برج	در	
روی	دیـوار	دفاعـی	قلعـه	روشـن	می	شـود	و	طرز	قـرار	گرفتن	
برج	هـا	در	میـان	دیوارهـا	طـوری	بـوده	کـه	سـه	متـر	از	طول	
بـرج	داخل	دیـوار	و	پنج	متـر	آن	خارج	دیـوار	و	دو	متـر	آن	در	
سـوی	دیگر	دیـوار	)داخـل	قلعه(	قـرار	داشـته	و	از	ایـن	برج	ها	

بـرای	حفاظت	قلعه	اسـتفاده	می	شـده	اسـت.
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در	جانــب	ورودی	حیــاط،	مجموعــه	ای	از	بناهایــی	مانند	تاالر	
بــزرگ	یــا	معبــد	و	تعــدادی	اتاق	هــای	متصــل	و	مربــوط	بــه	
هــم	قــرار	داشــته	و	در	ایــن	میــان	معبــد	بیــش	از	دیگــر	بناها	
قابــل	توجــه	اســت	ایــن	پرستشــگاه	یــا	معبــد	دارای	ســقف	و	
ســتون	های	چوبــی	بــود	و	بیــش	از	۳۰	متــر	طــول	و	بیــش	از	

پنــج	متــر	عــرض	داشــته	اســت.
در	دژ	حســنلو،	اتاق	هایــی	نیــز	بــه	انبــار	و	آشــپزخانه	و	

ــلحه	خانه	 ــت	از	اس ــته	اس ــاص	داش ــلحه	خانه	اختص اس
کــه	معلــوم	نشــده	کارگاه	اسلحه	ســازی	یــا	محــل	
ــیر	و	 ــادی	شمش ــدار	زی ــود،	مق ــزار	ب ــداری	جنگ	اف نگه
ســه	نیــزه	آهنــی	کشــف	شــده	اســت،	در	اطــراف	غربــی	
حیــاط،	حــدود	۱۵	بــاب	اتــاق	بــزرگ	و	کوچــک	وجــود	
ــای	 ــی	از	اتاق	ه ــنلو	در	یک ــن	حس ــام	زری ــته	و	ج داش

ــت. ــده	اس ــف	ش ــمت	کش ــن	قس همی
بناهای	شـمالی	حیاط	مرکـزی	گویای	جایـگاه	ویژه	زنان	
و	کنیـزان	بوده	اسـت	چون	در	این	قسـمت	مقـدار	زیادی	

جعبه	هـای	ویژه	نگهداری	وسـایل	آرایشـی	چون	سـرمه	دان	و	
وسـمه	دان	استخوانی	یافت	شـده	است.

از	تپــه	باســتانی	حســنلو	در	ســال	های	۱۳۱۳	تــا	۱۳۵۸	طــی	
ــواع	و	 ــی	ان ــی	و	آمریکای ــان	ایران ــای	باستان	شناس حفاری	ه
اقســام	ابــزار	و	ادوات	جنگــی	ماننــد	شمشــیر،	خنجــر،	نیــزه،	
ــزاران	 ــراه	ه ــه	هم ــن	ب ــرغ	و	آه ــس	مف ــرنیزه	هایی	از	جن س
ظــروف	ســفالی	و	اشــیای	اســتخوانی	ســنگی	ســفالی،	
ــک	دارای	ارزش	 ــر	ی ــه	ه ــون	ک ــزی	گوناگ ــه	ای	و	فل شیش
ــری	هســتند،	کشــف	شــده	اســت	 ــتانی	و	هن تاریخــی،	باس
ــکا،	فرانســه	و	دیگــر	 ــران	باســتان،	آمری کــه	در	موزه	هــای	ای

ــود. ــداری	می	ش ــان	نگه ــورهای	جه کش
	

عشاق ایرانی در تپه حسنلو آرمیده اند
ســال	۱۳۵۱	باستان	شناســانی	کــه	در	تپــه	حســنلو	مشــغول	
حفــاری	بودنــد	خودشــان	هــم	چیــزی	را	کــه	می	دیدنــد	بــاور	
ــه	 ــکا	ب ــران	و	آمری ــی	ای ــد.	تیــم	مشــترک	تحقیقات نمی	کردن
سرپرســتی	دکتــر	رابــرت	اچ	دایســون	مشــغول	تحقیقــات	در	

ایــن	تپــه	باســتانی	بودنــد	کــه	قبــری	را	پیــدا	کردنــد.
در	قبـری	بـا	قدمـت	حـدود	۳	هزار	سـال	اسـکلت	دو	نفـر	در	
کنـار	یکدیگـر	پیـدا	شـد.	در	قبـر	به	جـز	تخته	سـنگی	که	در	
باالی	سـر	شـخص	سـمت	چـپ	قـرار	دارد	هیچشـی	دیگری	
وجـود	نداشـت	و	از	آن	زمـان	آن	هـا	لقب	»عشـاق«	را	گرفتند.
تیمــی	 پنســلوانیا	 دانشــگاه	 مــوزه	 در	 ســال	۲۰۰۵	 از	
مشــغول	بــه	فعالیــت	تنهــا	بــرای	انتشــار	نتیجــه	تحقیقــات	
ــه	ای	 ــتند؛	تپ ــنلو	هس ــه	حس ــاری	در	تپ ــای	حف و	گزارش	ه
ــالد	 ــل	از	می ــزار		قب ــا	۸	ه ــه	۶	ت ــت	آن	ب ــه	قدم ــتانی	ک باس
ــلوانیا	 ــگاه	پنس ــوزه	دانش ــال	ها،	در	م ــت	س ــد.	باگذش می	رس
ــورد	توجــه	اســت. ــوارد	م ــی	یکــی	از	م ــر	عشــاق	ایران تصوی
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مهم	تریـن	اثـر	مکشـوفه	تپـه	باسـتانی	حسـنلو	کـه	اهمیـت	
ویژه	ای	در	جهان	و	باسـتان	شناسـی	دارد،	جام	طالیی	حسنلو	
اسـت.	وزن	ایـن	جـام	۹۵۰	گـرم،	بلنـدای	آن	۲۱	سـانتیمتر،	
قطر	آن	۲۵	سـانتیمتر	و	محیط	لبه	آن	۶۱	سـانتیمتر	اسـت	و	

در	مـوزه	ایـران	باسـتان	تهـران	نگهداری	می	شـود.
ایــن	جــام	اثــر	کامــاًل	خیــره	کننــده	ای	اســت	زیــرا	بیــش	از	
ــت.	 ــل	اس ــب	مجل ــد	ترکی ــته	و	فاق ــف	کاری	داش ــد	ظری ح
قدمــت	جــام	طالیــی	کشــف	شــده	از	تپــه	حســنلو	در	حــدود	
۸۰۰	ســال	قبــل	از	میــالد	مســیح	اســت،	بــر	روی	بدنــه	ایــن	
جــام	معــروف،	نقش	هــای	بســیاری	حــک	شــده	اســت	کــه	

ــد. ــت	می	کنن ــاالً	داســتان	حماســی	را	روای احتم
در	ردیـف	باالیـی،	ایـزدی	بالـدار	سـوار	بـر	گردونـه	ای	که	یک	
گاو	نـر	آن	را	می	کشـد	به	سـوی	کاهنـی	در	حرکت	اسـت	که	
جامی	در	دسـت	دارد	و	در	این	حال	از	دهـان	گاو،	رودی	جاری	
اسـت	که	احتماالً	نماد	حیات	و	باروری	محسـوب	می	شـود،	در	
ردیـف	پایینـی	و	زیـر	گردونه	حیـات،	پهلوانی	در	حـال	نبرد	با	

موجـودی	نیمه	انسـان	و	نیمه	اژدها	اسـت.
از	تصاویـر	قلمزنی	شـده	آن	سـوی	جـام	می	توان	بـه	ایزدهای	
شـاخدار	سـوار	بر	ارابـه،	کاهنانی	کـه	در	حال	حمـل	قوچ	های	
قربانـی	هسـتند،	پهلوانـی	کـه	گـرز	و	کمـان	در	دسـت	دارد،	
مـردی	که	در	حـال	رام	کردن	شـیر	اسـت	و	پدر	و	مـادری	که	
در	حـال	بازی	بـا	کودک	خردسالشـان	هسـتند،	اشـاره	کرد.

تپه حسنلو میراث دار تمدن۸۰۰۰ ساله/
جام زرین آمیخته با هنر و اسطوره
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ــوروزی ــگری ن گردش

ــنگی  ــای س ــن بن ــم تری ــوان عظی ــه عن ــید ب ــت جمش تخ
جهــان، نگیــن تاریــخ و میــراث کهــن فــارس و ایــران اســت 
ــادی از آن  کــه هــر ســاله گردشــگران داخلــی و خارجــی زی

ــد.  ــی کنن ــدن م دی
تخــت جمشــید، نــام مشــهور برجســته تریــن اثــر معمــاری 
هخامنشــیان اســت کــه در جلگــه مرودشــت و در ۵۷ 
کیلومتــری شــمال شــرقی شــیراز در طــول جغرافیایــی ۵۲ 
درجــه و ۵۴ دقیقــه شــرقی و عــرض جغرافیایــی ۲۹ درجــه و 

ــرار دارد. ــمالی ق ــه ش ۵۶ دقیق
منطقــه تخــت جمشــید کــه غربــی هــا آن را پرســه پُلیــس 
)persepolis( بــه معنــای »شــهر پارســیان« مــی خواننــد 
در دوره هخامنشــی پارســه )Pars( نامیــده مــی شــد. پــس 
ــتون،  ــای صدس ــام ه ــه ن ــن محــل ب از دوره هخامنشــیان ای
چهــل ســتون، چهــل منــار و از قــرون میانــه اســالمی چــون 
ساخت ارگ پارسه را به جمشید پادشاه افسانه ای ایران نسبت 

مــی دادنــد، تخــت جمشــید خوانده شــد.
تخــت جمشــید در ارتفــاع ۱۷۷۰ متــری از ســطح دریــا و بــر 
صخــره ای در دامنــه کــوه رحمــت بنــا شــده است.شــکل آن، 
کثیر االضالعی اســت که ابعادش در شــمال ۳۰۰ متر، در شرق 
ــی  ــر م ــرب ۴۵۵ مت ــر و در غ ــوب۳۹۰ مت ــر، در جن ۴۳۰ مت
ــع  ــر مرب ــزار مت ــد. مســاحت آن کمــی بیــش از ۱۲۵ ه باش
ــوش  ــان داری ــه فرم ــال ۵۱۸ ق.م ب ــدود س ــای آن در ح و بن
ــان اردشــیر  ــا حــدود ســال ۴۵۰ ق.م در زم ــاز و ت ــزرگ آغ ب

ــه یافــت. اول ادام
ــرای آن کــه صفــه تخــت جمشــید جهــت ســاختن ابنیــه  ب
آمــاده باشــد، الزم بــود عملیات مقدماتــی مهمی انجــام گیرد.

ــم  ــه نامنظ ــک دامن ــع از ی ــر مرب ــزار مت ــدود ۱۲۵ ه در ح
ســنگی بایــد مطابــق نقشــه معمــاران، بــه صــورت یــک تخته 
یــا صفــه درآیــد و قســمت هــای مرتفــع تــا انــدازه مــورد نظر، 
ــاک و  ــود از خ ــای گ ــمت ه ــود و قس ــاه ش ــیده و کوت تراش

ســنگ انباشــته شــود.
ــاده  پــس از انجــام ایــن مقدمــات صفــه تخــت جمشــید آم
احــداث کاخ هــا و ســاختمان هــا گردیــد. مرحلــه بعــدی کار، 
بــه اتمــام رســانیدن ســطح صفــه بــود. صفــه هــای مخصوص 
هــر کاخ و ایــوان هــای ســاختمان هــای مــورد نظــر بــا هموار 
کــردن و کنــدن نقــاط مرتفــع احــداث مــی شــود و در هنگام 
ضــرورت مصالــح ســاختمانی در محــل هــای الزم افــزوده می 
شــد تا شــالوده هــای مســتطیلی شــکل ایــن ابنیــه، تکمیل و 

آمــاده باشــد.
آن چــه اشــمیت در کتــاب تخت جمشــید 
خــود آورده، ایــن مرحلــه از عملیــات 
ــوده  ــق ب ــان و مطاب ــم زم ــاختمانی، ه س
اســت بــا حفــر تونــل هــای عمــده مجاری 
فاضــالب زیرزمینــی در صخــره طبیعــی و 
ســاختمان بعضــی قســمت هــای آن و 
ــرای  ــه ب ــی ک ــای فرع ــن آب رُوه همچنی
محافظــت ابنیــه ای کــه توســط داریوش و 
معارانــش طــرح ریــزی شــده بود، ســاخته 

ــد. می ش
بلنــدی صفــه از ســطح زمیــن هــای 
اطــراف متفــاوت اســت، ولــی ارتفــاع دیوار 
ــا  ــر ب ــه براب ــکان صف در محــل ورودی و پل
۱۱/۷۱ متــر اســت و در محــل ســاختمان 
هــا ارتفــاع بــه ۱۴ تــا ۱۵ متــر مــی رســد.

چنــان کــه کالمایــر نیــز اشــاره مــی 
کند،مصالحــی کــه در ســاختن تخــت جمشــید بــه کار رفته، 
عبارتنــد از خشــت بــزرگ )۳۳×۳۳×۱۲ ســانتی متــر( آجــر 
ــوده  ــدود گچــی کــه رنگــی ب ــدار، مــالط قیــر، ان و آجــر لعاب
ــه  ــا تزییــن ســتون هــای چوبــی ب ــرای پوشــاندن کــف ی و ب
ــرای شــاه تیرهــا و درهــا و ســتون  کار رفتــه اســت، چــوب ب
هــای کوچــک، ســنگ یــا آهــک ســفید کــه از معــدن هــای 
نزدیــک مــی آوردنــد و آهــک ســیاه مرمرنمــا کــه از معــدن 
هــای مجدآبــاد در چهــل کیلومتــری غــرب تخــت جمشــید 

آورده مــی شــد.
ــد و  ــی کردن ــراش م ــم ت ــدن نی ــان مع ــا را در هم ــنگ ه س
ــای نصــب،  ــا را در ج ــتون ه ــا و زیرس ــتون ه ــا و س درگاه ه
از بــاال بــه پایین تمام تــراش مــی دادند و قلــم ها و تیشــه ها و 
ــرم تراشــی متعــدد را در مراحــل  ــره تراشــی و ن ابزارهــای زب
مختلــف بــه کار مــی گرفتند. بــرای باال کشــیدن ســنگ ها از 

داربســت و قرقره و نیروی انســانی بهره مــی گرفتند.
در جفــت کردن ســنگ ها مالط بــه کار نمیبردند، بلکــه آنها را 
با بست های آهنی به هم می پیوستند. نایلندر معتقد است که 
این بســت ها در آغاز دم چلچله ای بود و بعد کمی مســتطیلی 
شــد و ســرانجام راســت و مســتطیل کامــل گشــت بــه 
همیــن ســبب ایــن بســت هــا بــرای تاریــخ گــذاری بناهــای 

هخامنشــی دارای اهمیتنــد.

ــا ســرب پــر  ــر آن اســت کــه روی بســت هــا را ب  شــهبازی ب
مــی کردنــد و صیقــل مــی دادنــد. دیوارهــا را بــا خشــت خــام 
ــا خشــت خــام مــی ســاختند و  مــی ســاختند. دیوارهــا را ب
ــه نقــوش  ــن ب ــا کاشــی مزیّ ــن ی ــدود رنگی ــا ان رویشــان را ب

مختلــف مــی پوشــانیدند.
 )F.Krefter( نورگیــری- چنــان کــه بازســازی هــای کرفتــر
نشــان مــی دهــد- بــا روزنــه هــای دیوارهــا و بلندتــر کــردن 

بناهــای داخلــی و دریچــه دار کــرن آنهــا انجــام مــی شــد.
ــید  ــه تخــت جمش ــراز صف ــر ف ــم ب ــی دانی ــه م ــا ک ــا آنج ت
عــالوه بــر ابنیه اســتحکامی و اســتحفاظی بــه ترتیــب احداث 
ساختمان های کاخ آپادانا، تاالر شورا، کاخ داریوش اول و خزانه 
اصلــی در نظــر گرفتــه شــده بــود. کاخ آپادانــا در زمــان حیات 
داریــوش بــه اتمــام نرســید و کتیبــه ای از خشایارشــا بــر روی 
کاشــی هایــی کــه قســمتی از نمــای دیــوار خارجــی را زینــت 
مــی بخشــد، حاکــی از ایــن اســت کــه خشایارشــا کار پدرش 

را بــه پایــان برده اســت.
ــا ســه  ــاالر شــورا )کاخ مرکــزی ی ــاره تاریــخ ســاخت ت درب
دروازه( هیچ گونه ســند مکتوبی در دست نیست.درباره کاخ 
اختصاصی داریــوش )تچر( باید گفت که کتیبــه هایی که به 
نــام او باالی درگاه ها و پنجره هــا و طاقچه ها و بر روی نقش 
برجسته ای از تصویر پادشاه نقر شده است، روشن میکند که 
او ســاختمان را آغــاز کــرده، ولــی خشایارشــا آن را بــه اتمام 

تخت جمشید عظیم ترین بنای سنگی جهان/ 
آرامگاه هخامنشیان را ببینید
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ــانیده است. رس
ــاختمان  ــمتی از س ــر از قس ــرف نظ ــمیت ص ــر اش ــه نظ ب
ــف  ــه در ردی ــادگان ک ــر پ ــی و مق ــاروی دفاع ــرج و ب ــای ب ه
اولیــن  اصلــی  خزانــه  شــاید  دارد،  قــرار  اســتحکامات 
ــان  ــید در زم ــه تخــت جمش ــه در صف ــوده، ک ــاختمانی ب س

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــوش ب داری
ــه تخــت  ــی صف ــری شــمال غرب ــوش در شــش کیلومت داری
جمشــید آرامگاه بــا عظمتــی در صخره کوهســتانی از ســنگ 
آهــک بــرای خــود ســاخت کــه اکنــون بــه نــام نقــش رســتم 

خوانــده مــی شــود.

نقش رستم
ــری  ــت و در ۶ کیلومت ــتان مرودش ــتم در شهرس ــش رس نق
تخــت جمشــید، در مســیر راه اصلــی شــیراز – اصفهــان و در 

امتــداد کــوه اســتخر، حســین کوه و یــا کوه نِِفشــت در دشــت 
ــی، محوطــه ای وجــود  ــه ســمت شــمال غرب مرودشــت رو ب
دارد کــه آثــاری از دوران هخامنشــی و ساســانی در آن نقــش 

شــده است.
ــاهان  ــای پادش ــگاه ه ــده آرام ــه دربرگیرن ــه ک ــن محوط ای
ــر روی ســنگ  هخامنشــی و حجــاری هــای دوره ساســانی ب

ــی شــود. ــده م هاســت، نقــش رســتم خوان
 در دوران اســالمی ایــن آثار را به جمشــید و پادشــاهان کیانی 
نسبت داده و به مناسبت تصاویر منقوش شده پیروزی پهلوانان 
ایرانــی بر دشــمنان در این نقــوش، این تصاویر را به نام رســتم، 
پهلــوان حماســی ایــران خوانــده، ایــن مــکان بــه نقش رســتم 

معروف شــده اســت.
در ایــن محوطــه تاریخــی آرامــگاه هــای شــاهان هخامنشــی، 
کعبــه زردشــت، کتیبــه هــا و نقــش برجســته هــای ساســانی 

و آتشــدان هــای ســنگی قــرار دارد.
نخســتین پادشــاهان ساســانی نیــز کــه از پــارس برخاســتند، 
ــرای  ــش و ب ــه زادگاه خوی ــراوان ب ــتگی ف ــل دلبس ــه دلی ب
ــوی، کســب  ــه معن ــون توجی ــی همچ بزرگداشــت آیین های
ــر دشــمن، نقوشــی را در دامــن ایــن  ــا پیــروزی ب قــدرت و ی

کــوه بــه یــادگار گذاشــته انــد.
نقــش برجســته ناتمــام، نقــش برجســته هــای نرســی، نبــرد 
بهــرام دوم، پیــروزی شــاپور بــر امپراتــوران روم )گردیانــوس، 
ــرد  ــاپور دوم، نب ــا ش ــه ی ــن(، آذر نرس ــرب و والری ــپ ع فیلی
ــیر  ــذاری اردش ــش و تاجگ ــرام دوم و درباریان ــاپور دوم، به ش

ــکان نقــش برجســته هــای نقــش رســتم هســتند. باب

نقش رجب
ــانیان در  ــی از دوران ساس ــید، نقوش ــمال تخــت جمش در ش
پســرفتگی کــوه حجــاری شــده 
اســت که بــه نقــش رجــب معــروف 

است.
ــن  ــه ای ــدن آن ب ــده ش ــل نامی دلی
نــام، بــر مــا روشــن نیســت. موربــه 
و اوزلــی در ســالهای ۱۸۱۱ و ۱۸۱۲ 
میالدی موفق به تشخیص سه نقش 
در دامنه کوه رحمت شدند و فالندن، 
کوســت، دیوالفوا و همســرش زاره و 
سپس هرتسفلد محل را بررسی کرده 
و تشخیص آنها را تایید کرده اند. این 
نقشها از ســمت چپ به راست شامل 
شــاپور اول و خانواده اش، تاجگذاری 
اردشــیر اول و تاجگــذاری شــاپور 

اول است.
پل خان

ایــن پــل کــه در اوایــل ســده 
۱۱ هجــری قمــری بــه دســتور 
ــرای  ــارس ب ــی ف ــان وال ــام قلیخ ام
ســهولت رفــت و آمــد کاروانیــان بــر 
ــد،  ــاخته ش ــر س ــه ک روی رودخان
معمــاری  شــاهکارهای  از  یکــی 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــوی ب عصــر صف
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	نصف	جهــان	دنیایــی	هــزار	رنــگ	و	دیدنــی	از	تفرجگاه	هــای	
بیابانــی	و	کوهســتانی	اســت،	از	آبشــاری	کــه	تخــت	ســلیمان	
ــری	در	دوردســت	ها	 ــا	کوی ــی	را	در	دل	خــود	جــای	داده	ت نب

کــه	بــه	فیلــم	»دور	و	نزدیــک«	جلــوه	بخشــید.	
ــان	 ــهره	جه ــالم،	از	آن	رو	ش ــان	اس ــی	جه ــت	فرهنگ پایتخ
شــده	اســت	کــه	از	تمامــی	اصــول	گردشــگری	دنیــا	ســهمی	
ــا	 ــار	آشــنا	گرفتــه	ت ــن	کهــن	دی ــار	تاریخــی	در	ای دارد،	از	آث
ســهمی	از	یــک	ســوم	صنایــع	دســتی	جهــان	و	در	ایــن	میان	
گردشــگری	طبیعــت	در	کنــار	دیگــر	جاذبه	هــای	بــی	بدیــل	

ــد. ــرا	می	خوان ــه	ســوی	خــود	ف اســتان	گردشــگران	را	ب
ــری	را	 ــا	کوی ــتانی	ت ــت	کوهس ــان،	از	طبیع ــار	نصف	جه دی
ــه	نوعــی	کــه	از	 ــان	خویــش	جــای	داده	اســت	ب در	دل	مهرب
شــمال	تــا	غــرب	و	از	شــمال	تــا	جنــوب	اســتان	همه	نــوع	آب	
و	هوایــی	در	فصــول	مختلــف	ســال	قابــل	لمــس	اســت	و	گاه	
در	دو	شهرســتان	مجــاور	در	فصلــی	مانند	تابســتان	شــاهد	دو	
نــوع	هــوای	بســیار	گــرم	و	هــوای	معتــدل	در	دو	شــهر	مجاور	

ماننــد	کاشــان	و	نطنــز	هســتیم.
در	 ســال	 ســرد	 فصل	هــای	 در	 هم	زمــان	 ســویی	 از	
فریدون	شــهر	 ماننــد	 اصفهــان	 نقطــه	 برف	گیرتریــن	
ــرم	 ــاط	گ ــد	و	در	نق ــکی	ش ــت	اس ــان	پیس ــوان	مهم می	ت
کویــری	ماننــد	ورزنــه	و	کویر	مصــر	گرمــای	دل	چســبی	را	در	
دل	زمســتان	تجربــه	کــرد	کــه	در	ایــن	گــزارش	بــا	بخشــی	از	
ایــن	تفرجگاه	هــای	متنــوع	در	اســتان	پهنــاور	اصفهــان	آشــنا	

می	شــویم:

ــن  ــدن که ــاز تم ــه آغ ــه( و نقط ــارا )ورزن ــر خ کوی
ــان اصفه

ــه	 ــگری	ب ــم	گردش ــداف	مه ــی	از	اه ــوان	یک ــه	عن ــه	ب ورزن
ــورد	 ــی	م ــگری	و	طبیع ــی،	گردش ــای	تاریخ ــاظ	جاذبه	ه لح
ــت	 ــه	از	هش ــی	ک ــرد،	جای ــرار	می	گی ــگران	ق ــه	گردش توج
هــزار	ســال	پیــش	زیســتگاه	انســان	بــه	شــمار	مــی	رود	و	بــه	

ــود. ــناخته	می	ش ــان	ش ــدن	اصفه ــه	تم ــوان	آغازگ عن
ایــن	شــهر،	گنجینــه	ای	پنهــان	از	جاذبه	هــای	طبیعــی،	
ــا	آداب	و	 زیســت	محیطــی،	گردشــگری	و	تاریخــی	همــراه	ب
رســوم،	فرهنــگ	و	ســنن	منحصــر	بــه	فــرد	اســت	امــا	در	این	
ــل	 ــوان	یکــی	از	بی	بدی ــه	عن ــه	ب ــر	ورزن ــه	کوی ــان	ســفر	ب می
تریــن	کویرهــای	ایــران	بــا	جاذبه	هــای	خــاص	بیابانــی	خــود	
بــه	ویــژه	در	فصل	هــای	زمســتان	و	بهــار،	تجربــه	ای	دلنشــین	

و	فرامــوش	ناشــدنی	اســت.
ــه	 ــرار	دارد	ک ــی	ق ــاالب	گاوخون ــی	ت ــارا	در	نزدیک ــر	خ کوی
گرچــه	ایــن	تــاالب	بــه	دلیــل	بی	توجهی	هــا	رو	بــه	
ــمت	 ــه	س ــگران	را	ب ــان	گردش ــا	همچن ــت	ام ــی	اس فراموش

خــود	دعــوت	می	کنــد.
بــا	توجه	بــه	درنظــر	گرفتــن	واحدهــای	اقامتــی	در	ورزنــه،	در	
ســفر	بــه	ایــن	کویــر	بــرای		دسترســی	بــه	امکانــات	رفاهــی	

دچــار	مشــکل	نخواهیــد	شــد.
ــور	 ــرقی	مح ــیه	ش ــزار	در	حاش ــن	ریگ ــی:	ای مســیر	دسترس
ــن	رو	از	۵	 ــرار	دارد.	از	ای ــه	ق ــه	ورزن ــاد	ب ــن	آب ــی	حس ارتباط
ــه	 ــوان	ب ــاد	می	ت ــن	آب ــا	حس ــه	ت ــوب	ورزن ــری	جن کیلومت
ــرای	 ــرد.	ب ــدا	ک ــی	پی ــزار	دسترس ــن	ریگ ــی	ای ــی	غرب نواح

ــوان	از	میــان	ماســه	هــا	 ــه	ریگــزار	شــرقی	می	ت دسترســی	ب
ــه	 ــی	رودخان ــه	حاشــیه	جنوب ــا	از	شــهر	ورزن ــور	کــرد	و	ی عب
زاینــده	رود	را	ادامــه	داد	تــا	بــه	حاشــیه	شــرقی	ریگزار	رســید.
ایــن	دو	مســیر	فقــط	بــه	وســیله	خودروهــای	دو	دیفرانســیل	
ــه	 ــی	ک ــت	در	صورت ــر	اس ــتند	و	بهت ــی	هس ــل	دسترس قاب
ــی	 ــان	محل ــا	از	راهنمای ــد،	حتم ــنایی	نداری ــه	آش ــه	منطق ب

ــد. ــتفاده	کنی اس
ــرق رود(: در	 ــه )ط ــگری کش ــه گردش ــه نمون منطق
فاصلــه	۳۰	کیلومتــری	شــهر	نطنــز	و	۹۰	کیلومتــری	مرکــز	
اســتان	اصفهــان	در	دامنــه	کوه	هــای	ســر	بــه	فلــک	کشــیده	
ــرار	 ــس	ق ــوع	کرک ــکار	ممن ــه	ش ــوار	منطق ــس	و	در	ج کرک
ــر	 ــه	و	مناظ ــتای	کش ــل	روس ــداز	بی	بدی ــم	ان ــه	و	چش گرفت
طبیعــی	جــذاب	منطقــه	ایــن	نقطــه	را	بــه	یکــی	از	زیباتریــن	

ــت. ــرده	اس ــل	ک ــز	تبدی ــتان	نطن ــای	شهرس مکان	ه
ــه	 ــه	منطق ــتا	ب ــن	روس ــل	ای ــد	تبدی ــر	برس ــه	نظ ــاید	ب ش
نمونــه	گردشــگری	و	ســاخت		دهکــده	تفریحــی	تــا	حــدودی	
از	بکــری	ایــن	روســتا	کاســته	باشــد	امــا	اگــر	بــدون	توجــه	
از	ایــن	دهکــده	تفریحــی	بــه	دل	روســتا	گام	بنهیــد،	زندگــی	
ــد	 ــما	را	برخواه ــه	ش ــتا	توج ــی	روس ــورده	اهال ــت	نخ دس
انگیخــت؛	جایــی	کــه	در	کوچه	هــای	پرپیــچ	و	خم	کوهســتان	
ــا	لبــاس	محلــی	در	گــذار	 کــه	از	هــر	گوشــه	آن	یــک	نفــر	ب

ــت. اس
از	جملـه	جاذبه	هـای	عمـده	محدود	طـرح	مذکـور	هم	جواری	
ایـن	محـدوده	با	کوه	کرکـس	با	ارتفاعـی	در	حدود	سـه	هزار	و	
۹۰۰	متر	اسـت	که	در	تمـام	فصول	گردشـگران	و	کوهنوردان	

را	به	سـوی	خـود	جـذب	می	کند.
ــرق	رود	)۲۵	 ــان،	ط ــاده		نطنز-اصفه ــی:	ج ــیر	دسترس مس
کیلومتــری	نطنــز(،	روســتای	کشــه)۵	کیلومتری	طــرق	رود(
ــا	وســعتی	 ــه	ب ــن	منطق ــوع	کرکــس:	ای ــه	شــکار	ممن منطق
در	حــدود	۱۰۰	هــزار	هکتــار	از	شــهریور	مــاه	۱۳۷۱	تاکنــون	
ــن	 ــه	ای ــوع	اعــالم	شــده	اســت	ک ــه	شــکار	ممن جــزو	منطق
منطقــه	بــا	برخــورداری	از	پوشــش	گیاهــی	خــاص	و	حیــات	
ــق	 ــن	مناط ــی	از	زیباتری ــود	یک ــرد	خ ــر	بف ــوری	منحص جان

ــود. ــوب	می	ش ــی	محس ــده	طبیع ــت	ش حفاظ
وجــود	چشمه	ســارهای	فــراوان	در	دره	هــای	منتهــی	بــه	کــوه	
ــای	 ــه	ه ــا	جاذب ــه	شــهر	طــرق	رود	ب کرکــس	در	نزدیکــی	ب
گردشــگری	فــراوان	از	جملــه	دریاچه	هــای	فصلــی	و	بناهــای	
تاریخــی	ماننــد	قلعــه،	دریاچه	بنــد	طــرق	و	مســاجد	تاریخی	
ــگری	 ــه	گردش ــق	نمون ــی	از	مناط ــه	یک ــه	را	ب ــن	منطق ای

تبدیــل	کــرده	اســت.
سـیازگه؛ کویر بکـر ناشـناخته در قلب اصفهـان:	این	
کویـر	در	فصـل	بهـار	کویرنـوردان	را	بـه	دل	تپه	ماسـه	های	
سـیاهرنگ	خود	دعـوت	می	کند	امـا	با	وجـود	خصوصیات	بکر	
زیسـتی	و	فرهنگی،	منطقه	سـیازگه	نسـبت	به	دیگـر	مناطق	
کویـری	اصفهان	کمتر	مـورد	بازدیـد	و	توجه	گردشـگران	قرار	
گرفتـه	اسـت،	در	حالیکـه	ایـن	منطقه	بـه	واسـطه	نزدیکی	به	
پایتخـت	کشـور	و	همچنیـن	جاده	دسترسـی	آسـان	می	تواند	
بـا	یک	برنامه	ریزی	سـاده	گردشـگران	زیادی	را	به	سـوی	خود	

جـذب	کند.
ــه	 ــد	چراک ــیازگه	می	نامن ــی	س ــردم	محل ــه	را	م ــن	منطق ای
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ــا	و	 ــر	رمل	ه ــا	دیگ ــه	ب ــگ	منطق ــیاه	رن ــای	س ــاک	و	فض خ
ــرق	دارد. ــراف	ف ــق	اط مناط

ــن	 ــترده	در	دام ــه	ای	گس ــیازگه	پهن ــی:	س ــیر	دسترس مس
ــری	را	 ــاده	ای	کوی ــت،	ج ــاد	اس ــمال	ابوزیدآب ــای	ش ریگزاره
کــه	بــه	ســمت	شــمال	دنبــال	کنیــد	در	حصــار	تپــه	ماهورها	
ــی	 ــه	در	تالق ــد	ک ــر	می	خوری ــه	مســاحتی	همــوار	و	بکــر	ب ب
بــا	ناهمــواری	ریگــزار،	بســیار	جــذاب	اســت؛	بنابرایــن	شــما	

ــر	ســیازگه	هســتید. ــون	در	دل	کوی اکن
چشــمه نــاز ونــک:	یکــی	از	زیباتریــن	و	بکرتریــن	
تفرجــگاه	هــای	شهرســتان	ســمیرم	و	شــهر	ونــک	چشــمه	
ــی	 ــوب	غرب ــری	جن ــه	در	شــش	کیلومت ــک	اســت	ک ــاز	ون ن
شــهر	ونــک	بــا	جاده	هــای	خاکــی	و	در	۳۶	کیلومتــری	شــهر	

ــرار	دارد. ــمیرم	ق س

بـه	 از	پیوسـتن	 نـاز	ونـک	شـهر	ونـک	پـس	 آب	چشـمه	
رودخانـه	ای	کوچـک،	کمـی	بعد	بـه	رودخانـه	پر	آب	موسـوم	
بـه	آب	ونـک	می	ریـزد،	ایـن	رودخانه	به	سـمت	دشـت	ارمند	

پیـش	مـی	رود	تـا	در	آنجـا	بـه	کارون	ملحـق	شـود.
ــدم،	 ــه	ق ــتای	قلع ــور	از	روس ــس	از	عب ــی:	پ ــیر	دسترس مس
گردنــه	گلــه	وار	و	گردنــه	نخــودان	بــه	ونــک	می	رســیم.	بــرای	
رســیدن	بــه	چشــمه	نــاز	بایســتی	از	رودخانــه	عبــور	کــرد	که	
از	ونــک	تــا	چشــمه	حــدود	ســه	ســاعت	و	تــا	قلــه	کوهــی	بــه	

نــام	داالن	در	جــوارآن	نیــز	۵	تــا	۶	ســاعت	راه	اســت.
ــگاه	 ــهر:	تفرج ــی ش ــار الدر در خمین ــمه و آبش چش
چشــمه	الدر	هــر	ســاله	تعــداد	زیــادی	گردشــگر	از	سرتاســر	

ــد. ــذب	می	کن ــود	ج ــمت	خ ــه	س ــران	را	ب ای
آب	ایــن	چشــمه	از	دل	کوه	هــای	شــمال	غربــی	شــهر	جــاری	
و	در	بســتر	خــود	به	ســمت	پاییــن	محیــط	آرام	و	دلپذیــری	را	
بــرای	دوســتداران	طبیعــت	فراهــم	می	کنــد	کــه	در	فصــول	
ــدن	 ــی	مناســب	جهــت	گذران ــاران	و	خنــک	ســال،	مکان پرب

ســاعاتی	آرام	در	دل	کــوه	اســت.
مســیر	دسترســی:	جــاده	کمربنــدی	خمینــی	شــهر،	نجــف	

ــاد،	بعــد	از	دانشــگاه	آزاد	خمینــی	شــهر آب
ــی		 ــی	کاله	قاض ــارک	مل ــی: پ ــی کاله قاض ــارک مل پ
ــن	شــهر	 ــری	ای ــا	در	۳۶	کیلومت ــان	و	تقریب ــوب	اصفه درجن

ــمال	و	 ــمت	ش ــیراز	از	س ــه	ش ــان	ب ــاده	اصفه ــرار	دارد	و	ج ق
ــای	 ــت	ه ــات	و	دش ــذرد،	ارتفاع ــی	گ ــارک	م ــن	پ ــرب	ای غ
ــت. ــوش	اس ــای	وح ــتگاه	ه ــن	زیس ــی	از	بهتری ــراف	یک اط
کل،	بــز	کوهــی	نــر،	آهــو	یــا	غــزال	ایرانــی،	پلنــگ،	خرگــوش	
وحشــی،	گــرگ،	کفتــار،	شــغال،	تشــی،	روبــاه،	کاراکال،	گربه	

شــنی	از	گونه	هــای	ایــن	منطقــه	اســت.
ــه	خصــوص	در	 از	زمــان	شــاه	عبــاس	صفــوی	و	بعــد	از	آن	ب
ــای	مخصــوص	 ــکارگاه	ه ــا	از	ش ــوه	ه ــن	ک ــه	ای دوره	قاجاری

ــن	شــاهان	محســوب	مــی	شــده	اســت ای
ــیراز،	 ــه	ش ــان	ب ــاده	اصفه ــتان،	ج ــی:	بهارس مســیر	دسترس

ــهرضا ــل	از	ش قب
کویــر مصــر:	مصــر	روســتایی	از	توابــع	شهرســتان	خــور	و	
ــن	روســتا	در	دشــت	 ــان	اســت.	ای ــک	در	اســتان	اصفه بیابان
کویــر	ایــران	و	در	۴۵	کیلومتــری	شــرق	جنــدق	و	در	۶۰	

ــع	شــده	اســت. ــری	شــمال	خــور	واق کیلومت
	روســتای	مصــر	یــا	کویــر	مصــر	درســت	در	میانــه	راه	دامغــان	
بــه	نائیــن	و	اصفهــان	قــرار	دارد.	مصــر	به	همــراه	دو	روســتای	
بســیارکوچک	دیگــر	بــه	نــام	هــای	امیرآبــاد	و	فرحــزاد	دریک	
خــط	شــمالی-	جنوبــی	بــه	طــول	حــدود	۶	کیلومتــر	واقــع	

شــده		اســت.
ــی	کشــور	 ــن	روســتا	کــه	یکــی	از	کویرهــای	بســیار	دیدن ای
اســت	و	گرچــه	فاصلــه	آن	تــا	اصفهــان	هماننــد	زمــان	ســفر	
تــا	تهــران	اســت	امــا	دریــای	شــنی	کویــر	مصــر	بــه	انــدازه	ای	

دیدنــی	اســت	کــه	بتــوان	بــر	ســفر	را	بــر	جــان	خریــد.
بخشــی	از	فیلــم	خیلــی	دور،	خیلــی	نزدیــک	در	ایــن	روســتا	

فیلم	بــرداری	شده	اســت.
آبشــار آب ملــخ:	ایــن	آبشــار	کــه	بــه	»تخــت	ســلیمان«	
نیــز	معــروف	اســت	کــه	از	زیباتریــن	و	در	عیــن	حــال	
	۱۶۰ در	 کــه	 اســت	 ایــران	 آبشــارهای	 خطرناکتریــن	
کیلومتــری	جنــوب	غربــی	اصفهــان	قــرار	گرفتــه	اســت	و	از	
ذوب	شــدن	برفهــای	کــوه	دنــا،	چشــمه	های	ایــن	منطقــه	رو	

ــد. ــاد	می	کن ــی	ایج ــارهای	زیبای ــرده	و	آبش ــرآب	ک پ
ــه	خاطــر	وجــود	چشــمه	 امــا	زیبایــی	خــاص	ایــن	پدیــده	ب
ــای	 ــه	از	دیواره	ه ــت	ک ــراوان	اس ــی	ف ــا	آب	ده ــرابی	ب ــا	س ی
ــکل	 ــه	ش ــده	و	ب ــارج	ش ــل	خ ــقف	تون ــاالی	س ــمالی	ب ش
آبشــاری	آبپــاش	ماننــد،	هــر	دو	دهانــه	تونــل	رو		می	پوشــاند.
معــروف	اســت	کــه	آبشــارملخ	دارای	ترکیبــات	ویــژه	ای	
ــرای	مــزارع	 اســت	کــه	نقــش	یــک	سمپاشــی	طبیعــی	رو	ب
و	زمین	هــای	کشــاورزی	دارد	و	تمــام	ملخ	هــای	مهاجــم	
رو	درجــا	نابــود	کنــد	و	دلیــل	نــام	تخــت	ســلیمان	هــم	ایــن	
اســت	کــه	مــردم	روســتا	معتقدنــد	کــه	ســنگ	بزرگــی	کــه	
مثــل	پــل	بــرروی	آبشــار	قــرار	گرفتــه،	اســتراحتگاه	حضــرت	

ــوده	اســت. ســلیمان	ب
مســیر	دسترســی:	در	فاصلــه	۵۰	کیلومتــری	جنــوب	
شهرســتان	ســمیرم،	در	مســیر	منتهــی	بــه	یاســوج	و	در	چند	
ــار	 ــن	آبش ــه	ای ــوان	ب ــی	ت ــخ	م ــتای	آب	مل ــری	روس کیلومت

ــرد. ــدا	ک ــی	پی دسترس
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ــازار	سرپوشــیده	 ــن	ب ــی	تری ــوان	طوالن ــه	عن ــازار	زنجــان	ب ب
ــی	بدیــل	از	هنــر	و	معمــاری	اســت	 ــران،	نمــادی	زیبــا	و	ب ای
کــه	در	طــی	تاریــخ	همــواره	اصالــت	و	زیبایــی	خــود	را	حفــظ	

کــرده	اســت.	
در	اســتان	زنجــان	آثــار	و	ابنیــه	تاریخــی	هســتند	که	پســوند	
ــان	از	 ــازار	زنج ــه	ب ــود	ک ــزوده	می	ش ــا	اف ــه	آنه ــا«	ب »ترین	ه
ــه	عنــوان	 ــار	ارزشــمند	تاریخــی	اســت	کــه	ب جملــه	ایــن	آث
ــد	مــی	شــود.	 ــران	نامی ــازار	سرپوشــیده	ای ــن	ب ــی	تری طوالن
ــده	 ــکیل	ش ــی	تش ــه	ای	تاریخ ــه	از	مجموع ــان	ک ــازار	زنج ب
ــه	روزگاری	 ــهر	ک ــن	ش ــی	ای ــت	قدیم ــز	باف ــت،	در	مرک اس

ــرار	دارد. ــود،	ق ــوق	ب ــه	دروازه	قلت مشــرف	ب
ــن	 ــد.	ای ــران	می	نامن ــازار	ای ــن	ب ــان	را	طوالنی	تری ــازار	زنج ب
ــر	اســاس	اســناد	تاریخــی	ســاخت	آن	در	ســال	 ــه	ب ــازار	ک ب
۱۲۰۵	قمــری	و	در	دوران	آقامحمــد	خــان	قاجــار	آغــاز	
شــده،	در	ســال	۱۲۱۳	قمــری	در	زمــان	حکومــت	فتحعلــی	
شــاه	قاجــار	بــه	بهــره	بــرداری	رســید	و	بعدهــا	چندیــن	ســرا،	
ــاال	کــه	مشــتمل	 ــازار	ب ــه	مجموعــه	ب ــه	و...	ب مســجد،	گرماب
ــازار	بزازهــا،	حجــت	االســالم،	امامــزاده	 ــازار	قیصریــه،	ب ــر	ب ب

ــزوده	شــد. ــی	بیــک	اســت،	اف و	عبدالعل
ــته	 ــه	۸	راس ــت	ب ــوع	فعالی ــد	و	ن ــر	تولی ــان	از	نظ ــازار	زنج ب
زرگرهــا،	 راســته	 از:	 عبارتنــد	 کــه	 می	شــود	 تقســیم	
ــازار	دارای	راســته	ها،	 ــن	ب ــا،	ســراج	ها	و	...	.ای ــا،	بزازه کفاش	ه
ــاجد،	 ــا،	مس ــا،	داالن	ه ــا،	بازاره ــن،	تیمچه	ه ــراها،	میادی س
حمام	هــا،	تکیه	هــا	اســت	و	در	خــود	۱۰۰۰	بــاب	مغــازه	

ــت. ــای	داده	اس ج
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	زنجــان	از	بــازار	زنجــان	و	بافــت	پیرامونــی	آن	
ــاد	کــرد	 به	عنــوان	بافت	هــای	تاریخــی	ارزشــمند	تاریخــی	ی
ــمند	 ــار	ارزش ــا	و	آث ــه	بناه ــان	مجموع ــازار	زنج ــت:	ب و	گف

ــد. ــکل	می	دهن ــان	را	ش ــهر	زنج ــی	ش تاریخ
ــان	در	لیســت	 ــازار	زنج ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــی	رحمت یحی
اولویــت	هــای	ثبتــی	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	ایــران	بــرای	
ثبــت	در	آثــار	میــراث	جهانــی	یونســکو	قــرار	گرفــت،	گفــت:	
ــت	 ــه	بناس ــت	ک ــرار	گرف ــتی	ق ــان	در	فهرس ــازار	زنج ــام	ب ن
پــس	از	ســال	۲۰۱۸	بــرای	ثبــت	در	میــان	آثــار	جهانــی	بــه	

یونســکو	معرفــی	شــوند.
ــان	 ــازار	زنج ــی	ب ــت	جهان ــرای	ثب ــنادی	ب ــن	اس وی	از	تدوی

ــال	 ــا	س ــت	ت ــه	بناس ــاری	ک ــت	آث ــزود:	فهرس ــر	داد	و	اف خب
۲۰۱۸	بــه	ثبــت	جهانــی	برســند	از	ســال	هــای	قبــل	
مشــخص	شــده	اســت	و	مطابــق	بــا	اثــر	اســتاد	کریــم	پیرنیــا	
بــه	عنــوان	یــک	مرجــع	مهــم	در	حــوزه	معمــاری	اســالمی،	
بــازار	زنجــان	طوالنــی	تریــن	بــازار	سرپوشــیده	کشــور	

ــود. ــی	ش ــوب	م محس
رحمتــی	بــا	بیــان	اینکــه	مذاکــرات	اولیــه	بــرای	ثبــت	جهانی	
بــازار	زنجــان	بــه	نتیجــه	رســیده	اســت،	گفــت:	بــازار	زنجــان	
بعــد	از	بــازار	تهــران	و	تبریــز	ســومین	بــازار	زنــده	کشــور	بوده	

و	حجــم	مراجعــات	مردمــی	بــه	آن	قابــل	توجــه	اســت.
مدیــر	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	
ــاخص	 ــده	و	دارای	ش ــازار	زن ــک	ب ــان	ی ــی	زنج ــازار	تاریخ ب
ــازار	 ــت	ب ــده	ثب ــزود:	پرون ــی	اســت،	اف ــاری	مهم ــای	معم ه
ــاری	 ــاب	معم ــات	کت ــتناد	اطالع ــه	اس ــان	ب ــی	زنج تاریخ
اســالمی	اســتاد	کریــم	پیرنیــا	تدویــن	شــده	و	مراحــل	اولیــه	

ــت. ــده	اس ــز	گذران ــت	را	نی موافق
رحمتــی	بــا	بیــان	اینکــه	برنامــه	هایــی	بــرای	احیــای	بافــت	
هــای	تاریخــی	شــهر	زنجــان	داریــم،	افــزود:	احیــای	جــداره	
ــد	 ــای	واج ــه	ه ــک	خان ــی	و	تمل ــای	تاریخ ــه	ه ــا	و	بدن ه
ــرار	دارد. شــرایط	معمــاری	در	شــهر	زنجــان	مــورد	تاکیــد	ق
مدیــر	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	زنجــان	از	تــالش	بــرای	
تملــک	پنــج	خانــه	واجــد	شــرایط	تاریخــی	خبــر	داد	و	گفت:	
ــتای	 ــا	در	راس ــه	ه ــن	خان ــک	ای ــا	تمل ــود	ب ــی	ش ــالش	م ت

احیــای	بافــت	هــای	تاریخــی	برآییــم.
ــالیان	 ــی	س ــی	ط ــالت	غیراصول ــی	مداخ ــی	از	برخ رحمت
ــت:	بعضــا	 ــر	داد	و	گف ــای	تاریخــی	خب ــت	ه گذشــته	در	باف
ایــن	نــوع	مداخــالت	و	اقدامــات	غیرکارشناســی	موجــب	بروز	

ــده	اســت. ــادی	ش مشــکالت	زی

راسته های اصلی
راســته	اصلــی	بــازار	زنجــان	از	خیابــان	ســعدی	شــروع	شــده	
ــان	 ــی	،	در	خیاب ــان	فردوس ــع	آن	توســط	خیاب ــس	از	قط و	پ
ــر	 ــک	کیلومت ــدود	ی ــد	و	در	ح ــان	می	رس ــه	پای ــه	ب اصغری
درازا	دارد.	در	بــدو	شــروع	بــازار	از	ســمت	شــرق،	دو	راســته	به	
مــوازات	یکدیگــر	شــکل	می	گیرنــد	کــه	هر	یــک	به	ســراهای	
مختلفــی	مرتبط	مــی	گردند	ایــن	دو	راســته،	راســته	امامزاده	

و	راســته	عبدالعلــی	بیــک	نــام	دارنــد.

راسته های فرعی
تنــوع	مشــاغل	و	گــردش	در	جهــت	اســتقرار	صنوف	همســان	
ــراف	 ــی	در	اط ــته	های	تخصصــی	و	فرع ــث	تشــکیل	راس باع
ــه	عرضــه	 راســته	اصلــی	مــی	شــود	کــه	در	بیشــتر	مــوارد	ب
ــد.	 ــتغال	می	یابن ــات	اش ــا	خدم ــاس	ی ــی	از	اجن ــوع	خاص ن
ــی،	 ــدر،	انگوران ــاج	حی ــی،	ح ــاج	حســن،	تراب ــته	های	ح راس
ــی	 ــای	فرع ــه	راســته	ه ــا	از	جمل ــا،	رســتمخانی	و	آق صباغ	ه
بــازار	زنجــان	محســوب	می	شــوند.	مهمتریــن	شــاخه	فرعــی	
ــته	 ــوازات	راس ــه	بم ــت	ک ــالم	اس ــه	االس ــته	حج ــازار،	راس ب

ــود. ــه	متصــل	می	ش ــه	قیصری ــده	و	ب ــی	بوجــود	آم اصل

بازار قیصریه:
ــاس	 ــه	اجن ــل	ارائ ــه	مح ــته	قیصری ــا	راس ــه	ی ــازار	قیصری ب
ــه	زنجــان	 ــا	اســت.	در	حــال	حاضــر	قیصری ــر	به ــف	و	پ ظری
محــل	فــروش	اجنــاس	لوکــس	می	باشــد.	موقعیــت	قیصریــه	
زنجــان	کــه	از	راســته	هــای	اصلــی	منشــعب	می	شــود	و	آن	را	
بــه	خیابــان	امــام	خمینــی	و	ســبزه	میــدان	متصــل	می	کنــد	
باعــث	تقویــت	ایــن	محــور	شــده	و	در	حــال	حاضــر	یکــی	از	

فعالتریــن	محــور	هــای	بــازار	اســت.

سراها
ــراهای	 ــر	س ــارت	دیگ ــا	بعب ــان	ی ــازار	زنج ــراهای	ب کاروانس
آن	از	ارزشــمند	تریــن	عناصرتجــاری	و	معمــاری	ایــن	
ــتقرار	 ــل	اس ــا	مح ــراها	غالب ــد.	س ــاب	می	آین ــه	حس ــازار	ب ب
تجارتخانه	هــا	بوده	انــد	و	همگــی	دارای	حیــاط	مرکــزی	
هســتند.	نکتــه	مهــم	در	مــورد	ســراها	چگونگــی	ارتبــاط	آنها	

ــت. ــل	آنهاس ــت	در	داخ ــر	ک ــوه	ح ــته	و	نح ــا	راس ب
ســراهای	ملــک،	حــاج	شــعبان،	حــاج	فتــح	ا...	،	حــاج	جــواد	،	
نهالــی	،	شــاطرعلی	،	حــاج	رحمــان	قربانــی	،	حــاج	کلبعلــی	،	
حــاج	شــامی	،	بــاالو	پائیــن	از	جملــه	ســراهاب	یــک	حیاطــی	

بــازار	زنجــان	هســتند.

میادین
در	حوالــی	دروازه	هــای	شــهر،	کاروانســراهائی	ســاخته	
می	شــدند	کــه	بــرای	اطــراق	کاروان	هــای	تجــاری	یــا	
ــاورت	 ــد.	در	مج ــرار	می	گرفتن ــتفاده	ق ــورد	اس ــافری	م مس
ــی	 ــهر	میدان	هائ ــارج	ش ــا	خ ــل	ی ــراها	در	داخ ــن	کاروانس ای

تلفیق زیبای هنر و معماری در بنای استوار و باشکوه بازار زنجان
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بوجــود	می	آمدنــد	کــه	محــل	داد	و	ســتد	و	مبــادالت	
ــا	 ــد	ت ــث	می	ش ــن	باع ــن	میادی ــود	ای ــد	و	ج ــاری	بوده	ان تج
فــرو	شــندگان	دوره	گــرد،	روســتائیان	و	بازرگانانــی	کــه	بیــن	
ــه	 شــهرها	آمــد	و	شــد	داشــتند	بتواننــد	در	ایــن	فضــا	هــا	ب

ــد. ــروش	بپردازن ــد	و	ف خری
ــهر	 ــده	ش ــراهای	عم ــا	کاروانس ــا	ب ــن	میدان	ه ــی	ای نزدیک
ســبب	رونــق	و	احیــاء	آنهــا	می	شــد.	نحــوه	اســتقرار	میادیــن	
آهنگــران	و	میــدان	ورکچی	هــا	در	شــرق	و	غــرب	بــازار	
ــهر	 ــازار	و	ش ــده	ب ــراهای	عم ــاورت	کاروانس ــان	در	مج زنج
زنجــان	بیانگــر	نقــش	ایــن	فضاهــا	در	کالبــد	بــازار	می	باشــد.

تیمچه ها
ــر	خصوصیــات	کالبــدی	 ــازار	زنجــان	عــالوه	ب تیمچه	هــای	ب
ــاده	 ــای	پی ــف	حرکت	ه ــاط	عط ــد	از	نق ــه	دارن ــژه	ای	ک وی
راســته	بــازار	بــه	شــمار	مــی	رونــد	بــه	عنــوان	مثــال	
ــازار،	جمــع	 ــی	در	قســمت	شــرقی	ب تیمچه	هــای	چهــار	درب
ــده	آن	در	 ــت	کنن ــازار	و	هدای ــای	ورودی	ب ــده	حرکته کنن

ــد. ــی	می	باش ــته	اصل ــیر	راس مس

ویژگی های معماری بازار تاریخی زنجان
گســتردگی	جغرافیایــی	بــازار	از	یــک	ســو	و	تنــوع	راســته	ها،	
تعــدد	ســراها	و	کاوانســراهای	درون	شــهری	در	راســته	
ــه	فعالیتــی	خــاص	 ــه	نامــی	و	ب هــای	فرعــی	کــه	هرکــدام	ب

اختصــاص	یافتــه	از	ســوی	دیگــر	،همچنیــن	وجــود	مســاجد	
فــراوان	گویــای	پویایــی	ایــن	مجموعــه	فرهنگــی،	اقتصــادی،	
ــاع	و	 ــور	اوض ــه	فراخ ــان	و	ب ــول	زم ــری	در	ط ــی	و	هن تاریخ

ــوده	اســت. شــرایط	حاکــم	ب
هــر	ســمت	بــازار	و	هــر	ســرا	و	رســته	ای	حــال	و	هــوای	خاص	
ــازار	زنجــان	کــه	 ــه	دوره	تاریخــی	ب ــا	توجــه	ب خــود	را	دارد.	ب
ــر	 ــه	دوره	قاجــار	اســت	شــرایط	معمــاری	حاکــم	ب متعلــق	ب
زمــان	در	آن	کامــال	نمــود	دارد.	راســته	هــا،	حجــره	هــا،	چهار	
ــهری،	 ــراهای	درون	ش ــراها	و	کاروانس ــاجد،	س ــوق	ها،	مس س

ــه	شــکل	زیبــا	اجــرا	شــده	اســت. گرمابه	هــا	ب
فنــون	زیبایــی	کــه	در	شــکل	گیری	بــازار	نقــش	بــی	بدیلــی	
ــی،	 ــواع	طــاق	و	قوســهای	هالل ــرد	ان ــد	کارب ــی	کنن ــازی	م ب
جناغــی	و	ضربــی،	و	گهــواره	ای	در	راســته	های	اصلــی	و	
فرعــی	اســت	کــه	مزیــن	بــه	آجــر	چینــی	هایــی	بــا	طرحهای	
مختلــف	هندســی	خفتــه،	راســته،	و	حصیــری،	و	بکارگیــری	
آجــر	و	کاشــی	بــه	ســبک	قدیمــی،	و	کاشــیکاری	بــه	رنگهــا	
و	طرحهــای	قاجــاری	درســطوح	خارجــی	و	داخلــی	بنــا	هــا،	
ــای	 ــتون	نماه ــن	س ــها	و	همچنی ــاق	و	قوس ــا،	ط طاقنماه

گلدانــی.اوج	ایــن	ســبک	های	معمــاری	و	شــیوه	ها	و	نــو	
آوری	هــای	تزئینــی	در	اجــزا	و	ارکان	مســاجد	تاریخــی	زنجان	
مخصوصــا	مســجد	جامــع	زنجــان	بــه	ظهــور	رســیده	اســت.
ــه	 ــی	ب ــی	و	فرع ــان	۵۶	راه	ورودی	اصل ــازار	زنج ــه	ب مجموع
شــبکه	ارتباطــی	کل	شــهر	دارد	و	بــا	دارا	بــودن	حــدود	۱۰۰۰	
ــازار	 ــغل	اســت.	ب ــوع	ش ــت	۱۰	ن ــگاه	فعالی ــازه	جای ــاب	مغ ب
زنجــان	نــه	تنهــا	از	لحــاظ	تجــاری	بلکــه	از	نظــر	معمــاری	نیز	
دارای	اهمیــت	زیــادی	بــوده	و	کامــال	از	ســبک	معمــاری	دوره	

قاجاریــه	پیــروی	کــرده	اســت.
ــه	ویژگی	هــای	معمــاری	و	هنــری	 ــن	مجموعــه	باتوجــه	ب ای
ــی،	 ــاری،	تاریخ ــم	تج ــون	مه ــوان	کان ــه	عن ــته	ب آن	،	پیوس
فرهنگــی	مــورد	توجــه	بازدیــد	کننــدگان	شــهر	زنجــان	قــرار	

گرفتــه	اســت.
کاروانسـراهای	بـازار	زنجـان	یا	به	عبـارت	دیگر	سـراهای	آن	از	
ارزشـمندترین	عناصـر	تجاری	و	معمـاری	این	بازار	به	حسـاب	
می	آینـد.	سـراها	غالبا	محـل	اسـتقرار	تجارتخانه	هـا	بوده	اند	و	

همگـی	دارای	حیاط	مرکزی	هسـتند.
نکتــه	مهــم	در	مــورد	ســراها	چگونگــی	ارتبــاط	آنها	با	راســته	
و	نحــوه	حرکــت	در	داخــل	آنهاســت.	ســراهای	ملــک،	حــاج	
ــاطرعلی،	 ــی،	ش ــواد،	نهال ــاج	ج ــح	اهلل،	ح ــاج	فت ــعبان،	ح ش
حــاج	رحمــان	قربانــی،	حــاج	کلبعلــی،	حــاج	شــامی	از	جمله	

ســراهای	یــک	حیاطــی	بــازار	زنجــان	هســتند.
ــوی	 ــال	۱۳۷۴	از	س ــان	در	س ــی	زنج ــازار	قدیم ــه	ب مجموع

ســازمان	میــراث	فرهنگی	و	گردشــگری	بــا	شــماره	۱۴۴۰	در	
فهرســت	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	ثبــت	رســید.

»حاج داداش« نمادی باشکوه از معماری ایرانی
گرمابــه	»حــاج	داداش«	از	بناهــای	تاریخــی	ارزشــمند	در	دل	
ــازار	تاریخــی	زنجــان	اســت	کــه	امــروز	صاحبــان	ایــن	بنــا	 ب
بــا	تغییــر	کاربــری	آن،	فضــای	مفــرح	و	دلنشــینی	در	قالــب	
ســفره	خانــه	ســنتی	پدیــد	آورده	انــد	کــه	آرامــش	و	ذوق	هنر	

ایرانــی	را	نشــان	مــی	دهــد.
ــل	شــده	 ــه		ســنتی	تبدی ــه	ســفره	خان ــه	ب ــز	ک ــا	نی ــن	بن ای
ــن	 ــت.	ای ــع		اس ــان	واق ــی	زنج ــازار	قدیم ــب	ب ــت،	در	قل اس
بنــا	حــدود	۱۰۰	ســال	پیــش	بعنــوان	حمــام	احــداث	شــد	و	
هم	اکنــون	بــا	حفــظ	بافــت	قبلــی	و	بــا	انجــام	اندکــی	تغییر	و	
تزیینــات	زیبــای	ســنتی	بعنــوان	ســفره	خانه	بــرای	پذیرایــی	
ــرد. ــرار	می	گی ــورد	اســتفاده	ق ــی	شــهر	م گردشــگران	و	اهال
گنبــد	اصلی	حمــام	حاجــی	داداش	که	یکــی	از	قدیمــی	ترین	
بناهــای	تاریخــی	شــهر	زنجــان	و	تنهــا	حمام	ســتون	ســنگی	
زنجــان	اســت	بــر	روی	چهار	ســتون	ســنگی	قــرار	گرفتــه	که	

ایــن	ســتون	هــا	در	زمــان	خــود	توســط	هنرمنــدان	همدانــی	
تراشــیده	شــده	اســت.

زیباتریـن	بخـش	این	حمام	سـنتی	فضـای	بینه	آن	اسـت.	در	
ایـن	بخـش	طـاق	اصلـی	بـر	روی	چهار	سـتون	سـنگی	مزین	
به	سـر	سـتون	های	مکعبـی	شـکل	و	بدنـه	مارپیچـی	)از	نوع	
سـتون	هـای	ترکیبـی(	قـرار	دارد.	ایـن	بنـا	اکنـون	بـه	عنوان	

چایخانـه	سـنتی	مورد	اسـتفاده	قـرار	مـی	گیرد.
ایـن	بنا	که	قدمـت	آن	بطـور	تقریبی	بـه	۱۵۰	الی	۲۰۰	سـال	
پیش	می	رسـد	توسـط	معمـاری	که	حمـام	به	نام	او	منسـوب	
اسـت،	در	وسـط	بازار	زنجان	کـه	از	دوران	صفویـه	به	بعد	مرکز	
داد	و	سـتد	و	فرهنـگ	بومـی	و	محلی	بـوده	و	ایـن	مرکزیت	را	
تاکنـون	حفظ	کرده	واقع	شـده	اسـت.	ایـن	بنا	درسـت	مقابل	
مسـجد	آیـت	اهلل	قائمـی	که	یکـی	از	مسـاجد	قدیمـی	و	مهم	

زنجان	اسـت	واقع	شـده	اسـت
ــم	 ــه	ه ــوده	ک ــک	ب ــرای	مل ــه	س ــاور	ب ــرق	مج ــمت	ش از	س
اکنــون	میــراث	فرهنگــی	اســتان	مشــغول	بازســازی	و	احیــاء	
آن	اســت	و	از	ســمت	شــمال	بــه	خانــه	هــای	مســکونی	محلی	
ــگاه	 ــه	آزمایش ــز	ب ــی	نی ــرف	غرب ــود.	از	ط ــی	ش ــدود	م مح

پرفســور	حســابی	و	کوچــه	ســیدلر	منتهــی	مــی	شــود.
ــا	در	 ــع	زیربن ــه	مســافتی	در	حــدود	۴۰۰	مترمرب ــا	ب ــن	بن ای
ــه	 ــه	از	س ــده	ک ــع	ش ــع	واق ــر	۲۵۰۰	مترمرب ــغ	ب ــی	بال زمین
نقطــه	مــی	تــوان	بــه	آن	رفــت	و	آمــد	کــرد	کــه	یکــی	از	آنهــا	
از	طــرف	درب	اصلــی	کــه	روبــروی	مســجد	آیــت	اهلل	قائمــی	
اســت	و	دیگــری	از	طــرف	مغــازه	ای	کــه	قبــاًل	محل	ســوخت	
رســانی	حمــام	بــوده	و	هــم	اکنــون	بــه	مغــازه	تبدیــل	شــده	
و	در	حــدود	۲۵	متــر	ضلــع	شــرقی	درب	اصلــی	واقــع	شــده	
کــه	ایــن	مغــازه	بــا	حمــام	مذبــور	دارای	یــک	ســند	بــه	پالک	

هــای	ثبتــی	۳۹۸۵	و	۳۹۹۵	اســت.
ــی	در	دســت	نیســت	 ــات	دقیق ــا	اطالع ــی	بن از	ســازنده	اصل
ولــی	بــه	گفتــه	بعضــی	از	ســالخوردگان	فــردی	بــه	نــام	حــاج	
داداش	بانــی	بنــا	اســت	کــه	از	همــان	موقــع	حمــام	فــوق	بــه	

نــام	حــاج	داداش	مشــهور	مــی	شــود.

سرای ملک
ــرای	 ــرار	دارد.	س ــان	ق ــن	زنج ــازار	پایی ــک		در	ب ــرای	مل س
ملــک	بــه	مســاحت	۲۸۱۱/۸۲	متــر	مربــع	بــا	داشــتن	یــک	
حیــاط	وســه	داالن	ورودی	ویــک	داالن	عمــود	بــرداالن	
ورودی	جنوبــی	کــه	از	ســمت	شــرق	دارای	یــک	ورودی	دیگر	

ــا	شــده	اســت ــه	بن میباشــد	کــه	در	یــک	طبق
ــه	 ــرده	ک ــت	ک ــراهای	رواق	دار	تبعی ــوی	س ــا	از	الگ ــن	بن ای
امــروزه	رواق	هــای	آن	مســدود	شــده	وبــه	حجــره	هــا	اضافــه	
گردیــده	اســت.حیاط	دارای	معمــاری	چهــار	ایوانــه	بــا	پــالن	
مربــع	مــی	باشــد	کــه	دور	تــا	دور	آن	دارای	۲۰	حجــره	چهــار	
راهــروی	دسترســی	بیــن	حجــره	هــای	شــرقی-غربی	مــی	
باشــد.به	نظــر	مــی	رســد	ســتون	هــای	رواق	هــا	بــه	صــورت	
ــوان	 ــا	نیــم	ســتونی	گــرد	اجــرا	شــده	اســت.	ای مســتطیل	ب

ــر	اســت. شــمالی	ایــن	ســرا	از	همــه	مرتفــع	ت
ایــن	ســرا	در	جبهــه	شــمالی	راســته	بــازار	پاییــن	قــرار	گرفته	
اســت	در	ضلــع	غربــی	آن	حمــام	حاجــی	داداش	و	در	روبروی	
آن	ســرای	گلشــن	قرارگرفته	اســت	ایــن	ســرا	دارای	۵	ورودی	
مــی	باشــد	کــه	ورودی	اصلــی	آن	درراســته	بــازار	پاییــن	قــرار	
دارد	و	۲	ورودی	بــه	کوچــه	شــرقی	بنــا	و	۲ورودی	دیگــر	بــه	
ــا	)پشــت	حمــام	 ــرب	بن ــروک	در	ســمت	غ ــاز	ومت فضــای	ب

حاجــی	داداش(	بــاز	مــی	شــود.
ــه	دلیــل	متــروک	شــدن	 ــن	ســرا	ب حجــره	هــای	اطــراف	ای
بیــش	از	ســایر	ســراها	در	معــرض	تخریــب	وخطــرات	جــدی	
ــوب	 ــای	جن ــی	در	نم ــش	های ــن	بخ ــرو	ریخت ــرار	دارد	ف ق
ــوی	 ــل	ج ــرض	عوام ــی	را	در	مع ــای	طاق ــازه	ه ــرقی	س ش
مخــرب	داده	اســت.در	نمــای	شــرقی	نیــز	مــورد	مشــابهی	بــه	
ــری	 ــر	وجــود	دارد.ایــن	ســرا	امــروزه	کارب صــورت	خفیــف	ت

ــتی	دارد. ــع	دس ــه	صنای بازارچ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 35 | شماره 37 | اسفند 97

ــوروزی ــگری ن گردش

	وجــود	بــارگاه	کریمــه	اهــل	بیــت)س(	و	مســجد	مقــدس	جمکــران	و	همچنیــن	جاذبه	هــای	
فــراوان	تاریخــی	و	طبیعــی،	اســتان	کویــری	قــم	را	بــه	مقصــد	بســیاری	از	مســافران	نــوروزی	

تبدیــل	کــرده	اســت.
شــاید	بــه	جــرأت	بتــوان	گفت	کــه	کمتــر	کســی	از	هموطنــان	کشــورمان	وجود	داشــته	باشــد	
ــر	بــودن	در	ســرای	حــرم	حضــرت	معصومــه)س(	را	تجربــه	نکــرده	باشــد	و	یــا	 کــه	روزی	زائ

قدمــی	بــه	مســجد	جمکــران	نگذاشــته	باشــد.
حتــی	می	تــوان	فراتــر	از	ایــن	رفــت	و	بــا	توجــه	بــه	موقعیــت	جغرافیایــی	قــم	اینطــور	گفــت	
کــه	کمتــر	کســی	اســت	کــه	پا	بــه	کویــر	قــم	نگذاشــته	باشــد،	کویــر	قــم	گرچــه	مأمن	بــارگاه	
حــرم	حضــرت	معصومــه)س(	اســت	و	عطــر	نــاب	زیــارت	را	بــه	ارمغــان	مــی	آورد	امــا	از	ســویی	
دیگــر	جاذبه	هــای	گردشــگری	دیگــری	را	هــم	در	دل	تفــت	دیــده	خــود	جــای	داده	اســت	کــه	

تحــت	الشــعاع	عطــر	معنــوی	قــم	قــرار	گرفتــه	اســت.

حرم حضرت معصومه)س(
آرامــگاه	فاطمــه	معصومــه)س(	در	میان	بقعه	بــا	بلنــدی	۱.۲۰	و	طــول	و	عــرض	۲.۹۵	در	۱.۲۰	
متــر	قــرار	گرفتــه	و	بــا	کاشــی	های	نفیــس	و	زرفــام	پوشــیده	شــده.	گرداگــرد	مرقــد،	دیــواری	
ــه	بلنــدی	دو	متــر	و	طــول	و	عــرض	تقریبــی	۴.۸۰،	در	۴.۴۰	متــر(	قــرار	دارد	کــه	در	ســال	 ب
۹۵۰	بنــا	گردیــد	و	بــا	کاشــی	معــرق	آراســته	شــده	کــه	اکنــون	ایــن	دیــوار	بــا	ضریح	مشــبک	

از	جنــس	نقــره	پوشــیده	شــده.
ــه	 ــر	فاطم ــراز	قب ــزرج،	برف ــن	خ ــی	ب ــری	موس ــایبان	حصی ــس	از	س ــه	پ ــدی	ک ــن	گنب اولی
معصومــه	بنــا	شــد،	قبــه	ای	برجــی	شــکل	بــود	کــه	بــه	همــت	زینــب	دختــر	امــام	جــواد	از	
مصالــح	آجــر	و	ســنگ	و	گــچ	در	اواســط	قــرن	ســوم	هجــری	ســاخته	شــد.	بــه	مــرور	زمــان	و	
پــس	از	دفــن	بعضــی	از	بانــوان	علــوی	در	جــوار	فاطمــه	معصومــه)س(	دو	گنبــد	دیگــر	در	کنار	

گنبــد	اول	ســاخته	شــد.
چهــار	پادشــاه	از	صفویــان،	دو	پادشــاه	از	قاجــار	و	همچنیــن	تعــدادی	از	شــاهزادگان	قاجــار	در	

ــن	شــده	اند. ــن	مــکان	دف ای
ورودی	هــا	و	مســیرهای	دسترســی:	خیابــان	ارم	)درب	شــماره	۱	تــا	۱۱(،	بلــوار	صــدر،	خیابــان	
ــا	 ــا	)۱۲	ت ــی	درب	ه ــه)س(،	مابق ــر	معصوم ــرم	مطه ــا	۲۴(	ح ــماره	۱۷	ت ــای	ش اراک	)درب	ه
۱۶(	در	خیابــان	شبســتان،	در	ضمــن	در	اطــراف	حــرم	دو	عــدد	پارکینــگ	وجــود	دارد،	اولیــن	
پارکینــگ	شــرقی،	پارکینگــی	رو	بــاز	واقــع	در	خیابــان	عمــار	یاســر	و	پارکینــگ	طبقاتــی	زائر،	

واقــع	در	بلــوار	زائــر	)رودخانــه(

مسجد مقدس جمکران
قطعــاً	دومیــن	مقصــد	مســافران	بــه	قــم	بــرای	بازدیــد	مســجد	مقــدس	جمکــران	اســت.	در	
روایــات	و	اســناد	معتبــر	تاریخــی	و	مذهبــی	آمــده	اســت	کــه	مســجد	جمکــران،	بــه	دســتور	
مســتقیم	حضــرت	مهــدی	)عــج(،	در	۱۷	مــاه	مبــارک	رمضــان	ســال	۳۷۳	هجــری	قمــری،	

توســط	»شــیخ	عفیــف	صالــح	حســن	بــن	مثلــه	جمکرانــی«	احــداث	شــده	اســت.
	

ــری	آن	در	محــدوده	روســتای	 ــل	قرارگی ــه	دلی ــران،	ب ــدس	جمک وجــه	تســمیه	مســجد	مق
ــا	نام	هــای	دیگــری	همچــون	مســجد	 ــه	و	ب ــام	شــهرت	یافت ــن	ن ــه	ای جمکــران	اســت	کــه	ب
ــروزه	 ــه	ام ــی	ک ــود.	مکان ــناخته	می	ش ــان،	ش ــجد	صاحب	الزم ــته(	و	مس ــگاه	)در	گذش قدم

ــان	اســت. ــران	و	جه ــر	از	سراســر	ای ــون	زائ ــش	از	۱۲	میلی ــان	بی میزب
در	ایــن	بیــن	بعــد	از	جاذبه	هــای	معنــوی	و	مشــهور	قــم،	مکان	هــای	تاریخــی	دیگــر	هــم	در	

دل	ایــن	کویــر	آفتــاب	دیــده	نهفتــه	اســت	کــه	بازدیــد	از	آن	هــا	خالــی	از	لطــف	نیســت.

خانه مالصدرا
خانــه	مــأ	صــدرا	در	کهــک	در	منتهــی	الیــه	غــرب	ایــن	روســتا	در	محلــه	چــال	حمــام	واقــع	
اســت	و	پیرامــون	آن	را	خانه	هــای	روســتایی	بــا	بافــت	معمــاری	مناطــق	گرمســیری	احاطــه	

ــود. ــوط	می	ش ــه	مرب ــه	دوره	صفوی ــاختمان	آن	ب ــد	و	س کرده	ان
بــرای	یافتــن	خانــه	مالصــدرا	کافــی	اســت	بــه	انتهــای	بافــت	ســنتی	روســتا	برویــد.	در	انتهای	
یکــی	از	مســیرهای	هاللــی	شــکل	روســتا	بــه	خانــه	مــأ	صــدرا	اســت.	ســاختمان	مذکــور	در	
ــای	 ــط	خانه	ه ــادی	از	آن	توس ــمت	زی ــون	قس ــم	اکن ــه	ه ــته	ک ــرار	داش ــاغ	ق ــک	ب ــل	ی داخ

همجــوار	اشــغال	شــده	اســت.
خانــه	مالصــدرا	در	تاریــخ	۵	دی	۱۳۷۵	بــا	شــماره	ثبــت	۱۸۲۱	بــه	عنــوان	یکــی	از	آثــار	ملــی	
ایــران	بــه	ثبــت	رســیده	اســت.	بــا	بررســی	اجمالــی	می	تــوان	ســال	۱۰۲۰	هجــری	قمــری	را	
میانگیــن	احتمالــی	ســال	هایی	دانســت	کــه	مالصــدرا	در	کهــک	بــوده	و	در	ایــن	خانــه	کــرده	

اســت.

بیت امام خمینی)ره(
امــام	خمینــی)ره(	در	۲۰	ســالگی	بــرای	ادامــه	دروس	حــوزوی	بــه	قــم	عزیمــت	کردنــد	و	تــا	
۲۷	ســالگی	در	حجــره	ای	در	مدرســه	فیضیــه	ســاکن	بودنــد،	ایشــان	بعــد	از	ازدواج	بــا	دختــر	

آیــت	اهلل	ثقفــی،	مدتــی	را	در	تهــران	بودنــد	و	پــس	از	آن	دوبــاره	بــه	قــم	بازگشــتند.
امــام	راحــل	بعــد	از	بازگشــت	بــه	قــم	پــس	از	چنــد	بــار	جابه	جایــی	و	زندگــی	در	مکان	هــای	
اجــاره	ای	کــه	می	تــوان	بــه	منــزل	اســتیجاری	ایشــان	در	محلــه	عشــق	علــی	و	الوندیــه	اشــاره	
کــرد	و	ســپس	بــه	محلــه	یخچــال	قاضــی	قــم	رفتنــد	و	مدتــی	را	در	خانــه	ای	به	مســاحت	۳۰۰	
متــر	کــه	ســبک	قدیمــی	و	خشــتی	بــود	مســتأجر	بودنــد	و	بعــد	از	مدتــی	ایشــان	توانســتند	

ایــن	منــزل	را	خریــداری	کننــد.

مقابر گنبد سبز
انتهــای	خیابــان	چهارمــردان	)انقــالب(،	جنــب	گلــزار	شــهدا	و	در	بخــش	شــرقی	قــم،	درون	
باغــی	کوچــک	موســوم	بــه	بــاغ	گنبد	ســبز،	ســه	اثــر	تاریخــی	از	قــرن	هشــتم	هجــری	برجای	
مانــده	اســت.	ایــن	منطقــه	در	گذشــته	بــه	دروازه	کاشــان	مشــهور	و	گنبدهــا	بــه	گنبدهــای	

جاذبه هایی که راه به دل تاریخ دارند

عطر معنوی زیارت در دل کویر 
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دروازه	کاشــان	معــروف	بــوده	اســت.
مقابــر	گنبــد	ســبز	قــم	شــاهد	یادمان	هــای	مذهبــی،	تاریخــی	بــه	جــا	مانــده	از	قــرن	هشــتم	
ــد.	 ــهرت	دارن ــی	ش ــای	آرامگاه ــه	برج	ه ــران	ب ــاری	ای ــگ	معم ــه	در	فرهن ــت	ک ــری	اس هج
شــاخص	ترین	قســمت	ایــن	بنــا	مجموعــه	ای	را	تشــکیل	می	دهــد	کــه	بــه	نــام	مقابــر	دروازه	

کاشــان	یــا	گنبــد	ســبز	موســوم	هســتند.
در	گنبــد	ســبز	ســه	مقبــره	دیــده	می	شــود	مقبــره	خواجــه	اصیــل	الدیــن	کــه	ایــن	مقبــره	
ــی	صفــی	اســت	کــه	در	 ــره	خواجــه	عل ــد	محســوب	می	شــود.	دوم	مقب ــن	گنب در	جنوبی	تری
ــری	 ــال	۷۴۴	قم ــا	س ــه	ت ــی	اســت	ک ــدان	صف ــروای	خان ــرار	دارد؛	وی	فرمان ــد	ق وســط	گنب

ــود. ــروای	قــم	ب فرمان
ســومین	فــرد	خواجــه	عمادالدیــن	محمــود	قمــی	اســت	کــه	تــا	ســال	۷۹۱	قمــری	عهــده	دار	

امــور	نواحــی	قــم	بــوده	اســت.
به	جز	افراد	نامبرده	شده	افراد	دیگری	نیز	در	این	گنبد	مدفون	هستند.

مقابـر	گنبد	سـبز	هـم	اکنون	با	توجـه	به	بازسـازی	های	صـورت	گرفته،	در	ایـام	نوروز	بـا	پرپایی	
غرفه	هـای	صنایـع	دسـتی	آماده	پذیرایی	از	مسـافران	نوروزی	هسـتند	تا	مسـافران	قـم	در	عین	

آشـنایی	با	هنرهای	دسـتی	این	شـهر	بـا	معماری	کویری	آن	نیز	آشـنا	شـوند.

