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روزگار ،رنـگ بـه تاریـخ آن زده اسـت و دامـن زیبای کوههـا را بـا چینهایی
از آبشـار به هـم دوخته اسـت.
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در مرند طبیعت گردی کنید

گذری بر آبشارها و باغ های زیبای آذربایجان شرقی
روســتاهای شهرســتان مرنــد بــا دارا بــودن پتانســیلهای
گردشــگری و تاریخــی و طبیعــت بکــر ،یکــی از بهتریــن
گزینههــا بــرای گردشــگران و عالقمنــدان بــه ســفر بــه
شــمار مــیرود.
مرنــد یکــی از شــهرهای بــزرگ و مهــم اســتان آذربایجــان
شــرقی اســت ،ایــن شــهر در  ۶۵کیلومتــری شــمال غــرب
تبریــز واقــع شــده و از نظر ســابقه و پیشــینه تاریخــی یکی از
شــهرهای بــزرگ اســتان محســوب میشــود کــه در محــور
ارتباطــی بســیار مهــم اروپــا و آســیای میانــه قــرار گرفتــه
اســت.
بــه گفتــه مورخیــن ،نخســتین نــام مرنــد «مانداگارنا» اســت
و البتــه اســترابون آن را «مورونــدا» خوانــده اســت ،ســابقه
ایــن شــهر بــه اواســط هــزاره ســوم قبــل از میــاد میرســد؛
مرنــد در روزگار پادشــاهی مادهــا از رونــق زیــادی برخــوردار
بــوده و روزگاری مرکــز حکومــت اقوامــی مهــم در دوره کلــده
و آشــور بــوده اســت.
بــر اســاس نوشــتههای تــورات ،مــادر حضــرت نــوح (ع) در
شــهر مرنــد دفــن شــده و در روایتــی احتمــال دفــن حضرت
نــوح نیــز در ایــن شــهر آمــده اســت؛ در روایــات باســتانی
ارامنــه آمــده حضــرت نــوح (ع) در مرنــد مدفــون شــده
کــه البتــه ارامنــه امــروزی میگوینــد حضــرت نــوح (ع) در
نخجــوان فــرود آمــد و در آن شــهر نیــز مدفــون شــد ولــی
قبــر همســرش در مرنــد اســت.
طبــق آمار سرشــماری ســال  ،۱۳۹۵شهرســتان مرنــد دارای
 ۱۵۶هــزار و  ۸۷۳نفــر جمعیــت اســت و بــا  ۲۸کیلومتــر
مربــع مســاحت ،ســومین شــهر پرجمعیــت اســتان پــس
از تبریــز و مراغــه و از نظــر مســاحت دومیــن شــهر بــزرگ
اســتان پــس از تبریــز محســوب میشــود.
امــا در ایــن گــزارش ،بــه معرفــی برخــی از روســتاهای
دیدنــی شهرســتان مرنــد میپردازیــم و در گشــتی کوتــاه،
شــما را بــه طبیعــت بکــر و زیبــای ایــن مناطــق راهنمایــی
میکنیــم.
پیرترین درخت مرند را در این روستا ببینید
ندلُــج یکــی از روســتاهای مرنــد اســت کــه در دهســتان
ُک ُ
میشــاب شــمالی بخــش مرکــزی شهرســتان مرنــد واقــع
شــده ،کندلــج که نــام اصلــی آن بــه زبــان ترکــی آذربایجانی

«کــول لــی» اســت و احتمــاالً بــه معنــی محــل انباشــت
خاکســتر میباشــد از روســتاهای بســیار خــوش آب و
هــوای مرنــد بــه شــمار مــیرود و تابســتانهای معتــدل و
زمســتانهای نســبتاً ســرد دارد.
ایــن روســتا دارای انــواع درختــان میــوه و انــواع ســبزی از
جملــه زردآلــو ،ســیب ،گالبــی ،گــردو ،گیــاس ،آلبالــو و
آلوچــه اســت ،البتــه در ســالهای اخیــر باغهــای سرســبز و
ویالهــای ایــن روســتا تبدیــل بــه تفرجــگاه بســیاری از مردم
از جملــه مــردم مرنــد و تبریــز شــده اســت.
هــم اکنــون بیــش از  ۳هــزار نفــر در ایــن روســتا ســاکن
هســتند و بــه علــت مجــاورت بــا شــهر مرنــد ،محــل رفــت
و آمــد بســیاری از شهرنشــینان نیــز میباشــد بــه ویــژه در
تابســتان کــه مهمانــان بســیاری را در خــود جــای میدهــد.
ایــن روســتا کــه دارای باغهــا و زمینهــای زراعــی بســیاری

اســت ،از غــرب بــه روســتای «گلجــار» واز شــرق به روســتای
«مــأ یوســف» منتهــی میشــود کــه ایــن روســتاها نیــز از
مکانهــای بســیاری زیبــا و دیدنــی شهرســتان مرنــد بــه
شــمار میرونــد.
یکــی از دیدنیهــای روســتای کندلــج ،پیرتریــن درخــت
اســت ،قدمــت ایــن درخت بــه بیــش از  ۳۰۰ســال میرســد،
شــش اثــر طبیعــی اســتان آذربایجــان شــرقی اخیــرا ً در
فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــد کــه یکــی از ایــن آثــار،
درخــت چنــار کهنســال در روســتای کندلــج شهرســتان
مرنــد بــود.
منطقــهای خــوش آب و هــوا در میــان مــزارع گل
آفتابگــردان
یکــی از روســتاهای دیدنــی ایــران ،روســتای «عیــش آبــاد»
مرنــد بــا جاذبههــای گردشــگری و جاهــای دیدنــی اســت.
اگــر مســیرتان بــه شــهر تبریز یــا مرنــد افتــاد ،حتماً ســفری
یــک روزه را در برنامــه قــرار دهیــد ،پــس از عبــور از صوفیــان
و رســیدن بــه ســه راهــی مرنــد ،حــاال وارد جــاده ســمت
چــپ پمــپ بنزیــن شــوید تــا بــه مــوازات ســد شــهید
کالنتــری وارد جــاده ورودی روســتاهای «انامــق» و «محبوب
آبــاد» شــوید ،در ایــن مســیر پــس از پشــت سرگذاشــتن
جادههــای فرعــی ایــن روســتاها ،در ســمت چــپ جــاده
بایــد وارد راه فرعــی دیگــری شــوید کــه شــما را بــه عیــش
آبــاد میرســاند .ایــن مســیر فرعــی بســیار تماشــایی اســت
دامنههــای کــوه «میشــو» در ایــن مســیر بــا مــزارع گل
آفتابگــردان پوشــیده شــده و بســیار تماشــایی اســت.
در راه برگشــت هــم میتوانیــد بــا خریــد فرآوردههــای
باغــی مثــل لواشــک تــرش و انــواع قیســی از ســوغاتی
عیــش آبــاد بهــره منــد شــوید ،اگــر بــه ســبزیجات عالقــه
داریــد ،میتوانیــد از خانمهــای خــوش ســلیقه روســتا هــم
ســبزیجات صحرایــی مثــل پونــه تــازه یــا خشــک خریــد
کنیــد.
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در یــک روز بهــاری ،وقتــی از میــان درختــان گــردو و زردآلــو
و گیالسهــای چشــم نــواز پیــاده و قــدم زنــان مــیروی،
رودخانــه پــر آبــی را میبینــی کــه بــه یــک آبشــار خنــک
منتتهــی میشــود کــه میتوانــد یــک روز خاطــره انگیــز
بهــاری یــا تابســتانی را برائــت رقــم بزنــد.
عیــش آبــاد روســتای کوچکــی بــا زمینهــای سرســبز
کشــاورزی و باغهــای میــوه اســت؛ آبشــار پرآبــی در
کنــار ایــن روســتا قــراردارد ،ایــن آبشــار  ۱۵متــری از دل
کوهســتان «میشــو» سرچشــمه میگیــرد و وقتــی از البــه
الی صخرههــا پاییــن میریــزد ،چشــم انــداز زیبایــی خلــق
میکنــد ،پوشــش گیاهــی در اطــراف ایــن آبشــار ،منظــره
آن را دیدنــی تــر کــرده اســت.
عیــش آبــاد معــروف تریــن آبشــار ایــن منطقــه را دارد،
ایــن آبشــار حــدود  ۱۵متــر ارتفــاع دارد ،اگــر کفــش
مناســب همــراه داریــد ،میتوانیــد بــا یکــی  ۲ســاعت
پیــاده روی خــود را بــه آبشــار برســانید ،بــرای رســیدن بــه
آبشــار کافــی اســت ،عکــس مســیر رودخانــه راه بیفتیــد
در مســیر آبشــار بــه یــک آبشــار دیگــر هــم برمــی خوریــد
کــه در ایــن فصــل عبــور از آن چنــدان ســخت نیســت؛