تیمچه بازار قم
تیمچــه	بــازار	قــم	در	ســمت	راســته	بــازار	نــو	اســت	کــه	ســقف	آن	بزرگ	تریــن	ســقف	ضربــی	
ایــران	بــه	شــمار	مــی	رود،	ایــن	بنا	کــه	بــا	معمــاری	ایرانی	و	اســالمی	ســاخته	شــده،	به	دســت	
اســتاد	حســن	قمــی	مشــهور	بــه	معمارباشــی	و	بــا	کمــک	بانــی	آن	ســید	محمــود	طباطبایــی	
در	ســال	۱۳۰۱	بنــا	شــده	اســت.	این	بنــا	از	نظــر	وســعت،	هنــر	معمــاری	و	تزئینــات	از	بناهای	

منحصــر	بــه	فــرد	اســت.
ــه	طــی	ســال	های	گذشــته	 ــم	اســت	ک ــازار	ق ــده	از	ب ــی	مان ــا	تیمچــه	باق ــن	تیمچــه	تنه ای

ــت. ــده	اس ــاخته	ش ــه	س ــا	در	دو	طبق ــن	بن ــده	اند،	ای ــب	ش تخری
مصالــح	ســاختمانی	مــورد	اســتفاده	در	بــازار	قــم	بــا	توجــه	بــه	امکانــات	محیطــی	از	خشــت،	
آجــر،	گل	و	ســنگ	فراهــم	آمــده	اســت	و	هــم	اکنــون	در	قبضــه	فــرش	فروشــی	قــرار	دارد	و	به	

ــروف	اســت. ــا	مع ــرش	فروش	ه بازارف

دره ریواس ها
ــی	و	پنجــاه	 ــا	وســعتی	معــادل	۳۱	هــزار	و	۷۳۵	هکتــار	در	جنــوب	غرب منطقــه	پلنــگ	دره	ب
ــه	 ــگ	دره،	منطق ــمالی	پلن ــه	ش ــت.	در	ناحی ــده	اس ــع	ش ــم	واق ــتان	ق ــری	شهرس کیلومت

ــتای	 ــد	روس ــی	آن	چن ــه	غرب ــرود	و	در	ناحی ــه	قم ــرقی	آن	رودخان ــه	ش ــلفچگان،	در	ناحی س
ــبزند. ــوا	و	سرس ــوش	آب	و	ه ــاً	خ ــه	عمدت ــه	ک ــرار	گرفت ــک	ق کوچ

ــاه	در	یــک	مــکان	نســبتاً	سرســبز	و	خــوش	آب	و	هــوا	 ــه	دنبــال	یــک	اســتراحت	کوت اگــر	ب
هســتید،	پلنــگ	دره	انتخــاب	خوبــی	اســت	مخصوصــاً	کــه	در	ایــن	منطقــه	گونه	هــای	جانوری	

ــن	نظــر	هــم	کاوش	در	آن	جــذاب	اســت. ــده	می	شــود	و	از	ای ــی	دی فراوان

مدرسه فیضیه
آنطــور	کــه	در	برخــی	منابــع	تاریخــی	آمــده	قدمــت	ایــن	مدرســه	بــه	قــرن	ششــم	هجــری	
می	رســد	و	در	ابتــدا	بــه	دلیــل	واقــع	شــدن	در	میــدان	آســتانه	بــه	مدرســه	آســتانه	معــروف	
بــود.	بعدهــا	در	زمــان	صفــوی	تجدیــد	بنــا	شــده	و	در	نیمــه	نخســت	قــرن	ســیزدهم	بنــای	

مدرســه	فیضیــه	جایگزیــن	مدرســه	آســتانه	شــد.
مدرســه	فیضیــه	گرچــه	بــه	قــرون	گذشــته	بــاز	می	گــردد	امــا	رونــق	تــازه	احیــای	آن	مرهــون	

عزیمــت	آیــت	اهلل	شــیخ	عبدالکریــم	حائــری)ره(	از	اراک	بــه	قم	اســت.
بنــای	فعلــی	مدرســه،	مربــوط	بــه	دوره	فتحعلــی	شــاه	اســت	کــه	در	ســال	های	۱۲۱۳	و	۱۲۱۴	

هجــری	بنیــاد	شــده	کــه	بــه	جــای	بنای	ســابق	نشســته	اســت.

تاالب بهشت معصومه
نیزارهــای	تــاالب	بهشــت	معصومــه	در	مســیر	تــاالب	فضایــی	مناســب	بــرای	پرنــدگان	کنــار	
آبــزی	را	فراهــم	کــرده	در	فصــل	گرمــا	آب	تــاالب	بهشــت	معصومــه	بســیار	کــم	شــده	و	اطراف	

ــی	می	شــود. ــاالب	باتالق ت
ــان	قــم	-	تهــران	کــه	حرکــت	می	کنیــد	در	 ــه	طــرف	شــمال	شــهر	قــم	کیلومتــر	ســه	اتوب ب
ــه	مشــاهده	 ــاالب	بهشــت	معصوم ــاالب	حــوض	ســلطان	ت ــوب	ت حــدود	۲۰	کیلومتــری	جن
می	شــود.	زمین	هــای	اطــراف	تــاالب	بهشــت	معصومــه	را	شــوره	زارهــا	تشــکیل	می	دهنــد	و	

ــب	پوشــش	گیاهــی	را	شــکل	می	دهــد. ــی	زارهــا	غال گیاهــان	شورپســند	و	ن

کوه نمک
ایــن	معــدن	در	۲۵	کیلومتــری	شــمال	غربــی	شهرســتان	قــم	واقــع	شــده.	ایــن	گنبد	بــزرگ	و	
گســترش	شــمالی	تــا	طــول	۳	کیلومتر	دارد.	ســن	گنبــد	به	الیگومیوســن	نســبت	داده	شــده	و	
الیــه	نمــک	در	آن	بــه	رنگ	هــای	مختلفــی	مثــل	ســفید،	کــرم	قهــوه	ای،	بنفــش،	قرمــز	و	ابری	
درآمــده	اســت.	جنــس	باطلــه	روی	نمــک	شــامل	مــارن	قرمــز،	الیه	هــای	گــچ	و	نمــک	مــارن	

دارد	کــه	ظاهــراً	همگــی	خــرد	شــده	اند.
الیــه	نمــک	در	معــدن	قــم	یکپارچــه	بــوده	و	۵	تا	۱۸	متــر	ضخامتــش	هســت	و	هیچ	بانــدی	از	

ســنگ	های	باطلــه	و	مــارن	و	گــچ	در	داخــل	آن	دیــده	نمی	شــود.
جاذبه	هایــی	همچــون	آتشــکده	نویــس	از	نمونه	هــای	اولیــه	چهــار	طاقی	هــای	عصــر	
ساســانی،	دیــر	گچیــن	مــادر	کاروانســراهای	ایــران	از	یادگارهــای	دوره	ساســانیان،	ســد	کبــار	
ســاخته	شــده	در	قــرن	چهــارم	و	پنجــم	هجــری	قمــری	و	مدرســه	جهانگیــر	خــان	از	مــدارس	
دوره	صفــوی	تنهــا	بخــش	کوچکــی	از	ده	هــا	جاذبــه تاریخــی	این	اســتان	هســتند	کــه	آنچنان	

ــد	و	شــاید	شناســانده	نشــده	اند. ــه	بای ک
ــه	 ــاغ،	رودخان ــه	دره	ب ــای،	رودخان ــره	چ ــه	ق ــم	رود،	رودخان ــه	ق ــر	رود،	رودخان ــه	ابه رودخان
شورفشــاپویه،	رودخانــه	زواریــان،	رودخانــه	ســولقان،	رودخانــه	شــورقم	رود،	رودخانه	ســیاه	آب	
ــه	شــاه	چــای	از	رودخانه	هــای	اســتان	قــم	هســتند. ــه	چــای	خــر	رود،	رودخان آدران،	رودخان
کــوه	الونــد،	کــوه	تخــت	گرشــاوه،	کــوه	ســخته،	کــوه	شمشــک،	کــوه	گوجــه،	کــوه	ماهــو،	کوه	

ســلطان	ســعد	شــاه،	کــوه	جهارلــی،	کــوه	مــره	از	کوه	هــای	اســتان	قــم	هســتند.
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	گیالن	تنها	اسـتان	کشـور	اسـت	که	با	تنوع	غذایـی	بی	نظیر،	
در	بحـث	گردشـگری	خـالق	در	زمینـه	خـوراک	حـرف	هایی	
بـرای	گفتـن	دارد	و	عطر	و	طعـم	غذاهای	این	خطـه،	در	ذهن	

گردشـگران	زیادی	خاطره	سـاز	شـده	است.	
بخــش	مهمــی	از	جذابیت	هــای	اســتان	گیــالن	بــرای	
گردشــگران	در	تعــدد	غذاهــای	ایــن	اســتان	تعریف	می	شــود.	
غذاهایــی	کــه	عــالوه	بــر	عطــر	و	طعــم	بی	نظیــر،	بــه	دلیــل	
ــا	 ــاً	ب ــوی	و	عموم ــالم،	مق ــه	س ــواد	اولی ــردن	از	م ــره	ب به
سرمنشــاء	گیاهــی،	خوراکــی	ســالم	و	لذیــذ	بــرای	اهالــی	این	
اســتان	و	همچنیــن	گردشــگران	محســوب	می	شــود.	تنــوع	
ایــن	غذاهــا	در	اســتان	گیــالن	بــه	حــدی	اســت	کــه	بیــش	از	
۶۰	نــوع	غــذا	صرفــا	مخصــوص	زمســتان	و	بیــش	از	۱۷۰	نوع	
غــذا	تنهــا	در	شــهر	رشــت	مرکــز	ایــن	اســتان	شناســایی	و	به	
عنــوان	تنهــا	شــهر	خــالق	خوراک	شناســی	کشــور	از	طــرف	

یونســکو	معرفــی	شــده	اســت.
ــرش،	 ــرغ	ت ــی،	م ــای	گیالن ــواع	غذاه ــن	ان ــن	از	بی همچنی
ــرورده	و	 ــون	پ ــمی	و	زیت ــرزا	قاس ــق،	می ــال	قات ــج،	باق اناربی
چنــد	غــذای	محلــی	دیگــر	تــا	بــه	حــال	بــه	ثبــت	ملــی	نیــز	

رســیده	اند.
ــاط	 ــر	نق ــیاری	از	دیگ ــه	در	بس ــا	در	رشــت	ک ــه	تنه ــه	ن البت
ــج	در	 ــواع	گیاهــان	رای ــری	از	ان ــر	بهــره	گی گیــالن،	عــالوه	ب
کشــور	و	همچنیــن	گیاهــان	محلــی،	تنــوع	منابــع	پروتئینــی	
نیــز	مجموعــه	ای	بی	نظیــر	از	طعم	هــای	مختلــف	را	بــه	

ــت. ــود	آورده	اس وج
ــر،	 ــامل	اردک،	چنگ ــتی	ش ــع	گوش ــواع	مناب ــتفاده	از	ان اس
خوتــکا،	ترنــگ	و	انــواع	ماهــی	در	طبــخ	غذاهــا،	تنــوع	
ــر	 ــن	ام ــه	ای ــا	بخشــیده	ک ــواع	خوراک	ه ــه	ان چشــمگیری	ب
خــود	بــه	عنــوان	یکــی	از	جاذبه	هــای	دوســت	داشــتنی	ایــن	

اســتان	محســوب	می	شــود.	همچنیــن	تعــدد	شــیرینی	های	
محلــی	و	ســوغات	ایــن	اســتان	باعــث	شــده	تــا	ســبد	هیــچ	

ــردد. ــی	برنگ ــالن	خال ــگری	از	گی گردش
از	معروف	تریــن	غذاهــای	گیــالن	می	تــوان	بــه	میرزاقاســمی،	
ــج،	فســنجان	 ــوق،	اناربی ــرش،	باقالقات ــرغ	ت ــرش،	م ــاب	ت کب
ــرش	 ــوق(،	ت ــیرین	قات ــو	)ش ــت	آل ــی،	خورش ــی،	لونگ گیالن
شــامی،	شــیش	انــداز،	واویشــکا،	ماهــی	شــکم	پــر،	تــرش	تره	

و	ســیر	قلیــه	اشــاره	کــرد.
همچنیــن	زیتــون،	زیتــون	پــرورده،	بورانــی	بادمجــان،	ســیر	
ترشــی	و	انــواع	ترشــی،	کال	کبــاب	و	اشــپل	و	باقالــی	و	گــردو	
متداول	تریــن	پیــش	غذاهــا	و	مزه	هــا	در	کنــار	غــذا	محســوب	
ــه	و...	 ــوای	گزن ــوا،	حل می	شــوند.	کاکا،	رشــته	خشــکار،	تر	حل

ــی	اســت. ــن	دســرهای	گیالن ــز	از	معروف	تری نی
ــه	شــهر	و	 ــج	شــهر	ب ــن،	چــای	الهیجــان	و	برن ــر	ای عــالوه	ب
روســتا	بــه	روســتای	گیــالن	از	مهم	تریــن	ســوغات	های	
خوراکــی	گیــالن	محســوب	می	شــوند.	اگرچــه	انــواع	ماهــی	
نیــز	در	گیــالن	بــه	عنــوان	ســوغات	اســتان	بــه	گردشــگران	
ــادام	زمینــی	آســتانه	اشــرفیه،	پنیــر	 معرفــی	می	شــود	امــا	ب
ســیاهمزگی،	کلوچــه	ســنتی	فومــن،	کلوچــه	صنعتــی	
ــن	 ــار،	از	مهم	تری ــون	رودب ــن	زیت ــان،	روغ ــرود	و	الهیج لنگ

ــوند. ــوب	می	ش ــز	محس ــالن	نی ــوغات	گی س
	

میرزا قاسمی
ــه	عنــوان	پیــش	غــذا	 ایــن	خــوراک	گیالنــی	کــه	معمــوال	ب
مصــرف	مــی	شــود،	یکــی	از	شــناخته	شــده	تریــن	خــوراک	
ــن	اســتان	در	بیــن	مــردم	ســایر	اســتان	هــا	اســت	 هــای	ای
و	در	صــدر	فهرســت	ســفارش	غــذای	گردشــگران	قــرار	دارد.
ــم	 ــیر	و	تخ ــه،	س ــی،	گوج ــان	کباب ــمی	از	بادمج ــرزا	قاس می
مــرغ	تشــکیل	شــده	و	بــه	دلیــل	طبــخ	آســان	و	ســریع،	یکی	
از	معمــول	تریــن	خــوراک	هــای	نشــاکاران	در	فصــل	کاشــت،	

داشــت	و	برداشــت	برنــج	بــوده	اســت.
	

ماهی	شکم	پر
همجــواری	گیــالن	بــا	دریــا	و	رونــق	صیــادی	در	ایــن	اســتان،	
گیــالن	را	بــه	یکــی	از	پرمصــرف	تریــن	اســتان	هــای	کشــور	

در	زمینــه	مصــرف	ماهــی	تبدیــل	کــرده	اســت.
ــی،	آزاد	و	.... ــفید،	کول ــال،	س ــور،	کف ــای	کپ ــی	ه ــواع	ماه ان
زینــت	بخــش	ســفره	گیالنیــان	بــوده	و	عطــر	و	بــوی	

ــت. ــا	داده	اس ــفره	ه ــن	س ــه	ای ــبی	ب دلچس
ماهــی	شــکم	پــر	نیــز	کــه	یکــی	از	غذاهــای	گیالنــی	اســت،	
یکــی	از	انــواع	طبــخ	ماهــی	ســفید	بــه	شــمار	مــی	آیــد	کــه	
مــواد	تشــکیل	دهنــده	داخــل	شــکم	ماهــی	را	ســیر،	رب	انار،	
گــردو	و	ســبزی	هــای	محلــی	شــامل	چوچــاق،	خالــی	واش،	

جشنواره رنگ و طعم بر سفره گیانی/
غذاهایی که خاطره ساز می شوند
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گلپــر	و...	تشــکیل	مــی	دهــد.	ترشــی	رب	انــار	و	عطر	ســبزی	
هــای	محلــی،	طعــم	بــی	نظیــری	بــه	ایــن	غــذا	داده	اســت.

	
کباب ترش

کبـاب	ترش	یکـی	از	لذیذتریـن	انواع	کبـاب	در	بیـن	غذاهای	
گیالن	اسـت.	انـواع	کبـاب	چنجـه،	دوش،	جوجه	تـرش	و...در	
کنـار	کبـاب	ترش،	تنـوع	خوبـی	از	انواع	کبـاب	ها	را	بـه	وجود	

آورده	کـه	مـی	تواند	پاسـخگوی	هر	سـلیقه	ای	باشـد.
بــرای	تهیــه	ایــن	کبــاب	لذیــذ	تکــه	هــای	گوشــت	گوســاله	
را	در	ترکیــب	رب	انــار	تــرش،	گــردو	و	ســبزی	جــات	معطــر	
ــه	خــورد	گوشــت	 ــده	و	پــس	از	اینکــه	مــواد	ب محلــی	خوابان

رفــت،	کبــاب	مــی	کننــد.
ــواع	 ــی،	گــردو	و	ان کبــاب	تــرش	در	کنــار	کتــه،	اشــپل،	باقال
ــه	 ــت	ک ــالن	اس ــردم	گی ــوب	م ــای	محب ــی،	از	غذاه ترش
ــود. ــی	ش ــه	م ــگران	توصی ــه	گردش ــردن	آن	ب ــان	ک امتح

	
اَناربیج

انــار	بیــج	از	انــواع	خــورش	هــای	محلــی	گیالنــی	اســت	کــه	
ــن	خــورش	 ــن	گردشــگران	دارد.	ای ــادی	در	بی ــداران	زی طرف
ــار،	ســبزی	جــات	محلــی	و	کوفتــه	 ترکیبــی	از	گــردو،	رب	ان

ــا	ســبزیجات	اســت. هــای	گوشــت	ورز	داده	شــده	ب
ــالن	 ــرب	گی ــوع	خــوراک	در	غ ــواع	متن ــذا	یکــی	از	ان ــن	غ ای
اســت	و	زنــان	رشــتی	یکــی	از	بهتریــن	طبــخ	کننــدگان	ایــن	

خــورش	هســتند.
	

تُرش تَره
ــرار	دارد،	 ــی	ق ــا	گیالن ــورش	ه ــه	خ ــه	در	طبق ــذا	ک ــن	غ ای

خوراکــی	مناســب	بــرای	افــرادی	اســت	کــه	در	رژیــم	
غذایــی	خــود	ممنوعیــت	اســتفاده	از	گوشــت	دارنــد.	ترکیــب	
ســبزیجات	بــه	کار	رفتــه	در	ایــن	غــذا	)اســفناج،تره،	جعفری،	
ــبزیجات	 ــار	س ــنبلیله(	در	کن ــاع	و	ش ــی	نعن ــنیز،	کم گش
ــن	 ــر	تأمی ــالوه	ب ــاق(	ع ــو	و	چوچ ــرش	واش،	وارمب محلی)ت
ــن	 ــه	ای ــر	ب ــی	نظی ــی	ب ــادی	از	آهــن،	عطــر	و	بوی ــر	زی مقادی

ــت. ــی	داده	اس ــورش	گیالن خ
ــن	 ــنی	ای ــوان	چاش ــه	عن ــج	ب ــتفاده	از	آب	نارن ــن	اس همچنی
غــذا،	ترشــی	مطبوعــی	را	در	آن	ایجــاد	کــرده	کــه	ســرو	آن	

ــه	لذتــی	خاطــره	انگیــز	همــراه	مــی	کنــد. را	ب
ــواع	 ــه	و	ان ــراه	کت ــه	هم ــا	ب ــورش	عموم ــن	خ ــالن	ای در	گی

ــود. ــی	ش ــرو	م ــی	س ــژه	کول ــه	وی ــی	ب ماه
	

زیتون پَرورده
ترکیــب	زیتــون	بی	هســته	بــه	همــراه	گــردوی	
ســاییده	شــده،	ســیر،	ســبزیجات	محلــی	
و	چوچــاق(	 واش	 )خالــی	 معطــر	شــامل	
ــم	 ــار،	طع ــداری	رب	ان ــار	و	مق ــا	آب	ان ــه	ی دان
ــرده	 ــت	ک ــرورده	را	درس ــون	پ ــر	زیت بی	نظی
کــه	یکــی	از	پرطرفدارتریــن	ســوغاتی	های	

اســتان	گیــالن	محســوب	می	شــود.
	

کاِل کباب
کال	کبــاب	یکــی	دیگــر	از	چاشــنی	هــای	
اشــتها	آور	گیالنــی	اســت	کــه	از	بادمجــان،	آب	
انــار	تــرش،	ســبزیجات	معطــر	محلــی،	ســیر	و	

ــود. ــت	می	ش ــردو	درس ــز	گ مغ

هرچنـد	کال	کبـاب	را	با	کته	و	ماهی	شـور	هم	سـرو	می	کنند	
ولـی	در	حـال	حاضر	مصـرف	ایـن	خوراک	بیشـتر	بـه	صورت	

چاشـنی	در	کنار	سـایر	غذاهای	گیالنی	اسـت.
	

انواع ترشی
ترشــی	یکــی	از	اجــزای	الینفــک	ســفره	هــای	گیــالن	اســت.	
کدبانــوان	بــا	ســلیقه	ایــن	اســتان	بــا	بهــره	گیــری	از	مواهــب	
ــود	دارد،	 ــتان	وج ــن	اس ــم	ای ــه	در	اقلی ــی	ک ــی	فراوان طبیع
چاشــنی	هــای	فراوانــی	را	بــرای	انــواع	غــذا	تهیــه	مــی	کننــد	

کــه	پــر	تنــوع	تریــن	آنهــا	ترشــی	اســت.
سـیر	ترشـی،	بادمجان	شـکم	پر،	ترشـی	یلـل	مایسـی،	هفته	
بیجـار	و...	تنهـا	تعـداد	اندکـی	از	انـواع	و	اقسـان	ترشـیجاتی	
اسـت	که	گیالنیـان	برای	پذیرایی	بر	سـر	سـفره	هایشـان	می	

گذرانـد.
در	ایـن	میـان	سـیر	ترشـی	بـه	دلیـل	برخـورداری	از	خـواص	
دارویـی	و	خاصیـت	ضد	رطوبـت	بودن،	از	محبوبیت	بیشـتری	
در	بیـن	مـردم	گیـالن	برخـوردار	اسـت	چـرا	کـه	عـالوه	بـر	
خوشـمزگی،	خـوردن	آن	تأثیر	زیادی	در	جلوگیـری	از	ابتال	به	

بیمـاری	هـای	مفصلی	بـه	ویـژه	روماتیسـم	دارد.
	

رشته خوشکار
ــر	 ــه	طاه ــیرینی	مخصــوص	منطق ــه	ش ــکار	ک ــته	خوش رش
ــبک	 ــه	مش ــت،	از	الی ــرا	اس ــه	س ــراف	صومع ــوراب	در	اط گ
ــیر	 ــج	و	ش ــی	از	آرد	برن ــه	مخلوط ــته	ک ــام	رش ــه	ن ــکلی	ب ش
ــا	 ــه	مشــبک	را	ب ــن	الی ــه	داخــل	ای اســت	تشــکیل	شــده	ک
مخلوطــی	از	گــردو،	شــکر،	انــواع	ادویــه	ماننــد	)جوزهنــدی،	
ــن	 ــپس	در	روف ــد	و	س ــر	می	کنن ــن	و...(	پ ــک،	دارچی می	خ

ســرخ	کــرده	و	مقــداری	شــهد	روی	آن	می	ریزنــد.
ــتریان	 ــان	مش ــارک	رمض ــاه	مب ــام	م ــیرینی	در	ای ــن	ش ای
زیــادی	دارد.	هرچنــد	در	ایــن	گــزارش	مجالــی	بــرای	معرفــی	
کل	غذاهــا،	شــیرینی	ها	و	ســوغات	گیــالن	نیســت	امــا	
ــد	 ــتان	می	توان ــده	از	اس ــی	ش ــی	معرف ــوع	غذای ــک	تن بی	ش

ــد. ــالن	بده ــه	گی ــدان	ب ــه	ای	دو	چن جاذب
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قصرشــیرین	شــهر	خاطره	هاســت	کــه	در	گوشــه	گوشــه	آن	
ــی	 ــد	و	م ــری	می	کن ــن	جلوه	گ ــران	زمی ــان	ای ــکوه	پادش ش

توانــد	مقصــد	جالبــی	بــرای	نــوروز	۹۸	باشــد.
ــای	 ــران	اســت؛	ســرزمین	نخل	ه ــی	ای ــن	دروازه	غرب مهمتری
ســربلند	می	خواننــدش	همیــن	قصرشــیرینی	کــه	طبیعــت	
زیبــا	و	رودخانه	همیشــه	خروشــانش	همــواره	مامن	مســافران	

ــوده	اســت. و	گردشــگران	بســیاری	ب
شــهری	همــذات	عشــق	و	دلدادگــی	کــه	زمانــی	کاخ	شــیرین	
ــهر	 ــر	ش ــی	از	آن	ب ــا	نام ــروز	تنه ــود	و	ام ــده	ب ــا	ش در	آن	بن
مانــده؛	شــهری	بــا	چشــم	اندازهای	بهــاری	بی	نظیــر	و	
آب	وهوایــی	دل	انگیــز	کــه	ســفر	بــه	آن	آدمــی	را	بــه	اعمــاق	

ــرد. ــار	می	ب ــن	دی ــن	که ــار	ای ــخ	پرافتخ تاری
ــاع	 ــه	در	دوران	دف ــطه	اینک ــه	واس ــن	ب ــیرین	همچنی قصرش
ــهدا	 ــگاه	ش ــه	قدم ــوده	ب ــگ	ب ــدم	جن ــط	مق ــدس	خ مق
ــاص	 ــی	خ ــی	در	غربت ــای	غرب ــت؛	جبهه	ه ــروف	اس ــم	مع ه
ــد	 ــل	جدی ــردم	و	نس ــه	م ــد	ب ــه	بای ــان	ک ــد	و	آنچن مانده	ان
ــان	 ــواره	میزب ــود	هم ــن	وج ــا	ای ــا	ب ــده	اند،	ام ــانده	نش شناس

ــت. ــوده	اس ــور	ب ــرزمین	ن ــران	س زائ
	

وجود ۱۶۸ اثر تاریخی در شهرستان قصرشیرین
قصرشــیرین	بــا	ارتفــاع	حــدود	۴۰۰	متــر	ســطح	دریــا	یــک	
منطقــه	گرمســیری	محســوب	مــی	شــود	کــه	تابســتان	هــا	
گاهــی	دمــای	آن	بــه	۵۰	درجــه	ســانتی	گــراد	نیــز	می	رســد	
ــوالت	 ــاص	محص ــی	خ ــرایط	آب	و	هوای ــه	ش ــه	ب ــا	توج و	ب
ــای	 ــه	ه ــا	و	دان ــات،	خرم ــم	از	مرکب ــی	اع ــاورزی	خوب کش
ــی	ســاکنان	 ــان	اصل ــد	و	زب ــه	عمــل	مــی	آی روغنــی	در	آن	ب

ــردی	کلهــری«	اســت. ــز	»ک ــن	شهرســتان	نی ای
ایــن	شهرســتان	دارای	۱۶۸	اثــر	تاریخــی	بــوده	کــه	تاکنــون	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــت.	البت ــیده	اس ــت	رس ــه	ثب ــر	آن	ب ۶۶	اث
بررســی	و	شناســایی	صــورت	گرفتــه	در	بخــش	نفــت	شــهر	و	
ســومار	آمــار	ایــن	آثــار	تاریخــی	از	مــرز	موجــود	فراتــر	خواهد	
رفــت	و	از	شــاخص	تریــن	ایــن	آثــار	مــی	تــوان	بــه	عمــارت	
خســرو،	چهارقاپــی،	کانــال	آبرســانی	ساســانی،	عمــارت	بــان	

قلعــه	و	کاروانســرای	شــاه	عباســی	اشــاره	کــرد.
در	بیـن	آثـار	تاریخی	یـک	مجموعه	منحصـر	به	فرد	بـا	عنوان	
»مجموعـه	ساسـانی«	وجـود	دارد	که	شـامل	عمارت	خسـرو،	

آتشـکده	چهار	قاپی	و	سـامانه	آبرسـانی	ساسـانی	است.
	

»عمــارت خســرو« و »آتشــکده چهارقاپــی« از آثــار 
تارخــی و منحصــر بــه فــرد قصرشــیرین

»عمـارت	خسـرو«	یکـی	از	آثـار	تاریخـی	ایـن	شهرسـتان	
و	کاخ	بـرون	شـهری	از	دوره	عباسـی	بـوده	و	در	دو	طبقـه	بـا	
مصالحـی	چون	الشـه	سـنگ	و	گچ	سـاخته	شـده	اسـت.	این	
بنا	در	نزدیکی	آتشـکده	چهارقاپی	قصرشـیرین	و	ضلع	شمالی	
شـهر	به	وسـعت	تقریبـی	۳	هکتار	واقع	شـده	اسـت.	عـده	ای	
نیـز	عقیـده	دارند	ایـن	کاخ	مربـوط	بـه	دوره	ساسـانی	و	زمان	

پادشـاهی	خسـرو	دوم	)خسـرو	پرویز(	اسـت.
»آتشــکده	چهــار	قاپــی«	نیــز	بــا	توجــه	بــه	فــرم	معمــاری	که	
ــای	 ــالن	بن ــت	و	پ ــود	اس ــراف	خ دارد	دارای	۴	ورودی	در	اط
ایــن	معمــاری	مربــع	شــکل	بــوده	کــه	بــا	مــالت	گــچ	و	الشــه	

ســنگ	ســاخته	شــده	اســت.

ایــن	بنــا	در	گذشــته	دارای	گنبــدی	آجــری	بــوده	کــه	
ــد	کــه	 ــده	ان ــن	عقی ــر	ای ــب	شــده	و	باستان	شناســان	ب تخری

ــت. ــانیان	اس ــه	دوران	ساس ــوط	ب ــکده	مرب ــا	آتش ــن	بن ای
ــد	 ــه	»گنب ــوان	ب ــتان	می	ت ــی	شهرس ــار	تاریخ ــر	آث از	دیگ
صوفــی«	اشــاره	کــرد	ایــن	بنــا	آرامگاهــی	بــوده	کــه	احتمــال	
مــی	رود	در	دوره	صفویــه	بــا	مصالــح	بناهــای	عمــارت	خســرو	

و	چهارقاپــی	ســاخته	شــده	اســت.

»نهــر شــاهگدار« سیســتم آبرســانی در دوران 
ساســانی

»نهــر	شــاهگدار«	از	دیگــر	آثــار	تاریخــی	شهرســتان	و	یــک	
سیســتم	آبرســانی	بــه	طــول	تقریبــی	۱۰	کیلومتــر	از	اواخــر	
ــوک	هــای	ســنگی	و	مــالت	 ــا	بل دوره	ساســانی	اســت	کــه	ب

گــچ	ســاخته	شــده	اســت.
ــتان	 ــار	تاریخــی	شهرس ــر	آث ــوی«	از	دیگ »کاروانســرای	صف
قصرشــیرین	و	از	جمله	کاروانســراهای	مســیر	عتبــات	عالیات	
بــوده	کــه	بــا	مــالت	آجــر	و	ســنگ	الشــه	و	در	دوران	صفــوی	
ــه	صــورت	چهــار	ایوانــی	 بنــا	شــده	اســت.	ایــن	کاروانســرا	ب
ــورد	 ــراث	فرهنگــی	م ــه	در	ســال	۱۳۸۶	توســط	می ــوده	ک ب
مرمــت	قــرار	گرفــت	و	یــک	بخشــی	از	آن	بــه	»مــوزه	مــردم	

شناســی	قصرشــیرین«	تبدیــل	شــده	اســت.

ــور در  ــرب کش ــردم غ ــوم م ــش آداب و رس نمای
ــیرین« ــی قصرش ــردم شناس ــوزه م »م

»مــوزه	مــردم	شناســی	قصرشــیرین«	در	مهرماه	ســال	۱۳۸۷	
و	در	محــل	کاروانســرای	قصرشــیرین	برپا	شــده	اســت	و	آداب	

سفر به شهر خاطره ها

جلوه گری شکوه پادشاهان ایران زمین در قصرشیرین
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ــن	 ــردم	ای ــی	ســنتی	م ــزار	و	ادوات	و	شــیوه	زندگ و	ســنن	اب
شهرســتان	را	بــه	نمایــش	مــی	گــذارد.

بنــای	تاریخــی	»بــان	قلعــه«	هــم	قلعــه	ایســت	از	دوره	اَُمــوی	
ــت.	 ــده	اس ــاخته	ش ــچ	س ــالت	گ ــنگ	و	م ــه	س ــا	الش ــه	ب ک
»چهارقاپــی«	نیــز	کاخ	بــرون	شــهری	از	دوره	عباســی	بــوده	

کــه	بــا	الشــه	ســنگ	و	مــالت	گــچ	ســاخته	شــده	اســت.
ــازی	 ــه		»ب ــوان	ب ــتان	می	ت ــن	شهرس ــم	ای ــات	مه از	ارتفاع
دراز«	بــا	ارتفــاع	۲۳۲۰	متــر	کــه	ادامــه	رشــته	کــوه	شــمالی	
گیالنغــرب	بــوده	و	»کــوه	آق	داغ«	بــا	ارتفــاع	۲۳۰۵	متــر	در	
ــمال	 ــر	در	ش ــاع	۵۹۳	مت ــا	ارتف ــر«	ب ــه	س ــوه	س ــرب	و	»ک غ

شــرق	اشــاره	کــرد.

رودخانــه »اَلَونــد« یــا »ُحلــوان« مهمتریــن و 
بزرگتریــن منبــع تامیــن آب منطقــه

مهمتریــن	و	بزرگتریــن	منبــع	تامیــن	آب	منطقــه	رودخانــه	
ــع	در	 ــو	واق ــات	دااله ــه	از	ارتفاع ــت	ک ــد«	اس ــرآب	»اَلَون پ
ــه	 شــمال	شــرقی	ســرپل	ذهــاب	سرچشــمه	مــی	گیــرد	و	ب
علــت	عبــور	از	داخــل	شــهر	ســرپل	ذهــاب	به	نــام	»ُحلــوان«	

نیــز	معــروف	اســت.
از	جملــه	صنایــع	دســتی	شهرســتان	قصرشــیرین	مــی	تــوان	
ــارو	 ــر	بافی)ج ــی«	و	»حصی ــی	باف ــی«،	»قال ــوج	باف ــه	»م ب

ــرد. ــی(«	اشــاره	ک باف
از	مهمتریــن	ســوغات	ایــن	شهرســتان	مــی	تــوان	بــه	انــواع	
ــت	و	 ــای	آن	اس ــای	زیب ــتان	ه ــرآورده	نخلس ــه	ف ــا	ک خرم

ــرد. ــاره	ک ــج	اش ــو	و	نارن ــال،	لیم ــون	پرتق ــی	چ مرکبات

انجــام ۵ فصــل کاوش و مرمــت اســتحفاظی در 
ــرو ــارت خس عم

بهرنـگ	بابایـی،	مدیـر	میـراث	فرهنگـی،	صنایـع	دسـتی	و	
گردشـگری	قصرشـیرین	در	خصوص	جاذبه	های	گردشـگری	
ایـن	شهرسـتان	گفـت:	عمـارت	خسـرو	کـه	یکـی	از	آثـار	
تاریخـی	فرهنگی	شهرسـتان	قصرشـیرین	بـوده	بسـیار	مورد	
توجه	کاوشـگران	اسـت	و	تاکنون	پنـج	فصـل	کاوش	و	مرمت	

اسـتحفاظی	در	آن	صـورت	گرفتـه	اسـت.
وی	افــزود:	ســامانه	آبرســانی	ساســانی	از	دیگــر	آثــار	تاریخــی	
فرهنگــی	ایــن	شهرســتان	بــوده	کــه	شــامل	نهــر	شــاهگدار	و	
کانــال	آبرســانی	اســت	و	تاکنون	مرمــت	اســتحفاظی	و	نجات	

بخشــی	در	طــول	بنــای	تاریخــی	صــورت	گرفتــه	اســت.
گردشـگری	 و	 دسـتی	 صنایـع	 فرهنگـی،	 میـراث	 مدیـر	
قصرشـیرین	ادامـه	داد:	ایـن	اثـر	تاریخـی	دوره	هـای	تاریخی	
بعـدی	نیز	مـورد	اسـتفاده	قرار	گرفتـه	و	در	بخش	هایـی	از	آن	
شـاهد	مرمـت	مجـدد	و	افـزودن	زیرشـاخه	هایـی	هسـتیم.

ــا ســامانه  ــر ب ــه باالت انتقــال آب از ســطح پاییــن ب
ــانی ــانی ساس آبرس

وی	تصریــح	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	ســاختار	و	کاربــرد	ایــن	اثــر	
انتقــال	آب	رودخانــه	الــون	بــدون	اســتفاده	از	هرگونــه	عامــل	

ــری	و	 ــطح	باالت ــه	س ــر	ب ــن	ت ــطح	پایی ــری	از	س دیگ
فقــط	بــا	اســتفاده	از	فشــار	آب	رودخانــه	صــورت	مــی	
گیــرد،	در	صــورت	مرمــت	و	آمــاده	ســازی	زیرســاخت	
ــار	کاندیــدای	ســطح	 هــای	آن،	مــی	توانــد	یکــی	از	آث

جهانــی	نیــز	باشــد.
هــدف	 روســتاهای	 بــه	 نیــز	 ای	 اشــاره	 بابایــی	
گردشــگری	ایــن	شهرســتان	داشــت	گفــت:	بــا	توجــه	
بــه	موقعیــت،	مناظــر،	امکانــات،	وجــود	زیرســاخت	ها	
ــیرین	 ــتان	قصرش ــتاهای	شهرس ــدادی	از	روس و	...تع
ــایی	 ــگری	شناس ــدف	گردش ــتای	ه ــوان	روس ــه	عن ب
و	معرفــی	شــده	اند	کــه	از	آن	جملــه	می	تــوان	بــه	
روســتاهای	کالنتــر،	ســید	احمــد	و	شــیرین	آب	اشــاره	

ــرد. ک
ــن	 ــز	در	ای ــف	نی ــی	مختل ــز	اقامت ــه	وجــود	مراک وی	ب
ــا	 ــزود:	ایــن	شهرســتان	ب شهرســتان	اشــاره	کــرد	و	اف
توجــه	بــه	قرارگیــری	در	مســیر	تــردد	زائــران	عتبــات	عالیات	
و	همچنیــن	قــرار	گیــری	در	نقطــه	انتهایــی	خروجــی	کشــور	
ــرای	ســاخت	واحدهــا	و	مراکــز	اقامتــی	 بســتر	مناســبی	را	ب
ــه	 ــه	از	آن	جمل ــرده	اســت	ک ــت	فراهــم	ک مناســب	و	باکیفی
ــفره	 ــک	س ــر،	ی ــل،	۳	مهمانپذی ــود	۱۰	هت ــه	وج ــوان	ب می	ت
ــت	 ــا	ظرفی ــت	ب ــاق	و	۱۰۰۳۳	تخ ــا	۳۰۰	ات ــنتی	ب ــه	س خان

ــر	اشــاره	کــرد. اســکان	حــدود	۱۰	هــزار	و	۳۳	نف

در  قدیمــی  کاروانســراهای  زنجیــره  وجــود 
ــات ــران عتب ــیر زائ ــیرین و مس ــتان قصرش شهرس
ــی	 ــن	مذهب ــا	و	اماک ــی	ه ــوص	ویژگ ــئول	در	خص ــن	مس ای
مــورد	هــدف	گردشــگری	ایــن	شهرســتان	نیــز	گفــت:	ایــن	
ــه	 ــن	مســیر	ب ــه	نزدیکتری ــن	ک ــه	ای ــا	توجــه	ب شهرســتان	ب
ــه	 ــاخت	های	الزم	از	جمل ــر	س ــوده	و	زی ــات	ب ــات	عالی عتب
ــده	از	 ــود	آم ــه	وج ــی	در	آن	ب ــراهای	قدیم ــره	کاروانس زنجی
قدیم	االیــام	مســیر	اصلــی	تــردد	کاروان	هــای	زائــران	عتبــات	

ــوده	اســت. ــات	ب عالی
وی	افـزود:	»امامـزاده	سـید	علـی«	در	شـهر	سـومار	و	محوطه	
روادگاه	)قدمـگاه(	امـام	حسـن	)ع(	که	در	جاده	قصرشـیرین-	
گیالنغـرب	واقـع	شـده	اسـت،	مـی	توانـد	یکـی	از	مقاصـد	

گردشـگری	مذهبـی	شهرسـتان	قصرشـیرین	باشـد.
گردشـگری	 و	 دسـتی	 صنایـع	 فرهنگـی،	 میـراث	 مدیـر	
قصرشـیرین	تصریـح	کـرد:	»روادگاه	امـام	حسـن)ع(«	بـا	نام	
محلـی	»چم	امام	حسـن)ع(«	نیـز	معروف	اسـت	و	در	نزدیکی	
روسـتای	امام	حسـن)ع(	واقع	شـده	و	روایت	هایی	وجـود	دارد	

کـه	امـام	حسـن)ع(	از	ایـن	مـکان	عبـور	کـرده	اند.
وی	همچنیــن	وجــود	مــرز	خســروی	را	یکــی	از	زیرســاخت	
ــمرد	و	در	 ــتان	برش ــن	شهرس ــی	ای ــگری	مذهب ــای	گردش ه
ــی	داده	 ــز	گفــت:	نویدهای ــن	مــرز	نی خصــوص	بازگشــایی	ای
ــوروز	بازگشــایی	 ــرز	پیــش	از	تعطیــالت	ن ــن	م شــده	کــه	ای
ــد	و	 ــردد	کنن ــخصی	ت ــورت	ش ــه	ص ــراد	ب ــال	اف ــود	و	فع ش
چنانچــه	مشــکلی	پیــش	نیامــد	پــس	از	آن	تــردد	بــه	صــورت	

ــرد. ــز	صــورت	گی ــی	نی کاروان

وجــود ظرفیــت هــای گردشــگری دفــاع مقــدس در 
شهرســتان قصرشیرین

ــیرین	را	 ــتان	قصرش ــی	شهرس بابای
ــاع	 ــی	از	مقاصــد	گردشــگری	دف یک
مقــدس	یــا	جنــگ	دانســت	و	گفــت:	
ــن	روز	از	 ــه	دومی ــه	اینک ــا	توجــه	ب ب
ــای	 ــی	از	مرزه ــگ	تحمیل دوران	جن
شــد	 آغــاز	 شهرســتان	 ایــن	
ــا	 ــای	آن	رد	پ ــای	ج ــوان	در	ج می	ت
ــال	 ــت	س ــهودی	از	هش ــار	مش و	آث
دفــاع	مقــدس	را	مشــاهده	کــرد.
وی	افـزود:	ایـن	شهرسـتان	از	جملـه	

مناطقـی	بـود	کـه	در	هشـت	سـال	جنـگ	تحمیلـی	بـه	طور	
مسـتقیم	درگیـر	جنـگ	بـود،	بنابرایـن	مـی	توان	شهرسـتان	
قصرشـیرین	را	بـه	عنـوان	منطقـه	گردشـگری	دفـاع	مقدس	
یـا	جنـگ	معرفـی	کـرد	و	همـواره	مقصـد	مناسـبی	بـرای	
گردشـگران	دفاع	مقدس	یـا	جنـگ	کاروان	هـای	)راهیان	نور	

و	...(	باشـد.
ایــن	مســئول	تصریــح	کــرد:	از	جملــه	آثــار	بــه	جــا	مانــده	از	
ــوان	 ــیرین	می	ت ــتان	قصرش ــدس	در	شهرس ــاع	مق دوران	دف
بــه	وجــود	یادمــان	شــهید	بهشــتی	در	۳	کیلومتــری	ورودی	
شهرســتان	و	آثــار	بــه	جــای	مانــده	از	ویرانه	هــای	ســاختمان	

بیمارســتان	قدیــم	اشــاره	کــرد.
مدیــر	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــه	 ــومار	و	منطق ــه	س ــروی،	منطق ــاده	خس ــیرین	ج قصرش
ــد	 ــی	برشــمرد	کــه	مــی	توان نفــت	شــهر	را	از	پتانســیل	های
۸	ســال	دوران	دفــاع	مقــدس	را	بــه	تصویــر	کشــیده	و	مقصــد	

ــد. ــوزه	باش ــن	ح ــگران	ای گردش

وجــود چشــمه آب گوگــردی در چــم امــام 
ــالمت ــگری س ــرای گردش ــی ب ــن)ع( ظرفیت حس
بــرای	 مقصــد	خوبــی	 را	 قصرشــیرین	 وی	شهرســتان	
ــود	 ــا	وج ــت:	ب ــمرد	و	گف ــز	برش ــالمت	نی ــگران	س گردش
چشــمه	آب	گوگــردی	کــه	در	منطقــه	نمونه	گردشــگری	چم	
ــن	چشــمه،	 ــی	آب	ای ــواص	درمان ــام	حســن	)ع(	دارد	و	خ ام
مــی	تــوان	بــا	ایجــاد	زیرســاخت	ها	و	امکانــات	مناســب	ایــن	
منطقــه	را	بــه	پایگاهــی	جهــت	جــذب	گردشــگران	ســالمت	

ــرد. ــل	ک ــی(	تبدی ــم	درمان )توریس
ــای	کار	 ــذار	پ ــن	حــوزه	ســرمایه	گ ــر	در	ای ــزود:	اگ ــی	اف بابای
آیــد	و	زیرســاخت	هــای	الزم	را	بــه	وجــود	آورد	مــی	توانیــک	
مجموعــه	گردشــگری	بزرگــی	شــامل	گردشــگری	مذهبــی	و	

ســالمت	در	آنجــا	راه	انــدازی	کــرد.
	

ــد  ــد مقص ــی توان ــال را م ــاه از س ــیرین ۸ م قصرش
ــد ــیاحتی باش ــگران س گردش

وی	خاطرنشــان	کــرد:	همــان	طــور	که	گفته	شــد	شهرســتان	
قصرشــیرین	حــدود	۸	مــاه	از	ســال	را	در	فصــول	ســرد	اعــم	از	
پاییــز،	زمســتان	و	بهــار	آب	و	هــوای	مطلــوب	و	متعادلــی	دارد	
ــگران	 ــور	گردش ــرای	حض ــترهای	الزم	را	ب ــوان	بس ــذا	می	ت ل
طــی	ایــن	فصــول	در	شهرســتان	قصرشــیرین	فراهــم	کــرد	و	
ایــن	شهرســتان	می	تواننــد	مقصــد	گردشــگری	ســیاحتی	در	

ایــن	فصــل	هــا	باشــد.
ایــن	مســئول	وجــود	چندیــن	ســد	آبگیــری	بــزرگ	از	جملــه	
ــرس	 ــام	و	زاگ ــگ	حم ــارس،	تن ــتون	پ ــرکت	بیس ــد	ش س
ــا	فراهــم	ســازی	 ــا	برشــمرد	و	گفــت:	ب ــه	ه را	از	دیگــر	جاذب
زیرســاخت	هــا	و	ایجــاد	فضــای	خدمــات	تفریحی	در	حاشــیه	
ایــن	ســدها	مــی	تواننــد	مقصــد	خوبی	گردشــگری	ســیاحتی	

در	شهرســتان	قصرشــیرین	باشــند.

در  تفریحـی  ایجادمراکـز  و  سـرمایه گذاری  لـزوم 
حاشـیه سـدها با هدف جـذب بیشـتر گردشـگران
ــاده	 ــای	الزم	آم ــاخت	ه ــدها	و	زیرس ــن	س ــت:	ای وی	گف
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ــوروزی ــگری ن گردش

اســت	امــا	تاکنــون	ســرمایه	گــذاری	بــرای	ایجــاد	تبدیــل	
ــه	 ــده	و	چنانچ ــدا	نش ــی	پی ــه	تفریح ــک	منطق ــه	ی آن	ب
ــرای	جــذب	 ــی	ب ــت	بســیار	خوب ــد	ظرفی ــاق	بیفت ــن	اتف ای

ــت. ــگر	اس گردش
ــتزارها،	 ــتان	ها،	کش ــی،	نخلس ــع	طبیع ــود	مرات ــی	وج بابای
ــه	 ــی	و	رودخان ــرورش	ماه ــتخرهای	پ ــات،	اس ــات	مرکب باغ
از	دیگــر	جاذبــه	هــای	طبیعــی	شهرســتان	 الونــد	را	
جــذب	 زمینــه	 می	توانــد	 کــه	 دانســت	 قصرشــیرین	
ــد. ــم	کن ــتان	فراه ــن	شهرس ــیاحتی	را	در	ای ــگران	س گردش
بــه	گفتــه	وی	در	منطقــه	غــرب	تنها	شهرســتان	قصرشــیرین	
اســت	کــه	از	ایــن	نخــل	هــا	برخــوردار	بــوده	و	بــا	توجــه	بــه	
اینکــه	روی	رودخانــه	الونــد	قــرار	گرفتــه	مــی	توانــد	منظــره	

خوبــی	بــرای	جــذب	گردشــگران	بــه	تصویــر	بکشــد.
قصرشــیرین	بــه	دلیــل	مرزطوالنــی	بــا	عــراق	مقصــد	خوبــی	

بــرای	گردشــگران	تجــاری	اســت
ایـن	مسـئول	قصرشـیرین	را	مقصـد	مناسـبی	نیـز	بـرای	
گردشـگری	تجـاری	دانسـت	و	اظهارداشـت:	ایـن	شهرسـتان	
بـا	دارا	بـودن	طوالنـی	تریـن	مـرز	مشـترک	با	کشـور	عـراق	و	
ارتبـاط	بـا	اقلیم	مرکـزی	و	کردسـتان	عـراق	و	همچنیـن	دارا	
بودن	دو	مرز	رسـمی	خسـروی	و	پرویزخان	می	تواند	مناسـب	

تریـن	بسـتر	بـرای	تجـارت	داخلـی	و	خارجی	باشـد.
وی	افـزود:	وجـود	بازارچـه	هـای	مـرزی	و	تجـارت	کولبری	به	
منظـور	ورود	کاالهای	خارجـی	از	جمله	مزایایی	اسـت	که	می	
توانـد	مسـافران	و	گردشـگران	زیـادی	را	جذب	کند	و	شـرایط	

خوبـی	را	در	ایـن	زمینه	بـه	وجود	آورده	اسـت.

ــتر  ــذب بیش ــرای ج ــی ب ــراث فرهنگ ــات می اقدام
ــوروز ــام ن ــی ای ــگران ط گردش

ــه	اقدامــات	میــراث	فرهنگــی	شهرســتان	 بابایــی	اشــاره	ای	ب
نیــز	بــرای	جــذب	گردشــگر	در	ایــام	نــوروز	داشــت	و	گفــت:	
ــال	 ــتان	در	ح ــه	کل	شهرس ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــون	ب ــم	اکن ه
آمــاده	شــدن	بــرای	اســتقبال	از	مســافران	نــوروزی	هســتند،	
چندیــن	جلســه	ســتاد	هماهنگــی	خدمــات	ســفر	را	در	

ــم. ــرده	ای ــزار	ک ــتان	برگ شهرس
مدیــر	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
قصرشــیرین	افــزود:	در	راســتای	خدمــات	دهــی	مناســب	بــه	
مســافران	در	ایــام	نــوروز	همچنیــن	کمیتــه	هــای	مختلف	در	

شهرســتان	تشــکیل	شــده	اســت.
بابایــی	ادامــه	داد:	بــر	اســاس	کمیتــه	ای	تشــکیل	شــده	کــه	
ــف	 ــاد	و	اداره	ی	وظای ــر	نه ــود	ه ــه	می	ش ــدود	۱۰	کمیت ح

ــه	اســت. ــر	عهــده	گرفت مشــخصی	را	ب
	وی	انجــام	مرمــت	و	اســتحفاظی		عمــارت	خســرو	را	از	جمله	
اقدامــات	میــراث	فرهنگــی	در	راســتای	آمــاده	ســازی	بناهای	
تاریخــی	ایــن	شهرســتان	بــرای	حضــور	گردشــگران	در	ایــام	

نــوروز	برشــمرد.
گردشـگری	 و	 دسـتی	 صنایـع	 فرهنگـی،	 میـراث	 مدیـر	
قصرشـیرین	گفت:	خدمات	انجام	شـده	عمارت	خسـرو	امسال	
یکـی	از	آثـار	منحصـر	بـه	فـرد	و	شـاخص	شهرسـتان	اسـت.

ــای  ــی از کاندیداه ــد یک ــی توان ــانی م ــال ساس کان
ــد ــی باش ــراث تاریخ ــی می ــت جهان ثب

وی	افــزود:	در	صــورت	اتمــام	مرمــت	و	آمــاده	ســازی	
زیرســاخت	هــای	کانــال	ساســانی،	کــه	اکنــون	فصــل	پنجــم	
ــده	 ــن	بخــش	از	آن	باقــی	مان ــان	رســیده	و	چندی ــه	پای آن		ب
اســت،	مــی	توانــد	یکــی	از	کاندیداهــای	ثبــت	جهانــی	باشــد.
ــن	 ــا	ای ــه	مــی	شــود	ساســانی	ه ــرد:	گفت ــح	ک ــی	تصری بابای
ــان	 ــا	هم ــرو	ی ــارت	خس ــه	عم ــانی	ب ــرای	آبرس ــال	را	ب کان

قصرشــیرین	ایجــاد	کــرده	انــد	و	بــا	توجه	بــه	اینکه	ســطح	آن	
از	ســطح	رودخانــه	اســت	آمدنــد	یــک	انحرافــی	در	چندیــن	
کیلومتــری	مانــده	بــه	شــهر	ایجــاد	کــرده	انــد	کــه	بتواننــد	
آب	را	بــدون	هیــچ	پمپــی	و	تنهــا	بــا	فشــار	آب	رودخانــه	بــه	

ــد. ــری	بیاورن ســطح	باالت
وی	ارائــه	آمــوزش	در	رشــته	هــای	مختلــف	صنایــع	دســتی	
ــراجی	 ــی	و	س ــه	باف ــی،	چی ــی	باف ــی،	قال ــم	باف ــون	گلی چ
دوزی	را	از	دیگــر	اقدامــات	میــراث	فرهنگــی	صنایــع	دســتی	

و	گردشــگری	ایــن	شهرســتان	بــرای	جــذب	گردشــگران	بــا	
ــع	دســتی	برشــمرد. ــت	صنای محوری

	
برگــزاری همایــش »طــرح گردشــگری« بــرای 

معرفــی بیشــتر شهرســتان قصرشــیرین
ــن	مســئول	برگــزاری	همایــش	»طــرح	گردشــگری«	را	از	 ای
دیگــر	اقدامــات	در	ایــن	زمینــه	برشــمرد	و	تصریــح	کــرد:	در	
ایــن	همایش	کــه	بــا	مدیریــت	و	هماهنگــی	میــراث	فرهنگی	
اســتان	برگــزار	شــد	از	لیدرهــا	و	ســر	کاروان	هــای	تورهــای	
هــای	گردشــگری	کشــور	دعــوت	بــه	عمــل	آمــد	تــا	مناطــق	
ــا	 ــه	آنه ــیرین	ب ــتان	قصرش ــی	شهرس ــگری	و	تاریخ گردش
ــذب	 ــاهد	ج ــه	آن	ش ــود	در	نتیج ــانده	ش ــی		و	شناس معرف

ــه	ایــن	شهرســتان	باشــیم. گردشــگر	ب
وی	از	نظــارت	بــر	اماکــن	اقامتــی	و	گردشــگری	نیز	بــه	عنوان	
دیگــر	اقدامــات	خبــر	داد	و	گفــت:	اکیپــی	از	چندین	دســتگاه	
نظارتــی	شــامل	میــراث	فرهنگــی	اماکــن	مرکــز	بهداشــت	و	
ــی	 ــد	م ــا	بازدی ــی	و	رســتوران	ه ــز	اقامت دامپزشــکی	از	مراک
ــوب	 ــت	مطل ــه	جه ــا	ب ــارت	ه ــی	و	نظ ــن	بازرس ــد.	ای کنن
ــورت	دوره	ای	 ــه	ص ــتانداردهای	الزم	ب ــت	اس ــازی	و	رعای س

انجــام	مــی	شــود.
ــرد	 ــن	م ــوی	تری ــابقه	»ق ــزاری	مس ــان	از	برگ ــی	در	پای بابای
ــیرین	 ــهرداری	قصرش ــط	ش ــز	توس ــاه«	نی ــتان	کرمانش اس
و	طــی	۲۳	و	۲۴	اســفند	مــاه	امســال	خبــر	داد	و	گفــت:	
ایــن	مســابقه	نیــز	مــی	توانــد	فرصــت	خوبــی	بــرای	جــذب	

ــد. ــتان	باش ــن	شهرس ــه	ای ــگران	ب گردش
بـا	توجـه	بـه	مطالب	فـوق	می	تـوان	شهرسـتان	قصرشـیرین	
را	یـک	مجموعـه	کامـل	از	نظـر	اشـکال	مختلف	گردشـگری	
برشـمرد	کـه	مـی	تواند	مقصد	بسـیار	خـوب	و	متنوعـی	برای	

گردشـگران	داخلـی	و	خارجـی	در	هـر	حـوزه	ای	باشـد.
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ــوروزی ــگری ن گردش

	امــام	زاده	یحیــی)ع(	بقعــه	ای	اســت	کــه	بــه	عنــوان	
مرجعــی	بــرای	معمــاری	هنرمندانــه	کشــورمان	مــورد	توجــه	

ــت. ــگران	اس گردش
اگــر	از	ورامیــن	بــه	ســوی	جــواد	آبــاد	حرکــت	کنیــد،	پــس	
از	گذشــت	۵	دقیقــه	بــه	محلــه	ای	بــه	نــام	»کهنــه	گل«	مــی	
رســید،	محلــه	ای	تاریخــی	بــا	مردمــی	از	جنــس	خورشــید،	

کــه	نــام	خانوادگــی	اغلــب	آن	هــا	»کنگرلــو«	اســت.	
ــام	امــام	زاده	 ــه	ن ــه،	بقعــه	امــام	زاده	معروفــی	ب در	ایــن	محل
ــرار	 ــگران	ق ــه	گردش ــورد	توج ــه	م ــرار	دارد،	ک ــی)ع(	ق یحی

دارد.
ــع	شــده	و	 ــن	بقعــه	در	جنــوب	شــرقی	شــهر	ورامیــن	واق ای
متعلــق	بــه	قــرن	هفتــم	و	هشــتم	هجــری	قمــری	و	در	نســب	
ــوادگان	امــام	 او	تردیــد	وجــود	دارد،	عــده	ای	وی	را	یکــی	از	ن
ســجاد)ع(	مــی	داننــد	و	عــده	ای	معتقــد	هســتند،	کــه	وی	
ــد	علــی	ابــن	عبدالرحمــن	بــن	قاســم	بــن	حســن	بــن	 فرزن
ــن	 ــداهلل	ب ــر	عب ــادرش	دخت ــن	)ع(	و	م ــام	حس ــن	ام ــد	ب زی
ابراهیــم	بــن	محمــد	بــن	عبــداهلل	بــن	محمــد	بــن	علــی	بــن	

عبــداهلل	بــن	جعفــر	بــن	ابیطالــب	اســت.
ــاز	مــی	 ــه	حــدوده	۷۰۰	ســال	پیــش	ب قدمــت	ایــن	بقعــه	ب
ــاق	نمــا	قــرار	گرفتــه	کــه	 گــردد	و	در	صحــن	بنــا	۴	کنــج	ت
نشــان	مــی	دهــد	ایــن	بنــا	از	معمــاری	هــای	اصیــل	ایرانــی-	

ــه	ســبک	آذری	بنــا	نهــاده	شــده	اســت. اســالمی	و	ب
کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	و	بناهــای	تاریخــی	در	ارتبــاط	

بــا	ایــن	بقعــه	نفیــس	تاریخــی	اظهــار	داشــت:	
ویژگــی	هــای	منحصــر	بــه	فــرد	معمــاری	بقعــه	
امــام	زاده	یحیــی)ع(	،	عــالوه	بــر	اهمیــت	شــهر	
ورامیــن	و	تمــدن	اســالمی	موجــود	در	آن،	
ــه	 ــن	منطقــه	ب ــژه	مــردم	ای نشــان	از	توجــه	وی
ــه	در	 ــای	هنرمندان ــی	کاری	ه ــات	و	کاش تزئین

ــای	دور	دارد. ــته	ه گذش
محمدرضــا	تاجیــک	افــزود:	شــمایل	ایــن	بقعــه	
از	هشــت	دریچــه	مشــبک	و	یــک	گنبــد	آجری	
بزرگ	ســاخته	شــده	و	در	قســمت	پاییــن	دیواره	
صحــن،	گچ	بــری	هایــی	وجــود	دارد	و	در	پاییــن	
ــا	 ــی	ب ــزرگ	و	زیبای ــای	ب ــز	کاشــی	ه ــا	نی آن	ه

ــه	کار	رفته	اســت. ــزی	ب جــالی	فل

رعایت قواعد هندسـی در بنـای امام زاده 
یحیی)ع(

ــب	توجــه	در	معمــاری	 ــکات	جال ــه	از	ن ــن	ک ــان	ای ــا	بی وی	ب
ایــن	بقعــه	ســادگی	بنــای	بیــرون	آن	اســت،	کــه	چنــد	
ضلعــی	بــا	گوشــه	هــای	محــراب	ماننــد	اســت،	گفــت:	
در	داخــل	ایــن	بنــا	محرابــی	وجــود	دارد	کــه	بــا	کاشــی	

ســتاره	ای	شــکل		مزیــن	شــده		اســت.
ایــن	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	و	بناهــای	تاریخــی	
ــاوت	 ــب	و	متف ــای	جال ــی	ه ــر	ویژگ ــه	داد:	از	دیگ ادام
ــا	دیگــر	بقــاع	اســت،	کاشــی	 ایــن	بقعــه	در	مقایســه	ب
ــم	هجــری	اســت	 ــرن	هفت ــه	ق ــق	ب ــام	آن	متعل فیروزف
کــه	بــا	خطــوط	کوفــی	و	نســخ برجســته، آیــه	

ــت. ــته	اس ــش بس ــده نق ــوره	مائ ــه۶۰ از س مبارک
تاجیــک	بــه	شــباهت	زیــاد	ایــن	بنــا	بــا	مســجد	جامــع	
ورامیــن	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	گــچ	بــری	هــا،	پوشــش	
ســقف	اصلــی	و	تمــام	ریــزه	کاری	هــا	شــبیه	به	مســجد	

جامــع	اســت.
در	بقعــه	امــام	زاده	یحیــی)ع(	قواعــد	هندســی	قرینــه	
ــه	 ــت،		ک ــده	اس ــت	ش ــل	رعای ــکل	کام ــه	ش ــازی	ب س
ــی	آن	و	 ــس	و	قدیم ــا،	درب	نفی ــی	ه ــیاری	از	کاش بس
ــی	و	 ــای	اروپای ــوزه	ه ــر	از	م ــه	و	س ــرقت	رفت ــه	س ...	ب

ــت. ــی	در	آورده	اس روس
ــط	 ــام	زاده	در	توس ــن	ام ــای	ای ــراب	زیب ــع	مح در	واق
علــی	بــن	محمــد	ابــی	طاهــر	ســاخته	شــده	اســت،	امــا	

ســرقت	هــای	متعــدد	خســارات	فراوانــی	بــه	ایــن	بقعــه	وارد	
آورده	اســت،	کــه	ســنگ	قبــر	محرابــی	شــکل	ایــن	بقعــه	هم	
ــورگ«	روســیه	 ــاژ«	در	»ســن	پترزب اکنــون	در	مــوزه	»آرمیت

ــرار	دارد. ق
ــده	ای	را	 ــر	بینن ــه	نظــر	ه ــن	بقع ــاده	ای ــی	و	س ــح	چوب ضری
جلــب	مــی	کنــد	و	گنبــد	مقبــره	از	روش	تبدیــل	چهارگــوش	
بــه	هشــت	ضلعــی	و	۸	ضلعــی	بــه	۱۶	ضلعــی	شــکل	گرفتــه	
و	از	داخــل	گنبــد	مخروطــی	بــه	نظــر	مــی	رســد	و	۴	دایــره	
گــچ	بــری	زیــر	آن	قــرار	دارد	کــه	بــه	نــام	هــای	محمــد،	علی،	

حســن	و	حســین	مزیــن	شــده	اســت.

امــام زاده یحیــی)ع( مــی توانــد محــور گردشــگری 
فرهنگــی جنــوب اســتان تهــران باشــد

ــزاده	یحیــی	کــه	 ــام	امام ــن	ف ــه	ای	از	ســفال	هــای	زری نمون
متعلــق	بــه	قــرن	هفتــم	هجــری	قمــری	بــوده	و	ســازنده	آن	
ــوزه	 ــد،	در	م ــی	دانن ــر	م ــی	طاه ــن	اب ــن	محمــد	ب ــی	ب را	عل

ــورک	نگهــداری	مــی	شــود. ــرو	پلتیــن«	نیوی »مت
معمــاری	بــه	کار	رفتــه	در	ایــن	بقعــه	در	نــوع	خــود	منحصــر	
ــابق	اداره	 ــس	س ــه	ریی ــی	قلع ــه	خان ــت،	فاطم ــرد	اس ــه	ف ب
ــه	 ــر	ب ــت:	هن ــن	گف ــگری	ورامی ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ می
کار	رفتــه	در	امــام	زاده	یحیــی)ع(	مــورد	توجــه	عالقمنــدان	
بــه	معمــاری	در	سراســر	جهــان	قــرار	گرفتــه	اســت	و	امــروز	
ــای	 ــوزه	ه ــه	در	م ــن	بقع ــس	ای ــار	نفی ــی	از	آث ــمت	های قس

ــود. ــی	ش ــداری	م ــف	نگه ــورهای	مختل کش
وی	ادامــه	داد:	هــم	اکنــون	محــراب	امامــزاده	در	مــوزه	هــای	
آمریــکا،	کاشــی	هــای	آن	در	مــوزه	هــای	فرانســه	و	درب	ایــن	
بقعــه	در	مــوزه	روســیه	مــورد	بازدیــد	و	توجــه	همــگان	قــرار	

گرفتــه	اســت.
ایــن	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	و	گردشــگری	گفــت:	ایــن	
بنــای	زیبــا	و	تاریخــی	در	ســال	۱۳۱۲	بــه	شــماره	۹۹	ثبــت	

آثــار	ملــی	ایــران	شــده	اســت.
خانـی	قلعـه	افـزود:	ایـن	بقعـه	دارای	ظرفیـت	باالیـی	بـرای	
پدیـرش	گردشـگران	اسـت،	کـه	بـا	انجـام	مرمتـی	جزئـی	و	
رسـیدگی	های	در	خـور	می	تواند،	به	عنـوان	مجتمع	فرهنگی	
گردشـگری	جنوب	اسـتان	تهـران	مورد	اسـتفاده	قـرار	گیرد،	

کـه	این	امـر	توجـه	مسـئوالن	مربوطـه	را	مـی	طلبد.

امام زاده یحیی)ع( ورامین؛ بقعه ای سرشار از جاذبه های معماری
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ــوروزی ــگری ن گردش

ــز	 ــب	و	شــگفت	انگی ــای	عجی ــه	ه ــه	ای	از	جاذب ــودن	مجموع ــا	دارا	ب ــوت	ب ــی	ل ــر	جهان 	کوی
ــد.	 ــی	ده ــرار	م ــار	گردشــگران	ق ــوروز	را	در	اختی ــل	از	ن ــا	و	اصی ــه	ســفری	بســیار	زیب تجرب
ــان	 ــه	کارشناس ــه	گفت ــه	ب ــی	ک ــد،	جای ــا	نســبت	داده	ان ــه	اینج ــن	را	ب ــن	نقطــه	زمی گرم	تری

ــت. ــراد	را	زده	اس ــانتی	گ ــه	س ــا	۷۰	درج ــان	ب ــای	جه ــن	روزه ــورد	گرم	تری رک
گرمــا	در	ایــن	منطقــه	بــه	حــدی	اســت	کــه	الشــه	حیوانــات	نیــز	تجزیــه	نمی	شــوند	چراکــه	
الشــه	پیــش	از	تجزیــه	شــدن	توســط	باکتری	هــا	بــه	دلیــل	قــدرت	آفتــاب	خشــک	می	شــود.
بــا	ایــن	گرمــا	تصــور	وجــود	حیــات	بــرای	هیچ	کــس	معنــا	پیــدا	نمی	کنــد	امــا	واقعیــت	ایــن	

اســت	کــه	تنــوع	گیاهــی	لــوت	ایــران	حتــی	از	طبیعــت	شــمال	ایــران	هــم	بیشــتر	اســت.
	

واکاوی رازهای سربه مهر لوت
ــر	 ــه	های	کوی ــن	و	ماس ــا	در	ش ــم	پ ــوز	ه ــه	هن ــانی	ک ــرای	کس ــر	ب ــن	ام ــور	ای ــاید	تص ش
نگذاشــته	اند	ســخت	باشــد	امــا	فهمیــدن	رازهــای	ســربه	مهر	کویــر	کوله	بــار	ســفر	
می	خواهــد	و	قلبــی	عاشــق،	اگــر	کوله	بــار	ســفر	بســتی	و	پــای	در	ایــن	وادی	گذاشــتی	آنــگاه	
آســمان	پرســتاره	و	ســکوت	کویــر،	موزاییک	هــای	شــنی،	کریســتال	های	نمکــی	و	شــهرهای	
خیالــی	لــوت	تــو	را	آن	چنــان	جــذب	خــود	خواهنــد	کــرد	کــه	عاجــز	از	هــر	کاری	جــز	ســجده	

ــود. ــی	ب ــی	خواه ــه	زیبای ــق	این	هم ــر	خال ب
ــر	بیســت	و	 ــزار	کیلومت ــا	مســاحتی	۱۷۵	ه ــران	ب ــرقی	ای ــوب	ش ــع	در	جن ــوت	واق ــان	ل بیاب

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــان	ب ــزرگ	جه ــان	ب ــن	بیاب پنجمی
ایــن	بیابــان	بنــا	بــه	شــواهد	تاریخــی	عمــری	پنج	هزارســاله	دارد	و	از	ایــن	رو	یکــی	از	

قدیمی	تریــن	کویرهــای	دنیــا	شــناخته	می	شــود.

بــه	بــاور	برخــی	از	زمیــن	شناســان،	ایــن	کویــر	در	زمان	هــای	گذشــته	دریــای	کم	عمقــی	بــه	
نــام	تیــس	بــوده	اســت	کــه	طــی	گذشــت	زمــان	و	بــه	علــت	گرمــی	هــوا	خشک	شــده	اســت.

	
توپوگرافی معجزه گون و وهم برانگیز لوت

طــی	ســال	های	۲۰۰۴	تــا	۲۰۰۹	میــالدی	ایــن	منطقــه	از	ایــران	به	عنــوان	گرم	تریــن	نقطــه	ی	
ــره	و	خشــکی	 ــگ	تی ــت	آن	را	رن ــه	دانشــمندان	عل ــن	شناخته	شــده	ک ــره	ی	زمی ســطحی	ک

ــد. ــطح	آن	می	دانن س
توپوگرافــی	معجزه	گــون	و	وهــم	برانگیــز	مهم	تریــن	دلیلــی	بــود	کــه	ســبب	شــد	تــا	یونســکو	

در	ســال	جــاری	لــوت	را	به	عنــوان	میــراث	جهانــی	ثبــت	کنــد.
ــا	 ــادی	ب ــان	آثــار	کلوت	هــا	و	ســازه	های	صخــره	ای	تحــت	فرســایش	ب در	جای	جــای	ایــن	بیاب
چندیــن	متــر	ارتفــاع	دیــده	می	شــود،	گویــی	کــه	ایــن	آثــار	همچــون	قارچــی	از	قلــب	کویــر	

ســر	بــرون	آورده	انــد.
ــه	 ــای	ازجمل ــه	توصیف	ه ــد	ک ــزرگ	می	مان ــای	شــهری	ب ــه	خرابه	ه ــا	از	دور	ب ــه	کلوته منطق

شــهر	خیالــی،	شــهر	لــوت،	بزرگ	تریــن	شــهر	کلوخــی	جهــان	از	آن	شــده	اســت.

کشف ناخن دایناسور
ــان	 ــروط	آتش	فش ــود	۴۰	مخ ــول	۴۸۰،	وج ــه	ط ــا	ب ــه	ای	دنی ــای	ماس ــن	هرم	ه مرتفع	تری
ــان«،	پهنه	هــای	 ــه	نظیــر	»گنــدم	بری ــه	چال ــر،	دشــت	هایی	از	گدازه	هــای	بازالتــی	چال کواترن
شــنی	مــواج،	وجــود	بزرگ	تریــن	نبکاهــای	جهــان	تپه	هــای	شــنی	پوشــیده	از	گیــاه	نبکاهــا	
کــه	یکــی	از	شــگفتی	های	همزیســتی	خــاک	و	آب	و	گیــاه	اســت،	مرتفع	تریــن	ربدوهــا	)ربدوها	
مشــابه	نبکاهــا	بــا	ابعــاد	بزرگ	تــر	شــکل	های	پیچیده	تــر	در	لــوت	غربــی	می	باشــند.(	از	دیگــر	
جاذبه	هایــی	اســت	کــه	هرســاله	جمــع	زیــادی	از	گردشــگران	و	زمیــن	شناســان	را	بــه	ســمت	

لــوت	جــذب	کــرده	اســت.
ــان	لــوت	در	فهرســت	آثــار	 این	هــا	تنهــا	بخشــی	از	جاذبه	هایــی	اســت	کــه	ســبب	شــده	بیاب
ــوز	بخشــی	از	شــواهد	تاریخــی	 ــا	هن ــن	جذابیت	ه ــار	ای ــا	در	کن ــت	برســد	ام ــه	ثب ــی	ب جهان
ــورد	 ــات	در	م ــات	و	تحقیق ــه	مطالع ــود	دارد	ک ــوت	وج ــان	ل ــی	در	بیاب ــای	طبیع و	جذابیت	ه
ــف	 ــنگ،	کش ــف	شهاب	س ــا،	کش ــف	کهرب ــور،	کش ــن	دایناس ــف	ناخ ــه	دارد.		کش آن	ادام
ــا	 ــه	آن	ه ــی	ازجمل ــای	طبیع ــال	و	جذابیت	ه ــون	س ــل	۴۰	میلی ــر	حداق ــا	عم فســیل	هایی	ب

محســوب	می	شــود.
	

کلنی فسیل با قدمت ۴۰ میلیون ساله در لوت
یکـی	از	فعـاالن	بخـش	گردشـگری	خراسـان	جنوبـی	کـه	بـه	همـراه	یک	تیـم	زمین	شناسـی	

سفر به دل زیبایی های کویر/
           رازهای سربه مهر را در لوت دنبال کنید
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تحقیقـات	زیـادی	در	بیابان	لوت	انجام	داده	اسـت	از	کشـف	یک	کلنی	از	فسـیل	ها	در	لوت	خبر	
داد	و	گفت:	این	منطقه	در	۳۰	کیلومتری	شـرق	روسـتای	حیدرآباد	بوده	که	درگذشـته	سـاحل	

دریـای	قدیـم	لوت	بوده	اسـت.
احمــد	رونقــی	بابیــان	اینکــه	در	ایــن	منطقــه	آمونیــت	هــا	و	فســیل	های	ســلولی	و	حلزون	های	
مختلــف	و	انــواع	ســخت	پوســتان	پیداشــده	اســت،	عنــوان	داشــت:	یکــی	از	ایــن	فســیل	ها	که	

تحویــل	مــوزه	فســیل	بیرجنــد	نیــز	شــده	یــک	فســیل	حلــزون	بــا	یــک	متــر	طول	اســت.
ــل	 ــیل	حداق ــن	فس ــه	ای ــد	ک ــان	می	ده ــزون	نش ــری	حل ــک	مت ــول	ی ــه	ط ــان	اینک وی	بابی
ــن	 ــق	ای ــر	دقی ــوز	عم ــزود:	هن ــت،	اف ــکل	گرفته	اس ــل	ش ــال	قب ــون	س ــا	۵۰	میلی در	۴۰	ت
ــه	 ــان	و	فرانس ــه	آلم ــتر	ب ــق	بیش ــرای	تحقی ــیل	ها	ب ــن	فس ــیل	ها	مشــخص	نیســت	و	ای فس
ــود. ــد	ب ــال	خواه ــون	س ــل	۴۰	میلی ــر	آن	حداق ــم	عم ــور	حت ــا	به	ط ــده	اند	ام فرستاده	ش

شناسایی ده ها سنگ نگاره از انسان های اولیه
ــا	ســنگ	نگاره	 ــن	فســیل	ها	ده	ه ــر	ای ــالوه	ب ــه	ع ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــال	گردشــگری	ب ــن	فع ای
چوپانــی	در	ایــن	بیابــان	کشف	شــده	اســت،	بیــان	کــرد:	ایــن	ســنگ	نگاره	ها	حــاوی	
ــوده	کــه	نشــان	دهنده	دغدغه	هــای	مــردم	منطقــه	کــه	 ــات	ب ــز،	حیوان شــکل	های	مختلــف	ب

ــت. ــد،	اس ــه	بوده	ان ــان	های	اولی ــاً	انس عموم
رونقــی	ادامــه	داد:	ایــن	ســنگ	نگاره	ها	در	۲۰	کیلومتــری	شــمال	روســتای	حیدرآبــاد	

ــد. ــرار	دارن ــدان	ق نهبن
وی	همچنیــن	خونگرمــی	مــردم	و	صنایع	دســتی	خیره	کننــده	روســتای	حیدرآبــاد	را	یکــی	از	
ــف	از	 ــراد	مختل ــد:	در	ســفرنامه	های	اف ــد	و	می	گوی ــوت	می	دان ــر	ل ــن	جاذبه	هــای	کوی مهم	تری

مــردم	این	روســتا	یادشــده	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	پروفســور	گابریــل	در	ســفرنامه	خــود	بارهــا	ازایــن	رو	ســتا	نام	بــرده	اســت،	
بیــان	داشــت:	گابریــل	در	ســفر	خــود	بــه	کویــر	لــوت	چنــان	مجــذوب	راهنمــای	محلــی	خــود	
ــای	 ــن	راهنم ــوه	ای ــز	ن ــون	نی ــود	و	اکن ــدا	می	ش ــدوه	از	او	ج ــک	و	ان ــا	اش ــه	در	ب ــود	ک می	ش

ــده	اســت. ــاد	زن محلــی	در	حیدرآب
رونقـی،	ریـگ	یـالن،	بلندتریـن	کوه	هـای	ماسـه	ای	
جهـان،	دره	هـا	و	تاس	هـای	شـنی	را	یکـی	دیگـر	از	
جذابیت	هـای	لـوت	برشـمرد	و	گفـت:	ایـن	تاس	هـای	
شـنی	به	شـکل	مخروط	های	آتش	نشـانی	هسـتند	که	

در	فصـل	بهـار	پـر	آب	می	شـوند.
	

جادوی رنگ ها در کوه های مینیاتوری
و	کوه	هـای	 رنگـی	 کلـوت	هـای	 اینکـه	 بابیـان	 وی	
مینیاتـوری	یکـی	دیگـر	از	زیبایی	هـای	لـوت	بـوده	
کـه	می	تـوان	از	آن	نـام	بـرد،	بیـان	داشـت:	کوه	هـای	
مینیاتـوری	یکـی	از	زیباتریـن	شـگفتی	های	طبیعـت	
در	شـش	کیلومتـری	جنـوب	غـرب	نهبندان	بـوده	که	
دیـدن	آن	هـر	تماشـاگری	را	حیـرت	زده	می	کنـد.