میتوانیــد بــا احتیــاط از روی ســنگهای بــزرگ
درونــش رد شــوید ،اگــر هــم میترســید کــه خیــس
شــوید ،بایــد راه تــان را دورتــر کــرده و کمــی کوهنــوردی
کنیــد تــا بــه آبشــار اصلــی برســید.
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
شــهر مرنــد ،بــا گــذر از روســتاهای مالیوســف ،شــوردرق و
پیــام (یــام) ،دیــزج ،انامــق ،محبــوب آبــاد و عیــش آبــاد کــم
کــم بــه ایــن روســتا میرســید.
ایــن روســتا عــاوه بــر درخــت و باغهــای زیبــا ،دارای
گورســتان قدیمــی اســت کــه در بــاال دســت روســتا قــرار
گرفتــه و مدفــن «شــیخ پیربابــا بــن برالدیــن» اســت.
گفتــه میشــود چــون مــزار پیربــاال در بــاال دســت روســتا
قــرار دارد ،نــام روســتا بــه «پیربــاال» مشــهور شــده اســت،
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محوطــه تاریخــی ایــن گورســتان بــه همــراه ســنگ مــزار
بســیار بــزرگ و دو طرفــه پیربابــا کــه تاریــخ ســال ۹۰۶
هجــری قمــری روی آن ثبــت شــده از جاذبههــای تاریخــی
ایــن روســتای خــوش آب و هواســت.
پــس از گشــت و گــذار در روســتا ،وقــت نمــاز ظهــر و عصــر،
ســری بــه مســجد قدیمــی روســتا کــه بــه نــام «مســجد
کوچــک» مشــهور اســت بزنیــد ،ایــن مســجد بارهــا مــورد
مرمــت و بازســازی قــرار گرفتــه امــا هنــوز هــم فــرم تاریخی
خــود را حفــظ کــرده ،ایــن مســجد ماننــد نامــش بســیار
کوچــک اســت.
برخــی از خانههــای قدیمــی ایــن روســتا هــم هنــوز جذابــت
و فــرم ســنتی خــود را حفــظ کردهانــد.
امــا در نزدیکــی روســتا و در امتــداد مســیر رودخانــه در
درههــای میشــو ،آبشــار زیبایــی قــرار دارد ،بــرای دیــدن
آن بایــد بــا پــای پیــاده از دره رودخانــه عبــور کنیــد ،بــه
همــراه داشــتن کفــش راحــت و ســبک ،یــک بطــری آب و
خوراکیهــای پــر انــرژی یادتــان نــرود.

امــا از دیگــر روســتاهای دیدنــی شهرســتان مرنــد ،روســتای
«اویندیــن» اســت ،ایــن روســتا بــا قدمــت  ۱۴۰۰ســاله ،بــا
آب و هوایــی خــوب و دلپذیــر بــا جاذبههــای گردشــگری
طبیعــی همه ســاله میزبــان بیشــتر گردشــگران اســتانهای
کشــور اســت.
ایــن روســتا بــه دلیــل دارا بــودن آبهــای معدنــی و درمانی،
بــه یکــی از قطبهــای گردشــگری اســتان آذربایجــان
شــرقی تبدیــل شــده اســت؛ اویندیــن از شــمال به روســتای
خانــه ســر ،از جنــوب بــه روســتای هلــق ،از شــرق بــه
روســتای هاویســتین و از غــرب بــه کــوه کیامکــی مشــرف
میشــود.
آبشــار میــان دره بــه ارتفــاع  ۲۰متــر ،صخرههــای بــزرگ
جهــت صخــره نــوردی ،تفرجــگاه معــروف و سرســبز
«لزگــه» ،چشــمههای معــروف «قــزل چشــمه و زلفــی
چشــمه ســی» و قبرســتان تاریخــی «دوزالخ» بــا قدمتــی
 ۵۰۰ســاله از جملــه مناطــق جــذاب و دیدنــی ایــن روســتا
بــه شــمار مــیرود.

روستایی با آبهای معدنی و درمانی

روستایی با لباسهای محلی کم نظیر
اگــر بــه منطقــه ییالقــی عالقــه منــد هســتید و دوســت
داریــد بــه روســتایی آرام و کــم جمعیــت ســفر کنیــد،
پیشــنهاد میکنــم روســتای «دوگیجــان» مرنــد را انتخــاب
کنیــد.
در ایــن منطقــه ییالقــی حــدود  ۳۰۰نفــر زندگــی میکننــد
ایــن روســتا خــوش آب و هــوا ،کوهســتانی ،دارای مردمانــی
خونگــرم و مهمــان نــواز و ســختکوش اســت؛ مــردم ایــن
روســتا بــه شــغلهای دامــداری ،قالیبافــی و کشــاورزی
مشــغول هســتند.
اگــر در محلههــای خاکــی روســتا قــدم بزنیــد ،زنانــی بــا
لباسهــای محلــی میبینیــد کــه لباسهایشــان در نــوع
خــود از نظــر رنــگ و اشــکال پارچــه کــم نظیــر اســت،
چیــزی کــه ایــن روزهــا در کمتــر روســتایی میتــوان نمونــه
آن را مشــاهده کــرد.
جهــت رفتــن بــه ایــن روســتا در شهرســتان مرنــد پــس از
گذشــتن از روســتای اردکلــو ،زرقــان و بنــاب بــه ارتفاعــات
ایــن روســتا میرســید.
امــا بازدیــد غــار زیبــای ایــن روســتا را فرامــوش نکنیــد ،ایــن
غــار کــه از نــوع غارهــای اســتالکتیت اســت ،دهانــه غــار بــه
عــرض  ۵/۳متــر اســت ،غــار بــه فاصلــه حــدود  ۶کیلومتــری
شــرق روســتا واقــع شــده کــه از دو مســیر مالــرو میشــود
بــه آن رســید؛ ورود بــه غــار بصــورت تقریبــاً عمــودی
از ســوراخی کــه بایــد بــه صــورت تــک تــک وارد آن شــد
امــکان پذیــر اســت.
امیدواریــم لحظــات خوشــی در شهرســتان مرنــد ،شــهر نوح
نبی ســپری کــرده باشــید.
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روستاهای نمونه گردشگری اردبیل را بشناسیم؛

غنای فرهنگ بومی و جاذبههای طبیعی؛ جادوی روستاگردی در اردبیل
فرهنــگ بومــی غنــی و متنــوع و جاذبههــای 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
 ۷۶درصــد 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  ۱۰روســتای نمونــه
گردشــگری کــه ترکیبــی از جاذبــه هــای طبیعــی بکــر و دســت نخــورده و
آثــار تاریخــی و باســتانی اســت مــی توانــد بــه یکــی از قطــب هــای مهــم
کشــور در ایــن شــاخه گردشــگری باشــد ،منــوط بــه اینکــه روســتاهای هدف
گردشــگری اســتان معرفــی و شناســانده شــوند.
در ایــن گــزارش تــاش مــی شــود برخــی از روســتاهای دارای جاذبــه
گردشــگری طبیعــی و نیــز تاریخی براســاس موقعیــت جغرافیایــی ،فرهنگی،
آثــار طبیعــی و باســتانی و ...معرفــی شــوند.
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 ،عــاوه بــر آن در در داخــل روســتا و در دل زمیــن لولــه های
ســفالی قــرار دارد کــه قدمــت آن مشــخص نیســت.

در زیــر تپــه غــاری بــه نــام «کهــل لــر» بــا ورودیهــای متعــدد وجــود دارد کــه تعــدادی از
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  ۱۲کیلومتــری شهرســتان نیــر و چهــار کیلومتــری جــاده نیــر
اردبیــل قــرار گرفتــه و دارای طبیعــی ســر ســبز و و آب هــوای خنــک و معتــدل بــوده امــا
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 اســام و اســتقرار طوالنــی در دوران تاریخــی
قبــل از اســام 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  ۱۸متــر طــول و  ۴متــر عــرض اســت.
در ایــن مجموعــه  ۱۰اتــاق معمولــی کــه دارای تاقچــه هایــی جهــت قــرار دادن وســائل
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
انــد .عمــق چاههــای منفــرد حــدود ســه متــر و عمــق چاههــای گــذرگاه حــدود دو متــر
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،
فضــای تاریــک داخلــی همچنیــن وجــود چاههــای منفــرد بــا کاربــرد تلــه ای شــکل آن و
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
نقشــه راهنمــا ،تامیــن روشــنایی داخلــی و تــاش در جهــت کشــف و شناســائی همــه
فضاهــای کنــده شــده را ضــروری مــی ســازد تــا عــاوه بــر کشــف واقعیت هــای بیشــتری در
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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
ایــن روســتا دهکــده ای ســنگی بــا مجموعــه ای از خانــه
هــای ســنگی منفــرد بــه صــورت یــک پدیــده معمــاری
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
ســنگی در آن قــرار گرفتــه انــد قــوردی قیــه ،تپــه چلــه
خانــه ،قــره قیــه و مســجدیری نامیــده مــی شــود.
بررسـی هـای محدود و سـفالهای پراکنـده در سـطح و داخل
خانـه هـای سـنگی مربـوط بـه ادوار مختلـف از جملـه دوره
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زیــر ســنگ نبشــته هــا محــراب بــوده و در بــاالی لچــک
آن دو گل هفــت پــر نقــش یافتــه اســت .در بــاالی نبشــته
هــای ســاقه و بــاالی آن کالهکــی بــا  ۱۲تــرک ،شــبیه کاله
دراویــش وجــود دارد و شــهادتین بــا کالم علــی خلیفــه اهلل
منقــور اســت.
در صــورت ســاماندهی قبرســتان تاریخــی اونــار و جمــع
آوری ســنگ قبرهــا و کتیبــه هــای پراکنــده در آن محوطــه
و تبدیــل بــه مــوزه رو بــاز و همچنیــن احیــاء دیگــر آثــار
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
گردشــگری مهــم بــه حســاب آورد.
آثــار باســتانی و تاریخــی دهکــده
اونــار مقبــره ســید جعفــر ،ســنگ
افراشــته ،قبرســتان تاریخــی ،چنــار
کهنســال ،قلعــه بربــر ،مســجدجامع،
(ع)،
علــی
مســجدحضرت
مســجدابراهیم آبــاد و ...اســت.
آرامــگاه مطهــر ســید جعفربــن
موســی کاظــم (ع) در شــمال خــاوری
روســتای انــار از توابــع بخش مشــگین
خــاوری در وســط یــک بــاغ سرســبز
وســیع واقــع شــده اســت .ایــن
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همچنیــن ایــن روســتا دارای دو دهنــه آبگــرم معدنــی بــه
نــام هــای «حمــام دره ســی» و «ایســتی ســو» مــی باشــد
که ایــن آبگــرم هــا از دســته آبهــای کلروســدیک و بیکربناته
میباشــند و درجــه حــرارت آنهــا بــه ترتیــب  ۳۳و  ۴۸اســت.
ایــن آبگــرم هــای طبیعــی و معدنــی بــرای درمــان دردهــای
عصبــی و رماتیســم مفیــد اســت .این منطقــه در ســال  ۸۸به
عنــوان منطقــه نمونــه گردشــگری بــا درجــه اســتانی مــورد
تصویــب دولــت قــرار گرفتــه اســت.
روستای ییالقی و باصفای بیله درق
روســتای ییالقــی و باصفــای بیلــه درق از توابــع دهســتان
آبگــرم در ارتفــاع  ۱۸۲۰متــر از ســطح دریــا در کــف و دامنــه
هــای تپــه هــای شــمال و جنــوب دهکــده و در فاصلــه ســه
کیلومتــری شــمال ســرعین قــرار گرفتــه اســت.
ایــن دهکــده ییالقــی بــا آب و هــوای مطبــوع و دلپذیــر از
جاذبــه هــای توریســتی منطقــه ســرعین بــوده کــه بــه
ســبب برخــورداری از مواهــب طبیعــی ماننــد آبهــای معدنی
جهــت اســتعمال داخلــی و خارجــی ،دره ای زیبــا بــا درختان
و چمنزارهــای پــر از گل و گیــاه ،کندوهــای عســل کــه در
چمنزارهــا گســترانیده شــده جلــوه و جذابیــت خاصــی بــه
ایــن دهکــده بخشــیده اســت.
وجــود محــل هــای اقامتــی ،کافــه هــا و رســتوران هایــی
بــا تخــت هــا و میــز و صندلــی هــای چیــده شــده در زیــر
برگهــای درختــان بــه صــورت چتــری بــزرگ و ســایه بانــی