ــای	 ــه	رنگ	ه ــا	ب ــن	کوه	ه ــه	ای ــان	اینک ــی	بابی رونق
قرمــز	و	خاکســتری	و	فاقــد	پوشــش	گیاهــی	هســتند،	
ــریع	در	 ــایش	س ــل	فرس ــه	دلی ــا	ب ــن	کوه	ه ــزود:	ای اف

ــای	 ــا	و	چاک	ه ــر	از	لبه	ه ــه	و	پ ــکل	دندانه	دندان ــه	ش ــاران	ب ــاد	و	ب ــر	ب براب
ــادی	 ــبب	شــکل	غیرع ــه	س ــه	ب ــن	منطق ــان	ای ــه	بومی ــد	ک ــرر	درآمده	ان مک

کوه	هــا،	آن	هــا	را	مریخــی	می	داننــد.
ــای	 ــوت	ویژگی	ه ــان	ل ــه	بیاب ــان	اینک ــز	بابی ــوت	نی ــی	ل ــگاه	جهان ــر	پای مدی
ــرد:	 ــار	ک ــت،	اظه ــرد	اس ــا	منحصربه	ف ــه	در	دنی ــیاری	دارد	ک ــته	بس برجس
ــای	 ــک،	وزش	باده ــاده	خش ــت	فوق	الع ــه	در	موقعی ــن	منطق ــری	ای قرارگی
ــعه	 ــرای	توس ــه	ای	ب ــوبات	دریاچ ــت	رس ــودن	ته	نشس ــترس	ب ــوی،	در	دس ق
ــاد	و	 ــرای	ایج ــبی	را	ب ــرایط	مناس ــه	ش ــوبات	ریزدان ــود	رس ــا،	و	وج کلوت	ه
ــوت	فراهــم	کــرده	اســت. ــان	ل ــژه	در	بیاب تکامــل	عــوارض	زمین	شناســی	وی

	
بازدید ۱۰ هزار گردشگر از لوت

زهــرا	ملکوتــی	بابیــان	اینکــه	پدیده	هــای	ژئومورفولوژیکــی	منحصربه	فــردی	
کــه	در	بیابــان	لــوت	طــی	هــزاران	ســال	شــکل	گرفته	ســبب	شــده	به	عنــوان	
یــک	منطقــه	منحصربه	فــرد،	دانشــمندان	و	گردشــگران	زیــادی	را	بــه	خــود	
جلــب	کنــد،	بیــان	کــرد:	تابه	حــال	مجموعــه	ای	کامــل	بــا	ویژگی	هــای	ایــن	

بیابــان	در	هیــچ	مــکان	دیگــری	از	جهــان	ثبت	نشــده	اســت.
وی	از	بازدیــد	۱۰	هــزار	نفــر	از	بیابــان	لــوت	از	ابتــدای	ســال	جــاری	تاکنــون	
خبــر	داد	و	گفــت:	از	ایــن	تعــداد	یــک	هــزار	و	۳۰۰	نفــر	گردشــگر	خارجــی	

بوده	انــد.
مدیــر	پایــگاه	جهانــی	بیابــان	لــوت	همچنیــن	بــه	برنامه	هــای	نــوروزی	ایــن	
ــگاه،	 ــین	در	محــل	پای ــفره	هفت	س ــدن	س ــت:	چی ــرد	و	گف ــاره	ک ــگاه	اش پای
ــر	 ــردد	راحت	ت ــت	ت ــوت	جه ــان	ل ــه	بیاب ــیرهای	ورود	ب ــاماندهی	مس ــدگان	س بازدیدکنن
ــد	و	 ــت	تولی ــلم	جه ــتای	دهس ــتی	روس ــه	صنایع	دس ــاماندهی	خان ــاد	و	س ــگران،	ایج گردش
ــدازی	نمایشــگاه	صنایع	دســتی	روســتای	دهســلم	جهــت	تولیــد	 عرضــه	صنایع	دســتی،	راه	ان
و	عرضــه	تولیــدات	دســتی	بانــوان	روســتا،	برنامــه	شترســواری	در	روســتای	دهســلم،	برپایــی	
ایســتگاه	ثبــت	خاطــرات	و	نقاشــی	در	محــل	پایــگاه	و	عکاســی	گردشــگران	در	محــل	پایــگاه	
ــا	اســت. ــن	برنامه	ه ــه	ای ــی	ازجمل ــای	محل ــی	بالباس	ه ــراه	اهال ــه	هم ــتا	ب و	نخلســتان	روس

	
تجهیز چهار اقامتگاه بومگردی

ملکوتــی	همچنیــن	بــه	تجهیــز	تعــدادی	از	خانه	هــای	بــوم	گــردی	روســتای	دهســلم	جهــت	
اســکان	و	پذیرایــی	از	مســافران	و	گردشــگران	بــا	مشــارکت	اهالی	روســتا	خبــر	داد	و	گفــت:	در	
حــال	حاضــر	چهــار	اقامتــگاه	بومگــردی	در	روســتا	آمــاده	اســکان	بــوده	و	۱۹	اقامتــگاه	نیــز	در	

دســت	اجــرا	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	در	ایــن	اقامتــگاه	غذاهــای	محلــی	بــا	نــان	محلــی	ســرو	خواهــد	شــد،	بیــان	
ــا	پذیرایــی	بیشــتر	از	۱۰۰	هــزار	 داشــت:	هزینــه	یک	شــب	اقامــت	در	ایــن	خانه	هــا	همــراه	ب

ــود. ــه	خواهــد	ب ــا	بســیار	مقرون	به	صرف ــا	هتل	ه ــان	نیســت	کــه	در	مقایســه	ب توم
هرچنــد	کویــر	لــوت	بیــن	ســه	اســتان	خراســان	جنوبــی،	کرمــان	و	سیســتان	و	بلوچســتان	
ــده	 ــه	عقی ــا	ب ــت	ام ــده	اس ــان	شناخته	ش ــام	کرم ــه	ن ــتر	ب ــر	بیش ــن	کوی ــده	و	ای تقسیم	ش
بســیاری	از	فعــاالن	ایــن	عرصــه	ورود	بــه	خراســان	جنوبــی،	عبــور	از	شــهر	تاریخی	نهبنــدان	و	
درنهایــت	روســتای	دهســلم	بهتریــن	مســیری	اســت	کــه	می	توانــد	گردشــگران	را	بــه	دل	این	

ــاند. ــر	برس ــای	کوی زیبایی	ه
مسیرهای	دسترسی	به	بیابان	لوت	استان	خراسان:

بیرجند-	نهبندان-	دهسلم-	بیابان	لوت	)ریگ	یالن(
نهبندان-	حیدرآباد-	بیابان	لوت	)ریگ	یالن(
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	مازنــدران،	مینیاتــور	هزاراقلیــم	و	پرنقــش	و	نــگاری	اســت	
کــه	تالقــی	دریــا	و	جنــگل،	تــاالب	و	پرنــدگان	نــادر،	زیبایی	

رویایــی	بــه	ایــن	اســتان	بخشــیده	اســت.
ــای	گردشــگری	و	 ــه	ه ــا	داشــتن	جاذب ــدران	ب ــتان	مازن اس
طبیعــی	فــراوان		آداب	و	رســوم	بکــر	نــوروز		میزبــان	میلیون	
ــران	 ــار	فصــل	ای ــور	چه ــه	از	مینیات ــا	گردشــگر	اســت	ک ه

دیــدن	مــی	کننــد.
ــر	 ــای	بک ــگل	ه ــاحلی،	جن ــوار	س ــر	ن ــود	۳۸۰	کیلومت وج
ــی،	 ــای	ییالق ــده	ه ــتانها	و	دهک ــزری،	کوهس ــی	خ و	رویای
آبشــارهای	زیبــا	و	چشــم	نــواز،	اســتان	را	بــه	بهشــتی	بــرای	
ــت. ــرده	اس ــدل	ک ــردی	مب ــوروز	گ ــردی	و	ن ــت	گ طبیع
ــی	 ــرای	میزبان ــه	ب ــات	اولی ــار،	اقدام ــل	به ــتانه	فص در	آس
مســافران	بهــاری	در	اســتان	مازنــدران	انجــام	شــده،	ســتاد	
ــوروزی	فعــال	شــد	و	کمیتــه	هــای	 تســهیالت	ســفرهای	ن
مختلــف	بــرای	اســتقبال	از	مســافران	بهــاری	شــکل	گرفتــه	

ــت. اس
ــن	 ــر	اســتقرار	در	جــوار	بزرگتری ــدران	عــالوه	ب اســتان	مازن
ــدد	 ــای	متع ــه	ه ــزر(،	دریاچ ــای	خ ــان	)دری ــه	جه دریاچ
کوچــک	و	بزرگــی	نیــز	در	نواحی	جلگــه	ای	و	ارتفاعــات	دارد	
ــه	طبیعــت	 ــدان	ب ــورد	اســتفاده	عالقمن ــه	نحــوی	م ــه	ب ک
قــرار	مــی	گیــرد	و	برخــی	از	جاذبــه	هــای	اســتان	عبارتنــد.

دریاچه ولشت
ایــن	دریاچــه	در	جنــوب	باختــری	چالــوس	و	شــمال	خاوری	
ــه	 ــرار	گرفت ــق	ق ــان	دره	ای	عمی ــه	کالردشــت	در	می منطق
ــط	 ــق	متوس ــار	و	عم ــدود	۱۵	هکت ــعت	آن	ح ــت،	وس اس
ــن	دریاچــه	شــیرین	و	حجــم	آن	 ــر	اســت،	آب	ای آن	۲۰	مت
حــدود	ســه	میلیــون	متــر	مکعــب	بــرآورده	شــده	اســت	کــه	
بــه	همیــن	علــت	مأمــن	پرنــدگان	مهاجــر،	ماهــی	و	ســایر	
آبزیــان	مــی	باشــد.	دسترســی	بــه	دریاچــه	از	طریــق	مــرزن	
آبــاد	و	ســمت	باختــری	جــاده	چالــوس	امــکان	پذیــر	اســت.

	
دریاچه خضرنبی نوشهر

ــان	 ــهر	و	در	می ــتان	نوش ــمال	شهرس ــه	در	ش ــن	دریاچ ای
جنــگل	قــرار	گرفتــه	و	بنــا	بــه	اعتقــاد	بومیــان	دارای	تقدس	
مذهبــی	اســت،	وســعت	آن	کــم	تــر	از	نیــم	هکتــار،	عمــق	
آن	حــدود	۵	متــر	و	آب	آن	شــیرین	اســت.	از	آن	جایــی	کــه	
ــده	و	در	 ــانی	دور	مان ــب	انس ــل	تخری ــه	از	عوام ــن	دریاچ ای
محــدوده	حفاظــت	شــده	البــرز	مرکــزی	قــرار	گرفته	اســت،	
ــن	 ــی	ای ــوران	وحش ــواع	جان ــدگان	و	ان ــواع	پرن ــگاه	ان جای

ــه	شــده	اســت. ناحی

دریاچه گل پل قائم شهر
ــهر	 ــم	ش ــتان	قائ ــاوری	شهرس ــوب	خ ــه	در	جن ــن	دریاچ ای
ــزم،	در	 ــی	زم ــد	خاک ــتانک	و	س ــتای	برنجس ــد	از	روس بع
ــزا	 ــه	مج ــه	و	دارای	دو	حوضچ ــرار	گرفت ــگل	ق ــان	جن می

اســت،	وســعت	آن	حــدود	۲/۵	هکتــار	بــا	عمــق	بیــن	۱	تا	۵	
متراســت	کــه	بــه	علــت	شــیرینی	آب،	بــه	زیســتگاه	ماهیان	
و	پرنــدگان	آبــزی	تبدیــل	شــده	اســت.	ایــن	دریاچــه	چشــم	
اندازهــای	جنگلــی	زیبایــی	دارد	و	محوطــه	اطــراق	مناســبی	

نیــز	در	اطــراف	آن	تعبیــه	شــده	اســت.

دریاچه ساهون
ایــن	دریاچــه	در	دامنــه	هــای	جنــوب	غربــی	قلــه	دماونــد،	
ــه	 ــن	دریاچ ــت.	ای ــه	اس ــرار	گرفت ــوا	ق ــتای	ن ــک	روس نزدی
قدیمــی	و	مــرداب	کنونیــف	محوطــه	ای	مخصوص	اطــراق	و	

ــت	دارد. اقامــت	موق

دریاچه استخر پشت نکا
ــان	 ــت،	می ــتخر	پش ــتای	اس ــوار	روس ــه	در	ج ــن	دریاچ ای
ــره	 ــزرگ	و	دای ــی	ب ــورت	گودال ــه	ص ــه	زارم،	ب دره	رودخان
ای	شــکل	قــرار	گرفتــه	کــه	پیرامــون	آن	پوشــیده	از	مــزارع	
ــج	و	نیــزار	اســت.	وســعت	حوضچــه	مرکــزی	آن	بیــش	 برن
ــت.	 ــار	اس ــدود	۶	هکت ــی	آن	در	ح ــار	و	حواش ــم	هکت از	نی
اطــراف	ایــن	دریاچــه	محوطــه	ای	بــرای	اطــراق	و	اســتقرار	

وجــود	دارد	کــه	فاقــد	امکانــات	خدماتــی	اســت.	دسترســی	
بــه	آن	از	مســیر	یــک	جــاده	جنگلــی	بســیار	زیبــا	از	شــهر	

ــرد. ــکا	صــورت	مــی	گی ن

دریاچه شورمست
ایــن	دریاچــه	در	جنــوب	باختــری	پــل	ســفید،	بــه	فاصلــه	
ــات	بیشــه	ای	 ــوه	در	ارتفاع ــر	از	جــاده	فیروزک ــج	کیلومت پن
دامنــه	البــرز	مرکزی	قــرار	گرفته	اســت.	ایــن	دریاچــه	دارای	
پنــج	متــر	عمــق	و	بیــش	از	یــک	هکتــار	وســعت	دارد	و	آب	

آن	نیــز	مناســب	مــی	باشــد.

دریاچه عباس آباد
ــا	در	 ــطح	دری ــری	از	س ــاع	۴۰۰	مت ــه	در	ارتف ــن	دریاچ ای
جنــوب	شــرقی	بهشــهر	میــان	جنــگل	قــرار	گرفتــه	اســت	
وبــه	دلیــل	ســاخت	و	ســازهایی	کــه	شــاه	عبــاس	در	اطــراف	
آن	انجــام	دادف	بــه	نــام	عبــاس	آبــاد	معــروف	گشــته	اســت.

عباس	آباد	بهشهر	مهمترین	باغ	غیر	کویری	ایران
ــه	دســتور	 ــه	ب ــاد	بهشــهر	ک ــاس	آب ــه	تاریخــی	عب مجموع
ــری	 ــال		۱۰۲۰	و	۱۰۲۱	قم ــوی	در	س ــاس	اول	صف ــاه	عب ش

سفر به مینیاتور پرنقش 
و نگار ایران
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ــاغ	غیــر	کویــری	 ســاخته	و	در	حــال	حاضــر	مهــم		تریــن	ب
ــرج	و	 ــه،	کاخ،	ب ــامل	دریاچ ــود،	ش ــوب	می	ش ــران	محس ای
ــودن	 ــا	دارا	ب ــاد	ب ــاس	آب ــه	عب ــه	دریاچ ــام	و...	اســت	ک حم
عمارتــی	در	وســط	خــود	از	زیبایــی	بــی	نظیــری	برخــوردار	

ــت. اس
وســعت	دریاچــه	عبــاس	آبــاد	بهشــهر	بالــغ	بــر	۱۰	هکتــار	
ــه	ارتفــاع	۱۸	متــر	قــرار	 ــوده	کــه	در	مرکــز	آن	عمارتــی	ب ب
ــی	 ــر	آب	م ــه	زی ــه	ب ــری	دریاچ ــل	آبگی ــه	و	در	فص گرفت
ــا	 ــد،	ام ــی	آی ــرون	م ــط	ســقف	آن	از	آب	بی ــگاه	فق رود.	گه
در	فصــول	کــم	آبــی	تمــام	عمــارت	از	آب	بیــرون	و	نمایــان	
ــن	ســاختمان	 ــه	ای ــز	آن	اســت	ک ــا	شــگفت	انگی اســت،	ام
ــر	 ــه	س ــر	آب	ب ــال	را	در	زی ــی	از	س ــش	از	نیم ــه	بی ــا	اینک ب
مــی	بــرد	امــا	پــس	از	ســالهای	متمــادی	همچنــان	پابرجــا	

ــت. ــتوار	اس و	اس
منطقــه	تاریخــی	عبــاس	آبــاد	بهشــهراز	مکانهــای	دیدنــی	

ــد	و	عمــارت	وســط	 ــه	شــمار	مــی	آی ــدران	ب اســتان	مازن
ــح	 ــا	مصال ــه	ب ــا	ک ــن	بن ــاد	ای ــاس	آب ــه	عب آب	در	دریاچ
ــه	 ــع	شــده	در	اصــل	پای ــه	آب	واق آجــر	و	ســاروج	در	میان
ــری	از	آن	موجــود	 ــون	اث ــوده	کــه	اکن ــرای	کاخــی	ب ای	ب

ــت. نیس
ــزرگ	۱۴۰	 ــاغ	ب ــهر،	ب ــاد	بهش ــاس	آب ــه	عب ــار	دریاچ در	کن
ــی	 ــات	تفریح ــودن	امکان ــا	دارا	ب ــاد	ب ــاس	آب ــاری	عب هکت
همچــون	رســتوران،	چایخانــه،	نمازخانــه،	بازدیــد	و	اقامت	از	

ــد. ــی	کن ــر	م ــه	را	راحــت	ت ــن	دریاچ ای
مکانیــزم	آبیــاری	کــه	در	دوره	صفویــه	در	این	منطقــه	ایجاد	
شــده،	بســیار	بی	نظیــر	اســت	و	یکــی	از	شــاخصه	های	
ــزم	 ــن	مکانی ــی	همی ــت	جهان ــاغ	در	فهرس ــن	ب ــت	ای ثب
ــا	چرخــش	آب	 ــه	ب ــاغ	در	رابط ــود	در	ب ــرد	موج منحصربه	ف

ــت. اس
حجــم	آب	اســتخر	در	فصــول	مختلــف	ســال	تغییــر	می	کند	

تــا	حــدی	کــه	در	برخــی	از	فصــول،	عمــارت	داخــل	اســتخر	
ــا	و	در	 ــی	زمان	ه ــه	و	در	برخ ــرو	رفت ــر	آب	ف ــه	زی ــاًل	ب کام
حالــت	کــم	آبــی	کــه	عمومــاً	فصــل	تابســتان	اســت	کامــاًل	
ــا	 ــگفتی	ب ــال	ش ــال	و	در	کم ــن	ح ــا	ای ــود.	ب ــدا	می	ش هوی
وجــود	ایــن	همــه	تغییــرات	کــه	به	صــورت	متوالــی	تکــرار	
می	شــود	ایــن	بنــا	همچنــان	بــه	طــور	مســتحکم	پــا	بــر	جــا	

مانــده	تــا	حیــرت	بازدیــد	کننــدگان	را	برانگیــزد.
دو	بــرج	آجــری	نیــز	در	قســمت	جنــوب	غربــی	بــاغ	تاریخی	
ــمت	 ــه	س ــری	از	آن	ب ــه	۱۶۹	مت ــه	فاصل ــاد	ب ــاس	آب عب
ــر	و	 ــر	۷	مت ــا	قط ــع	آب،	ب ــتگاه	توزی ــاغ؛	ایس ــه	گلب محوط
ــی	۱۸۶	 ــه	تقریب ــه	فاصل ــن	ب ــر	و	همچنی ــاع	۱۴	مت ــا	ارتف ب

ــد. ــده	ان ــداث	ش ــر	اح ــری	از	یکدیگ مت
ــری	 ــای	بک ــه	ه ــا	و	جاذب ــی	ه ــار	از	زیبای ــدران	سرش مازن
اســت	کــه	ایــام	نــوروز	فرصتــی	اســت	تــا	بتــوان	بخشــی	از	

ــه	نظــاره	نشســت. ــل	را	در	آن	ب ــی	بدی ــای	ب ــگاره	ه ن

ــای	 ــد؛	دانه	ه ــود	می	خوانن ــه	خ ــر	را	ب ــزاران	نف ــاله	ه ــر	س ــتان	ه ــه		لرس ــارهای	هفت	گان آبش
الماســی	»آب	ســفید«	و	بــزم	آب	و	صخــره	در	»بیشــه«	گردشــگران	را	ســخاوتمندانه	میزبانــی	

می	کننــد.	
آبشــارهای	اســتان	لرســتان	از	جاذبه	هایــی	هســتند	کــه	ســهولت	دسترســی	و	مســیر	مناســب	
از	آن	هــا	جاذبه	هایــی	پــر	گردشــگر	ســاخته	اســت،	جاذبه	هایــی	کــه	تابســتان	و	بهــار	و	پاییــز	

نــدارد،	هــر	فصلــی	آمــاده	میزبانــی	گردشــگران	اســت.
از	آب	ســفید	الیگــودرز	گرفتــه	تــا	بیشــه	دورود	هرکــدام	بــا	ویژگی	هــای	منحصربه	فــرد	خــود	

گردشــگران	را	از	اســتان	های	مختلــف	بــه	خــود	جــذب	می	کننــد.
در	اســتان	لرســتان	بیــش	از	۳۳	رودخانــه	دائمــی	جریــان	دارد	و	همیــن	امــر	موجــب	بــه	وجود	
آمــدن	مرتفع	تریــن	آبشــار،	زیباتریــن	آبشــار	ایــران	و	عــروس	آبشــارها	در	ایــن	اســتان	شــده	
ــق	 ــه	خل ــگاه	صخــره	ای	رســیده	اســت	دســت	ب ــه	پرت ــه	ب ــا	رودخان ــر	ج ــی	ه اســت؛	به	نوع
ــا	همدســتی	آب	و	صخــره	جاذبــه	ای	کم	نظیــر	رقــم	خــورده	اســت. صحنــه	ای	زیبــا	زده	و	ب

نکتــه	حائــز	اهمیــت	در	مــورد	آبشــارهای	اســتان	لرســتان	دسترســی	آســان	بــه	ایــن	جاذبه	ها	
اســت	تــا	بســیاری	از	مــردم	تعطیــالت	آخــر	هفتــه	بــرای	داشــتن	ســفری	کوتــاه	باروبندیــل	

ســفر	بــه	مقصــد	ایــن	آبشــارها	ببندنــد.

۵۰ آبشار کوچک و بزرگ؛ ۷ آبشار مشهور
ــه	اســتان	لرســتان	وجــود	دارد	 ــزرگ	و	کوچــک	در	پهن ــر	۵۰	آبشــار	ب درحــال	حاضــر	بالغ	ب

کــه	بخــش	عمــده	ای	از	ایــن	آبشــارها	در	مســیر	
رودخانه	هــای	ایــن	اســتان	قرارگرفته	انــد.	ایــن	در	حالــی	
اســت	کــه	آبشــارهای	هفتگانــه	لرســتان	هرکــدام	در	نوع	
ــه	شــاید	 ــردی	هســتند	ک خــود	آبشــارهای	منحصربه	ف
نتــوان	ماننــد	آن	هــا	را	در	دیگــر	نقــاط	کشــور	مشــاهده	

ــرد. ک
ــن	 ــل	بی ــد	فاص ــگ«	در	ح ــه	زن ــا	تل ــوی	ی ــار	»ش آبش
ــار	آب	 ــه«،	»آبش ــار	بیش ــتان،	»آبش ــتان	و	خوزس لرس
ــان«،	»آبشــار	چــکان«،	»آبشــار	 ســفید«،	»آبشــار	نوژی
ــه	 ــه«	ازجمل ســرکانه«،	»آبشــار	وارک«	و	»آبشــار	افرین
آبشــارهای	لرســتان	هســتند	کــه	هرکــدام	زیبایی	هــای	

ــد. ــود	رادارن ــرد	خ منحصربه	ف

آبشار شوی، زیباترین آبشار ایران
آبشــار	شــوی	یــا	»تلــه	زنــگ«	در	نزدیکــی	مــرز	اســتان	
ــگ	 ــر	تن ــای	س ــن	کوه	ه ــتان	و	در	بی ــتان	و	لرس خوزس
ــی	روســتای	شــوی	و	در	۱۰	کیلومتــری	 شــوی	در	حوال
ــه	 ــار	ک ــن	آبش ــت.	ای ــده	اس ــن	واقع	ش ــتگاه	راه	آه ایس
ــران	محســوب	می	شــود؛	 ــن	آبشــار	ای ــی	زیباتری ــه	قول ب
ــرون	 ــاری	بی ــه	از	غ ــت	ک ــین	اس ــا	ودلنش ــاری	زیب آبش
می	آیــد	و	از	گردنــه	ای	بلنــد	بــه	پاییــن	ســرازیر	

می	شــود.

ارتفــاع	آبشــار	۱۰۰	متــر	و	عــرض	آن	۴۰	متــر	اســت	کــه	زیبایــی	وچشــم	انــدازی	کــم	نظیر	را	
بــه	طبیعــت	اطــراف	خــود	بخشــیده	اســت؛	از	ســوی	دیگــر	اطــراف	ایــن	آبشــار	زیبــا	مملــو	از	

درختــان	بلــوط،	بــادام	و	پوشــش	گیاهــی	بســیار	مناســب	و	دیدنــی	اســت.
نزدیکتریــن	مســیر	دسترســی	بــه	ایــن	آبشــار	در	مــرز	خوزســتان	از	طریــق	ایســتگاه	راه	آهــن	

ــگ	از	شهرســتان	دورود	و	روســتای	شــوی	اســت. تله	زن
ــن	آبشــار	 ــه	ای ــح	ب ــرای	تفری در	فصــول	مختلــف	ســال	از	سراســر	کشــور	مــردم	عالقمنــد	ب
ــد	و	بخشــی	از	اوقــات	خــود	را	پیرامــون	زیبــای	آن	ســپری	 ــه	فــرد	روی	مــی	آورن منحصــر	ب

مــی	کننــد.
ــت	و	راه	 ــروف	اس ــوی«	مع ــاف	ش ــه	»ط ــی	ب ــش	محل ــار	در	گوی ــن	آبش ــت	ای ــی	اس گفتن

ــت. ــگ	اس ــه	زن ــن	تل ــتگاه	راه	آه ــق	ایس ــه	آن	از	طری ــی	ب دسترس

آبشار بیشه، تبلور زیبایی
آبشــار	بیشــه	یکــی	از	آبشــارهای	زیبــای	اســتان	لرســتان	و	ایــران	اســت.	ایــن	آبشــار	در	دل	
ــهر	دورود	۳۵	 ــا	ش ــه	آن	ت ــت	و	فاصل ــه	اس ــتان	دورود	قرارگرفت ــرس	در	شهرس ــای	زاگ کوه	ه

کیلومتــر	اســت.
ایــن	آبشــار	در	کنــار	راه	آهــن	تهــران	-	خوزســتان	و	در	نزدیکــی	ایســتگاه	بیشــه	قرارگرفتــه	و	
ــادی	از	جای	جــای	 ــرای	مســافران	زی ــف	ســال	پذی ــام	مختل ــرای	در	ای ــاله	پذی ــن	رو	هرس ازای

کشــورمان	اســت.

سفر به۷ آبشار رؤیایی؛از دانه های الماسی »آب سفید« تا جادوی »بیشه«
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ــوروزی ــگری ن گردش

آبشــار	بیشــه	بــا	چشــم	اندازی	زیبــا	یکــی	از	نادرتریــن	و	زیباتریــن	آبشــارهای	اســتان	لرســتان	
اســت.	ارتفــاع	آبشــار	۴۸	متــر	تــا	نقطــه	برخــورد	بــا	زمیــن	اســت	و	۱۰متــر	نیــز	ازآنجــا	تــا	

وصــل	شــدن	بــه	رودخانــه	ســزار	اســت	و	عــرض	تــاج	آبشــار	۲۰	متــر	اســت.
در	بــاالی	آبشــار،	روبــروی	ایســتگاه	چشــمه	های	پــر	آب	متعــددی	دیــده	می	شــود	کــه	از	دل	
کــوه	می	جوشــند	و	زمزمه	کنــان	از	وســط	ایســتگاه	قطــار	گذشــته	و	آبشــار	بیشــه	را	تشــکیل	

می	دهنــد.
ــه	 ــا	طــراوت،	سرســبزی	و	شــادابی	کوه	هــای	بلنــد	و	دل	نشــین	بیشــه	را	ب هــوای	خنــک	و	ب

یــک	منطقــه	دیدنــی	و	جــذاب	بــرای	گردشــگران	تبدیــل	کــرده	اســت.
از	شهرســتان	دورود	به	طــرف	آبشــار	مناطــق	دیدنــی	در	کنــار	رودخانــه	ســزار	وجــود	دارد	کــه	
می	تــوان	بــه	آبشــارهای	فصلــی	و	دائمــی،	آبشــارهای	یخــی	در	زمســتان	و	درختــان	متنــوع	
اشــاره	کــرد.	فاصلــه	ایــن	آبشــار	دیدنــی	تــا	خرم	آبــاد	نیــز	از	طریــق	جــاده	۶۴	کیلومتــر	اســت.

آبشار آب سفید، آبشاری از دل صخره های الیگودرز
ــه	فاصلــه	 آبشــار	»آب	ســفید«	نیــز	آبشــاری	زیبــا	و	دیدنــی	در	منطقــه	ذلقــی	الیگــودرز	و	ب
حــدود	۵۰	کیلومتــری	از	ایــن	شــهر	اســت.	ارتفــاع	ایــن	آبشــار	حــدود	۶۵	تــا	۷۰	متــر	و	عرض	

تــاج	آبشــار	آن	در	فصــل	پرآبــی	حدود	هشــت	متــر	اســت.	آب	ایــن	آبشــار	از	دل	تونلــی	در	دل	
یــک	کــوه	ســنگی	بیــرون	می	آیــد	و	بســیار	خنــک	اســت.

ایــن	آبشــار	بــه	رود	رودبــار	لرســتان	می	پیونــدد	و	ســرانجام	بــه	دز	می	ریــزد.	می	تــوان	گفــت	
بــه	علــت	اینکــه	آب	آن	بــه	صــورت	مخلــوط	بــا	هــوا	بــر	اثــر	برخــورد	بــا	ســنگ	ها	بــه	شــکل	

حبــاب	ســفید	در	می	آیــد	بــه	آب	ســفید	معــروف	شــده	اســت.
	امتــداد	مســیر	دسترســی	بــه	ایــن	آبشــار،	زیارتــگاه	»مومــد	حســن«	قــرار	دارد	کــه	در	میــان	

ــاری	نشــین	 ــق	بختی ــاکنان	مناط س
از	جایــگاه	بــاال	و	قابــل	احترامــی	
ــی	 ــوردار	اســت.	مســیر	دسترس برخ
ــتاهای	 ــفید	از	روس ــار	آب	س ــه	آبش ب
ــا	 ــه	ب ــت	ک ــان	اس ــتان	و	قلی کاکلس
ــیده	و	 ــک	کش ــربه	فل ــای	س ــوه	ه ک
درختــان	زیبــای	بلــوط	و	گــردو	شــما	

ــد. ــی	کن ــی	م را	همراه
مســیر	شــهر	الیگــودرز	تــا	آبشــار	آب	

ســفید	اتومبیــل	رو	اســت.

قطرات خنک آب؛ اینجا همیشه 
بهار است

ــردن	 ــپری	ک ــد	از	س ــردم	بع ــر	نمی	ک ــد:	فک ــفید	می	گوی ــار	آب	س ــگران	آبش ــی	از	گردش یک
ــدر	آب	وهــوای	خنــک	و	 ــه	منطقــه	ای	برســم	کــه	این	ق جــاده	و	آب	وهــوای	گــرم	درنهایــت	ب

ــازه	ای	دارد. ت
وی	ادامــه	می	دهــد:	اگــر	نزدیــک	آبشــار	بایســتید	و	قطــرات	خنــک	آب	بــه	پوســتتان	بخــورد	

احســاس	می	کنیــد	تــازه	اوایــل	بهــار	اســت.
ایــن	گردشــگر	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	از	اصفهــان	بــه	لرســتان	ســفرکرده	و	می	خواهــد	از	مناظــر	
طبیعــی	اســتان	دیــدن	کنــد،	گفــت:	طبیعــت	بکــر	و	آب	وهــوای	خنــک	ایــن	منطقــه	آن	قــدر	
ــه	 ــاره	ب ــواده	و	دوســتان	دوب شــگفت	زده	ام	کــرده	کــه	قصــد	دارم	ســال	های	بعــد	همــراه	خان

ایــن	منطقــه	ســفر	کنــم.
ــا	اکثــر	گردشــگران	ایــن	 نزدیکــی	شهرســتان	الیگــودرز	بــه	اســتان	اصفهــان	باعــث	شــده	ت

آبشــار	طبیعــی	از	اســتان	اصفهــان	باشــند.
از	یکــی	دیگــر	از	گردشــگران	حاضــر	در	آبشــار	پیرامــون	زیرســاخت	های	گردشــگری	موجــود	
در	منطقــه	می	پرســم	کــه	می	گویــد:	در	ورودی	آبشــار	یــک	فضــای	بــاز	و	بــزرگ	بــرای	پــارک	

ماشــین	وجــود	دارد	کــه	ایــن	موضــوع	موجــب	رضایــت	گردشــگران	شــده	اســت.
وی	بابیـان	اینکـه	مغازه	هـای	فـروش	خوراکـی،	سـوغاتی	و	نوشـیدنی	نیز	در	دسـترس	اسـت،	
تصریح	می	کند:	در	بین	مسـیر	دسترسـی	به	آبشـار	نیز	سـکوهای	اسـکان	و	آالچیق	وجود	دارد	

و	مـا	روی	یکـی	از	این	سـکوها	چـادر	زده	ایم	و	قصـد	داریم	شـب	را	در	اینجـا	بگذرانیم.
ایــن	گردشــگر	ادامــه	می	دهــد:	ســرویس	بهداشــتی	و	روشــنایی	نیــز	در	محــل	وجــود	دارد	و	

مــردم	می	تواننــد	بــا	اطمینــان	خاطــر	بــه	آبشــار	آب	ســفید	ســفر	کننــد.

آبشار نوژیان، مرتفع ترین آبشار لرستان
ــی(	واقع	شــده	 ــاد	)بخــش	پاپ ــوب	شــرقی	خرم	آب ــری	جن ــز	در	۵۱	کیلومت ــان	نی آبشــار	نوژی
اســت	و	دارای	ارتفــاع	۹۵	متــر	و	عــرض	تــاج	پنج	متــر	اســت.	ایــن	آبشــار	یکــی	از	زیبایی	هــای	
طبیعــت	لرســتان	اســت	کــه	هرســاله،	بســیاری	از	گردشــگران	و	مســافران	را	به	ســوی	خــود	

ــد. ــذب	می	کن ج
گردشــگاه	جنگلــی	نوژیــان	بــاالی	کــوه	تــاف	قــرار	دارد؛	در	کــوه	تــاف	انــواع	گیاهــان	دارویــی	
می	روینــد	کــه	طبیعــت	بکــر	ایــن	منطقــه	و	همچنیــن	وجــود	آبشــار	زیبــای	نوژیــان	آن	را	بــه	

محلــی	زیبــا	و	دیدنــی	بــدل	کــرده	اســت.
در	طــول	ســال	و	به	ویــژه	فصــل	پرآبــی	آبشــار	نوژیــان	بســیاری	از	مــردم	بــرای	تماشــای	ایــن	
آبشــار	زیبــا	و	همچنیــن	بــرای	جمــع	آوری	گیاهــان	دارویــی	بــه	ایــن	ناحیــه	می	رونــد	و	اوقات	

فراغــت	خــود	را	در	آنجــا	ســپری	می	کننــد.
ــاده	 ــت؛	ج ــان	اس ــه	نوژی ــه	گردن ــاد	ب ــق	خرم	آب ــان	از	طری ــای	نوژی ــار	زیب ــی	آبش راه	ارتباط
ــق	راه	آهــن	و	 ــوان	از	طری ــوده	و	همچنیــن	می	ت ــن	آبشــار	جــاده	آســفالته	ب ــه	ای دسترســی	ب

ــا	رفــت. ــن	آبشــار	زیب ــدار	ای ــه	دی ــاده	روی	ب باکمــی	پی

آبشار چکان از شگفتی های طبیعت لرستان
ــر	 ــرف	ب ــات	مش ــه	ارتفاع ــودرز	و	در	دامن ــتان	الیگ ــی	شهرس ــوب	غرب ــکان	در	جن ــار	چ آبش
ــن	آبشــار	 ــاد	واقع	شــده	اســت.	ای ــتان	خرم	آب ــری	شهرس ــه	۱۴۱	کیلومت دره	چــکان	در	فاصل
شــگفت	انگیز	دارای	ارتفــاع	۳۰	متــر	و	عــرض	تــاج	چهــار	متــر	در	دل	طبیعــت	بکــر	و	بهشــتی	

ــرار	دارد. لرســتان	ق
ایــن	آبشــار	از	درون	غــاری	مشــرف	بــر	زمینــه	ای	زراعــی	چــکان	بیــرون	می	جهــد	و	»طــول	
فــوران	آن	بــه	ده	هــا	متــر«	می	رســد.	اطــراف	آبشــار	منطقــه	ای	وســیع	بــا	فضایــی	مطلــوب	و	
دل	انگیــز	اســت	کــه	در	دو	الــی	ســه	کیلومتــری	آن	امــام	زاده	ای	بــه	نــام	ابوعلــی	)ع(	واقع	شــده	

اســت.
در	کنــار	ایــن	آبشــار	دل	انگیــز	پوشــش	گیاهــی	و	درختانــی	هماننــد	گــردو،	زالزالــک،	گالبــی،	

چنــار،	کیکــم،	بیــد،	بلــوط	و...	وجــود	دارد.
بــه	ســه	طریــق	می	تــوان	بــه	دیــدن	ایــن	آبشــار	زیبــای	لرســتان	رفــت	کــه	ازجملــه	آن	هــا	
ــا	جــاده	شــنی،	 ــن	سپیددشــت	به	طــرف	شــول	آباد	ب ــه	ایســتگاه	راه	آه راه	ارتباطــی	دورود	ب
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ــگ	 ــاپله،	تن ــه	ش راه	دورود	ب
ــن	 ــه	ای ــه	شــنه	چــکان	ک نال
جــاده	مالــرو	و	مخصــوص	
ــیر	 ــت	و	مس ــوردی	اس کوهن
اتومبیــل	 بــا	 الیگــودرز	
به	طــرف	شــول	آباد	چــکان	
ــد	 ــا	چن ــل	ت ــا	اتومبی ــه	ب ک
ــاده	وجــود	 ــری	آن	ج کیلومت

دارد.

آبشـار وارک، آبشـاری با 
سنگی سرچشـمه 

آبشــار	وارک	نیــز	در	غــرب	
گردنــه	نوژیــان،	بخــش	پاپــی	
ــاد	 ــرقی	خرم	آب ــوب	ش در	جن
قــرار	دارد	و	یکــی	از	زیباتریــن	
آبشــارهای	کشــور	اســت؛	
تــا	 آبشــار	 ایــن	 فاصلــه	
شــهر	خرم	آبــاد	حــدود	۶۰	

ــت. ــر	اس کیلومت
سرچشـمه	آبشـار	وارک	یـک	
کـه	 اسـت	 سـنگی	 صخـره	
پس	از	طـی	حـدود	۱۵	متر	از	
صخـره	دوم	فروریختـه	و	آبشـار	دوم	را	به	وجـود	می	آورد.	آبشـار	وارک	در	نزدیکی	آبشـار	نوژیان	

قـرار	دارد.
ــرض	حــدود	 ــا	ع ــر	ب ــت	مت ــر	هف ــن	آبشــار	بی	نظی ــاع	قســمت	اول	ای ــی	ارتف در	فصــل	کم	آب
۱۲	متــر	و	قســمت	دوم	۱۵.۵	متــر	بــا	عــرض	۵.۵۶	متــر	اســت	به	طوری	کــه	یکــی	از	زیباتریــن	

ــد. ــوان	دی ــه	می	ت ــن	منطق ــا	را	در	ای منظره	ه
ــی	 ــر	را	دربرم ــادل	۵۰	مت ــر	می	رســد	و	عرضــی	مع ــه	۵۷	مت ــاع	آبشــار	وارک	ب ــر	ارتف حداکث

ــی،	زالزالــک	و...	و.	اســت. گیــرد.	اطــراف	ایــن	آبشــار	پوشــیده	از	درختــان	بلــوط،	گالب

آبشار سرکانه و افرینه
ــتان	 ــری	شهرس ــه	۵۰	کیلومت ــی	در	فاصل ــش	پاپ ــت	بخ ــتای	گری ــرکانه	در	روس ــار	س آبش
ــوده	و	 ــاج	۱۷	متــر	ب ــا	دارای	ارتفــاع	۱۵	متــر	و	عــرض	ت ــن	آبشــار	زیب ــرار	دارد.	ای ــاد	ق خرم	آب

ــود. ــوب	ش ــتان	محس ــتان	لرس ــی	اس ــگری	دیدن ــی	و	گردش ــای	طبیع ــه	جاذبه	ه ازجمل
ــا	بخــش	پاپــی	حــدود	یــک	ســاعت	پیــاده	روی	اســت.	ایــن	آبشــار	در	 ــه	ایــن	آبشــار	ت فاصل
ــه	»تــاف	هفت	چشــمه«	نیــز	معــروف	اســت.	همچنیــن	پوشــش	جنگلــی	 گویــش	محلــی	ب

ــک	و	مــو	در	برگرفتــه	اســت. ــوط،	زالزال ــان	بل اطــراف	آبشــار	را	درخت
ــه	 ــاد	ب ــاده	خرم	آب ــیر	ج ــام	در	مس ــن	ن ــه	همی ــتایی	ب ــار	روس ــز	در	کن ــه	نی ــار	افرین آبش

ــن	آبشــار	 ــرار	دارد	و	آی اندیمشــک	ق
زیبــا	در	فصــول	مختلــف	ســال	
ــادی	 ــگران	زی ــدان	و	گردش عالقه	من

را	بــه	خــود	جلــب	می	کنــد.

ظرفیت گردشـگری آبشـارهای 
ن ستا لر

فرمانــدار	خرم	آبــاد	معتقــد	اســت	
کــه	جاذبه	هــای	طبیعــی	اســتان	
خرم	آبــاد	 به	ویــژه	 و	 لرســتان	
در	 گردشــگران	 جــذب	 قابلیــت	
فصــول	مختلــف	ســال	بــه	ایــن	

دارد. را	 اســتان	
حبیــب	اهلل	خجســته	پــور	از	لرســتان	
چهارفصــل	 اســتانی	 به	عنــوان	
یادکــرده	و	تأکیــد	می	کنــد	کــه	
ــرای	جــذب	 ــت	ب ــن	ظرفی ــد	از	ای بای
گردشــگران	در	ماه	هــای	مختلــف	
ــن	 ــه	ای ــرد؛	نمون ــتفاده	ک ــال	اس س
توفیــق	را	می	تــوان	در	انتخــاب	شــهر	
ــت	 ــی	از	هف ــوان	یک ــاد	به	عن خرم	آب
ــه	گردشــگری	کشــور	در	 شــهر	نمون

ــرد. ــاره	ک ــال	اش ــار	امس به
ــر	اینکــه	هنــوز	ظرفیت	هــای	کشــف	نشــده	و	جاذبه	هــای	نیازمنــد	معرفــی	 ــا	تأکیــد	ب وی	ب
ــه	 ــود	دارد،	ادام ــگران	وج ــه	گردش ــه	ب ــرای	عرض ــاد	ب ــتان	و	خرم	آب ــتان	لرس ــادی	در	اس زی
می	دهــد:	روســتاهای	مقصــد	گردشــگری،	ســراب	ها	و	آبشــارها	بخشــی	از	ایــن	پتانســیل	های	

نیازمنــد	معرفــی	اســت.
فرمانــدار	خرم	آبــاد	در	ایــن	رابطــه	بــه	آبشــارهای	طبیعــی	موجــود	در	مرکــز	اســتان	لرســتان	
ماننــد	»نوژیــان«،	»بیشــه«	و	»وارک«	اشــاره	کرده	و	می	گویــد:	ایــن	آبشــارها	ظرفیــت	خوبــی	

بــرای	رونــق	گردشــگری	محســوب	می	شــوند.
ــتان	 ــت	در	اس ــی	دول ــت	های	اصل ــه	و	سیاس ــی	از	برنام ــود:	یک ــادآور	می	ش ــور	ی ــته	پ خجس

ــه	مقصــد	گردشــگری	اســت. ــل	ایــن	اســتان	ب ــق	حــوزه	گردشــگری	و	تبدی لرســتان	رون
وی	معتقـد	اسـت	کـه	بـرای	تبدیـل	لرسـتان	از	معبـر	گردشـگری	به	مقصـد	گردشـگری	باید	
زیرسـاخت	های	الزم	در	ایـن	زمینه	در	اسـتان	ایجاد	شـود	ادامه	می	دهـد:	در	این	راسـتا	ایجاد	و	

تقویـت	این	زیرسـاخت	ها	توسـط	دسـتگاه	های	متولـی	در	دسـتور	کار	قرارگرفته	اسـت.
وی	بــه	اقدامــات	صــورت	گرفتــه	بــرای	ایجــاد	زیرســاخت	های	مناســب	در	محــل	آبشــارهای	
اســتان	اشــاره	کــرده	و	می	گویــد:	در	ایــن	راســتا	طرح	هایــی	از	ســوی	بنیــاد	مســکن	
انقــالب	اســالمی	و	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	بــرای	ایجــاد	ایــن	

ــت. ــده	اس ــق	اجراش ــن	مناط ــاخت	ها	در	ای زیرس

ارائه بسته های حمایتی به گردشگران
ــم	 ــتان	ه ــگری	لرس ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــگری	اداره	کل	می ــاون	گردش مع
ــگری	 ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــی	س ــته	های	حمایت ــه	بس ــه	تهی ــن	ب ــش	از	ای پی
ــرای	 ــود:	ایــن	ســازمان	ب ــرای	گردشــگران	خــارج	از	اســتان	اشــاره	کــرده	و	گفتــه	ب اســتان	ب
ــه	اســتان	و	مناسب	ســازی	هزینه	هــای	ســفر	بســته	های	 ــد	ســفر	گردشــگران	ب تســهیل	رون

ــرده	اســت. ارزان	قیمــت	ســفر	طراحــی	ک
وی	بــه	وجــود	چهــار	دفتــر	خدمــات	مســافرتی	به	عنــوان	کارگزارهــای	بســته	های	حمایتــی	
ــتان	 ــتان	لرس ــه	اس ــه	قصــد	ورود	ب ــتانی	ک ــر	لرس ــزود:	مســافران	غی ــرد	و	اف ــاره	ک ــفر	اش س
ــافرتی	 ــات	مس ــر	خدم ــق	دفات ــافرتی	و	از	طری ــای	مس ــب	توره ــد	در	قال ــد	می	توانن رادارن

ــد. ــام	دهن ــتان	انج ــه	لرس ــود	را	ب ــفر	خ ــزی	س برنامه	ری
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	لرســتان	گفــت:	
ــد	می	تواننــد	 ــه	لرســتان	را	از	طریــق	تورهــای	مســافرتی	دارن گردشــگرانی	کــه	قصــد	ورود	ب
یک	ســوم	کل	هزینه	هــای	ســفر	خــود	را	به	عنــوان	یــک	بســته	حمایتــی	دریافــت	کــرده	و	از	

ــوند. ــد	ش ــف	الزم	بهره	من تخفی
ــر	خدمــات	مســافرتی	کارگــزار	بســته	های	حمایتــی	ســفر	در	 ــه	کــرد:	اســامی	دفات وی	اضاف
ســایت	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	اســتان	درج	خواهــد	شــد	و	متقاضیــان	می	تواننــد	بــا	ایــن	

دفاتــر	در	تمــاس	باشــند.
ــد	 ــتان	رادارن ــه	لرس ــد	ورود	ب ــه	قص ــانی	ک ــز	کس ــی	نی ــوزه	اقامت ــه	در	ح ــان	اینک وی	بابی
ــز	اقامتــی	 ــن	مراک ــوان	کــرد:	ای ــد،	عن ــی	اســتان	اســتفاده	کنن ــز	اقامت ــد	از	۳۳	مرک می	توانن

ــتند. ــر	هس ــل	و	مهمان	پذی ــامل	هت ش
ــتان	 ــفید	در	شهرس ــار	آب	س ــه	آبش ــر	ب ــط	تصاوی ــزارش	روی	خ ــن	گ ــی	ای ــش	پایان در	بخ
ــان	 ــم	پای ــه	به	رغ ــی	ک ــم؛	جای ــفر	می	کنی ــودرز	س الیگ
فصــل	تابســتان	همچنــان	گردشــگران	زیــادی	را	میزبانــی	

می	کنــد.
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ــوروزی ــگری ن گردش

	البــرز	بــا	وســعتی	کــم،	سرشــار	از	جاذبه	هــای	گردشــگری	و	
تفریحــی	اســت	می	توانیــد	بــا	ســفر	بــه	ایــن	اســتان	از	یــک	

غــار	کــه	ســال	ها	پیــش	زیردریــا	بــوده	دیــدن	کنیــد.	
ــل	 ــه	دلی ــاز	ب ــرز	از	دیرب ــال	الب ــله	جب ــوب	سلس ــه	جن 	دامن
ــاری	و	محیط	زیســت	 ــای	ج ــب؛	رودخانه	ه ــوای	مناس آب	وه
مناســب	همــواره	محــل	ســکونت؛	اســتقرار	و	عبــور	مــردم	و	
نژادهــای	مختلــف	بــوده	و	بــه	همیــن	دلیــل	اســتان	نوپــای	
البــرز	را	»ایــران	کوچــک«	می	نامنــد.	جاذبه	هــا	فــراوان	

ــن	منطقــه	اســت. گردشــگری	البــرز	بیانگــر	اهمیــت	ای

محور گردشگری کرج - چالوس )کندوان( 
ــگری	 ــای	گردش ــن	جاده	ه ــره	زیباتری ــوس	در	زم ــاده	چال ج
کشــور	محســوب	شــده،	از	مســیرهای	اصلــی	بــرای	رســیدن	
ــه	 ــگفت	انگیز	ک ــاده	ش ــن	ج ــت.	ای ــبز	اس ــمال	سرس ــه	ش ب
ــر،	کاخ	 ــای	گچس ــاغ	الله	ه ــد	ب ــم	اندازهایی	مانن ــر	از	چش پ
ــای	 ــی	و	تونل	ه ــر	طبیع ــک،	مناظ ــرج	میدان ــتانک،	ب شهرس

ــا	کنــدوان	را	دربرمــی	گیــرد. متعــدد	اســت،	از	کــرج	ت
	

آبشار سنج
ــطح	 ــری	از	س ــزار	و	۸۰۰	م ــاع	دو	ه ــنج	در	ارتف ــتای	س روس
دریــا	در	منطقــه	ای	کوهســتانی	قرارگرفتــه	و	از	توابــع	
ــر	 ــه	دارای	مناظ ــن	منطق ــت.	ای ــاوجبالغ	اس ــتان	س شهرس
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــگری	مختلف ــای	گردش ــی	و	جاذبه	ه طبیع
ــاره	 ــی	آن	اش ــا	و	دائم ــار	زیب ــه	آبش ــوان	ب ــه	آن	می	ت ازجمل
ــاالی	 ــه	در	ب ــر	اســت	ک ــدود	۱۵	مت ــار	ح ــاع	آبش ــرد.	ارتف ک
روســتا	و	در	دل	دره	ای	زیبــا	جریــان	دارد.	وجــود	چشــمه	های	
مختلــف،	چنــار	قدیمــی	چنــد	صدســاله،	رودخانــه	پــرآب	و	
خانه	هــای	قدیمــی	در	ایــن	منطقــه	بــر	جذابیــت	گردشــگری	

ــزوده	اســت. ــنج	اف ــتای	س روس
	

غار یخ مراد
ایــن	غــار،	ازجملــه	غارهــای	دیدنــی	و	پرارزشــی	اســت	کــه	
ــار	 ــرج،	کن ــری	ک ــع	در	۸۴	کیلومت ــر	واق ــادی	گچس در	آب
ــه	 ــاً		ب ــار	تقریب ــن	غ ــت.	ای ــه	اس ــوس	قرارگرفت ــاده	چال ج

فاصلــه	دو	ســاعت	راه،	در	
به	طــرف	 جــاده	ای	 طــول	
غــرب	قریــه	»کهنــه	ده«	
ــرار	 ــرج	ق ــری	ک ۶۹	کیلومت
ــراد	در	ادوار	 ــخ	م ــار	ی دارد.	غ
و	 بــوده	 زیــرآب	 گذشــته	
درواقــع	یــک	غــار	زیردریایی	
اســت.	ایــن	غــار	کــه	قدمــت	
ــال	 ــون	س ــه	۵۰	میلی آن	را	ب
ــر	 ــد،	بادگی ــن	می	زنن تخمی
ــراوان	دارد	 ــای	ف و	هواکش	ه
ــا	شــدت	از	آن	هــا	 کــه	هــوا	ب

واردشــده،	فضــای	غــار	را	فوق	العــاده	ســرد	می	کنــد	و	موجــب	
یــخ	زدن	آب	هــای	موجــود	در	آن	می	شــود.	نکتــه	قابل	توجــه	
ــور،	در	بخشــی،	چهــار	طبقــه	می	شــود	کــه	 اینکــه	غــار	مزب
در	یــک	امتــداد	عمومــی	بــه	عمــق	۲۰	متــری	روی	هــم	قــرار	
ــن	 ــا	ای ــه	ب ــران	اســت	ک ــار	ای ــا	غ ــار	تنه ــن	غ ــد.	ای می	گیرن

کیفیــت	مشــاهده	می	شــود.
	

باغ گل های کرج
ایــن	بــاغ	بــا	وســعتی	حــدود	۳۰	هــزار	مترمربــع	و	بــا	بیــش	
از	۳۰۰	گونــه	گیاهــی	ازجملــه	یــاس	هلنــدی،	ارغــوان،	
کرویســیس،	میخکــف	پیــچ	انــاری	و...	و.	در	داخــل	بوســتان	
ــای	 ــاغ	بخش	ه ــن	ب ــت.	در	ای ــده	اس ــران	واقع	ش ــهید	چم ش
ــن	 ــه:	محوطــه	پرچی تفریحــی	متعــددی	وجــود	دارد	ازجمل
ــدگان،	 ــاغ	پرن ــاز،	ب ــر	روب ــه	رز،	آمفی	تئات ــو،	مجموع تودرت

ــاپ. ــتوران	و	کافی	ش ــار،	رس ــق،	آبش آالچی
	

باغ پرندگان چهارباغ
بــاغ	پرنــدگان	چهاربــاغ	واقــع	در	بخــش	چهاربــاغ	شهرســتان	
ســاوجبالغ	بزرگ	تریــن	نمایشــگاه	پرنــدگان	زینتــی	و	
ــادر	از	۶۵	 ــده	ن ــه	پرن ــا	دو	هــزار	گون ــه	ب کمیــاب	در	خاورمیان
ــی	و	 ــز	پرنده	شناس ــه	مجه ــت.	کتابخان ــور	جهــان	اس کش
ــان	زینتــی	جهــان	 ــران	و	ماکی ــن	کلکســیون	کبوت بزرگ	تری

ــت. ــارک	اس ــن	پ ــای	ای ــه	بخش	ه ازجمل
	

تپه خوروین
ــدار	و	 ــش	چن ــاوجبالغ	بخ ــتان	س ــن	در	شهرس ــه	خوروی تپ
شــمال	روســتای	خورویــن	و	جنوب	روســتای	آجیــن	دوجین	
قــرار	دارد.	در	ایــن	تپــه	آثــار	ارزشــمندی	مربــوط	بــه	هــزاره	
ــی	و	 ــفالی،	مفرغ ــیاء	س ــامل	اش ــالد	ش ــل	از	می دوم	و	اول	قب

ــت. ــده	اس ــن	کشف	ش زری
	

روستای ورده
مگــر	می	شــود	از	ســاوجبالغ	ســخن	گفــت	و	از	ایــن	
روســتای	زیبایــی	کــه	در	۱۵	کیلومتــری	شــمال	غربــی	شــهر	
کوهســار	در	ضلــع	شــمال	اتوبــان	کــرج	-	قزویــن	قــرار	دارد،	
یــاد	نکــرد.	بافــت	تاریخــی	و	بکــر	ایــن	روســتا	آثــاری	نظیــر	
ــه	 ــی،	دو	بقع ــیاب	قدیم ــار(،	آس ــی	)دوره	قاج ــام	تاریخ حم
بــه	نام	هــای	امامــزاده	عبدالقهــار	)ع(	و	بی	بــی	ســکینه	
)س(	را	در	خــود	جــای	داده	اســت	و	نیــز	بــه	دلیــل	رودخانــه،	
کوهســتان	و	چشمه	ســارهای	منحصربه	فــرد	آن،	پذیــرای	
تعــداد	بســیاری	گردشــگر	در	فصــول	مختلــف	ســال	اســت.

	
خانه آیت اهلل طالقانی

روسـتای	تاریخـی	و	گردشـگر	پذیـر	گیلیـرد،	زادگاه	ایـت	اهلل	
طالقانـی	اسـت،	شـخصیتی	کـه	در	تاریـخ	معاصـر	و	انقـالب	
اسـالمی	نقـش	و	تأثیـر	بـه	سـزایی	داشـته	اسـت.	خانه	
ایـن	شـخصیتی	تاریخی	فرم	و	شـکل	صدسـاله	خـود	را	
حفـظ	کـرده		و	دارای	محیطی	بسـیار	زیبا	که	وسـایل	و	
کتاب	هـای	آیـت	اهلل	طالقانـی	در	آن	نگهداری	می	شـود.

	
امامزاده چهل دختر

از	بناهــای	قدیمــی	شهرســتان	نظرآبــاد	ســرزمین	کهن	
خشــت	اســت	کــه	تاریــخ	ســاخت	آن	بــه	قــرن	هشــتم	
هجــری	قمــری	می	رســد،	اگرچــه	در	طــی	زمــان	
ــت	 ــده	اس ــت	و	بازسازی	ش ــاط	آن	مرم ــیاری	از	نق بس
ــه	 ــری	ادام ــرن	۱۲	هجــری	قم ــا	ق ــرات	ت ــن	تعمی و	ای
یافتــه	اســت.	ایــن	امامــزاده	روزانــه	تعــداد	زیــادی	زائــر	

به	ســوی	خــود	جلــب	می	کنــد.
امامـزاده	 غربـی	 جنـوب	 ضلـع	 در	 کالرودگ	 چنـار	
محمـود	روسـتای	کالرودف	پایین	طالقـان	درخت	چنار	
کهن	سـالی	وجود	دارد	که	قطـر	آن	به	۱۶	متر	می	رسـد.	
عمـر	این	درخـت	بیش	از	۹۰۰	سـال	اسـت.	درگذشـته	
باقی	مانـده	 تنـه	 از	 بریده	شـده	 درخـت	 اصلـی	 تنـه	
شـاخه	های	فعلـی	به	صـورت	جسـت	روییـده	اسـت.	در	
روبـروی	این	درخـت	و	در	سـمت	شـرقی	رودخانه	چنار	
دیگـری	اسـت	کـه	قدمـت	آن	حدود	۳۰۰	سـال	اسـت.

سفری به ۵۰ میلیون سال قبل/
از یک غار زیردریایی دیدن کنید
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 سیســتان و بلوچســتان را مــی تــوان بــه عنــوان ســرزمین ناشــناخته هــا نام گــذاری کــرد زیرا 
شهرســتان هــا، بخــش هــا و حتــی روســتاهای بــی شــماری در ایــن اســتان وجــود دارد کــه 

همچنــان ناشــناخته مانده اســت. 
ــران اســت کــه دارای  اســتان سیســتان و بلوچســتان یکــی از مناطــق قدیمــی و تاریخــی ای
دیدنی هــا و اماکــن تاریخــی بســیاری اســت کــه کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده  اســت در واقع 
در ایــن اســتان مــکان هــای پنهانــی وجــود دارد کــه مــی توانــد در اذهــان هــر گردشــگری 

زیبایــی هــا را بــه خوبــی ترســیم کنــد.
ــا ســواحل مکــران  ــون ت ــی سیســتان و بلوچســتان از دریاچــه هام ــا و دیدن ــوه هــای زیب جل
ــوان ایــن اســتان را  ــه همــراه دارد در واقــع مــی ت در فصــول مختلــف، تنــوع دل انگیــزی را ب
ســرزمین ناشــناخته هــا نــام بــرد از همیــن رو شهرســتان هــا، بخــش هــا و حتــی روســتاهای 

بیشــماری در ایــن اســتان وجــود دارد کــه دارای زیبایــی هــای بــی نظیــری اســت.
بخــش ســاربوک از توابــع شهرســتان قصرقنــد نیــز یکــی از ایــن مناطــق ناشــناخته و زیبــای 
ــا، جــذاب و بکــر برخــوردار اســت کــه هــر ســاله  اســتان اســت کــه از طبیعتــی بســیار زیب

ــد. ــرا می خوان ــه ســوی خــود ف ــادی را ب گردشــگران زی
ــازی  ــا س ــت و زیب ــر کار نظاف ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــد اظه ــتان قصرقن ــدار شهرس فرمان
مــکان هــای تاریخــی و گردشــگری ایــن شهرســتان خصوصــا بخــش ســاربوک بــا مشــارکت 

بخشــداری و دهیــاری هــا بــرای میزبانــی از میهمانــان نــوروزی در حــال انجــام اســت.
وی افــزود: بخــش ســاربوک دارای آثــار باســتانی و جاذبه هــای طبیعــی بکــر و بســیار جذابــی 
اســت کــه مســافران نــوروزی می تواننــد بخشــی از ســفر خــود بــه سیســتان و بلوچســتان را به 

ایــن منطقــه اختصــاص بدهند.
وی گفــت: آبشــارهای آبــادی گرکــور، نابئیــن، مورتینــس، قلعــه تاریخــی بــوگ، کوه باســتانی 
گــت، ســد زیــردان، مســاجد تاریخــی و بســیاری از جاذبه هــای دیگــر در ایــن منطقــه وجــود 

دارد کــه چشــم هــر بیننــده ای را نــوازش می دهــد.
ــای  ــات میوه ه ــوه، باغ ــتان های انب ــبز، نخلس ــالیزارهای سرس ــه داد: ش ــی ادام ــرا ریگ حمی
ــر  ــا و بک ــارهای زیب ــی و آبش ــای طبیع ــتانی، جاذبه ه ــی و باس ــای تاریخ ــیری، بناه گرمس

ــه اســت . ــن منطق ــدنی ای ــوش نش ــای فرام ــه ه ــدادی از جاذب تع
وی افــزود: در همــه روســتاها و مناطــق گردشــگری و تاریخــی بخــش ســاربوک بنــر هدایــت 

مســیر توســط اعضــای شــورا و دهیــاران روســتا نصــب شــده اســت.
ــا  ــار ب ــرای اولیــن ب ــد ب ــداری قصرقن ــا همــکاری فرمان ــه داد: بخشــداری ســاربوک ب وی ادام
برنامــه ریــزی متفــاوت تــری از ســالیان گذشــته و برنامه هــای مشــخص امســال در خدمــت 

مــردم و مســافرین نــوروری اســت.
از همیــن رو برخــی از مــکان هــای تاریخــی، گردشــگری و تفریحــی بخــش ســاربوک در ادامــه 

معرفــی مــی شــود.
 

قلعه شهداد
روســتای »کوشــوک« در گذشــته دارای قلعــه ای بــوده بــه نــام »شــهداد« کــه در ایــن روســتا 
واقــع شــده اســت، بــه گفتــه تاریــخ شناســان، قدمــت ایــن »کوشــک« مرتفــع بــه ۷۰۰ ســال 
ــا نقــش و نگاره هــای  ــواع و اقســام ظروف ســفالی ب ــه ان ــه طــوری ک ــردد ب ــر مــی گ پیــش ب

عجیــب در ایــن محــل یافــت شــده اســت امــا متاســفانه ایــن قلعــه تاریخــی اکنــون از بیــن 
رفتــه و فقــط آثــارش بــه جــا مانــده اســت.

مسجد تاریخی روستای کوشوک
ایــن مســجد در قســمت شــرقی روســتای کوشــوک در مســیر گهجــن به کوشــوک واقع اســت 
و بــا قدمتــی ۳۵۰ ســاله توســط شــخصی مذهبــی بــه نــام »کرمبیک« ســاخته شــده اســت و 
جنــس ســاختمانی آن از خشــت و گل اســت کــه ۹ بــار در طــول زمــان توســط اهالــی روســتا 
مرمــت شــده اســت کــه درختــان کنــار و نخــل هــای اطــراف و همچنیــن انجیــر معابــد در 

محوطــه مســجد نمــای زیبایــی را در اطــاف ایــن مســجد خلــق کرده اســت.

گورستان های بخش ساربوک
قبرســتان تــوکل: مربــوط بــه ســده های متاخــر و دوران  تاریخــی پــس از اســالم اســت کــه در 
بخش ساربوک شهرستان قصرقند و در فاصله یک کیلومتری جنوب روستای »توکل« واقع شده 
اســت و ایــن اثــر در تاریــخ ۲۶ اســفند ۱۳۸۷ بــا شــماره ثبــت ۲۵۹۲۵ بــه  عنــوان یکــی از آثــار 

ملــی ایــران بــه ثبت رســیده اســت.
گورســتان بــگ: ایــن گورســتان هــم مربــوط بــه ســده های متاخــر و دوران تاریخــی پــس از 
اســالم است که در حاشیه جاده بگ به توکل واقع شــده و این اثر هم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با 

شــماره ثبــت ۲۵۹۰۸ بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
ــا ۹  ــه دوران  تاریخــی پــس از اســالم )۶ ت ــه ســده های میان ــوط ب ــان شــیب: مرب قبرســتان ب
هجری قمری( اســت و در  ۵۰۰ متری شــرق روســتای کوشــک واقع شــده و این اثر در تاریخ ۲۶ 
اســفند ۱۳۸۷ بــا شــماره ثبــت ۲۵۸۶۰ بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

است.
عــالوه بر این نقاط تاریخی مکان های طبیعی بکر و زیبای دیگری هــم در این بخش قرار دارد که 

نمونه هایی از آنها عبارت است از:
 

آبشار آبند ساربوک
ــه صــورت  ــه ب ــارش در منطق ــه دلیــل کمــی ب ــن آبشــار ب ــد بخــش ســاربوک: ای آبشــار آبن
فصلــی اســت و بیشــتر در فصولــی کــه بــارش وجــود دارد جریــان دارد و در بخش ســاربوک در 

سیستان وبلوچستان سرزمین ناشناخته ها/»ساربوک« مکانی زیبا و تاریخی
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ــوروزی ــگری ن گردش

۱۵ کیلومتــری شهرســتان قصرقنــدو ۴۵ کیلومتــری مســیر نیکشــهر بــه قصرقنــد واقع شــده 
است.

ســاربوک از شــمال بــه کوه »آبنــد«، از جنــوب بــه روســتاهای »تــوکل« و »کلمــت« و رودخانه 
»کاجــو« ، از شــرق بــه روســتای »لوریانــی« و از غــرب به روســتای »دزبــن« منتهی می شــود.

از دیگــر جاذبه هــای گردشــگری ســاربوک کــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت می تــوان 
بــه آبشــار طبیعــی آبنــد، گــزدان، ســهاکی، گرکــور، نابئیــن، تنــک، ندانــی شــیپ، جنگل های 

طبیعــی چــات ســر، لــد، مــچ جنــگل و کمــر پشــت اشــاره کــرد.

درخت کرک یا انجیر معابد
یکــی از قدیمی تریــن درختــان و از آثــار باســتانی بخــش ســاربوک درخــت »کــرک« یــا انجیــر 
معابــد اســت کــه در روســتای »کــوه بــن« واقــع اســت و از قدمتــی چنــد صــد ســاله برخــوردار 
اســت، بــه گفتــه قدیمی هــا و بــزرگان روســتا ایــن درخــت نمــاد پایــداری و اســتقامت مــردم 
روســتا و نمــاد دوســتی 
اســت کــه هنــوز هــم با 
ــال  ــد س ــت چن گذش
ــوه  ــردم »ک ــوچ م از ک
روســتای  بــه  بــن« 
مثــل  »حاجی آبــاد« 
کــوه اســتوار و سرســبز 
ــن  ــت، ای ــتاده اس ایس
کنــار  در  درخــت 
ــازار  ــل ب ــجد داخ مس
قــرار  بــن«  »کــوه 

گرفتــه اســت.
 

درخت انار شیطان
 )Tecomella undulata( و نــام علمــی )Desert Teak( انــار شــیطان، بــا نــام انگلیســی
 ،)Bignoniaceae(  بــه نــام بلوچــی »پرپگ« درخــت یــا درختچــه ای کوچــک از تیــره پیــچ

یکــی از زیباتریــن درختــان گل دهنــده دنیا و بومی کشــور هندوســتان اســت.
ــه خشــکی،  ــژه مناطــق گرمســیر و نیمــه گرمســیر اســت و بســیار مقــاوم ب ایــن درخــت وی
ــای آن  ــی دارد و برگ ه ــواص داروی ــن درخــت خ ــت، پوســت ای ــوزی اس ــی و آتش س یخ زدگ

هم خــوراک دام اســت.
چــوب محکم و بــادوام انــار شــیطان برای ســاخت وســایل چوبــی و منبــت کاری کاربــرد دارد و 

بذرهــای آن بــرای درمــان جراحــت و ورم هــای چرکی اســتفاده می شــود.
ایــن گونــه گیاهــی کــه گســترش طبیعــی آن محــدود به شــمال غــرب هند، پاکســتان، شــرق 
افغانســتان، جنــوب ایــران و شــبه جزیــره عربســتان اســت عمدتــا بــه منظــور جنــگل کاری، 

بیابان زدایــی و احــداث فضــای ســبز پهنه هــای خشــک اســتفاده می شــود.
ــران  ــوب ای ــی و خشــک در جن ــق بیابان ــاب مناط ــم و کمی ــای مه ــن درخــت از گونه ه ای
ــبتا  ــک نس ــای کوچ ــورت توده ه ــه ص ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه در اس ــت ک اس
ــف  ــل مختل ــر عوام ــت تأثی ــگاه های آن تح ــفانه رویش ــا متاس ــش دارد ام ــص پراکن خال
ــا را در  ــن درخــت زیب ــده ای در دســت تخریــب اســت و ممکــن اســت در چنــد ســال آین

جنــوب نداشــته باشــیم، ایــن گونــه کمیــاب بــه صــورت پراکنــده در چنــد نقطــه از 
بخــش ســاربوک شهرســتان قصرقنــد دیــده می شــود کــه بــا شــکوفه  دهــی منظــره 

بســیار زیبایــی را ایجــاد مــی کنــد.
ــتان سیســتان و بلوچســتان اســت  ــای خــاص اس ــه ه ــزء جاذب ــه ج ــری ک ــه دیگ نکت
غذاهــای ســنتی و لذیــذ این خطــه از ایران اســالمی اســت از غذاهای ســنتی ایــن منطقه 
می تــوان بــه چانــگال،  تباِهــگ، تنورچه هــارگ، حلوای شــیرگی، نــان تیموش، نارشــت، 

ــرد. ــام ب ــا را ن ــک، حــارگ و همبی ن کت
همچنیــن از جملــه صنایــع دســتی ایــن بخــش آهنگــری، حصیربافــی و ســوزن دوزی 
اســت کــه ماننــد ســایر نواحــی بلوچســتان در ایــن منطقــه نیــز وجــود دارد و بهتریــن 

ــی شــود. ــده م ــاربوک دی ــای ســوزن دوزی شــده در بخــش س نمونه ه

صنایع دستی بخش ساربوک:
ــع  ــود صنای ــاربوک وج ــان بخــش س ــوب و درخش ــیار خ ــای بس ــیل ه ــی از پتانس یک
دســتی غنــی و ارزشــمند اســت کــه ایــن بخــش را به مــوزه زنــده صنایــع دســتی تبدیل 

کرده اســت.
ســوزن دوزی بخــش ســاربوک و نــوع دوخــت متمایــز شــیرازه بــه عنــوان قدیمــی تریــن 

دوخــت در بلوچســتان از شــاهکارهای زنــان صنعتگــر ایــن بخش  اســت.
مهمتریــن ویژگــی ایــن نــوع ســوزن دوزی در مقایســه بــا ســایر شــهرها ایــن اســت کــه 

ــر روی پارچــه لبــاس دوخــت را پیــاده مــی کننــد و نیــاز بــه الحــاق  صنعتگــران مســتقیم ب
ــدارد. ن

ــه  ــا دیگــر نمون ــل مقایســه ب از دیگــر صنایــع دســتی منطقــه و مهمتریــن صنعتــی کــه قاب
هایــش در اســتان اســت هنــر حصیربافــی اســت.

حصیربافــی جایــگاه ویــژه ای در زندگــی مردمــان ایــن دیــار دارد مــواد اولیــه آن از بــرگ 
ــا »داز« تهیــه مــی شــود و تولیــد آن عبارتنــد از جارو)روپــگ(  درختــان نخــل وحشــی ی
ــاز( کچور)خورجیــن( کپات)ســبدکوچک( و  ــه )جانم ــد( ســواس)کفش( مصل کمربند)پرن
انــواع وســایل تزیینــی اســت کــه مهمتریــن مرکــز تولیــد و کارگاه آن روســتای ســاربوک  

است.
از دیگــر هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی قصرقنــد هنــر آهنگــری اســت کــه در قالــب 
ــوازم  ــگ و ل ــه، دی ــو، مالق ــامل چاق ــپزخانه ش ــوازم آش ــر ل ــی نظی ــوازم مصرف ــاخت ل س

ــر اســت کــه در بخــش ســاربوک تولیدمــی شــود. ــل، تب ــر داس، بی کشــاورزی نظی
 

ساز بلوچی دهل وسرنای
دهــل وســرنا مشــتقی از ســازهای ضربی وبــادی اســت کــه از ســالیان بســیار دور در ســرزمین 
بلوچســتان وعلــی الخصــوص دربخــش ســاربوک  رایــج اســت این ســنت باســتانی و ارزشــمند 

هــم اکنــون در بســیار از شــادی هــا و مناســبات آذیــن بخش محافل ســرور وشــادی اســت.
قلعه »بگ«

از دیگــر جاذبه هــای گردشــگری بخــش ســاربوک، روســتاهای بــزرگ و مهــم منطقــه هســتند 
شــامل روســتای حمیــری، ایــن روســتا یکــی از پرجمعیت تریــن روســتای بخــش ســاربوک 

اســت و از قدیــم جــزء مراکــز بــزرگ پــر جمعیــت منطقــه بوده اســت.
ایــن روســتا در کنــاره رودخانــه کاجــو قــرار گرفتــه و همچــون دیگــر نواحــی بخــش ســاربوک 
سرســبز و دارای باغ های مرکبات و نخیالت اســت، در این روســتا، قوم معتبر و کهنسال »هوت« 
ســاکن هســتند و »شــاه محمــد هوتــی« بــزرگ ایــن خانــدان از  معتبــران  و مــورد  اعتمــاد 

مــردم منطقــه و حتــی مکران اســت.
ــیالبی  ــع س ــی در مواق ــاده مناســب و آبگرفتگ ــه ج ــدم دسترســی ب ــل ع ــه دلی ــفانه ب متاس
رودخانه کاجو، این روســتا امکان دسترســی خود را به ســایر نواحی از دســت می دهد از همین رو 
برخــی از مــردم این روســتا به روســتاهای جدیداالحــداث آن ســوی رود کاجــو و در کنــار جاده 

آسفالت نیکشــهر به قصرقند مهاجرت کرده اند.

کوه »گت«
ــت  ــه دش ــمال ب ــوه از ش ــن ک ــت، ای ــده اس ــع ش ــت« واق ــوه »گ ــتا، ک ــن روس ــرب ای در غ
»ســیتل« که محل ســکونت و چراگاه طایفه ســالح زهــی محدود اســت و در غرب آن روســتای 
»چنــدوکان« اســت و از جنــوب نیــز ایــن کــوه مشــرف بــر دره رود کاجــو کــه مســیر تاریخــی 

تــردد بیــن قصرقنــد - نیکشــهر - دشــتیاری و بنــدرگاه تیــس اســت.
کــوه »گــت« کوهــی اســت کــه بــه کوه هــای دیگــر متصــل نیســت و بــه شــکل چهــار ضلعــی 

اســت و در باالی کوه ســطحی صاف و مسطح وجود دارد.
در روی ســطح کــوه »گــت«، اســتحکامات و قلعــه ای ســاخته شــده اســت کــه از نظــر معماری 
متعلق به دوره اســالمی اســت و در کنــار قلعه نیز آب انبار بزرگــی وجود دارد که از آجر و ســاروج 
ــار  ــه داخــل آب انب ــا را ب ــاری و روان آب ه ــه آب ج ــی آجــری ک ــده اســت و کانال ــاخته ش س

بــزرگ  هدایــت می کنــد.
همچنیــن دو رشــته مســیل بــر روی کــوه جریــان دارنــد کــه بــر روی یکــی از ایــن مســیل ها 
کــه در کنــار آب انبــار و در ضلــع شــمالی قلعــه قــرار دارد بقایــای آب بنــدی قطــور از جنــس 
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ســنگ و ســاروج هنــوز وجــود دارد کــه احتمــاال محــل ذخیــره  آب 
ســکنه این منطقه بوده اســت همچنین در ضلع شــمالی بقایــا و آثار 

اتاق هــا و خانه های زیادی به چشــم می خورد.
روســتای  غربــی  قســمت  در  کــه  باســتانی »گــت«  کــوه 
چنــدوکان  بــا ارتفاعــی تقریبــا ۷۵۰ متــری امــا متمایــز از ســایر 
کوهــای ایــران و حتــی جهــان قــرار دارد زیــرا پهنــای قلــه ایــن 
کــوه بــه طــول تقریبــا ۶۵۰ متــر و عرضــی بــه وســعت ۴۰۰ متــر 

ــت . اس
اگــر بــه قلــه ایــن کــوه برویــد هنــوز نشــانه های زندگــی 
و حیــات در زمــان حملــه چنگیزخــان مغــول را مشــاهده 
ــن  ــوز هــم تکه هــای کــوزه هــای ســفالی در ای مــی کنیــد و هن
ــیده از  ــن پوش ــطح زمی ــه س ــود ک ــی ش ــاهده م ــه مش منطق
ــه دوره اســالمی و خصوصــا  ــدار رنگــی متعلــق ب ســفال های لعاب

ــلجوقی است. دوره س
ســطح چهــار ضلعــی کــوه »گــت« از ســه طــرف بــه وســیله دیــواره 
ــر احاطــه شــده  ــه ارتفــاع حداقــل ۹ مت هایــی از ســنگ ســخت ب
ــر  ــا ۱۱ مت ــاع ۲ ت ــه ارتف ــواره ای ب ــی دی ــع جنوب ــت و در ضل اس
وجــود دارد و تقریبــا ســطح کــوه از چهــار طــرف بــه شــکل طبیعی 
محصــور شــده اســت و در ضلــع شــرقی آن آثــار و بقایــای پلکانــی 
ــب  ــادی از آن تخری ــه بخــش زی ــورد ک ــم می خ ــه چش ــنگی ب س

ــده است. ش
ــه  ــول ب ــه مغ ــه پــس از حمل ــن قلع ــی ای ــات محل ــر اســاس روای ب

مکــران، متروکــه شــده و داســتانی را از واقعــه حملــه مغــول بــه ایــن مناطــق نقــل می کننــد 
بــه ایــن صــورت کــه گویــا در دوره حملــه مغــول بــه مکــران در پــی پیشــروی آنــان بــه داخــل 
مکــران، مــردم »بــگ« و اطــراف به باالی کــوه و قلعه »گــت« که بــرای چنین مواقعی ســاخته و 
تجهیز شــده بود، پناه می برنــد، مغوالن مدت ها به محاصره قلعه اقدام می کننــد اما به علت وجود 
آذوقه کافی و منابع آبی در باالی کوه، محاصره تداوم می یابد پس از طوالنی شدن محاصره به مدت 
چند ماه سرانجام، یک مرد از اهل قلعه با  گذر از حلقه محاصره به رود کاجو که در چند صد متری 
پــای کوه جریــان دارد، رفته و با شــکار ماهــی توند )اســبله ماهی یا گربــه ماهــی cat fish( که 

از گونه های بومی است برای مردم آذوقه می آورد.

تنها زیستگاه تمساح در ایران
ــادر در اطــراف  ــات وحــش ن ــه هــای گردشــگری بخــش ســاربوک وجــود حی از دیگــر جاذب
رودخانــه کاجــو و تمســاح پــوزه کوتــاه یــا »گانــدو« اســت کــه در واقــع بــه عنــوان یــک جاذبه 

منحصــر بــه فــرد خــاص ایــن منطقــه از کشــور ایــران اســت.

نکتــه قابل مالحظه اینکه ایــن گونه جانوری به هیــچ عنوان به انســان ها حمله نمی 
کند و به راحتی هم در کنار رودخانه قابل مشــاهده است.