اشکانی و سـفالها و قوسـهای جناغی در کنده های صخره ای
شـبیه به آثار ساسـانیان و دورانهای اسلامی 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
همــه نــوع زیســتگاه اعــم از اتاقهــای منفــرد و مجتمــع در
ابعــاد مختلــف بــا راهروهــای مرتبــط بــه هــم و ســقف هــای
هاللــی شــکل و قوســهای جناغــی ،مســطح ،بــا تاقچــه هــا،
جاچراغــی ،جــای رختخــواب و غیــره وجــود دارنــد کــه در
دل کوههــا و صخــره هــای مذکــور پراکنــده انــد و بــه لحــاظ
تعــداد زیــاد و تنــوع آنهــا و قابــل توجــه بــودن از لحــاظ
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  ۲۰کیلومتــری شــرق مشــگین شــهر واقع
شــده و در آن از اوایــل اســام تــا دوران معاصــر آثــار فرهنگی
بــی شــماری بــه چشــم مــی خــورد از آن جملــه قلعــه بربــر،
قبرســتان اســامی بــا ســنگ افراشــته و ســنگ قبرهایــی
در اشــکال و خطــوط مختلــف بــه نــام پیــر ،درخــت کهــن
ســال چنــار بــه نــام بابــا چنــار بــا بیــش از هــزار و ۲۰۰ســال
قدمــت در مرکــز روســتا و تپــه هــای باســتانی متعــدد.
در روســتای اونــار مشــگین شــهر و در  ۲۴کیلومتــری ایــن
شــهر ،گورســتانی وجــود دارد کــه ســنگ قبرهای متنــوع آن
از نظــر شــکل و جنــس و نبشــته هــای متعــدد جالــب توجه
اســت .روی ســنگ گورهــای موجــود در ایــن گورســتان
نشــانه هایــی هــم چــون ســتاره شــش پــر ،تصویــر چکــش
ســاده و جــز آن دیــده مــی شــود.
زیباتریــن ایــن ســنگ هــا یــک جفــت ســنگ قبــر افراشــته
بــه ارتفــاع  ۱.۶۲متــر اســت کــه دارای نبشــته ای اســت .در

امامــزاده مســجدی بــزرگ دارد کــه دارای ســه درب اســت.
قبــر شــریف امــام زاده ســید جعفــر (ع) در ضلــع جنــوب
خــاوری مســجد قــرار گرفتــه کــه در بــاالی آن بــر ســقف
مســجد گنبــدی بــزرگ بنــا شــده اســت.
روســتای ایالنجیــق بــا باغهــای ســحرآمیز و آبگــرم
هــای درمانــی
روســتای ایالنجیــق کــه در  ۹کیلــو متــری غــرب نیــر در
کنــار جــاده ارتباطــی نیــر بــه ســراب قــرار گرفتــه دارای
طبیعتــی زیبــا بــا بــاغ هــای بکــر و طبیعــی مــی باشــد،
رود خانــه «بالقلوچــای» کــه در امتــداد خــود از وســط شــهر
اردبیــل نیــز عبــور مــی کنــد ،از میــان بــاغ هــای بهشــتی
ایــن روســتا عبــور کــرده و جاذبــه ای ســحرانگیز را در برابــر
چشــم گردشــگران ایجــاد مــی کنــد.

طبیعــی باعــث اســتقبال گردشــگران از جاذبــه هــای ایــن
روســتا مــی شــود.
از جاذبــه هــای طبیعــی ایــن دهکــده مــی تــوان بــه وجــود
آبشــارهایی در طــول مســیر رودخانــه بیلــه درق اشــاره کــرد.
ایــن روســتا همچنیــن دارای غارهــای بــزرگ و کوچــک در
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
مــی باشــد ،مکانــی طبیعــی و مناســب جهــت اســتراحت
گردشــگران اســت.
آب و هــوای خنــک ،اماکــن اقامتــی ،تفریحــی ،خدماتــی،
جوشــش آب معدنــی ،آبگــرم ،نــوع بافــت منــازل مســکونی،
بافــت ســنتی ،صنایــع دســتی و محلــی از شــاخصه هــای
ایــن روســتا اســت.
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از تنگه بهرام تا سیاه گاو

شاخص ترین آثار ایالم برای گردشگران

اســتان ایــام بــا آثــار شــاخص گردشــگری مثــل دریاچــه
دوقلــوی ســیاه گاو ،تنگــه بهــرام چوبیــن ،شــهر تاریخــی
ســیمره ،چشــمه قیــر و...در انتظــار گردشــگران نــوروزی
اســت.
بســیاری از کســانی کــه تاریــخ را مطالعــه کــرده باشــند بــا
نــام «عیــام» آشــنا هســتند ولــی بهتراســت بــرای اینکــه
گوش ـهای از تاریــخ عیــام را از نزدیــک ببینــد بــه اســتان
ایــام ســفر کننــد و ایــام کنونــی جزئــی از کشــور عیــام
باســتان بــوده و هــم اکنــون آثــار تاریخــی بــا قدمــت ۱۰
هــزار ســاله در ایــن اســتان وجــود دارد کــه ایــن را بــه
اثبــات رســانده اســت.
اســتان ایــام بــا داشــتن  ۶۴۱هــزار هکتــار اراضــی جنگلی،
 ۱۵رودخانــه دائمــی  ۲۰،ســراب ،یــک هــزار و  ۵۰۰اثــر
تاریخــی ،چشــمههای آب گــرم متعــدد ،یــک هــزار گونــه
گیاهــی ،ســه منطقــه حفاظتشــده ،پنــج ذخیــرهگاه
جنگلــی و حــدود  ۸۰زیســتگاه حیاتوحــش ازنظــر تنــوع
زیســتی و محیطزیســت طبیعــی از جایــگاه ممتــازی در
کشــور برخــوردار و بــه عــروس زاگــرس نیــز شــهرت دارد.
تپه علی کش
ایــن تپــه باســتانی در نزدیکــی شهرســتان دهلــران از توابع
اســتان قــرار دارد و در آن ســه دوره فرهنگــی مشــخص
شــده اســت و آنهــا را بــا نامهــای دوره بزمــرده ،دوره
علیکــش و دوره محمدجعفــر شناســایی کردهانــد.
ایــن تپــه بــه خوبــی قدمــت  ۱۰هــزار ســاله اســتان
ایــام را ثابــت کــرده اســت هــر چنــد در آثــار تاریخــی
کــه در دوره عیالمــی در چغازنبیــل و هفــت تپــه وجــود
دارد بــه روشــنی در مــورد تاریــخ عیــام اظهــار نظــر
شــده اســت.
تنگــه رازیانــه؛ خارقالعادهتریــن اثــر طبیعــی
ایــام
تنگــه رازیانــه اثــر طبیعــی شهرســتان بــدره اســت کــه
در دامنــه ارتفاعــات کبیرکــوه قرارگرفتــه و دقیق ـاً از کنــار
جــاده ایــام  -دره شــهر امتدادیافتــه و محلــی بــرای تفــرج
گردشــگران نیــز هســت امــا ایــن اثــر طــی ســالهای