البتــه ایــن مــوارد تنهــا مختصــری از جاذبــه هــای گردشــگری ایــن بخــش از 
اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت کــه قطعــا بســیاری دیگــر از ایــن جاذبــه 
هــا در ایــن منطقــه وجــود دارد کــه ناشــناخته مانــده و نیــاز بــه توجــه خــاص 

مســئوالن دارد.
رئیــس شــورای بخــش ســاربوک اظهــار داشــت: ایــن بخــش دارای جاذبــه هــای 
ــه ایــن  ــا اگــر توجــه بیشــتری ب ــراوان گردشــگری و ســیاحتی اســت کــه قطع ف
ــر  ــد در اقتصــاد منطقــه، اســتان و حتــی کشــور موث ظرفیــت هــا شــود مــی توان

باشــد.
وی افــزود: البته با تالش و کمک مســئوالن در حــال حاضر کلیه اقدامــات الزم برای 

پذیرایی از مســافران و میهمانان نوروزی انجام شده است.
وی گفــت: از همیــن رو هماهنگی های الزم با فرمانداری و بخشــداری انجام شــده تا 

بنرهایی برای راهنمایی گردشگران در این بخش نصب شود.
عبدااهلل رئیســی ضمن دعــوت از همه هم وطنان بــرای حضور در این منطقه از کشــور افزود: 
قطعا مســافران نوروزی اگر این بخش را برای سفر خود انتخاب کنند مکان های زیبایی را می 

بیننــد کــه شــاید در هیــچ کجــای دیگــر نظیــر آن را ندیــده باشــند.
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ــی	 ــا	اختصــاص	لقب	های ــن	ســال	ها	ب ــول،	در	تمامــی	ای 	دزف
ــپیده	دم	 ــهری	از	س ــدن،	ش ــگ	و	تم ــد	فرهن ــون	مه همچ
تاریــخ،	ســرزمین	موج	هــای	خروشــان،	کــوه	هــای	برافراشــته	
ــگان،	 ــزادگان،	زاده	نخب ــگاه	امام ــکوه،	آرام ــارهای	باش و	آبش
ســرداران	شــهید،	فرهیختــگان،	عالمــان	و	هنرمنــدان،	شــهر	
گل	هــای	رز	و	مریــم،	دشــت	هــای	ســبز،	مــزارع	حاصلخیــز،	
ــت	هــا	و	تاریخــی	کهــن،	 شــهر	معمــاری	غنــی،	شــهر	اصال
شــهرپارک	هــای	ســاحلی	و	مســاجد	تاریخــی	و	مــوزه	
آجــری	ایــران	ظرفیــت	عظیــم	و	کــم	نظیــر	خــود	در	حــوزه	
هــای	مختلــف	بــرای	جــذب	گردشــگر	را	ثابــت	کــرده	
اســت.	دزفولــی	کــه	فرهنگــی	غنــی	و	چندیــن	هزارســاله	را	
درگاهــواره	خــود	دارد	و	در	جــای	جــای	تاریــخ	خــود	همــواره	
کانــون	ســرافرازی	مردمــی	ســخت	کــوش،	مقــاوم	و	فرهنــگ	
ــگاه	 ــن	دانش ــی	تری ــود	قدیم ــه	وج ــت	ک ــوده	اس ــت	ب دوس
جهــان،	عالمــان	و	فرهیختــگان	در	آن	گــواه	ایــن	مدعا	اســت.
شهرســتان	دزفــول	بــا	جمعیتــی	بالــغ	بــر	۴۲۰	هــزار	نفــر	در	
قســمت	جلگــه	ای	شــمال	خوزســتان	بــا	مســاحتی	در	حدود	
چهــار	هــزار	و	۷۶۲	کیلومترمربــع	واقــع	شــده	اســت.	زمیــن	
هــای	ایــن	شهرســتان	از	لحــاظ	توپوگرافــی	بــه	ســه	دســته	
ــی	 ــه	ای	و	جلگــه	ای	تقســیم	م ــه	کوهســتانی،	کوهپای ناحی
شــوند.	فاصلــه	دزفــول	تــا	تهــران	۷۲۱	کیلومتــر	و	تــا	اهــواز	

کــه	مرکــز	خوزســتان	بــوده	۱۵۵	کیلومتــر	اســت.
دسترســی	مناســب	بــه	کانــون	هــای	ارزشــمند	گردشــگری	
طبیعــی،	تاریخــی	و	مذهبــی،	اقامتــگاه	هــای	مناســب،	
ــنتی	و	 ــوغات	س ــد	س ــز	خری ــوع،	مراک ــای	متن ــتوران	ه رس
صنایــع	دســتی	منحصــر	بــه	فــرد،	برخــورداری	از	فــرودگاه،	
نزدیکــی	بــه	راه	آهــن،	ترمینــال	و	شــهرهایی	همچــون	
اندیمشــک،	شــوش	و	شوشــتر	دزفــول	را	تبدیــل	بــه	کانــون	
گردشــگری	بســیار	مهــم	در	شــمال	خوزســتان	کــرده	اســت.
ــزارش	 ــن	گ ــوروز	۹۶	در	ای ــام	ن ــت	ای ــه	فرص ــه	ب ــا	توج ب
ســعی	شــده	تــا	برخــی	از	جاذبــه	هــای	تاریخــی،	فرهنگــی،	
ــا	 ــه	اختصــار	معرفــی	شــوند	ت طبیعــی	و	مذهبــی	دزفــول	ب
گردشــگران	و	مســافرانی	کــه	قصــد	دارنــد	دزفــول	را	مقصــد	
گــردش	و	تفریــح	خــود	در	ایــام	عیــد	انتخــاب	کننــد	بتواننــد	
ــن	شهرســتان	خــوش	آوازه	در	 ــوع	ای ــای	متن ــت	ه ــا	ظرفی ب

عرصــه	هــای	مختلــف	بهتــر	آشــنا	شــوند.

بافت تاریخی، تالقی فرهنگ و تمدن دزفول 
ــی	اســت	 ــای	قدیم ــه	ه ــار	خان ــول،	دی ــت	تاریخــی:	دزف باف
ــی	-	 ــر	ایران و	یکــی	از	پایتخــت	هــای	معمــاری	و	شــکوه	هن
ــا	دنیایــی	از	 اســالمی	اســت.	معمــاری	در	دزفــول	آدمــی	را	ب

ظرافــت	هــا	و	زیبایــی	هــا	آشــنا	مــی	کنــد	کــه	شــاید	همانند	
آن	در	کمتــر	جایــی	ازایــن	مــرز	و	بــوم	وجــود	داشــته	باشــد.	
بافــت	تاریخــی	دزفــول	کــه	تالقــی	فرهنــگ	و	تاریــخ	مردمان	

ایــن	دیــار	کهــن	اســت،	شــامل	۲۸	محلــه	قدیمــی	و	در	هــم	
تنیــده	اســت	کــه	تزئینات	معمــاری	بــی	نظیــر	آن،	دزفــول	را	
بــه	»شــهر	آجــری«	معــروف	کــرده	اســت.	در	محــدوده	بافت	
تاریخــی	دزفــول	بیــش	از	۱۴۰	اثــر	تاریخــی	ثبــت	ملی	شــده	

شــامل	مســجد،	حمــام،	گــذر	و	بقعــه	وجــود	دارد.
عــالوه	بــر	ســاباط	هــا،	حمــام	هــا،	گذرهــا	و	مســاجد	و	ســایر	
اماکــن	تاریخــی	موجــود	در	بافــت،	خانــه	هــای	تاریخــی	کــه	
بــه	نــام	صاحبــان	بنــا	ازدوره	هــای	گذشــته	در	ایــن	بافــت	بــه	
ــه	تنهایــی	دارای	ارزش	فرهنگــی،	 ــده	هــر	کــدام	ب جــای	مان

مذهبــی	و	تاریخــی	هســتند.
ــه	 ــون	خان ــی	همچ ــه	تاریخ ــد	خان ــش	از	یکص ــود	بی وج
تیزنــو،	قلمبــر	و	قلمبــر۱	و	۲،	مســتوفی،	محســنی،	قصــاب،	
ــیدصدر،	 ــدوی،	س ــاز،	مه ــن،	نیلس ــهرابی،	گلچی ــزی،	س مع
ــق	چــی،	 ــک	چــی،	جــوکار،	قل کل
ســوزنگر،	 ضیایــی،	 ســعادت،	
ــا	 ــی	ســبب	شــده	ت ــزی	و	صنیع ب
ــبت	 ــول	نس ــی	دزف ــت	تاریخ باف
ــای	 ــه	ه ــار	و	مجموع ــایر	آث ــه	س ب
ــز	 تاریخــی	ایــن	شهرســتان	متمای
باشــد	بــه	طــوری	کــه	دزفــول	
ــا	 ــه	ه ــن	خان ــورداری	ازای ــا	برخ ب
مــی	توانــد	بــه	عنــوان	یــک	شــهر	
ــته	 ــی	از	گذش ــا	ردپای ــتی	ب توریس
ــرز	 ــن	م ــای	معمــاری	ای هــای	زیب
و	بــوم	بــه	جهانیــان	معرفــی	شــود.	
ایــن	خانــه	هــای	تاریخــی	بــه	
ــرد	 ــه	ف ــی	منحصرب ــوان	ظرفیت عن
ــول	 ــی	دزف ــت	تاریخ ــب	باف در	قال
قــرار	گرفتــه	انــد	بــه	گونــه	ای	
ــی	 ــام	تغییرات ــود	تم ــا	وج ــه	ب ک
ــت	 ــا	باف ــده	ام ــد	آم ــروزی	پدی ــهرهای	ام ــره	ش ــه	در	چه ک
قدیــم	و	کهــن	ایــن	شهرســتان	همچنــان	حکایــت	زیبایــی	
از	معمــاری	ایرانــی	-	اســالمی	را	روایــت	مــی	کنــد	بنــا	برایــن	

ــی	 ــت	تاریخ ــاری	باف ــدوده	۲۰۰	هکت ــردی	در	مح ــت	گ باف
دزفــول	شــاید	بتوانــد	یکــی	از	لــذت	بخــش	تریــن	قســمت	
ــد. ــول	باش ــوروزی	در	دزف ــافران	ن ــگران	و	مس حضورگردش

بازاری تاریخی در دل بافت دزفول 
بــازار	قدیــم	دزفــول:	ایــن	بــازار	از	قدیــم	االیــام	محــل	کســب	
ــی	 ــه		های ــه	پیش ــوده	ک ــهر	ب ــادی	ش ــت	اقتص و	کار	و	فعالی
ــته	 ــی	در	راس ــنتی	و	خدمات ــتی،	س ــع	دس ــون	صنای همچ
ــای	 ــت	داشــته	اند.	راســته		ه ــازار	فعالی ــن	ب ــدد	ای ــای	متع 	ه
ــزان	 ــاالن،	مســگران،	شــیرینی	پ آهنگــران،	خراطــان،	نمدم
ــد	کــه	 ــاز	وجــود	داشــته	و	دارن ــازار	از	دیرب ــزازان	درایــن	ب و	ب
ــا	منســوخ	شــده	و	جــای	خــود	 ــون	برخــی	از	آنه ــه	اکن البت
ــا	ایــن	حــال	هنــوز	بــازار	 را	بــه	مشــاغل	جدیدتــر	داده	انــد.	ب
ــرده	 ــظ	ک ــوی	ســنتی	خــود	را	حف ــگ	و	ب ــول	رن ــم	دزف قدی
ــرار	دارد	در	 ــازار	کــه	در	مرکــز	شــهر	دزفــول	ق اســت،	ایــن	ب
حــال	حاضــر	نیــز	بــه	عنــوان	یکــی	از	مراکــز	اصلــی	تجــارت	
ــته	 ــغل	ها	و	راس ــود	ش ــت.	وج ــت	اس ــال	فعالی ــهر	در	ح ش
	هــای	قدیمــی	بــا	شــکل	خــاص	معمــاری	مغــازه		هــا	و	فروش	
ــه	 ــازار	را	ب ــن	ب ــول	ای ــروف	دزف ــتی	مع ــع	دس ــی	صنای برخ
ــرده	 ــل	ک ــگران	تبدی ــوغات	گردش ــن	س ــرای	تامی ــی	ب محل

ــت. اس
	

پل باستانی دزفول، شکوهی به قدمت ۱۸۰۰ سال 
ــن	و	 ــاله	مهمتری ــل	۱۸۰۰	س ــن	پ ــول:	ای ــتانی	دزف ــل	باس پ
ممتازتریــن	اثــر	تاریخــی	این	شــهر	اســت	کــه	در	ســال	۲۶۳	
میــالدی	بــر	روی	رود	جــاری	و	زالل	دز	بنــا	شــده	و	در	طــول	
ــون	تحــوالت	مهــم	از	جملــه	جنگ	هــا	و	 تاریــخ	همــواره	کان

ــت. ــوده	اس ــا	ب ــور	تمدن	ه ظه
لــزوم	توجــه	بیشــتر	بــه	ایــن	میــراث	گرانبهــا	باعــث	شــد	تــا	
در	دوره	هــای	مختلــف	همــواره	مــورد	مرمــت	و	بازســازی	قرار	
ــاه	۱۳۱۰	 ــن		م ــری	در	۱۵	فروردی ــل	۳۷۰	مت ــن	پ ــرد،	ای گی
بــه	شــماره	۸۴	در	ردیــف	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	ثبــت	رســید	
ــل	 ــر	پ ــا	در	روزگاری	تصوی ــد	ت ــث	ش ــدن	آن	باع ــی	ش و	مل

شهر آب و آجر در انتظار مسافران/ 
دزفول محور گردشگری شمال خوزستان
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ــوروزی ــگری ن گردش

ــال	 ــه	آن	در	ح ــه	نمون ــود	ک ــاپ	ش ــز	چ ــی	نی ــول	مل روی	پ
ــران	نگهــداری	می	شــود،	 ــک	مرکــزی	ای حاضــر	در	مــوزه	بان
پــل	باســتانی	هــم	اکنــون	در	مرکز	دزفــول	قــرار	دارد	و	شــرق	
و	غــرب	شــهر	را	بــه	هــم	متصــل	مــی		کنــد	و	تــا	چنــد	ســال	
پیــش	راه	عبــور	شــهرهای	شوشــتر،	اندیمشــک	و	دزفــول	بود	
امــا	ضــرورت	توجــه	بیشــتر	بــه	ایــن	اثــر	تاریخی	ســبب	شــد	
ــل	شــود	 ــاده	تبدی ــه	پی ــت	ســواره	ب ــل	از	حال ــری	پ ــا	کارب ت
تــا	مبــادا	هجــوم	خودروهــای	پرشــمار	در	طــول	شــبانه	روز،	

آواری	باشــد	بــر	پیکــر	ارزشــمند	پــل.
اکنـون	کـه	نزدیـک	بـه	دو	هـزار	سـال	و	به	طـور	دقیـق	هزار	
و۷۷۵	سـال	از	سـاخت	پـل	می	گذرد	ایـن	اثر	به	عنـوان	یادگار	
اعصـار	تاریخـی	هنوز	هم	بـه	حیات	خـود	ادامه	می		دهـد	و	در	
راس	کانـون	توجهات	گردشـگرانی	اسـت	که	دزفـول	را	مقصد	

سـیر	و	سـفر	خود	انتخاب	مـی		کنند.

مسجد جامع نماد معماری با شکوه ایرانی - اسالمی
ــی	 ــاجد	تاریخ ــن	مس ــی	تری ــی	از	دیدن ــع:	یک ــجد	جام مس
ایرانــی	مســجد	جامــع	دزفــول	اســت	کــه	در	اســتان	
خوزســتان	و	شــهر	دزفــول	قــرار	دارد.	ایــن	مســجد	یکــی	از	
قدیمــی	تریــن	مســاجد	اســالمی	و	بناهــای	بــا	شــکوه	دوران	
بعــد	از	اســالم	در	ایــران	اســت.	تاریــخ	ســاخت	ایــن	مســجد	
بــه	قــرون	اولیــه	ورود	اســالم	بــه	ایــران	بــر	مــی	گردد.	ســبک	

معمــاری	خــاص	ایــن	مســجد	الگــو	گرفتــه	از	دوره	ساســانی	
و	ترکیبــی	از	معمــاری	بومــی	شهرســتان	دزفــول	بــوده	و	در	
دوره	هــای	صفویــه	و	قاجاریــه	بهســازی	شــده	اســت.	مســجد	
ــاه	۱۳۱۵	در	 ــماره	۲۸۷	در	۲۹	آذر	م ــه	ش ــول	ب ــع	دزف جام
فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	رســید.	بــا	توجــه	بــه	قدمــت	
زیــاد	شــهر	دزفــول	و	تعــدد	بناهــای	تاریخــی	ایــن	شــهر	کــه	
ــی	وجــود	 در	نقــاط	مختلــف	آن	مســاجد	تاریخــی	ثبــت	مل
ــه	آن	لقــب	شــهر	مســاجد	تاریخــی	داد. ــوان	ب دارد،	مــی	ت

مســجد	جامــع	بــه	عنــوان	یکــی	از	ده	مســجد	جامــع	تاریخی	
ایــران	از	ســوی	نشــریات	)نشــریه	جــام	جــم(	برگزیــده	شــده	
اســت.		ایــن	مســجد	در	مرکــز	شــهر	تاریخــی	دزفــول	قــرار	
ــل	 ــد	از	پ ــهر	بع ــن	ش ــم	ای ــی	مه ــر	تاریخ ــن	اث دارد	و	دومی
ــادی	 ــدود	زی ــا	ح ــجد	ت ــن	مس ــت.	ای ــول	اس ــانی	دزف ساس
حالــت	اولیــه	و	ویژگــی	هــای	معمــاری	خــود	را	حفــظ	کــرده	
ــر	شــهر	دزفــول	داشــته	اســت. و	تاثیــری	در	طــول	تاریــخ	ب
ــکوه	 ــجد،	ش ــن	مس ــر	ای ــی	نظی ــنگی	ب ــای	س ــتون	ه س
معمــاری	ایرانــی	-	اســالمی	را	بــه	خوبی	بــه	نمایش	گذاشــته	
انــد.	اگــر	بــه	جنــوب	کشــور	ایــران	ســفر	مــی	کنیــد	در	همه	

ایــام	ســال	مــی	توانیــد	از	ایــن	اثــر	تاریخــی	دیــدن	کنیــد.
ــول	و	 ــازار	تاریخــی	شــهر	دزف ــز	ب ــن	مســجد	را	نی اطــراف	ای
بناهــای	ارزشــمند	دیگــری	فــرا	گرفته	کــه	در	مجمــوع	لحظه	
ــناخت	 ــه	ش ــدان	ب ــرای	عالقمن ــزی	را	ب ــان	انگی ــای	هیج ه

ــی	آورد. ــه	وجــود	م ــی	ب ــگ	ایران تاریخــی	و	فرهن

حمامی تاریخی و موزه ای با ارزش
ــردم	شناســی	)حمــام	تاریخــی	کرناســیون(:	یکــی	 ــوزه	م م
ــی	هــای	ارزشــمند	گردشــگری	شــهر	دزفــول	مــوزه	 از	دیدن
مــردم	شناســی	ایــن	شــهر	اســت.	حمــام	تاریخی	کرناســیون	
دزفــول	)مــوزه	مــردم	شناســی(	بــه	شــماره	۸۴۷۷	در	ردیــف	
ــای	 ــی	از	بناه ــیده	و	یک ــت	رس ــه	ثب ــران	ب ــی	ای ــار	مل آث
ــه	 ــوده	کــه	در	مرکــز	محل ــول	ب ــه	دزف معمــاری	دوره	قاجاری
کرناســیون	واقــع	شــده	اســت.	ایــن	بنــا	بــا	مســاحتی	حــدود	

ــه	اســت. ــه	و	مردان ــع	دارای	دو	بخــش	زنان ــر	مرب ۸۸۰	مت
ــردم	 ــوزه	م ــه	م ــل	ب ــازی	و	تبدی ــه	آن	بازس ــمت	مردان قس
شناســی	شــده	و	بخــش	زنانــه	کــه	بــه	تازگــی	صنایع	دســتی	
زیبــای	دزفــول	در	آن	قــرار	گرفتــه	و	ایــن	مجموعــه	را	عــالوه	
ــز	 ــتی	نی ــع	دس ــوزه	صنای ــه	م ــی	ب ــردم	شناس ــوزه	م ــر	م ب
ــاحلی	و	در	 ــاده	س ــوزه	در	ج ــن	م ــت.	ای ــرده	اس ــل	ک تبدی

ــرار	دارد. ــاش	ق ــر	رون ــروی	قص ــان	روب خیاب

خانــه ای بــه جــای مانــده از 
تاریــخ دزفــول 

	خانـه	تاریخـی	تیزنو:	ایـن	خانه	ارزشـمند	تاریخی	به	شـماره	
۲۵۷۳	در	ردیـف	آثـار	ملـی	ایـران	بـه	ثبـت	رسـیده	و	یکی	از	
بزرگتریـن	و	زیباتریـن	خانـه	هـای	محلـه	قلعه	اسـت	کـه	در	
ضلـع	شـرقی	میـدان	اصلی	ایـن	محله	و	دقیقـا	در	کنـار	جاده	
سـاحلی	و	رودخانـه	دز	واقـع	شـده	اسـت.	پیکره	اصلـی	خانه	
تیزنو	متعلق	بـه	دوره	صفویه	بوده	که	تغییراتـی	در	دوره	قاجار	
و	اوایـل	پهلـوی	بـه	خـود	دیـده	اسـت.	در	حـال	حاضـر	دفتر	
نمایندگـی	کمیسـیون	ملـی	یونسـکو	در	ایـران	در	ایـن	خانه	
مشـغول	فعالیت	شـده	و	یکی	از	جاذبه	های	تاریخی	ارزشـمند	
شـمال	اسـتان	خوزسـتان	و	جزو	بناهای	اصیل	معماری	ایرانی	
بـه	شـمار	مـی	رود	کـه	در	آن	عناصرمختلـف	معمـاری	بومی	
نظیرخـوون	چینی،	شـوادان	و	شبسـتان	را	می	توان	مشـاهده	

. کرد

سازه های آبی کم نظیر
قمــش	هــا:	بخشــی	از	ســازه	هــای	آبی	کــم	نظیــر	شــهر	دزفول	

هســتند	کــه	قدمــت	آنهــا	بــه	چنــد	صــد	ســال	مــی	رســد	کــه	
بــه	صــورت	کانــال	هــای	آبرســانی	زیرزمینــی	آب	را	بــه	نقــاط	
مختلــف	شــهر	هدایــت	کــرده	انــد.	بــرای	دسترســی	بــه	ایــن	
کانــال	هــا،	زیرزمینــی	هــای	عمیقی	بــه	عمــق	بیش	از	بیســت	
متــر	حفر	شــده	انــد	تــا	بــه	آب	رودخانــه	در	نقاط	مختلف	شــهر	

دسترســی	داشــته	باشــند.	
در	شــهر	دزفــول	قمــش	هــا	و	ســربطاق	هــای	زیــادی	وجــود	
داشــته	کــه	بعــد	از	بــه	وجــود	آمــدن	سیســتم	لولــه	کشــی،	

بــه	تدریــج	کارایــی	اولیــه	خــود	را	از	دســت	داده	انــد.
بــه	تازگــی	بخشــی	از	یکــی	از	ایــن	قمــش	هــا	مرمــت	و	احیاء	
شــده	اســت	که	قابــل	بازدیــد	بــرای	عمــوم	عالقمندان	اســت.	
ــی،	 ــان	طالقان ــز	شــهر		و	خیاب ــد	در	مرک ــن	و	بازدی ــرای	رفت ب
روبــروی	طــرح	قائــم	و	جنــب	شــیدونه	امــام	رضــا	مــی	تــوان	

از	آن	بازدیــد	کــرد.

نگینی سبز در دل بافت تاریخی 
بقعــه	شــاه	رکــن	الدیــن:	ایــن	بقعــه	در	محلــه	ای	بــا	همیــن	
ــای	 ــن	بن ــرار	دارد	و	مهمتری ــول	ق ــهر	دزف ــز	ش ــام	در	مرک ن
ــن	اســت.	 ــه	شــاه	رکــن	الدی ــت	بخــش	محل تاریخــی	و	هوی
ــا	 ــده	و	ب ــع	ش ــم	واق ــت	قدی ــز	باف ــا	در	مرک ــای	زیب ــن	بن ای
فضایــی	ســبز	و	معنــوی	زینــت	بخــش	ایــن	بافــت	ارزشــمند	

شــده	و	بــه	شایســتگی	بــه	آن	لقــب	نگیــن	ســبز	بافــت	قدیم	
دزفــول	داده	شــده	اســت.	معمــاری	زیبــا	و	فضــای	ســبز	و	باز	
در	میــان	بافــت	آجــری	شــهر	دزفــول	منظــره	و	خاطــره	ای	
بــه	یــاد	ماندنــی	در	ذهــن	بیننــده	بــر	جــای	مــی	گــذارد.	این	
ــه	شــماره	 ــوازی	دارد	و	ب ــر	زیبــا	فضاهــا	و	مناظــر	چشــم	ن اث
۸۳۸۶	در	فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	رســیده	اســت.	محله	
شــاه	رکــن	الدیــن	دزفــول	کامل	تریــن	محلــه	تاریخــی	بافت	
قدیــم	دزفــول	اســت	کــه	عناصــر	خــود	را	حفــظ	کرده	اســت.	
بقعــه	شــاه	رکــن	الدیــن	دزفــول	یکــی	از	جاذبــه	هایی	اســت	
کــه	در	بازدیــد	از	شــهر	تاریخــی	دزفــول	نبایــد	از	دســت	داد.
گنبــد	ایــن	مقبــره،	نیلگــون	و	مخروطــی	شــکل	بــا	چهــارده	
ــه	 ــکان،	خواج ــی	آن	پل ــاالی	درب	جنوب ــت.	در	ب ــع	اس ضل
ــاالی	آن	دو	 ــر	ب ــه	ب ــود	دارد	ک ــی	وج ــاق	نمای ــین	و	ط نش
گلدســته	بنــا	شــده		اســت.	ایــن	مجموعــه	شــامل	آرامــگاه،	
ــده	 ــن	آورده	ش ــت	و	همچنی ــام	اس ــه	و	حم ــجد،	مدرس مس
کــه	ســاختمان	گلدســته		هــا	در	دوره	قاجاریــه	ســاخته	شــده	
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ــان	در	 ــه	دوره	تیموری ــم	ب ــوط	ه ــد	مرب ــه	و	گنب ــای	بقع و	بن
زمــان	ســلطنت	شــاهرخ	میــرزا	فرزنــد	امیــر	تیمــور	نســبت	

می	شــود. داده	
درب	قدیمــی	بنــای	بقعــه	در	کنــار	مســجد	شــاه	رکــن	الدین	
قــرار	دارد	کــه	معمــوال	بســته	اســت	امــا	درب	ورودی	جدیــد	
آن	در	کوچــه	ای	اختصاصــی	و	روبــروی	خانــه	تاریخــی	
محســنی	واقــع	شــده	اســت.	در	دهــه	محــرم	نیــز	ایــن	بقعــه	
حــال	و	هــوای	خاصــی	داشــته	و	مراســم	ویــژه	ای	هــر	شــب	

در	آن	برگــزار	مــی	شــود.

دزفول، خاستگاه امامزادگان و سرداران 
آرامــگاه	یعقــوب	لیث	صفــاری:	یکــی	از	جاذبه	های	ارزشــمند	
شهرســتان	دزفــول	در	ســطح	ملــی،	آرامــگاه	یعقــوب	لیــث	
صفــاری	اس.	یعقــوب	لیــث	صفــاری	در	دوره	حســاس	ایــران	
بــا	قیامــش	ســبب	شــد	نــام	ایــران	دوبــاره	در	ایــن	ســرزمین	
طلــوع	کنــد.	آرامــگاه	ایــن	ســردار	نامــی	در	۱۲	کیلومتــری	
شــهر	دزفــول	و	در	جــاده	دزفــول	-شوشــتر	در	کنار	روســتای	
ــای	بقعــه	از	 ــع	شــده	اســت.	بن ــاد(	واق ــاد	)شــاه	آب اســالم	آب

یــک	چهــار	طاقــی	بــا	گنبــدی	مخروطــی	و	
مضــرس	در	دوره	ســلجوقی	تشــکیل	یافتــه	
اســت.	یعقــوب	لیــث	نخســتین	ســردار	
ایرانــی	بعــد	از	ورود	اســالم	بــه	ایــران	اســت	
ــی	متحــد	را	 ــاره	ایران ــرد	دوب ــالش	ک ــه	ت ک
ــد.	 ــکیل	ده ــی	تش ــذاری	و	حکومت ــه	گ پای
ــای	 ــل	ارزش	ه ــه	دلی ــگاه	وی	ب ــای	آرام بن
تاریخــی	و	معمــاری	بــه	شــماره	۲۵۵	در	
فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	رســیده	
اســت	ایــن	بنــا	در	ســال	هــای	اخیــر	مرمت	
شــده	و	بــرای	عمــوم	عالقمنــدان	بازدیــد	آن	

ــر	اســت. امــکان	پذی
مهمتریــن	 از	 یکــی	 ســبزقبا:	 آســتان	
بقعه	هایــی	کــه	در	شــمال	اســتان	و	در	
شــهر	دزفــول	واقــع	شــده	آســتانه	متبرکــه	
ــم	)ع(	 ــن	موســی	الکاظ ــد	ب حضــرت	محم
ــرن		 ــه	ق ــت	ک ــبزقبا«	اس ــه	»س ــب	ب ملق
ــوروز	 ــام	ن ــه	ویــژه	در	ای هــا	زیارتــگاه	مــردم	ایــران	اســت	و	ب
ــد	 ــد	می	کنن ــول	بازدی ــه	از	دزف ــور	ک ــان	ن ــای	راهی کاروان		ه
ــرادر	 ــبزقبا	ب ــه	س ــتانه	متبرک ــتابند.	آس ــش	می	ش ــه	زیارت ب
امــام	رضــا	)ع(	در	مرکــز	شــهر	دزفــول	واقــع	در	خیابــان	امــام	
خمینــی	شــمالی	نرســیده	بــه	چهــارراه	ســیمتری	واقع	شــده	
و	بــه	علــت	جایــگاه	ویــژه	آن	در	بیــن	زیارتــگاه	هــای	کشــور	
ــام	 روز	دهــم	ذی	القعــده	یعنــی	یــک	روز	پیــش	از	والدت	ام
رضــا	)ع(	بــه	عنــوان	روز	ملــی	ســبزقبا	پیشــنهاد	شــده	و	بــا	
توجــه	بــه	اینکــه	ایــن	آســتانه	متبرکــه	بــه	عنــوان	چهارمین	
حــرم	معنــوی	اهــل	البیــت	در	کشــور	بــه	شــمار	مــی		رود	می	
	توانــد	زمینــه	آشــنایی	و	معرفــی	بیشــتر	ایشــان	را	در	ســطح	

ــم	آورد. ــور	فراه کش
ــن	بقعــه	 ــار	)ع(:	ای ــن	جعفــر	طی آســتانه	متبرکــه	محمــد	ب
در	فاصلــه	پنــج	کیلومتــری	شــهر	دزفــول،	در	شــهرکی	
ــم	 ــای	مه ــگاه	ه ــی	از	زیارت ــرار	دارد	و	یک ــام	ق ــن	ن ــه	همی ب
شهرســتان	دزفــول	و	خوزســتان	شــمالی	بــه	شــمار	مــی	رود.	
صاحــب	بقعــه	فرزنــد	جعفــر	طیــار	بــرادر	امــام	علــی	علیــه	

الســالم	و	دامــاد	امــام	علــی	علیه	الســالم	)شــوهر	ام	کلثــوم(	و	
یکــی	از	فرماندهــان	ســپاه	اســالم	بــوده	اســت.	فضــای	اطراف	
بقعــه	را	درختــان	بســیار	ســبز	زیبایــی	فــرا	گرفتــه	و	فضــای	
ــوی	و	 ــی	معن ــی	در	فضای ــه	منظــور	گــذران	اوقات ــی	را	ب خوب
ــماره	۲۵۵۳	در	 ــه	ش ــه	ب ــن	بقع ــی	آورد.	ای ــود	م ــه	وج آرام	ب
فهرســت	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	ثبــت	رســیده	اســت.	اســتان	
ــی	و	 ــای	مذهب ــه	ه ــراوان،	جاذب ــای	ف ــی	ه ــتان	دیدن خوزس
ــن	 ــد	ب ــگاه	محم ــه	آرام ــمندی	دارد	ک ــای	ارزش ــگاه	ه زیارت

جعفــر	طیــار	یکــی	از	شــاخص	تریــن	آنهاســت.

دزفول، مهد تمدن و طبیعتی بکر 
ــر	 ــی	و	بک ــی	دیدن ــق	طبیع ــی	از	مناط ــدی:	یک ــال	کن چ
ــن	 ــار	و	تابســتان	اســت.	ای ــول	درفصــول	به شهرســتان	دزف
ــول	در	محــور	 ــری	شــمال	شــهر	دزف ــه	در	۱۸	کیلومت منطق
ــادگان	 	شــهیون	و	هفــت	کیلومتــر	بعــد	از	پ جــاده	دزفــولـ	
قــدس	در	مســیر	رودخانــه	دز	واقــع	شــده	اســت.	ایــن	منطقه	
ــوده	 ــه	ب ــب	رودخان ــا	ل ــال	رو	از	ســرجاده	ت دارای	مســیری	م
ــا	 ــا	گــروه	و	ی ــه	ایــن	منطقــه	بهتــر	اســت	ب ــرای	رفتــن	ب و	ب
ــان	 ــد.	زم ــراه	ش ــه	هم ــن	منطق ــه	ای ــنا	ب ــی	آش ــراد	محل اف
پیــاده	روی	بعــد	از	آخریــن	مســیر	ماشــین	رو،	حــدود	
ــد	از	 ــار	رود	بای ــا	کن ــرای	رســیدن	ت ــه	ب ــه	اســت	ک ۴۵	دقیق
ــس	 ــه	پ ــرد	ک ــور	ک ــا	عب ــا	و	صخــره		ه ــواره		ه ــش	دی کمرک
از	۱۰	دقیقــه	پیمــودن،	مســیر	حرکــت	حالــت	کوهپیمایــی	
بــه	خــود	گرفتــه	و	آمادگــی	بدنــی	در	حــد	متوســط	را	طلــب	
ــیر	 ــودرو	مس ــتفاده	از	خ ــای	اس ــه	ج ــوان	ب ــد،	می	ت می	کن
رســیدن	بــه	ایــن	منطقــه	را	بــا	قایــق	از	پــارک	دولــت	طــی	
کــرد.	منطقــه	چــال	کنــدی	از	مناطــق	کمتــر	تغییــر	یافتــه	
رود	دز	اســت.	آرامــش	رودخانــه،	حاشــیه		هــای	طبیعــی	آن،	
زیســتگاه		هــای	جانــوران	متعــدد،	نیزارهــا،	علفزارهــا،	بیشــه	
زارهــا	و	آب	عمیــق	و	آرام	منطقــه	روح	هــر	بازدیــد	کننــده		ای	

ــی		دهــد. را	جــال	م

وجود یکی از زیباترین دریاچه های ایران در دزفول 
دریاچــه	شــهیون	دزفــول:	یکــی	از	زیباتریــن	دریاچــه	هــای	
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ــوه	 ــول	و	پشــت	دو	ک ــی	دزف ــان	در	شــمال	غرب ــران	و	جه ای
ــار	 ــگری	پامن ــتای	گردش ــار	روس ــوان	در	کن ــاداب	و	تنگ ش
دزفــول	شــکل	گرفتــه	و	چهــره	زیبایــی	بــه	منطقــه	شــهیون	
ــام	 ــرای	انج ــاعدی	ب ــه	مس ــه	زمین ــن	دریاچ ــت	.	ای داده	اس
ــه	 ــی،	اســکی،	شــنا	و...	ب ــه	قایقران ــی	از	جمل ــای	آب ورزش	ه
ــزرگ	 ــره	کوچــک	و	ب وجــود	آورده	اســت.	وجــود	چنــد	جزی
کــه	روی	آنهــا	انبوهــی	از	درختــان	کنــار	و	بــادام	کوهــی	بــه	
ــیده	 ــه	بخش ــه	دریاچ ــری	ب ــوه	دیگ ــورد	جل ــی	خ ــم	م چش
ــا	 ــزرگ	وســط	دریاچــه	ب ــره	ب ــه	ای	کــه	جزی ــه	گون اســت.	ب
ــداز	 ــع	چشــم	ان ــر	مرب ــر	شــصت	هــزار	مت ــغ	ب مســاحتی	بال

ــت. ــود	آورده	اس ــه	وج ــی	را	ب زیبای
بــر	روی	ایــن	جزیــره	درختــان	کنــار	)ســدر(،	بــادام	کوهــی،	

کلخنــگ	و	بیــد	و	همچنیــن	جانــوران	کوچکــی	ماننــد	روبــاه	
و	خرگــوش	در	کنــار	پرنــدگان	زیبایــی	مثــل	تیهــو	و	کبــک	و	
پرنــدگان	دریایــی؛	حیــات	وحــش	بــی	نظیــری	را	بــه	وجــود	
آورده	اســت.	الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	ایــن	جزیــره	بــه	دلیــل	
ــن	آن	 ــودن	زمی ــطح	ب ــوب	و	مس ــی	خ ــت	جغرافیای موقعی
ــی	 ــز	تفریح ــداث	مراک ــور	اح ــه	منظ ــبی	را	ب ــرایط	مناس ش
ــه	 ــه	منطق و	اقامتــی	و	جــذب	هرچــه	بیشــتر	گردشــگران	ب
ــن	 ــه	ای ــه	مســاعدی	ک ــل	زمین ــه	دلی فراهــم	آورده	اســت.	ب
ــی	شــوند	 ــرورش	داده	م ــان	پ ــواع	آبزی دریاچــه	دارد	در	آن	ان
بــه	همیــن	خاطــر	در	فصولــی	از	ســال	محــل	مناســبی	بــرای	
ــن	 ــرای	اســتفاده	از	ای ــان	ب ــن	زم ــد	ماهــی	اســت.	بهتری صی
دریاچــه	فصــل	زمســتان	تــا	اوایــل	بهــار	اســت.	در	ایام	نــوروز	
ــره	 ــه	به ــای	منطق ــت	زیب ــادی	از	طبیع ــز	گردشــگران	زی نی

ــد. مــی	برن

وجود استثنایی ترین جلوه های طبیعت 
بخــش	شــهیون:	یکــی	از	بخــش	هــای	چهارگانــه	شهرســتان	
ــن	 ــرار	دارد.	ای ــتان	ق ــمال	شهرس ــه	در	ش ــت	ک ــول	اس دزف
ــه	هــای	گردشــگری	 ــاد	و	جاذب منطقــه	دارای	روســتاهای	زی
ــه،	 ــن	آبشــار	خاورمیان ــوع	اســت.	آبشــار	شــوی	بزرگتری متن
دریاچــه	شــهیون	یکــی	از	زیباتریــن	دریاچــه	هــای	ایــران	و	
روســتای	تاریخــی	لیــوس،	دره	شــگفت	انگیز	کول	خرســون،	
ــگریون	و	 ــای	س ــوه	زیب ــد،	ک ــی	احم ــی	صوف ــه	رویای منطق
بســیاری	از	جاذبــه	هــای	گردشــگری	در	ایــن	بخــش	وجــود	
دارنــد.	طبیعــت	ایــن	منطقــه	در	مــاه	هــای	آذرمــاه	تــا	اواخــر	
ــه	 ــن	منطق ــت.	ای ــین	اس ــی	و	دلنش ــیار	دیدن ــن	بس فروردی
ــدی	از	 ــره	من ــزی	و	به ــه	ری ــرای	برنام ــبی	ب ــت	مناس فرص
ــم	 ــعه	اکوتوریس ــگران	و	توس ــش	روی	گردش ــت	را	پی طبیع
ــژه	 ــه	هــای	وی ــر	جاذب در	شــمال	خوزســتان	اســت.	عــالوه	ب
ــز	بســیار	 ــن	جــاده	نی ی	بخــش	شــهیون	مســیر	اطــراف	ای

تماشــایی	اســت	و	مــی	توانــد	تفریحــی	بــه	یــاد	ماندنــی	برای	
ــوروز	باشــد.	 ــام	ن گردشــگران	در	ای

ــن	 ــتثنایی		تری ــی	از	اس ــت:	یک ــتانی	سردش ــش	کوهس بخ
ــبز	و	 ــه	سرس ــتان،	منطق ــت	خوزس ــر	طبیع ــای	بک جلوه	ه
زیبــای	سردشــت	اســت	کــه	در	منطقــه	کوهســتانی	شــمال	
دزفــول	قــرار	دارد،	وجــود	کوه	هــای	ســر	بــه	فلــک	کشــیده،	
دره	هــای	سرســبز	و	پــرآب،	مزارع،	چشــمه	ســارها	و	جویبارها	
ــاز	و	 ــی	ممت ــار	موقعیت ــام	زمســتان	و	به ــه	خصــوص	در	ای ب
ــاک،	معطــر	و	 ــوای	پ ــرای	اســتفاده	مشــتاقان	از	ه ــژه	را	ب وی
فرحبخــش	فراهــم	کــرده	اســت،	منطقه	سردشــت	و	شــهیون	
ــی		 ــه	شــمار	م ــول	ب ــاط	گردشــگری	دزف ــن	نق از	شــلوغ		تری
رونــد	کــه	طبیعــت	بســیار	زیبــا	و	شــگفت	آور	ایــن	مناطــق	

ــتقبال	گســترده	گردشــگران	اســت. ــن	اس ــل	ای دلی

جاده ای رویایی در میان طبیعت دزفول 
ــول	و	در	 ــهر	دزف ــمال	ش ــاده	در	ش ــن	ج ــه:	ای ــاده	میان ج
جــاده	بیــن	سردشــت	و	شــهیون	قــرار	دارد	یکــی	از	مناطــق	
زیبــای	شهرســتان	دزفــول	بــرای	طبیعــت	گــردی	اســت.	در	
طــول	ایــن	جــاده	جاذبــه	هایــی	از	جملــه	دریاچــه	میانــه	در	
ــرار	دارد.	 ــول	ق پشــت	بنــد	خاکــی	پالنــگان	شهرســتان	دزف
ــول	و	بعــد	 ــری	شــهر	دزف ــه	۳۰	کیلومت ــن	جــاده	در	فاصل ای
ــرار	دارد.	گــذر	نهرهــای	 ــزان	شــهیون	ق از	روســتای	بیشــه	ب
ــژه،	از	 ــا	و	مناظــری	وی ــن	جــاده،	تپــه	هــای	زیب ــی	از	ای فصل
ایــن	جــاده	مجموعــه	طبیعــت	گــردی	مناســبی	را	در	شــمال	
شهرســتان	دزفــول	ســاخته	اســت.	بهتریــن	زمــان	ســفر	بــه	
ایــن	منطقــه	و	بهــره	از	مناظــر	آن	از	اواخــر	پاییــز	تــا	اواخــر	
ــوان	 ــی	ت ــن	جــاده	م ــاه	اســت.	از	روســتاهای	ای ــن	م فروردی
ــه	 ــرد.	در	صــورت	برنام ــاره	ک ــان	اش ــه	وحــدت	و	باغچــه	ب ب
ریــزی	صحیــح	گردشــگری،	مــی	تــوان	بــا	افزایــش	پوشــش	

ــداز	 ــایه	ان ــان	س ــان	و	درخت گیاه
تعریــف	مســیرهای	طبیعــت	 و	
فرصــت	 از	 مناســب،	 گــردی	
هــای	اکوتوریســم	ایــن	بخــش	
ــی	 ــه	خوب ــول	ب ــتان	دزف از	شهرس

ــرد.	 ــتفاده	ک اس
ــای	 ــه	ه ــی	از	جاذب ــوزه	آب:	یک م
دزفــول،	 دیدنــی	 و	 ارزشــمند	
مجموعــه	رســتورانی	و	گردشــگری	
مــوزه	آب	دزفــول	اســت.	مــوزه	
ــه	ای	از	 ــول	مجموع ــهر	دزف آب	ش
آســیاب	هــای	تاریخــی	شهرســتان	
دزفــول	اســت	کــه	در	فهرســت	

ــن	 ــه	ای ــای	اولی ــد.	بن ــه	ثبــت	رســیده	ان ــران	ب ــی	ای ــار	مل آث
آســیاب	هــا	بــه	دوره	ساســانی	مــی	رســد	کــه	در	دوره	هــای	
مختلــف	بازســازی	و	مرمــت	شــده	انــد	و	اوج	شــکوفایی	آنهــا	
در	دوره	صفویــه	بــوده	اســت	کــه	تعــداد	آنهــا	بــه	۵۰	آســیاب	
ــه	قدمــت	و	 ــا	توجــه	ب ــه	رســیده	اســت.	ب در	عــرض	رودخان
اهمیــت	ایــن	مجموعــه	ارزشــمند	بــه	تازگــی	بخــش	هایــی	
از	آن	مرمــت	و	بازســازی	شــده	و	تحــت	عنــوان	مــوزه	آب	بــه	
عنــوان	یکــی	از	جاذبــه	هــای	گردشــگری	دزفــول	مــورد	بهره	

ــرد. ــی	گی ــرار	م ــرداری	ق ب
بــرای	اســتفاده	بهتــر	گردشــگران	از	ایــن	مجموعه،	رســتوران	
و	مجموعــه	ی	پذیرایــی	نیــز	فراهــم	شــده	کــه	لــذت	بازدیــد	
از	آن	را	دو	چنــدان	مــی	کنــد.	آســیاب	هــای	تاریخــی،	آبشــار	
مصنوعــی	پــل	جدیــد،	فضــای	ســبز	و	همجــواری	بــا	رود	دز،	
ــرای	ســاختن	خاطراتــی	 مجموعــه	ای	رویایــی	و	دلنشــین	ب
ــای	 ــه	ه ــان	جاذب ــت	و	آن	را	در	می ــرده	اس ــم	ک ــا	فراه زیب

گردشــگری	اســتان	خوزســتان	برجســته	کــرده	اســت.

جنگل های ملی دز و کرخه 
بیشـه	عبـاس	آبـاد:		بخشـی	از	جنگل	هـای	ملی	دز	اسـت	که	
در	جنوب	شـهر	دزفول	و	در	کنار	روسـتایی	با	همیـن	نام	واقع	
شـده	اسـت.	جنـگل	هـای	دز	آخریـن	بازمانـده	جنـگل	های	

مناطق	نیمـه	گرمسـیری	و	بین	النهرین	اسـت.	
ــا	در	 ــر	و	زیب ــی	بک ــه	صورت ــاد	ب ــاس	آب ــه	عب ــای	بیش فض
ــدود	 ــهر	ح ــا	ش ــه	آن	ت ــده	و	فاصل ــار	رود	دز	گســترده	ش کن
۱۰	کیلومتــری	اســت.	شــهر	دزفــول	بــه	دلیــل	نــوع	پوشــش	
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ــوروزی ــگری ن گردش

درختــان	معمــوال	تمــام	ســال	ســبز	اســت	امــا	در	ایــن	بیشــه	
زیبــا	درختــان	در	فصــول	مختلــف	ســال	تغییــر	رنــگ	داده	و	
مــی	تــوان	در	آن	بــه	زیبایــی	پاییــز	و	ســایر	فصــول	را	لمــس	
کــرد.	چنیــن	طبیعــت	دلنشــینی	در	جنــوب	دزفــول	در	کنار	
طبیعــت	مرتفــع	شــمال	شهرســتان،	خــود	دلیلــی	بــر	ایــن	

مدعاســت	کــه	دزفــول	شــهر	چهــار	فصــل	اســت.
بــه	دلیــل	نــوع	پوشــش	بیشــه	عبــاس	آبــاد	در	اکثــر	فصــول	
ســال	قابــل	اســتفاده	بــوده	و	یکــی	از	جاذبــه	هــای	طبیعــی	

دیدنــی	دزفــول	بــه	شــمار	مــی	رود.	
در	ایــن	بیشــه،	طبیعــت	بکــر،	زیبایــی	خــود	را	بــه	رخ	بازدیــد	
ــه	 ــف	ب کننــدگان	مــی	کشــد	و	در	آن	در	فصــل	هــای	مختل
ــا	برپاســت.	 ــگ	ه ــز	و	زمســتان،	جشــنی	از	رن ــژه	در	پایی وی
ایــن	بیشــه	یکــی	از	جاذبــه	های	کــم	نظیر	اســتان	خوزســتان	
اســت	کــه	بــا	برنامــه	ریــزی	صحیــح	و	اســتفاده	از	ظرفیت	آن	
ــوروز	 ــام	ن ــژه	ای ــه	وی ــام	مختلفــی	از	ســال	ب ــد	در	ای مــی	توان

پذیــرای	عالقمنــدان	بــه	طبیعــت	باشــد.

محبوب ترین بوستان ساحلی خوزستان 
ــه	 ــاحلی	دز	ک ــگاه	س ــه:	تفریح ــی	کل ــاحلی	عل ــتان	س بوس
ــگاه	 ــی	از	تفریح ــود،	یک ــی	ش ــده	م ــز	نامی ــه	نی ــی	کل عل
هــای	ســاحلی	شهرســتان	دزفــول	اســت.	ایــن	محــل	یکــی	
ــه	 ــت	ک ــتان	اس ــدار	خوزس ــاحلی	پرطرف ــای	س ــارک	ه از	پ
ــار	و	تابســتان	 ــه	خصــوص	در	فصــل	هــای	به هــر	ســاله	و	ب
ــه	 ــاور	ب ــای	مج ــتان	ه ــهرها	و	اس ــادی	را	از	ش ــت	زی جمعی
ــن	 ــن	تفریحــگاه	در	پایی ــد.	ای ــی	کن ســوی	خــود	جــذب	م
دســت	ســد	تنظیمــی	دز	و	شــمال	شــهر	دزفــول	واقــع	شــده	
و	یکــی	از	پرطرفدارتریــن	مراکــز	تفریحــی	شــمال	خوزســتان	

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ب
ــا	 ــه	دزفــول	در	شــمال	شــهر	ب تفریحــگاه	ســاحلی	علــی	کل
دارا	بــودن	رســتوران،	پارکینــگ،	جریــان	روان	آبــی	زالل	رود	
خانــه	دز	و	فضــای	ســبز	بــی	نظیــر	خــود	در	چهارفصل	ســال	
محیطــی	دلنشــین	بــرای	تفــرج	در	کنــار	خانــواده	و	دوســتان	
اســت.	عــالوه	بــر	ایــن	پــارک	زیبــا	و	ســاحلی	رعنــا	واقــع	در	
ســاحل	غربــی	رودخانــه	دز	بیــن	پــل	باســتانی	و	پــل	جدیــد،	
ــر	از	 ــع	در	شــمال	شــهر	و	باالت ــت	واق بوســتان	ســاحلی	دول

ســد	تنظیمــی،	پــارک	ســاحلی	دووه	واقــع	در	جــاده	ســاحلی	
و	کنــار	پــل	جدیــد،	بوســتان	خانــواده	واقــع	در	شــمال	شــهر	
و	دقیقــا	در	روبــروی	پــارک	دولــت،	پــارک	ســاحلی	ولیعصــر	
ــع	در	 ــه	واق ــی	الل ــارک	جنگل ــم،	پ ــل	قدی ــر	از	پ ــن	ت پایی
شــمال	شــهر	و	باالتــر	از	کــوی	زیباشــهر	و	پــارک	و	شــهربازی	
بعثــت	جنــب	بیمارســتان	بــزرگ	دزفــول	از	جملــه	بوســتان	
هــای	ســاحلی	و	مــکان	هــای	تفریحــی	و	محبــوب	دزفــول	به	

شــمار	مــی	رونــد.
مجتمــع	فرهنگــی	-	ســینمایی	دزفــول:	ایــن	مجتمــع	یکــی	
ــی	 ــت.	طراح ــول	اس ــتان	دزف ــای	شهرس ــن	بناه از	زیباتری
ــدی	 ــاد	احم ــدس	فره ــط	مهن ــول	توس ــرای	دزف فرهنگس
ــاز	 ــوق	آغ ــروژه	ف ــات	پ ــال	۶۷	عملی ــت	و	در	س ــام	گرف انج
ــی	شــناخته	و	بودجــه	 ــه	صــورت	طــرح	مل شــد	و	ســپس	ب
آن	بــا	پیگیــری	و	حمایــت	جــدی	معاونــت	ســینمایی	وزارت	

ــد. ــداث	ش ــالمی	اح ــاد	اس ــگ	و	ارش فرهن
ایــن	مجتمــع	بــه	عنــوان	پــروژه	منتخــب	در	جشــنواره	روروز	
ــرار	 ــه	ق ــورد	توج ــت	م ــن	باب ــد	و	از	ای ــده	ش ــروژ	برگزی در	ن
گرفــت	کــه	بــه	ترتیبــی	منعکــس	کننــده	مفاهیــم	بنیادیــن	
ــوف	در	 ــار	در	ایجــاد	فضــا	و	اســتفاده	از	هندســه	مال ــن	دی ای
ترکیــب	بــا	مصالح	بومــی	بــود،	در	حالی	کــه	از	فنــآوری	دوران	

ــا	ویژگــی	 مــدرن	بهــره	مــی	گرفــت.	در	واقــع	ســاختمانی	ب
ــی	را	داشــت.	 ــود	کــه	امــکان	درک	جهان هــای	منطقــه	ای	ب
ــه	 ــن	مجتمــع	دارای	ســالن	هــای	مجــزای	نمایــش	و	غرف ای
ــم	و	کارگاه	 ــز	دارای	ســالن	نمایــش	فیل ــه	و	نی ــی	جداگان های
ــات	 ــود	امکان ــت.	وج ــازی	و	...	اس ــفال	س ــازی،	س ــم	س فیل
ــه	 ــنتی	و	غرف ــه	س ــتوران،	چایخان ــی	و	رس ــی	و	تفریح رفاه
عرضــه	صنایــع	دســتی	از	جملــه	قســمت	هــای	مــورد	توجــه	
ــل	برخــورداری	از	 ــه	دلی ــن	مجتمــع	ب ــز	اســت.	ای ــن	مرک ای
ــی	-	 ــوی	معمــاری	ایران هویــت	خــاص	معمــاری	و	رنــگ	و	ب
ــی	در	 ــای	لعاب ــی	ه ــا	و	کاش ــتفاده	از	آجرنماه ــالمی	و	اس اس
ــرد	بادگیرهــای	مــدرن	و	 تمــام	ســاختمان	و	همچنیــن	کارب
اســتفاده	از	ســقف	هــای	گنبــدی	جدیــد	از	ســازه	هــای	زیبــا	

و	ارزشــمند	در	ســطح	کشــور	اســت.
ــه	 ــا	نمون ــزارش	تنه ــرده	در	گ ــام	ب ــن	ن ــا	و	اماک ــه	ه جاذب
کوچکــی	از	ظرفیــت	هــای	عظیــم	دزفــول	در	حــوزه	
ــال	۹۵	 ــوروز	س ــه	در	ن ــهری	ک ــت،	ش ــگرپذیری	اس گردش
ــه	گــواه	آمارهــا	پذیــرای	بیــش	از	دو	میلیــون	و	۳۰۰	هــزار	 ب
گردشــگر	از	نقــاط		مختلــف	کشــور	بــود	در	نــوروز	ســال	۹۶	
نیــز	بــا	زیبایــی	هــای	طبیعــی	و	منحصربــه	فــرد	خــود	آماده	

ــت. ــوروزی	اس ــان	ن ــتقبال	از	مهمان اس
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ــوروزی ــگری ن گردش

غارنـوردی	در	نـوروز	فرصتـی	فراهـم	مـی	
کنـد	تـا	طبیعت	گـردان	بـا	زیسـتگاه	های	
انسـان	هـای	نخسـتین	پارینـه	سـنگی	و	
نوسـنگی	و	آییـن	هایشـان	آشـنا	شـوند.	

بیـش	از	۱۰۰	غـار	در	مازندران	وجـود	دارد	
کـه	به	روی	گردشـگران	آغوش	گشـوده	اند	
.	غـار	کمربند	و	هوتو	بهشـهر	از	معروفترین	
غارهـا	با	شـهره	جهانـی	در	مازندران	اسـت	
پارینـه	 نخسـتین	 انسـانهای	 زیسـتگاه	
سـنگی،	میانـه	سـنگی	و	نوسـنگی	بودند.

غـار	کمربنـد	در	قسـمت	غربی	شهرسـتان	
بهشهر	و	در	حاشیه	شـرقی	روستای	شهید	
آبـاد	واقـع	شـده	اسـت	کـه	دارای	۱۰	متـر	
طـول	و	۴	متـر	عـرض	بـوده	و	از	کـف	تـا	
سـقف	پنـج	متـر	ارتبـاع	دارد.	طـی	کاوش	
در	ایـن	غـار	۲۸	الیـه	۲۰	سـانتی	متـری	
شناسـایی	شـده	کـه	از	نظـر	گاهنـگاری	
تاریخـی	حـد	فاصـل	۹۵۳۰	ق.	م	را	شـامل	
مـی	شـود	و	کاوشـگری	ایـن	غار	بـه	همراه	
اواخـر	دهـه	۴۰	میـالدی	 غـار	هوتـو	در	
توسـط	هیئـت	باسـتان	شناسـی	دانشـگاه	
پنسـلیوانیا	به	سرپرستی	پرفسـور	استانلی	

کـون	انجام	شـد.
غـار	هوتـو	در	فاصله	۱۰۰	متری	شـرق	غار	کمربنـد	واقع	شـده	و	مجموعا	۱۷	الیه	اسـتقراری	از	
دوره	فراپارینه	سـنگی	تا	دوره	اسـالمی	در	آن	شناسـایی	شـده	است،	سـاکنان	غار	هوتو	در	دوره	
فراپارینـه	سـنگی	نسـبت	بـه	دروی	غالت	و	کشـت	حبوبـات	آگاهی	نداشـته	و	تنها	با	سیسـتم	

تغذیه	متناسـب	با	گـردآوری،	شـکار	و	صید	امـرار	معاش	مـی	کردند.
غــار	نرگســی:	در	جنــوب	شــرقی	روســتای	گرجــی	محلــه	و	در	جنــب	شــمالی	دره	ای	با	شــیب	
بســیار	تنــد	کــه	رودخانــه	نــکا	از	آن	مــی	گــذرد	قــرار	دارد.	ایــن	غــار	دارای	دو	دهانــه	نســبتا	
ــه	 ــاالر	اول	را	ب ــه	ت ــه	دسترســی	ب ــوده	ک ــز	در	جهــت	شــرقی-غربی	ب ــزرگ	و	شــگفت	انگی ب
وســعت		۱۳۰	متــر	مربــع	میســر	می	کنــد	و	تــاالر	دوم	بــا	وســعت	تقریبــی	۳۰۰	متــر	مربع	در	

بخــش	غربــی	ایــن	غــار	واقــع	شــده	اســت.
غــار	دانیــال	:	ایــن	غــار	زیبــا	در	ارتفاعــات	مشــرف	بــه	سلمانشــهر	در	غــرب	مازنــدران	واقــع	
شــده	اســت	و	بــرای	رســیدن	بــه	ایــن	غــار	بایــد	از	روســتای	چــاری	و	ارتفاعــات	جنگلــی	عبور	

کــرد	و	بــه	دهانــه	غــار	رســید.
داخــل	غــار	بســیار	ســرد	بــوده	و	آب	گــوارا	و	ســردی	هــم	در	داخــل	آن	جــاری	اســت،	مــواد	
آهکــی	چکیــده	زا	ســقف	غــار	منظــره	زیبایــی	دارد	و	پهنــای	غــار	از	دو	تــا	پنــج	متــر	متغیــر	و	
طــول	آن	نامعلــوم	اســت	و	بــه	گفتــه	بومیــان	بــه	شــش	هــزار	متــر	مــی	رســد	.	شــباهت	هــای	

زیــادی	بیــن	غــار	دانیــال	و	علیصــدر	وجــود	دارد	.
غار	اسـپهبد	خورشـید:	برای	رسـیدن	به	این	غار	که	از	شـهرت	جهانی	برخوردار	اسـت،	صعود	از	
ارتفاعات	حاشـیه	شـرقی	جاده	سـواد	کوه	مقابل	آبادی	دوآب	و	ابتدای	دوراهـی	خطیر	کوه	الزم	
اسـت.	دو	آب	و	دوراهی	خطیرکوه	در	۷۰	کیلومتری	قائمشـهر	به	تهـران	و	۲۰	کیلومتری	بعد	از	
شـهر	پل	سفید	واقع	شـده	اسـت	و	از	آنجا	غار	اسپهبد	خورشـید	براحتی	قابل	مشـاهده	است.

ایــن	غــار	عــالوه	بــر	زیبائی	هــای	طبیعــی	از	جاذبــه	هــای	تاریخــی	نیــز	برخــوردار	اســت	و	عده	
ای	مورخانــه	ایــن	اثــر	زیبــای	طبیعــی	را	بــا	نــام	دژ	افســانه	ای	مــی	شناســند	و	آثــار	باســتانی	
داخــل	آن	بیانگــر	ایــن	امــر	اســت	کــه	احتمــاال	از	مراکــز	مهــم	دفاعــی	و	پناهــگاه	اســپهبدان	

مازنــدران	در	قــرون	اولیــه	اســالمی	اســت.
داخــل	غــار	اســپهدان،	بصــورت	تاالرهــای	ســاده	و	تقریبــا	دایــره	شــکل	اســت	کــه	۱۹.۷۵	متر	
طــول	و	۱۴.۳۵	متــر	عــرض	داشــته	و	فاصلــه	بیــن	کــف	و	ســقف	آن	بــه	۱۵	متــر	مــی	رســد	و	
از	جملــه	طــاق	هــای	مشــهور	جهــان	بــه	شــمار	مــی	رود	و	از	ابتــدای	غــار،	راهــروی	باریکــی	
وجــود	دارد	کــه	آثــار	اتاقهــای	متعــدد	اطــراف	آن	باقــی	مانــده	و	دو	اتــاق	بــزرگ	در	راســت	و	
چنــد	اتــاق	در	ســمت	چــپ	بــا	بناهــای	انتهــار	غــار	هــر	یــک	کاربــرد	مختلــف	داشــته	اســت.
سـقف	همه	آنها	با	چوبهای	قطور	جنگلی	تیرکشـی	شـده	اسـت	و	جالب	ترین	قسـمت	غار	بنای	
چـپ	آن	اسـت	کـه	تقریبا	سـالم	مانـده	و	بـا	دقـت	در	آن	می	تـوان	به	معمـار	داخل	غار	دسـت	
یافـت	.	راهـرو	میانـی	غـار	۱۱۵	متـر	طـول	دارد	و	در	ابتـدای	آن	پلکانی	مشـاهده	می	شـود	که	
هفـت	پلـه	بـا	ارتفـاع	۲۷	سـانتیمتر	در	آن	دیـده	می	شـود	که	پله	ششـم	بـه	یک	پاگـرد	تبدل	

شـده	و	بـا	گردش	بـه	چپ	بـه	داخل	طبقـه	فوقانـی	راه	پیدا	مـی	کند.
ــان،	 ــه،	کال،	زنگی ــدر،	دیوخان ــوس،	لی ــرا	چال ــخ	م ــار	ی ــده،	غ ــره	ش ــای	ذک ــر	غاره ــالوه	ب ع

شــیلک،	ســوت	شــاه،	پیــرزن	خانــی	نــور،	چیلــک	چلنــدر	و...		از	غارهــای	زیبا	و	
ــه	شــمار	مــی	رود. ــدران	ب ــی	مازن دیدن

غـار	دسـکند	آمـل:	از	دیگـر	غارهـای	زیبـای	مازنـدران	اسـت	کـه	همـواره	پای	
باسـتان	شناسـان	و	کوهنوردان	به	آن	گشوده	شـده	اسـت،	به	فاصله	۸۵	کیلومتری	
از	آمـل	و	در	فاصلـه	۷۰۰۰	متـری	شـمال	جـاده	و	رودخانـه	هـراز	و	همچنین	در	
شـرق	روسـتای	پلمون	جاده	ای	که	به	سـمت	شـهر	رینـه	و	روسـتای	آبگرم	می	
رود	در	سـینه	کـش	کوهـی	سـترگ	۳۵	دخمه	تا	ارتفـاع	صد	متـری	در	دل	کوه	کنده	شـده	اند.
	ایــن	دخمــه	هــا	بصــورت	پناهــگاه	و	ماننــد	دژ	مســتحکمی	اســت	کــه	راه	یابــی	بــه	بعضــی	از	
قســمت	هــای	آن	ســخت	و	غیــر	ممکــن	اســت	و	تنهــا	راه	دسترســی	بــه	آنهــا	اســتفاده	از	ابزار	
صخــره	نــوردی	اســت	ایــن	دخمــه	ســنگی	یکــی	از	شــاخص	تریــن	نمونــه	هــا	در	محــور	هــراز	
و	حتــی	ایــران	اســت،	تعــدد	طبقــات	بــا	همدیگــر	در	ارتباطنــد.	تزییــن	دیــواره	بعضــی	از	اتــاق	
هــا	از	کــف	تــا	ارتفــاع	۶۰	ســانتیمتر	بــا	کاهــگل	و	گل	اخــری	)در	دخمــه	ســنگی	آب	اســک	
نیــز	همیــن	مــورد	وجــود	دارد(،	ایجــاد	دیــوار	دفاعــی	بــا	مصالــح	ســنگ	و	ســاروج	و	همچنین	

المانهــای	کلــی	تنهــا	بخشــی	از	خصوصیــات	ویــژه	ایــن	دخمــه	هــا	اســت.
بـا	بررسـی	غار	دسـتکند	آب	اسـک	تنها	یـک	غار	در	دو	طبقه	بسـیار	زیبا	سـاخته	شـده	اسـت	
کـه	شـامل	یـک	اتاق	روبـاز	با	یـک	طاقچـه	در	جهت	شـرقی،	طبقـه	دوم	بـا	یک	سـکو،	ورودی	
قوسـی	شـکل،	اتاقـی	به	ابعـاد	یـک	متـر	در	دو	متـر،	در	جهت	شـرق	این	اتـاق	داالنی	بـه	طول	
یـک	بـا		ارتفـاع	یک،	که	یک	شـخص	بصـورت	خمیده	می	توانـد	وارد	فضایی	شـود	کـه	در	واقع	
شـامل	یک	سـرویس	بهداشـتی	به	همـراه	یـک	)احتماال(	حمام	با	سـکویی	بـه	ارتفـاع	نیم	متر	
و	بـه	طـول	یـک	مترو	نیم	ایجاد	شـده	اسـت.	در	حـال	حاضر	بخش	هایـی	از	غار	های	دسـتکند	
روسـتای	آب	اسـک	توسـط	روسـتاییان	بومی	دامدار	تبدیـل	به	آخـور	و	محل	نگهـداری	علوفه	
و	دام	شـده	اسـت	یـا	اینکه	ایـن	دخمه	هـا	در	ابتـدا	با	همین	نـوع	کاربری	ایجاد	شـده	باشـند.

ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــدران	ب ــوردی	در	مازن ــه	ورزش	کوهن ــد	ب ــت	و	عالقمن ــتدار	طبیع ــک	دوس ی
تاکنــون	بیشــتر	غارهــای	اســتان	را	پیمایــش	کرده	گفــت:	متاســفانه	معرفــی	خوبــی	در	زمینه	

شناســایی	غارهــای	اســتان	صــورت	نگرفتــه	و	غارنــوردی	چنــدان	جــا	نیفــاده	اســت.
ــردان	 ــت	گ ــا	بســوی	طبیع ــیاری	از	غاره ــه	بس ــوز	دهان ــه	هن ــان	اینک ــا	بی ــالمی	ب ــی	اس عل
گشــوده	نشــده	اســت	گفــت:	مازنــدران	بــا	داشــتن	بیــش	از	۱۰۰	غــار	طبیعــی	و	تاریخــی	از	

ــی	نظیــر	اســت. ــا	عمــق	مناســب	و	طبیعــی	در	کشــور	ب ــی	ب نظــر	داشــتن	غارهای
	وی	بیــان	داشــت:	وضعیــت	ایــن	غارهــا	چنــدان	مناســب	نیســت	و	متاســفانه	بخشــی	از	غــار	

دســتکند	بــه	آغــل	دام	تبدیــل	شــده	اســت.
بــه	گفتــه	اســالمی،	غــار	دانیــال	هماننــد	غــار	علیصــدر	و	از	جملــه	غارهــای	رودخانــه	ای	بــه	
شــمار	مــی	رود	کــه	بایــد	بــا	برنامــه	ریــزی	مناســب	بــرای	رونــق	تورهــای	غارنــوردی	اقــدام	

شــود	و	حیــف	اســت	از	ایــن	جاذبــه	هــای	طبیعــی	و	ورزشــی	بهــره	چندانــی	نبریــم.
ــای	 ــه	ه ــه	جاذب ــی	را	از	جمل ــای	طبیع ــز	غاره ــدران	نی ــی	مازن ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
گردشــگری	اســتان	برشــمرد	و	گفــت:	مازندران	بهشــتی	بــرای	غارنوردان	و	باستانشــنان	اســت	

ــی	اســت. ــد	بهشــهر	داری	شــهره	جهان ــو	-	کمربن ــه	هوت ــار	اســتان	از	جمل ــد	غ و	چن
ــرد	و	 ــاد	ک ــگاه	ی ــن	پناه ــوان	آخری ــه	عن ــن	اســپهبد	تبرســتان	ب ــار	خورشــید	آخری وی	از	غ
گفــت:	ایــن	غــار	کــه	احتمــاال	در	اواخــر	دوره	ساســانی	ســاخته	شــده	اســت،	در	قــرون	اولیــه	

ــوده	اســت. اســالمی	ســنگر	دفاعــی	مهــم	تبرســتان	ب
ــای	 ــد	و	پ ــده	ان ــایی	ش ــی	شناس ــردم	محل ــط	م ــدران	توس ــی	مازن ــای	طبیع ــتر	غاره بیش
ــاز	نشــده	اســت.		 ــا	ب ــه	آنه ــه	شناســی	و	متخصصــان	باســتان	شناســی	ب پژوهشــگران	دیرین

غارنوردی در مازندران/ مهمانی در زیستگاه پارینه سنگی ها 
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قــرار	گرفتــن	در	کنــار	خلیــج	فــارس	باعــث	شــده	اســت	تــا	
ــه	عنــوان	قطــب	ماهــی	و	میگــوی	کشــور	 اســتان	بوشــهر	ب
محســوب	شــود	و	بســیاری	از	غذاهــای	ســنتی	ایــن	اســتان	با	

همیــن	محصــوالت	دریایــی	تهیــه	شــود.
اســتان	بوشــهر	ســرزمین	نخلســتان	های	سرســبز	نیــز	بــوده	
ــتان	 ــن	اس ــای	کشــور	در	ای ــی	از	خرم ــل	توجه و	بخــش	قاب
ــا	 ــت	ت ــده	اس ــث	ش ــوع	باع ــن	موض ــود	و	همی ــد	می	ش تولی
ــا	 ــی	از	خرم ــرهای	متنوع ــا	و	دس ــتان	غذاه ــن	اس ــردم	ای م

تهیــه	کننــد.

رنگینک
ــه	 ــا	تهی ــا	خرم ــه	ب ــی	ک ــواد	غذای ــی	از	خوشــمزه	ترین	م یک
ــی	 ــای	مختلف ــه	دارای	گونه	ه ــت	ک ــک	اس ــود،	رنگین می	ش
اســت.	رنگینــک	جــزو	شــیرینی	هایــی	اســت	کــه	در	عیــن	
ــن	 ــه	همی ــود،	ب ــی	ش ــه	م ــاده	تهی ــیار	س ــمزگی،	بس خوش

ــادی	دارد. ــداران	زی ــر	طرف خاط
ــرای	تهیــه	رنگینــک،	پــس	از	اینکــه	هســته	خرمــا	خــارج	 ب

شــد،	دانه	هــای	خرمــای	پــر	
ــرف	 ــک	ظ ــردو،	در	ی ــا	گ ــده	ب ش
ــه	در	 ــود	و	آردی	ک ــده	می	ش چی
روغــن	ســرخ	شــده	اســت،	بــر	روی	خرمــا	ریختــه	می	شــود.
رنگینــک	یکــی	از	پایه	هــای	ثابــت	ســفره	ناهــار	مــردم	
اســتان	بوشــهر	اســت	که	عــالوه	بــر	شــیرینی	و	خوشــمزگی،	
دارای	کالــری	بســیار	باالیــی	اســت	و	بــه	عنــوان	یــک	غــذای	

ــود. ــوب	می	ش ــرژی	محس پران

گمنه یا للک
للــک	یکــی	از	غذاهــای	مــورد	عالقــه	مــردم	اســتان	بوشــهر	
اســت	کــه	از	گنــدم	تهیــه	می	شــود؛	گنــدم	بــه	جــای	آنکــه	
ــک	 ــا	ی ــود،	ب ــه	آرد	ش ــل	ب ــه	تبدی ــود	ک ــیاب	ش ــدر	آس آنق

ــود. ــد	می	ش ــک	تولی ــده	و	لل ــیاب	ش ــر	آس ــه	کمت درج
للــک	بــه	جــای	برنــج	و	نــان	همــراه	بــا	غــذا	مصــرف	
ــی	 ــا	غذاهای ــوال	ب ــک	را	معم ــهر،	لل ــردم	بوش ــود؛	م می	ش
ــا	 ــو	و	ی ــی	و	میگ ــه	ماه ــا	قلی ــو	و	ی ــی	و	میگ ــون	ماه همچ

می	کننــد. مصــرف	 بادمجــان	
بــرای	پختــن	للــک،	ابتدا	پیــاز	داغ	درســت	کــرده،	بعــد	به	آن	
آب	می	زننــد.	بعــد	از	جــوش	آمــدن	آب،	گنــدم	را	کــه	قبــاًل	
بــو	داده	انــد	بــه	آن	می	افزاینــد	و	ماننــد	

ــد. ــج	دم	می	کنن برن

ته انداز ماهی
یکــی	از	غذاهــای	پرکاربــرد	در	اســتان	بوشــهر،	ته	انــداز	
ــیار	 ــه	بس ــز	عالق ــتان	نی ــن	اس ــردم	ای ــه	م ــت	ک ــی	اس ماه

ــد. ــه	آن	دارن ــادی	ب زی
ــا	 ــداز،	ماهــی	را	ســرخ	کــرده	و	همــراه	ب ــه	ان ــرای	پختــن	ت ب
پیــاز	و	ســبزیجات	)گشــنیز	و	شــوید(	هنــگام	دم	کــردن	برنج	
ــه	 ــز	ب ــو	نی ــداز	میگ ــد.	ته	ان ــی	گذارن ــج	م ــه	الی	برن آن	را	الب
ــه	 ــه	ب ــالف	ک ــن	اخت ــا	ای ــود.	ب ــه	می	ش ــن	روش	تهی همی

ــد. ــتفاده	می	کنن ــو	اس ــی	از	میگ ــای	ماه ج

نان ها
در	اســتان	بوشــهر	پختــن	دو	نــوع	نــان	معمــول	اســت؛	یکــی	
در	تنــور	و	دیگــری	روی	تابــه	.	نــان	تنــوری	ضخیــم	اســت	که	
بــه	گــرده	مشــهور	اســت	و	روی	آن	را	کنجــد	می	پاشــند	و	در	

ــد. ــور	می	پزن تن
نــان	نــازک	را	بــا	ابــزاری	بــه	نــام	تیــر	روی	صفحــه		تختــه	ای	
بــه	نــام	خــون	پهــن	می	کننــد	ســپس	آن	را	روی	تابــه	
ــل	 ــا	قاب ــا	ماه	ه ــازک	و	خشــک	ت ــان	ن ــن	ن ــوع	ای ــد.	ن می	پزن

ــت. ــداری	اس نگه

غذاهای خوشمزه دریایی و دسرهای متنوع خرمایی در استان بوشهر
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روی	تابــه	نــان	نــرم	و	کوچکتــری	بــه	نام	مشــتک	
یــا	بلبــل	نیــز	تهیــه	می	شــود	کــه	بیشــتر	بــرای	
نان	هــای	 انــوان	 صبحانــه	صــرف	می	شــود.	
دیگــری	بــه	نــام	نــان	شــیرین،	قراپیــچ	پــادرازک	

ــود.	 ــه	می	ش ــز	تهی نی

قلیه ماهی
قلیــه	ماهــی	از	غذاهــای	پــرآوازه	و	خوشــمزه	
ــام	 ــه	ن ــا	چاشــنی	ترشــی	ب ــه	ب بوشــهر	اســت	ک

ــود. ــه	می	ش ــدی	تهی ــر	هن تم
ــیر	را	 ــاز	و	س ــدا	پی ــی،	ابت ــه	قلیه	ماه ــرای	تهی ب
ــه	آن	 ــا	گشــنیز	ب ــرده	ســبزی	ماهــی	ی ســرخ	ک
افــزوده	و	ماهــی	را	روی	آن	ســرخ	می	کننــد.	
ــه	 ــز	ب ــه	نی ــک	و	زردچوب ــل	و	نم ــات	فلف ادویه	ج
آن	می	افزاینــد.	ســپس	آب	تمرهنــدی	و	مقــداری	

ــد. ــی	زنن ــه	آن	م آرد	ب

قلیه میگو
میگــو	در	اســتان	بوشــهر	بــه	روش	هــای	مختلــف	
و	متنوعــی	طبــخ	و	مصــرف	مــی	شــود	کــه	یکــی	
ــا	میگــو	تهیــه	 از	خوشــمزه	ترین	غذاهایــی	کــه	ب

مــی	شــود،	قلیــه	میگــوی	بوشــهری	اســت.
روش	تهیــه	قلیــه	میگــو	شــبیه	روش	طبــخ	قلیــه	
ماهــی	اســت	ولــی	بــه	جــای	ماهــی	از	میگــو	در	

ــود. ــتفاده	می	ش ــذا	اس ــن	غ ای

قیمه بوشهری
ــا	قیمه	هــای	شــهرهای	دیگــر	 قیمــه	بوشــهری	ب
ــم	 ــه	ه ــوع	قیم ــن	ن ــادی	دارد؛	ای ــای	زی تفاوت	ه
ــر	 ــا	دیگ ــزه	ب ــر	م ــم	از	نظ ــری	و	ه ــر	ظاه از	نظ

ــت. ــاوت	اس ــا	متف قیمه	ه
قیمــه	بوشــهری	را	می	کوبنــد	و	بایــد	طــوری	
ــا	زدن	قاشــق	 ــه	شــده	باشــد	کــه	ب گوشــت	آن	ل
کــش	بیایــد.	ایــن	خــورش	معمــوالً	بــا	شــکر	پلــو	

صــرف	می	شــود.
ــای	 ــی	از	غذاه ــو	یک ــکر	پل ــهری	و	ش ــه	بوش قیم
ــتان	 ــر	در	اس ــرم	و	صف ــم	های	مح ــمی	مراس رس
ــه	 ــذری	پخت ــرای	ن ــوال	ب ــت	و	معم ــهر	اس بوش
ــاد	دارای	 ــم	زی ــه	آن	در	حج ــه	تهی ــود	ک می	ش

ــت. ــود	اس ــاص	خ ــختی	های	خ س

حلوای انگشت پیچ
حلــوای	انگشــت	پیــچ	یکــی	از	غذاهــای	مجلســی	
و	لذیــذ	اســت	و	بــرای	تهیــه	آن	نیــاز	بــه	وقــت	و	
حوصلــه	و	ســلیقه	اســت.	وقتــی	خــوراک	اصلــی	
قلیــه	ماهــی	باشــد	به	علــت	اینکــه	طبــع	ماهــی	
ســرد	اســت	و	آن	را	تنــد	و	تیــز	هــم	درســت	مــی	
ــا	 ــا	رنگینــک	و	ی ــی	ی ــوا	خرمای ــرا	حل ــد؛	اکث کنن
حلــوای	انگشــت	پیــچ	را	هــم	کنــار	آن	ســرو	مــی	

کننــد.

پخت ماهی به روش های مختلف
ــد	و	الزم	 ــیار	مفی ــی	بس ــاده	غذای ــک	م ــی	ی ماه
ــه	ای	 در	برنامــه	غذایــی	اســت	کــه	از	ارزش	تغذی
بســیار	باالیــی	برخــوردار	اســت	و	بــه	روش	هــای	

ــود. ــخ	می	ش ــی	طب مختلف
آب	پزکــردن	یکــی	از	روش	هــای	مناســب	پخــت	
و	پــز	ماهــی	اســت	کــه	در	آن	از	روغــن	اســتفاده	
نمی	شــود	و	لــذا	بــرای	افــرادی	کــه	رژیــم	
ــه	 ــد	اضاف ــا	نمی	خواهن ــد	و	ی ــش	وزن	دارن کاه

وزن	پیــدا	کننــد	روش	ایده	آلــی	اســت.

ســرخ	کــردن	از	جملــه	روش	هــای	ســریع	طبــخ	غــذا	
ــی	و	 ــتفاده	از	چرب ــل	اس ــه	دلی ــن	روش	ب ــت.	ای اس
روغــن	زیــاد،	خطــر	چاقــی	و	افزایــش	وزن	را	افزایــش	

می	دهــد.
ماهــی	دودی	بــا	اســتفاده	از	شــور	کــردن	ماهــی	بــه	
ــود.	 ــه	می	ش ــرد	تهی ــپس	دود	س ــوط	و	س روش	مخل
ــرای	افزایش	زمان	ماندگاری	 دود	دادن	ماهــی	نه	تنها	ب
بلکــه	ســبب	بهبــود	طعــم	و	دلپذیــری	ماهــی	

می	شــود.