گذشــته در فهرســت
طبیعــی
آثــار
ملــی کشــور نیــز
ثبتشــده اســت.
ایــن اثــر طبیعــی
چــه بــه لحــاظ
و
طبیعــی
گردشــگری و چــه بــه لحــاظ علــم زمینشناســی در کشــور
بینظیــر اســت و ایــن شــکاف  ۱۰تــا  ۳۰متــر عمــق دارد
و طــول آن نیــز بــا مارپیچهایــش هــزار و  ۲۰۰متــر اســت
کــه در نــوع خــود زیباســت.
تنگــه رازیانــه کــه ظاهــرا ً بــه دلیــل رویــش رازیانههــای
وحشــی در نزدیکــی آن بــه ایــن نــام معــروف شــده،
در  ۵۰کیلومتــری جــاده ایــام -بــدره
قــرار دارد ،جایــی در نزدیکــی روســتای
کوهســتانی چنارباشــی کــه تــا شــهر
ایــام حــدود  ۴۵کیلومتــر فاصلــه دارد.
طبیعــت منطقــه تنگــه رازیانــه آنقــدر
غنــی و دیدنــی اســت کــه ســال
گذشــته  ۷۵هکتــار از اراضــی ایــن تنگــه
بهعنــوان اثــری طبیعــی -ملــی معرفــی
و بــه فهرســت میــراث طبیعــی کشــور
اضافــه شــد .بعــدازآن بــود کــه تنگــه
رازیانــه ،موردتوجــه زمیــن شناســان و
پژوهشــگران هیدرولوژی و محیطزیســت
قــرار گرفت تــا شــاید در آینــدهای نزدیک
بــه زیســتگاهی امــن و پربــار بــرای
حیاتوحــش غــرب کشــور تبدیــل
شــود.
شــهر تاریخــی ســیمره؛ بزرگتریــن
محوطــه تاریخــی اســتان ایــام
مورخــان و تاریخنــگاران در گذشــته
و حــال هرکجــا کــه نــام ایــام
بــرده میشــود از ســیمره دره
شــهر بهعنــوان شــهر باســتانی نــام
میبرنــد ،در میــان آثــار تاریخــی
شهرســتان یــک اثــر بهعنــوان شــهر
تاریخــی «ســیمره» وجــود دارد ،شــهر
تاریخــی ســیمره بزرگتریــن محوطــه
تاریخــی اســتان ایــام محســوب
میشــود ،ایــن شــهر تاریخــی در

حاشــیه جنــوب شــرقی شــهر کنونــی شهرســتان دره
شــهر واقعشــده اســت.
شــهر تاریخــی ســیمره بزرگتریــن محوطــه تاریخی اســتان
ایــام محســوب میشــود ،شــهر تاریخــی ســیمره در
حاشــیه جنوب شــرقی شــهر کنونــی شهرســتان دره شــهر
واقــع شــده اســت.
ایــن اثــر تاریخــی بزرگتریــن محوطــه تاریخــی در ســطح
اســتان ایــام را تشــکیل میدهــد کــه بالــغ بــر ۲۰۰
هکتــار اســت.
ایــن شــهر تاریخــی جــز نخســتین آثــار تاریخــی
ثبــت شــده اســتان ایــام در آثــار ملــی بــوده اســت،
محوطــه تاریخــی ایــن شــهر طبــق مطالعــات و
کاوشهــای انجــام گرفتــه مربــوط بــه قــرون اولیــه
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اســامی اســت.
ایــن شــهر تاریخــی جــز نخســتین آثــار تاریخــی
ثبــت شــده اســتان ایــام در آثــار ملــی بــوده اســت،
محوطــه تاریخــی ایــن شــهر طبــق مطالعــات و
کاوشهــای انجــام گرفتــه مربــوط بــه قــرون اولیــه
اســامی اســت.
تنگه بهرام چوبین
تنگــه بهــرام چوبیــن از آثــار تاریخــی و طبیعــی
اســتان ایــام اســت کــه مربــوط بــه دوره ساســانی
اســت و در شهرســتان دره شــهر اســتان واقــع شــده
اســت.
ایــن تنگــه عظیــم بــا صخرههــای بلنــد و ضخیــم در دامنــه
کبیرکــوه در دره شــهر قــرار دارد کــه بــه اســم «تنگــه بهرام
چوبیــن» لقــب گرفته اســت.
چشمه قیر دهلران
یکــی از دیدنیهــای منحصربــه فــرد اســتان ایــام کــه
ایرانیــان هوشــمند از دســت کــم ســه هزارســال پیــش از
آن اســتفاده صنعتــی ،بــه ویــژه در صنعــت دریانــوردی و
ســاختمانی ،کردهانــد چشــمه قیــر روان اســت.
چشــمه قیــر دهلــران یکــی از پدیدههــای نــادر طبیعــی
اســتان ایــام اســت و از بینظیرتریــن عجایــب طبیعــی
اســتان ایــام بــه شــمار م ـیرود.
ایــن چشــمه شــامل یــک چشــمه اصلــی و ســه چشــمه
فرعــی اســت کــه در حــدود  ۸۵هکتــار مســاحت دارد و
بــرای رســیدن بــه ایــن چشــمه ســیاهرنگ کــه دهانــه آن
 ۹متــر اســت بایــد از شــهر دهلــران بــه ســمت بوســتان
جنگلــی آبگــرم رفــت.
ایــن اثــر طبیعــی بــه عنــوان یکــی از آثــار تفریحــی،
توریســتی اســتان ایــام و بــا ظرفیــت اقتصــادی ویــژه در
 ۷کیلومتــری شــهر دهلران قــرار دارد و ســالیانه بــه ویژه در
ایــام نــوروز گردشــگران زیــادی از ایــن اثــر طبیعــی بازدیــد
میکننــد.
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 پدیدههــای
طبیعــی کشــور اســت و همــواره مــورد توجــه بســیاری
از گردشــگران بــوده اســت .اطــراف آن را دشــتها و
کوههــای نســبتاً مرتفــع فراگرفتــه و دارای جلوههــای
بهــاری و پاییــزی جــذاب و دیدنــی اســت.
دو دریاچــه زیبــا بــه وســیله کانلــی طبیعــی بــه عــرض
 ۸متــر و عمــق  ۴متــر بــه طــول  ۷۰متــر بــه هــم مرتبط
هســتند .ایــن دو دریاچــه دارای آبــی زالل هســتند بــه
طــوری کــه میتــوان تــا عمــق  ۳۰متــری آن را کــه
شــبیه آکواریــوم پــر از ماهــی اســت ،مشــاهده کــرد.
دریاچــه دو قلــوی ســیاه گاو آبدانــان شــامل دو دریاچــه
یــا چشــمه باالدســت و پاییــن دســت اســت کــه عمــق
هــر کــدام از آنهــا بیــش از  ۲۰متــر بــوده کــه توســط
یــک کانــال رودخانــهای  ۱۰متــری بــه هــم متصــل
شــده اســت.
در دریاچههــای شــیرین مثــل ایــن دریاچــه آب بــه طــور
دائــم جریــان داشــته و در حرکــت اســت و همیشــه مقداری
آب وارد آن شــده و از طــرف دیگــر خــارج میشــود.
رودخانــه ســیاه گاو پــس از عبــور از بیــن صخــره ،دره و
ارتفاعــات کبیرکــوه در  ۴۵کیلومتــری جنــوب شــرقی
شهرســتان آبدانــان بــه دو دریاچــه تبدیــل میشــود کــه
دریاچــه نخســت بــا اختــاف ســطح انــدک در باالدســت

دریاچــه دوم قــرار گرفتــه اســت.
بــرای رســیدن بــه دریاچــه ســیاه گاو بایــد از درون شــهر
آبدانــان  ۸کیلومتــر جــاده آســفالت را پشــت ســر بگذاریــد
و بــا عبــور از پــل و  ۵۰۰متــر پیــاده روی بــه دریاچــه
میرســید.
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.
ایــن اثــر مهــم تاریخــی از ســنگهای بســیار تشــکیل
شــده و چیــدن و شــکل گرفتــن ســنگها موجــب یــک
طــاق شــده کــه از ظرافــت و نکات بســبار ریــزی برخــوردار
اســت.
ایــن اثــر تاریخــی کــه بــه دوره ساســانی متعلــق اســت
دارای معمــاری خــاص اســت و ســنگهای ایــن بنــا در
طــول زمــان بــه دلیــل ضخامــت هنــوز از بیــن نرفتهانــد.
نــوع معمــاری بنــا ،نــوع مصالــح بهکاررفتــه در بنــا ،شــمار
انــدک ایــن بناهــا در کشــور ،قــرار گرفتــن بــر ســر یکــی از
راههــای فرعــی و میانبــر از عــراق بــه کرمانشــاه و از همــه
مهمتــر تفــاوت در شــیوه ســاخت ایــن اثــر بــا بناهــای
مشــابه و هــم عصــر و ناشــناخته بــودن اثــر ،از خصوصیــات
ایــن بنــا بــه شــمار میآینــد.
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منطقــه المــوت یکــی از مقاصــد گردشــگری زیبــا و ارزان
قیمــت اســتان در روزهــای نــوروز اســت کــه بــا قلعــه هــا،
غــار و دریاچــه چشــم نــواز خــود مــی توانــد خاطــرات بــه
یادماندنــی از یــک ســفر بــا طــراوت را رقــم بزنــد.
ســرزمین المــوت بخشــی از حــوزه آبریــز کاســپین اســت که
در شــمال و شــمال شــرقی شــهر قزوین قــرار دارد.
ایــن منطقــه در تقســیمات جغرافیایــی بــه  ۲منطقــه رودبار
المــوت (المــوت شــرقی) و رودبــار شهرســتان (المــوت
غربــی) تقســیم شــده اســت .رودبــار المــوت بــه مرکزیــت
معلــم کالیــه بــا  ۹۶روســتا و جمعیــت ســاکن در حــدود
 ۳۰هــزار نفــر در تابســتان و رودبــار شهرســتان بــه مرکزیــت
رازمیــان دارای  ۱۰۴روادســتا و جمعیتــی در حــدود  ۴۵هزار
نفــر اســت.
زبــان رایــج مــردم ایــن منطقــه فارســی و تاتــی اســت و
نواحــی کــه بــا اســتانهای مازنــدران و گیــان هــم مــرز
هســتند ،بــه زبــان گیلکــی و مازندرانــی تکلــم میکننــد.
قلــل شــاه البــرز بــا بلنــدای بیــش از  ۴هــزار و  ۲۰۰متــر
در ســرزمین باســتانی المــوت ،همیشــه پوشــیده از بــرف
هســتند.
از دیگــر بلندیهــای آن میتــوان بــه خشــچال ،شــاتان و
هــودکان اشــاره کــرد .منطقــه المــوت بــه واســطه حضــور
حســن صباح و رشــد فرقه اســماعیلیه شــهرت جهانــی دارد.
قلعههــای معــروف المــوت ،لمبســر ،میمــون دژ ،نویزرشــاه
و قســطین الر بــر بلنــدای تیــزی کوههــای ســربه فلــک
کشــیده ایــن ناحیــه خودنمایــی میکننــد.
طبیعــت زیبــا و حیــات وحــش المــوت ،چشــمه ســارها و
رودهــای بــزرگ و کوچــک ،شــالیزارهای برنــج و باغهــای
میــوه ،همــه جلــوهای از زیباییهــای ایــن منطقــه اســت.
در ضمــن وفــور اقامتگاههــای بــوم گــردی بــا هزینــه
اجــاره پاییــن ،المــوت را بــه منطقـهای جــذاب و ارزان بــرای
گردشــگران ایرانــی و خارجــی مبــدل کــرده اســت.
قلعههای الموت و لمبسر
ایــن قلعــه کــه در شــمال غربــی اســتان قزویــن و در نزدیکی
روســتای گازرخــان قــرار دارد ،شــهرت خــود را مدیــون
حســن صبــاح ،مــروج مذهــب اســماعیلیه در دوره ســلجوقی