میگو سوخاری و میگو پلو
یکــی	از	غذاهــای	مــورد	عالقــه	بوشــهری	ها،	میگــوی	
ســوخاری	اســت	کــه	دارای	ارزش	غذایــی	بســیار	

ــادی	اســت. زی
میگــو	بــه	مــوادی	همچــون	تخم	مــرغ،	آرد	ســوخاری،	
جــوش	شــیرین،	زعفــران	و	نمــک	آغشــته	مــی	شــود	

و	ســپس	در	روغــن	ســرخ	می	شــود.
میگــو	پلــو	یکــی	دیگــر	از	غذاهایــی	ســنتی	و	محلــی	
ــبزیجات	و	 ــا	س ــراه	ب ــو	هم ــت	.	میگ ــهری	ها	اس بوش
ــه	الی	 ــود	و	الب ــرخ	می	ش ــاز	س ــورد	نی ــات	م ادویه	ج

ــرد. ــرار	می	گی ــج	ق برن
	

مسقطی جنوبی
یکــی	از	شــیرینی	های	جنوبــی	بــه	خصــوص	بوشــهر	
ــل	و	 ــتفاده	از	گالب،	ه ــا	اس ــه	ب ــت	ک ــقطی	اس مس
زعفــران،	شــکر،	کــره	و	مغــز	پســته	تهیــه	می	شــود.

یتیمک بوشهری
یتیمــک	یــک	غــذای	بوشــهری	اســت	کــه	شــاید	بــه	
نوعــی	معــادل	یتیمچــه	معروفــی	باشــد	کــه	در	تمــام	

نقــاط	کشــور	پختــه	می	شــود.
ایــن	غــذا	گوشــت	نــدارد	و	ســرخ	کــرده	نیســت	و	بــه	
همیــن	دلیــل	می	تــوان	آن	را	در	دســته	غذاهــای	

ســالم	و	رژیمــی	جــا	داد.
ــه	دلیــل	داشــتن	لوبیــا،	 ضمــن	ایــن	کــه	یتیمــک	ب
پروتئیــن	خوبــی	دارد	و	اســتفاده	از	بادمجــان	در	
ترکیبــش،	آن	را	لذیــذ	و	خــوش	طعــم	کــرده	اســت.

لگیمات
یکــی	از	مشــهورترین	و	پرطرفدارتریــن	شــیرینی	های	
ســنتی	اســتان	بوشــهر	اســت	کــه	در	جنــوب	اســتان	
ــور	 ــه	وف ــادی	دارد	و	ب ــدان	بســیار	زی بوشــهر	عالقمن

ــود. ــه	می	ش تهی
ایــن	شــیرینی	چــون	از	شــیره	خرمــا	درســت	
می	شــود	در	واقــع	یــک	نــوع	شــیرینی	ســالم	اســت	و	
ــرژی	 ــر	ان ــری،	پ ــرای	بچه	هــا	مفیــد	و	پرکال به	ویــژه	ب
ــن	بســیار	خوشــمزه	و	خــوش	 و	خون	ســاز	و	همچنی

ــت. ــوراک	اس خ
لگیمــات	بــا	اســتفاده	از	آرد	گنــدم،	آب،	شــیره	خرمــا،	
ــه	 ــن	تهی ــرغ	و	روغ ــر،	تخم	م ــه	خمی ــته،	مای نشاس

می	شــود.

مجبوس
مجبــوس	یــا	مکبــوس	یــک	غــذای	عربــی	اســت	کــه	
ــراه	 ــه	هم ــف	ب ــای	مختل ــا	ادویه	ه ــو	ب ــوط	پل از	مخل

ــود. ــت	می	ش ــرغ	درس م
ــوب	 ــادی	درجن ــیار	زی ــت	بس ــذا	از	محبوبی ــن	غ ای

ــت. ــوردار	اس ــهر	برخ ــتان	بوش اس
ــج،	 ــون	برن ــوادی	همچ ــوس	از	م ــن	مجب ــرای	پخت ب
ــف	 ــات	مختل ــی	و	ادویه	ح ــه	فرنگ ــاز،	گوج ــرغ،	پی م

اســتفاده	می	شــود.
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ــت	 ــمال	دش ــرز	و	ش ــته	کوه	الب ــی	رش ــال	جنوب ــری	در	ی ــل	قرارگی ــه	دلی ــمنان	ب ــتان	س اس
ــرای	 ــع	و	چشــم	نوازی	را	ب ــر	دارای	تفرجگاه	هــای	پرشــماری	اســت	کــه	صحنه	هــای	بدی کوی

ــد.	 ــم	می	زنن ــافران	رق مس
ــی	 ــه	دلیــل	قرارگیــری	در	امتــداد	جنوب ــران،	ب ــاور	ای اســتان	ســمنان	ششــمین	اســتان	پهن
ــک	و	 ــرم	و	خش ــم	گ ــار	اقلی ــر	چه ــر	دارای	ه ــت	کوی ــمالی	دش ــوار	ش ــرز	و	ن ــته	کوه	الب رش
بیابانــی،	نیمــه	مرطــوب،	جنگلــی	و	هیرکانــی	و	همچنیــن	کوهســتانی	و	معتــدل	اســت	کــه	

ــد. ــان	باش ــار،	یکس ــن	دی ــام	فصــول	در	ای ــول	تم ــود	ط ــث	می	ش باع
اســتان	ســمنان	عــالوه	بــر	همســایگی	بــا	یــزد،	تهــران،	اصفهــان،	خراســان	رضــوی	و	شــمالی،	
ــر	ســر	چهــارراه	شــمال	شــرق	نیــز	واقــع	اســت	و	کریــدور	شــمال- ــدران،	ب گلســتان	و	مازن
جنــوب	و	شــرق-غرب	در	ایــن	اســتان	بــا	یکدیگــر	تالقــی	می	کنــد	ایــن	شــرایط	باعــث	شــده	
تــا	در	ســال	گذشــته	ایــن	اســتان	پذیــرای	۲۵میلیــون	زائــر	امــام	رضــا)ع(	باشــد	کــه	در	نــوع	

ــت. ــر	اس ــود،	کم	نظی خ
ــامل	 ــا	ش ــه	ای	از	تفرجگاه	ه ــا	مجموع ــده	ت ــث	ش ــا	باع ــس	ام ــار	قوم ــی	دی ــرایط	اقلیم ش
کوهســتانی،	جنگلــی،	کویــری	و	بیابانــی	یکجــا	در	ایــن	دیــار	جمــع	شــوند	تــا	بتواننــد	هــر	
نــوع	ســلیقه	ای	را	بــه	ســمت	خــود	جــذب	کننــد.	در	ادامــه	پنــج	تفرجــگاه	مهــم	ایــن	اســتان	

برمی	شــماریم. را	
	

چشمه علی دامغان
	چشــمه	علی	مکانــی	دیدنــی	در	۳۵	کیلومتری	شــمال	دامغــان	در	مســیر	راه	دامغان-	کیاســر-	
ســاری	و	در	میــان	روســتاهای	آســتانه	و	کالتــه	رودبــار	قــرار	دارد.	ایــن	چشــمه	کــه	آب	شــهر	
ــی	 ــن	شــهر	و	مکان ــای	ای ــز	از	آن	تأمیــن	می	شــود،	یکــی	از	مناطــق	بســیار	باصف دامغــان	نی

مناســب	بــرای	گذرانــدن	یــک	روز	تابســتانی	اســت.
بــا	توجــه	بــه	شــواهد	تاریخــی،	در	گذشــته	بــه	دلیــل	وجــود	چندیــن	مجــرای	آب	در	ایــن	باغ	
بــه	آن	»عالــی	بــوالغ«	یــا	»هــزار	چشــمه«	می	گفتنــد	ویژگی	هــای	خــاص	اقلیمــی	و	محیــط	
ــه	و	 ــن	منطق ــم	ای ــا	از	زمان	هــای	قدی سرســبز	و	باصفــای	چشــمه	علی	باعــث	شــده	اســت	ت

چشــمه		آن	موردتوجــه	مــردم	و	حاکمــان	قــرار	گیــرد.
ــاب	 ــان	به	حس ــهر	دامغ ــای	ش ــن	تفریحگاه	ه ــی	از	مهم	تری ــه	یک ــمه	علی	ک ــه		چش مجموع

ــوده	اســت. ــح	تابســتانی	پادشــاهان	قاجــار	ب ــرای	تفری ــی	ب ــع	فضای ــد،	درواق می	آی
ــل	 ــن	دلی ــه	همی ــد	ب ــار	بوده	ان ــان	موردتوجــه	پادشــاهان	قاج اســتان	ســمنان	و	شــهر	دامغ
آغامحمدخــان	و	فتحعلی	شــان	قاجــار	اقــدام	بــه	ســاخت	ایــن	عمــارت	در	ایــن	منطقــه	کردند.	
عالقــه		فتحعلــی	شــاه	بــه	ایــن	خطــه	از	ایــران	بــه	ایــن	دلیــل	اســت	کــه	شــهر	دامغــان	درواقع	

زادگاه	وی	بــوده	و	او	در	مولودخانــه		دامغــان،	متولــد	شــده	اســت.
وی	پــس	از	بــه	ســلطنت	رســیدن،	چندیــن	بــار	بــه	ایــن	شــهر	ســفرکرده	اســت.	زمانــی	کــه	
فتحعلی	شــاه	بــرای	جلوگیــری	از	پیشــرفت	های	نــادر	میــرزا	پســر	شــاهرخ	نــادری	در	مشــهد	
ــه	ســمت	خراســان	می	رفــت،	در	ایــن	مــکان	توقــف	کــرد	و	همــان	زمــان	دســتور	داد	کــه	 ب

ایــن	عمــارت	را	در	آنجــا	بنــا	کننــد.

پــس	از	ســاخت	عمــارت	فــوق،	شــاه	اعــالم	کــرد:	»ایــن	عمــارت،	کعبــه	ثانــی	نیــاز	دارد«	و	
دســتور	داد	تــا	مســجدی	در	کنــار	چشــمه	بســازند.	پــس	در	کنــار	ایــن	عمــارت	مســجدی	بــا	
طاق	هــای	رومــی	ســاخته	شــد	کــه	تــا	چندیــن	ســال	قبــل	نیــز	آثــاری	از	آن	دیــده	می	شــد.	
فتحعلی	شــاه	در	آن	زمــان	دســتور	داد	وقف	نامــه	ای	را	بــرای	چشــمه	علی	بــر	دو	ســنگ	حــک	
کــرده	و	در	مســجد	نصــب	کننــد	ولــی	بــه	دلیــل	عــدم	کارایــی	و	مخروبــه	شــدن	مســجد،	آثار	

باقیمانــده	تخریــب	و	مجــدداً	در	همــان	محــل	مســجدی	زیبــا	احــداث	شــد.
ــی	و	پــای	چنــار	قدیمــی	 آب	ایــن	چشــمه	از	مجموعــه	چشــمه	هایی	کــه	کــف	اســتخر	غرب
ــده	 ــث	ش ــه	باع ــن	منطق ــی	ای ــای	طبیع ــت	و	ویژگی	ه ــود.	قدم ــن	می	ش ــود	دارد،	تأمی وج
اســت	کــه	همــواره	مورداحتــرام	مــردم	باشــد.	روایت	هــای	مذهبــی	متعــددی	نیــز	دربــاره	ی	

ــردم	رواج	دارد. ــان	م ــن	چشــمه	در	می ای
	

مجن شاهرود و تنگه داستان 
مجــن	در	۳۵	کیلومتــری	شــمال	غربــی	شــاهرود،	در	بخــش	بســطام	شــاهرود	قــرار	گرفتــه	
اســت.	ایــن	آبشــار	زیبــا	و	باصفــا،	یکــی	از	جلوه	هــای	طبیعــی	شــهر	مجــن	اســت.	در	مســیر	
شــاهرود	بــه	بســطام	پــس	از	۱.۸	کیلومتــر	راه	آســفالته	عریضــی	در	ســمت	چــپ	مــا	دیــده	
می	شــود	کــه	مســیر	روســتای	»مجــن«	اســت.	پــس	از	طــی	۳۱.۵	کیلومتــر	در	ایــن	مســیر	

قدم زدن در جنگل ابروباد؛ گشت وگذار
 در »بهشت گمشده« کویر ایران
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ــیم. ــتای	مجــن	می	رس ــه	روس ب
ــه	آبشــار	می	رســیم	و	 ــا	آبشــار	۱۲.۵	کیلومتــر	راه	اســت	در	انتهــای	ایــن	جــاده	ب از	روســتا	ت
پــس	از	چنــد	متــر	پیــاده	روی	درون	آب	ســرد	می	توانــی	عظمــت	و	زیبایــی	وصف	ناشــدنی	آن	

ــر	آبشــار	نظاره	گــر	باشــید. را	در	زی
ــر	 ــت	مت ــدود	بیس ــا	ح ــوید	و	ب ــرد	و	زالل	ش ــی	س ــد	وارد	آب ــار	مجبوری ــدن	آبش ــرای	دی ب
ــن	آبشــار	در	زمســتان	 ــد.	ای ــذت	ببری ــا	و	هیجــان	آور	از	آن	ل ــی	زیب ــاده	روی	در	آب	و	فضای پی
نیــز	بســیار	دیدنــی	اســت	و	دســته	های	پرتعــداد	کبــک	شــما	را	تــا	دهانــه	آبشــار	همراهــی	

می	کننــد.
ــا	 ــن	دره	زیب ــان	ای ــوار	در	می ــه	ناهم ــی	و	البت ــاده	ای	خاک ــار،	ج ــدای	آبش ــا	ابت ــتا	ت از	روس
احداث	شــده	اســت	کــه	در	حــدود	۱۰	کیلومتــر	مســافت	دارد.	در	کنــار	ایــن	مســیر	درختــان	
ــه	 ــد	ک ــب	نظــر	می	کنن ــی	جل ــی	کاه	گل ــزارع	سرســبز	و	کلبه	های ــات	و	م ــد	ســپیدار،	باغ بلن

بســیار	جــذاب	هســتند.
بعــد	از	گذشــتن	از	دره	»مجــن«	وارد	طبیعــت	کوهســتانی	منطقــه	می	شــوید	و	در	دل	
صخــره	ای	بســیار	عظیــم	طنیــن	آبشــار	مجــن	را	خواهیــد	شــنید.	ایــن	کــوه	صخــره	ای	جالب،	

آبشــار	را	در	محوطــه	ای	باریــک	و	غــار	ماننــد	محصــور	کــرده	اســت.
رود	زیبــای	مجــن،	رودی	فصلــی	بــه	طــول	۲۵	کیلومتــر	بــوده	کــه	پــس	از	مخلــوط	شــدن	بــا	

ریزابه	هــای	زیــادی	در	مســیر	شــرقی	حرکــت	کــرده	و	بــه	رودخانــه	تــاش	می	پیونــدد.
ــت	و	 ــت	اس ــهری	بن	بس ــتانی،	ش ــه	کوهس ــن	در	منطق ــرار	گرفت ــل	ق ــه	دلی ــن	ب ــهر	مج ش

تنهــا	راه	ارتباطــی	آن	جــاده	ای	آســفالت	اســت	کــه	مجــن	را	بــه	شــاهرود	و	بســطام	ارتبــاط	
ــارش	بــرف	 ــا	ب می	دهــد.	آب	وهــوای	مجــن،	در	پاییــز	و	زمســتان	ســرد	و	یخبنــدان	همــراه	ب

ســنگین	و	در	بهــار	و	تابســتان	معتــدل	اســت.
ــان	کهن	ســال	 ــن	درخت ــی	در	اطــراف	شــهر	مجــن	و	همچنی ــار	ســفالی	و	قلعه	های وجــود	آث
ارس	کــه	در	منطقــه	بــه	نــام	»ســور«	مشــهور	هســتند،	نشــانگر	قدمــت	تاریخــی	ایــن	منطقه	
ــاری	و	 ــاخته	اســت،	ســبک	معم ــاز	س ــرد	ممت ــب	جهانگ اســت.	آنچــه	مجــن	را	از	نظــر	جل

طبیعــت	زیبــای	آن	اســت.
در	ایــن	شــهر	خانه	هــا	گرداگــرد	تپــه	ای	در	دامنــه	کــوه	و	در	میــان	دو	رودخانــه	»پــی	حصــار«	
ــا	شــده	اســت.	درمجمــوع	 ــد،	بن و	»پیــش	ده«	کــه	از	کوه	هــای	اطــراف	سرچشــمه	می	گیرن
طبیعــت	سرســبز	و	رودخانه	هــای	جــاری،	مجــن	را	بــه	باغــی	دلگشــا	در	حاشــیه	کویــر	مبــدل	

ســاخته	اســت.
	

جنگل ابر شاهرود
جنــگل	ابــر	بــه	جــرات	نگیــن	انگشــتری	گردشــگری	اســتان	ســمنان	اســت؛	ایــن	جنــگل	
ــت.	 ــال	اس ــزار	س ــون	و	۳۰۰ه ــه	میلی ــن	س ــه	س ــا	ب ــده	دنی ــود	زن ــال	ترین	موج کهن	س
جنــگل	ابــر	قســمتی	از	قدیمی	تریــن	و	زیباتریــن	جنگل	هــای	هیرکانــی	محســوب	
می	شــود	و	بــا	گونه	هــای	گیاهــی	و	جانــوری	نــادر،		یکــی	از		زیباتریــن	جنگل	هــای	

ــران	اســت. ای
ایــن	جنــگل	از	جنگل	هــای	زیبــا	و	خــوش	آب	وهــوای	اســتان	ســمنان	اســت	کــه	در	شــمال	
شــرق	شــاهرود	و	در	مســیر	جــاده	شــاهرود	بــه	آزادشــهر	اســتان	گلســتان	و	در	روســتای	ابــر	

ــرار	دارد. ق
جنــگل	ابــر	بــا	۳۵	هــزار	هکتــار	وســعت	در	ادامــه	جنگل	هــای	سرســبز	شــمال	کشــور	قــرار	
ــاد«	 ــه	دلیــل	این	کــه	در	اغلــب	مواقــع	فضــای	ایــن	جنــگل	را	اقیانوســی	از	»ابروب داشــته	و	ب
فراگرفتــه	بــه	ایــن	نــام	مشــهور	اســت.	در	ایــن	جنــگل	ابرهــا	آن	قــدر	بــه	درخت	هــا	نزدیک	انــد	
ــاد	گشــت	وگذار	 ــان	ابروب ــوان	در	می ــت	و	می	ت ــوار	اس ــا	س ــر	روی	ابره ــگل	ب ــی	جن ــه	گوی ک
ــران	 ــن	چشــم	اندازهای	طبیعــت	ای ــاور	بســیاری	از	گردشــگران	یکــی	از	زیباتری ــه	ب کــرد	و	ب

ــود. ــوب	می	ش محس
ــان،	 ــکا،	آزاد	داغداغ ــیردار،	توس ــرا،	ش ــرز	اف ــوط،	مم ــد	راش،	بل ــاه	مانن ــه	گی ــود	۸۵	گون وج
ــراه	 ــه	هم ــبدر	ب ــی،	آویشــن	و	ش ــپرس،	دم	روباه ــک،	اس ــر	حســن،	چوب ــای	کاله	می گونه	ه
ــه	 ــر	را	ب ــارون،	بارانــک،	ســرخدار	و	ماننــد	آن	هــا	جنــگل	اب ــادر	ماننــد	ن گونه	هــای	گیاهــی	ن

ــرده	اســت. ــل	ک ــوزه	ای	طبیعــی	تبدی م
آب	وهــوای	خــاص	ایــن	جنــگل،	درختــان	متفاوتــی	را	در	خــود	پــرورش	داده	کــه	برخــی	از	این	
درخت	هــا	بــا	شــکل	خــاص	خــود	روی	زمیــن	خزیده	انــد	و	منظــره	زیبایــی	پدیــد	آورده	انــد.	
ــی	سرشــار	در	کشــور	شناسایی	شــده	اســت،	 ــان	داروی ــای	گیاه ــر	یکــی	از	بانک	ه ــگل	اب جن
ــوت	 ــان	به	ســوی	خــود	دع ــار	جه ــدان	را	از	گوشــه		و	کن ــه	همه	ســاله	مشــتاقان	و	عالقه	من ک

می	کنــد.
در	قســمت	های	جنوبــی	جنــگل،	یعنــی	قســمتی	کــه	بــه	روســتاها	نزدیک	تــر	اســت	پوشــش	
گیاهــی	تنــک	دیــده	می	شــود.	در	عمــق	جنگل-تپه	هــای	پرشــیبی	وجــود	دارد	کــه	سراســر	
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ــوروزی ــگری ن گردش

درختــان	 از	 پوشــیده	
ــهورترین	 ــت.	مش ــد	اس بلن
درخــت	منطقــه	»اورس«	
بــا	 درختــی	 اســت.	
ــه	روی	 ــد	ک ــه	های	بلن ریش
ــق	 ــزد.	مناط ــن	می	خ زمی
ابتدایــی	جنــگل	ابــر	ییالق	
ــان	گلســتانی	اســت،	 چوپان
امــا	در	عمــق	جنــگل	اثــری	
ــده	نمی	شــود. از	انســان	دی

	
شهمیرزاد

را	بهشــت	 »شــهمیرزاد«	
ــد	 ــران	می	نامن ــده	ای گم	ش
کــه	در	شــمال	شــهر	ســمنان	و	در	شهرســتان	مهدی	شــهر	واقع	شــده	اســت	و	پــس	از	
۲۰	دقیقــه	طــی	مســیر	و	ورانــداز	کــردن	مناظــر	ســبز	و	زیبــای	کوهســتانی،	ایــن	شــهر	بــا	

ــرد. ــرار	می	گی ــافران	ق ــر	مس ــش	در	براب ــه	زیبای ــناخته	و	البت ــر	و	ناش ــت	بک طبیع
ــام	اســتان	ســمنان	 ــن	اســتان	های	کشــور	محســوب	می	شــود	و	ن اســتان	ســمنان	از	گرم	تری
بیشــتر	بــا	کویر	عجین	شــده	اســت	و	وجــود	طبیعتــی	بکــر	و	جنگلــی	در	فاصلــه	۲۰	دقیقه	ای	

از	مرکــز	ســمنان،	هــر	گردشــگری	را	بــه	خــود	جلــب	می	کنــد.
از	گرمــای	جــاده	کویــری	کــه	رهــا	می	شــوی	بــه	نــاگاه	خــود	را	در	میــان	انبوهــی	از	درختــان	
ــوازش	 ــت	را	ن ــان	صورت ــوع	آن	چن ــی	مطب ــی.	هوای ــم	می	کن ــا	گ ــای	زیب ــبز	و	گندم	زاره س
ــوده	و	هــرم	داغ	آفتــاب؛	جریــان	آب	در	 ــان	ب ــاور	نمی	کنــی	پشــت	ســرت	بیاب می	دهــد	کــه	ب

ــد. ــت	می	زدای ــر	را	از	تن ــنگی	کوی ــتگی	و	تش ــا،	خس جوی	ه
ــن	 ــت	و	میانگی ــده	اس ــبز	تشکیل	ش ــی	سرس ــش	گیاه ــا	و	پوش ــی	زیب ــهر	از	طبیعت ــن	ش ای
دمــای	ســالیانه	آن	۱۱	درجــه	ســانتی	گراد	اســت	کــه	بیــن	۱۶	درجــه	زیــر	صفــر	ســردترین	و	

ــر	اســت. ــاه	ســال	متغی ــن	م ــر	در	گرم	تری ــاالی	صف ۳۴	درجــه	ب
اختــالف	ارتفــاع	ســمنان	و	شــهمیرزاد	از	ســطح	دریــا	بیــش	از	هــزار	متــر	اســت	و	ایــن	امــر	از	
عجایــب	طبیعــت	اســتان	ســمنان	اســت	کــه	در	فاصلــه	۲۰	کیلومتــری	تا	ایــن	انــدازه	اختالف	
دمــا	وجــود	دارد	بــر	همیــن	اســاس	بی	جهــت	نیســت	کــه	شــهمیرزاد	را	بهشــت	کویــر	نیــز	

نامیده	انــد.
جمعیــت	ثابــت	شــهمیرزاد	بیــش	از	۱۲	هــزار	نفــر	اســت	کــه	در	تابســتان	و	ایــام	نــوروز	بــه	
جهــت	اســتقبال	زیــاد	مســافران	و	گردشــگران	بــه	بیــش	از	۵۰	هــزار	نفــر	افزایــش	می	یابــد	
و	از	ایــن	شــهر	دو	راه	ارتباطــی	۱۷۰	کیلومتــری	بــه	ســاری	و	۵۵	کیلومتــری	بــه	»دو	آب«	در	

ــدران	وجــود	دارد. اســتان	مازن
ــژه	ای	برخــوردار	اســت	کــه	کوه	هــای	 جــاده	شــهمیرزاد	-	کیاســر	-	ســاری	از	جاذبه	هــای	وی
بلنــد	و	ســترگ	البــرز	چــون	دیوارهایــی	عظیــم	دو	ســوی	جــاده	را	در	آغــوش	گرفتــه	و	انــگار	
ــل	هــر	نگاهــی	 ــا	چشــم	اندازی	بی	بدی ــوه	نشــانده	اند.	دشــت	های	اطــراف	ب جــاده	را	در	دل	ک
ــافران	و	 ــده	و	مس ــاده	واقع	ش ــن	ج ــداد	ای ــهمیرزاد	در	امت ــد،	ش ــوف	می	کن ــود	معط ــه	خ را	ب

ــد. ــدن	دعــوت	می	کن ــدن	و	مان ــه	دی رهگــذران	را	ب
ــود	 ــاری	می	ش ــد	و	ج ــرز	می	جوش ــای	الب ــه	از	دیواره	ه ــهر	ک ــن	ش ــر	ای ــمه	های	بی	نظی چش
از	بهتریــن	آب	هــای	معدنــی	به	حســاب	می	آیــد.	ایــن	شــهر	بــه	شــکل	شــیب	دار	بــا	کوچــه	و	
خیابــان	پــر	از	درخــت،	زیبایــی	نــادری	دارد	کــه	در	کمتــر	ناحیــه	ای	از	ایــران	دیــده	می	شــود.	
ــی	بهشــت	 ــان	محل ــد.	ن ــک	به	حســاب	می	آی ــان	گیل ــاخه	زب ــهمیرزاد	زیرش ــردم	ش ــان	م زب
کویــر	بــا	صنعــت	کشــاورزی	آن	رابطــه	ای	مســتقیم	و	جالــب	دارد.	نــام	نانــی	کــه	مــردم	ایــن	

ــد،	»تنبلــک«	اســت. ــا	گــردو	می	پزن شــهر	ب
	

قلعه باال بیارجمند شاهرود
بــرای	رســیدن	بــه	قلــه	بــاال	ابتــدا	بایــد	راهــی	بیارجمنــد	شــد،	شــهری	در	مســیر	شــاهرود-
میامی-ســبزوار	کــه	فاصلــه	ای	۱۲۰کیلومتــری	تــا	شــاهرود	دارد.	کوهپایــه	ای	بــودن	روســتای	
ــات	 ــی	و	باغ ــای	زراع ــاز	مناطــق	مســکونی	و	زمین	ه ــا	ساخت	وس ــاال	ســبب	شــده	ت ــه	ب قلع
ــح	ســنتی	و	بومــی	در	ســاخت	 ــرد	مصال ــار	کارب ــر	در	کن ــن	ام ــد	و	ای ــی	درآی به	صــورت	پلکان
خانه	هــا	بــا	اقلیــم	کوهپایــه	ای	بــر	فــراز	پهنــه	ای	از	کویــر	منظــره	زیبایــی	را	بــه	وجــود	آورده	و	

ــد. ــب	می	کن ــه	خــود	جل ــازه	واردی	را	ب نظــر	هــر	ت
ــدگان	وحشــی	نظیــر	یوزپلنــگ	 ــات	و	پرن ــوران	و	وجــود	حیوان ــارک	ملــی	ت ــا	پ هم	جــواری	ب
آســیایی،	گورخــر	آســیایی،	زاغ	بــور	و	...	گردشــگران	و	طبیعــت	گــردان	بســیاری	را	بــه	ایــن	
روســتا	جــذب	می	کنــد.	چشــمه	آور	ازجملــه	اماکنــی	اســت	کــه	هرســاله	موردتوجــه	مــردم	از	

ــرد. ــرار	می	گی ــرج	ق ــرای	تف ــوار	ب ــهرهای	هم	ج ــتاها	و	ش روس
ــیار	 ــای	بس ــال	نم ــای	کهن	س ــود	چناره ــه	باوج ــت	ک ــات	اس ــتا	از	قن ــاورزی	روس آب	کش
دل	نشــینی	را	بــه	وجــود	آورده	اســت.	واقع	شــدن	رشــته	کوه	های	مرتفــع	در	حاشــیه	جنوبــی	
ــم	در	 ــه	ه ــک	ب ــتاهای	نزدی ــکل	گیری	روس ــه	ش ــر	ب ــا	منج ــار	و	قنات	ه ــای	سرش و	آب	ه
ــت	و	 ــم	نیس ــخیص	از	ه ــتاها	قابل	تش ــای	روس ــع	و	باغ	ه ــدود	مرات ــده	و	ح ــه	ش ــن	منطق ای
ــه	 ــاال	ب ــه	ب ــه	وجــود	آورده	اســت.	قلع ــۀ	رشــته	کوه	ب ــی	باریکــه	ای	سرســبز	در	دامن به	طورکل
دلیــل	ارتفــاع	بیشــتر	از	روســتاهای	مجــاور	چشــم	انداز	کامــل	بــر	دشــت	بیارجمنــد	داشــته	و	

ــد. ــوران«	نامی ــبز	ت ــن	س ــاال	را	»نگی ــه	ب ــوان	قلع ــت	می	ت ازاین	جه
در	گذشــته	عمــدۀ	مشــاغل	مــردم	کشــاورزی	و	دامــداری	بــوده	ولــی	در	دهــۀ	اخیــر	آهنــگ	
ــد	 ــا	توسعۀگردشــگری	رون ــوان	ب ــه	می	ت ــه	شــهرها	بیشــتر	شــده	ک مهاجــرت	روســتاییان	ب
مهاجــرت	در	ایــن	منطقــه	را	معکــوس	کــرد	محصــوالت	کشــاورزی	»قلعــه	بــاال«	از	کیفیــت	
بســیار	باالیــی	برخــوردار	اســت	کــه	عمــدۀ	آن	گنــدم،	جــو،	فلفــل	و	شــلغم	اســت،	همچنیــن	

ــو،	انجیــر	زرد	و	انگــور	اســت. ــار،	گــردو،	زردآل ایــن	روســتا	دارای	باغــات	سرســبز	ان
ــی	 ــکال	مختلف ــرار	دارد	و	اش ــوران	ق ــت	کره	ت ــره	گاه	زیس ــتا	ذخی ــن	روس ــاورت	ای در	مج
ــیعی	 ــف	وس ــوران،	طی ــۀ	ت ــورد.	در	مجموع ــم	می	خ ــه	چش ــک	ب ــق	خش ــی	مناط از	اراض
ــوان	 ــی	را	می	ت ــه	ای	و	درخت ــه	ای،	درختچ ــاله،	بوت ــان	یک	س ــه	گیاه ــان	از	جمل از	گیاه

ــرد. ــاهده	ک مش
ــه	اراضــی	نمکــی	و	در	شــرق	و	شــمال	شــرقی	تپه	هــای	 ــی	منطق همچنیــن	در	جنــوب	غرب
ماســه	ای	دیــده	می	شــود.	اراضــی	گچــی	نیــز	به	صــورت	پراکنــده	در	منطقــه	وجــود	دارد	کــه	
هرکــدام	بــر	اســاس	شــرایط	خــاص	خــود	محــل	رویــش	گیاهــان	خاصــی	اســت.	در	کانال	هــا	

ــواع	مختلفــی	از	گیاهــان	رطوبــت	پســند	را	یافــت. ــوان	ان و	نزدیــک	چشــمه	ها	می	ت

http://mehrnews.com


صفحه 64 | شماره 25 | اسفند 96 MEHR NEWSAGENCY

ــوروزی ــگری ن گردش

ــی	و	بیــش	از	۶۵۰	 ــت	جهان ــر	ثب ــج	اث ــا	پن ــار	کریمــان	ب 	دی
اثــر	ثبــت	ملــی	کلکســیونی	از	رنــگ	و	طعــم	و	زیبایــی	را	در	
بســتری	از	صمیمیــت	مقابــل	چشــم	گردشــگران	قــرار	داده	و	

فــرش	قرمــز	زیــر	پــای	مســافران	پهــن	کــرده	اســت.	
کرمــان	پهناورتریــن	اســتان	کشــور	اســت،	ایــن	اســتان	را	بــه	
ــرب	 ــه	غ ــند	در	حالیک ــی	شناس ــری	م ــتانی	کوی ــتباه	اس اش
ایــن	اســتان	مملــو	از	جنــگل	ها	و	دشــت	هــای	مملــو	از	گل	و	
سرســبز	اســت	و	جنــوب	کرمــان	نیــز	آب	و	هوایــی	شــرجی	و	
گــرم	دارد	کــه	شــرایط	را	بــرای	کشــت	و	زرع	گســترده	فراهم	
ــل	 ــه	دلی ــان	ب ــوب	کرم ــل	جن ــن	دلی ــه	همی ــرده	اســت	ب ک
ــا	 ــران	ی ــوان	هندوســتان	ای ــه	عن ــد	ب ــاره	هن اقلیــم	شــبیه	ق

ســبزواران	نیــز	شــناخته	مــی	شــود.
در	حالــی	گرمتریــن	نقطــه	زمیــن	بــا	حرارتــی	بیشــتر	از	۷۰	
درجــه	ســانتیگراد	در	عمــق	گــودال	مرکــزی	کویــر	قــرار	دارد	
کــه	از	همیــن	منطقــه	مــی	تــوان	ارتفاعــات	پوشــیده	از	بــرف	
کــوه	هــای	ســیرچ	را	بــه	نظــاره	نشســت،	کرمــان	ســرزمینی	
چهــار	فصــل	اســت	و	در	ایــن	اســتان	در	هــر	زمــان	از	ســال	
مــی	تــوان	بــا	طــی	مســافتی	چنــد	ســاعته	مناظــری	بدیــع	و	

متفــاوت	را	دیــد.
در	ایــن	اســتان	پنــج	اثــر	ثبــت	جهانــی	شــده	انــد	و	از	ایــن	
ــه	دارد	و	 ــور	را	در	کارنام ــت	کش ــه	نخس ــان	رتب ــر	کرم نظ
چندیــن	اثــر	دیگــر	را	نیــز	در	نوبــت	ثبــت	جهانــی	قــرار	داده	

ــت. اس
ارگ	بــم،	بــاغ	شــاهزاده	ماهــان،	روســتای	صخــره	ای	میمند،	
کویــر	لــوت،	قنــات	هــای	کرمــان	از	جملــه	آثــار	ثبــت	جهانی	

اســتان	محســوب	می	شــوند.
کرمــان	بــا	اســتان	هــای	هرمــزگان،	فــارس،	یــزد،	خراســان	
جنوبــی	و	سیســتان	و	بلوچســتان	هــم	مــرز	اســت	و	اســتان	
ــور	 ــز	کش ــه	مرک ــور	را	ب ــی	کش ــادر	جنوب ــرزی	و	بن ــای	م ه

ــرده	اســت. وصــل	ک
ــق	 ــی	شــده	اســت	و	طب ــت	مل ــر	ثب ــن	اســتان	۶۵۰	اث در	ای
آمــار	موجــود	در	کرمــان	طــی	ســال	جــاری	حضــور	
ــت	و	 ــه	اس ــش	یافت ــد	افزای ــی	۳۰	درص ــگران	خارج گردش
ســال	گذشــته	نیــز	در	ایــام	نــوروز	بیــش	از	دو	میلیــون	نفــر	

ــد. ــرده	ان ــفر	ک ــتان	س ــه	اس ب
طــی	ســال	هــای	اخیــر	مدیریــت	اســتان	توجــه	جــدی	بــه	
زیــر	بناهــای	صنعــت	گردشــگری	داشــته	اســت	و	دو	اثــر	بازار	
بــزرگ	کرمــان	بــه	عنــوان	بزرگتریــن	راســته	بــازار	خاورمیانه	
ــان	 ــاغ	شــاهزاده	ماه ــوان	الگــوی	ب ــه	عن ــاد	ب ــح	آب ــاغ	فت و	ب
مرمــت	شــده	انــد	و	بــاغ	بیــرم	آبــاد	و	حمــام	بــاغ	هلل	نیــز	در	

حــال	مرمــت	قــرار	دارنــد.
بــه	نظــر	مــی	رســد	حرکــت	شــتابان	ایــن	اســتان	بــه	ســمت	
توســعه	گردشــگری	موجــب	شــده	کــه	کرمــان	نقش	خــود	را	

در	مســیر	گردشــگری	کشــور	بــاز	یابد.
ایــن	اســتان	پنــج	فــرودگاه	دارد	و	امــکان	دسترســی	از	ایــن	
اســتان	بــه	هرمــزگان،	سیســتان	و	بلوچســتان	و	یزد	و	اســتان	

هــای	مرکــزی	از	طریــق	راه	آهــن	نیــز	میســر	اســت.
ــز	روی	داده،	 ــتان	نی ــای	اس ــاده	ه ــه	در	مســیر	ج ــی	ک تحول
ــان	باشــند. موجــب	شــده	اکثــر	راه	هــای	کرمــان	دارای	اتوب
در	کرمــان	یــک	چهــارم	بــاغ	هــای	مثمــر	کشــور	وجــود	دارد	
و	همیــن	پتانســیل	ســبب	شــده	اســتان	مملــو	از	بــاغ	هــای	
پســته	و	مرکبــات	و	نخلســتان	هــای	خرمــا	شــود	بطوریکه	در	
تولیــد	پســته	مقــام	نخســت	جهــان	و	در	مرکبات	مقام	ســوم	
ــور	 ــام	را	در	کش ــن	مق ــز	دومی ــا	نی ــد	خرم ــور	و	در	تولی کش

داشــته	باشــد.
ــدد	 ــای	متع ــل	ه ــان	هت ــتان	کرم ــزرگ	اس ــهرهای	ب در	ش
وجــود	دارد	امــا	بــرای	بازدیــد	گردشــگران	از	مناطــق	
کمتــر	برخــوردار	از	زیــر	ســاخت	هــای	گردشــگری،	میــراث	
فرهنگــی	اســتان	گزینــه	بــوم	گــردی	را	در	دســتور	کار	قــرار	

داده	اســت.
کرمــان	در	کنــار	داشــته	هــای	طبیعــی	و	تاریخــی	متعــدد،	

دارای	محوطــه	هــای	تاریخــی	قابــل	توجــه	اســت	و	در	چنــد	
ــرق	 ــد	در	ش ــاله	جدی ــه	ای	۲۵۰۰	س ــز	محوط ــل	نی روز	قب
ــهر	 ــده	ش ــت	باقیمان ــهر	جیرف ــد.	در	ش ــف	ش ــان	کش کرم
ــه	 ــت	ک ــوان	یاف ــی	ت ــزرگ	ارت	را	م ــدن	ب ــوس	و	تم دقیان
کشــف	قدیمــی	تریــن	لــوح	هــای	جهــان	اختــراع	خــط	را	نیز	

ــن	تمــدن	نســبت	داده	اســت. ــه	ای ب
ــن	 ــده	ای ــب	ش ــان	موج ــتان	کرم ــه	از	اس ــاده	ادوی ــور	ج عب
اســتان	مملــو	از	کاروانســراهای	تاریخــی	باشــد	و	بزرگتریــن	
ــا	شــده	اســت. ــز	در	رفســنجان	بن ــه	خشــتی	جهــان	نی خان
کرمانــی	هــا	بــا	جــذب	ســرمایه	هــای	داخلــی	و	خارجــی	در	
ســه	ســال	اخیــر	ســعی	کــرده	انــد	کــه	شــهر	را	نیــز	بــا	تغییر	
ــه	همیــن	دلیــل	شــهر	کرمــان	هــم	 چهــره	مواجــه	کننــد	ب
اکنــون	بــه	کارگاهــی	بــزرگ	از	پــروژه	هــای	عمرانــی	تبدیــل	
شــده	و	بــه	زودی	شــاهد	تغییــر	چهــره	ایــن	اســتان	خواهیــم	

بــود.
ــوام	 ــب	اق ــه	ترتی ــی	ب ــب	جمعیت ــر	ترکی ــان	از	نظ در	کرم
ــه	خــود	 فــارس،	تــرک،	عــرب	و	بلــوچ	بیشــتر	جمعیــت	را	ب
اختصــاص	داده	انــد	و	ایــن	اســتان	را	مملــو	از	خــرده	فرهنــگ	

ــد. ــرده	ان ــای	جــذاب	ک ه
ــان	و	برخــی	از	 ــی	کرم ــار	ثبــت	جهان ــر	آث ــروری	ب ــر	م در	زی

ــرد. ــم	ک ــای	شــاخص	گردشــگری	خواهی ــه	ه جاذب

ــتی  ــای خش ــن بن ــم؛ بزرگتری ارگ ب
ــان جه

ــه	گــوش	مــی	رســد	در	 ــم	ب ــی	اســم	ب وقت
کنــار	زمین	لــرزه	مهیــب	ســال	۸۲	در	ذهن	
هــر	بیننــده	نــام	بزرگتریــن	بنــای	خشــتی	
جهــان	تداعــی	مــی	شــود،	ارگ	بم	همیشــه	
ــرای	 ــور	ب ــذاب	کش ــای	ج ــه	بن در	رده	س
ــرار	داشــته	اســت. گردشــگران	خارجــی	ق
ــم	 ــرزه	ب ــن	ل ــد	در	زمی ــر	چن ــن	ارگ	ه ای
ــا	هــم	اکنــون	 ۸۰	درصــد	تخریــب	شــد	ام
ــا	 ــن	بن ــت	ای ــد	مرم ــده	و	رون ــت	ش مرم

مراحــل	انتهایــی	را	طــی	مــی	کنــد	و	در	ســال	جــاری	امــکان	
ــا	 ــز	مهی ــن	ارگ	نی ــین	ای ــم	نش ــگران	از	حاک ــد	گردش بازدی

ــت. ــده	اس ش
ایــن	بنــا	بــه	همــراه	منظــر	شــهر	بــم	بــه	عنــوان	نخســتین	
شــهر	ایــران	ثبــت	جهانــی	شــده	اســت	و	بــه	شــدت	تحــت	

ــرار	دارد. نظــارت	بازرســان	یونســکو	ق
ــش	از	۲۵۰۰	 ــری	بی ــا	دارای	عم ــن	بن ــود	ای ــی	ش ــه	م گفت
ســال	اســت	و	نــام	ایــن	ارگ	در	شــاهنامه	فردوســی	نیــز	بارها	

ــرده	شــده	اســت. ب
ایــن	بنــا	در	وهــم	انگیــز	تریــن	حملــه	بــه	ایــن	اســتان	یعنــی	
لشــکر	کشــی	شــاه	خــون	خــوار	قاجــار	نقــش	تعییــن	کننده	
ــل	 ــط	قات ــن	ارگ	توس ــه	در	ای ــاه	زندی ــن	ش ــته	و	آخری داش

قاجــار	کشــته	شــده	اســت.
ایــن	ارگ	تــا	۱۵۰	ســال	قبــل	نیــز	مســکونی	بــوده	و	آخریــن	
ــوز	در	 ــردی	کهنســال	اســت	هن ــه	ف ــه	ک ــن	قلع ــان	ای نگهب
ــگان	 ــام	ری ــه	ن ــان	ب یکــی	از	شــهرهای	شــرقی	اســتان	کرم

زندگــی	مــی	کنــد.

ــر بســتری  ــاغ هــای ایرانــی؛ رقــص آب ب عــروس ب
ــی از گل و زیبای

ــی	 ــت	جهان ــار	ثب ــه	آث ــز	از	جمل ــان	نی ــاهزاده	ماه ــاغ	ش ب
ــهری	 ــاغ	ش ــه	در	ب ــود	ک ــی	ش ــان	محســوب	م ــتان	کرم اس

کرمانی ها فرش قرمز پنج اثر ثبت 
جهانی را برای گردشگران گسترده اند
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ــوروزی ــگری ن گردش

ــرار	دارد. ــان	ق ــام	ماه ــه	ن ــی	ب ــیار	زیبای بس
ایــن	بــاغ	در	شــیب	کــوه	تیگــران	قــرار	دارد	و	آبــی	کــه	از	کوه	
هــای	تیگــران	سرچشــمه	مــی	گیــرد	بــر	روی	حوضچــه	های	

پلکانــی	ایــن	بــاغ	جاری	اســت.
ــان	سردســیری	و	گرمســیری	 ــواع	درخت ــاغ	ان در	دو	ســوی	ب
رویــده	انــد	و	دو	ســمت	بــاغ	صدهــا	درخــت	کهنســال	چنــار	
وجــود	دارد	کــه	زیبایــی	وصــف	ناپذیــری	بــه	ایــن	بنــا	مــی	

دهنــد.
بــاغ	شــاهزاده	در	فصــل	بهــار	مملــو	از	شــکوفه	هــای	رنگارنگ	
ــر	بلنــدای	 مــی	شــود	و	عمــارت	مرکــزی	و	شــاه	نشــینش	ب

ایــن	عمــارت	خودنمایــی	مــی	کنــد.
ــان	 ــرای	اســکان	مهمان ــاغ	ب حجــره	هایــی	در	اطــراف	ایــن	ب
نــوروزی	اختصــاص	یافتــه	اســت	و	زیبایــی	وصــف	ناپذیــری	

بــه	ایــن	بنــا	داده	اســت.
ــر	 ــرزا	ناص ــد	می ــط	عبدالحمی ــان	توس ــاهزاده	ماه ــاغ	ش ب
الدولــه	فرمانفرمــا	در	دوره	قاجــار	احــداث	شــد.	وی	۱۱	ســال	
متوالــی	حکومــت	کرمان	و	بلوچســتان	را	داشــت	و	وفــات	وی	

ــه	تاریــخ	۱۳۰۹	قمــری	اتفــاق	افتــاد. ب
بــاغ	شــازده	ماهــان	از	جملــه	زیباتریــن	بــاغ	هــای	طبقاتــی	
ایــران	محســوب	مــی	شــود	کــه	تلفیقــی	اســت	از	زیبایــی	و	
ــاغ	و	معمــاری	 اصالــت	ایرانــی	اســت	کــه	باهمنوایــی	آب	و	ب

چشــم	نــواز	بــه	بهشــتی	در	اســتان	کرمــان	مــی	مانــد.
ــای	 ــن	باغ	ه ــی	از	زیباتری ــازده	یک ــاغ	ش ــا	ب ــاهزاده	ی ــاغ	ش ب
ــدود	 ــاغ	در	ح ــن	ب ــود.	ای ــوب	می	ش ــران	محس ــی	ای تاریخ
چهــار	کیلومتــری	شــهر	ماهــان	و	حوالــی	شــهر	کرمــان	و	در	
ــر	 ــه	اواخ ــوط	ب ــده	و	مرب ــع	ش ــران	واق ــای	تیگ ــه	کوه	ه دامن
دوره	قاجاریــه	می	باشــد.	ایــن	بــاغ	مســاحتی	قریــب	بــه	۵.۵	
هکتــار	دارد	و	شــامل	دو	مجموعــه	شــرقی	و	غربــی	می	شــود.

روســتای ســه هــزار ســاله بــا آییــن هــای کهــن در 
دل کــوه هــای میمنــد

ــان	 ــتان	کرم ــی	اس ــای	تاریخ ــزو	بناه ــد	ج ــتای	میمن روس
اســت	کــه	در	شهرســتان	شــهربابک	در	شــمال	کرمــان	واقــع	
شــده	اســت	ایــن	روســتا	ســه	هــزار	ســال	قدمــت	دارد	و	در	
قلــب	کــوه	کنــده	شــده	اســت،	تمــام	عناصــر	ایــن	روســتا	از	
صخــره	اســت	و	مردمــان	میمنــد	هنــوز	هــم	آداب	و	رســوم	
ــراد	 ــن	اف ــی	لهجــه	ای ــد	و	حت ــی	دارن ــاس	م نیاکانشــان	را	پ

ــا	پارســی	کهــن	اســت. ــق	ب مطاب
مــردم	ایــن	روســتا	در	واحدهــای	بومگــردی	از	مــردم	و	
ــد	 ــی	توانن ــافران	م ــد	و	مس ــی	کنن ــی	م ــافران	پذیرای مس

روزهــای	نــوروزی	خــود	را	در	قلــب	کــوه	بگذراننــد.

روســتای	۳	هــزار	ســاله	میمنــد	بزرگتریــن	و	تنهــا	روســتای	
تاریخــی	در	جهــان	اســت	کــه	هنــوز	روابــط	ســنتی	زندگــی	
ــت	در	 ــل	انســان	و	طبیع ــوان	تعام ــان	دارد	و	می	ت در	آن	جری

هــزار	دوم	میــالدی	را	بــه	خوبــی	در	آن	دیــد.
ــزار	 ــد	ه ــا	چن ــت	کند	ب ــره	ای	و	دس ــتایی	صخ ــد	روس میمن
ــان	 ــه	انســان	ها	خدای ــی	اســت	ک ــادآور	ایام ــت	ی ــال	قدم س
خــود	را	در	بلنــدای	کوه	هــا	جســتجو	می	کردنــد	و	کــوه	
نشــانه	اســتواری،	تــوان	و	پایــداری	و	اراده	شــناخته	می	شــود.	
اثــر	تاریخــی	میمنــد	مابیــن	شــهرهای	یــزد،	کرمان	و	شــیراز	

میمنــد	 دهســتان		 در	 و	 دارد	 قــرار	
شهرســتان	شــهربابک	از	توابــع	اســتان	

ــت. ــده		اس ــع	ش ــان	واق کرم
بـه	هـر	تقدیـر	چنـد	هـزار	سـال	پیش	
را	 سـنگ	ها	 دل	 انسـان	هایی	 ایـن،	 از	
شـکافتند	و	یادگاری	را	به	جا	گذاشـتند	
کـه	امـروزه	پـس	از	گذشـت	سـال	ها	
اقتـدار	 و	 اراده	 عـزم،	 نمـاد	 همچنـان	

اجـداد	ایرانـی	به	شـمار	مـی	رود.

ــی  ــای ب ــگفتی ه ــوت و ش کویرل
ــان ــرای ماجراجوی ــرش ب نظی

ــه	عنــوان	نخســتین	 ــر	کــه	ب ایــن	کوی
اثــر	طبیعــی	ایــران	ثبــت	جهانــی	
ــان،	 ــتان	کرم ــه	اس ــت	در	س ــده	اس ش
سیســتان	و	بلوچســتان	و	خراســان	
جنوبــی	قــرار	دارد	امــا	چــون	۷۰	
ــان	 ــتان	کرم ــر	در	اس ــن	اث ــد	ای درص
اســت	و	۹۰	درصــد	آثــار	و	زیبایــی	

هایــش	در	ایــن	اســتان	
ــر	 ــگاه	ایــن	اث ــرار	دارد	پای ق
جهانــی	نیــز	در	کرمــان	

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ق
ــدن	 ــا	تم ــوت	را	ب ــر	ل کوی
عنــوان	 بــه	 شــهداد	
نخســتین	 مخترعــان	
شــهر	 و	 جهــان	 پرچــم	
مــی	 هایــش	 کوتولــه	
ــن	مجموعه	 شناســند	در	ای
ــن	 ــت	همچنی ــه	اس ــرار	گرفت ــن	ق ــه	زمی ــن	نقط گرمتری
ــان	و	 ــه	هــای	شــنی	جه ــن	تپ ــد	تری کلوتهــای	شــهداد،	بلن
گلــدان	هــای	طبیعــی	یــا	نبکاهــا	نیــز	در	شــهداد	قــرار	دارند.
رصــد	آســمان،	کویرنــوردی	و	کمــپ	کویــری	شــهداد	جاذبــه	
هایــی	اســت	کــه	در	طــول	ســال	هــزاران	گردشــگر	خارجــی	

را	بــه	خــود	جــذب	مــی	کنــد.

کلوت های شهداد
ــر	عامــل	 ــد	کــه	براث ــه	کوه	هــای	شــنی	ای	می	گوین ــوت	ب کل
ــاد	و	آب	ایجــاد	می	شــود	و	فرم	هــا	و	شــکل	های	 فرسایشــی	ب
مســحورکننده	ای	را	مــی	ســازد	کــه	کمتــر	کســی	می	توانــد	
پــس	از	دیــدن	ایــن	مناظــر	انگشــت	به	دهان	نمانــد	و	

ــود. ــد	نش ــی	بی	مانن ــن	زیبای ــحور	ای مس
ــادی	و	 ــی	آب ــه	معن ــب	دو	واژه	»کل«	ب ــه	از	ترکی ــوت	ک کل

ــود. ــی	ش ــه	م ــت	گرفت ــش	اس ــام	بیابان ــه	ن ــوت«	ک »ل
وقتــی	ناگهــان	در	دل	بیابــان	لــوت	چشــمتان	بــه	ســازه	های	
خاکــی	عجیب	وغریــب	بیفتــد	و	ایــن	ســازه	های	خاکــی	
ــک	 ــگار	وارد	ی ــوند،	ان ــده	می	ش ــد	دی ــم	کار	می	کنن ــا	چش ت
ــی	 ــدون	هیــچ	ســکنه	ای	کــه	گوی شــهر	شــده	اید.	شــهری	ب
ــن	اســت	 ــرای	همی ــاید	ب ــده.	ش ــرای	ارواح	ساخته	ش ــا	ب تنه
کــه	می	گوینــد	اینجــا	شــهر	جــن	و	پــری	اســت،	شــهداد	تــا	

ــا	شــهر	افســانه	ای	»کلوتهــا«	۴۰	 کرمــان	صــد	کیلومتــر	و	ت
ــه	دارد. کیلومتــر	فاصل

نبکاها بزرگ ترین گلدان های طبیعی
ــری	 ــای	کوی ــا	گلدان	ه ــا	ی ــکا«	ه ــهداد،	»نب ــی	ش در	نزدیک
ــد؛	در	 ــر	می	رس ــه	۱۰	مت ــا	ب ــول	آنه ــه	گاه	ط ــود	دارد	ک وج
حالــی	کــه	بلندتریــن	نبکاهــای	صحراهــای	آفریقــا	ســه	متــر	

ــد. طــول	دارن
ــع	وســعت	 ــر	مرب ــا	۱۱	هــزار	کیلومت شــهر	افســانه	ای	کلوته
ــی	و	 ــایش	آب ــا	فرس ــل،	ب ــال	قب ــزار	س ــدود	۲۰	ه دارد	و	ح
بــادی	بــه	وجــود	آمــده	اســت.	در	کویــر	شــهداد،	۱۰۰	هکتــار	
نمکــزار	بــه	شــکل	جوشــش	تخــم	مرغــی	وجــود	دارد	کــه	در	

هیــچ	جــای	دنیــا	مشــابه	آن	نیســت.

گرم ترین نطقه زمین
ــر	 ــا	در	کوی ــات	ناس ــق	تحقیق ــن	طب ــه	زمی ــن	نطق گرم	تری
ــن	 ــد	ای ــور	می	ش ــد	تص ــر	چن ــرار	دارد	ه ــوت	ق ــزی	ل مرک
منطقــه	گنــدم	بریــان	اســت	امــا	بعــداً	مشــخص	شــد	در	کنار	
گنــدم	بریــان	نطقــه	ای	دیگــر	وجــود	دارد	کــه	گرمــای	هــوا	

ــد. ــز	می	رس ــه	نی ــه	۷۰	درج ــتان	ب ــی	تابس در	آن	ط
ــم	 ــری	ه ــه	باکت ــت	ک ــرم	اس ــوا	گ ــدر	ه ــه	آنق ــن	نقط در	ای

ــد. ــه	ده ــود	ادام ــات	خ ــه	حی ــد	ب نمی	توان
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شــاهد	ایــن	ادعــا	جســد	ســالم	گاوی	اســت	کــه	در	
ــده	 ــف	ش ــوت	تل ــر	ل ــال	۱۳۶۵	در	کوی ــتان	س زمس
اســت.	پــس	از	گذشــت	۱۵	ســال	از	آن	زمــان،	جســد	
ــاب	 ــدید	آفت ــور	ش ــر	ن ــه	براث ــی	ک ــن	گاو		در	حال ای
خشــک	شــده	بــود		بــدون	هیــچ	تغییــری	پیــدا	شــد.

تمدن خبیص و نخستین پرچم ایران
»خبیــص«،	یــا	نــام	قدیــم	شــهداد،	درحاشــیه	غربــی	
و	دامنــه	شــرقی	کوهســتان	ســیرچ	واقع	شــده	اســت.	
ایــن	بخــش	در	پــای	بلندتریــن	کوههــای	ایــن	ناحیه،	
یعنــی	ســیرچ	و	جفتــان،	قــرار	گرفتــه	اســت	و	ارتفاع	
بلندتریــن	قلــه	آن	بــه	۳	هــزار	و	۹۹۰	متــر	می	رســد.
قلــل	ارتفاعــات	ایــن	کوهســتان	تــا	اواخر	اردیبهشــت	
ــای	 ــن	رو،	آب	ه ــت؛	از	ای ــرف	اس ــیده	از	ب ــاه	پوش م

ــان	دارد. ــه	طــرف	دشــت	جری ــی	ب فراوان
در	حاشــیه	غربــی	دشــت	لــوت،	جــز	در	منطقــه	بــم،	
هیــچ	مکانــی	بــه	ایــن	انــدازه	از	آب	دایمــی	برخــوردار	
ــال	 ــزاران	س ــه	از	ه ــد	ک ــر	می	رس ــه	نظ ــت.	ب نیس
ــرای	 ــه	ب ــن	ناحی ــص	بزرگ	تری ــراف	خبی ــش،	اط پی

ــوده	اســت. تمرکــز	جمعیــت	ب
شـهداد	در	ارتفاع	۴۳۰	متری	از	سـطح	دریا	قـرار	دارد.	
از	سـمت	شـرق	فاصلـه	آن	تـا	دشـت	لوت	حـدود	۳۰	
کیلومتر	و	مشـرف	به	جلگه	ای	اسـت	به	نـام	تکاب	که	

بخـش	اصلی	خبیـص	را	تشـکیل	می	دهد.
تمدن	خبیـص	نـام	تمدنی	اسـت	کـه	در	کاوش	های	
صـورت	گرفتـه	آثـار	مختلفـی	از	آن	پیدا	شـده	اسـت	
کـه	یکـی	از	مهمتریـن	این	آثـار	پرچمی	اسـت	که	به	

عنـوان	کهنتریـن	پرچـم	ایـران	شـهرت	دارد	و	در	تهـران	نگهداری	می	شـود.

رودخانه شور
آب	دایمــی	شــهداد	از	رودخانــه	»درختنــگان«	تأمیــن	می	شــود.	ایــن	رودخانــه	از	ارتفاعــات	
ــل	 ــد؛	در	مدخ ــور	می	کن ــگان	عب ــرد	و	از	راه	دره	درختن ــمه	می	گی ــان«	سرچش »هی	نام
ــادی	 ــق	آب ــه	طــرف	شــمال	منحــرف	می	شــود،	ســپس	از	طری تنگــه	»چهــار	فرســخ«،	ب
ــراوان	و	 ــه	در	زمســتان	ف ــن	رودخان ــد.	آب	ای ــان	می	یاب ــوت	جری ــه	ســوی	ل ــاد	ب ابراهیم	آب
در	تابســتان	کــم	می	شــود.	در	تنگــه	چهــار	فرســخ،	شــعبه	ای	از	رودخانــه	درختنــگان	جــدا	

شــده	و	مســتقیم	رو	بــه	شــرق،	بــه	طــرف	شــهداد،	جــاری	اســت.
شــهداد	کنونــی	بــه	شــکل	مثلثی	اســت	کــه	رأس	آن	بــه	طــرف	دره	»کنــاران«	و	قاعــده	آن	
بــه	ســمت	شــرق	در	حــوزه	تــکاب	قــرار	گرفتــه	اســت	و	بــه	کلوتهــای	مــوازی	حاشــیه	لوت	

منتهــی	می	شــود.	زمینهــای	شــهداد	تمــام	پوشــیده	از	باغهــای	مرکبات	و	خرماســت.
هــم	اکنــون	در	کنــار	ســختی	هــای	ناشــی	از	خشکســالی	و	تاثیــر	منفــی	بــر	کشــاورزی	و	
گرمــای	هــوا	امــا	ثبــت	جهانــی	ایــن	منطقــه	و	حضــور	گردشــگران،	مــردم	بومــی	را	بــرای	
مانــدن	در	منطقــه	تشــویق	کــرده	اســت	و	مــردم	محــروم	درآمــدی	ثابــت	پیــدا	کــرده	انــد.

رودخانه های زیر زمینی که از دل کویر بیرون می آیند
ــای	 ــات	ه ــه	قن ــوان	ب ــی	ت ــه	م ــد	ک ــرار	دارن ــان	ق ــدون	شــک	در	کرم ــن	ب رگ	هــای	زمی
ــات	اســتان	در	 ــه	ســه	رشــته	قن ــرد	ک ــر	اشــاره	ک ــات	دیگ ــا	قن ــاد	و	صده ــار،	اکبرآب جوپ

ــد. ــی	شــده	ان ــت	جهان ــان	ثب ــار	و	شــرق	کرم جوپ
ایــن	قنــات	هــا	رمــز	حیــات	در	اســتان	کرمــان	هســتند	در	بــم	برخــی	از	ایــن	قنــات	هــا	
ــای	را	 ــد	و	نخســلتان	ه ــی	آین ــرون	م ــر	بی ــب	کوی ــه	ای	خروشــان	از	قل همچــون	رودخان

ــا	گذشــت	ســال	هــا	هنــوز	هــم	جــاری	هســتند. ســیرآب	مــی	کننــد	و	ب
ــی	از	دوران	هخامنشــینی	 ــم	کتیبــه	های ــواره	قنــات	هــای	ب ــر	دی ــن	کاوش	هــا	ب در	آخری
کشــف	شــد	و	بســیاری	از	ایــن	قنــات	هــا	هــر	ســال	مــورد	بازدیــد	گردشــگران	قــرار	مــی	

ــد. گیرن
ــه	کرمــان	 ــی	هســتند	گردشــگرانی	کــه	ب ــی	کــه	ثبــت	جهان ــار	تمــام	داشــته	های در	کن
ــه	فــرد،	 ــر	بســیار	زیبــا	و	منحصــر	ب ــا	صدهــا	اث ــازار	تاریخــی	کرمــان	ب مــی	آینــد	بایــد	ب
ــوس	و	کنــار	صنــدل	در	 ــاد،	عمــارت	شــاه	نعمــت	هلل	در	ماهــان،	شــهر	دقیان ــاغ	فتــح	آب ب
جیرفــت،	آســیاب	هــای	بــادی	کوهبنــان،	خانــه	حــاج	آقــا	علــی	در	رفســنجان	بــه	عنــوان	
بزرگتریــن	خانــه	خشــتی	جهــان،	اللــه	زار	بــه	عنــوان	دومیــن	قطــب	تولیــد	گالب	کشــور	
در	شهرســتان	بردســیر،	بــاغ	ســنگی	ســیرجان،	جنــگل	قائــم	کرمــان	و	صدهــا	اثــر	بســیار	

زیبــای	تاریخــی	را	نیــز	ببیننــد.
در	کنــار	بازدیــد	از	ایــن	بناهــا	خریــد	قهــوه	قوتــو،	زیــره	کرمــان،	قالــی	کرمــان	و	گلیــک	
ــروزه	 ــه	و	فی ــم	و	شــیرینی	کلمپ ــی	ب ــای	مضافت ــچ،	پســته	رفســنجان،	خرم شــریکی	پی

ــرای	گردشــگران	خاطــره	انگیــز	باشــد. ــد	ب شــهربابک	نیــز	مــی	توان
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کهگیلویه	و	بویراحمد	سـرزمین	آبشـارهایی	اسـت	بلند،	بسـان	
گیسـوان	بلنـد	دختران	لـر	و	بسـان	بهار	و	به	وسـعت	آسـمان،	
از	عـروس	آبشـارهای	ایـران	تـا	آبشـاری	کـه	حکایت	از	افسـانه	

هـا	دارد.	
کهگیلویه	و	بویراحمد	ملقب	به	سـرزمین	چهار	فصل		با	داشتن	
جاذبه	های	گردشـگری	متعـدد	و	زیبا	همه	سـاله	پذیرای	تعداد	
زیـادی	از	گردشـگران	داخلی	و	خارجـی	اسـت	و	در	میان	تنوع	
ایـن	جاذبه	ها	آبشـارهای	طبیعـی	با	جـاری	شـدن	از	کوههای	
سـترگ	این	دیـار	شـاهکاری	از	خلقـت	خداونـد	را	نمایـان	می	

. کنند
در	اکثـر	شهرسـتان	هـای	کهگیلویـه	و	بویراحمد	آبشـار	هایی	
زیبـا،	بلند،	چـون	زالل	آینـه	و	بکر	و	گاهی	سـفید	چـون	لباس	
نوعروسـان	ایل	هر	عالقـه	مندی	را	بـه	خود	مجـذوب	می	کند.
آبشـار	یاسـوج	یکـی	از	آبشـارهای	کهگیلویه	و	بویراحمد	اسـت	
کـه	از	آب	چشـمه	هایی	کـه	از	قلـب	تپنـده		کوه	هـای	زاگـرس	
مـی	جوشـد	سـرازیر	مـی	شـود	وخـود	را	بـه	دل	دشـت	جاری	
مـی	کنـد،	ایـن	آبشـار	در	فاصلـه	ای	کمتـر	ازدو	کیلومتـر	از	
شـمال	شـهر	یاسـوج	قرار	گرفته	اسـت	و	یـک	فرصت	ایـده	آل	
بـرای	گذرانـدن	سـاعاتی	دلنشـین	و	لذت	بـردن	از	هـوای	پاک	

محسـوب	می	شـود.
ایـن	آبشـار	بـا	ارتفاعـی	نزدیـک	بـه	۱۰	متـر	بـه	سـمت	پایین	
سـرازیر	مـی	شـود	و	چشـم	اندازش	نیز،	نهرهـای	آب	در	بسـتر	
مارپیچ	مشـبک،	باغ	هـای	میوه،	مراتع	سرسـبز	با	دشـتی	از	گل	

هـای	رنگارنگ	اسـت.
هر	سـاله	آبشـار	یاسـوج	در	فصل	بهـار،	تابسـتان	و	پاییز	و	حتی	
زمسـتان	پذیـرای	گردشـگران	اسـت.	در	نزدیکـی	آبشـار	چند	
آالچیق	برای	رفع	خسـتگی	ایجاد	شـده	اسـت	و	لذت	نشسـتن	

به	همـراه	موسـیقی	آب	چنـد	برابر	می	شـود.
در	این	آبشـار	از	باالتریـن	نقطه	و	نزدیکترین	نقطـه	به	خروجی	
آبشـار	بـه	پاییـن	سـکوها	و	امکانـات	خدماتـی	متعـددی	برای	
اسـتفاده	گردشـگران	فراهـم	شـده	اسـت	و	برگهـای	درختـان	
جنگلـی	وباغـی	در	مسـیر	آبشـار	بـه	هم	تنیـده	وچـون	کوچه	
باغی	سـبز	باریکـه	ای	از	نـور	از	البالی	برگهای	در	هـم	تنیده	به	

جـاده	مـی	تابـد	و	دل	هـر	بیننـده	ای	را	مـی	رباید.

آبشـار تنگ تامـرادی در فاصلـه ۵۵ کیلومتری 
از شـهر یاسوج

از	دیگر	آبشـار	هـای	کهگیلویه	و	بویراحمد	آبشـار	تنگ	
تامرادی	در	فاصله	۵۵	کیلومتری	از	شـهر	یاسـوج	است	

و	ارتفـاع	آن	بـه		بیش	از	۱۵	متر	می	رسـد.
وجـود	چهـار	آبشـار	بـا	ارتفـاع	هشـت	تـا	۱۰	متـری	و	
حوضچـه	هـای	آب	در	مسـیر	آب	زالل	و	بسـیار	خنک	
این	آبشـار	و	همچنین	وجود	غارهایی	کـه	آب	از	آن	می	
گـذرد	و	آب	از	سـقف	آنـان	چکه	مـی	کند	بـا	هارمونی	

خـاص	جذابیتـی	دوچندان	بـه	آن	داده	اسـت.
تلفیـق	آب	و	طبیعت	اطراف	این	آبشـار	نقاشـی	زیبایی	
را	بـه	وجـود	مـی	آورد	و	طبیعت	بکـر	و	دسـت	نخورده	
در	انبـوه	جنگلهـای	بلـوط	و	در	ختان	سـبز	این	آبشـار	

بهشـتی	زیبا	از	رنگهـا	را	آفریده	اسـت.
ایجاد	زیرسـاخت	های	مناسـب	تر	و	امکانـات	رفاهی	در	
ایـن	منطقه	می	تواند	ظرفیت	مناسـبی	برای	گردشـگر	

پذیری	بیشـتر	در	این	منطقه	باشـد.
آبشـار	بهـرام	بیگی	دنـا	واقـع	در		روسـتای	دلـی	بهرام	
بیگـی	)سـمندی(	از	توابـع	بخـش	مرکزی	شهرسـتان	
دنا	از	دیگر	آبشـارهای	زیبای	اسـتان	اسـت	کـه		در	۵۰	
کیلومتـری	شـمال	غـرب	سی	سـخت	و	۷۰	کیلومتری	

مرکز	اسـتان	)یاسـوج(	قـرار	دارد.
آبشـار	زیبـای	بهرام	بیگـی	در	ناحیه	جنوبی	رشـته	کوه	
دنـا	و	در	حـد	فاصـل	روسـتاهای	پاتـاوه	و	لـوداب	واقع	
شـده	و	ارتفـاع	تقریبـی	آبشـار	نز	بـه	۳۰		متر	می	رسـد.

آبشار توف خیمه در سوق حکایت از افسانه ها دارد
ایـن	آبشـار	زیبـا	در	نزدیکـی	روسـتای	بـی	بـی	زلیخـا	در	۱۰	
کیلومتـری	شـهر	سـوق	و	در	مسـیر	لنـده	بـه	دهدشـت	واقـع	
اسـت.	از	مسـیر	روسـتای	بـی	بـی	زلیخا	و	تـوف	خیمـه	پس	از	
حـدود	نیـم	سـاعت	کوهپیمایـی	بـه	پـای	آبشـار	می	رسـید.

ارتفـاع	ایـن	آبشـار	نزدیـک	به	پنجـاه	متر	اسـت	که	اطـراف	آن	
را	درختـان	بلـوط	و	کنـار	و	گیاهـان	دارویـی	احاطه	کـرده	اند.

جریـان	آب	در	آبشـار	طـوف	خیمـه	بـا	ریـزش	از	دیـواره	هـای	
بلنـد	جذابیـت	فراوانی	بـه	محیط	مـی	دهد	و	طبق	افسـانه	
ای	قدیمـی	کـه	در	میـان	مـردم	این	منطقه	نسـل	به	نسـل	
روایـت	شـده	اسـت،		ریـزش	آب	از	ارتفاع	بـاال	از	این	آبشـار	
ایـن	بـاور	را	در	میان	مردمـان	این	دیـار	به	وجـود	آورده	که		
آبشـار	هـر	دشـمنی	را	از	تعـرض	بـه	ایـن	منطقـه	بـاز	می	

است. داشـته	

کمردوغ عروس آبشارهای ایران
آبشـار	کمـردوغ	در	قلعـه	رئیسـی	مرکـز	بخش	چاروسـا	از	

توابـع	شهرسـتان	کهگیلویه	قـرار	دارد.
ایـن	آبشـار	به	عـروس	آبشـارهای	ایـران	لقب	گرفته	اسـت	
اما	بـا	این	وجـود	این	آبشـار	زیبـا	زیاد	
شـناخته	شـده	نیسـت	و	این	در	حالی	
اسـت	کـه	ایـن	آبشـار	ظرفیت	بسـیار	

باالیـی	برای	جـذب	گردشـگر	دارد.
کمـردوغ	کـه	نامـش	را	از	زیبایی	رنگ	
آبشـار	وام	گرفتـه	اسـت	بـه	واسـطه	
سـفیدی	آبشـار	اسـت	کـه	چـون	دوغ	
سـفید	اسـت	وقتی	کـه	از	کـوه	جاری	
مـی	شـود	و	سـفیدی	اش	همچـون	
لبـاس	عروسـان	ایل،	ایـن	آبشـار	را	به	
عروس	آبشـارهای	ایـران	شـهره	کرده	

اسـت.
این	آبشـار	قریـب		به	۱۰۰	متر	ارتفـاع	و	بیـش	از	۶۰	متر	عرض	
دارد	و		در	۱۰	کیلومتـری	قلعـه	رئیسـی	مرکـز	ایـن	بخش	واقع	

شده	اسـت.
آبشـار	کمـردوغ	در	تمام	فصـول	سـال	دارای	آب	اسـت	و	به	آن	

لقب	عـروس	آبشـارهای	ایـران	را	داده	اند.

آبشار ناری در شهرستان دنا
آبشـار	نـاری	یکـی	دیگـر	از	آبشـارهای	اسـتان	اسـت	کـه	در	
شهرسـتان	دنـا	بـا	چنـد	سـاعت	پیـاده	روی	از	طریـق	پاسـگاه	
محیـط	زیسـت	خاریـدون		قابـل	دسترسـی	اسـت	و	بـرای	
دسـتیابی	به	این	آبشـار	اسـتفاده	از	راهنمـا	و	امکانات	مناسـب	

نیـز	توصیـه	می	شـود.
این	آبشـار	در	فاصله	هشـت	کیلومتری	منطقه	حفاظت	شده	دنا	و	
بـا	ارتفاعی	بین	۴۰	تا	۷۰		متر	قرار	گرفته	اسـت	و	با	وجود	سـختی	
مسـیر	دسترسـی	طبیعت	بکری	که	در	راه	های	رسـیدن	به	آبشار	

وجود	دارد	خسـتگی	را	از	تن	هر	گردشـگری	می	زداید.

گنج بنار آبشاری در دل منطقه خاییز
دیگـر	آبشـار	ایـن	دیار	گنـج	بنـار	در	هفـت	کیلومتری	شـمال	

شـهر	گچسـاران	و	در	منطقـه	خاییـز	واقع	شـده	اسـت.
ارتفـاع	این	آبشـار	به	بیش	از	۳۰	متر	می	رسـد		و	هـوای	اطراف	

آن	را	بسـیار	مطبوع	و	بهـاری	می	کند.
آب	آبشـار	گنـج	بنـار	از	طریـق	چنـد	چشـمه	تامین	می	شـود	
و	خـود	را	بـه	دشـت	مـی	رسـاند	و	بـا	جـاری	شـدن	در	آن	بـه	
منطقـه	خاییـز	جانی	دوبـاره	مـی	بخشـد	و	طبیعت	بکـر	آن	با	
سـکوت	منطقـه	همـراه	می	شـود	و	لحظاتـی	آرامـش	بخش	را	

بـرای	ایسـتادن	زمـان	در	بهشـتی	زیبـا	رقم	مـی	زند.
کهگیلویـه	و	بویراحمد	با	داشـتن	پتانسـیل	هـای	طبیعی	و	بکر	
در	حـوزه	گردشـگری	مـی	توانـد	بـه	قطب	گردشـگری	کشـور	
تبدیل	شـود	و	با	بهره	گیری	از	پتانسـیلهای	ویـژه	این	بخش	در	
اسـتان،	در	کنار	گردشـگر	پذیری	و	توسـعه	بخش	گردشـگری	

اسـتان	اشـتغالزایی	نیز	ایجاد	شـود.

کهگیلویه و بویراحمد سرزمین آبشارها/ 
بهار را اینجابه نظاره بنشین
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ــوروزی ــگری ن گردش

گیسوان »آبشتا« بر شانه نراق/ تولد 
پرسیاوشان در جوار آبشار باران

ــی	 ــرای	رونمای ــی	ب ــت	مجال ــزی	در	بهارطبیع ــتان	مرک ــت	آبشــار	اس ــای	هف چشــم	انداز	زیب
پیداکــرده	تــا	ازصخره	هــای	بلنــد	آبشــار	»آبشــتای«	نــراق	بــه	دیــدار	تولــد	بوتــه	پرسیاوشــان	

درجــوار	آبشــار	»قطــره	بــاران«	تفــرش	برویــم.	
ــد	 ــرای	تول ــی	ب ــت	و	مجال ــان	نیس ــا	و	درخت ــدن	گل	ه ــده	ش ــار	زن ــا	به ــت	تنه ــار	طبیع به
آبشــارهای	زیبــا	و	بکــر	از	دل	کوه	هــا	و	صخره	هــا	اســت	تــا	زیباتریــن	و	چشــم	نوازترین	مناظــر	

ــد. ــم	زن ــش	رق طبیعــت	را	در	فصــل	روی
ــا	و	 ــر،	مناظــر	زیب ــا	کوی طبیعــت	اســتان	مرکــزی	در	فصــل	بهــار	از	کــوه	و	دشــت	گرفتــه	ت
بکــری	را	پیــش	چشــم	گردشــگران	بــه	نمایــش	می	گــذارد.	در	ایــن	میــان	آبشــارهای	اســتان	
ــه	 ــار	ب ــزی	در	فصــل	به ــه	ســاکنان	اســتان	مرک ــن	فصــل	دارد	چنانک ــی	دیگــری	در	ای رونق

ــد. ــت	می	پردازن ــن	طبیع ــح	در	ای ــردش	و	تفری گ
آبشــارها	به	عنــوان	نمــاد	پاکــی	و	زیبایــی	بــر	روی	زمیــن	نشــانی	خوبــی	از	آرامــش	و	زیبایــی	
ــردی	را	 ــر	ف ــد	روح	و	جســم	ه ــت	الهــی	می	توان ــی	و	موهب ــن	زیبای ــدار	از	ای ــه	دی هســتند	ک
ــژه	 ــد	از	زیبایی	هــای	طبیعــت	و	به	وی ــرای	بازدی ــم	ب ــوروز	فرصتــی	مغتن صیقــل	می	دهــد	و	ن

ــت. ــا	اس ــمه	ها	و	تاالب	ه ــا،	سرچش ــارها،	غاره آبش
	

آبشار آبشتا، گیسویی بر شانه صخره های نراق
دره	آبشــتا	در	فاصلــه	ســه	کیلومتــری	شــمال	غربی	شــهر	نــراق	در	امتــداد	کــوه	اُل	قــرار	دارد	و	
بــه	جــرات	می	تــوان	گفــت	در	شهرســتان	دلیجــان	چشــم	اندازی	بــه	زیبایــی	آن	وجــود	نــدارد.	
در	انتهــای	ایــن	دره،	آبشــاری	فصلــی	وجــود	دارد	کــه	نراقی	هــا	آن	را	گیســو	می	نامنــد.	علــت	
ایــن	نام	گــذاری	رویــش	گیــاه	پرســیاوش	در	محــل	آبشــار	اســت	کــه	خاطــره	گیســوان	بلنــد	
ــوردی	اســت	و	 ــرای	صخره	ن ــیب	مناســب	ب ــن	دره	دارای	ش ــات	ای ــد.	ارتفاع ــی	می	کن را	تداع

مکانــی	زیبــا	بــرای	گردشــگران	ایــن	شهرســتان	اســت.
عبــور	از	جــاده	ای	خاکــی	ســرانجام	مســافران	را	به	باغــات	منتهی	بــه	دره	ای	ســنگی	و	صخره	ای	
می	رســاند	و	بعــد	از	عبــور	از	دره	هــای	ســنگی	و	صخره	هــای	ســخت،	ادامــه	جویبــار	موجــود	

در	کــف	دره	چشــم	ها	را	بــه	آبشــار	انتهــای	دره	ســوق	می	دهــد.
آبشــار	گیســو	یکــی	از	تفرج	گاه	هــای	مــردم	شــهر	نــراق	اســت	کــه	بــا	ارتفــاع	۱۵متــری	و	در	
فصــول	پربــاران	ســال	به	ویــژه	فصــل	زمســتان	و	بهــار	یکــی	از	منظره	هــای	زیبــای	خلقــت	و	

ــد. ــم	می	زن ــکان	رق ــن	م ــش	را	در	ای آفرین
	

ــر تــن آبشــار  پرسیاوشــان، زیــوری ب
ــاران قطــره ب

ــاران	یکــی	از	 ــا	کــوه	ب ــاران	ی آبشــار	قطــره	ب
ــت	 ــرش	اس ــتان	تف ــی	شهرس ــق	دیدن مناط
کــه	در	دهســتان	بازرجــان	در	نزدیکــی	
روســتای	کوریــان	و	در	۳۰	کیلومتری	شــمال	

ــت. ــده	اس ــرش	واقع	ش ــهر	تف ــرب	ش غ
محــدوده	این	آبشــار	در	یــک	دره	عریــض	قرار	
دارد	و	گیــاه	زیبــای	پرسیاوشــان	نیــز	ماننــد	

پوششــی	ســبز	دیواره	هــای	ایــن	آبشــار	را	پوشــانده	اســت.	وجــود	یــک	قنــات	و	ریــزش	مــداوم	
قطــرات	آب	از	صخــره	منظــره	ای	بســیار	دیدنــی	و	مکانــی	باصفــا	بــه	وجــود	آورده	کــه	در	تمام	

طــول	ســال	پذیــرای	جمــع	کثیــری	از	گردشــگران	از	تفــرش	و	شــهرهای	اطــراف	اســت.
هنـگام	بـارش	بـاران	و	غلتیدن	قطـرات	باران	بر	روی	پوشـش	سـبزرنگ	سـرخس	پرساوشـان،	

نمایـی	زیبـا	در	دل	طبیعـت	ایجـاد	می	کنـد	و	فضایـی	دل	انگیز	بـه	وجود	مـی	آورد.

آبشار مزرعه، آبشاری میان دو دره
آبشــار	مزرعــه	در	شــمال	غــرب	شــهر	اراک،	در	جــاده	اراک-ســه	راهــی	خنــداب	قــرار	دارد	کــه	
بــا	قــرار	گرفتــن	میــان	دو	دره	منظــره	ای	زیبــا	را	ایجــاد	کــرده	اســت.	عبــور	از	باغــات	روســتای	

کیشــان	و	مزرعــه	نشــانی	خوبــی	بــرای	رســیدن	بــه	آبشــار	مزرعه	اســت.
ــادی	را	 ــت	زی ــاه	دره	دوم	جذابی ــه	دو	آبشــار	کوت ــدی	بیشــتر	نســبت	ب ــا	بلن آبشــار	دره	اول	ب
ــی	 ــوان	یکــی	از	جاذبه	هــای	دیدن ــن	آبشــار	به	عن ــه	وجــود	آورده	اســت.	ای ــه	ب ــن	منطق در	ای
ــی	می	شــود. ــوروزی	تلق ــد	گردشــگران	ن ــرای	بازدی ــه	ای	مناســب	ب اســتان	مرکــزی	منطق

	
آبشار هندیس جاذبه کوهستانی ساوه

ــا	اندیــس	یکــی	از	جاذبه	هــای	طبیعت	گــردی	جنــوب	 ــی	هندیــس	ی آبشــار	کوچــک	و	فصل
ســاوه	اســت	کــه	محصورشــده	در	تنگنــای	دره	ای	کوهســتانی	اســت.

منطقــه	باغســتانی	و	کوچــک	هندیــس	فرصــت	مناســبی	بــرای	گذرانــدن	تعطیــالت	نــوروزی	
بــرای	گردشــگران	در	ایــن	منطقــه	اســت؛	چراکــه	ایــن	آبشــار	کوچــک	۱۵	متــری	در	فصــل	

ــت. ــی	اس ــر	از	آب	و	زیبای ــاه	پ ــژه	فروردین	م ــار	و	به	وی به

آبشار چناقچی، نگینی در دل دشت درخت های گردو
آبشــار	چناقچــی	هــم	یکــی	دیگــر	از	جاذبه	هــای	دیدنــی	اســتان	مرکــزی	اســت	کــه	از	ارتفــاع	
ــه	 ۳۰متــری	ریــزش	دارد	و	از	فــراز	بســتر	صخــره	ای	دره	و	از	میــان	ســبزه	زاران	و	جلبک	هــا	ب
پاییــن	ســرازیر	می	شــود	و	راهــی	طوالنــی	را	بــرای	ریــزش	می	پیمایــد،	راه	دسترســی	بــه	ایــن	

آبشــار	زیبــا	و	دیدنــی	از	ســاوه	و	بــه	ســمت	رازقــان	اســت.
ــی	 ــه	فضای ــی	سرســبز	وجــود	دارد	ک ــا	درختان ــی	مســطح	ب ــن	آبشــار	هم	مکان در	اطــراف	ای

ــی	فراهــم	آورده	اســت. ــن	زیبای ــرای	اقامــت	و	نظــاره	کــردن	ای دل	نشــین	را	ب
روســتای	چناقچــی	علیــا	از	توابــع	بخــش	خرقــان	در	شهرســتان	زرندیــه	و	در	۴۵	کیلومتــری	
شــمال	غــرب	شــهر	ســاوه	قــرار	دارد	و	از	مهم	تریــن	و	زیباتریــن	مناظــر	طبیعــی	ایــن	روســتا	
بــه	درختــان	گــردوی	دامنــه	کــوه	اطــراف	روســتا	می	تــوان	اشــاره	کــرد	کــه	در	فصــل	بهــار	و	

تابســتان	جلــوه	خاصــی	دارنــد.
ــم	 ــد	و	آن	ه ــرای	آبشــار	چناقچــی	ایجــاد	می	کن ــری	را	ب ــت	دیگ ــال	جذابی فصــول	ســرد	س
وجــود	یخ	هــا،	قندیل	هــا	و	آویزهــای	یخــی	اســت	کــه	بــه	جذابیــت	ایــن	آبشــار	بیــش	از	هــر	

ــد. ــری	می	افزای ــان	دیگ زم
	

آبشار گز صاف سربند، جای گرفته در تنگه ای سنگی
آبشــار	گــز	صــاف	ســربند	یکــی	دیگــر	از	آبشــارهای	اســتان	مرکــزی	اســت	کــه	در	مســیر	

ــی	اســت. ــرار	دارد	و	یکــی	آبشــار	فصل ــح	ق جــاده	ســد	کمــال	صال
ایــن	آبشــار	کــه	در	فصــول	پــر	بــارش	ســال	و	فصــل	بهــار	یکــی	از	زیباتریــن	نقــاط	دیدنــی	
ــا	 اســتان	مرکــزی	را	رقــم	می	زنــد	بــا	قــرار	گرفتــن	در	تنگــه	ای	ســنگی	و	در	فاصلــه	کمــی	ب

ــد. ــه	شــمار	می	آی ــوروزی	ب ــد	گردشــگران	ن ــرای	بازدی ــا	ب دریاچــه،	نقطــه	ای	زیب

آبشار سماق لی، قرار گرفته بر دره بوته های سماق
ــع	 ــی	و	جــذاب	شهرســتان	شــازند	از	تواب ــز	یکــی	از	منظره	هــای	دیدن ــی	نی آبشــار	ســماق	ل
اســتان	مرکــزی	اســت.	پــس	از	عبــور	از	آســتانه	و	هنــدودر	و	رســیدن	به	روســتای	مالمیــر،	دره	
ــی	آرام	آرام	از	شــیارهای	ســنگی	 ــی	مشــاهده	می	شــود	و	آبشــار	کوچــک	ســماق	ل ســماق	ل

ــد. ــه	رخ	می	کش ــودش	را	ب ــاص	خ ــای	خ ــد	و	زیبایی	ه ــی	می	کن ــه	خودنمای تنگ
ایــن	آبشــار	کوچــک	و	زیبــا	بــا	قــرار	گرفتــن	در	دره	ای	کــه	از	بوته	هــای	ســماق	پوشــیده	شــده	

اســت	یکــی	از	جاذبه	هــای	گردشــگری	شهرســتان	شــازند	بــه	شــمار	مــی	رود.
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ــوروزی ــگری ن گردش

مــردان	نمکــی،	مــردان	مرمــوزی	هســتند	کــه	رازهای	ســربه	
ــرده	از	 ــه	پ ــی	ک ــد،	رازهای ــن	دارن ــرای	گفت ــادی	ب ــر	زی مه
ــر	 اســرار	اعمــاق	تاریــخ	منطقــه	خمســه	یازنجــان	کنونــی	ب

ــی	دارد	.	 م
ــس		 ــد	از	جن ــده	ان ــوزه	ش ــب	م ــروزه	صاح ــه	ام ــی	ک مردان
ــم	 ــک	جس ــا	نم ــا	ب ــرن	ه ــه	ق ــتند	ک ــی	هس ــردان	نمک م
شــان	عجیــن	شــده	و	بــه	مــردان	نمکــی	مشــهور	شــده	انــد.	
مردانــی	کــه	روایتگــر	ناگفتــه	هــای	اســرار	آمیــز	و	کهــن	از	

ــتند. ــتان	هس ــران	باس ــخ	ای تاری
ــر	اســاس	شــواهد	باستان	شــناختی	دره	ایــن	دو	 هــر	چنــد	ب
ــه	تنــاوب	 ــز	تــا	حــال	حاضــر	ب ــه	از	حــدود	عصــر	برن رودخان
ــه	 ــرار	گرفت ــانی	ق ــای	انس ــوام	و	گروه	ه ــکونت	اق ــورد	س م
ــه	دلیــل	طبیعــت	نســبتا	خشــن	 اســت	امــا	ایــن	منطقــه	ب
تــا	پیــش	از	کشــف	بقایــای	مومیایی	هــای	معــروف	بــه	
انســان	های	نمکــی،	بــرای	ســاکنان	اســتان	زنجــان،	ناحیه	ای	
کمتــر	شــتاخته	شــده	بــود	و	هــم	اکنــون	نیــز	نزدیک	تریــن	
ــه	 ــو	اســت	ک ــتای	حمزه	ل ــه،	روس ــن	منطق ــکونتگاه	در	ای س

ــوار	در	آن	ســاکن	هســتند. ــج	خان شــاید	در	حــدود	پن
ــون،	حاکــی	 ــه	تاکن ــای	باستان	شناســی	انجــام	یافت کاوش	ه
ــا	 ــک	ب ــتخراج	نم ــی	اس ــه	در	دوره	هخامنش ــت	ک از	آن	اس
ــتفاده	 ــدون	اس ــزرگ،	ب ــیار	ب ــای	بس ــا	و	تاالره ــر	تونل	ه حف
از	ســتون	های	چوبــی	پشــتیبان	انجــام	می	گرفتــه	و	از	
ــدن	 ــرای	کن ــزی	ب ــای	فل ــاال	قلم	ه ــش	و	احتم ــگ،	چک کلن
صخره	هــای	نمــک،	خــرد	کــردن	آن	هــا	و	انتقــال	نمک	هــای	
خــرد	شــده	بــه	داخــل	کیســه	های	چرمــی	و	احتمــاال	

کیســه	های	پارچــه	ای	اســتفاده	می	شــد.

از	طناب	هــای	بافتــه	شــده	از	الیــاف	گیاهــی	و	جانــوری	نیــز	
ــای	 ــا	و	تونل	ه ــک	از	چاه	ه ــه	های	نم ــیدن	کیس ــاال	کش در	ب
کــردن	 روشــن	 بــرای	 می	کردنــد.	 اســتفاده	 عمــودی	
تونل	هــای	تاریــک	و	عمیــق	نیــز	از	ســوزاندن	روغــن	در	

پیه	ســوزهای	ســفالی	بهــره	می	گرفتنــد.
عمــارت	ذوالفقــاری	بنایــی	تاریخــی	با	معمــاری	بومــی،	در	دو	
طبقــه	بــا	دیوارهــای	بلنــد	و	ســقف	هــای	لمبــه	کاری	شــده	
بــا	وجــود	مــردان	نمکــی	کــه	بــی	نظیــر	تریــن	مومیایــی	هــا	

در	دنیــا	هســتند	ارزشــی	مضاعــف	یافتــه	اســت.
ــا	قدمتــی	چنــد	هــزار	ســاله	 ایــن	مومیایــی	هــای	نمکــی	ب
یــادگاری	از	معــدن	نمــک	چهــر	آبادنــد	همــان	معدنــی	کــه	
ــای	تنفســی	 ــاری	ه ــان	بیم ــرای	درم ــک	آن	ب ــروزه	از	نم ام

اســتفاده	مــی	شــود.
	تماشــای	مــردان	نمکــی		زنجــان	پــرده	از	هویــت		تاریخــی	
زنجــان	بر	مــی	دارد،	پوشــینه	هــای	طرحــدار	رنگــی،	چاقوی	
بســته	شــد	بــه	کمــر	مــرد	نمکی،پــا	پــوش	هــا	وموهــای	بلند	
ایــن	مومیایــی	هــا	بیانگــر	تمــدن	کهــن	این	ســرزمین	اســت.
ــزش	 ــل،	ری ــا	۲۳۸۰	قب ــال	های	۲۴۲۰	ت ــن	س ــه	بی ــا	اینک ت
تونل	هــای	معــدن	موجــب	کشــته	شــدن	معــدن	کاران	
ــل	دوره	 ــا	اوای ــک	ت ــرداری	از	نم ــف	بهره	ب ــی	و	توق هخامنش
ــانی	از	 ــدن	کاران	ساس ــت	مع ــت.	فعالی ــده	اس ــانی	ش ساس
ــالدی	 ــده	۶	می ــا	س ــاز	و	ت ــالدی	آغ ــوم	می ــده	س ــدود	س ح

ــت. ــه	اس ــه	یافت ادام
ــی،	نشــانگر	 ــم	واریزه	هــای	معدن ــی	و	ضخی الیه	هــای	پی	درپ
ــت.	 ــاد	اس ــدن	کاوی	در	چهرآب ــدت	مع ــی	م ــت	طوالن فعالی
حتــی	الیه	هایــی	نیــز	وجــود	دارد	کــه	حــاوی	کاه	مشــاهده	

می	شــود	کــه	نشــان	دهنده	محــل	نگهــداری	غــذا	و	یــا		
ــدن	اســت. ــت	مع ــان	در	طــول	دوره	فعالی خــود	چهارپای

ــون،	حاکــی	 ــه	تاکن ــای	باستان	شناســی	انجــام	یافت کاوش	ه
ــا	 ــک	ب ــتخراج	نم ــی	اس ــه	در	دوره	هخامنش ــت	ک از	آن	اس
ــتفاده	 ــدون	اس ــزرگ،	ب ــیار	ب ــای	بس ــا	و	تاالره ــر	تونل	ه حف
از	ســتون	های	چوبــی	پشــتیبان	انجــام	می	گرفتــه	و	از	
ــدن	 ــرای	کن ــزی	ب ــای	فل ــاال	قلم	ه ــش	و	احتم ــگ،	چک کلن
صخره	هــای	نمــک،	خــرد	کــردن	آن	هــا	و	انتقــال	نمک	هــای	
خــرد	شــده	بــه	داخــل	کیســه	های	چرمــی	و	احتمــاال	

کیســه	های	پارچــه	ای	اســتفاده	می	شــد.

ــن	 ــزکاری	در	روزگارن	دور		ای ــانه	ای	از	فل ــه	نش ــی	ک چاقوی
منطقــه	پاپــوش	هایــی	شــبیه	چــاروق	کــه	صنایــع	دســتی	
ــه	 ــروز	را	ب ــی	دی ــوش	همگ ــای	دارای	نق ــاس	ه ــان	و	لب زنج
ــد	مــی	دهدچاقویــی	کــه	نشــانه	ای	از	فلــزکاری	 امــروز	پیون
در	روزگارن	دور		ایــن	منطقــه		اســت،	پاپــوش	هایــی	شــبیه	
ــع	دســتی	زنجــان	اســت		و	لبــاس	هــای	 چــاروق	کــه	صنای
دارای	نقــوش	همگــی		دیــروز	را	بــه	امــروز	پیونــد	مــی	دهــد.
ــع	دســتی	 ــر	کل	میــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنای مدی
اســتان	زنجــان	گفــت:	بــر	اســاس	مطالعــات	صــورت	گرفتــه	
ــانی	 ــی	و	ساس ــه	دوره	هخامنش ــق	ب ــوجات	متعل ــن	منس ای
بــوده	اســت	کــه	در	بافــت	آنهــا	از	تکنیک	هــای	متفاوتــی	در	
ــو،	 ــف	م ــای	مختل ــتفاده	شــده	اســت	از	جنس	ه آن	دوره	اس
پشــم	و	نمــدی	بــوده	و	وجــود	نقــوش	مختلــف	و	طرح	هــای	
زیبــا	در	بافــت	ایــن	پارچــه		هــا	از	ویژگی	هــای	بــارز	آنهــا	بــه	

شــمار	مــی		رود.
ــه	عمــل	 ــر	اســاس	بررســی	های	ب ــزود:	ب یحیــی	رحمتــی	اف
ــه	۲	هــزار	و	۳۵۰	 ــق	ب آمــده	منســوجات	کشــف	شــده	متعل

ــوده	اســت. ســال	قبــل	ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	منســوجات	و	پارچــه	هــای	بدســت	آمــده	
ــن	 ــه	در	ای ــکار	رفت ــت	ب ــر	و	ظراف ــاد	و	هن ــدن	چهرآب از	مع
پارچــه	هــا	نشــان	از	قدمــت	پارچــه	بافــی		و	صنعــت	نســاجی	
ــران	اســت،	گفــت:	منســوجات	و	یافتــه	هــای		بدســت	 در	ای
ــامل	دو	دوره	تاریخــی	 ــاد	ش ــی	چهرآب ــردان	نمک ــده		از	م آم

ساســانیان	و	هخامنشــیان	اســت.
رحمتــی	افــزود:	مجموعــه	وســایل	و	اشــیائی	از	معــدن	نمــک	
چهرآبــاد	اســتان	زنجــان	کشــف	شــده		کــه	بســیار	بــی		نظیــر	
ــوزه	 ــوی	ح ــتندات	ق ــی	از	مس ــا	یک ــه		ه ــن	یافت ــت	و	ای اس

ــه	شــمار	مــی		رود. ــوع	تاریخــی	ب منســوجات	کشــور	از	ن
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــر	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنای مدی
ــده	از	 ــت	آم ــه	دس ــوجات	ب ــه	داد:	منس ــان	ادام ــتان	زنج اس
معــدن	نمــک	چهرآبــاد	بــرای	نخســتین	بــار	رونمایــی	شــده	

ــه	نمایــش	گذاشــته	شــده	اســت. و	ب

تنهــا لبــاس بازمانــده از دوره هخامنشــیان بــر تــن 
مــردان نمکــی بــوده اســت

ــه	کار	 رحمتــی	افــزود:	قدمــت	ایــن	منســوجات	و	ظرافــت	ب
ــر	اهمیــت	آنهــا	بیــش	از	پیــش	مــی	 رفتــه	در	بافــت	آنهــا	ب
افزایــد	کــه	مــورد	توجــه	باســتان	شناســان	وکارشناســان	این	

رشــته	اســت.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	تنهــا	لبــاس	بازمانــده	از	دوره	
ــت:	 ــت	گف ــوده	اس ــی	ب ــردان	نمک ــن	م ــر	ت ــیان	ب هخامنش
ــل	توجــه	 منســوجات	و	لبــاس	مــردان	نمکــی	از	اشــیای	قاب

ــان	اســت. همــراه	آن
ــردان	 ــار	م ــه	کن ــی	ک ــفالینه	های ــیا	و	س ــام	اش ــار	تم در	کن
ــوجاتی	 ــد،	منس ــت	ش ــان	یاف ــاد	زنج ــدن	چهرآب ــی	مع نمک
کــه	متعلــق	بــه	دو	دوره	ساســانی	و	هخامنشــی	بود	شــگفتی	

ــه	اســت. ــر	انگیخت بســیاری	از	پژوهشــگران	را	ب
رحمتــی	افــزود:	در	کنــار	تمــام	اشــیا	و	ســفالینه	هایــی	کــه	
ــاد	زنجــان	یافــت	شــد،	 ــار	مــردان	نمکــی	معــدن	چهرآب کن
منســوجاتی	کــه	متعلــق	بــه	دو	دوره	ساســانی	و	هخامنشــی	
بــود	شــگفتی	بســیاری	از	پژوهشــگران	را	بــر	انگیختــه	اســت.
ــه	 ــه	کار	رفت ــاف	ب ــت	و	الی ــت	باف ــوع،	کیفی ــه	داد:	ن وی	ادام
ــن	 ــز	اســت	و	وجــود	چنی ــن	منســوجات	شــگفت	انگی در	ای
پارچــه	هــای	ارزشــمند	و	زیبایــی	نشــان	دهنــده	برخــورداری	

ــده	نســاجی	اســت. ــن	پیچی ــردم	آن	دوران	از	ف م
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	زنجــان	گفــت:	منســوجات	متعلــق	بــه	مــرد	نمکــی	
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ــک	 ــه	دوره	ساســانی	و	دارای	عمــر	ی ــق	ب ــک	متعل شــماره	ی
هــزار	و	۷۵۰	ســال	و	مــردان	نمکــی	دو،	ســه	و	چهــار	متعلــق	

ــه	دو	هــزار	و	۳۵۰	ســال	پیــش	اســت. ب
ــن	 ــه	در	ای ــه	کار	رفت ــاف	ب ــه	الی ــان	اینک ــا	بی ــی	ب رحمت
منســوجات	از	دو	جنــس	پشــم	و	مــو	و	یــا	تلفیقــی	از	هــر	دو	
اســت	و	افــزود:	یکــی	از	بــی	نظیرتریــن	پارچــه	هــای	قدیمــی	

ــرد	نمکــی	کشــف	شــده	اســت. ــه	همــراه	م ب

مـرد نمکی شـماره یـک متعلـق بـه دوره ساسـانی 
اسـت کـه در مـوزه ملی ایـران نگهـداری می شـود
ــه	دوره	 ــق	ب ــک	متعل ــماره	ی ــی	ش ــرد	نمک ــه	داد:	م وی	ادام
ــی	 ــداری	م ــران	نگه ــی	ای ــوزه	مل ــه	در	م ــت	ک ــانی	اس ساس
شــود	و	مــردان	نمکــی	دو،	ســه	و	چهــار	را	متعلــق	بــه	عصــر	
ــت. ــاله	اس ــزار	و	۵۰۰	س ــت	دو	ه ــیان	و	دارای	قدم هخامنش
پــس	از	آنکــه	نیــم	پیکــره	مــرد	نمکــی	شــماره	یــک	در	ســال	
۱۳۷۲	در	معــدن	نمــک	چهــر	آبــاد	بــه	حــال	خــود	رهــا	شــد	
تــالش	چندانــی	بــرای	تعطیــل	کــردن	اســتخراج	مکانیکــی	
ــز	 ــا	در	پائی ــت	ت ــدن	صــورت	نگرف ــرداری	از	مع ــو	بهره	ب و	لغ
۱۳۸۳	معــدن	کاران	حیــن	کار	بــا	بولــدوزر	مجــدداً	بــا	بقایای	
اســکلت	انســانی	مواجــه	شــدند	کــه	بــه	دلیــل	کار	با	بولــدوزر	

ــود. ــادی	متالشی	شــده	ب ــا	حــد	زی ت
ــفته،	 ــای	آش ــان	خاک	ه ــدن	کاران	در	می ــتجوی	مع ــا	جس ب
عــالوه	بــر	جمــع	آوری	قســمت	هایی	از	بقایــای	انســانی	
ــه	اداره	 ــه	دســت	آمــد	کــه	ب ــز	ب تکه	تکــه	شــده،	اشــیایی	نی

ــد. ــل	ش ــتان	منتق ــگری	اس ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ می
ــس	از	 ــه	پ ــانی،	ک ــای	انس ــر	روی	بقای ــه	ب ــی	های	اولی بررس
انتقــال	بــه	میــراث	فرهنگــی،	مــرد	نمکــی	۲	نام	گذاری	شــد،	
ــا	 نشــان	داد	کــه	ایــن	بقایــا	متعلــق	بــه	مــردی	میان	ســال	ب
میانگیــن	قــد	حــدود	۱۸۰	ســانتی	متر	بــوده	کــه	در	جریــان	

ــل	کشته	شــده	اســت. ــواره	هــا	و	ســقف	تون ریــزش	دی
ازجملــه	اشــیایی	کــه	همــراه	مــرد	نمکــی	۲	یافــت	شــد	تکــه	
ســبد	و	میخ	هــای	چوبــی،	طناب	هــای	گیاهــی	و	منســوجات	
اســتازجمله	اشــیایی	کــه	همــراه	ایــن	مــرد	نمکی	یافت	شــد	
ــای	 ــی،	طناب	ه ــای	چوب ــبد	و	میخ	ه ــه	س ــه	تک ــوان	ب می	ت

گیاهــی	و	منســوجات	اشــاره	کــرد.
کشــف	اتفاقــی	مــرد	نمکــی	۲	و	مجموعــه	ای	از	اشــیا	موجــب	
ازســرگیری	پژوهــش	هــای	باستان	شناســی	در	معــدن	نمــک	

چهــر	آبــاد	بعــد	از	گذشــت	۱۱	ســال	شــد.
ــرد	 ــا	کشــف	م ــاد	ب ــردان	نمکــی	معــدن	چهــر	آب ســریال	م
ــی	 ــه	در	پ ــماره	س ــی	ش ــرد	نمک ــد	م ــد	همانن ــی	جدی نمک
ــه	 ــت	و	ب ــداوم	یاف ــال	۸۳	ت ــتان	س ــرداری	در	زمس ــه	ب باطل
ــز	 ــن	جســد	نی ــدوزر،	ای ــی	توســط	بول دلیــل	کشــف	مومیای

به	صــورت	متالشی	شــده	و	تکه	تکــه	یافــت	شــد.
بقایــای	مومیایــی	یــا	همــان	مــرد	نمکی	۳	شــامل	اســتخوان،	
ــون	 ــه	همچ ــود	ک ــرم	ب ــت	ن ــمت	هایی	از	باف ــاس	و	قس لب
معدنچیــان	دیگــر	براثــر	ریــزش	تونــل	و	ســقوط	یــک	ســنگ	

ــت. ــده	اس ــی	روی	او	کشته	ش ــد	تن چن
ــت	 ــد	در	وضعی ــف	جس ــگام	کش ــه	هن ب
دمــر	قــرار	داشــت.	بــه	شــکلی	کــه	صــورت	و	قســمت	جلــوی	

ــود. ــه	ب ــدن	روی	خــاک	قرارگرفت ب
دســت	هــا	از	ناحیــه	آرنــج	خم	شــده،	دســت	چــپ	روی	زمین	
و	دســت	راســت	در	حالــت	تقریبــاً	مشــت	شــده	اســت.	پــای	
راســت	به	صــورت	نیمه	بــاز	و	پــای	دیگــر	جمــع	شــده	در	زیــر	
شــکم	قــرار	داشــت.	باوجــود	شکســتگی	جمجمــه	در	چنــد	
ــه	 ــات	انجام	یافت ــاس	تحقیق ــر	اس ــرگ	ب ــل	م ــمت،	دلی قس
ــکن،	 ــرداری	سی	تی	اس ــا	عکس	ب ــکوهی	ب ــر	ش ــط	دکت توس
ــزش	 ــه	ری ــب	درنتیج ــی	قل ــینه	و	پارگ ــر	قفســه	س ــار	ب فش

ــوده	اســت. ــزش	خــاک	و	آوار	روی	وی	ب ــل		هــا	و	ری تون
ــن	 ــد	ای ــخص	ش ــه	مش ــات	انجام	گرفت ــاس	تحقیق ــر	اس 	ب
مومیایــی	طبیعــی،	پســر	جوانــی	بــوده	کــه	بــه	هنــگام	مرگ	
حــدود	۱۶	ســال	داشــته	اســت.	قــد	ایــن	مومیایــی	۱۷۰	تــا	
ــی	از	 ــش	حلقه	های ــوش	های ــر	گ ــت.	ب ــانتی	متر	اس ۱۷۵	س
ــاه	و	بــه	 جنــس	نقــره	دیــده	می	شــود.	موهــای	ســر	وی	کوت

رنــگ	خرمایــی	اســت.
اشــیای	 مومیایی	شــده،	 جــوان	 ایــن	 همــراه	 بــه	
جالب	توجهــی	نیــز	کشــف	شــد.	یکــی	از	ایــن	اشــیا	چاقــوی	
ــی	چرمــی	 ــا	دســته	اســتخوانی	اســت	کــه	در	غالف ــزی	ب فل
بــه	کمربنــد	پارچــه	ای	او	بسته	شــده	اســت.	از	اشــیای	دیگــر	
ــه	دو	کــوزه	کوچــک	ســفالی	ســالم	اشــاره	کــرد.	 ــوان	ب می	ت
همچنیــن	طناب	هــای	گیاهــی،	یک	مهــره	کوچــک	بــا	
ــفال		 ــه	س ــالم	دودزده،	۱۱	تک ــوز	س ــک	پی	س ــی،	ی ــاب	آب لع

ــت. ــده	اس ــت	ش ــد	یاف ــن	جس ــراه	ای ــز	هم نی
سرپرســت	هیئــت	کاوش	معــدن	چهرآبــاد	زنجــان	بــا	بیــان	
اینکــه	اولیــن	مومیایــی	مــردان	نمکــی	در	ســال	۱۳۷۲	
کشــف	شــده	اســت،		گفــت:	درهمــان	زمــان	مشــخص	شــد	
ــام	 ــدن	انج ــه	کار	مع ــته	ک ــود	داش ــی	وج ــدن	کاران ــه	مع ک
مــی	دادنــد	و	در	حــال	حاضــر	نیــز	کاوش	هــا	ادامــه	دارد	تــا	

ــد. ــت	آی ــن	خصــوص	بدس ــتری	در	ای ــات	بیش اطالع
سرپرســت	هیئــت	کاوش	معــدن	چهرآبــاد	زنجــان	بــا	اشــاره	
بــه	اینکــه	در	معــدن	چهرآبــاد	شهرســتان	ماهنشــان	نمــک	
ــال	 ــات	از	س ــت:	مطالع ــار	داش ــت،	اظه ــده	اس ــتخراج	ش اس
۲۰۱۰	میــالدی	در	معــدن	چهــره	آبــاد	وجــود	داشــته	اســت	
کــه	تــا	بــه	امــروز	بتوانیــم	از	وضعیــت	اجتماعــی	و	اقتصــادی	
آن	دوره	اطالعاتــی	را	بدســت	اوریــم	و	وضعیــت	معــدن	کاران	

آن	زمــان	را	بازســازی	کنیــم.
ــورت	 ــروز	ص ــه	ام ــا	ب ــه	ت ــی	ک ــت	های ــزود:	فعالی ــی	اف عال
ــان	انگلیســی	 ــه	دوزب ــاب	ب ــک	کت ــب	ی ــه	اســت	در	قال گرفت
و	فارســی	گــردآوری	شــده	و	مجموعــه	کارهــا	و	کاوش	هــای	

ــاب	چــاپ	شــده	اســت. ــدن	در	کت ــه	مع راجــع	ب
سرپرســت	هیئــت	کاوش	معــدن	چهرآبــاد	زنجــان	بــا	بیــان	
ــه	در	دو	 ــد	ک ــدا	ش ــال	۸۳	پی ــر	در	س ــای	دیگ ــه	مومی اینک
فصــل	موفــق	شــدیم	بقایــای	انســانی	مــردان	نمکــی	را	پیــدا	
کنیــم،	گفــت:	امســال	در	ادامــه	فصل	ســوم	کاوش	مشــترک	
ــوزه	و	 ــا	م ــان	ب ــتان	زنج ــی	اس ــراث	فرهنگ ــه	اداره	کل	می ک

ــی	 ــه	ط ــاد	تفاهم	نام ــی	انعق ــان	در	پ ــوم	آلم ــگاه	بوخ دانش
ــن	 ــه	طــی	ای ــته،	در	دســت	انجــام	دارد	ک ســال	۲۰۱۰	داش
برنامــه	کــه	از	حــدود	دو	هفتــه	پیــش	آغــاز	شــده	ایــن	فصــل	
در	ســه	قســمت	کاوش	باستان	شناســی،	مطالعــات	محیطــی	
ــام	 ــک	انج ــات	ژئوفیزی ــن	مطالع ــی	و	همچنی باستان	شناس

خواهــد	شــد.
عالــی	تصریــح	کــرد:	تفاهــم	نامــه	ای	بیــن	دانشــگاه	و	مــوزه	
ــدن	کاری	و	باســتان	شناســی	 ــه	مع ــان	در	زمین بوخــوم	آلم
بســته	شــده	تــا	بتوانیــم	زندگــی	و	اوضــاع	اجتماعــی	و	

ــم. ــازی	کنی ــان	را	بازس ــدن	کاران	ان	زم ــادی	مع اقتص
از	ویژگی	های	بسـیار	مهـم	این	مومیایی	طبیعـی،	لباس	کامل	
اسـت	کـه	بر	تـن	او	دیـده	می	شـود.	ایـن	لبـاس	از	باالپوشـی	

بلنـد،	یـک	شـلوار	و	کفش	چرمی	تشکیل	شـده	اسـت.
مــرد	نمکــی	پنجــم	در	کاوش	فصــل	دوم	در	حالــی	یافت	شــد	
ــره	و	 ــر	صخ ــدن	زی ــای	ب ــه	قســمت	ه ــر	بقی ــز	س ــه	به	ج ک
ــی	 ــرد	نمک ــود	م ــه	ب ــزرگ	قرارگرفت ــای	آواری	ب ــنگ	ه س
پنجــم	در	کاوش	فصــل	دوم	در	حالــی	یافــت	شــد	کــه	به	جــز	
ســر	بقیــه	قســمت	هــای	بــدن	زیــر	صخــره	و	ســنگ	هــای	
آواری	بــزرگ	قرارگرفتــه	بــود	.	شــکل	جســد	نشــان	مــی	داد	
ــر	 ــی	براث ــای	قبل ــون	نمونه	ه ــز	همچ ــخص	نی ــن	ش ــه	ای ک
ــده،	 ــل	ش ــزش	تون ــب	و	ری ــه	تخری ــر	ب ــه	منج ــه	ای	ک حادث

ــت. ــده	اس ــته	و	مدفون	ش کش
برخــالف	مومیایــی	نمکــی	شــماره	۴	بیشــتر	بافــت	بــدن	مرد	
نمکــی	پنجــم	پوسیده	شــده	و	از	بیــن	رفتــه	و	بافت	نــرم	فقط	
در	قســمت	هایی	کوچــک	از	دودســت،	پاهــا	بخــش	هایــی	از	
ــودن	میــزان	 ــود.	کــم	ب ــده	ب صــورت،	ســینه	و	لگــن	باقی	مان
ــن	 ــه	ای ــوه	ب ــاالی	ک ــوذ	آب	از	ب ــط،	نف ــن	محی ــک	در	ای نم
بخــش	از	معــدن،	از	دالیــل	اصلــی	پوســیده	شــدن	زیــاد	مــرد	

نمکــی	۵	اســت.	
ــک	 ــدن	نم ــل	۸۳	و	۸۴	در	مع ــای	دو	فص ــش	از	کاوش	ه پی
چهــر	آبــاد،	بــر	اســاس	یافته	هــای	ســال	۷۲	تصــور	بــر	ایــن	
بــود	کــه	معــدن،	محــل	کشــته	شــدن	شــاهزاده	ساســانی	و	
یــا	نماینــده	هیئــت	حاکمــه	اقــوام	ســکایی	در	ســده	۸	پیــش	
ــر	 ــای	دو	فصــل	اخی ــا	کاوش	ه ــا	ب ــوده	اســت.	ام ــالد	ب از	می
مشــخص	شــد	کــه	همــه	مومیایــی		هــای	مکشــوفه	از	معدن،	
کارگرانــی	بودنــد	کــه	درنتیجــه	ریــزش	معــدن	و	فروریختــن	
ــده	اند. ــته	و	مدفون	ش ــا	کش ــل	ه ــقف	و	تون ــا	و	س دیواره	ه

	بــر	اســاس	آزمایــش	هــا	مشــخص	شــد	کــه	مــرد	نمکــی	۳،	
۴،	۵،	مربــوط	بــه	دوره	هخامنشــی	بــا	قدمــت	حــدود	۲۳۰۰	
ــا	 ــانی،	ب ــه	دوره	ساس ــوط	ب ــی	۱،	۲،	مرب ــرد	نمک ــال	و	م س
قدمــت	حــدود	۱۵۰۰	تــا	۱۷۰۰	ســال	قبــل	اســت.	بنابرایــن	
بــا	توجــه	بــه	شــواهد	و	مــدارک	موجــود،	ریــزش	تونــل	هــای	

ــار	رخ	داده	اســت. ــاد،	دســت	کم	دو	ب ــر	آب ــدن	چه مع
در	حــال	حاضــر	به	اســتثنای	مومیایــی	نمکــی	شــماره	یــک	
ــاد	 ــایر	اجس ــود،	س ــته	می	ش ــی	نگه	داش ــوزه	مل ــه	در	م ک
از	معــدن	چهرآبــاد	در	مــوزه	 به	دســت	آمده	 اشــیای	 و	
ــوط	 ــان	مرب ــارت	کارشناس ــت	نظ ــان،	تح ــاری	زنج ذوالفق

می	شــوند. نگهــداری	
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مــوزه	ارومیــه	دومیــن	گنجینــه	غنــی	کشــور،	ســرایی	بــرای	
نمایــش	تاریــخ	و	تمــدن	۹	هــزار	ســاله	ایــران	زمیــن	بــا	۳۰	
هــزار	قطعــه	شــی	تاریخــی	در	بخشــهای	مختلــف	اســت.	

ایــن	مــوزه	در	ســال	۱۳۴۶	ش	بنــا	شــد	و	دارای	یــک	تــاالر	
ــای	 ــی	دوره	ه ــتانی	و	تاریخ ــیای	باس ــوص	اش ــزرگ	مخص ب
ــوزه	 ــه	م ــاالری	کوچــک	اســت	کــه	ب ــف	تاریخــی	و	ت مختل

ــی	اختصــاص	دارد. ــردم	شناس م
در	مــوزه	ارومیــه	مجموعــه	ای	از	کتاب	هــای	نفیــس	خطــی	
ــی	و	اســالمی	 ــب	دین ــد	و	کت ــرآن	مجی ــا	ق ــر	آن	ه ــه	اکث ک
اســت،	نگهــداری	می	شــود،	همچنیــن	اشــیایی	از	دوره	هــای	
مــا	قبــل	تاریــخ،	تاریخــی	و	اســالمی	و	نیــز	اشــیایی	مربــوط	
ــع	 ــی،	صنای ــردم	شناس ــی	م ــی	و	تزیین ــای	مل ــه	هنره ب

ــورد. ــم	می	خ ــه	چش ــوزه	ب ــن	م ــز	در	ای ــتی	و...	نی دس
مــوزه	ارومیــه	دومیــن	مــوزه	غنــی	کشــور	محســوب	
ــه	هــزاره	هفتــم	 ــار	آن	متعلــق	ب می	شــود	و	قدیمی	تریــن	آث
ــزاره	اول	 ــوزه	ســه	خــط	نوشــته	از	ه ــن	م ق.	م	اســت.	در	ای
ق.	م	بــه	نام	هــای	اســتل	کلــه	شــین،	اســتل	موانــا	و	کتیبــه	
ــی	 ــط	میخ ــه	خ ــه	ب ــود	ک ــداری	می	ش ــاد	نگه محمودآب
ــه	 ــوط	ب ــن	مــوزه	مرب ــار	ای ــن	آث ــی	اســت.	جدیدتری اورارتوب

ــت. ــار	اس دوره	قاج
ایــن	مــوزه	از	چهــار	بخــش	پیــش	از	تاریــخ،	تاریخــی،	
اســالمی	و	مــردم	شناســی	تشــکیل	شــده	اســت	و	اشــیای	
نگهــداری	شــده	در	آن	متعلــق	بــه	هــزار	اول	تــا	اواخــر	دوره	

ــت. ــار	اس قاج
ــه	 ــی	از	جمل ــرد	تاریخ ــه	ف ــر	ب ــای	منحص ــود	کتیبه	ه وج
ــداری	ســاعت	های	قدیمــی،	 ــی،	ســالن	نگه ــه	اوراتوری کتبی
ــی	را	از	 ــتانی	و	تاریخ ــیا	باس ــی	و	اش ــردم	شناس ــش	م بخ
ــت	و	در	 ــه	اس ــوزه	ارومی ــرد	م ــه	ف ــر	ب ــای	منحص ویژگی	ه
ایــن	مــوزه	ســاعت	قدیمــی	متعلــق	بــه	قــرن	۱۷	نگهــداری	

می	شــود.
	

ــا دوره  ــخ ت ــل تاری ــا قب ــار م ــه ای از آث گنجین
اســالمی

ــه	 ــزاره	اول	ق.	م	ب ــته	از	ه ــط	نوش ــه	خ ــوزه	س ــن	م در	ای
نام	هــای	اســتل	کلــه	شــین،	اســتل	موانــا	و	کتیبــه	
ــی	 ــط	میخ ــه	خ ــه	ب ــود	ک ــداری	می	ش ــاد	نگه محمودآب
ــه	 ــوط	ب ــن	مــوزه	مرب ــار	ای ــن	آث ــی	اســت،	جدیدتری اورارتوب

دوره	قاجــار	اســت.
ایــن	مــوزه	از	چهــار	بخــش	پیــش	از	تاریــخ،	تاریخــی،	
اســالمی	و	مــردم	شناســی	تشــکیل	شــده	اســت	و	اشــیای	
نگهــداری	شــده	در	آن	متعلــق	بــه	هــزار	اول	تــا	اواخــر	دوره	

ــت. ــار	اس قاج
ــی	 ــیای	تاریخ ــم	اش ــزار	قل ــش	از	۳۰	ه ــوزه	بی ــن	م در	ای
ــه	 ــی	ب ــوزه	مل ــم	آن	از	م ــه	۵۰۰	قل ــود	ک ــداری	می	ش نگه
ایــن	گنجینــه	منتقــل	شــده	اند،	مــوزه	دارای	دو	تــاالر	بــزرگ	
ــار	 ــزرگ	نســخ	خطــی	و	آث ــاالر	ب و	کوچــک	اســت	کــه	در	ت

متعلــق	بــه	دوره	هــای	مــا	قبــل	تاریــخ	و	تاریخــی	و	نیــز	آثــار	
بازیافتــه	از	مــرز	بــازرگان	در	غرفه	هــای	مســتقل	و	جداگانــه	

ــه	معــرض	نمایــش	درآمــده	اســت. ب
ــه	مــوزه	مــردم	شناســی	تعلــق	دارد	کــه	 ــر	ب ــاالر	کوچک	ت ت
ــژه	 ــه	وی ــران	و	ب ــف	ای ــق	مختل ــورآالت	مناط ــاک	و	زی پوش
ــا	 ــراه	ب ــی	هم ــان	غرب ــاکن	آذربایج ــای	س ــف	و	تیره	ه طوای
ــده	 ــش	درآم ــه	نمای ــه	ب ــردم	منطق ــی	م ــار	زندگ ــر	آث دیگ

ــت. اس
ــار	 ــداری	آث ــه	نگه ــک	گنجین ــوزه	دارای	ی ــون	م ــم	اکن ه
ــه،	دو	 ــیاء،	کتابخان ــت	اش ــوال،	آزمایشــگاه	و	کارگاه	مرم و	ام
ســالن	باســتان	شناســی	و	مــردم	شناســی،	بخــش	فــروش	

ــت. ــر	اس ــی	تئات ــریات	و	آمف نش
	

سفری به عمق تاریخ و تمدن
در	بخــش	مــا	قبــل	تاریخ	ایــن	مــوزه	اشــیای	مربوط	بــه	دوره	
ــماعیل	 ــای	اس ــای	تپه	ه ــه	در	حفاری	ه ــخ	ک ــل	تاری ــا	قب م
ــان،	 ــیلک	کاش ــده،	س ــنلوی	نق ــالن،	حس ــش	گی ــاد،	امل آب
ــیای	 ــامل	اش ــده	و	ش ــت	آم ــه	دس ــو	ب ــواه	و	عمارل دینوخ
ســفالی	خــام،	پختــه	و	مفرعــی	اســت،	در	معــرض	نمایــش	

ــرار	دارد. ــوم	ق عم
بخــش	تاریخــی	لرســتان:	اشــیای	تاریخــی	ایــن	بخــش	کــه	
ــرغ	و	 ــده	اســت،	بیشــتر	مف ــتان	کشــف	ش ــه	لرس در	منطق
برنــز	و	بیشــتر	وســایل	جنگــی	و	آالت	فلــزی	دیگر	و	اشــیای	

ســفالی	مربــوط	بــه	هــزاره	اول	ق.	م	اســت.
بخــش	تاریخــی:	اشــیای	ایــن	بخــش	شــامل	اشــیای	مربوط	
ــفالی	و	 ــتر	س ــیاء	بیش ــن	اش ــت.	ای ــالم	اس ــل	از	اس ــه	قب ب
فلــزی	اســت	و	مربــوط	بــه	نواحــی	شــوش،	
دیلمــان،	خورویــن،	نــوروز	محلــه،	ری،	
ــیاهکل،	 ــاد،	س ــت	آب ــری،	رحم ــار،	گ رودب

ــت. ــد	اس ــو	و	نهاون عمارل
بخــش	ســکه	ها:	ایــن	بخــش	شــامل	
ــالم	و	 ــل	از	اس ــای	قب ــکه	هایی	از	دوره	ه س
ــران	و	 ــالم	در	ای ــل	از	اس ــای	قب حکومت	ه
ــان،	 ــالمی	اموی ــکه	هایی	از	ادوار	اس ــز	س نی
ــکان،	 ــالجقه،	اتاب ــه،	س ــیان،	آل	بوی عباس
مغــول،	تیموریــان،	آل	جالیــر،	آق	قویونلــو،	

ــت. ــه	اس ــه	و	زندی صفوی

بخــش	اســالمی:	اکثــر	اشــیای	مــوزه	ای	ارومیــه	متعلــق	بــه	
دوره	هــای	اســالمی	و	نشــان	دهنــده	تمــدن	اســالم	در	ایــن	
ــار	 ــروف	و	آث ــت	ظ ــاخت	و	پرداخ ــر	آن	در	س ــه	و	تأثی خط

تاریخــی	اســت.
اشــیای	ایــن	بخــش	ظــروف	بــی	نهایــت	ظریــف	بــا	خطــوط	
کوفــی	یــا	آیاتــی	از	قــرآن	مجیــد	و	همچنیــن	ســر	علم	هــای	
ایــام	ســوگواری،	نوشــته	های	کوفــی	و	عربــی	و	آیاتــی	
ــق	 ــتند	و	از	مناط ــمانی	اســالمی	هس ــدس	آس ــاب	مق از	کت

ــده	اند. ــع	آوری	ش ــور	جم ــف	کش مختل
ــرن	 ــا	ق ــالم	ت ــن	اس ــن	مبی ــخ	رواج	دی ــیا	از	تاری ــن	اش ای
ــن	اشــیاء	شــامل	 ــم	هـــ.	ق	را	شــامل	می	شــوند.	ای چهارده
ظــروف	ســفالین	و	اشــیای	فلــزی	اســت	کــه	از	گــرگان،	ری،	
ــاوه،	 ــان،	س ــابور،	اراک،	کاش ــبزه	وار،	نیش ــان،	س ــرج،	قوچ ک
شــوش،	گنبــد	کاووس،	بیرجنــد	و	اصفهــان	بــه	دســت	آمده	

ــت. اس

موزه ارومیه؛گنجینه ای از آثار اوراتویی تا قاجار/سفری به عمق تاریخ
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ــوروزی ــگری ن گردش

ــوزه	 ــی	م ــردم	شناس ــش	م ــی:	در	بخ ــردم	شناس ــش	م بخ
ــته،	 ــرون	گذش ــه	ق ــوط	ب ــایل	مرب ــا	و	وس ــه	لباس	ه ارومی
ــفالین	و	 ــه	ای،	س ــه	ای،	پارچ ــی،	شیش ــی،	برنج ــیای	مس اش
تختــه	ای	و	همچنیــن	مجســمه	هایی	از	اقــوام	و	عشــیره	های	
مختلــف	کشــور	بــا	لباس	هــای	محلــی	بــه	نمایــش	گذاشــته	

شــده	اســت.
ــیار	 ــیای	بس ــن	بخــش	اش ــی:	در	ای ــای	تزیین بخــش	هنره
ــد	 ــرآن	مجی ــی	از	ق ــته	ها	و	آیات ــط	نوش ــون	خ ــی	چ جالب
ــع	و	 ــور	و	مرق ــو	و	مینیات ــه	خــط	نســخ	و	نســتعلیق	و	تابل ب
ــه	 ــم	هـــ.	ق	ب ــیزدهم	و	چهارده ــرون	س ــی	از	ق قلمدان	های

ــت. ــده	اس ــته	ش ــش	گذاش نمای
آذربایجــان	غربــی	عــالوه	بــر	مــوزه	ارومیــه	دارای	موزه	هــای	
تاریخــی	از	جملــه	خــوی،	میانــدوآب،	ســایت	مــوزه	مجموعه	
ــام	 ــه	ای ــت	ک ــاد	اس ــده،	مهاب ــیلمان،	نق ــت	س ــی	تخ جهان
ــا	تاریــخ	و	 ــا	آشــنایی	ب تعطیــالت	نــوروز	بهتریــن	فرصــت	ب

تمــدن	کهــن	ایــران	اســالمی	اســت.
	

ــی از  ــاده میزبان ــی آم ــان غرب ــای آذربایج موزه ه
ــوروزی ــافران ن مس

ــد	و	 ــیس	ش ــال	۱۳۴۸	تأس ــوزه	در	س ــن	م ــوی:	ای ــوزه	خ م
ــن	 ــت.	در	ای ــش	اس ــاالر	نمای ــا	دو	ت ــد	اداری	ب ــامل	واح ش
مــوزه	اشــیای	تاریخــی،	هنــری	و	مــردم	شناســی	در	معــرض	

ــردم	گذاشــته	شــده	اســت. تماشــای	م
ــخ،	دوره	 ــش	از	تاری ــه	ادوار	پی ــق	ب ــاری	متعل ــوزه	آث ــن	م ای
ــی	 ــی	و	تزیین ــای	مل ــه	هنره ــوط	ب ــیایی	مرب تاریخــی	و	اش
را	بــه	نمایــش	می	گــذارد.	همچنیــن	برخــی	از	اشــیای	ایــن	
ــده	 ــوزه	آورده	ش ــن	م ــه	ای ــتان	ب ــران	باس ــوزه	ای ــوزه	از	م م

ــت. اس
ــوان	مکشــوفه	اســت	و	 ــوزه	تحــت	عن ــن	م بخــش	دیگــر	ای
شــامل	اشــیایی	اســت	کــه	بــه	هنــگام	عبــور	قاچــاق	از	مــرز	

بــازرگان	ضبــط	شــده	اند.	تعــداد	اندکــی	از	اشــیاء	
ــکان	 ــن	م ــه	ای ــه	ب ــوزه	ارومی ــزن	م ــز	از	مخ نی
منتقــل	شــده	اند	و	بخــش	مــردم	شناســی	را	

تشــکیل	می	دهنــد.
درایــن	مــوزه	اشــیای	منحصــر	بــه	فــردی	وجــود	
دارد.	از	جملــه:	کتیبــه	ســنگی	فرمــان	شــاه	
طهماســب	صفــوی	در	ســال	۹۱۸	هـــ.	ق	مبنــی	بر	
بخشــودگی	و	تخفیــف	مالیــات	کــه	نــام	خــوی	در	

ــت. ــده	اس آن	آم
ایــن	فرمــان	بــر	روی	قطعــه	ســنگ	مرمری	ســفید	
رنگــی	حــک	شــده	و	قســمتی	از	آن	از	بیــن	رفتــه	
و	فقــط	چهــار	ســطراول	آن	باقــی	مانــده	اســت.	از	
ــب	 ــوزه،	کت ــن	م ــار	ارزشــمند	ای ــر	آث ــه	دیگ جمل

ــه	مــوزه	اســت. خطــی	اهدایــی	ب
ــال	۱۳۴۷	 ــوزه	در	س ــن	م ــدوآب:	ای ــوزه	میان م
ش	تأســیس	شــد	و	دارای	هشــت	بخــش	اســت:	
ــه	دوره	پیــش	 ــوط	ب ــزی	و	مفرغــی	مرب ــار	برن آث
از	تاریــخ،	آثــار	ســفال	و	مفــرغ	مربــوط	بــه	دوره	
ــز	و	 ــرغ	و	برن ــار	مف ــکه	ها،	آث ــواع	س ــالمی،	ان اس
ســفال	های	مربــوط	بــه	لرســتان،	آثــار	هنرهــای	

ــردم	 ــار	م ــی،	آث ــای	مل ــه	هنره ــوط	ب ــار	مرب ــی،	آث تزیین
ــنگ	 ــق،	س ــه،	عقی ــفال،	شیش ــر،	س ــار	مرم ــی،	آث شناس

ــرغ. ــورد	و	مف الج
مــوزه	نقــده:	تپــه	باســتانی	حســنلو	یکــی	از	مراکــز	تمدنــی	
مهــم	ایــران	در	هزاره	هــای	نخســتین	ق.	م	بــه	شــمار	
مــی	رود.	امــروزه	کمتــر	مــوزه	ای	در	ایــران	اســت	که	اشــیایی	
ــن	 ــادگار	نداشــته	باشــد.	از	ای ــه	ی ــه	را	در	خــود	ب ــن	تپ از	ای
ــده	 ــهر	نق ــل	ش ــال	۱۳۷۸	ش	در	داخ ــده	در	س ــوزه	نق رو	م

ــاح	شــد. افتت
ــر	 ایــن	مــوزه	آثــار	تاریخــی	و	باســتانی	تپــه	حســنلو	را	در	ب
ــک	 ــزرگ	و	ی ــالن	ب ــک	س ــوزه	دارای	ی ــن	م ــرد.	ای می	گی
ــار	 ــه	آث ــت.	از	جمل ــتانی	اس ــیای	باس ــداری	اش ــز	نگه مرک
موجــود	درایــن	مــوزه،	مــوالژی	از	جــام	طالیــی	حســنلو	در	
ابعــاد	واقعــی	آن	اســت.	از	دیگــر	آثــار	موجــود	درایــن	مــوزه	
ــنلو	 ــه	حس ــی	از	تپ ــیار	زیبای ــی	بس ــفالین	و	مفرغ ــار	س آث

ــت. اس
	

ــد  ــرای بازدی ــوزه ب ــایت م ــوزه و س ۱۱ م
ــد ــاده ش ــوروزی آم ــافران ن مس

ــتی	و	 ــع	دس ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــن	خصــوص	 ــی	در	ای گردشــگری	آذربایجــان	غرب
گفــت:	امســال	۲۲	مــکان	تاریخــی	در	ســطح	
ــوزه	 ــایت	م ــوزه	و	س ــازده	م ــه	ی ــتان	از	جمل اس
ــت. ــوروزی	اس ــافران	ن ــرای	مس ــد	ب ــاده	بازدی آم
ــات	 ــی	از	اقدام ــوص	برخ ــاری	در	خص ــل	جب جلی
انجــام	شــده	در	ایــن	زمینــه	گفــت:	مــا	تمهیــدات	
الزم	را	بــرای	آراســتگی	و	پاکســازی	فضاهــای	
ــوزش	کادر	اداری	 ــا،	بازآم ــی	موزه	ه ــی	وبیرون درون
و	تهیــه	بروشــورهای	اطــالع	رســانی	در	نظــر	
گرفته	ایــم	و	ایــن	اقدامــات	هــم	اکنــون	در	دســتور	

ــد. ــرار	دارن کار	ق
وی	ادامــه	داد:	اســتان	آذربایجــان	غربــی	دارای	
۱۱	مــوزه	و	ســایت	مــوزه	تاریخــی-	فرهنگــی	مــن	
	خــوی	 	میانــدوآبـ	 جملــه	در	شــهرهای	ارومیــهـ	
ــن	 ــه	از	ای ــد	ک ــده	می	باش 	نق ــوـ	 	ماک ــادـ	 ـ	مهاب
ــره	 ــکاب	و	ق ــلیمان	ت ــه	تخــت	س ــداد،	مجموع تع
ــی	 ــار	تاریخ ــت	آث ــدران	در	فهرس ــای	چال کلیس

ــده	اند. ــت	ش ــان	ثب جه
ــا	توجــه	 جبــاری	تصریــح	کــرد:	در	طــول	ســال	ب
ــود	 ــی	ش ــص	داده	م ــه	تخصی ــه	ای	ک ــه	بودج ب
مــا	همــواره	طرحهــای	ســاماندهی	و	ارتقــاء	مــوزه	هــا	را	در	
ــوروز	 ــالت	ن ــژه	تعطی ــام	وی ــم	و	در	ای ــرار	داری ــتور	کار	ق دس
بــا	توجــه	بــه	تعــداد	بــاالی	بازدیدکننــدگان،	ارائــه	خدمــات	
مــوزه	ای	نیــز	بایســتی	متناســب	بــا	آن	هــم	از	نظــر	کیفــی	

ــد. هــم	کمــی	افزایــش	یاب
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	
ــاره	 ــا	اش ــم	ب ــی	ه ــان	غرب ــگری	آذربایج ــتی	و	گردش دس
ــول	 ــوال	منق ــا	و	ام ــوزه	ه ــد	اداره	کل	م ــه	بخشــنامه	جدی ب
ــوزه	 ــی	م ــرخ	ورودی	تمام ــرد:	ن ــالم	ک ــوع،	اع ــازمان	متب س
ــام	 ــتان	در	ای ــای	اس ــوزه	ه ــایت	م ــا	و	س ــوزه	ه ــا،	کاخ	م ه
تعطیــالت	نــوروز	تغییــر	نمــی	یابــد	و	ســاعات	بازدیــد	نیــز	
ــده	 ــن	ش ــر	تعیی ــت	۷	بعدازظه ــح	لغای ــه	روزه	از	۹	صب هم

ــت. اس
محمــد	فتحــی	افــزود:	ســعی	شــده	فضــای	داخلــی	مــوزه	ها	
را	متناســب	بــا	حــال	و	هــوای	نــوروز	و	ســال	جدیــد	از	طریق	
ــی	 ــای	محل ــانه	ه ــر	نش ــی	و	دیگ ــای	بوم ــی	ه ــفره	آرائ س
ــزاری	 ــه	برگ ــاً	اینک ــود	مضاف ــن	ش ــوروز،	تزئی ــه	ن ــوط	ب مرب
ــرای	 ــتی	و	اج ــع	دس ــی	و	صنای ــار	فرهنگ نمایشــگاههای	آث
مســابقات	فرهنگــی-	هنــری	از	دیگــر	برنامــه	هــای	جنبــی	

ــود. خواهــد	ب
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جاذبه	هــای	پنهــان	گردشــگری	اردبیــل	موجــب	شــده	
اســت	ایــن	روزهــا،	مشــتاقان	بســیاری	بــرای	تجربــه	هیجــان	
بــه	تاریــخ	و	طبیعــت	ایــن	اســتان	ســفر	کننــد،	جایــی	کــه	

ــد.	 ــود	می	خوان ــه	خ ــگران	را	ب ــر	گردش ــای	بک جاذبه	ه
از	نام	گــذاری	اســرار	آلــود	اردبیــل	کــه	تغییــر	یافتــه	
ترکیب)آرتا+ویــل(	بــه	معنــی	شــهر	مقــدس	اســت	تــا	
بازمانده	هــای	باســتانی	از	دل	خــاک	بیــرون	آمــده	آن	

حکایــت	از	تاریخــی	ناشــناخته	دارد.
ــوان	رد	 ــم،	می	ت ــه	بگذری ــر	ک ــی	معاص ــای	تاریخ از	خانه	ه
ــه	ردی	 ــیا	و	در	ادام ــالت	آس ــن	انســان	های	ســاکن	در	ف اولی
ــف	 ــهرهای	مختل ــف	را	در	ش ــای	مختل ــای	دوره	ه از	تمدن	ه

اردبیــل	جســتجو	کــرد.
مطالعــه	باســتانی	اردبیــل	کــه	امــروز	بــه	جاذبــه	گردشــگران	
تبدیــل	شــده،	زمانــی	کــه	در	کنــار	طبیعت	ایــن	اســتان	قرار	
ــرد،	ترکیــب	هیجــان	و	اشــتیاق	کشــف	ناشــناخته	ها	 می	گی

را	بــرای	گردشــگران	بــه	همــراه	دارد.
امــروز	کارشناســان	از	تبدیــل	اردبیــل	بــه	قطــب	گردشــگری	
هیجــان	در	کشــور	می	گوینــد،	منطقــه	ای	کــه	توســط	
گردشــگران	ریزبیــن	و	جویــای	شــگفتی	زمانی	کشــف	شــده	
ــود. ــد	ب ــاهد	خواه ــگران	را	ش ــای	گردش ــرریز	سیل	آس و	س

ــای	گردشــگری	 ــد	برخــی	جاذبه	ه بررســی	ها	نشــان	می	ده
اســتان	اردبیــل	در	آینــده	نزدیــک	مــورد	اســتقبال	کم	نظیــر	
ــه	و	گردشــگران	همچــون	گنجــی	ناشــناخته	در	 ــرار	گرفت ق
افــزودن	آن	بــه	لیســت	مقاصــد	خــود	اقــدام	خواهنــد	کــرد.

غارهای	تاریخی	با	ردپای	تمدن	های	نخست
از	جملــه	جاذبه	هــای	کمتــر	شــناخته	شــده	اردبیــل،	
ــت.	 ــتان	اس ــن	اس ــت	در	ای ــای	نخس ــای	تمدن	ه ــای	پ ج

ــت	 ــده	حکای ــتانی	بازمان ــار	باس ــک	آث ــم	این ــه	ه به	طوری	ک
ــای	 ــه	تمدن	ه ــل	ب ــهرهای	اردبی ــت	ش ــه	قدم از	آن	دارد	ک
نخســت	و	اعصــار	اولیــه	پیدایــش	تمــدن	بازمی	گشــته	اســت.
	ازجملــه	ایــن	جاذبه	هــا	روســتای	تاریخــی	»کنــزق«از	
توابــع	ســرعین	در	دامنــه	کــوه	ســبالن	اســت	کــه	از	شــمال	
بــه	روســتای	اردی	موســی،	از	جنــوب	بــه	روســتای	تاریخــی	
کلخــوران،	از	شــرق	بــه	روســتای	آق	قلعــه	و	از	غــرب	به	شــهر	

ســرعین	محــدود	شــده	اســت.
در	چنــد	ســال	گذشــته	حفره	هــای	صخــره	ای	روســتا	مــورد	
توجــه	باســتان	شناســان	قــرار	گرفــت	و	بــا	مطالعــات	اولیــه	از	

تمدنی	باســتانی	پــرده	برداشــتند.
بــه	اذعــان	کارشناســان	تمــدن	کنــزق	یکــی	از	اســرار	مگــو	و	
میراثــی	کهــن	از	معمــاری	باســتانی	در	این	منطقه	محســوب	
می	شــود	و	بیانگــر	پیچیدگــی	و	گســترگی	حیــات	در	دامنــه	

کــوه	ســبالن	اســت.
ــرد:	 ــح	ک ــل	تصری ــتان	اردبی ــی	اس ــراث	فرهنگ ــاون	می مع
معمــاری	صخــره	ای	روســتای	متروکــه	کنــزق	کــه	در	امتــداد	
ــر	روی	 ــتا	ب ــن	روس ــبز	ای ــوب	شــرقی	دره	سرس شــرق	و	جن
ســنگ	های	رســوبی	آهکــی	و	ماســه	ای	متراکــم	شــکل	
گرفتــه	و	توســعه	پیــدا	کــرده	اســت	از	جملــه	آثــار	برجســته	
اســتان	بــرای	تکمیــل	مطالعــات	معمــاری	صخــره	ای	

آذربایجــان	و	ایــران	محســوب	می	شــود.
منصــور	عالیقــدر	افــزود:	واحدهــای	مســکونی	و	دامــی	
ایــن	روســتا	در	سراشــیبی	تپــه	ای	به	صــورت	خانه	هــای	
زیرزمینــی	طراحــی	و	بــا	اشــکال	مختلــف	کنده	شــده	اســت	
ــون	 ــوع	و	ناهمگ ــادی	متن ــم	ابع ــی	منظ ــا	طرح ــع	ب و	درواق

ــت. ــوده	اس ــان	و	دام	ب ــتقرار	انس ــل	اس مح

وی	تأکیــد	کرد:	مشــخصه	دیگــر	واحدهــای	معمــاری	کنزق،	
فضاهــای	متمایــل	بــه	چهارگــوش	و	داالن	هــای	راست	گوشــه	
ــا	 ــی	از	آن	ه ــه	در	بخش	های ــی	مشــاهده	می	شــود	ک ــا	هالل ی
ــرار	 ــت	ق ــی	جه ــای	قوس ــرز	طاقچه	ه ــه	ط ــی	ب محفظه	های

دادن	مشــعل	و	وســایل	روشــنایی	تعبیــه	شــده	اســت.
ــور	و	هــوای	ایــن	 ــزود:	ن معــاون	میــراث	فرهنگــی	اســتان	اف
واحدهــا	از	طریــق	روزنه	هــای	گــرد	موجــود	تأمیــن	می	شــده	
ــاری	 ــز	معم ــر	مراک ــبکی	در	بیش	ت ــن	س ــه	چنی ــت؛	البت اس
صخــره	ای	ایــران	و	آذربایجــان	قابل	مطالعــه	و	شناســایی	

ــت. اس
ــخ	 ــی	تاری ــی	های	میدان ــاس	بررس ــدر	براس ــه	عالیق ــه	گفت ب
ــه	هــزاره	اول	 ــن	دوره	اســتقرار	روســتای	کنــزق	ب قدیمی	تری
ــالمی	 ــه	در	دوره	اس ــن	آن	ک ــد.	ضم ــالد	می	رس ــل	از	می قب
ــا	 ــان	ب ــا	هم	زم ــه	داده	ام ــات	خــود	ادام ــه	حی ــن	روســتا	ب ای

ــه	شــد. ــل	در	ســال	۱۳۷۵	متروک ــه	اردبی زلزل
بــا	انعــکاس	جاذبه	هــای	گردشــگری	کنــزق،	فرمانــدار	
ســرعین	از	آغــاز	بــه	کار	تــور	گردشــگری	بــه	مقصــد	
ــر	داده	اســت. ــای	تاریخــی	و	باســتانی	ســرعین	خب جاذبه	ه
عاطــف	ناصــری	تصریــح	کــرد:	در	طــول	تعطیالت	تابســتانی	
ــده	 ــناخته	ش ــر	ش ــای	کمت ــد	از	جاذبه	ه ــور	بازدی ــال	ت امس

ــود. ــر	می	ش ــرعین	دای ــتان	س شهرس
ــهر	 ــوان	ش ــه	عن ــرعین	ب ــد	س ــر	چن ــرد:	ه ــد	ک 	وی	تأکی
ــناخته	 ــی	ش ــرم	معدن ــای	گ ــتی	و	آب	ه ــمه	های	بهش چش
در	 دیگــری	 گردشــگری	 جاذبه	هــای	 امــا	 می	شــود،	

شهرســتان	ســرعین	وجــود	دارد.
ــر	دارد	 ــور	در	نظ ــن	ت ــرد:	ای ــد	ک ــرعین	تأکی ــدار	س فرمان
مقاصــد	گردشــگری	از	جملــه	غــار	کنــزق،	تپــه	آناهیتــا،	دره	
ورنیــاب	شــامل	تپــه	و	غار	باســتانی	و	روســتای	

ــد. ــی	کن ــه	مســافران	معرف ــه	درق	را	ب بیل

ــنگ  ــان س ــرار پنه ــری و اس ــهر ی ش
فراشــته ها ا

دیگــر	جاذبــه	منطقــه	باســتانی	شــهر	»یــری«	
چنــان	چــه	از	نامــش	پیداســت	محــل	اســتقرار	
تمدنــی	کهــن	اســت	کــه	در	دهــه	۸۰	بــا	
در	 انقالبــی	 باستان	شناســی	 کاوش	هــای	
ــم	زد	و	 ــل	رق ــتان	اردبی ــی	اس ــت	تاریخ قدم
تاریــخ	ایــن	منطقــه	را	تــا	اواخــر	دوره	نوســنگی	

ــرد. ــب	ب ــه	عق ب

نبض هیجان در دیار جاذبه های ناشناخته؛ از کهن ترین جنگل تا پل معلق
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ــار	در	 ــن	ب ــرای	اولی ــار	ب ــزار	هکت ــار	ه ــه	در	چه ــن	منطق ای
ــورد	 ــناس	م ــی	باستان	ش ــز	برن ــط	چارل ــال	۱۹۴۷	توس س
کاوش	قــرار	گرفــت	و	به	عنــوان	»قلعــه	ارجــق«	از	ســوی	وی	

ــی	شــد. معرف
ــار	 ــا	۸۴	چه ــدی	کاوش	در	ســال	های	۸۲	ت ــای	بع در	فصل	ه
منطقــه	در	شــهر	یــری	شناســایی	شــد	و	رمــوزی	کــه	گمــان	
می	شــد	برنــی	در	شــناخت	آن	موفــق	عمــل	کــرده	اســت	بــا	
مطالعــات	بیشــتر	بــه	یافته	هــای	جدیــدی	رســید	تــا	اعــالم	
نظــر	در	خصــوص	ایــن	منطقــه	را	بــا	احتیــاط	بیشــتر	همــراه	

کنــد.
	چهاربخشــی	کــه	در	منطقــه	شــهر	یــری	کاوش	شــده	اســت	
ــد	و	 ــن،	معب ــر	آه ــتان	عص ــه،	گورس ــدوده	قلع ــامل	مح ش
محوطــه	قوشــا	تپــه	اســت	که	هــر	یــک	باوجــود	دســت	کاری	
ــق	 ــت	دقی ــی	در	حفاظ ــودجو	و	بی	توجه ــراد	س ــدد	اف متع
ــی	دارد	 ــرار	مگوی ــان	اس ــه	همچن ــن	منطق ــی	از	ای و	اصول
ــاخت	 ــرای	س ــا	ب ــالش	جان	فرس ــل،	ت ــی	را	در	مقاب ــه	آدم ک
ــن	 ــتگان	و	اولی ــتدالل	گذش ــل	و	اس ــی	و	عق ــن	مواریث چنی
ــن	بخــش	از	کــره	خاکــی	زیســته	اند،	 انســان	هایی	کــه	در	ای

متحیــر	می	ســازد.
بخشــی	از	محوطــه	شــهر	یــری	شــامل	دیــوار	دفاعــی	و	قلعــه	
اســت	کــه	ایــن	دیــوار	توســط	چارلــز	برنــی	بــه	ثبت	رســید	و	
بااین	وجــود	رمــوز	معمــاری	آن	موجــب	شــد	در	ســال	۸۲	بــار	
دیگــر	کاوش	هــای	دقیق	تــری	در	خصــوص	آن	انجــام	شــود.

ــت	 ــنگ	های	درش ــش	س ــه	از	چین ــه	ک ــی	قلع ــوار	دفاع دی
حاصل	شــده	اســت	بــه	گفتــه	علیرضــا	هژبــری	نوبــری	
باستان	شــناس،	ســاختار	ســیلکوپین	داشــته	و	بــدون	
ــه	شــکل	 ــم	آوردن	ســنگ	ها	ب ــا	روی	ه ــالط	ب اســتفاده	از	م

اصولــی	احداث	شــده	اســت.
ــتانی	در	 ــور	باس ــف	قب ــا	کش ــری	ب ــری	نوب ــه	هژب ــه	گفت ب
کاوش	هــای	ســال	۸۲	وابســتگی	اســتل	هــا	بــه	قبــور	منتفــی	
ــته	 ــنگ	افراش ــا	س ــول	آن	ه ــه	در	ط ــت	داالن	ک ــد	و	هف ش

ــدند. ــایی	ش ــت	شناس ــده		اس ــده	ش چی
وی	افــزود:	زمانــی	می	تــوان	در	خصــوص	اعجــاز	ایــن	منطقــه	
گفــت	کــه	درمجمــوع	۵۳۷	اســتل	در	معبــد	بــه	دســت	آمــد	

کــه	در	هیــچ	کجــای	دنیــا	مشــابه	نــدارد	و	به	عنوان	مثــال	در	
ــت	و	 ــدد	اس ــک	ع ــان	ی ــدد،	در	آذربایج ــط	۳۰	ع ــه	فق ترکی
در	مغولســتان	هرچنــد	زیــاد	امــا	به	صــورت	انفــرادی	اســت.
ایــن	باستان	شــناس	تأکیــد	دارد	کــه	ســاخت	ایــن	مجموعــه	
بــا	تفکــر	و	مدیریــت	انجام	شــده	و	هدفــی	را	دنبــال	
اصلــی	 و	داالن	 به	طوری	کــه	کریــدور	 اســت	 می	کــرده	

ــت. ــبالن	اس ــوه	س ــل	ک ــت	در	مقاب درس
ــب	 ــه	اغل ــته	ها	ک ــنگ	افراش ــای	س ــر	روی	معم ــات	ب مطالع
بــه	شــکل	زن	هســتند	همچنــان	ادامــه	دارد	و	معمــای	آن	هــا	

کشــف	نشــده	اســت.
	

تالقی گردشگری تاریخی با سالمت در شورابیل
بــا	وجــود	اینکــه	دریاچــه	طبیعــی	شــورابیل	در	میانــه	شــهر	
اردبیــل	جاذبــه	شــناخته	شــده	اســت،	در	دو	ســال	گذشــته	
پروژه	هــای	توســعه	متعــددی	پیرامــون	دریاچــه	اجــرا	شــده	

اســت.
ــارک	 ــه	توســعه	فضــای	ســبز	و	ایجــاد	پ ــل	ب شــهردار	اردبی
ــه	 ــزود:	در	ورودی	دریاچ ــرد	و	اف ــاره	ک ــه	اش ــون	دریاچ پیرام
ــراق	 ــرای	ات ــبی	ب ــای	مناس ــز	فض نی

ــت. ــده	اس ــم	ش ــگران	فراه گردش
حمیــد	لطف	اللهیــان	بــه	اجــرای	
ــور	 ــالمت	کش ــگ	س ــن	رین بزرگ	تری
در	پیرامــون	ایــن	دریاچــه	اشــاره	
و	تأکیــد	کــرد:	ایــن	رینــگ	بــه	
طــول	هفــت	کیلومتــر	بــوده	کــه	بــه	
تازگــی	تکمیــل	شــده	و	در	آینــده	
ــون	 ــه	پیرام ــه	محوط ــودرو	ب ورود	خ
ــد. ــد	ش ــوع	خواه ــز	ممن ــه	نی دریاچ
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	پــروژه	یــک	
پــروژه	انســان	محور	و	بــا	هــدف	ارتقــا	
ــزود:	 ــت،	اف ــهروندان	اس ــالمت	ش س
ــد	از	 ــهروندان	و	بازدی ــردد	ش ــرای	ت ب
دریاچــه	زیرســاخت	های	مختلفــی	
از	جملــه	قطــار	برقــی	تــدارک	دیــده	

ــده	اســت. ش
در	 اردبیــل	 شــهردار	 گفتــه	 بــه	
پیرامــون	دریاچــه	رســتوران،	پیســت	
کمپ	هــای	 دوچرخه	ســواری،	
ــودکان	 ــازی	ک ــات	ب ــی	و	امکان اقامت

فراهــم	شــده	اســت.
در	کنــار	توســعه	مراکــز	اقامتــی	و	
ــی	 ــپ	قایقران ــی،	کم ــات	رفاه امکان
نیــز	در	دریاچــه	شــورابیل	ایجــاد	
می	شــود	کــه	بــه	تعبیــر	رئیــس	
ــد	 ــتان	می	توان ــی	اس ــت	قایقران هیئ

ــتان	 ــگری	اس ــعه	گردش ــای	توس ــی	از	زمینه	ه ــه	یک ــود	ب خ
ــود. ــل	ش تبدی

پرواز پاراگالیدرها بر روی پل معلق
ــگری	 ــا	گردش ــی	ب ــگری	تاریخ ــی	گردش ــر	تالق ــه	دیگ نمون
ایجــاد	شــده	 زیرســاخت	های	 در	 را	می	تــوان	 هیجــان	

ــرد. ــاهده	ک ــهر	مش ــگین	ش ــتان	مش شهرس
ــای	 ــی	از	جاذبه	ه ــهر	یک ــگین	ش ــدار	مش ــر	فرمان ــه	تعبی ب
ــا	پاراگالیدرهــا	 جدیــد	گردشــگری	ایــن	شهرســتان	پــرواز	ب

ــت. اس
پــرواز	 بــرای	 کــرد:	 تصریــح	 زاده	 رحیمــی	 میرعلــی	
ــادگان	آموزشــی	شــهید	 ــا	پ ــی	ت پاراگالیدرهــا	مســیر	گردول

بیگلــری	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.
وی	بــا	تأکیــد	بــه	اینکــه	مشــگین	شــهر	از	اقلیــم	کم	نظیــری	
ــه	 ــن	دســت	برخــوردار	اســت،	اضاف ــی	از	ای ــرای	ورزش	های ب
کــرد:	در	خــود	مشــگین	شــهر	۳۰	خلبــان	آمــوزش	دیــده	بــه	

ایــن	ورزش	مشــغول	هســتند.
فرماندار	مشــگین	شــهر	تابســتان	را	فصــل	اصلی	گردشــگری	
در	ایــن	منطقــه	دانســت	و	تأکیــد	کــرد:	افــراد	آمــوزش	دیــده	
می	تواننــد	از	طبیعــت	مشــگین	شــهر	بــرای	پــرواز	پاراگالیدر	

اســتفاده	کننــد.
ــر	 ــق	ب ــل	معل ــهر	پ ــگین	ش ــگری	مش ــر	گردش ــه	دیگ جاذب
ــهر	 ــگین	ش ــدار	مش ــت.	فرمان ــای	اس ــه	خیاوچ روی	رودخان
ــر	 ــا	۳۲۵	مت ــل	ب ــن	پ ــت:	ای ــه	گف ــن	جاذب ــوص	ای در	خص
طــول،	عــرض	دو	متــر	و	ارتفــاع	۸۰	متــری	از	کــف	رودخانــه	
»خیاوچایــی«	یکــی	از	جاذبه	هــای	گردشــگری	اســتان	
اردبیــل	محســوب	می	شــود	و	در	طــول	مــدت	کوتــاه	فعالیــت	
خــود	توانســته	ســیل	عظیمــی	از	گردشــگران	را	راهــی	

ــازد. ــهر	س مشــگین	ش
وی	افــزود:	در	حــال	حاضــر	در	کنــار	پــل	معلــق	تفریحاتــی	از	
ــده	 ــدارک	دی ــه	اسب	ســواری،	شترســواری	و	اســکیت	ت جمل

شــده	اســت.
فرمانــدار	مشــگین	شــهر	همچنیــن	از	احــداث	دو	زیــپ	الین	
در	مناطــق	گردشــگری	ایــن	شهرســتان	خبــر	داد	و	تصریــح	
کــرد:	یکــی	از	زیــپ	الیــن	هــا	بــه	طــول	۳۵۰	متــر	در	محــل	

پــل	معلــق	مشــگین	شــهر	بــه	اتمــام	رســیده	اســت.
ــه	 ــل	ب ــاه	قب ــک	م ــق	از	ی ــل	معل ــن	پ ــپ	الی ــزود:	زی وی	اف
ــد	از	 ــه	و	بع ــرار	گرفت ــتفاده	ق ــورد	اس ــی	م ــورت	آزمایش ص
دریافــت	اســتانداردهای	ســازه	ای	و	ایمنــی	بــه	صــورت	

رســمی	افتتــاح	می	شــود.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	زیــپ	الیــن	از	نمونه	هــای	
ــه	 ــر	ب ــه	کارب ــرد:	س ــه	ک ــرد	کشــور	اســت،	اضاف منحصربه	ف
ــد. ــتفاده	کنن ــن	اس ــپ	الی ــد	از	زی ــان	می	توانن ــور	همزم ط
رحیمــی	زاد	همچنیــن	بــه	اجــرای	زیــپ	الیــن	دیگــری	بــه	
ــوالغ	اشــاره	کــرد	 طــول	۷۰۰	متــر	در	ورودی	روســتای	آق	ب
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ــز	توســط	ســرمایه	گذار	بخــش	 ــن	دوم	نی ــپ	الی و	گفــت:	زی
ــود. ــرا	می	ش ــی	اج خصوص

وی	معتقــد	اســت	بــا	اجــرای	زیــپ	الیــن	هــا	مشــگین	شــهر	
ــه	قطــب	گردشــگری	هیجــان	 ــد	ب و	اســتان	اردبیــل	می	توان

در	کشــور	تبدیــل	شــود.
	

بوینی یوغون و گردشگرانی که بازنگشتند
در	شهرســتان	نیــر	جاذبــه	گردشــگری	کمتر	شــناخته	شــده	
دیگــری	در	ســال	های	اخیــر	توســط	باســتان	شناســان	
ــی	شــده	 ــوان	ســایت	باستان	شناســی	معرف ــه	عن کشــف	و	ب

ــت. اس
قلعــه	و	منطقــه	باســتانی	بوینــی	یوغــون	در	روســتای	
ــه	 ــن	منطق ــای	ای ــن	دژه ــی	از	مهم	تری ــر	یک ــلو	نی کورعباس
ــانه	هایی	از	 ــون	نش ــوده	و	هم	اکن ــالم	ب ــخ	اس ــل	از	تاری از	قب
ــا	 ــرغ	ت ــزار	و	۵۰۰	ســاله	پیــش	از	دوران	مف ــار	ه تمــدن	چه
عصــر	اشــکانی	و	دوران	اســالمی	در	آن	یافــت	می	شــود.