اســت.
آن طــور کــه در تاریــخ آمــده ،حســن صبــاح پــس از رانــده
شــدن از دربــار ملکشــاه ســلجوقی ،بــرای فراگیــری اصــول
مذهــب اســماعیلیه نــزد فاطمیــان مصــر رفــت و در مــدت
کوتاهــی بــه داعــی کبیــر (مبلــغ بــزرگ) ملقــب شــد .او پس
از بازگشــت سراســر ایــران را جهــت یافتــن مقــری بــرای
فعالیتهایــش زیــر پــا نهــاد و در نهایــت ناحیــه المــوت را
بــرای ایــن کار برگزیــد.
در مــورد ســال ســاخت ایــن قلعــه میــان مورخــان اختــاف
نظــر اســت ،امــا بایــد آن را متعلــق بــه ابتــدای دوره اســامی
دانســت .حســن صبــاح در ســال  ۴۸۲هجــری قمــری ایــن
قلعــه را تصــرف و بهــای آن را کــه معــادل  ۳هــزار دینــار طال
بــود ،بــه حاکــم رانــده شــدهاش پرداخــت.
ایــن قلعــه در ســال  ۶۵۴هجــری 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.
بــه دلیــل حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی آثــار بــه جــای
مانــده از ایــن قلعــه بســیار انــدک اســت .بــا ایــن حــال
افســانه جبرئیــل زاده ،کارشــناس مرمــت و نگهــداری اداره
کل میــراث فرهنگــی اســتان بــا بیــان اینکــه ســازمان
میــراث فرهنگــی بــه دنبــال اطالعــات بیشــتر دربــاره ایــن
قلعــه تاریخــی اســت ،عنــوان کــرد :تحقیقــات در ایــن قلعــه
افســانهای ادامــه دارد و اداره کل میــراث فرهنگــی درصــدد
اســت کــه بــا حفاریهــای علمــی ،تاریــخ واقعــی ســاخت
بنــا را مشــخص کنــد.
ایــن کارشــناس گردشــگری ،همچنیــن در پاســخ بــه
پرسشــی دربــاره هزینههــای ســفر بــه ایــن قلعــه و اقامــت
در روســتای مجــاور ایــن قلعــه یعنــی روســتای گازرخــان،
گفــت :بــا توجــه بــه وفــور اقامتگاههــای بــوم گــردی فــراوان
در ایــن منطقــه ،گازرخــان میتوانــد یکــی از نقــاط جــذاب
بــرای گردشــگران در ایــام نــوروز باشــد؛ چــرا کــه هــر
مســافری میتوانــد بــا شــبی  ۳۰تــا  ۳۵هــزار تومــان در ایــن
روســتا اقامــت کنــد و از جاذبههــای طبیعــی آن و همچنیــن
قلعــه المــوت بازدیــد کنــد.
امــا از مهمتریــن قــاع اســماعیلیه در عصــر ســلجوقی ،قلعــه

لمبســر اســت کــه در بخــش رودبــار شهرســتان و در شــمال
شــرقی شــهر رازمیــان قــرار دارد .در مــورد ســال ســاخت
ایــن بنــا در هیچیــک از متــون تاریخــی ذکــری بــه میــان
نیامــده اســت.
ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت ویــژه خــود در دوره تســلط
اســماعیلیه اهمیــت و شــهرت بســیار پیــدا کــرد و پــس از
قلعــه المــوت مهمتریــن قلعــه آن دوره بــه شــمار میرفــت.
قلعــه لمبســر بــاالی کــوه گســترده و مســطحی قــرار دارد و
بــه دلیــل وجــود رودهــای اطــراف در دامنــه غربــی ،شــرقی
و جنوبــی ،از ســایر رشــته کوههــای پیرامــون خــود جــدا
مانــده اســت .در بخشــی از ضلــع شــرقی بنــا ،دیــواری بزرگ
بــه ارتفــاع  ۱۰متــر وجــود دارد کــه بخشهایــی از بــاروی
آن باقــی مانــده اســت.
آب قلعــه از نینــه رود کــه در فاصلــه  ۲فرســنگی آن قــرار
دارد ،تأمیــن و توســط آبراهــهای کــه در دل ســنگ حفــر
شــده بــود ،در چندیــن آب انبــار ذخیــره میشــد.
مهــدی باقــری ،از هادیــان گردشــگری اســتان ،هزینــه
ســفر بــه قلعــه لمبســر از مبــدا شــهر قزویــن بــا خــودروی
مســافربری را حــدود  ۲۰هــزار تومــان میدانــد و میگویــد:
بــرای اقامــت در اطــراف قلعــه لمبســر ،بایــد بــه ســراغ
خانههــای روســتایی و اقامتگاههــای گردشــگری برویــد کــه
هزینــه آن بــرای هــر نفــر ،بیشــتر از شــبی  ۳۰هــزار تومــان
نیســت.
کاروانسرای پیچ بن
ایــن کاروانســرا که از کاروانســراهای شــاه عباســی محســوب
میشــود ،در  ۱۳۰کیلومتــری قزویــن قــرار دارد .وجــود ایــن
کاروانســرا در انتهایــی تریــن نقطــه المــوت نشــان از تــردد
مســافران و کاروانهــا در دورههــای پیــش اســت.
کاروانســرای پیــچ بــن در کنــار جــاده مالــرو قزویــن بــه
تنکابــن قــرار دارد کــه در حــال حاضــر بــا عریــض کــردن
ایــن جــاده در آینــدهای نزدیــک ،مجــدد حرکــت در آن
آغــاز خواهــد شــد .ایــن کاروانســرا کــه از قطعــه ســنگهای
بــزرگ ،مــات 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،
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یکــی از پرطرفدارتریــن تفریــح گاههــای المــوت اســت.
هزینــه ســفر بــه ایــن کاروانســرا بــا خــودروی مســافربری
نزدیــک  ۲۵هــزار تومــان و هزینــه یــک شــب اقامــت در
یکــی از خانههــای روســتایی اطــراف شــبی  ۲۰تــا  ۳۰هــزار
تومــان اســت.
اوان؛ دریاچهای زیبا و سحرانگیز
ایــن دریاچــه کــه در فاصلــه  ۷۵کیلومتــری شــمال شــرقی
شــهر قزویــن قــرار دارد ،ایــن روزهــا بــه یکــی از نقــاط
پربازدیــد گردشــگری اســتان بــدل شــده و در روزهــای
آفتابــی ،پذیــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت.
طــول ایــن دریاچــه در طویلتریــن قســمت  ،۳۲۵عــرض آن
 ۲۷۵متــر و ژرفــای آن از یــک تــا  ۷/۵متــر در نوســان اســت.
آب دریاچــه از راه چشــمههای کــف دریاچــه و نــزوالت
جــوی تأمیــن میشــود و غلیــان دائمــی آن ســبب زاللــی
و صافــی آب دریاچــه شــده اســت.
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 میکنند ،با خـود چادرهای
مسـافرتی آورده و در کنـار دریاچـه چـادر میزننـد .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 اقامتگاههـای بـوم گـردی و
هتلهـای زیبایـی بـرای اقامـت گردشـگران برخوردار اسـت
کـه هزینه اقامـت در آنها بـرای هر نفـر ،بین شـبی  ۳۰تا ۵۰
هـزار تومان متغیر اسـت.
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لذت ماجراجویی در غار سفیدآب
ایــن غــار در  ۴کیلومتــری روســتای ســفیدآب از توابــع
بخــش رودبــار المــوت غربــی و در دل کــوه ســفید چشــمه
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
متــر میرســد ،همچنیــن دارا بــودن اســتاالگتیت و اســتاال
گمیــت هــای جــوان و بافــت گل کلنــی در ســطح مختلــف،
مقصــد گردشــگری بکــر و ویــژه ای بــرای غارنــوردان و
توریســتهای ماجراجوســت.
احمــد عبدالــی ،کارشــناس زمیــن شناســی دربــاره قدمــت
ایــن غــار آهکــی گفــت :بــر اســاس ســنگهای آهکــی
رســی مربــوط بــه ســازند روتــه ،ســن غــار ســفیدآب بیــن
 ۲۵۰تــا  ۲۹۰میلیــون ســال تخمیــن زده میشــود .اگــر
قصــد ســفر بــه بخــش غربــی المــوت را داریــد ،تماشــای این
غــار زیبــا را از دســت ندهیــد و از اقامــت در ایــن منطقــه
نگــران نباشــید؛ چــرا کــه عــاوه بــر وجــود اقامتگاههــای
بــوم گــردی در روســتای ســفید آب ،میتوانیــد از
اقامتگاههــای مجهــز روســتاهای اطــراف هــم بهــره بگیریــد.
از دره سه هزار تا سیاالن
دره شــرقی -غربــی و بــزرگ المــوت در حــد فاصــل ۲
رشــته کــوه شــاه البــرز در جنــوب و ســیاالن در شــمال و
درهای ژرف و ناهمــوار بــا رودخانــه خروشــان و آبادیهــای
دور و نزدیــک اســت کــه دره ســه هــزار خوانــده میشــود.
کوههــای ســیاالن ،خشــچال و ســرخه کــوه هیــر ،همچــون
ســدی بلنــد مانــع رســیدن ابرهای بــارانزای شــمال کشــور
بــه داخــل دره المــوت میشــوند.
بدیــن لحــاظ کوهنــوردان هنگامــی کــه از المــوت راهــی دره
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ســه هــزار هســتند ،پــس از عبــور از ناحیـهای کوهســتانی به
یکبــاره در ورای قلــه ســیاالن بــه جنگلــی ســبز و باطــراوت
مــی رســند کــه شــکوه و جلــوه آن ،هــر فــردی را بــه یــاد
جنگلهــای زیبــای فیلــم اربــاب حلقههــا میانــدازد.
امــا قلــه ســیاالن کــه از قلــل مرتفــع البــرز غربــی اســت ،از
جلوههــای بکــر و نــاب منطقــه المــوت اســت کــه از غــرب
بــه قلــه  ۳۹۵۰متــری «کندیــگان» و ســپس بــه قلههــای
«گــی جکیــن» و «خشــچال» متصــل میشــود .از ســمت
شــرق نیــز در ابتــدا بــه قلــه «ســیاه» بــا ارتفــاع  ۳۶۵۰متــر
و گردنــه مشــهور «ســلمبار» میرســد .اگرچــه یکــی از
راههــای مهــم بــرای دســتیابی بــه قلــه مســیر «ده هنیــز»
در عمــق دره جنوبــی ســیاالن اســت ،امــا راه گازرخــان بــه
خشــکه چــال میتوانــد از دیدنیهــای زیــادی در طــول
مســیر برخوردارمــان کنــد.
بــرای کوهپیمایــی در ایــن مســیر زیبــا بهتــر اســت شــب
قبــل را در یکــی از اقامتگاههــای روســتایی گازرخــان
بگذرانیــد و بعــد از طلــوع آفتــاب و تابــش گــرم خورشــید
المــوت ،وارد ایــن مســیر جــذاب ،زیبــا و پرفــراز و نشــیب
شــوید.
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«نخجیر»تابلویشگفتیآور
تاریخ۷۰میلیون ساله
غــار نخجیــر دلیجــان ،گنجینــه ناشــناخته ای از تاریــخ زمیــن و تابلــوی
زیبای۷۰میلیون ســاله ای اســت که هنــوز بخش هایــی از آن ناشــناخته مانده و
همــواره اعجــاب و شــگفتی گردشــگران را برمــی انگیــزد.
غــار چــال نخجیــر در پنــج کیلومتــری شــهر نــراق و  ۱۰کیلومتــری شــهر
دلیجــان قــرار گرفته و گنجینــه ای  ۷۰میلیون ســاله از اســرار طبیعــت را در دل
خــود جــای داده اســت.
ایــن غــار  ۱۲کیلومتــری بــا داالن هــا ،دهلیزهــا و اشــکال مختلفــی چــون الک
پشــت و بچــه فیــل و ...نمــادی از رمــز و رازهــای طبیعــت را پنهــان کرده اســت.
غــار چالنخجیــر در دل کــوه کــم ارتقــاع تخــت ،آرام و بــا شــکوهی خــاص
آرمیــده اســت و در دل خــود حکایتهایــی چنــد میلیــون ســاله دارد .ایــن
مجموعــه زیبــا و کــم نظیــر متعلــق بــه دوره ســوم زمین شناســی اســت و یکی
از پدیــده هــای شــگفت جهــان بـه شــمار مـی آیــد کــه در ســال  ۱۳۶۸توســط
گروهــی از کوهنــوردان شناســایی شــده اســت.
دهانــه اصلــی ایــن غــار دارای  ۱۰متــر عــرض و بیــن  ۱۰تــا  ۴۰متــر ارتفــاع
اســت کــه هــر بیننــده ای بــا گــذر از ایــن دهانــه و ورود بــه غــار بــه حیــرت و
تفکــر فــرو م ـی 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  ۸تــا  ۱۰کیلومتــر 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 نمونـه هــای موجــود در جهــان اســت.
دســت خــاق طبیعــت طــی میلیونهــا ســال بــا مــدد از شــرایط خــاص آب وهوایــی و
جغرافیایــی درون غــار ،دهلیزهــا ،داالن هــا ،کریدورهــا ،تــراس هــا و حوضچـه های بـی 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 مـی کنــد.
در گنجینــه شــگفتی ایــن غــار اســرارآمیز  ،ســنگ هــای تزئینــی بــا اشــکال متنــوع ماننــد
عقــاب ،الک پشــت ،گــوزن ،انســان ،کبوتــر و تندیــس هــای عظیـم 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  ۶۰۰متــر از ایــن دریاچــه شناســایی شــده و
وســعت آن بیــش از ســه هــزار متــر تخمیــن زده مـی شــود.
تهویـه طبیعــی هــوای درونــی غــار در فصــول تابســتان و زمســتان یکــی دیگــر از عجایــب ایــن
غــار شــگفت انگیزاســت ،در تابســتان خنــک و در زمســتان گــرم اســت و هیــچ گاه در ایــن
مجموعــه بازدیــد کننــدگان بــا کمبــود اکســیژن روبــرو نمـی 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.
تاالرهــای ســفره عــروس ،گل کلمــی ،آبشــار گلــی ،فرســنگ ،دریاچــه ،بــرزخ ،بــاغ وحــش،

چهلچــراغ و هیــوال از جملــه بخــش هــای دیدنــی ایــن غــار نــادر و عجیــب اســت.
غــار چــال نخجیــر بــه عنــوان یکــی از زیباتریــن و شــگفت انگیزتریــن آثــار طبیعــی در منطقه
دلیجــان اســتان مرکــزی میتوانــد بــه جاذبـهای 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 میداننــد و عامــل اصلــی و اولیــه بــه
وجــود آمــدن ایــن غــار مرجانــی ،گســل معکوســی بــوده کــه در منطقــه عمــل کــرده و پــس از
گذشــت میلیونهــا ســال بــه ایــن شــکل در آمــده اســت.
از خصوصیــات غــار چــال نخجیــر میتــوان بــه تاالرهــای متعــدد و حوضچههــای آب،
راهروهــای طوالنــی ،مســیرهای صعــب العبــور در بعضــی از نقــاط و چکنده
و چکیدههــای 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
آور فــراوان از اهمیــت ویــژهای در جــذب گردشــگر و توریســت برخــوردار
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 ســنگهای موجــود ،ســنگ هــای کریســتال بــا شــکل هــای مختلف
مثــل آبشــار ،زیبایــی خاصــی بــه غــار نخجیــر داده اســت بــه طوری کــه هر
بیننــدهای را به شــگفتی وا مـیدارد.
غــار چــال نخچیــر در ســال  ۸۱در ردیــف میــراث ملــی کشــور بــه ثبــت
رســیده اســت.
قــرار گرفتــن غــار نخجیــر در کنــار ابنیــه تاریخــی نــراق یــک محیــط کامال
توریســتی را بــه وجــود آورده کــه بــا ایــن تنــوع و ظرفیــت گردشــگری،
میتــوان بــه رونــق صنعــت گردشــگری در منطقــه امیــدوار بــود.
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دشت اسب های وحشی در انتظار گردشگران

فارسیان؛ روستای دلربای گلستان

روســتای فارســیان از توابــع شهرســتان آزادشــهر بــا طبیعت
بکــر و بــی نظیــر یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری گلســتان
اســت کــه در ایــام تعطیــات نــوروزی گردشــگران را بــه
ســوی خــود فــرا مــی خوانــد.
فارســیان ،روســتایی محصورشــده در دل کــوه بــا خانههــای
پلکانــی ،پنجرههایــی بــه رنــگ آبــی تیــره و گلدانهــای
شــمعدانی کــه معصومانــه پشــت پنجــره بــر لــب طاقچــه
انتظــار جــا خــوش کردهانــد و عطــر صفــا و صمیمیــت
کوچهپسکوچههــای پرشــیب آن را دو برابــر میکننــد.
ســخن از «فارســیان» روســتای دلربــای گلســتان اســت،
میگویــم دلربــا چراکــه نمیدانــم در پــس ایــن خانههــای
ســاده روســتایی چــه جاذبــهای نهفتــه اســت کــه ازهــر
کوچــه و پسکوچــهای کــه عبــور میکنــی دوســت داری
بــه عقــب برگــردی و نظارهگــر زیبایــی پشــت ســرت باشــی
تــا مبــادا از یــاد نگاهــت بــرود آنچــه را کــه بــا حافظــه
چشــمانت ضبــط میکنــی و بــا عمــق وجــودت لمــس
میکنــی.
روســتای فارســیان در شهرســتان آزادشــهر قــرار دارد ،ایــن
روســتا در کوهســتانی پوشــیده از جنــگل کــه بــا درختــان
سرســبز بلــوط و افــرا چهــره منطقــه را دیدنــی کــرده اســت،
قــرار دارد .روســتای فارســیان تحــت تأثیر اقلیم کوهســتانی،
زمســتانهای ســرد و تابســتانهای معتــدل دارد.
بــه روســتای فارســیان کــه برســید در ورودی روســتا ســر
دری درســت کــرده انــد کــه تابلــوی «روســتای تاریخــی
فارســیان» بــر روی آن خودنمایــی میکنــد.
مــردم ســاکن ایــن روســتا بــه زبــان ترکــی قشــقایی صحبت
میکننــد و زیــاد از پیشــینه خــود خبــر ندارنــد ،فقــط
میداننــد نیاکانشــان از اســتان فــارس کــوچ کــرده و بــه ایــن
منطقــه آمدهانــد.
اکثــر مــردم ایــن روســتا بــا غریبههــا بیگانگــی نمیکننــد،
بلکــه بــا دیــدن مســافران در خانههایشــان را بــاز میگذارنــد
تــا بلکــه رهگــذری بــرای عکــس گرفتــن از باغچــه و نمــای
چشــمنواز خانههایشــان مهمــان چنددقیقــهای آنهــا