قطعــات	 روی	 )گردن	کلفــت(	 یوغــون	 بوینــی	 قلعــه	
ــن	 ــه	اســتحکام	ای ــی	ک ــا	جای ــع	شــده	ت ــم	ســنگ	واق عظی
دژ	موجــب	شــده	مردمانــی	کــه	قرن	هــا	قبــل	در	ایــن	
ــم	شــدن	 ــر	گ ــی	ب ــی	مبن ــاور	خراف ــه	می	زیســته	اند	ب منطق
ــه	 ــه	قلع ــده	ب ــه	کنن ــکاو	مراجع ــراد	کنج ــگران	و	اف گردش

ــند. ــته	باش داش
ــل	 ــاری	آن	عل ــی	معم ــه	و	بررس ــاماندهی	قلع ــا	س ــروزه	ب ام
دوران	 آن	 مردمــان	 بیــن	 در	 این	گونــه	خرافــات	 بــروز	
ــی	 ــه	ارتفاع ــنگی	ک ــای	س ــه	دیواره	ه ــده	چراک مشخص	ش
حــدود	۳۰۰	متــر	دارنــد	قلعــه	را	از	دو	جنــاح	غیرقابــل	
ــوده	و	 ــه	آن	غیرممکــن	ب نفــوذ	کــرده	بنابرایــن	دسترســی	ب
ــته	اند،	 ــر	بازمی	گش ــوی	دیگ ــه	از	س ــده	ک ــراد	مراجعه	کنن اف

تلقــی	می	شــده	اند. گمشــده	
کارشــناس	باستان	شناســی	اردبیــل	معتقــد	اســت	بــا	وجــود	
ــه	 ــن	منطق ــل	در	ای ــال	قب ــزار	س ــار	ه ــاخص	از	چه ــار	ش آث
ــا	 ــان	ب ــکانی	و	همزم ــه	در	دوران	اش ــن	قلع ــق	ای ــده	رون عم

ــت. ــوده	اس ــران	و	روم	ب ــگ	ای جن
میــر	روح	اهلل	محمــدی	تصریــح	کــرد:	در	ایــن	مقطــع	تاریخی	
بــا	افزایــش	جمعیــت	مواجهیــم	و	قلعــه	بیــش	از	آنکــه	کاربرد	

نظامــی	پیــدا	کنــد	محــل	ســکونت	
بــوده	اســت.

ــر	۳۰۰	 ــغ	ب ــعت	بال ــزود:	وس وی	اف
هکتــار	و	چنــد	الیــه	ای	بــودن	قلعه	
ــکونت	 ــتمرار	س ــده	اس ــان	دهن نش
انســان	از	دوره	اشــکانی	تــا	دوره	

ــت. ــوی	اس صف
ــدن	 ــع	ش ــدی	واق ــه	محم ــه	گفت ب
ــه	 ــورت	حمل ــه	در	ص ــرل	منطق ــکان	کنت ــات	و	ام در	ارتفاع
ــذای	 ــه	آب	و	غ ــت	یابی	ب ــی،	دس ــت	طبیع ــمن،	موقعی دش
ــه	 ــده	قلع ــب	ش ــه	موج ــت	قابل	توج ــکان	حفاظ ــی	و	ام کاف
بوینــی	یوغــون	در	طــول	تاریــخ	هــم	اســتفاده	نظامــی	و	هــم	

ــد. ــته	باش ــکونی	داش مس

فندقلو و هیجان تله کابین در صخره ها
در	حــد	فاصــل	دو	شــهر	تاریخــی	اردبیــل	و	نمیــن	جنگلــی	
ــره	 ــکل	گیری	ک ــا	ش ــر	ب ــر	آن	را	براب ــه	عم ــده	ک ــع	ش واق
زمیــن	تخریــب	می	زنند.جنــگل	»فندقلــو«	از	مواریــث	
ــه	دلیــل	تنــوع	 کهــن	طبیعــی	اســتان	اردبیــل	اســت	کــه	ب
گونه	هــای	گیاهــی	و	جانــوری	و	طبیعــت	ســحرانگیز	هیجــان	

ــزد. ــی	انگی ــر	م ــر	گردشــگری	را	ب ه
ــه		 ــق	ب ــی	متعل ــه	جنگل ــوع	۱۹	گون ــگل	در	مجم ــن	جن ای
هشــت	تیــره	و	۱۷	جـــنس	شناســایی	شــده	اند	کــه	از	بیـــن	
ــدق،	 ــر	فن ــادری	نظی ــای	ن ــده	گونه	ه ــی	ش ــواع	شناسایـ ان
ــود	دارد. ــک	وج ــازو	و	بیدمش ــد	م ــوط،	بلن ــرز،	راش،	بل مم
ــبز،	 ــه	س ــی،	گوج ــیب	وحش ــدق،	س ــان	فن ــود	درخت وج
ــوت	فرنگــی	از	دیگــر	زیبایی	هــای	 ــه،	تمشــک	و	ت ــل،	ب ازگی
ــمار	آن	 ــا	ش ــن	روزه ــه	ای ــت	ک ــگل	اس ــن	جن ــت	ای طبیع
ــگفت	زده	 ــان	را	ش ــگران	و	محقق ــتان،	پژوهش ــت	دوس طبیع

ــت. ــرده	اس ک
در	ایــن	جنــگل	نزدیــک	بــه	۹۰	گونــه	گیاهــی	رشــد	و	نمــو	
دارنــد	کــه	می	تــوان	بــه	گونــه	احیاشــده	»سوســن	چلچــراغ«	
ــور	 ــوده	و	در	کل	کش ــا	ب ــر	در	دنی ــای	کم	نظی ــه	از	گونه	ه ک
فقــط	در	دو	منطقــه	نمونه	هــای	آن	دیــده	شــده	اســت،	

اشــاره	کــرد.
مدیــرکل	میــراث	فرهنگی	اســتان	اردبیــل	جنــگل	»فندقلو«	
را	از	قدیمی	تریــن	جنگل	هــای	کــره	زمیــن	برشــمرد	و	
تصریــح	کــرد:		ایــن	جنــگل	ادامــه	جنگل	هــای	هیرکانــی	مرز	
ــن	 ــزو	قدیمی	تری ــی	ج ــه	عبارت ــت	و	ب ــالن	اس ــل	و	گی اردبی

ــود. ــوب	می	ش ــن	محس ــره	زمی ــای	روی	ک جنگل	ه
حاجــی	زاده	معتقــد	اســت	ایــن	جنــگل	در	پنــج	هــزار	هکتــار	
ــرد	گیاهــی	و	 ــای	منحصربه	ف ــری	از	گونه	ه ــه	بی	نظی مجموع

جانــوری	را	شــامل	می	شــود	کــه	نیازمنــد	شناســایی	اســت.
اوج	چشــم	نوازی	طبیعــت	فندقلــو	را	در	فصــل	رویــش	فنــدق	
و	گل	هــای	بابونــه	آن	بایــد	دیــد.	گونه	هــای	فنــدق	شناســایی	
شــده	در	ایــن	جنــگل	بــه	حــدی	از	تنــوع	و	تمایــز	برخــوردار	
اســت	کــه	مرکــز	تحقیقاتــی	بــه	همیــن	منظــور	راه	انــدازی	

شــده	اســت.
زیبایــی	ســحرانگیز	جنــگل	فندقلــو	از	ســمت	گردنــه	حیران	
ــک	 ــران	و	نزدی ــه	حی ــت.	در	گردن ــاهده	اس ــل	مش ــز	قاب نی
ــر	 ــگاه	امــداد	و	نجــات	هالل	احمــر	تله	کابیــن	حیــران	دای پای
شــده	کــه	زیبایی	هایــی	گردنــه	را	بــه	طبیعــت	فندقلــو	پیوند	

می	زنــد.
تله	کابیـن	حیـران	بـه	طـول	هـزار	و	۵۰۰	متـر	در	محـدوده	
روسـتای	حیران	و	ونه	بیـن	قرار	دارد	و	مسـیر	تله	کابین	حیران	
از	جاده	آسـتارا	بـه	اردبیل	در	منطقـه	حیران	آغاز	شـده	و	وارد	
جنگل	فندقلو	می	شـود.	در	ابتـدا،	انتها	و	مسـیر	این	تله	کابین	
امکانات	رفاهی،	پیسـت	کارتینگ،	سـورتمه،	هتـل،	زیپ	الین	

و	رسـتوران	احداث	شـده	است.
تله	کابیــن	در	نقطــه	ای	از	گردنــه	حیــران	قــرار	گرفتــه	
ــتارا	و	 ــهر	آس ــزر	و	ش ــای	خ ــه	دری ــرق	ب ــرف	ش ــه	از	ط ک
ــرب	 ــرف	غ ــران	و	از	ط ــه	حی ــای	گردن ــم	اندازهای	زیب چش
ــز	 ــمال	نی ــو	و	از	ش ــای	فندقل ــای	زیب ــه	جنگل	ه ــوب	ب و	جن
بــه	مــرز	ایــران	بــا	جمهــوری	آذربایجــان	مشــرف	اســت.	ایــن	
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ــه	 ــی	و	س ــره	معمول ــش	نف ــن	ش ــن	دارای	۳۰	کابی تله	کابی
کابیــن ویــژه VIP بــوده و ایســتگاه های آن از اســتانداردترین 
ایســتگاه	های	موجــود	در	تله	کابین	هــای	کشــور	اســت.
ــرم	 ــتخر	آب	گ ــک	اس ــگل	ی ــل	جن ــن	در	داخ ــر	ای ــالوه	ب ع
ــت	 ــه	آب	آن	خاصی ــود	دارد	ک ــویی«	وج ــام	»مشــه	س ــه	ن ب
درمانــی	دارد	و	افــراد	زیــادی	بــه	ایــن	دلیــل	بــه	ایــن	مــکان	
ــار	 ــگل	و	در	کن ــل	جن ــد	روزی	را	داخ ــرده	و	چن ــه	ک مراجع
اســتخر	آب	گــرم	و	آبشــاری	کــه	در	منطقــه	قــرار	داد،	اقامــت	

می	کننــد.

جاده رویایی اسالم برای گردشگران خوش ذوق
وحشــی	 زیبایی	هــای	 دســت	نخورده،	 و	 بکــر	 طبیعــت	
ــد	عســل	های	 ــی،	تولی ــراد	بوم ــنتی	اف ــی	س ــی،	زندگ جنگل
نــاب،	وجــود	آبشــار	و	دریاچــه،	دشــت	وســیع	گل	و	گیاهــان	
ــگران	 ــه	گردش ــت	ک ــی	اس ــه	ویژگی	های ــاب	و...	از	جمل کمی
ــه	 ــا	هم ــک	ج ــری	ی ــاده	۷۰	کیلومت ــک	ج ــد	در	ی می	توانن

ــرد. ــاهده	ک ــا	را	مش ــب	و	دیدنی	ه ــن	مواه ای
ــه	دلیــل	کوهســتانی	 جــاده	خلخــال-	اســالم	کــه	ب
بــودن	حتــی	در	تابســتان	از	آب	وهــوای	ســرد	و	
خنــک	برخــوردار	اســت،	در	اغلــب	اوقــات	بــه	
ــرف	و	 ــارش	ب ــل	ب ــه	دلی ــژه	در	نیمــه	دوم	ســال	ب وی
ــا	 ــافران	تنه ــود	و	مس ــته	ب ــا	بس ــای	سیل	آس باران	ه
ــذت	 ــای	آن	ل ــن	فصــول	از	زیبایی	ه ــد	در	ای می	توانن

ــد. ببرن
ایــن	جــاده	مســیری	بــرای	ورود	بــه	بهشــت	طبیعت	
ــک	 ــا	ی ــه	جــاده	خلخــال	-	اســالم	تنه اســت،	چراک
ــگل	و	 ــی	از	جن ــی	نیســت	بلکــه	ترکیب جــاده	جنگل
ــری	 ــزار	و	آبشــار	و	دریاچــه	اســت؛	تصوی دشــت،	گل
ــم	 ــار	ه ــه	کن ــی	ک ــای	طبیع ــن	جاذبه	ه از	زیباتری
ــی	 ــابقه	و	ذوق	ادب ــچ	س ــا	بی	هی ــده	اند	ت ــده	ش چی

ــد. ــاعرتان	کن ش
جــاده	اســالم	بــه	خلخــال	یــک	از	جاذبه	هــای	
ــناخته	 ــون	ناش ــه	تاکن ــت	ک ــران	اس ــگری	ای گردش
مانــده	و	شــاید	بزرگ	تریــن	حســن	ایــن	جــاده	نیــز	
ــا	یــک	مســیر	پیچ	درپیــچ	 همیــن	باشــد.	جــاده	ای	ب
کــه	از	خلخــال	در	اســتان	اردبیــل	شــروع	شــده	و	بــا	
طــی	فاصلــه	ای	۷۰	کیلومتــری	بــه	اســالم	در	اســتان	

ــود. ــی	می	ش ــالن	منته گی

تجربه شیرین هم زیستی با عشایر
ــی	از	 ــم	آن	یک ــب	اقلی ــه	تناس ــل	ب ــتان	اردبی ــمال	اس در	ش
جاذبه	هــای	کمتــر	شــناخته	شــده	گردشــگری	زندگــی	

ــت. ــایر	اس عش
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	بــا	اشــاره	بــه	زیبایی	هایی	
زیســتی	عشــایر	تصریــح	کــرد:	بخش	خصوصــی	می	توانــد	در	
توســعه	حــوزه	گردشــگری	بــه	ویــژه	جوامــع	بومــی	محلــی	از	

جملــه	روســتایی	و	عشــایری	مشــارکت	داشــته	باشــد.
وی	بــا	تأکیــد	بــه	ظرفیت	هــای	متعــدد	گردشــگری	عشــایر	
ــددی	 ــای	متع ــی	جاذبه	ه ــن	جوامع ــرد:	در	چنی ــه	ک اضاف
فعالیــت	 و	 خصوصــی	 بخــش	 ســرمایه	گذاری	 بــرای	
آژانس	هــا	و	شــرکت	های	خدمــات	گردشــگری	داخلــی	و	

خارجــی	وجــود	دارد.
مدیـرکل	میـراث	فرهنگی	اسـتان	بـا	تأکید	به	ضـرورت	توجه	
به	اقتصاد	گردشـگری	ادامـه	داد:	در	جامعه	عشـایری	می	توان	
با	حفظ	سـنت	ها	و	رسـوم	دیرینـه	صنعت	گردشـگری	را	احیا	
و	در	کنـار	اقتصاد	خـرد	جامعه	عشـایر،	اقتصاد	گردشـگری	را	

بـه	عنوان	اقتصـاد	مکمل	معرفـی	کرد.
از	 برخـوردار	 جوامـع	 برخـی	 در	 افـزود:	 وی	
جامعـه	عشـایری،	ظرفیت	هـای	گردشـگری	
سـکونت	موقـت	و	همراهـی	بـا	عشـایر	فراهم	
شـده	اسـت	و	آژانس	های	خدمات	گردشـگری	
می	تواننـد	چنیـن	برنامه	هایـی	را	بـرای	جامعه	

عشـایری	اردبیـل	نیـز	اجـرا	کنند.
ــر	 ــتان	متذک ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
شــد:	فعــاالن	بخــش	غیردولتــی	و	تــور	
گردان	هــا	می	تواننــد	بــا	رزرو	ســاالنه	در	
جشــنواره	های	این	چنینــی	شــرکت	کــرده	
و	خــود		زمینه	ســاز	معرفــی	جاذبه	هــای	

گردشــگری	اســتان	باشــند.

نئور و عاشقان طبیعت
جاذبــه	طبیعت	گــردی	دیگــر	در	اســتان	
اردبیــل	دریاچــه	»نئــور«	اســت.	دریاچــه	
نئــور	واقــع	در	۴۸	کیلومتــری	شــهر	اردبیل	در	
یــک	دره	کوهســتانی	واقــع	شــده	اســت.	ایــن	
ــری	از	 ــزار	و	۵۰۰	مت ــاع	دو	ه دریاچــه	در	ارتف

ــار	و	۴۰	 ــا	ترکیــب	دو	دریاچــه	شــامل	۱۸۰	هکت ســطح	دری
ــه	هم	پیوســته	و	 ــارش	ب هکتــار	اســت	کــه	در	فصل	هــای	پرب

ــد. ــکل	می	دهن ــدی	را	ش ــه	واح دریاچ
ــده	 ــب	ش ــب	موج ــه	در	ش ــه	در	روز	و	چ ــور	چ ــاز	نئ اعج
ــتانی	 ــای	تابس ــن	تفرجگاه	ه ــی	از	زیباتری ــوان	یک ــه	عن ب
ــا	 ــی	کــه	گردشــگران	بســیاری	تنه ــا	جای ــد.	ت شــهرت	یاب
ــل	 ــتان	اردبی ــه	اس ــور	ب ــپ	در	نئ ــدن	و	کم ــد	دی ــه	قص ب

ســفر	می	کننــد.
ــه	گفتــه	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	اردبیــل	ایــن	 ب
ــی	از	 ــی	-	اداری	بخش ــیمات	سیاس ــاظ	تقس ــه	از	لح منطق
ــع	 ــو	از	تواب ــه	مرکــزی	بوداالل ــی	ب ــوی	جنوب محــدوده	فوالدل

ــت. ــل	اس ــتان	اردبی ــر	در	شهرس بخــش	هی
حاجــی	زاده	گفــت:	ایــن	دریاچــه	در	بلندی	هــای	دامنــه	
غربی	رشــته	کــوه	باغــرو	و	بــه	فاصلــه	تقریبــی	۴۸	کیلومتری	

جنــوب	شــرقی	اردبیــل	واقــع	شــده	اســت.
ــوده	 ــار	ب ــزار	هکت ــش	از	ه ــوزه		آن	بی ــزود:		وســعت	ح وی	اف
و	وســعت	دریاچــه	آن	هــم	بیــش	از	۲۲۰	هکتــار	و	مشــتمل	

بــر	دو	دریاچــه	کوچــک	۴۰هکتــاری	و	۱۸۰	هکتــاری	اســت	
کــه	در	فصل	هــای	پــر	آب	بهــار	بــه	هــم	می	پیوندنــد	و	

ــد. ــود	می	آورن ــه	وج ــد	را	ب ــه	ای	واح دریاچ
ــر	 ــه		هی ــز	رودخان ــوزه		آبری ــه	ح ــان	اینک ــا	بی ــی	زاده	ب حاج
ــه	در	 ــن	دریاچ ــرد:	ای ــه	ک ــزد،	اضاف ــه	می	ری ــن	دریاچ در	ای
حــدود	چهــار	مــاه	از	ســال	بــه	صــورت	یخ	بنــدان	اســت	امــا	
ــای	 ــت	گل	ه ــری	از	دش ــر	کم	نظی ــتان	مناظ ــل	تابس در	فص
وحشــی	موجــب	می	شــود	مســافران	و	گردشــگران	بســیاری	

ــه	آن	ســفر	کننــد. ب
ــوان	 ــواره	می	ت ــه	هم ــون	دریاچ ــرد:	در	پیرام ــد	ک وی	تأکی
و	 کوهنــوردی	 گروه	هــای	 گردشــگران،	 کمپ	هــای	

عالقه	منــدان	بــه	ماهــی	گیــری	را	مشــاهده	کــرد.
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	طبیعــت	اســتان	اردبیــل	
ــرد:	 ــد	ک ــر	آن	دانســت	و	تأکی ــای	کم	نظی را	یکــی	از	جاذبه	ه
منطقــه	نمونــه	گردشــگری	نئــور	می	بایســت	در	ســطح	

ــی	شــود. گســترده	معرف
اقلیــم	اردبیــل	تنــوع	کم	نظیــری	بــه	جاذبه	هــای	گردشــگری	
آن	بخشــیده	تــا	جایــی	کــه	بــه	تعبیــر	مســافران	این	اســتان،	
ــخ	 ــل	پاس ــد	در	اردبی ــگری	می	توان ــالیق	گردش ــی	س تمام

خــود	را	دریابــد.
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ــوروزی ــگری ن گردش

نقش گنبدهای سبز صفوی 
بر تاریخ قم/ 

باغی که همیشه سبز است

	مقابــر	گنبــد	ســبز	قــم	آثــار	تاریخــی	بــر	جــای	مانــده	از	دوران	صفــوی	
ــا	 ــدان	در	آن،	ج ــن	خان ــان	ای ــن	از	فرمانروای ــه	ت ــره	س ــه	مقب ــت	ک اس

ــرده	اســت.	 خــوش	ک
انتهــای	خیابــان	چهارمــردان	)انقــالب(،	جنــب	گلــزار	شــهدا	و	در	بخــش	
شــرقی	قــم،	درون	باغــی	کوچــک	موســوم	بــه	بــاغ	گنبــد	ســبز،	ســه	اثــر	
ــه	 ــن	منطق ــده	اســت.	ای ــرن	هشــتم	هجــری	برجــای	مان تاریخــی	از	ق
در	گذشــته	بــه	دروازه	کاشــان	مشــهور	و	گنبدهــا	بــه	گنبدهــای	دروازه	

کاشــان	معــروف	بــوده		اســت.
ــای	 ــاهد	یادمان	ه ــرن	هشــتم	هجــری	ش ــم	در	ق ــبز	ق ــد	س ــر	گنب مقاب
مذهبــی،	تاریخــی	متعــددی	بــوده	کــه	در	فرهنــگ	معمــاری	ایــران	بــه	

ــتند. ــروف	هس ــی	مع ــای	آرامگاه برج	ه
ــر	دروازه	 ــام	مقاب ــه	ن ــه	ب ــد	ک ــکیل	می	ده ــه	ای	را	تش ــور	مجموع ــای	مزب ــاخص	ترین	بناه ش

ــد	ســبز	شــناخته	شــده	اند. ــا	گنب کاشــان	ی
در	گنبــد	ســبز	ســه	مقبــره	دیــده	می	شــود	مقبــره	خواجــه	اصیــل	الدیــن	کــه	ایــن	مقبــره	در	

ــد	محســوب	می	شــود ــن	گنب جنوبی	تری
ــمار	 ــه	ش ــرد	ب ــه	ف ــای	منحصــر	ب ــری	از	نمونه	ه ــر	گچب ــث	هن ــه	از	حی ــا	ک ــه	بن ــن	س در	ای
مــی	رود	امــرای	خانــدان	علــی	صفــی	فرمانروایــان	مســتقل	قــم	در	قــرن	هشــتم	دفن	شــده	اند.
طــرح	کلــی	بنــا	در	ایــن	ســه	اثــر	از	بیــرون	مضلــع	بــا	گنبــد	رک	از	نــوع	دو	پیوســته	و	از	داخل	
ــه	شــانزده	 ــاالی	صفحــه	ب ــا	می	باشــد	کــه	در	ب ــا	هشــت	صفــه	و	اضــالع	بن هشــت	گوشــه	ب

گوشــه	دگرگــون	شــده	اســت.
ــری	و	 ــف	گچب ــا	آرایش	هــای	ظری ــن	ب ــک	ســطح	زمی ــا	نزدی ــا	از	ســقف	ت ــه	داخــل	بناه بدن
نقــش	و	نگارهــا	و	ترنج	هــا	زینــت	داده	شــده	و	در	هــر	یــک	ســه	کتیبــه	سراســری	گچبــری	

شــده	اســت.
از	اواخــر	دوره	ســلجوقی	و	سراســر	عصــر	ایلخانــی	در	نمــای	داخلــی	اغلــب	برج	هــای	آرامگاهی	
تزئینــات	گســترده	ای	رایــج	بــود	نکتــه	دارای	اهمیــت	دربــاره	مقابــر	گنبد	ســبز	شــباهت	نقش	
مایه	هــای	تزئینــی	آن	بــا	گچبری	هــای	ســقف	ایوان	هــای	طبقــه	دوم	گنبــد	ســلطانیه	اســت.

ایــن	شــباهت	بــه	آن	انــدازه	اســت	کــه	باســتان	شناســانی	چــون	پروفســور	پــوپ	آن	را	منطقــا	
کار	هنرمنــد	واحــدی	می	دانــد	و	بــه	احتمــال	قــوی	بزرگــی	و	عظمــت	گنبــد	ســلطانیه	ایــن	
تصــور	را	پیــش	مــی	آورد	کــه	هنرمنــدان	و	معمــاران	خبــره	از	سراســر	کشــور	دعــوت	بــه	کار	

شــده	اند	و	هنــگام	کار	کــردن	بــه	تبــادل	دانــش	و	هنــر	خــودد	پرداخته	انــد	و	هنــر	خــود	را	در	
ــه	کار	بســته	اند. شــهر	خــود	ب

مقبــره	خواجــه	علــی	صفــی	در	وســط	گنبــد	قــرار	دارد.	وی	فرمانــروای	خانــدان	صفــی	اســت	
کــه	تــا	ســال	۷۴۴	قمــری	فرمانــروای	قــم	بــود.

در	گنبــد	ســبز	ســه	مقبــره	دیــده	می	شــود	مقبــره	خواجــه	اصیــل	الدیــن	کــه	ایــن	مقبــره	در	
ــد	محســوب	می	شــود. ــن	گنب جنوبی	تری

ایــن	بنــا	از	خــارج	دوازده	ضلعــی	منتظــم	و	از	داخــل	هشــت	ضلعــی	بــا	طــاق	نمــای	تزئینــی	
در	هــر	ضلــع	اســت.

مقبــره	خواجــه	علــی	صفــی	در	وســط	گنبــد	قــرار	دارد.	وی	فرمانــروای	خانــدان	صفــی	اســت	
کــه	تــا	ســال	۷۴۴	قمــری	فرمانــروای	قــم	بــود.	ایــن	بنــا	از	خــارج	دوازده	ضلعــی	منتظم	اســت	

کــه	هــر	ضلــع	آن	بــا	طــاق	نماهایــی	بــه	دهانــه	۴۰	و	ارتفــاع	۷۰	تزئیــن	شــده	اســت.
دومیــن	فــرد	مدفــون	در	ایــن	بقعــه	امیــر	جــالل	الدیــن	اســت	کــه	ســخنی	از	وی	در	متــون	
تاریخــی	نیامــده	اســت.	ســومین	فــرد	خواجــه	عمالدیــن	محمــود	قمــی	اســت	کــه	تــا	ســال	

۷۹۱	قمــری	عهــده	دار	امــور	نواحــی	قــم	بــوده	اســت.
گنبــد	شــمالی	نیــز	آنگونــه	کــه	فیــض	در	کتــاب	گنجینه	هــای	آثــار	تاریخــی	قــم	آورده	مدفن	
ــر	ســلطان	 ــن	وزی ــان	الدی ــارق	و	خواجــه	بره ــر	ســلطان	برکی ــک	براوســتانی	وزی مجــد	المل

حســن	آق	قویونلــو	اســت	کــه	بــه	قــرن	نهــم	نســبت	داده	اســت.
از	لحــاظ	معمــاری	بــا	توجــه	بــه	خصوصیــت	مشــترک	هــر	ســه	بنــا	بــه	نظــر	می	رســد	کــه	در	

یــک	محــدوده	زمانــی	ســاخته	شــده	اند	و	هرســه	متعلــق	بــه	خانــدان	صفــوی	اســت.
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در	 گردشــگری	 گونه	هــای	 مهیج	تریــن	 از	 اکوتوریســم	
ــت	 ــود	طبیع ــبب	وج ــه	س ــه	ب ــت	ک ــمالی	اس ــان	ش خراس
ــد	 ــبز	می	توان ــتان	سرس ــن	اس ــای	ای ــر	در	جای	ج ــا	و	بک زیب

به	عنــوان	هــدف	گردشــگری	معرفــی	شــود.	
اکوتوریســم	یــا	بــوم	گردشــگری	ازجملــه	گونه	هــای	مختلــف	
گردشــگری،	امــروزه	رایــج	شــده	و	در	حــال	گســترش	اســت،	
خراســان	شــمالی	نیــز	بــه	ســبب	داشــتن	جاذبه	هــای	
طبیعــی	بســیار	و	مناطــق	زیبــا	و	بکــر،	از	ایــن	قاعــده	
مســتثنا	نبــوده	و	همــواره	گردشــگران	و	حتــی	مــردم	محلــی	
ــرای	حضــور	در	طبیعــت	و	لــذت	از	 ایــن	خطــه	سرســبز	را	ب

زیبایی	هــای	بی	بدیــل	آن	بــه	خــود	فرامی	خوانــد.
خراســان	شــمالی	بــا	داشــتن	جاذبه	هایــی	از	جملــه	
ــا	 ــوا،	کوهســتان	هایی	ب ــی	و	خــوش	آب	وه روســتاهای	ییالق
ــی	 ــای	مل ــا،	پارک	ه ــای	باصف ــوع،	دره	ه چشــم	اندازهای	متن
ــر	 ــای	بی	نظی ــیاری	از	جاذبه	ه ــده	و	بس ــرق	ش ــق	ق و	مناط

ــگر	دارد. ــذب	گردش ــرای	ج ــی	ب ــیل	باالی ــر،	پتانس دیگ

امــان زیباتریــن و قدیمی تریــن پــارک  بابــا 
کشــور گردشــگری 

بابــا	امــان	دارای	امکانــات	رفاهــی	متعــددی	همچــون	هتــل،	
کمپینــگ،	رســتوران،	آالچیــق		و	غیــره	اســت	کــه	در	طــول	
ســال	به	خصــوص	فصــل	بهــار	و	تابســتان	هــزاران	توریســت	و	

ــوند. ــد	می	ش ــر	از	آن	بهره	من زائ
مســاحت	ایــن	پــارک	۱۴۰	هکتــار	بافاصلــه	۱۰	کیلومتــر	در	
شــرق	بجنــورد	در	مســیر	بزرگــراه	آســیایی	بجنــورد-	مشــهد	

ــرار	دارد. ق
بقعــه	امامــزاده	اســماعیل	معــروف	بــه	شــاهزاده	اســماعیل	از	
فرزنــدان	امــام	موســی	کاظــم	)ع(	در	میــان	درختــان	چنــار	
کهن	ســال	و	قطــور	و	در	کنــار	چشــمه	معــروف	پــارک	
ــران	 ــاله	زائ ــه	همه	س ــده	اســت	ک ــان	ساخته	ش ــای	باباام زیب
زیــادی	در	جــوار	آن	بــه	راز	و	نیــاز	پرداختــه	روح	را	پــاک	و	در	
سایه	ســار	درختــان	ســر	بــه	فلــک	کشــیده	اســتراحت	کــرده	

ــند. ــا	می	بخش ــمه	آن	صف ــن	را	از	زالل	چش و	ت

بش قارداش؛ تلفیق طبیعت با معماری
چشــمه	بــش	قــارداش	بــه	لحــاظ	دارا	بــودن	آب	گــوارا	
و	ســبک	دارای	امــالح	مفیــد	و	هــوای	لطیــف	همــواره	
موردتوجــه	مــردم	منطقــه،	شــهرهای	هم	جــوار	و	گردشــگران	

ــت. ــافران	اس و	مس
ــورد	 ــوب	بجن ــری	جن ــارداش	در	۶	کیلومت ــش	ق ــمه	ب چش
بــر	ســر	راه	اســفراین	قرارگرفتــه	اســت،	در	ضلــع	شــرقی	آن	
ــود	دارد	 ــه	وج ــتانی	دوران	قاجاری ــار	باس ــه	ای،	آث ــر	روی	تپ ب
ــی	 ــگ،	کاش ــی	کاری	هفت	رن ــامل	کاش ــاری	آن	ش ــه	معم ک

ــق	آجــر	و	کاشــی	اســت ــروزه	ای	و	تلفی فی
ــوره	 ــت	از	س ــی	اس ــه	آیات ــن	ب ــی	مزی ــا	دارای	کتیبه	های بن
مبارکــه	نــور	بــا	قلــم	شــیوه	ای	ثلــث	بــر	زمینــه	ای	الجــوردی	
کــه	امــروزه	بقایــای	آن	در	ایــوان	اصلــی	به	چشــم	می	خــورد،	
ســاخت	اولیــه	ایــن	بنــا	مربــوط	بــه	دوره	قاجاریــه	اســت	کــه	
ــت	 ــم	وق ــردار	مفخــم	)حاک ــره	شــخصی	س ــه	مقب ــا	ب بعده

ــل	می	شــود. ــرگان(	تبدی ــورد	و	گ ــه	بجن منطق
بــش	قــارداش	بــا	چشــمه	های	همیشــه	جوشــان	و	چنارهــای	
ــک	 ــق	ی ــه	طب ــه	دارد	ک ــی	دیرین ــتر	قدمت ــن	سایه	گس که
نظریــه	قدمــت	آن	بــه	زمــان	)پارت	هــا(	بازمی	گــردد،	پیــش	
از	اســالم	در	ایــن	محــل	عبادتــگاه	یــا	آرامــگاه	موبــدان	کیش	
زردشــتی	قــرار	داشــته	و	در	دوران	پارت	هــا	بــه	ســبب	اقامــت	
ــان	 ــار	مغ ــه	چه ــن	شــهر	ب ــم	ای ــورد	قدی ــغ	در	بجن ــار	م چه

شــهرت	یافتــه	اســت.

آبشار حمید؛ آبشاری روح نواز در دل کوه
در	۲۰	کیلومتــری	شــرق	بجنــورد،	در	شــرق	روســتای	حمید	
دره	ای	طویــل	قــرار	دارد	کــه	اطــراف	آن	را	ارتفاعــات	ســنگی	
ــنگ	های	 ــر	روی	تخته	س ــه	ب ــتر	رودخان ــرده	و	بس ــه	ک احاط
عظیــم	و	یکپارچــه	جریــان	آب	را	تحمــل	می	کنــد.	رودخانــه	
در	پایین	دســت،	باغــات	و	مــزارع	را	آبیــاری	می	کنــد	و	مــازاد	
ــه	 ــرانجام	ب ــدد	و	س ــان	می	پیون ــا	ام ــه	باب ــه	رودخان آب	آن	ب

ــزد. ــزر	می	ری خ
در	کنــار	آبشــار	یــا	در	سایه	ســار	دیواره	هــای	کــوه	بــه	نظــاره	
ــور	آب	از	روی	 ــه	عب ــه	زمزم ــرادادن	ب ــوش	ف ــتن	و	گ نشس
ــت. ــش	اس ــتان	آرام	بخ ــکوت	کوهس ــنگ	ها	در	س تخته	س

پیغمبــر؛ مقصــد  ایــوب  چشــمه آب معدنــی 
مذهبــی گردشــگری 

ــرز	 ــه	م ــک	ب ــورد،	نزدی ــمال	بجن ــان	در	ش ــتان	گیف دهس
جمهــوری	ترکمنســتان	بــه	فاصلــه	تقریبــی	۱۰۰	کیلومتر	تا	
بجنــورد	در	روســتایی	بــه	همیــن	نــام	واقع	اســت،	همه	ســاله	
ــاف	و	 ــیاری	از	اطراف	واکن ــاران	بس ــافران	و	بیم ــرای	مس پذی
ــرای	گرمــا	 ــوب،	ب نقــاط	مختلــف	کشــور	اســت.	از	آبگــرم	ای
درمانــی	)ترموتراپــی(	و	معالجــه	بیماری	هــای	پوســتی	

اســتفاده	می	شــود.

نگاهی به اکوتوریسم خراسان شمالی/
طبیعتی که گردشگران را فرامی خواند
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بنــا	بــه	اعتقــادات	مذهبــی	و	عالقــه	مــردم	بــه	اهــل	کرامــت،	
ــزاده	 ــرم	و	امام ــتخر	آبگ ــار	اس ــر	در	کن ــوب	پیغمب ــود	ای وج
عســگری	بــه	فاصلــه	اندکــی	در	روســتای	گیفــان،	می	تواننــد	

ــد. ــذب	توریســت	کن ــش	ج بیش	ازپی

چشمه پیغو
چشــمه	پیغــو	در	۲۱	کیلومتــری	شــرق	بجنــورد	و	بــه	فاصلــه	
ــیروان	 ــورد-	ش ــفالته	بجن ــاده	آس ــرق	ج ــری	ش ۱۲	کیلومت
ــر	 ــا	۱۱۵۰	مت ــطح	دری ــاع	آن	از	س ــت.	ارتف ــه	اس قرارگرفت

ــت. اس
ــان	و	 ــا	ام ــرآب	باب ــبز	و	پ ــا	و	سرس ــد	از	دره	باصف ــدا	بای ابت
روســتای	چهــار	خــروار	و	کــوه	کمــر	گذشــت.	ســمت	راســت	

ــود. ــان	می	ش ــو	نمای ــتای	پیغ ــو	روس ــاده	تابل ج
پــای	کــوه	)قــره	قــوزی(	چشــمه	ای	پــرآب	و	بســیار	خنــک	
ــات	 ــالیان	دراز	اســت	جوشــش	دارد.	باغ ــه	س ــوارا	بی	وقف و	گ
باصفــا	و	درختــان	کهن	ســال	را	ســیراب	می	کنــد	و	مــازاد	آن	

وارد	رودخانــه	چنــاران	شــده	ســرانجام	به	صــورت	شــعبه	ای	از	
ــزد. ــه	خــزر	می	ری ــرک	ب ات

ــزاده	 ــگاه	»امام ــی	زیارت ــای	قدیم ــوه	بن ــن	ک ــه	ای ــر	دامن ب
ــدس	 ــه	از	تق ــردم	منطق ــرای	م ــه	ب ــم«	پابرجاســت	ک ابراهی
خاصــی	برخــوردار	بــوده	و	عــده	زیــادی	همه	ســاله	بــه	

آن	می	شــتابند. زیــارت	

رویین؛ برترین روستای پلکانی ایران
روســتای	پلکانــی	روییــن	اســفراین	ازجملــه	برتریــن	
روســتاهای	پلکانــی	ایــران	و	از	توریســتی	ترین	مناطــق	
کشــور	و	خراســان	شــمالی	محســوب	می	شــود،	روســتایی	به	
لحــاظ	اکوتوریســم	ارزشــمند	کــه	در	فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	

ــت. ــیده	اس ــت	رس ثب
ــش	از	 ــی	بی ــودن	قدمت ــا	دارا	ب ــفراین	ب ــن	اس ــتای	رویی روس
ــکونتگاهی	 ــا	س ــتانی،	ب ــای	باس ــای	زیب ــال	و	تپه	ه ۵۰۰	س
بســیار	زیبــا،	بــه	ســبب	داشــتن	باغــات	ســیب	بــه	روســتای	

ــهرت	دارد. ــز	ش ــیب	نی ــکوفه	های	س ش
ایــن	روســتای	پلکانــی	در	۲۶	کیلومتــری	شــمال	شــهر	
اســفراین	و	۵۲	کیلومتــری	جنــوب	شــرقی	شــهر	بجنــورد	و	
ــه	بجنــورد،	 بافاصلــه	هفــت	کیلومتــری	از	جــاده	اســفراین	ب
ــا	و	در	 ــطح	دری ــری	از	س ــزار	و	۶۷۰	مت ــک	ه ــاع	ی در	ارتف
منتهی	الیــه	دره	رودخانــه	ای	روییــن	در	رشــته	کوه	های	

آالداغ	قرارگرفتــه	اســت.
ازجملــه	روســتاهای	سرســبز	و	خــوش	 ایــن	روســتا	
ــه	 ــود	ک ــوب	می	ش ــفراین	محس ــتان	اس ــوای	شهرس آب	وه
ــای	 ــی	از	دره	ه ــای	االداغ	و	دریک ــی	کوه	ه ــمت	جنوب در	س
مصفــای	آن	واقع	شــده	و	کوچه	هــای	پیچ	درپیــچ	و	بافــت	
ــیب	 ــای	س ــات	زیب ــار	باغ ــا	در	کن ــی	خانه	ه ــنتی	و	پلکان س
ــه	گل	نشســته	اند،	 کــه	اندک	انــدک	در	ایــن	زمــان	از	ســال	ب

گردشــگران	بی	شــماری	را	بــه	خــود	فرامی	خوانــد.

اسفیدان؛ ماسوله شمال شرق ایران
ــای	 ــارک	زیب ــه	پ ــیده	ب ــهد،	نرس ــورد-	مش ــراه	بجن از	بزرگ
باباامــان،	بــه	ســمت	دره	معــروف	نــوده	چنــاران،	رو	بــه	شــرق	
ــم	اندازهای	 ــول	راه،	چش ــم،	در	ط ــه	می	دهی ــت	را	ادام حرک
ــا	امــان،	چهــار	 دلنــواز،	آب	فــراوان	و	روســتاهای	سرســبز	باب
ــر	 ــت	س ــوده	را	پش ــاران	و	ن ــو	چن ــر،	پیغ ــوه	کم ــروار،	ک خ
گذاشــته،	ســرانجام	بــه	روســتای	اســفیدان	می	رســیم،	
ــفیدان	در	دره	ای	ژرف،	محصــور	در	کوهســتان،	 ــتای	اس روس
آرمیــده	بــر	کمرکــش	کــوه	بــا	شــیب	تنــد،	بــر	روی	
تخته	ســنگ	های	عظیــم	و	اســتوار،	بــا	معمــاری	خــاص	
منــازل	در	دل	کــوه	و	بــر	ارتفــاع	صخره	هــای	پرصالبــت	کــه	
تمــام	از	ســنگ	های	الشــه	درست	شــده	انــدک	جلــوه	ی	

خاصــی	دارد.
مــردم	پرتــوان	و	هنرمنــد	روســتای	اســفیدان،	در	تهیــه	

ــی	 ــت	قال ــوص	باف ــتی	به	خص صنایع	دس
ــر	 ــان	ب ــد،	آن ــی	دارن ــلیقه	خاص ذوق	و	س

ایــن	باورنــد	کــه	وجــود	امامــزاده	محمدباقــر	ســبب	شــده	تــا	
ــه	 ــا	ب ــب	کوه	ه ــیبی	از	جان ــته	آس ــال	های	گذش ــی	س در	ط

ــان	نرســد. آن

رویایی دل انگیز در کویر میاندشت
کویــر	میاندشــت	جاجــرم	بــا	وســعتی	حــدود	۸۴۴۳۵	هکتار	
ــز	اســتان	 ــورد	مرک ــر	از	بجن ــر	دورت حــدود	یک	صــد	کیلومت
ــه	 ــش	از	۱۱۰	گون ــتان،	دارای	بی ــن	اس ــی	ای ــوب	غرب در	جن
گیاهــی	شــامل	قیــچ،	درمنــه،	تــاق،	جامــه	در	بادامــی	و	غیره،	
تنــوع	جانــوری	پســتاندارانی	ماننــد	یوزپلنــگ،	آهــو،	قــوچ	و	
میــش،	کفتــار	انــواع	گربــه	وحشــی	و	غیــره،	پرندگان	شــامل	
ــواع	عقاب	هــا	 ــره،	کبــک،	تیهــو،	بلدرچیــن	و	ان ــره،	باقرق هوب
و	همچنیــن	خزنــدگان	شــامل	بزمچــه،	افعــی	شــاخ	دار،	

ــواع	مارمولــک	و	غیــره	اســت. الک	پشــت	و	ان
ــاع	 ــا	ارتف ــه	ب ــه	خواج ــا	قل ــطح	دری ــه	از	س ــن	نقط بلندتری
ــر	و	پســت	ترین	آن	 ــی	کوی ۱۳۱۲	متــر	واقــع	در	جنــوب	غرب
حوالــی	کال	شــور	واقــع	در	شــمال	غــرب	منطقه	حــدود	۹۰۰	
ــا	در	زمســتان	 ــل	دم ــاع	دارد	حداق ــا	ارتف ــر	از	ســطح	دری مت
ــزان	 ــر	آن	در	تابســتان	۴۵	درجــه	و	می ۱۰-	درجــه	و	حداکث
ــالیانه	اســت. ــر	س ــدود	۲۰۰	میلی	مت ــی	ح ــط	بارندگ متوس

پتانسیل های کویر میاندشت جاجرم
ــهر	 ــه	ش ــر	میاندشــت		ب ــی	کوی ــه	نزدیک ــه	ب ــا	توج ــر	ب کوی
ــال	 ــه	خطــوط	انتق ــر(	و	نزدیکــی	ب سنخواســت	)۷۷	کیلومت
ــات	 ــتقرار	امکان ــرمایه	گذاری	و	اس ــورت	س ــرو	و	آب	در	ص نی
زیربنایــی	بــرای	گردشــگران	می	توانــد	بــه	یک	قطــب	
ــه	در	 ــاً	این	ک ــود	خصوص ــل	ش ــور	تبدی ــگری	در	کش گردش

حــدود	۱۰۰		کیلومتــری	بجنــورد،	مرکــز	اســتان		واقع	شــده	
اســت،	در	برگــزاری	تورهــای	دو	یــا	ســه	روزه	می	تواننــد	

ــد. ــد	کنن ــددی	بازدی ــتگاه	های	متع ــگران	از	زیس گردش

ــت  ــردی دریاف ــوم گ ــوز ب ــتایی مج ــه روس  ۵۰ خان
می کننــد

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــده	 ــر	۵۰	پرون ــال	حاض ــد:	در	ح ــمالی	می	گوی ــان	ش خراس
به	منظــور	صــدور	مجــوز	بــوم	گــردی	بــرای	خانه	هــای	

ــت. ــدام	اس ــت	اق ــتان	در	دس ــتایی	در	اس روس
ــر	و	 ــق	بک ــود	مناط ــه	وج ــاره	ب ــا	اش ــویدانلویی	ب ــد	س محم
جاذبــه	گردشــگری	در	روســتاهای	خراســان	شــمالی،	اظهــار	
ــنتی،	 ــگری	س ــوی	گردش ــن	به	س ــش	رفت ــا	پی ــد:		ب می	کن
ــتان	 ــگری	در	اس ــوع	گردش ــن	ن ــعه	ای ــرای	توس ــه	ب زمین

فراهم	شــده	اســت.
ســویدانلویی	بــا	اشــاره	بــه	برخــورداری	پنج	خانــه	روســتایی	
اســتان	از	مجــوز	بــوم	گــردی	در	روســتاهای	روییــن،	دویدوخ	
ــدام	 ــت	اق ــز	در	دس ــده	نی ــد:	۵۰	پرون ــوان	می	کن ــز،	عن و	گ

ــافران	 ــکان	مس ــا،	اس ــن	خانه	ه ــاح	ای ــا	افتت ــه	ب ــم	ک داری
ــود. ــهیل	می	ش ــتایی	تس ــگری	روس گردش

ــوم،	 ــر	ب ــی	ب ــم	متک ــعه	توریس ــد:	توس ــح	می	کن وی	تصری
عــالوه	بــر	اینکــه	ظرفیــت	پذیــرش	مســافر	در	بحــث	اســکان	
ــد	و	 ــش	درآم ــزایی	در	افزای ــش	بس ــد،	نق ــش	می	ده را	افزای

ــتا	دارد. ــاکن	در	روس ــراد	س ــتغال	زایی	اف اش
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
کــه	 خانه	هایــی	 بــرای	 می	افزایــد:	 شــمالی	 خراســان	
می	تواننــد	پذیــرای	مســافران	باشــند	به	شــرط	داشــتن	
اســتانداردهایی	از	قبیــل	اســتحکام	بنــا	و	غیــره	از	ســوی	ایــن	

ــود. ــادر	می	ش ــردی	ص ــوم	گ ــوز	ب ــتگاه،	مج دس
ــک	 ــور	کم ــز	به	منظ ــهیالتی	نی ــد:	تس ــویدانلویی	می	گوی س
ــا	 ــن	خانه	ه ــان	ای ــرای	صاحب ــردی	ب ــوم	گ ــعه	ب ــه	توس ب
ــد	 ــره	۴	درص ــا	به ــای	وام	ب ــه	اعط ــده	ک ــر	گرفته	ش در	نظ
ــدوق	توســعه	 ــان	از	محــل	صن ــون	توم ــا	ســقف	۱۰۰	میلی ت

ــت. ــه	اس ــد	از	آن	جمل ــی	امی کارآفرین
ــه	اینکــه	۲۴	روســتای	هــدف	گردشــگری	و	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــه	گردشــگری	در	خراســان	شــمالی	وجــود	 ۹	روســتای	نمون
ــی	 ــیل	های	باالی ــه	پتانس ــه	ب ــا	توج ــد:	ب ــار	می	کن دارد،	اظه
ــد،	در	 ــگر	دارن ــذب	گردش ــرای	ج ــتان	ب ــتاهای	اس ــه	روس ک
صــدور	مجــوز	بــوم	گــردی	بــه	خانه	هــای	روســتایی	در	ایــن	

ــم. ــر	نگرفته	ای ــی	در	نظ ــه	محدودیت زمین
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	گردشــگری	روســتایی	در	خراســان	
بحــث	 در	 می	افزایــد:	 می	زنــد،	 را	 اول	 حــرف	 شــمالی	
ــای	 ــی	جاذبه	ه ــتاها	و	معرف ــه	روس ــت	ب ــگری	اولوی گردش
طبیعــی	و	گردشــگری	آن	هــا	بــه	توریســت	و	مســافران	

اختصــاص	دارد.
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	دامنــه	هــای	کــوه	هــای	زاگــرس	در	اســتان	
ــت	 ــد	و	عظم ــار	مج ــو	از	آث ــاه	ممل کرمانش
تمــدن	ایرانــی	اســت	کــه	بســیاری	از	ایرانــی	
هــا	نــه	تنهــا	آن	هــا	را	ندیــده	انــد	بلکــه	حتی	

از	وجودشــان	نیــز	بــی	اطــالع	هســتند.	
اســتان	کرمانشــاه	بــه	عنــوان	یکــی	از	دیرینه	
تریــن	مراکــز	تمــدن	کهن	پارســی	بســیاری	
ــران	را	 ــگ	ای ــار	شــکوه	و	عظمــت	فرهن از	آث
در	گوشــه	گوشــه	خــود	جــای	داده	اســت	تــا	
دامنــه	هــای	زاگــرس	در	اســتان	کرمانشــاه،	
ــه	هــای	 ــزار	برگــی	از	جاذب ــر	ســنگی	ه دفت

تاریخــی	لقــب	بگیرنــد.
ــزار	 ــش	از	۴	ه ــودن	بی ــا	دارا	ب ــاه	ب کرمانش
اثــر	تاریخــی	و	گردشــگری	مــی	توانــد	یکــی	
ــو	از	 از	مقاصــد	مناســب	ســفر	در	روزهــای	ن

ــد	باشــد. ســال	جدی
یکــی	از	مهمتریــن	بخش	هــای	هدف	گردشــگری	در	اســتان	
کرمانشــاه	آثــار،	ســنگ	برجســته	هــا	و	کتیبــه	های	بــه	جای	
مانــده	از	پیــش	از	اســالم	اســت	کــه	یکــی	از	آنهــا	بــه	ثبــت	
جهانــی	رســیدهف	یکــی	در	آســتانه	ثبــت	جهانــی	و	مابقی	از	

آثــار	ثبــت	شــده	ملــی	هســتند.

دکان داوود
دکان	داوود	گــور	دخمــه	ای	تاریخــی	اســت	کــه	در	ســه	
کیلومتــری	جنــوب	شــرقی	ســرپل	ذهــاب	در	ابتــدای	
جــاده	انــزل	و	در	فاصلــه	حــدود	۱۰۰	متــری	از	جــاده	
اصلــی	کرمانشــاه	بــه	ســرپل	ذهــاب	واقــع	شــده	و	در	میــان	
ــهرت	 ــه	کل	داوود	)کل	داو(	و	دکان	داوود	ش ــل	ب ــی	مح اهال

یافته	اســت.
ــول	آن	از	 ــه	ط ــت	ک ــو	اس ــی	در	جل ــره	دارای	ایوان ــن	مقب ای
ــت.	 ــر	اس ــب	۷/۳۲	مت ــمت	عق ــر	و	در	قس ــل	۹/۶۰	مت مقاب
ــت	.	 ــر	اس ــز	۲/۶۰	مت ــاع	آن	نی ــر	و	ارتف ــرض	آن	۱/۹۵	مت ع
ــت. ــن	شده	اس ــی	تزئی ــیله	قاب	های ــه	وس ــوان	ب ــراف	ای اط
در	دو	طــرف	ورودی	مقبــره	بقایــای	دو	ســتون	دیــده	
می	شــود	کــه	بدنــه	ســتون	ها	بــه	مــرور	زمــان	از	بیــن	
ــه	 ــت.	پای ــتون	ها	باقی	مانده	اس ــا	و	سرس ــا	پایه	ه ــه	و	تنه رفت
ســتون	ها	مربــع	شــکل	هســتند.	در	دیــوار	عقبــی	ایــن	ایــوان	
ورودی	بــه	عــرض	۱	متــر	و	ارتفــاع	۱/۵	متــر	وجــود	دارد	کــه	
بــه	اتاقــی	بــه	طــول	۲/۸۳	متــر،	عــرض	۲/۳۱	متــر	و	ارتفــاع	
ــمت	 ــه	س ــن	در	نیم ــود.	همچنی ــی	می	ش ــر	منته ۲/۱۸	مت
چــپ	کــف	اتــاق،	قبــری	بیضــی	شــکل	بــه	عمــق	۷۰	ســانتی	
متــر	کنــده	شده	اســت.	ســقف	ایــن	اتــاق	دارای	تاقــی	هاللــی	

اســت	ولــی	ســقف	ایــوان	جلــو	اتــاق،	مســطح	اســت.
ــاب	مســتطیل	 ــن	گوردخمــه،	ق ــر	ای ــری	زی ــه	۸	مت در	فاصل
شــکلی	بــر	روی	یــک	قابــی	قدیمــی	تــر	تراشــیده	شده	اســت.	
در	داخــل	قــاب	جدیــد	شــخصیتی	بــه	حالــت	تمــام	قــد	بــا	
صورتــی	نیــم	رخ	حجــاری	شده	اســت.	ایــن	شــخص	لبــاس	
بلنــدی	برتــن	و	کاله	لبــه	داری	بــر	ســر	گذاشــته	که	قســمت	
ــن	 ــت.	همچنی ــای	او	را	پوشانده	اس ــردن	و	گوش	ه ــت	گ پش
در	یــک	دســت	او	برســمی	دیــده	می	شــود	و	دســت	دیگــر	را	

بــه	حالــت	نیایــش	بــه	طــرف	بــاال	نگــه	داشته	اســت.
تصــور	می	شــد	کــه	ایــن	گوردخمــه	و	نقــش	برجســته	
ــد	و	 ــاد	باش ــه	دوره	م ــق	ب ــر	آن	متعل ــده	در	زی ــاری	ش حج
دکان	داوود	مقبــره	ایشــتوویگو	باشــد	برخــی	نیــز	ایــن	ادعــا	
ــه	دوره	 ــوط	ب ــاالً	مرب ــد	احتم ــوان	میکنن ــرده	و	عن را	رد	ک

ــت. ــی	اس هخامنش

گوردخمه صحنه
یکــی	دیگــر	از	آثــار	و	نشــانه	هــای	قدمــت	تاریخــی	اســتان	
ــی	 ــرار	دارد.	جای ــه	ق ــد	صحن ــای	دربن ــوه	ه ــاه	در	ک کرمانش
کــه	بــه	روایتــی	قبــر	شــیرین	و	فرهــاد	همــان	اســطوره	هــای	

ــرار	دارد. ــران	زمیــن	در	آنجــا	ق عشــق	ای
گوردخمــه	صحنــه	یــا	گوردخمــه		دربنــد	در	بدنــه	کوه	شــوق	
ــت	رود	 ــمت	راس ــه	و	س ــهر	صحن ــمال	ش ــع	در	ش ــی	واق عل
ــن	 ــا	در	بی ــن	گوردخمه	ه ــت.	ای ــده	اس ــاری	ش ــد	حج دربن
ــور	 ــراش	و	گ ــاد	ت ــکاوس،	فره ــر	کی ــه	قب ــل	ب ــی	مح اهال
شــیرین	و	فرهــاد	معــروف	اســت.	در	طــول	مســیر	رســیدن	
بــه	گــور	دخمــه	صحنــه،	کــه	برخــی	آن	را	یکــی	از	نادرتریــن	
گوردخمــه	هــای	دوطبقــه	مادهــا	میداننــد،	درختــان	میــوه	
ــه	 و	درختــان	جنگلــی	وجــود	دارد	کــه	پوشــش	زیبایــی	را	ب

ــد. ــن	منطقــه	بخشــیده	ان ای
ــه	 ــطح	رودخان ــر	از	س ــاه	مت ــش	از	پنج ــه	بی ــی	ک در	ارتفاع
فاصلــه	دارد،	محلــی	بــه	طــول	چهــارده	و	نیــم	و	ارتفــاع	یازده	
ــر	را	ســاخته	اند	کــه	 ــر	تراشــیده	اند	و	در	آن	دخمــه	بزرگت مت
درگاه	آن	رو	بــه	جنــوب	اســت.	در	جلــوی	گوردخمــه،	فضــای	

ــد. ــدی	ایجــاد	کرده	ان ــوان	مانن ای
ــیده	اند.	در	 ــه	ای	در	صخــره	تراش ــوان،	ُصّف ــن	ای ــوی	ای در	جل
دو	طــرف	ایــوان	دو	ســتون	ســنگی	وجــود	داشــته	کــه	تنهــا	
پایــه	و	بخشــی	از	ســاقه	آن	بــر	جــای	مانــده	اســت.	ایــن	دو	
ــه	 ــا	ب ــوپ	توســط	روس	ه ــه	ت ــلیک	گلول ــر	ش ــر	اث ــتون	ب س
ــن	 ــه	اســت	همچنی ــن	رفت منظــور	گشــودن	در	ورودی	از	بی
ایــن	کار	موجــب	از	بیــن	رفتــن	حکاکــی	هــای	ســر	در	دخمه	
ــه  ــده،	پای ــی	مان ــای	باق ــاس	بخش	ه ــر	اس ــت.	ب ــده	اس ش
ســتون ها بــه شــکل زنگولــه برگشــته اســت. بدنــد	ایــن	پایــه	
ــتون	های	 ــه	س ــه	پای ــبیه	ب ــیارهایی	ش ــتون	ها	دارای	ش س

دوره	هخامنشــی	اســت.
ــال	داری	 ــاال	ورودی	آرامــگاه،	تصویــر	خورشــید	ب در	نمــای	ب
ــوان	 ــد	از	ای ــه	بع ــن	گوردخم ــت.	در	ای ــده	اس ــاری	ش حج
ســتون	دار،	ورودی	دخمــه	قــرار	دارد	کــه	بــه	اتاقــی	بــه	ابعــاد	
۳×۳/۲۰	متــر	و	ارتفــاع	۲/۵۴	متــر	منتهــی	مــی	شــود.	در	هــر	
ــاق،	ســکوی	ایجــاد	 ــن	ات ــی	ای ــک	از	اضــالع	شــرقی	و	غرب ی
ــه	 ــن	ســکوها،	قبــری	ب ــر	روی	هــر	یــک	از	ای شــده	اســت.	ب
طــول	۶۲/۱	متــر	و	عــرض	۸۲	ســانتیمتر	کنــده	شــده	اســت.
در	میــان	دو	ســکو،	مدخــل	مســتطیل	شــکلی	وجــود	دارد	که	
ــاق،	 ــن	ات ــن	مرتبــط	مــی	شــود.	در	داخــل	ای ــاق	زیری ــه	ات ب
ــن	 ــار	ای قبــری	در	داخــل	ســنگ	کنــده	شــده	اســت.	در	کن
قبــر	نیــز	ســکویی	دیــده	مــی	شــود.	در	دیــوار	شــمالی	ایــن	
اتــاق،	دو	طاقچــه	کوچــک	جهــت	قــرار	دادن	نــذورات	و	هدایا	
کنــده	شــده	اســت.	بــا	توجــه	بــه	شــکل	پایــه	ســتون،	نــوع	
تــراش	و	ســقف	اتــاق	زیریــن	بــه	نظــر	مــی	رســد	کــه	ایــن	

گوردخمــه	نیــز	متعلــق	بــه	دوره	]فراهخامنشــی[	باشــد.
بــه	فاصلــه	یــک	صدمتــری	از	گوردخمــه	بــزرگ،	گوردخمــه	
دیگــری	وجــود	دارد	کــه	جهــت	آن	بــه	طــرف	شــرق	اســت.	
ــوع	تــراش	ایــن	گوردخمــه	شــبیه	 ــه	ایــن	کــه	ن ــا	توجــه	ب ب
ــه	 ــوان	گفــت	ک ــی	ت ــن	م ــر	اســت،	بنابرای گوردخمــه	بزرگت

ایــن	دو	دخمــه	هــم	زمــان	ســاخته	شــده	انــد.

گوردخمه اسحاق وند
ایــن	گوردخمــه	هــا	در	۲۵	کیلومتــری	جنــوب	غربــی	شــهر	
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هرســین،	در	شــمال	شــرقی	روســتای	»ده	نــو«	قــرار	گرفتــه	
اســت.

ــام	 ــه	ن ــتایی	ب ــه	از	روس ــا	برگرفت ــه	ه ــن	گوردخم ــام	ای ن
ــن	گوردخمــه	هــا	 ــد«		اســت	کــه	در	شــمال	ای »اســحاق	ون
قــرار	گرفتــه	اســت	.	در	میــان	اهالــی	محــل	گوردخمــه	هــای	

ــد. ــروف	ان ــاش	مع ــاد	ت ــه	فره ــورد	بحــث	ب م
ایــن	مجموعــه	شــامل	ســه	گوردخمــه	اســت	کــه	گوردخمــه	
ــه	 ــرار	گرفت ــر	ق ــه	دیگ ــر	از	دو	گوردخم ــت	باالت ــمت	راس س

اســت.
ــه	 ــردی	ب ــر	م ــطی	تصوی ــه	وس ــی	گوردخم در	بخــش	فوقان
حالــت	تمــام	قــد	و	با	چهــره	ای	نیــم	رخ	حجاری	شــده	اســت.	
ایــن	شــخصیت	لبــاس	چیــن	دار	بلنــدی	پوشــیده	اســت.	وی	
ــو	صــورت	 ــش	در	جل ــت	نیای ــه	حال ــود	را	ب ــای	خ دســت	ه
ــس	از	آن	 ــرار	دارد.	پ ــعلی	ق ــل	او	مش ــرار	داده	اس	.	در	مقاب ق
نیــز	آتشــدانی	مشــاهده	مــی	شــود.	در	پشــت	ایــن	آتشــدان،	
شــخصیتی	حجــاری	شــده	کــه	دســت	هایش	را	بلنــد	کــرده	

و	از	پشــت	شــی	را	گرفتــه	اســت.
ــی	 ــبت	م ــاد	نس ــه	دوره	م ــا	را	ب ــه	ه ــن	گوردخم ــی	ای زمان
ــی	امــروزه	در	مــورد	زمــان	ســاخت	آنهــا	اختــالف	 ــد	ول دادن

ــود	دارد. ــی	وج نظرهای
هرتســفلد	آنهــا	را	بــه	دوره	هخامنشــی	نســبت	داده	و	معتقــد	

اســت	کــه	گوردخمــه	وســطی	قبــر	گئومــات	مــغ	اســت.	اگر	
چــه	عــده	ای	دیگــر	نیــز	ایــن	گوردخمــه	را	متعلــق	بــه	دوره	
ــه	گئومــات	 ــی	در	انتســاب	آن	را	ب هخامنــش	مــی	داننــد	ول
مــغ	بــی	پایــه	و	اســاس	مــی	داننــد.	در	پژوهــش	هــای	اخیــر	
نیــز	ایــن	گوردخمــه	هــا	را	بــه	دوره	ســلوکی	نســبت	داده	انــد	
کــه	در	زمــان	اشــکانیان	نقــش	آتشــدان	و	پیکــره	شــخصیتی	
کــه	هــر	دو	دســت	هایــش	را	بلنــد	کــرده	و	از	پشــت	شــیء	را	

گرفتــه	حجــاری	شــده	اســت.

ــی در دامنــه کوهــی کــه  ــر جهان بیســتون یــک اث
نمــاد عشــق اســت

کــوه	بیســتون	در	ادبیــات	پارســی	نماد	اســتوار	عشــق	اســت،	
جایــی	کــه	فرهــاد،	اســطوره	عشــق	ایــران	زمیــن	در	گوشــه	
ــش	و	 ــری	از	ســنگ	نق ــی	از	تیشــه	و	دفت ــا	قلم گوشــه	آن	ب

نــگار	عاشــقانه	هــک	کــرده	اســت.
ــره	 ــک	صخ ــروزی	ی ــام	ام ــتون،	ن ــان	بهس ــا	هم ــتون	ی بیس
برافراشــته	در	شــمال	یــک	راه	باســتانِی	پــر	رفــت	و	آمــد	بــر	
ســر	راه	عبــور	کاروانهــا	و	نظامیــان	از	بابــل	و	بغــداد	بــه	ســوی	

ــوده،	اســت. ــان	ب کوههــای	زاگــرس	و	اکبات
ــی	 ــر	تاریخ ــن	اث ــاه	ای ــهر	کرمانش ــری	ش ــو	مت در	۲۵	کیل
ــا	 ــتان	ی ــام	بغس ــه	ن ــته	ب ــه	در	گذش ــرار	دارد	ک ــمند	ق ارزش

ــوده	اســت.	محــدوده	 ــان	معــروف	و	مشــهور	ب ــگاه	خدای جای
ای	بــه	طــول	۵	و	عــرض	۳	کیلــو	متــر	کــه	بیــش	از	۲۸	اثــر	
ــی	 ــگاه	داری	م ــود	ن ــب	خ ــی	را	در	قل ــی	و	مل تاریخــی	جهان

ــد. کن
ــوش	اســت	 ــه	داری ــار		کتیب ــن	آث ــان	ای ــر	از	می ــن	اث مهمتری
ــوری	او	 ــال	امپرات ــن	س ــه	اولی ــت	آن	ب ــن	قدم ــه	تخمی ک
بازمــی	گــردد.	کتیبــه	ای	بــه	خــط	میخــی	و	البتــه	آثــاری	از	
پوشــش،	فرهنــگ	و	نــوع	زیســت	مردمــان	و	ســربازان	دوران	
ــا	 ــگار	ه ــش	و	ن ــن	نق ــی	از	دل	ای ــه	راحت ــه	ب ــی	ک هخامنش

ــل	تشــخیص	هســتند. قاب

اولیــن انیمیشــن ســنگی دنیــا در دل شــهر 
کرمانشــاه

ــار	 ــن	آث ــتنی	تری ــت	داش ــی	از	دوس ــتان	یک ــاق	بس ــوه	ط ک
تاریخــی	ایــران	را	در	قلــب	خــود	جــای	داده	اســت.	جایــی	که	
ــار	 ــن	دی ــان	ای ــرای	مردم ــو	از	احساســات	نوســتالژیک	ب ممل
اســت.	محوطــه	تاریخــی	طــاق	بســتان	کنــار	چشــمه	ای	در	
شــمال	شــرقی	حاشــیه	شــهر	کرمانشــاه	واقــع	شــده	اســت.
ــک	 ــای	کوچ ــوان	ه ــیر	دوم	و	ای ــای	اردش ــگاره	ه ــنگ	ن س
ــده	از	دوران	 ــای	مان ــه	ج ــاری	ب ــتان	آث ــاق	بس ــزرگ	ط و	ب

ــتند. ــانی	هس ساس
مهمتریــن	اثــر	در	طــاق	بســتان،	ایــوان	بــزرگ	اســت	کــه	از	
نظــر	معمــاری	اطالعــات	بیشــتری	را	در	اختیــار	مــا	قــرار	می	
دهــد.	ایــن	ایــوان	بــه	شــکل	فضــای	مســتطیلی	اســت.	دیوار	

انتهــای	ایــوان	بــه	دو	بخــش	تقســیم	شــده	اســت.
بخــش	باالیــی	صحنــه	تــاج	ســتانی	شــاه	ساســانی	را	نشــان	
مــی	دهــد	و	در	بخــش	پائیــن	نیــز	ســوارکاری	نقــش	شــده	

اســت.
ــا	صورتــی	ســه	 در	صحنــه	تــاج	ســتانی،	پادشــاه	ساســانی	ب
ــر	روی	ســکویی	ایســتاده	اســت.	 ــام	رخ	ب ــی	تم ــی	و	بدن ربع
ــر	روی	قبضــه	شمشــیر	گذاشــته	و	دســت	 دســت	چــپ	را	ب

ــت. ــرده	اس ــزدا	دراز	ک ــورا	م ــرف	اه ــه	ط ــت	را	ب راس
متاســفانه	بــه	مــرور	زمــان	جزئیــات	ســیمای	شــاه،	آســیب	
دیــده	اســت	ولــی	بــا	توجــه	بــه	آنچــه	کــه	باقیمانــده	صــورت	
ــا	 ــا	درشــت	و	ابروه ــتالو،	چشــم	ه ــا	گوش ــه	ه ــه،	گون او	فرب

برجســته	اســت.
ــه	وســیله	خطــوط	موجــدار	عمــودی	نشــان	داده	 ریــش	او	ب
شــده	اســت.	موهــای	ســر	او	مجعــد	و	بــه	صــورت	انبــوه	بــر	

روی	شــانه	هــا	آویختــه	اســت.
ــی	 ــا	صــورت	و	بدن ــا،	ب در	ســمت	چــپ	شــاه،	پیکــره	آناهیت
تمــام	رخ	نقــش	شــده	کــه	بــر	روی	ســکویی	ایســتاده	اســت.	
ــه	 ــبوی	آب	و	در	دســت	راســتش	حلق در	دســت	چــپ	او	س
ــاه	دراز	 ــرف	ش ــه	ط ــه	ب ــود	ک ــی	ش ــده	م ــان	داری	دی روب
کــرده	اســت.	او	دارای	صورتــی	گــرد	و	چانــه	ای	کوتــاه	اســت،	
بخشــی	از	موهــای	ســر	او	بــه	صــورت	گیســوی	بافتــه	در	دو	
ــه	صــورت	 طــرف	صــورت	آویختــه	و	بخــش	دیگــری	از	آن	ب

ــر	روی	شــانه	هــا	آویختــه	اســت. انبــوه	ب
در	بخــش	پائیــن	دیــوار	انتهــای	ایــوان،	نقش	مــرد	ســواره	ای	
حجــاری	شــده	کــه	حریفــی	پیــش	روی	نــدارد.	ایــن	ســوار	با	
صورتــی	ســه	ربعــی	و	بدنــی	تمــام	رخ	ســوار	بــر	اســب	قــوی	
هیکلــی	اســت.	ایــن	شــخص	کاله	خــودی	بــر	ســر	دارد	کــه	
ــه	 ــه	طــوری	ک ــاند،	ب ــی	پوش ــردن	او	را	م ــام	صــورت	و	گ تم

فقــط	چشــمان	او	مشــخص	اســت.
بســیاری	از	تاریــخ	دانــان	و	نیــز	جغرافیاشناســان،	نقــش	ایــن	
اســب	ســوار	را	»خســرو	پرویــز«	معرفــی	کــرده	انــد	که	ســوار	

بــر	اســب	معروفــش	شــبدیز	اســت.

معبد »آناهیتا«؛ معبد الهه آبها
آناهیتــا	نــام	معبــدی	بــر	گرفتــه	از	نــام	الهــه	آبهــا	اســت	کــه	
ــید	 ــت	جمش ــس	از	تخ ــان	پ ــنگی	ایرانی ــای	س ــن	بن دومی
اســت	و	بــر	ســر	راه	همــدان	بــه	کرمانشــاه	در	شــهر	کنــگاور	
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ــه	اســت. ــرار	گرفت ق
معبــد	آناهیتــا	بــر	روی	تپــه	ای	طبیعــی	بــا	ارتفــاع	۳۲	متــر	
ــی	 ــار	ضلع ــگاور	چه ــای	کن ســاخته	شــده	اســت.	نقشــه	بن
ــه	قطــر	۱۸	 ــه	ای	ب ــه	شــکل	صف ــع	آن	ب اســت	کــه	هــر	ضل

ــر	اســت. مت
معبــد	آناهیتــا	متعلــق	بــه	آناهیتــا،	الهه	پاکــی	و	محلــی	برای	
نیایــش	آب	بــوده	کــه	یکــی	از	چهــار	عنصــر	مقــدس	و	مــورد	
احتــرام	ایرانیــان	باســتان	اســت.	آناهیتــا	ایــزد	بانــوی	آب	های	
ــالم	 ــش	از	اس ــت	در	دوران	پی ــی	و	برک ــی،	فراوان روان،	زیبای

بــوده	اســت.
ــز	 ــرای	خســرو	پروی ــام	ب ــا	را	کاخــی	ناتم ــن	بن ــن	ای محققی
ــه	 ــاخت	آن	را	ب ــان	س ــز	زم ــده	ای	نی ــد.	ع ــی	کرده	ان معرف
اواخــر	ســده	ســوم	و	آغــاز	ســده	دوم	قبــل	از	میــالد	و	عــده	
ــد. ــالد	نســبت	داده	ان ــل	از	می ــه	ســده	اول	قب ــر	آن	را	ب دیگ
م	ص		ال	ـح			ع	م	ـده			ای	ـن		دی	ـوار	را	سـ	ن	گ			غ	ی	ـر	ح	ج		ـاری		شـ	ده		
	از	 	اسـ	ت	ف		اده		 ب		ـا	 ک	ـه		 م		ی	ده	ـد	 ت	شـ	ک	ی	ل		 ض	خ	ی	م		ـی		 و	
ب	خ	ـش		 آخ	ری	ـن		 شـ	ده	ان	د.		 ت	ث	ب	ی	ـت		 روی			ه	ـم		 گ	ـچ	،	 م	ـالط	
ف	ـراز	 م		ع	م		ـاری		 ب	ق		ای		ـای		 را	 ک	ن	گ		ـاور	 ب	ن		ـای		 م		ع	م		ـاری		 	از	
دی	ـواره	ای		 شـ		ام	ل		 ب	خ	ـش		 م		ی	ده	ـد،		ای	ـن		 ت	شـ	ک	ی	ل		 ت	پ	ـه		
ب	ـه		ق	طـر	۶	م	ت	ـر		اسـ	ت		ک	ـه		م	ح	ـدوده	ای		در	ح	ـدود	ی	کـ		ه	ـزار	
ج		ه	ـت		 در	 ک	ـه		 م		ی	شـ	ود	 شـ		ام	ل		 را	 م	رب		ـع		 ۲۰۰م	ت	ـر	 و	

اسـت. شـ	ده		 سـ		اخ	ت	ه		 شـ	رق		ی			غ	رب		ـی		
ــه	 ــا	ب ــدی	بن ــتون	بن ــا	س ــد	آناهیت ــی	در	معب ــور	کل ــه	ط ب
صــورت	ردیفــی	و	متــوازی	در	جهــار	جنــب	محــدوده	
ــیار	 ــاز	و	بس ــن	ب ــی،	صح ــای	میان ــت.	در	فض ــی	بناس خارج

بــزرگ	بــر	فــراز	ســکویی	محصــور	بیــن	ســتون	هــا	و	فضــای	
کوچــک	مســتطیل	شــکلی	در	راســتای	شــرقی	-	غربــی	قرار	
ــا	مجموعــه	ای	از	ردیف	هــای	ســتون	های	 دارد	کــه	ان	هــم	ب
کوتــاه	ســنگی	محصــور	مــی	شــده	و	بــه	اعتقــاد	بســیاری	از	

ــوده	اســت. ــد	ب ــی	معب باســتان	شناســان	فضــای	اصل
ــوع	 ــه	از	مجم ــد	ک ــه	مشــخص	ش ــی	های	اولی ــس	از	بررس پ
تپــه	،	تقریبــاً	حــدود	۵۳	هــزار	متــر	مربــع	بــه	بنــای	تاریخــی	

ــد	ســر	ســتون	شکســته	و	 ــه	جــز	چن اختصــاص	دارد	کــه	ب
کوره	هــای	 کنــار	 در	 پراکنــده	 حجاری	هــای	 تعــدادی	
ــود	 ــزی	کــه	چنــد	ســال	قبــل	از	آن	تعطیــل	شــده	ب آهک	پ

ــز	دیگــری	مشــهود	نیســت. چی
بــا	آغــاز	فعالیت	هــای	هیــأت	کاوش	معبــد	آناهیتــا	در	ســال	
ــازل	 ــب	من ــد	و	تخری ــس	از	خری ۱۳۴۷	و	پ
مســکونی	بــاالی	تپــه	و	اطــراف	آن	نقشــه	و	
موقعیــت	مکانــی	ایــن	بنــای	تاریخــی	تهیــه	

شــد.

سنگ نوشته »آنوبانینی«
شــاید	بــرای	هیچکــس	بــاور	کردنی	نباشــد	
ــه	 ــن	سنگنوشــته	ب ــان	نگاشــتن	ای ــه	زم ک
ــاز	 ــش	ب ــال	پی ــزار	و	۸۰۰	س ــش	از	۴	ه بی
ــر	 مــی	گــردد.	یعنــی	کتیبــه	ای	قدیمــی	ت
از	بیســتون	امــا	مهجــور	در	کنار	مدرســه	ای	

ــاب. در	شهرســتان	ســرپل	ذه
ــا	 ــه	ج ــری	ب ــی	اث ــته	آنوبانین ــش	برجس نق
مانــده	از	»آنوبانینــی«	پادشــاه	حکومــت	

زاگــرس	نشــین	»لولوبی	هــا«	اســت.
ایــن	اثــر	باســتانی	در	۱۲۰	کیلومتــری	
ــرپل	ذهاب	و	 ــتان	س ــاه	و	در	شهرس کرمانش
بــر	فــراز	صخــره	ای	معــروف	بــه	»میــان	کل«	

ــرار	دارد. ق
ــه	شــباهت	بســیار	بیــن	نقــش	 ــا	توجــه	ب ب
برجســته	آنوبانینــی	و	کتیبــه	بیســتون،	
می	تــوان	مقدمــات	آن	را	بــرای	ثبــت	در	
فهرســت	آثــار	جهانــی	بــه	عنــوان	الحاقیــه	

ــرد. ــاده	ک ــتون	آم بیس
ایــن	نقــش	برجســته	یکــی	ازقدیمی	تریــن	
نقــش	برجســته	های	کشــور	اســت	کــه		

ــه	 ــال	از	کتیب ــزار	س ــل	دو	ه 	حداق
داریــوش	قدیمی	تــر	اســت.

ــالم  ــاده اس ــار ج ــی در کن ــرا« بنای ــاق گ »ت
ــاب ــرپل ذه ــه س ــاد ب آب

ــه	 ــیرین	»در	گردن ــاق	ش ــا	»ط ــرا«	ی ــاق	گ ــای	»ت بن
»پاتــاق«	در	مســیر	کرمانشــاه	بــه	ســرپل	ذهــاب	و	در	
۱۵	کیلومتــری	ایــن	شهرســتان	در	کنــار	راه	باســتانی	
سنگفرشــی	بنــا	شــده	کــه	فــالت	ایــران	را	بــه	بیــن	

النهریــن	ارتبــاط	مــی	داده	اســت.