شــود.
چنانچــه قصــد داریــد بــرای گشــت و گــذار در طبیعــت و
بافــت تاریخــی لبریــز از حرفهــای ناگفتــه روســتا را نظــاره
کنیــد ،میتوانیــد بــا پرداخــت هزینـهای از لیدر محلــی بهره
منــد شــوید.
اگــر میخواهیــد از تمــام جاذبههــای تاریخــی و طبیعــی
روســتای فارســیان دیــدن کنیــد بــه دو روز و نیــم زمــان
احتیــاج داریــد .ناگفتــه نمانــد اقامــت در روســتای فارســیان
بیــن  ۱۰۰الــی  ۱۵۰هــزار تومــان بــرای یــک خانــواده چهــار
نفــره هزینــه دارد.
اگــر بخواهــم برایتــان از فضــای بافــت تاریخــی روســتا بگویم
نخســتین چیــزی کــه میتوانم بــه آن اشــاره کنم «ســابات»
هــا هســتند ،ســابات بــه کوچههــای مســقفی گفته میشــود
کــه قســمت باالیــی آن در مالکیــت شــخصی و فضــای زیــر
ســقف در مالکیــت عمومــی قــرار دارد .در فارســیان در حــال
حاضــر  ۶۳ســابات ســالم دیــده میشــود.
یکــی دیگــر از جاذبههــای زیبــای ایــن روســتا کوچههــای
آشــتی کنــان ایــن روستاســت ،در واقــع در ایــن روســتا
چندیــن کوچــه و معابــر تنــگ ســاخته شــده تــا افــرادی
کــه قهــر هســتند و زمانــی کــه از ایــن کوچههــا تــردد
میکننــد ناچــار بــا هــم برخــورد داشــته
باشــند ناگفتــه نمانــد بافــت تاریخــی
روســتا تنهــا یــک کوچــه ماشــین رو
دارد و در مابقــی کوچههــا امــکان تــردد
خــودرو وجــود نــدارد.
وجــود «تنــور» هــا یکــی از چیزهایــی
اســت کــه در فارســیان زیــاد بــه چشــم
میخــورد ،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.
تنورهــا عــاوه بــر اینکــه بــرای پخــت
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نــان اســتفاده میشــود محلــی هــم بــرای اختــاط زنــان
روستاســت و اگــر کســی بخواهــد بــرای پســرش زن بگیــرد
ایــن خواســتگاری درکنــار تنــور انجــام میشــود البتــه
اهالــی روســتا معتقدنــد بــه همــان تعــداد خواســتگاریهایی
کــه در جــوار ایــن تنورهــا منجــر بــه ازدواج میشــود
زندگیهایــی هــم از هــم مــی پاشــد.
اهالــی روســتای فارســیان بــه چهارشــنبه هااعتقــاد خاصــی
دارنــد و در ایــن روز نــان بیشــتری پخــت میکننــد.
خانههــای خشــتی از دیگــر دیدنیهــای ایــن روستاســت،
قالبهــای خشــتی بــه کار رفتــه در ایــن خانــه منحصــر بــه
فــرد بــوده و در مکانهــای دیگــر اســتفادهای نشــده اســت،
ارتفــاع هــر یــک از ایــن خش ـتها  ۱۰ســانتی متــر و طــول
و عــرض آن هــم  ۲۰ســانتی متــر بــوده یعنــی دو برابــر
خشـتهایی کــه در بافــت تاریخــی گــرگان از آن بهــره بــرده
شــده اســت.
یکــی از نکاتــی کــه در رابطــه بــا خانههــای ایــن روســتا
چشــم نــواز اســت رنــگ بــه کار رفتــه زردو ســفید در ایــن
خانــه هاســت ،در واقــع آن چیــزی کــه مــا فکــر میکنیــم
رنــگ آمیــزی بــه ایــن ســبک اســت رنــگ نیســت بلکــه
نوعــی گِل بــا نــام «شــولی» و یــا در گویــش محلی «ســوآما»
اســت کــه در اعیــاد مختلــف و مناســبتها زنــان روســتا بــه
کــف و دیوارههــای خانههــای خــود مــی مالنــد.
اهــای روســتا بــرای انجــام کارهایشــان هیــچ گاه بــه
بیــرون از روســتا متوســل نمیشــوند و بــه هــر چــه
احتیــاج دارنــد از داخــل روســتا و ظرفیتهــای خــود
روســتا بهــره میبرنــد.
بیــن  ۴۵۰تــا  ۵۰۰خانــه خشــتی در ایــن روســتا وجــود دارد
کــه اکثــرا ً دو طبقــه بــوده و خانــه ســه طبقــهای در ایــن
روســتا بــه چشــم نمیخــورد .معمــوالً در ایــن خانههــای دو
طبقــه ،طبقــه نخســت در حکــم انبــاری -دامــی و یــا مغــازه
اســتفاده مــی شــده و طبقــه دوم بــه اســکان اهالــی خانــه
اختصــاص دارد.
در ایــن روســتا مکانهایــی هــم وجــود دارد کــه بــه
«دخترنشــین» معــروف اســت در واقــع در گذشــتهها کــه
آب لولــه کشــی در ایــن روســتا وجــود نداشــت دختــران
بــرای آب آوردن بــه چشــمه میرفتنــد و بــه دلیــل بُعــد
مســافت طوالنــی بــه ایــن مکانهــا کــه میرســیدند
نشســته و خســتگی در میکردنــد ،البتــه در روســتا
فضاهایــی هــم تحــت عنــوان پیرنشــین وجــود دارد کــه
محــل تجمــع افــراد مســن در روستاســت.
هــرگاه از دیــدن بافــت تاریخــی روســتا ســیر شــدید
میتوانیــد بــه طبیعــت اطــراف فارســیان هــم ســرکی
بکشــید جایــی کــه میتــوان شــالیزارهای طبقانــی را از یــک
ســو بــه نظــاره نشســت و محــو زیباییــش شــد و از ســوی
دیگــر بافــت تاریخــی روســتا و نمــای کوهســتانی کــه ایــن
روســتا را محصــور کــرده قابــل رؤیــت اســت.
نــام ایــن مــکان ،تپــه «قنبرآبــاد» در نزدیکــی روســتای
فارســیان اســت کــه بــرای گردشــگران یــک تپــه جادویــی

صفحه  | 15شماره  | 37اسفند 97

گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

MEHR

اســت ،بــر فــراز ایــن تپــه از ســمت جنــوب شــالیزارهای
طبقاتــی ،از ســمت شــرق بافــت تاریخــی روســتا و از شــمال
کوهســتان قابــل رؤیــت اســت.
نزدیکتریــن جاذبــه گردشــگری طبیعــی کــه در نزدیکــی
روســتای فارســیان قــرار دارد آبشــار «یوخارکــه دره» نــام
دارد کــه زیبایــی چشــم نــوازی دارد ،انــواع میوههــای
جنگلــی ماننــد انگــور ،زالزالــک ،انجیــر ســیاه و ســفید و …
در ایــن منطقــه رشــد پیــدا کــرده و قابــل دسترســی اســت.
در امتــداد همیــن آبشــار یــک یخچــال طبیعــی وجــود
دارد کــه از خــود روســتا بــا پیــاده روی دو ســاعت و نیمــه
میتــوان بــه ایــن یخچــال رســید .ایــن یخچــال طبیعــی
در هــر چهــار فصــل ســال یــخ دارد و اغلــب دامــداران بــرای
جداســازی کــره از ماســت از یخهــای ایــن یخچــال طبیعــی
بهــره میبرنــد.
رودخانـهای بســیار زیبــا هــم از وســط روســتا میگــذرد کــه
از  ۲۵چشــمه همیشــه جوشــان تغذیــه میشــود ،مجوعــه
آبشــار پنــج پلــهای «کبوتــر خانــه» از دیگــر جاذبههــای
فارســیان اســت .رشــته کوهــی در امتــداد رشــته کــوه البــرز