بــه	علــت	تغییــر	مســیر،	ایــن	راه	و	بنــای	تــاق	گــرا	اکنــون	در	
شــیب	هــای	پائین	جــاده	آســفالته	قــرار	گرفتــه	اســت.	از	نظر	
معمــاری،	بنــای	تاق	گــرا،	فضــای	ایــوان	ماننــدی	اســت	کــه	

تمامــاً	از	ســنگ	ســاخته	شــده	اســت.
ــای	 ــوک	ه ــیله	بل ــه	وس ــا	ب ــن	بن ــاختاری،	ای ــاظ	س از	لح
ــب	 ــورت	مکع ــه	ص ــه	ب ــت	ک ــده	اس ــاخته	ش ــنگی	س س
مســتطیل	تراشــیده	شــده	انــد.	مصالــح	داخلــی	دیوارهــا	نیــز	

ــت. ــچ	اس ــالط	گ ــنگ	و	م ــه	س از	الش
در	مــورد	زمــان	ســاخت	ایــن	بنــا	اختــالف	نظرهایــی	وجــود	
دارد	بعضــی	آن	را	بــه	دوره	اشــکانیان	و	برخــی	آن	را	بــه	دوره	

ساســانی	نســبت	مــی	دهنــد.
امــا	از	مــدارک	باستانشناســی	بــه	دســت	آمــده	ایــن	چنیــن	
بــر	مــی	آیــد	کــه	ایــن	بنــا	در	اواخــر	دوره	ساســانی	و	احتمــاال	
ــده	 ــاخته	ش ــرو	دوم	)۶۲۸-۵۹۰م(	س ــت	خس ــان	حکوم زم

اســت.
اگرچــه	تاکنــون	کارکــرد	واقعــی	ایــن	بنــا	مشــخص	نشــده،	
امــا	بــرای	آن	کارکردهــای	متفاوتــی	از	جملــه	»یــادگار	
احــداث	راه	کاروانــرو«،	»توقــف	گاه	موکــب	شــاهی«،	
»اریکــه	ســلطنتی«،	»پاســگاه	مــرزی«	و	»بنــای	یادبــودی	از	

ــد. ــرده	ان ــر	ک ــروزی«	ذک پی
ــت	 ــد	از	ایس ــر	بع ــدود	۲۰۰	مت ــر،	ح ــن	اث ــدن	ای ــرای	دی ب
بازرســی	معــروف	»پاتــاق«	وارد	جــاده	فرعــی	در	ســمت	چپ	
ــدود	۵۰۰	 ــافتی	ح ــی	مس ــس	از	ط ــده	و	پ ــی	ش ــاده	اصل ج
متــر	مــی	تــوان	بــه	محــل	مــورد	نظــر	رســید.	در	صورتــی	که	
ماشــین	نداشــتید،	کمــی	بعــد	از	ایســت	بازرســی،	نزدیــک	
ــاط	از	ســمت	چــپ	 ــا	احتی ــاده	شــوید	و	ب جــاده	ریجــاب	پی

جــاده	پاییــن	برویــد.
ــار	مجــد	 ــتانی	گوشــه	ای	از	آث ــه	باس ــار	و	ابنی ــن	آث ــه	ای هم
و	عظمــت	ایــران	زمیــن	اســت	کــه	شــاید	هنــوز	بســیاری	از	
هموطنــان	ایرانــی	نــه	تنهــا	آنهــا	را	ندیــده	انــد	بلکــه	شــاید	از	

وجــود	آنهــا	نیــز	بــی	اطــالع	باشــند.
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ــوروزی ــگری ن گردش

مــوزه	وقــف	اســتان	همــدان	بــا	بیــش	از	یــک	هــزار	قطعــه	اثر	
بی	نظیــر	مربــوط	بــه	دوران	مختلــف	کــه	تاکنــون	ناشــناخته	
ــا	 ــا	شــده	ت ــوروزی	مهی ــی	از	مســافران	ن ــرای	میزبان ــوده	ب ب

گردشــگران	را	بــا	تاریــخ	ایــن	دیــار	آشــنا	کنــد.
ــر	در	 ــون	و	معتب ــات	گوناگ ــه	و	موقوف ــاع	متبرک ــود	بق وج
ــز	 ــا	همــدان	یکــی	از	مراک اســتان	همــدان	موجــب	شــده	ت

ــد. ــی	باش ــری	مذهب ــار	هن ــد	آث ــم	تولی مه
ــور	 ــاف	و	ام ــود	در	اداره	کل	اوق ــه		موج ــف	نام ــن	وق کهن	تری
خیریــه		اســتان	همــدان	در	ســال	۹۸۳	هـــ.	ق	)دوران	صفوی/
ــه		 ــه	موقوف ــوط	ب ــده	و	مرب ــم(	نوشته	ش ــب	یک شاه	طهماس

ــوی«	اســت. »عل
پــس	از	وقــف	نامــه		اشاره	شــده	وقــف	نامــه		»آقــا	میــر	منتهــا	
ــاه	 ــوی/	ش ــخ	۱۱۱۸	هـــ.	ق	)دوران	صف ــه	تاری ــوی«	ب رض
ســلیمان	یکــم(	اســت	کــه	مربــوط	بــه	روســتای	»هجــدره«	

ــدره(	اســت. ــا	»هجــده	دره«	)حی ی
بر	اســاس	اســناد	موجــود	وقــف	در	اســتان	و	شــهر	همــدان	از	
جایــگاه	ویــژه	ای	در	میــان	خــواص	و	عــوام	برخــوردار	بــوده	و	
اگــر	بررســی	کنیــم	دیــده	می	شــود	کــه	بزرگ	تریــن	موقوفــه		
اســتان	همــدان	از	دیــد	گســتردگی	و	وســعت	موقوفــه		
درمانــی	»بهاالملــک«	متعلــق	بــه	علی	رضــا	قراُگزلــو	و	

ــت. ــیدی	اس ــال	۱۳۳۲	خورش ــه	س ــوط	ب مرب

درمان رایگان اهالی ۳۲ روستای استان همدان
ــتای	 ــی	۳۲	روس ــگان	اهال ــان	رای ــر	درم ــک	ب ــت	بهاالمل نی
اســتان	همــدان	اســت	و	کتابخانــه		بهاالملــک	بــا	حــدود	یــک	
قــرن	پیشــینه	کهن	تریــن	کتابخانــه		وقفــی	در	غــرب	کشــور	

اســت.
ــه		 ــه	موقوف ــوان	ب ــک	می	ت ــه		بهاالمل ــس	از	موقوف پ
»ســیف	الدوله«	در	شهرســتان	مالیــر	و	موقوفــه		
ــاره	 ــگ	اش ــتان	کبودرآهن ــام«	در	شهرس »امیرنظ
ــتان	 ــم	اس ــات	مه ــز	موقوف ــدام	ج ــه	هرک ــرد	ک ک

ــتند. ــدان	هس هم
قدیمی	تریــن	شــخصی	کــه	در	اســناد	موجــود	
ــرده	 ــدان	نام	ب ــاف	هم ــر	اوق ــوان		مدی ــا	عن از	وی	ب
ــه		 ــت	ک ــرور«	اس ــان	پ ــود	خ ــرزا	محم ــده	»می ش
ــن	 ــار	ای ــیدی	و	در	دوران	قاج ــال	۱۲۹۱	خورش س

ــت. ــته	اس ــده	داش ــر	عه ــئولیت	را	ب مس

ــی	در	 ــر	ایران ــگاه	هن ــی	و	جای ــه	دیرینگ ــه	ب ــا	توج ــال	ب ح
ــون	فرهنــگ	 ــر	آن	در	وجــوه	گوناگ ــن	تأثی ــان	و	هم	چنی جه
ــوده	و	 ــذار	ب ــز	تأثیرگ ــف	نی ــی	در	وق ــر	ایران ــت	هن ــد	گف بای
ــنت	های	 ــی	از	س ــوان	یک ــف	به	عن ــور	وق ــا	ظه ــر	ب ــن	تأثی ای
فرهنگــی،	دوســویه	بــوده	و	موجــب	شــکل	گیری	آثــار	

ــت. ــده	اس ــی	ش فراوان
ــای	 ــف	طــی	ســال	ها	در	اســتان	همــدان	در	مکان	ه ــار	وق آث
گوناگونــی	نگهــداری	شــده	اند	و	ازآنجاکــه	هرکــدام	به	عنــوان	
ــتگان	 ــده	از	ســنت	های	گذش ــی	بازمان ــواد	فرهنگ ــی	از	م یک
ایفــای	نقــش	می	کننــد	بایــد	در	نگهــداری	از	آن	کوشــا	بــود.
بــر	همیــن	اســاس	مــوزه		وقــف	همــدان	باهــدف	جمــع	آوری	

ــرض	 ــه	در	مع ــده	ک ــار	پراکن ــاماندهی	آث و	س
ــز	 ــتند	و	نی ــرقت	هس ــودی	و	س ــیب	و	ناب آس
مطالعــه	و	در	دســترس	قــرار	دادن	آثــار	بــرای	
انجــام	امــور	پژوهشــی	و	آشــنایی	جامعــه	
ــج	 ــف	و	تروی ــادی	وق ــی	و	م ــار	فرهنگ ــا	آث ب
ــه	 ــالی	اســت	ک ــک	س ــوکاری	ی ــگ	نیک فرهن

ــت. ــده	اس ــدازی	ش راه	ان
کارشــناس	وقف	اســتان	همــدان	بابیــان	اینکه	
ــران	 ــی	ای ــت	تاریخ ــوان	پایتخ ــدان	به	عن هم
دارای	جایــگاه	مهمــی	در	رونــد	دگرگونی	هــای	
فرهنگــی	و	شهرســازی	اســت،	گفــت:	وجــود	
آثــار	فــراوان	باســتانی	و	فرهنگــی	مؤیــد	ایــن	
ــن	اهمیــت	هنــوز	 ــا	باوجودای ــار	اســت	ام گفت
برخــی	وجــوه	فرهنگــی	و	باســتانی	ایــن	شــهر	
مهــم	ناشــناخته	مانده	انــد	کــه	راهبــرد	اصلــی	

مــوزه		وقــف	همــدان	پرداختــن	بــه	یکــی	از	ایــن	حفره	هــای	
مطالعاتــی	اســت.

خســرو	محمــدی	بابیــان	اینکــه	مــوزه		وقــف	همــدان	در	پــی	
آن	اســت	کــه	طــی	یــک	فرآینــد	علمــی	و	عملــی،	بخشــی	
ــش	 ــطه		نمای ــی	را	به	واس ــی	مذهب ــناخته		دین ــاد	ناش از	ابع
آثــار	وقــف،	نــذر	و	نیکــوکاری	بــه	جامعــه	و	بازدیدکننــدگان	
ــدان	 ــف	هم ــوزه		وق ــار	م ــه		آث ــت:	مجموع ــد،	گف ــان	ده نش
ــون	 ــه	تاکن ــت	ک ــری		اس ــتانی	و	هن ــار	باس ــده		آث دربرگیرن

ناشــناخته	مانده	انــد.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	یکــی	از	پربارتریــن	دوره	هــای	
ــر	 ــن	دوران	هن ــت	و	در	ای ــالمی	اس ــران،	دوران	اس ــخ	ای تاری
و	 ســفال	گری	 کتاب	آرایــی،	 فلــزکاری،	 سنگ	تراشــی،	
ــد	 ــای	تولی ــر	و	روش	ه ــن	عناص ــرد	و	ای ــد	ک ــی	رش خطاط
ــران	 ــه	پژوهش	گ ــد	ک ــری	ش ــار	موجــب	شــکل	گیری	هن آث
از	آن	بــه	هنــر	اســالمی	یــاد	می	کننــد،	گفــت:	امــروزه	
پژوهش	گــران	بســیاری	در	سراســر	جهــان	بــه	مطالعــه		هنــر	
ــل	 ــه	دلی ــدان	ب ــف	هم ــوزه		وق ــد	و	م ــالمی	عالقه	مندن اس
ــالمی	دارای	 ــژه	در	دوره		اس ــارش	به	وی ــی	آث ــل	تاریخ تسلس

توانمندی	هــای	قابل	توجهــی	در	ایــن	زمینــه	اســت.
محمــدی	بابیــان	اینکــه	بامطالعــه		آثــار	مــوزه		وقــف	همــدان	
ــای	 ــیاری	از	ناگفته	ه ــوان	بس ــده	می	ت ــترش	آن	در	آین و	گس
ــو	 ــران	را	بازگ ــدان	و	ای ــالمی	در	هم ــخ	دوران	اس ــر	و	تاری هن
ــوس	از	 ــدا	و	غیرملم ــه	ناپی ــک	وج ــگ	ی ــت:	فرهن ــرد،	گف ک
تمــدن	بشــر	اســت	امــا	نمادهــا	و	نشــانه	هایی	دارد	کــه	در	هــر	
جامعــه		متفــاوت	اســت	و	بســیاری	از	گردشــگران	کنجکاونــد	
ــد	می	کننــد	 ــا	کشــوری	کــه	از	آن	بازدی بداننــد	کــه	شــهر	ی
چــه	فرهنگــی	دارد	و	بــر	همیــن	اســاس	مــوزه		وقــف	همــدان	
در	پــی	آن	اســت	کــه	برخــی	از	نمادهــا	و	نشــانه	های	
ــه	 فرهنــگ	دینــی،	مذهبــی	و	نیکــوکاری	مــردم	اســتان	را	ب

موزه ای از جنس وقف

یک هزار اثر ناشناخته درهمدان معرفی می شود

قندیل میناکاری شده مربوط به آرام گاه شاهزاده 
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ــوروزی ــگری ن گردش

نمایــش	همگانــی	بگــذارد.
ــف	 ــوزه		وق ــد	از	م ــا	بازدی ــگران	ب ــه	گردش ــان	اینک وی	بابی
همــدان	می	تواننــد	طیفــی	از	آثــار	و	اشــیاء	گران	بهــا	و	
ــور	دارای	 ــهرهای	کش ــی	ش ــت:	برخ ــد،	گف ــا	را	ببینن کم	به
ــار	وقفــی	 مــوزه		وقــف	هســتند	و	در	ایــن	موزه	هــا	برخــی	آث
ــوزه	ای	 ــا	م ــدان	تنه ــوزه		هم ــا	م ــده	ام ــذری	گردآوری	ش و	ن
اســت	کــه	عــالوه	بــر	گــردآوری	و	نمایــش	در	مــورد	آثــار	آن	

ــت. ــده	اس ــی	چاپ	ش ــر	مقاالت ــز	پیش	ت نی
ــد	 ــدان	در	یک	رون ــف	هم ــوزه		وق ــار	م ــرد:	آث ــد	ک وی	تأکی
ــر	 ــده		و	ب ــاماندهی	ش ــردآوری	و	س ــدم	گ ــی	و	قدم	به	ق علم
ــه	 ــورت	گرفت ــق	ص ــش	و	تحقی ــار	آن	پژوه ــک	آث روی	تک	ت

ــت. اس
محمــدی	بابیــان	اینکــه	برنامــه		کالن	محتــوای	مــوزه		وقــف	

همــدان	مبتنی	بــر	بازشناســی	و	معرفــی	فرهنگ		نیکــوکاری	
ــواد	فرهنگــی	 ــر	م ــا	اســتناد	ب ــان	اســتان	ب ــی	مردم و	مذهب
ــر	 ــی	ب ــور	کل ــن	مح ــت:	ای ــت،	گف ــته	اس ــده	از	گذش بازمان
صنایع	دســتی	 و	 فرهنگــی	 باستان	شناســی،	 مــدارک	
تکیــه	دارد	و	مخاطــب	را	به	دقــت	در	زوایــای	فرهنــگ	و	

فرامی	خوانــد.		 محلــی	 خرده	فرهنگ	هــای	
ــز	در	 ــدان	نی ــتان	هم ــه	اس ــور	خیری ــاف	و	ام ــرکل	اوق مدی
توضیــح	مــوزه	وقف	همــدان	بابیــان	اینکه	یکــی	از	دســتورات	
مقــام	معظــم	رهبــری،	تبدیــل	آســتان	امــام	زادگان)ع(	و	بقاع	
ــت:	در	 ــت،	گف ــی	اس ــی	و	مذهب ــب	فرهنگ ــه	قط ــه	ب متبرک
همیــن	راســتا	اداره	کل	اوقــاف	و	امــور	خیریــه	اســتان	همدان	
ــداهلل)ع(	در	 ــام	زاده	عب ــگاه	ام ــاختمان	آرام ــترش	س ــا	گس ب
ــه	 ــی	ازجمل ــای	فرهنگ ــزاری	پویش	ه ــر	و	برگ ــالیان	اخی س
ــدد	 ــکان	درص ــرآن	در	آن	م ــظ	ق ــای	حف ــزاری	کالس	ه برگ
تحقــق	ایــن	شــعار	بــوده	اســت	و	بــر	همیــن	اســاس	مکانــی	
ــدس	 ــتان	مق ــن	آن	آس ــه	ی	زیری ــز	در	طبق ــب	و	مجه مناس
ــده	 ــر	گرفته	ش ــدان	در	نظ ــاف	هم ــوزه		اوق ــی	م ــرای	برپای ب

ــت. اس
ــد	بابیــان	اینکــه	فضــای	مــوزه		 حجت	االســالم	محمــد	کارون
ــش	 ــاالر	نمای ــی	مخــزن	و	ت ــدان	در	دو	بخــش	کل ــف	هم وق
بناشــده	و	بــه	ایــن	دو	بخــش	در	آینــده	اجزایی	اضافــه	خواهد	
ــی	و	 ــای	آموزش ــت،	کالس	ه ــامل	کارگاه	مرم ــه	ش ــد	ک ش
آمفی	تئاتــر	بــرای	ســخنرانی	ها	پیرامــون	وقــف	پژوهــی	
اســت،	گفــت:	پیوندهــای	میــان	فضاهــای	پیشــنهادی	
به	گونــه	ای	اســت	کــه	دو	بخــش	اصلــی	)مخــزن	و	تــاالر(	در	

یــک	بــده	بســتان	فیزیکــی،	همــواره	ویترین	هــای	روزآمــدی	
ــد. ــه	می	کن ــب	ارائ ــه	مخاط را	ب

حجت	االســالم	محمــد	کارونــد	بابیــان	اینکــه	مــوزه		وقــف	
همــدان	در	ســه	دفتــر	مــوزه	شــامل	۲۰	مترمربــع،			بخــش	
ــع	و	 ــش	۱۵۰	مترمرب ــاالر	نمای ــع	و	ت ــزن	۳۰	مترمرب مخ
ــت:	 ــت،	گف ــع	اس ــاحت	۲۰۰	مترمرب ــه	مس ــوع	ب درمجم
مــوزه		وقــف	همــدان	طبقــه		زیریــن	بقعــه		متبــرک	
ــام	زاده	 ــدان	ام ــع	در	می ــداهلل	)ع(	همــدان	واق ــام	زاده	عب ام
عبــداهلل)ع(	و	در	مرکــز	شــهر	همــدان	قــرار	دارد	و	موقعیت	
ــگری	 ــیرهای	گردش ــه	در	مس ــت	ک ــکلی	اس ــه	ش ــوزه	ب م
شــهری	قــرار	دارد	و	دسترســی	آن	بــرای	بازدیدکننــدگان	و	

ــان	اســت. ــگران	آس گردش
ــر	 ــر	نظ ــالک	زی ــزء	ام ــه	ج ــاع	متبرک ــه	بق ــان	اینک وی	بابی

ســازمان	اوقــاف	و	امــور	
ولــی	 اســت	 خیریــه	
ــد	 ــتقل	دارن ــت	مس مالکی
بــه	همیــن	دلیل	ســازمان	
ــی	 ــوان	متول ــاف	به	عن اوق
ــون	 ــه	در	قان ــاع	متبرک بق
نظــام	جمهــوری	اســالمی	
ایــران	شــناخته	می	شــود،	
به	طورکلــی	 گفــت:	
ــام	زاده	عبداهلل	 مالکیــت	ام
موقوفــه	 می	تــوان	 را	

دانســت.

ــدان  ــف هم ــوزه  وق م
ســاختمانی  دارای 
بــه روز و مجهــز اســت
ــور	 ــاف	و	ام ــرکل	اوق مدی
ــدان	 ــتان	هم ــه	اس خیری

بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مــوزه		وقــف	همــدان	دارای	ســاختمانی	
بــه	روز	و	مجهــز	اســت	و	همــه		امکانــات	موردنیــاز	یــک	مــوزه	
اعــم	از	آب،	بــرق،	گاز،	دوربیــن		مداربســته،	سیســتم	ایمنــی	
آتش	ســوزی	رادار	اســت،	گفــت:	برتــری	مــوزه		وقــف	همــدان	

ــتگی	دارد. ــی	بس ــه		اصل ــد	مؤلف ــه	چن ب
وی	مــکان	مرکــزی	و	دسترســی	آســان	در	هــر	زمــان،	
بازدیــد	و	حضــور	هــر	روزه		مــردم	شــهر	و	گردشــگران،	وجــود	

امکانــات	شــهری	بــرای	گردشــگران	و	بازدیدکننــدگان،	
وجــود	اشــیاء	کم	نظیــر	در	ایــران	و	جهــان	کــه	بــه	مجموعــه		
پربــاری	ویــژه	ای	بخشــیده	اســت	را	از	نقــاط	قــوت	ایــن	مــوزه	

ــمرد. برش
ــاخت	 ــرای	س ــال	ب ــارد	ری ــر	۴	میلی ــه	بالغ	ب ــان	اینک وی	بابی
ــتان	 ــت:	آس ــت،	گف ــده	اس ــه	ش ــدان	هزین ــف	هم ــوزه	وق م
مقــدس	امــام	زاده	عبــداهلل)ع(	تقریبــاً	در	مرکــز	شــهر	همــدان	
قــرار	دارد	و	جایــگاه	ایــن	مــکان	بــه	شــکلی	اســت	کــه	از	هــر	

ــه	آن	دسترســی	وجــود	دارد. ســو	ب

نزدیکی موزه وقف به کانون های گردشگر پذیر
بــه	 نزدیکــی	 کــرد:	 اضافــه	 کارونــد	 حجت	االســالم	
کانون	هــای	گردشــگر	پذیــر	ماننــد	پیــاده	راه	هــای	بوعلــی	و	
اکباتــان،	بــازار	همــدان،	گنبــد	علویــان	و	آرامــگاه	باباطاهــر	از	

ــت. ــدس	اس ــکان	مق ــن	م ــای	ای ــر	ویژگی	ه دیگ
ــه	 ــه	را	ب ــه	توج ــدان	آنچ ــف	هم ــوزه	وق ــد	از	م ــا	در	بازدی ام
خــود	جلــب	می	کنــد	راهرویــی	از	فرش	هــا	و	قالی	هــای	
اوقافــی	اســت	کــه	بارنگ	هــای	زیبــا	و	چشــم	نواز	خودنمایــی	

می	کنــد.
بررســی	کــه	می	کنیــم	متوجــه	می	شــویم	زیارتگاه	هــا	و	
ــاع	همــواره	محــل	مراجعــه		توده	هــای	گوناگــون	شــهری	 بق
و	روســتایی	بــرای	بــرآورده	شــدن	حاجت	هــا	و	تزکیــه		نفــس	
ــن	 ــی	از	زائری ــروز	برخ ــه	ام ــا	ب ــته	های	دور	ت ــوده	و	از	گذش ب
پیــش	و	پــس	از	بــرآورده	شــدن	حاجتشــان	اقــدام	بــه	اهــدا	
ــد. ــا	می	کرده	ان ــاع	و	زیارتگاه	ه ــه	بق ــیاء	ب ــی	اش ــف	برخ و	وق
ــی	 ــه	زیارتگاه	هــا	دارای	پیشــینه		طوالن ســنت	اهــدا	اشــیاء	ب
ــدی	 ــد	و	بی	مانن ــم	مانن ــار	ک ــوارد	آث ــی	م ــت	و	در	برخ اس
ــن	و	 ــه	مهم	تری ــه	ازجمل ــود	ک ــده	می	ش ــا	دی ــان	آن	ه در	می
ــای	 ــا	و	قالیچه	ه ــی،	قالی	ه ــذری	و	وقف ــیاء	ن ــترین	اش بیش

دســت	بافت	اســت.
ــوع	 ــران	و	تن ــی	در	ای ــن	قالی	باف ــینه		که ــه	پیش ــه	ب ــا	توج ب
بافــت،	رنــگ	و	نقشــه	در	این	آثــار،	برخــی	از	بهتریــن	نمونه	ها	
را	می	تــوان	در	بقــاع	یافــت	کــه	در	مــوزه	وقــف	همــدان	نیــز	
برخــی	قالیچه	هــا	و	گلیم	هــای	نفیــس	بقــاع	شــهر	همــدان	
ارائه	شــده	و	برخــی	از	آن	هــا	دارای	کتیبــه		وقفــی	بــه	همــراه	

تاریــخ	و	نــام	واقــف	هســتند.
ــف	 ــوزه	وق ــی	م ــتای	معرف ــزارش	و	در	راس ــن	گ ــه	در	ای آنچ
ــی	 ــر	وقف ــا	اث ــه	ای	از	ده	ه ــا	گوش ــد	تنه ــام	ش ــدان	انج هم
ــخ	فرهنگــی	و	 ــده	از	گذشــته	اســت	کــه	تاری ــادگار	مان ــه	ی ب
مذهبــی	همــدان	را	بــرای	گردشــگران	بــه	نمایــش	گذاشــته	
و	انتظــار	مــی	رود	ایــام	تعطیــالت	پیــش	رو	همــدان	میزبــان	

ــد. ــگران	باش گردش
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ــوروزی ــگری ن گردش

و	 سیســتان	 گردشــگری	 جانبــه	 همــه	 ظرفیت	هــای	
ــی	طبیعــی،	تاریخــی،	 بلوچســتان،	شــامل	جاذبه	هــای	دیدن
ــطه	 ــه	واس ــه	ب ــت	ک ــالی	اس ــی	چندس ــی	و	فرهنگ مذهب
رســانه	های	نوظهــور	بســیار	بیشــتر	شناســایی	شــده	اســت،	
امــا	با	ایــن	وجــود	قطعــاً	همچنــان	ظرفیت	هــای	گردشــگری	
ــن	 ــان	در	ای ــی	همچن ــرد	فراوان ــه	ف ــر	ب ــناخته	و	منحص ناش
اســتان	ناشــناخته	مانــده	اســت	کــه	نیــاز	بــه	مدت	هــا	قلــم	

فرســایی	دارد.
سیســتان	و	بلوچســتان	چنــد	ســالی	اســت	کــه	بــه	واســطه	
امنیــت	پایــدار	و	نیــز	وجــود	جاذبه	هــای	طبیعــی	و	تاریخــی	
فــراوان	میزبــان	میهمانــان	نــوروزی	از	سراســر	کشــور	اســت	
ایــن اســتان حــدود ۱۱.۵ درصــد کل وســعت ایران اســالمی	
را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت	و	بــه	»هندوســتان	

ــروف	اســت. ــز	مع کوچــک«	نی
در	ایــن	اســتان	عــالوه	بــر	طبیعــت	متنــوع	بــه	واســطه	وجود	
دو	قومیــت	اصیــل	سیســتانی	و	بلــوچ	بــا	آئین	هــای	متفــاوت	
و	زیبایــی	هــم	روبــه	رو	می	شــوید	کــه	بــه	واســطه	فرهنــگ	
غنــی	هــر	کــدام	دارای	دارای	جذابیت	هــای	فراوانــی	اســت.

ــتان	 ــتان	و	بلوچس ــی	سیس ــاده	آب	و	هوای ــوق	الع ــوع	ف از	تن
ــواع	محصــوالت	کشــاورزی	 کــه	بگذریــم	کاشــت	و	تولیــد	ان
گرمســیری،	نیمــه	گرمســیری	و	سردســیری	چون	مــوز،	انبه،	
پاپایــا،	مرکبــات،	ســیب،	آلــو،	انــار،	زردآلــو	و	انگــور	و	غیــره	از	

ــران	اســت. ــتان	کوچــک	ای ــا	هندوس ــر	توانمندی	ه دیگ
ــخ	 ــل	تاری ــه	دلی ــا	سیســتان	و	بلوچســتان	ب ــر	اینه ــالوه	ب ع
کهــن	خــود	جاذبه	هــای	تاریخــی	متعــددی	دارد	کــه	از	
ــه	شــهر	ســوخته	در	شــمال	و	 ــوان	ب ــا	می	ت ــن	آنه معروفتری

ــرد. ــاره	ک ــتان	اش ــن	اس ــوب	ای ــری	در	جن ــه	ناص قلع
امــا	از	همــه	ایــن	مســائل	کــه	بگذریــم	ایــن	گــزارش	فقــط	
راجــع	بــه	یــک	جــاده	حــدوداً	۱۰۰	کیلومتــری	از	این	اســتان	
زیبــا	اســت	و	آن	هــم	جــاده	ســاحلی	چابهــار	تــا	بنــدر	گواتــر	
اســت،	شهرســتان	چابهــار	بــا	وجــود	آب	و	هــوای	معتــدل	در	
چهــار	فصــل	ســال	یکــی	از	کانون	هــای	مهــم	گردشــگری	بــه	

خصــوص	در	فصــل	زمســتان	و	ایــام	نــوروز	اســت.
البتــه	بنــدر	چابهار	بــه	دلیــل	قــرار	گرفتــن	در	کنــار	اقیانوس	
هنــد	و	دریــای	عمــان	و	وزش	بادهــای	موســمی	)مونســون(	
در	فصــل	تابســتان	بــه	خصــوص	ما	ههــای	مــرداد	و	شــهریور	

هــم	آب	و	هوایــی	مناســب	دارد.
ــی	 ــدر	اقیانوس ــا	بن ــوان	تنه ــه	عن ــار	ب ــر	چابه ــوی	دیگ از	س
ــکان	 ــی	و	ام ــگری	و	تفریح ــکان	گردش ــا	م ــا	صده ــور	ب کش

اســتفاده	از	ورزش	هــای	آبــی	و	ســاحلی	
یکــی	از	بکرتریــن	مناطــق	ســاحلی	کشــور	

محســوب	می	شــود.
مراجعــه	بــه	پــالژ	ســاحلی	»تیــس«	
در	محــدود	روســتای	»تیــس«	چابهــار،	
ــا	و	 ــر،	پارک	ه ــت	تی ــادی	هف ــکله	صی اس
ــک	و	 ــای	کوچ ــاحلی	دری ــبز	س ــای	س فض
ماهیگیــری	در	اســکله	قطعــاً	می	توانــد	
اوقــات	خوشــی	را	بــرای	گردشــگران	و	
ــد	 ــته	باش ــراه	داش ــه	هم ــدگان	ب بازدیدکنن
امــا	جذابیت	هــای	چابهــار	بــه	اینجــا	ختــم	
ــن	شــهر	 ــی	ای نمی	شــود،	در	قســمت	جنوب

ــه	 ــرار	دارد	ک ــزرگ«	ق ــا	ب ــام	»دری ــه	ن ــاحلی	صخــره	ای	ب س
روزانــه	صدهــا	گردشــگر	از	آن	بازدیــد	می	کننــد.

ــتان	 ــزرگ	در	تابس ــای	ب ــود	صخره	ه ــا	وج ــاحل	ب ــن	س ای
ــن	 ــی	از	جذابتری ــه	یک ــمی	ب ــای	موس ــل	وزش	باده ــه	دلی ب
ــرا	در	 ــود	زی ــل	می	ش ــار	تبدی ــگری	چابه ــای	گردش مکان	ه
ایــن	فصــل	ارتفــاع	مــوج	در	کنــار	صخره	هــا	بــه	۴	متــر	نیــز	

می	رســد.
ــد	 ــرا	بع ــازه	شــروع	می	شــود	زی ــا	ت ــزارش	م ــا	موضــوع	گ ام
از	دیدیــن	ســاحل	زیبــای	»دریــا	بــزرگ«	مســیر	۱۰۰	
ــد	 ــه	خواهی ــا	تجرب ــاحل	دنی ــن	س ــری	را	در	زیباتری کیلومت

ــرد. ک

جـاده سـاحلی »چابهـار - گواتر« شـگفت انگیزترین 
ایران جـاده 

مســیر	جــاده	ســاحلی	ای	کــه	از	چابهــار	تــا	بنــدر	گواتــر	ادامه	
دارد،	حــدود	۱۰۰	کیلومتــر	اســت.	ایــن	جــاده	ســاحلی	یکــی	
ــول	 ــرا	در	ط ــت	زی ــای	دنیاس ــن	جاده	ه ــره	انگیزتری از	خاط
ــش	از	۱۰۰	 ــاع	بی ــا	ارتف ــره	ای	ب ــاحل	های	صخ ــا	س ــیر	ب مس
ــر	 ــت	انجی ــی،	درخ ــاالب	صورت ــه	ای،	ت ــواحل	ماس ــر،	س مت

ــوید. ــه	رو	می	ش ــی	و...روب ــای	مریخ ــد،	کوه	ه معاب
روســتای	»رمیــن«	یکــی	از	اولیــن	جاذبه	هــای	گردشــگری	
جــاده	ســاحلی	»چابهــار	-	گواتــر«	اســت.	اگــر	اهــل	شــنا	و	
ســاختن	مجســمه	های	ماســه	ای	و	شــنی	هســتید	پیشــنهاد	
می	کنیــم	حتمــاً	توقفــی	در	ســاحل	ماســه	ای	رمیــن	داشــته	
ــار	 ــزرگ	چابه ــتاهای	ب ــی	از	روس ــتا	یک ــن	روس ــید.	ای باش
واقــع	در	دهســتان	»کمبــل	ســلیمان«	بخــش	مرکــزی	ایــن	

شهرســتان	اســت.

روســتای	»رمیــن«	در	۷	کیلومتــری	بنــدر	چابهــار	از	نزدیــک	
ــت	ک	ه	از	 ــهر	اس ــن	ش ــه	ای ــادی	ب ــتاهای	صی ــن	روس تری
ــادی	 ــادر	صی ــاحلی	بن ــاده	س ــق	ج ــرق	از	طری ــمت	ش س
بریــس،	پســابندر	و	خلیــج	گواتــر	را	بــه	شــهر	منتهــی	

می	ســازد.
ــس	 ــتای	تی ــای	روس ــه	کوه	ه ــمال	ب ــن	از	ش ــتای	رمی روس
ــه	دریــای	عمــان	 ــه	چابهــار	و	از	جنــوب	ب کوپــال،	از	غــرب	ب
ــوار	ســاحلی	»کالت	رود«	 ــم،	ن محــدود	می	شــود.	خــور	قدی
کــه	از	یــک	طــرف	بــه	دریــا	و	از	طــرف	دیگــر	بــا	صخره	هــای	
بســیار	و	ماســه	های	طالیــی	بــه	تــاالب	لیپــار	منتهــی	
می	شــود،	کــه	ایــن	مــوراد	تنهــا	بخشــی	از	جاذبه	هــای	

ــه	شــمار	مــی	آینــد. ــن	روســتا	ب طبیعــی	ای
بنــدر	ماهیگیــری	رمین	یکــی	از	مهم	تریــن	بنــادر	ماهیگیری	
ســواحل	مکــران	اســت	کــه	در	آن	صیــادان	زیــادی	مشــغول	
تخلیــه	صیــد	از	لنج	هــای	فراســاحلی	خــود	هســتند،	دیــدن	
ــا	ســه	ماهه	خــود	برگشــتند	 ــاروی	دو	ی ــی	کــه	از	دری صیادان
ــت	 ــا	ظرفی ــود	ب ــاحل	خ ــای	فراس ــه	لنج	ه ــال	تخلی و	در	ح
ــدن	و	 ــنا،	دوی ــراه	ش ــتند	به	هم ــی	هس ــن	ماه ــا	۷۰	ت ۵۰	ت
ســاختن	مجســمه	های	ماســه	ای	در	ســاحل	ماســه	ای	رمیــن	

قطعــاً	خالــی	از	لطــف	نیســت.

تــاالب لیپــار، تاالبــی کــه رنگ دریــا در آن صورتــی 
اســت

پــس	از	عبــور	از	روســتای	»رمیــن«	در	ســمت	راســت	جــاده	
ــی	 ــه	صورت ــک	دریاچ ــه	ی ــر«	ب ــار	-	گوات ــاحلی	»چابه س
ــرد	 ــای	منحصربه	ف ــی	از	جاذبه	ه ــه	یک ــد	ک ــورد	می	کنی برخ
ــه	 ــط	۴	نمون ــه	فق ــان	اســت،	ک ــای	عم ــه	دری ــی	کران طبیع

ــود	دارد. ــان	وج ــابه	از	آن	در	جه مش
تـاالب	»لیپـار«	یکـی	از	جاذبه	هـای	اعجاب	انگیـزی	کـه	در	
امتـداد	جـاده	سـاحلی	»چابهار	-	گواتـر«	به	چشـم	می	خورد،	
در	ایـن	تـاالب	رنـگ	آبـی،	آب	در	ماه	هایـی	از	سـال	صورتـی	
اسـت	چراکـه	وفـور	مـواد	آلـی	و	معدنـی	بـه	همـراه	جریانات	
دریایـی	حاصـل	از	طوفان	هـای	مونسـون	موجـب	افزایـش	
همیـن	 و	 می	شـود	 گیاهـی	 پالنکتون	هـای	 بیش	ازحـد	

فعل	وانفعـاالت	رنـگ	آب	را	تغییـر	می	دهـد.
ــفند،	 ــن،	اس ــای	بهم ــرد	در	ماه	ه ــده	منحصربه	ف ــن	پدی ای
فروردیــن،	شــهریور	و	مهــر	دیــده	می	شــود	و	اگــر	کمــی	اهــل	
ــی	 ــد	پرندگان ــید	می	توانی ــی	باش ــت	وگذار	و	ماجراجوی گش
چــون	فالمینگــو،	کشــیم،	حواصیــل	ســفید	و	خاکســتری	را	

ــد. ــاالب	شــگفت	انگیز	مشــاهده	کنی ــن	ت ــم	در	ای ه

به مریخ بروید
ســپس	در	ادامــه	ایــن	جــاده	دوبــاره	چشــم	مــان	بــه	ســواحل	
ــای	 ــم	در	میانه	ه ــم	ک ــد	و	ک ــان	می	افت ــای	عم ــای	دری زیب
جــاده	بــه	کوه	هــای	مریخــی	مــی	رســیم،	حــاال	در	جــاده	ای	

سفر به سرزمین ناشناخته ها

 دریا تا مریخ را در ۱۰۰ کیلومتر طی کنید
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هســتید	کــه	از	یــک	ســو	کوه	هــای	مریخــی	بــا	
رنــگ	رویایــی	خــود	شــما	را	احاطــه	کــرده	انــد	
و	در	ســوی	دیگــر	منظــره	خیــال	انگیز	ســاحل	
ــای	 ــا	درختچه	ه ــرخ	ب ــه	های	س ــا	و	ماس و	دری

ــان	می	خــورد. ــه	چشــم	ت ــی	ب بیابان
کوه	هــای	 از	 مناظــری	 مریخــی	 کوه	هــای	
ــد،	 ــی	می	کنن ــان	تداع ــرای	انس ــی	را	ب فضای
ــایش	 ــن	فرس ــا	و	همچنی ــوبی	آنه ــس	رس جن
خــاص	کوه	هــا	موجــب	ایجــاد	شــیارها	و	
تراش	هــای	زیبایــی	در	آنهــا	شــده	اســت	
ــر	 ــه	تصوی ــی	نقاشــی	ماهــر	آنهــا	را	ب کــه	گوی

ــت. ــیده	اس کش
کوه	هــای	مریخــی	رنگــی	میــان	طوســی	
و	ســفید	دارنــد	و	بــا	تغییــر	نــور	در	روز،	
رنگ	هــای	متفاوتــی	بــه	خــود	می	گیرنــد.	
قدمــت	ایــن	کوه	هــا	بــه	۴	تــا	۵	میلیــون	
ــی	را	 ــردد	و	رشــته	کوه ــاز	می	گ ــل	ب ســال	قب
ــه	 ــر	ب ــا	کیلومت ــه	ده	ه ــد	ک ــکیل	می	دهن تش

ســمت	شــرق	امتــداد	دارد.
جالب	تریــن	نکتــه	ایــن	کوه	هــا،	ســختی	و	
ــرای	 ــه	ب ــه	ای	ک ــه	گون ــت	ب ــت	آن	هاس مقاوم
بــاال	رفتــن	از	آنهــا	بایــد	تجربــه	صخره	نــوردی	
ــای	مریخــی	در	 ــاع	کوه	ه ــید؛	ارتف ــته	باش داش
نقــاط	مختلــف	متفــاوت	اســت	به	گونــه	ای	
ــه	۵	متــر	و	در	مناطــق	 کــه	در	برخــی	نقــاط	ب
دیگــر	تــا	۱۰۰	متــر	می	رســد؛	هم	چنیــن	
ــن	 ــی	در	ای ــات	دریای ــیل	های	حیوان ــواع	فس ان

ــودن	 ــرآب	ب ــان	از	زی ــه	نش ــت	ک ــاهده	اس ــا	قابل	مش کوه	ه
ایــن	منطقــه	در	ســال	های	دور	دارد.

بعــد	از	گــذر	از	کوه	هــای	مریخــی	بــه	بنــدر	زیبــای	»بریــس«	
ــه	 ــات	صخــره	ای	منحصــر	ب ــدر	ارتفاع ــن	بن ــیم،	ای ــی	رس م
ــکله	 ــک	اس ــات	ی ــن	ارتفاع ــن	ای ــه	در	پایی ــردی	را	دارد	ک ف
صیــادی	بــا	ده	هــا	قایــق	و	لنــج	صیــادی	بــه	چشــم	می	خــورد	
ــت	 ــبه	جزیره	ای	اس ــبیه	ش ــا	ش ــراز	صخره	ه ــدر	از	ف ــن	بن ای

ــه	خــود	جلــب	می	کنــد. ــگاه	هــر	بیننــده	ای	را	ب کــه	ن
ــا	قدمتــی	۲۰۰	ســاله	اســت	کــه	 بنــدر	»بریــس«	بنــدری	ب
ــا	 ــد	و	ماهی	گیره ــر	را	می	زن ــرف	اول	و	آخ ــادی	در	آن	ح صی

تورهایشــان	را	در	کنــار	بنــدر	پهــن	می	کننــد	و	دسترنج	شــان	
ــد. ــوی	ســبدها	می	اندازن را	از	آن	جــدا	و	ت

ــع	 ــس،	مناظــر	بدی ــای	خــدادادی	بری ــن	قابلیت	ه از	مهم	تری
و	اســکله	منحصربه	فــرد	آن	اســت	کــه	می	توانــد	نقــش	
ــه	 ــا	فاصل ــد.	ب ــته	باش ــگران	داش ــذب	گردش ــزایی	در	ج بس
نچنــدان	دور	بــه	بنــدر	زیبــای	»پســابندر«	مــی	رســیم	کــه	

ــن	نقطــه	ســرزمینی	کشــور	اســت. آخری
»پَســابَندر«	یکــی	از	روســتاها	و	بندرهــای	شهرســتان	چابهار	
اســت	کــه	در	کنــاره	خلیــج	»گواتــر«	و	در	محــدوده	ای	
ــی«	 ــهر	»جیوان ــرار	دارد،	ش ــتان	ق ــرز	پاکس ــه	م ــک	ب نزدی
پاکســتان	روبــروی	پســابندر	و	در	آن	ســوی	مــرز	قــرار	

پســابندر	 نزدیکــی	 در	 و	 گرفته	اســت	
جزیــره	ای	بــه	نــام	مرجــان	واقــع	شــده	کــه	

اســت. شــاه	میگو	 زیســتگاه	های	 از	
البتـه	اگـر	تمایل	بـه	دیـدن	بـازی	دلفین	ها	
رو	 ّحـرا	 زیبـا	 جنگل	هـای	 و	 داریـد	
می	خواهیـد	ببینیـد	حتمـاً	بـه	»گواتـر«	در	
فاصلـه	۱۰کیلومتـری	پسـابندر	سـفر	کنید	
گواتر	طعبیت	دسـت	نخـوره	ای	دارد	و	کاماًل	
سـنتی	بجا	مانده	اسـت	قایق	سـواری	و	شـنا	
در	سـواحل	ماسـه	ای	»گواتر«	طعم	سـفرتان	

را	دو	چنـدان	می	کنـد.
ــای	 ــر	جنگل	ه ــالوه	ب ــر	ع ــج	گوات در	خلی
زیــرآب	رفتــه	حــرا،	الک	پشــت	ســبز،	
ســارگپه	و	عقــاب	و	دلفیــن	بــه	چشــم	
جانــوری	 مهم	تریــن	 البتــه	 می	خــورد	
کــه	در	منطقــه	بــه	چشــم	می	خــورد	
ــا	 ــدو«	ی ــران	»گان ــده	ای ــن	خزن بزرگ	تری
ــی	اســت. ــاه	ایران ــاب	پوزه	کوت تمســاح	کمی
اگــر	قصــد	طبیعــت	گــردی	داریــد	حتمــاً	به	
منطقــه	زیبــای	»دشــتیاری«	ســفر	کنیــد،	
دشــتیاری	منطقه	ای	وســیع	در	شــرق	شــهر	
چابهــار	اســت	کــه	در	حاشــیه	دو	رود	بــزرگ	
سیســتان	و	بلوچســتان	)رودخانــه	ســرباز	و	

کاجــو(	واقــع	شــده	اســت	و	تنهــا	زیســت	گاه	تمســاح	پــوزه	
کوتــاه	ایرانــی	اســت.

ــز	 ــالمت	آمی ــتی	مس ــائل	همزیس ــن	مس ــه	ای ــدای	از	هم ج
شــیعه	و	ســنی	در	سیســتان	و	بلوچســتان	و	مهربانــی	و	
ــی	 ــیار	جالب ــکات	بس ــان	از	ن ــوازی	آن ــان	ن ــت	و	میهم محب
اســت	کــه	نظــر	بســیاری	از	گردشــگران	را	طــی	ایــن	ســال	ها	
بــه	خــود	جلــب	کــرده	اســت	و	از	نظــر	طبیعــی	نیــز	اگــر	بــه	
ــور	 ــاحت	کش ــد	از	مس ــش	از	۱۱	درص ــه	بی ــتان	ک ــن	اس ای
ــا	در	 ــد	تنه ــفر	کنی ــد	اختصــاص	داده	س ــه	خ ــان	را	ب عزیزم
ــن	 ــد	شــاهد	ای ــک	جــاده	۱۰۰	کیلومتــری	می	توانی طــول	ی

ــی	باشــید. ــی	و	شــگفتی	طبیع همــه	زیبای
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فصــل	بهــار	اســتان	کردســتان	بــا	آب	وهــوای	فوق	العــاده	و	دشــت	های	
ــرای	دیــدن	جاذبه	هــای	تاریخــی	و	 سرســبز	و	خوش	رنــگ	بهتریــن	فرصــت	ب

ــه	شــمار	مــی	رود.	 ــران	ب ــن	اســتان	در	غــرب	کشــور	ای طبیعــی	ای
ــار	 ــی	به ــردی	اســت	ول ــای	منحصربه	ف چهارفصــل	کردســتان	دارای	زیبایی	ه
در	کردســتان	رنــگ	و	بــوی	دیگــری	دارد	و	بــه	همیــن	دلیــل	معمــوالً	در	ایــن	
ــه	فــرش	مخملــی	ســبزی	تبدیــل	می	شــود	کــه	چشــم	هــر	 فصــل	اســتان	ب

ــاند. ــود	می	کش ــوی	خ ــده	ای	را	به	س بینن
ــر	 ــار	دیگ ــبز	ب ــت	های	سرس ــود،	دش ــدان	می	ش ــش	دوچن ــتان	زیبایی	های ــار	در	کردس به
چشــم	نوازی	می	کننــد،	رودهــا	و	چشــمه	ها	خروشــان	می	شــوند،	کوه	هــای	ســر	بــه	
فلــک	کشــیده	رخــت	بهــاری	می	پوشــند	و	خالصــه	ایــن	اســتان	بــه	دریایــی	از	زیبایی	هــای	

منحصربه	فــرد	تبدیــل	می	شــود.
ــر	 ــرآمد	و	برت ــتان	های	س ــی	از	اس ــتانی	یک ــار	تاریخــی	و	باس ــود	آث ــه	وج ــتان	درزمین کردس
ــای	 ــه	جاذبه	ه ــوط	ب ــر	اســتان	مرب ــت	اصلی	ت ــم	ظرفی ــن	مه ــار	ای ــی	در	کن کشــور	اســت	ول
طبیعــی	و	آب	وهــوای	معتــدل	کوهســتانی	اســت،	ویژگــی	منحصربه	فــردی	کــه	ایــن	روزهــا	

ــد. ــرد	و	دی ــایر	مناطــق	کشــور	می	شــود	آن	را	مشــاهده	ک ــر	در	س کمت
ــتند،	در	 ــرد	هس ــی	منحصربه	ف ــتان	دارای	دو	ویژگ ــتان	کردس ــف	اس ــتان	های	مختل شهرس
ــن	روزهــا	رخــت	 بخــش	شــرقی	اســتان	کردســتان	دشــت	های	وســیعی	وجــود	دارد	کــه	ای
ــن	اســتان	نیــز	در	میــان	 ــی	ای ــن	کــرده	و	خودنمایــی	می	کننــد	و	در	بخــش	غرب ــر	ت ســبز	ب
ــه	فلــک	کشــیده	جنگل	هــای	وســیعی	وجــود	دارد	کــه	چشــم	هــر	 کوه	هــای	بلنــد	و	ســر	ب

ــد. ــب	می	کنن ــود	جل ــوی	خ ــده	ای	را	به	س بینن
یکــی	دیگــر	از	ویژگی	هــای	اصلــی	مناطــق	غربــی	اســتان	کردســتان	کــه	البتــه	در	فصــل	بهار	
ــا	آب	شــدن	 ــه	رودخانه	هــای	خروشــانی	اســت	کــه	ب ــوط	ب ــد،	مرب خودنمایــی	بیشــتری	دارن
بــرف	کوه	هــای	بلنــد	بــار	دیگــر	راه	می	افتنــد	و	بــه	بهتریــن	شــکل	ممکــن	موســیقی	زیبــای	

ــانند. ــوش	انســان	ها	می	رس ــه	گ ــت	را	ب طبیع
ــروه،	دهــگالن	و	 ــتان	های	ق ــیعی	در	شهرس ــت	های	وس ــتان	دش ــرق	اســتان	کردس در	ش
دیوانــدره	وجــود	دارد	کــه	خــود	به	تنهایــی	تابلویــی	از	زیبایی	هــای	طبیعــت	در	ایــن	اســتان	را	

ــته	اند. ــش	گذاش ــه	نمای ب
گفتـن	ایـن	جملـه	در	خصـوص	دشـت	»سـارال«	در	دیوانـدره	کافی	
اسـت	که	هم	اکنـون	بالغ	بـر	صدها	گونـه	گیـاه	دارویی	در	ایـن	مناطق	
یافـت	می	شـود	که	تـا	چنـد	صباحـی	دیگـر	ایـن	گیاهـان	خوراکی	و	

دارویـی	بـه	غـذای	اصلی	مـردم	ایـن	دیـار	تبدیل	می	شـود.
از	 و	 آورد	 میـان	 بـه	 سـخن	 کردسـتان	 اسـتان	 از	 می	شـود	 مگـر	
زیبایی	هـای	طبیعـت	آن	گفـت	ولـی	در	کـوه	آربابـا	در	بانه،	آبیـدر	در	
سـنندج،	دریاچـه	زریـوار	در	مریـوان،	پراک	سـراب	در	قروه،	روسـتای	
پالنـگان	در	کامیـاران،	اواران	تخـت	در	سـروآباد،	کرفتـو	در	دیواندره	و	
زیویـه	در	شهرسـتان	سـقز	حرفی	بـه	میان	نیـاورد،	این	هـا	تنها	بخش	
اندکـی	از	جاذبه	هـای	تاریخـی	و	طبیعـی	اسـتان	کردسـتان	به	شـمار	
می	رونـد	کـه	هرکـدام	از	آن	هـا	کافی	اسـت	تا	جمعیـت	زیـادی	راهی	

ایـن	دیـار	شـده	و	به	تماشایشـان	بنشـینند.

پارک جنگلی آبیدر
ــنندج	 ــهر	س ــدر«	ش ــتان،	»آبی ــای	کردس ــن	کوه	ه ــی	از	زیباتری یک
ــه	 ــرار	داده	و	ب ــود	ق ــان	خ ــهر	را	در	دام ــک	ش ــه	ی ــی	ک ــت،	جای اس
ــتان	 ــتان	کردس ــی	در	اس ــرد	طبیع ــای	منحصربه	ف ــی	از	جاذبه	ه یک
ــنندج	در	 ــهر	س ــی	ش ــع	غرب ــارک	در	ضل ــن	پ ــده	اســت.	ای تبدیل	ش
ــگاه	 ــه	جای ــگ	منطق ــدر	در	فرهن ــرار	دارد.	آبی ــدر	ق ــوه	آبی ــه	ک دامن
ــا	و	 ــارها،	قنات	ه ــودن	چشمه	س ــر	آب	ب ــل	پ ــه	دلی ــی	دارد	و	ب خاص
ــده	 ــن	نامی ــه	و	...	چنی ــه،	امیری ــد	امانی ــدد	مانن ــای	متع وجــود	باغ	ه

می	شــود.

ــه	شــهر	منتقــل	 ــی	کــه	شــهر	ســنندج	بنیــان	نهــاده	شــد،	آب	چشــمه	های	آبیــدر	ب از	زمان
می	شــد.	هنــوز	هــم	قنــات	عمــارت	خســروآباد،	آصــف،	وکیــل،	مشــیر	و	تعــدادی	از	بناهــا،	
به	نوعــی	از	ایــن	کــوه	سرچشــمه	می	گیــرد.	در	ســال	های	اخیــر	در	ایــن	کــوه	پارکــی	احــداث	
و	ســکوبندی	در	آن	انجام	شــده	اســت.	نقــش	برجســته	ای	هــم	در	آن	ساخته	شــده	کــه	قابــل	

توجــه	اســت.	ایــن	منطقــه	از	مکان	هــای	زیبــای	شــهر	ســنندج	اســت.

منطقه اورامان
یکــی	از	مناطــق	زیبــای	اســتان	کردســتان،	منطقــه	اورامــان	اســت	کــه	در	شــرق	مریــوان	قرار	
ــزرگ	ســیروان	از	 ــه	ب ــی	اســت.	رودخان ــا	پوشــش	جنگل ــا	ب دارد	و	دارای	کوهســتان	های	زیب

ــدد. ــه	در	عــراق	می	پیون ــه	دیال ــه	رودخان ایــن	منطقــه	و	دره	اورامــان	عبــور	می	کنــد	و	ب
وجــود	روســتاهای	تاریخــی	بــا	آداب	ورســوم	خــاص	و	همچنین	بــا	حفــظ	اصالت	ویــژه	مناطق	
کردنشــین	ازجملــه	ویژگی	هــای	منحصربه	فــرد	منطقــه	اورامــان	در	اســتان	کردســتان	اســت	
کــه	ایــن	روزهــا	و	در	فصــل	بهــار	آب	وهــوای	مطبــوع	و	دلپذیــر	آن	موجــب	جلــب		نظــر	هــر	

ــود. ــده	ای	می	ش بینن

دریاچه زریوار
ایــن	دریاچــه	در	ســه	کیلومتــری	شــمال	باختــری	مریــوان	و	در	ارتفــاع	۱۲۸۵	متری	از	ســطح	

دریــا	قــرار	دارد	و	از	زیباتریــن	میراث	هــای	طبیعــی	اســتان	کردســتان	بــه	شــمار	می	آیــد.
ــن	 ــزد،	تأمی ــه	آن	می	ری ــه	ب ــی	ک ــان	و	رودخانه	های ــمه	های	جوش ــه	از	چش ــن	دریاچ آب	ای
می	شــود.	حجــم	آب	دریاچــه	از	۲۲.۵	میلیــون	مترمکعــب	تــا	۴۷	میلیــون	مترمکعــب	در	طول	
ســال	متغیــر	اســت.	طــول	دریاچــه	شــش	کیلومتــر	و	عــرض	آن	۱۷۰۰	تــا	۳۰۰۰	متــر	اســت.	

مســاحت	آن	حــدود	۷۲۰	هکتــار	اســت.

هوای حیات بخش کردستان 
دربهار/رنگین کمان دشت و 
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وجه	تســمیه	زریــوار	و	زریبــار	کــه	هــر	دو	در	منطقــه	متــداول	اســت،	بــه	واژه		»زری«	کــه	در	
زبــان	کردی	بــه	معنــی	دریاچــه	اســت،	بازمی	گــردد.	پســوند	»وار«	و		»بار«	پســوند	تشــبیهی،	
و	زریبــار	یــا	زریــوار	بــه	معنــی	»دریاچــه	وار«	اســت.	درباره	ایــن	دریاچــه	افســانه	های	متعددی	

وجــود	داد	کــه	مشــهورترین	آن	هــا	وجــود	شــهری	مدفــون	در	زیــر	آب	هــای	دریاچه	اســت.

آبشاربل
در	منطقــه	اورامــان	و	در	مــرز	اســتان	کرمانشــاه،	روســتایی	بــه	نــام	»بل«	واقــع	اســت.	در	کنار	
ــا	 ــج	منتهــی	می	شــود،	آبشــاری	زیب ــه	کوســه	هجی ــه	ب ــن	روســتا،	در	مســیر	جــاده	ای	ک ای
ــا	 ــرای	شــرب	اســت.	ایــن	آب	ب ــی	ب ــی	عال ــه	عقیــده	کارشناســان	دارای	آب وجــود	دارد	کــه	ب
فشــار	زیــاد	و	در	حجــم	بســیار	از	شــکاف	کوهــی	بیــرون	می	ریــزد	و	عظمــت	و	شــکوه	طبیعت	

ــزد. ــیروان	می	ری ــه	س ــه	رودخان ــود	ب ــیر	خ ــن	آب	در	مس ــازد.	ای ــر	می	س را	جلوه	گ
ــل	از	 ــادی	از	ایــن	چشــمه	آب	و	آبشــار	ب ــان«	بخــش	زی ــا	احــداث	ســد	»داری هرچنــد	کــه	ب
بیــن	رفتــه	و	نابــود	شــد،	ولــی	علیرغــم	تمامــی	ایــن	نامهربانی	هــای	صــورت	گرفتــه	از	ســوی	
انســان	ها،	ایــن	روزهــا	دارای	شــکوه	خاصــی	اســت	و	دیدنی	هــای	زیــادی	بــرای	تماشــا	دارد.

چهل چشمه
»چهـل	چشـمه«	از	کوه	هـای	مرتفع	کردسـتان	اسـت.	این	کـوه	دارای	آبشـارها	و	چشـمه	های	

بسـیار	زیبایـی	اسـت	و	وجه	تسـمیه	آن	نیز	حکایـت	از	وجـود	چهل	چشـمه	آب	دارد.
ــیر	 ــه	ای	سردس ــرار	دارد	و	منطق ــدره	ق ــتان	دیوان ــوره	از	شهرس ــه	خورخ ــوه	در	منطق ــن	ک ای
ــن	 ــرد.	ای ــاهده	ک ــرف	را	مش ــال	ب ــی	س ــوان	در	تمام ــوه	می	ت ــن	ک ــت.	در	ای ــر	اس و	برف	گی
ــوده	و	دارای	 ــو	و	ســپیدرود	ب ــا	همــان	جغت ــو	ی ــه	جغات کــوه	یکــی	از	سرچشــمه	های	رودخان

چشمه	ســارهای	فــراوان	و	دامنه	هــای	سرســبز	و	زیبــا	
اســت.

چشمه باباگرگر
ــمال	 ــری	ش ــر	در	۱۸	کیلومت ــا	گرگ ــتای	باب در	روس
شــرقی	شهرســتان	قروه،	چشــمه	ای	جوشــان	همیشــه	
می	خروشــد	کــه	بــه	آن	»دنگــز«	می	گوینــد.	آب	ایــن	
چشــمه	در	اســتخری	عمیــق	و	مــدور	به	محیــط	۲۰۰	
ــر	آب	دارای	 ــمه	پ ــن	چش ــود.	ای ــع	می	ش ــر	جم مت
ــت	و	 ــرخ	اس ــه	س ــل	ب ــگ	آن	مای ــه	رن ــت	ک ــی	اس آب
ــی	 ــه	لیموی ــل	ب ــگ	زرد	مای ــه	رن ــع	ب در	بعضــی	مواق

درمی	آیــد.
ــی	 ــالح	معدن ــود	ام ــت	وج ــه	عل ــمه	ب ــن	چش آب	ای
به	ویــژه	گوگــرد،	رنگیــن	اســت.	ظاهــراً	ایــن	آب	
ــراض	ســوداوی	و	پوســتی	مناســب	اســت	و	 ــرای	ام ب
در	درمــان	ســوءهاضمه	و	دیگــر	بیماری	هــای	دســتگاه	
ــر	 ــورم	مؤث ــان	ت ــم	و	درم ــز	راشیتیس ــوارش	و	نی گ
ــار	 ــزاده	باباگرگــر	در	کن ــن	چشــمه	و	امام ــد.	ای می	افت

آن،	از	مکان	هــای	طبیعــی	و	تاریخــی	اســتان	محســوب	می	شــوند.

سراب وینسار
ــا	آب	بســیار	 ــه	ب ــروه،	چشــمه	ســراب	اســت	ک ــی	از	چشــمه	های	قدیمــی	شهرســتان	ق یک
گــوارا	و	عالــی	در	داخــل	روســتای	وینســار	از	دل	زمیــن	بیــرون	می	آیــد.	در	حقیقــت	روســتای	
وینســار	پیرامــون	ایــن	چشــمه	شــکل	گرفته	اســت.	ایــن	چشــمه	ســال	های	ســال	اســت	کــه	

ــرای	شــرب	و	هــم	کشــاورزی	اســت. تأمین	کننــده	آب	روســتا،	هــم	ب
اطـراف	چشـمه	اصلی	سـنگ	چین	شـده	و	قدمت	سـنگ	چین	آن	حدود	دو	تا	سـه	قـرن	برآورد	
شـده	اسـت.	تا	حدود	سـی	سـال	پیش	مردم	روسـتا	در	ماه	خرداد	مراسـم	شـکرگزاری	و	قربانی	
بـرای	سـراب،	برگـزار	می	کردنـد.	در	ایـن	مراسـم	ضمن	قربانـی	کردن	گوسـفندان	به	جشـن	و	

شـادمانی	می	پرداختنـد	و	احتـرام	ویژه	ای	برای	این	چشـمه	قائـل	بودند.

سراب قروه
در	بخش	جنوبی	شـهر	قروه	سـرابی	طبیعـی	وجود	دارد	کـه	یکی	از	تفرج	گاه	هـای	مردم	منطقه	
محسـوب	می	شـود.	ایـن	سـراب	دارای	آبـی	خوب	و	گواراسـت.	بـه	همین	دلیل	شـهر	قـروه	در	
کنار	آن	ایجادشـده	اسـت.	بخشـی	از	آب	کشـاورزی	و	شـرب	قروه	از	این	محل	تأمین	می	شـود.
ــز	 ــتری	نی ــی	بیش ــار	خودنمای ــل	به ــه	در	فص ــه	البت ــتان	ک ــی	کردس ــای	طبیع زیبایی	ه
ــن	 ــد	روزی	را	در	ای ــد	چن ــاً	بای ــود	و	حتم ــدود	نمی	ش ــوارد	مح ــن	م ــه	ای ــا	ب ــد	تنه می	کنن
اســتان	ســپری	کــرد	تــا	به	خوبــی	بــا	زیبایی	هــای	طبیعــی	و	تاریخــی	ایــن	منطقــه	از	ایــران	

ــد. ــنا	ش ــی	آش ــالمی	به	خوب اس
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حــرم	مطهــر	رضــوی	مجموعــه		ای	فرهنگــی	و	تاریخــی	اســت	کــه	پــس	از	بیــت	اهلل	الحــرام	و	
حــرم	مطهــر	پیامبــر	اکــرم)ص(	در	مدینــه	بــه	عنــوان	یکــی	از	مهم	تریــن	بناهــای	مذهبــی	

مســلمانان	از	آن	یــاد	مــی	شــود.
بــارگاه	ملکوتــی	حضــرت	ثامــن	الحجــج	)ع(	از	دیربــاز	بــرای	هنرمنــدان	و	معمــاران	بســتری	
عظیــم	و	الهام	بخــش	بــوده	است.بســتری	کــه	ارادت	و	عشــق	را	در	نمادهــا،	ســازه	ها	و	نماهــا	

بــه	چشــم	هــر	عاشــق	ارادتمنــدی	هدیــه	می	کنــد.
هــر	زائــر	و	بیننــده	ای	کــه	پــا	بــه	حــرم	آســمانی	امــام	رضــا)ع(	می	گــذارد،	هنــر	معمــاری	

اســالمی-	ایرانــی	در	پیکــر	ســازه	های	حــرم	رضــوی	او	را	شــگفت	زده	مــی	کنــد.
ــان	 ــد	درخش ــه	گنب ــوده،	ک ــدور	ب ــاً	م ــه	ای	تقریب ــا)ع(	مجموع ــام	رض ــر	ام ــرم	مطه ح
ــتم)ع(	 ــام	هش ــع	ام ــر	مضج ــرم	مطه ــز		ح ــاً	در	مرک ــرار	دارد،	تقریب ــراز	آن	ق ــی	برف و	طالی
بــوده	و	نخســتین	بنایــی	کــه	گرداگــرد	مرقــد	مطهــر	امــام	رضــا)ع(	ســاخته	شــد،	بــه	دوره	ی	

ــد. ــان	می	رس ــا	در	خراس ــت	آن	ه ــامانیان	و	حکوم س
در	ســده	ششــم	هجــری	شمســی	نخســتین	گنبــد	حــرم	امــام	رضــا)ع(	از	جنــس	کاشــی	بــر	

فــراز	قبــه	موجــود	بــه	فرمــان	ســلطان	ســنجر	ســلجوقی	ســاخته	شــد.
جملــه	 از	 	 متعــددی	 هــای	 صحــن	 	 دارای	 رضــا)ع(	 امــام	 مطهــر	 حــرم	
ــد)آزادی(؛	امــام	خمینــی،	جمهــوری	اســالمی	و	قــدس	اســت	کــه	هــر	 عتیق)انقالب(؛جدی
ــد. ــش	می	گذارن ــه	نمای ــی	را	ب ــف	ایران ــاران	مختل ــاهکارهایی	از	معم ــا	ش ــک	از	صحن	ه ی
رواق	هــا،	صحن	ها،منــاره	هــا	و	دیگــر	ســازه	هایی	کــه	در	حــرم	مطهــر	رضــوی	در	ســال	های	
ــازه	های	 ــا	و	س ــن	بناه ــن	و	گیراتری ــر	از	زیباتری ــی	بی	نظی ــده	اند	جلوه	گاه ــا	ش ــته	بن گذش

معناگــرا	را	از	هنــر	ایرانــی-	اســالمی	بــه	وجــود	آورده	انــد.
ضریح های حرم

می	تــوان	گفــت	ضریــح	اول،	ضریحــی	چوبــی	بــوده	بــا	تســمه		طــال	و	نقــره.	ایــن	ضریــح	در	
زمــان	شــاه	طهماســب	صفــوی	یعنــی	ســال	۹۵۷	هجــری	قمــری	ســاخته	شــده	و	بــر	روی	

ــی	مضجــع	منــور	نصــب	می	شــود. صنــدوق	چوب
ــد	 ــف	مرق ــادر	ســاخته	و	وق ــوه	ی	ن ــه	دســتور	شــاهرخ،	ن ــح	در	ســال	۱۱۶۰	ب ــن	ضری دومی

مطهــر	شــد.
ــان«	 ــح	نگین	نش ــه	»ضری ــروف	ب ــه	مع ــقف	ک ــدون	س ــع	ب ــوالدی	مرص ــح	ف ــن	ضری ای

ــه	 ــود	ک ــوره	هایی	ب ــوی	و	ماس ــرف	آن	دارای	گ ــار	ط ــبکه	های	چه ــا	و	ش ــت،	پنجره	ه اس
ــه	بیــش	از	دوهــزار	 ــا	نگین	هــای	کوچــک	یاقــوت	و	زمــرد	تزئیــن	یافتــه	و	تعــداد	آن	هــا	ب ب

می	رســد.
بعدهــا	در	عصــر	پادشــاهی	فتحعلــی	شــاه	قاجــار	بــه	دســتور	وی	ضریحی	فــوالدی	و	ســاده	به	
ابعــاد	)۳×۴(	و	ارتفــاع	۲	متــر	ســاخته	و	روی	ضریــح	دوم	)ضریــح	نگین	نشــان(	نصب	شــد.این	
ضریــح	از	پنــج	ضریــح	مرقــد	مطهــر	امــام	رضــا)ع(،	کوچک	تــر	اســت.	بــه	همیــن	علــت	بــا	

ضریــح	دیگــری	تعویــض	شــد	و	اکنــون	در	مــوزه	ی	تاریــخ	مشــهد	نگــه	داری	می	شــود.
ضریــح	چهــارم	بــه	ضریــح	ملمــع	»طــال	و	نقــره«	و	ضریــح	»شــیر	و	شــکر«	معــروف	بــود.	ایــن	
ضریــح	نیــز	در	ســال	۱۳۳۸	بــر	روی	ضریــح	نگین	نشــان	یــا	ضریــح	دوم	نصــب	شــد.طراحی	ایــن	
ضریــح	توســط	مرحــوم	حافظیــان	انجــام	گرفــت	و	حــاج	محمدتقــی	فروتــن	اصفهانی	بــا	نظارت	

اســتاد	حافظیــان	کار	اجــرا	و	قلم	زنــی	آن	را	انجــام	داد.
بــا	آمــاده	شــدن	طــرح	اســتاد	فرشــچیان،	ســاخت	ضریــح	جدیــد	از	دوازدهــم	بهمــن	ســال	
۱۳۷۵	تحــت	نظــارت	هنــری	ایــن	اســتاد	آغــاز	و	از	میــان	چنــد	نفــر	از	هنرمنــدان	قلــم	زن	

توفیــق	کار	قلم	زنــی	ضریــح	مطهــر،	نصیــب	اســتاد	خــدادادزاده	اصفهانــی	شــد.
در	اطــراف	ضریــح	مطهــر	بــه	نشــانه	ی	چهــارده	معصــوم	چهــارده	دهانــه	بــه	شــکل	محــراب	

طراحــی	و	اجــرا	شــده	اســت.
ــه	صــورت	کتیبــه	دور	 ــاالی	ضریــح	مطهــر	ب دو	ســوره	مبارکــه	»یــس«	و	»هــل	اتــی«	در	ب
ــس«	 ــه	»ی ــی	ســوره	مبارک ــی	یعن ــه	باالی ــح	نوشــته	شــده	اســت.	طــول	کتیب ــا	دور	ضری ت
ــی«	۱۶/۷۶	و	عــرض	آن	۱۴	 ــه	»هــل	ات دارای	۱۷/۶۶	و	عــرض	۱۸	ســانتی	متر	و	طــول	کتیب

ــت. ــانتی	متر	اس س

محراب های حرم
از	دیگــر	آثــار	ارزشــمند	داخــل	حــرم	رضــوی	از	جملــه	بــه	ســه	محــراب	باشــکوه	مربــوط	بــه	
ــه	 ــی	ب ــر	روی	دو	محــراب،		کتیبه	های ــوان	اشــاره	کــرد	کــه	ب قرن	هــای	هفتــم	هجــری	می	ت
خــط	کوفــی	و	بــر	ســومی،	کتیبه	هایــی	بــه	خــط	کوفــی	و	ثلــث	و	بــه	رنــگ	الجــوردی	بــر	

زمینــه	ی	ســفید،	مشــتمل	بــر	آیــات	و	احادیــث	نوشــته	شــده	اســت.
هنــگام	ورود	بــه	صحــن	جامــع	رضــوی،	گنبــد	فیــروزه	ای	رنگــی	چشــم	هر	زیــارت	کننــده	ای	

حرم رضوی نماد دلدادگی به اهل بیت)ع( /معماری بی نظیر در بهشت هشتم
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را	بــه	خــود	خیــره	می	کنــد.	بــه	صحــن	قــدس	
حــرم	مطهــر	کــه	نزدیــک	می	شــوی،	زیبایــی	
و	شــکوه	معمــاری	مســجد	گوهرشــاد	بیش	تــر	

ــود. ــان	می	ش نمای

مسجد گوهرشاد
مســجد	گوهــر	شــاد	مســجدی	کالســیک	و	به	
ــی	ســاخته	شــده	 ســبک	مســاجد	چهــار	ایوان
اســت.	صحــن	مســجد	تقریبــاً	بــه	شــکل	مربع	
و	در	اطــراف	آن	چهــار	ایــوان	بــزرگ	تاریخــی	و	
ــیع	 ــتان	وس ــت	شبس ــا	هف ــل	ایوان	ه در	فواص
و	شــش	در	ورودی	و	خروجــی	است.مســجد	
گوهرشــاد	در	مشــهد	در	جنــوب	آرامــگاه	علــی	
بــن	موســی	الرضــا)ع(	بــه	دســتور	»گوهرشــاد	

بیگــم«،	همســر	شــاهرخ	ســاخته	شــد.
ــی	کاری	و	 ــی	کاش ــت	و	زیبای ــبب	ظراف ــه	س ب
خــط	و	اســلوب	معمــاری	مســجد	گوهرشــاد،	
ایــن	مســجد	از	شــاهکارهای	معمــاری	ایرانــی	
در	دوره	تیمــوری	و	بــه	دلیــل	موقوفــات	بســیار	
ــن	 ــا	آرامــگاه	حضــرت	از	مهم	تری و	مجــاورت	ب
ــمار	 ــه	ش ــران	ب ــجدهای	ای ــلوغ	ترین	مس و	ش

مــی	رود؛	بــه	طــوری	کــه	برخــی	آن	را	پُربازدیــد	کننده	تریــن	
ــد. ــران	می	دانن ــجد	در	ای مس

مســجد	جامــع	گوهرشــاد	نمونــه	ی	کامــل	و	برجســته	ی	هنــر	ایرانی	
اســت.	همــه	ی	ویژگی	هــای	معمــاری	ســّنتی	در	آن	بــه	کار	رفتــه	و	
بــه	ویــژه	ایــوان	بــزرگ	مســجد	یعنــی	ایــوان	مقصــوره	بــه	گونــه	ای	
ــاط،	 ــش	و	نش ــاس	آرام ــاد	احس ــر	ایج ــزون	ب ــه	اف ــه	ک ــت	یافت زین
ــرواز	 ــه	پ ــی	ب ــوز	و	ماورای ــی	مرم ــر	را	در	جهان ــزار	و	نیایش	گ نمازگ

درآورده،	غــرق	در	جذبه	هــای	عرفانــی	می	ســازد.

رواق هایی برای آرامش دانشمندان شیعه
در	حــرم	امــام	رضــا)ع(	مرقــد	۳	نفــر	از	علمــا	و	دانشــمندان	
برجســته	ی	شــیعه	واقــع	شــده	اســت.	آرامــگاه	شــیخ	بهایــی	یکــی	
ــرت	 ــی	حض ــارگاه	ملکوت ــوار	ب ــی	در	ج ــای	تاریخ ــن	مکان	ه از	ای

ــت. ــا)ع(	اس رض
ــمالی	 ــع	ش ــع	در	ضل ــام	واق ــن	ن ــه	همی ــی	ب ــگاه	در	رواق ــن	آرام ای
ــن	 ــه	شــیخ	بهاءالدی ــق	ب ــرار	دارد	و	متعل ــام	خمینی)ره(ق صحــن	ام
ــزرگ	 ــمندان	ب ــی	از	دانش ــیخ	بهای ــه	ش ــروف	ب ــی	مع ــد	عامل محم

ــوی	اســت. ــاس	صف ــاه	عب ــا	ش ــر	ب ــیعی	معاص ش
بنـای	رواق	شـیخ	بهایـی	دارای	۱۰۲	مترمربـع	مسـاحت	می	باشـد	و	
مدفـن	ایـن	عالـم	جلیل	الشـأن	در	مرکـز	رواق	قـرار	دارد	و	بـا	سـنگ	
نبشـته	ای	مشـتمل	بـر	شـرح	حال	شـیخ	بهایـی	مزیّن	شـده	اسـت.
در	شــمال	شــرقی	صحــن	انقــالب	و	در	قســمت	تحتانــی	غرفه	هــای	
متصــل	به	مدرســه	میــرزا	جعفــر	ســابق،	آرامــگاه	دیگــری	قــرار	دارد	
و	بــه	وســیله	ی	پلــکان	و	دری	از	غرفــه	چهــارم	در	ضلــع	شــمالی	بــا	
صحــن	انقــالب	مرتبــط	اســت.	ایــن	آرامــگاه	متعلــق	بــه	شــیخ	المحدثیــن	محمد	بن	حســن،	
ــه	شــیخ	حــر	عاملــی	از	دانشــمندان	شــیعی	و	صاحــب	کتــاب	مشــهور	»وســایل	 معــروف	ب
ــا	آمــد	 ــه	دنی الشــیعه«	اســت	کــه	در	۱۰۳۳	قمــری	در	یکــی	از	روســتاهای	جبــل	عامــل	ب
و	پــس	از	طــی	دوران	تحصیــل	بــه	مشــهد	مهاجــرت	کــرد	و	ضمــن	تدریــس،	مدتــی	مقــام	
ــن	 ــت	و	در	ای ــات	یاف ــری	وف ــود.	وی	در	۱۱۰۴	قم ــده	دار	ب ــهد	را	عه ــالمی	در	مش شیخ	االس

مــکان	مدفــون	شــد.	مدفــن	فرزنــد	بــزرگ	و	دانشــمند	او	در	جــوار	مقبــره	پــدر	قــرار	دارد.
ــع	 ــاغ	رضــوان	و	در	ضل ــرق	ب ــالب	و	ش ــمال	صحــن	انق ــز	در	ش ــیخ	طبرســی	نی ــگاه	ش آرام
ــی	کاری	 ــدی	کاش ــا	گنب ــع	و	ب ــرم	واق ــه	ح ــه	مجموع ــی	ب ــردرهای	ورودی	طبرس ــی	س غرب

ــن	اســت. مزیّ
ــن	حســن	طبرســی	اســت	کــه	از	علمــای	مشــهور	 ــی	فضــل	ب ــگاه،	ابوعل ــام	صاحــب	آرام ن
ــی	در	 ــه	قول شــیعه	و	صاحــب	»تفســیر	مجمــع	البیــان	و	جوامــع	الجامــع«	می	باشــد	کــه	ب
ــتان	 ــت	و	در	قبرس ــات	یاف ــبزوار	وف ــری	در	س ــد	و	در	۵۴۸	قم ــران	متول ــری	در	ای ۴۷۰	قم
قدیمــی	مشــهد	)قتلــگاه(	کــه	بعــداً	بــاغ	رضــوان	نامیــده	شــد،	مدفــون	گردیــد.	بــاغ	رضــوان	
ــره	شــیخ	طبرســی	در	ســال	۱۳۷۰ش.	 ــود	و	مقب ــع	ب ــی	اماکــن	متبرکــه	واق در	شــمال	غرب
در	جریــان	طــرح	توســعه	حــرم	بــه	محــل	کنونــی	انتقــال	یافتــه	اســت.	وقتــی	زائــر	حضــرت	
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رضــا)ع(	می	شــوی،	بــدون	شــک	جاذبــه	هــای	تاریخــی	ایــن	
ــه	خــود	خیــره	می	کنــد.	شــکوه	 مــکان	مقــدس	چشــم	را	ب
معمــاری	همــراه	بــا	جــالل	و	عظمــت	حــس	خوشــایندی	را	

ــه	هــر	مســلمانی	منتقــل	می	کنــد. ب

مدرسه پریزاد
مدرســه	پریــزاد	نیــز	از	دیگــر	اماکــن	تاریخــی	در	مجموعــه	
حــرم	مطهــر	امــام	رضا)ع(قــرار	دارد	و	هم	اکنــون	از	آن	
ــت	 ــالمی	محافظ ــی-	اس ــادگار	تاریخ ــک	ی ــوان	ی ــه	عن ب

می	شــود.
ایـن	مدرسـه	کـه	بـه	پریـزاد	خانـم،	ندیمـه	ی	گوهرشـاد	
منسـوب	اسـت،	بـه	سـال	۸۲۳	هجـری	قمـری	در	نزدیکـی	
مسـجد	گوهرشـاد	در	دوره	ی	تیموریان	سـاخته	شـده	است.
پریــزاد	مدرســه	ای	کوچــک	و	۴	ایوانــی	مشــتمل	بــر	غرفه	ها	
و	حجره	هایــی	می	باشــد	و	تزئینــات	آن	عبــارت	اســت	از	
آجــرکاری	ســردر	ایوان	هــا	و	کاشــی	کاری	بــا	نقــوش	

ــه. ــف	مدرس ــای	همک ــردر	غرفه	ه ــر	س ــلیمی	ب اس

مدرسه نواب
ــر	 ــان	شــیرازی	وارد	حــرم	مطه ــه	از	بســت	خیای ــی	ک زائران
رضــوی	می	شــوند،	رهگــذری	چشــم	بــه	ســاختمان	
ــالب	و	 ــد	ط ــت	و	آم ــل	رف ــه	مح ــد	ک ــی	دوخته	ان تاریخ

علماســت.

ایــن	بنــا	بــا	نــام	»صالحیــه	نــواب«	کــه	
مربــوط	بــه	دوران	صفــوی	اســت	نیــز	شــناخته	
ــوی«	 ــح	رض ــت	»ابوصال ــه	هم ــه	ب ــود	ک می	ش
ــه	 ــوی	ب ــلیمان	صف ــاه	س ــلطنت	ش در	دوره	س
ســال	۱۰۸۶	قمــری	بنــا	شــده	اســت.	مدرســه	
ــرار	دارد. ــان	شــیرازی	مشــهد	ق ــواب	در	خیاب ن
ــره	 ــا	۷۵	حج ــه	ب ــامل	دو	طبق ــوق	ش ــای	ف بن
ــن	 ــوان	مزیّ ــی	های	ال ــا	کاش ــه	ب ــد	ک می	باش

ــت. ــده	اس گردی
در	حــرم	مطهــر	امــام	رضــا)ع(	معمــاری	
ــن	و	 ــتفاده	از	جدیدتری ــّنتی	و	تاریخــی	و	اس س
ــت	در	 ــال	دق ــا	در	کم ــن	تکنولوژی	ه مدرن	تری
کنــار	یکدیگــر	قــرار	گرفتــه	و	بــه	لحــاظ	بصری	
نیــز	زیباتریــن	و	هنرمندانه	تریــن	نماهــای	
ممکــن	بــا	اســتفاده	از	اســماء	و	صفــات	الهــی	و	
نــام	مبــارک	ائمــه	اطهــار)ع(	ســاخته	شــده	کــه	
احســاس	آرامــش	درونــی	را	بــه	زائــران	منتقــل	

می	کنــد.
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ــه گردشــگری، یــک  ــا جاذب ــران اســت و یــک دنی یــک ای
ــه  ــت گرفت ــخ و طبیع ــت، از تاری ــی جذابی ــور و جهان کش
تــا چهارفصلــی کــه در جای جــای ایــن جغرافیــا بــه 
هم دســت تــکان می دهنــد، اینجــا بهــار و تابســتان و 
پاییــز و زمســتان را می تــوان در شــمال و جنــوب و غــرب و 

ــت. ــا نشس ــه تماش ــرق ب ش

 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؛ بــا »مهــر« هم ســفر شــوید تــا ایران گــردی کنیــم.

یـران ا تصـــویر 
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