وجــود دارد بــه نــام «علــی کمــری» کــه فضــای کوهســتانی
آن مناســب بــرای صخــره نــوردی اســت.
 ۴۴۰هکتــار زمینهــای دیمــی در ییــاق روســتای
فارســیان وجــود دارد کــه در نــوع خــود دیدنــی اســت،
همچنیــن بقایــای یــک آتــش کــده در قلعــهای قدیمــی
وجــود دارد ،در جنــگل مرکــو یکــی از بزرگتریــن «ممــرز»
هــای حــال دنیــا وجــود دارد قطــر درختهــای ایــن مــرز
بیــن  ۸۰تــا  ۹۰ســانتی متــر اســت.
دشــت اس ـبهای وحشــی منطقــه فارســیان بعــد از کشــور
مغولســتان دومیــن مکانــی اســت کــه از نظــر وســعت مراتع
در دل خــود اس ـبهای وحشــی را جــای داده اســت ،مســیر
کوهپیمایــی رســیدن بــه ایــن دشــت حــدود هفــت کیلومتر
بــوده و بــا آفــرود  ۴۵دقیقــه زمــان میبــرد.
افــرادی کــه تصمیــم دارنــد در اقامــت گاههــای ایــن روســتا
اســکان داشــته باشــند میتواننــد از ســوئیت هــای کــه
توســط ســاکنین اجــاره داده میشــود و یــا مرکــز بــوم
گــردی روســتا بهــره ببرنــد ،در ایــن روســتا میتوانیــد 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،
ارزانتریــن صبحان ـهای هــم کــه میتوانیــد در ایــن روســتا
میــل کنیــد قیمتــی حــدودا ً هشــت هــزار تومــان دارد.
الزم بــه ذکــر اســت تمــام محصــوالت ارائــه شــده در ایــن
روســتا ارگانیــک و از تولیــدات خــود روستاســت .بــرای
ناهــار هــم میتوانیــد «قــارا پلــو» کــه غــذای ســنتی
مــردم روستاســت ســفارش دهیــد ،قاراپلــو غذایــی شــبیه
بــه چکدرمــه غــذای ســنتی قــوم ترکمــن بــوده کــه هــر
پــرس آن قیمتــی حــدودا ً  ۲۲هزارتومــان دارد اماباتــورم
ایــن روزهــا قیمــت آن تــا  ۲۵هزارتومــان هــم متغیــر
اســت.
ســبزی پلــو ،تــه چیــن عــدس ،زرشــک پلــو و انــواع
غذاهــای کــه بــا مــرغ طبــخ میشــود و در کنــارش نــان
«پنجــه کــش» ،نــان معــروف روســتا ســرو میشــود
از دیگــر غذاهایــی اســت کــه در ایــن روســتا طبــخ
میشــود و مســافران میتواننــد بــرای وعــده ناهــار
خــود غذایــی بــا قیمــت بیــن  ۱۸تــا  ۳۰هــزار تومــان
تهیــه کننــد .در واقــع هــر چــه غــذای چــرب و چیلــی
تــری ســفارش دهیــد بــه میــزان محتــوا قیمــت آن هــم
افزایــش پیــدا میکنــد.

بــرای شــام هــم انــواع آشهــای معــروف یــا محلــی در منــو
پیــدا میشــود؛ عدســی ،کوکــو و کتلــت دیگــر غذاهایــی
اســت کــه در صــورت اقامــت در ایــن روســتا میتوانیــد
تهیــه و مصــرف کنیــد .بــرای شــام هــم میتوانیــد هزینــه
بیــن  ۱۵تــا  ۲۲هــزار تومــان بپردازیــد.
اگــر بــرای عزیزانتــان قصــد خریــد ســوغات داریــد نــان
محلــی ،صنایــع دســتی ماننــد شــال و چــادر شــب ،نوعــی
حولــه از جنــس ابریشــم مصنوعــی ،انــواع خشــکبار و
ترشــیجات چیزهایــی اســت کــه میتوانیــد تهیــه کنیــد.
البتــه فارســیان برنــج خــوب و بــا کیفیتــی دارد کــه بــا
آب چشــمه کشــت میشــود ،ولــی چــون دیــر کاشــت
میشــود دیرهــم برداشــت میشــود.
در ایــن بــازار داغ جــذب گردشــگر خیلــی از مســئوالن تالش
میکننــد 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
آنجــا بیاییــد امــا دم دمــای رفتــن کــه شــود پــای دلتــان
یــارای تــرک آنجــا را نــدارد.
اگــر میخواهیــد از فارســیان پشــیمان بازنگردیــد دوربیــن
عکاســی و یــک جفــت کفــش راحتــی را فرامــوش نکنیــد.
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ُازبکی؛یادگاری از
عصر آهن/
به اسرار تدفینهای
گورخمرهای پی ببرید
بــا ســفر بــه ســرزمین کهــن خشــت جهــان در
ســکونتگاههای قــوم مــاد قــدم بزنیــد و بــه اســرار
تدفینهــای گــور خمــرهای پــی ببریــد.
ســفر بــه ســرزمین کهــن خشــت جهــان و مشــاهده
تپههــای تاریخــی کــه بیانگــر قدمــت چنــد هزارســاله
اســت ،میتوانــد جذابیتــی بینظیــر را نصیــب گردشــگران
کنــد منابــع و اســناد تاریخــی و مطالعــات باستانشناســی
از محوطههــا و تپههــای تاریخــی در شهرســتان نظرآبــاد
همگــی بیانگــر وجــود فرهنــگ غنــی ایــن ســرزمین از دوران پیشازتاریــخ اســت وجــود
بقــاع متبــرک امامــزاده ابراهیــم (ع) ،امــامزاده ابوالحســن (ع) ،تینــال تپــه ،محوطه باســتانی
ازبکــی ،روســتاهای زیبــا ازجملــه روســتای عشــایری « ُگلــدره» و روســتای شــیخ حســن
کــه مهــد آثــار تاریخــی اســت هرســال پــای گردشــگران زیــادی را بــه ایــن شهرســتان
میکشــاند.
روایتی از تپه اُزبکی و خشت  ۹هزارساله
محوطــه باســتانی ازبکــی در روســتای ازبکــی از توابــع دهســتان احمدآبــاد مصــدق از بخش
مرکــزی شهرســتان نظرآبــاد قــرار دارد بــرای نخســتین بــار در ســال  ۴۸شمســی ایــن تپــه
باســتانی شناســایی و چنــد ســال بعــد در فهرســت میــراث ملــی ایــران ثبــت شــد ازبکــی
محوطــه باســتانی گســتردهای برابــر  ۱۰۰هکتــار و  ۱۰تپــه ارزشــمند اســت کهنتریــن
خشــت جهــان در ایــن محوطــه کشفشــده اســت.
در شــرق روســتای ازبکــی تپـهای بــا هفــت هــزار ســال قدمــت وجــود دارد ،ازبکــی محوطه
باســتانی گســتردهای شــامل یــک تپــه بلنــد مرکــزی بــه ارتفــاع  ۲۶متــر و شــش تپــه
کوتاهتــر بــه نامهــای «تخـتگاه»« ،جیــران»«  ،مــارال»« ،دوشــان»« ،یــان» و «گومیــش»
اســت طــی کاوشهــای صــورت گرفتــه قدیمیتریــن خشــتهای دستســاز بشــری در
جیرانتپــه کشفشــدهاند ایــن محوطــه تــا حــدود چهــار هــزار ســال پیــش ســکونتگاه
قــوم مادهــا بــود امــا بــه دلیــل بیتوجهــی در طــول ســالهای گذشــته زمینهــای
کشــاورزی جــای تپههــا را اشــغال کردهانــد.
تحقیقــات بهعملآمــده توســط سرپرســت هیئــت کاوش در محوطــه اُزبکــی حکایــت از
ایــن دارد کــه تپههــای اقمــاری واقــع در شــمال تپــه مرتفــع (تپــه اصلــی) تــا ســاحل
رودخانــهای کــه از حــدود  ۵۰۰متــری آن میگذشــته ادامــه داشــته اســت.
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  ۵۲بــه شــماره  ۹۵۵در فهرســت آثــار ملــی
جــای گرفــت ،بــر اســاس کاوشهــای باستانشناســی محوطــه باســتانی اُزبکــی دربرگیرنده
تاریخــی از اواخــر هــزاره هفتــم  پیــش از میــاد تــا دوره اســامی اســت ،یکــی از دالیــل
انتخــاب کاوش در ایــن محوطــه باســتانی  ،وجــود نمونههایــی از ســفال فــات مرکــزی بــا
قدمــت هــزاره چهــارم پیــش از میــاد و پیشتــر از آن اســت.
«یــان تپــه» بــه معنــای (تپــه کنــاری) در حــدود یــک کیلومتری غــرب تپــه مرتفــع اُزبکی
واقعشــده و آثــار بهدســتآمده از دوشــان تپــه متعلــق بــه دورههــای پیشازتاریــخ،
تاریخــی و اســامی اســت.
نحــوه چیدمــان دیوارهــا در معمــاری ایــن بنــا نشــان میدهــد کــه ســاکنان فــات مرکزی
ایــران در ایــن مراحــل نخســتین معمــاری خشــتی را پشــت ســر گذرانــده درمجمــوع
کاوشهــا بیستوهشــت تدفیــن بهدســتآمده اســت ،یــک مــورد از آنهــا مربــوط بــه
دوره پیــش از اســام (دوره تاریخــی) ،هشــت تدفیــن متعلــق بــه دوره اســامی و نــوزده
تدفیــن دیگــر بــه دوره پیشازتاریــخ مربــوط میشــود همچنیــن  ۵۷درصــد تدفینهــای
پیشازتاریخــی بــه کــودکان تعلــق دارد.
«مــارال تپــه» بــه معنــای (تپــه آهــوی نــر)  یکــی از تپههــای اقمــاری اســت کــه حــدود
 ۵۰متــری غــرب تپــه مرتفــع ازبکــی قــرار دارد  ،معمــاری مــارال تپه مربــوط بــه دوره مادها
اســت تدفینهــای گورخمــره ای در زیــر انباشتســنگهای رودخان ـهای بــه دســت آمــد،
ایــن تدفینهــا متعلــق بــه افــراد کــم ســن و ســالی اســت.
در جنــوب محوطــه اُزبکــی بافاصلــه  ۲۵۰متــر ،تپـهای مــدور و تقریبـاً مســطح بــا ارتفاعــی
در حــدود دو متــر بــه نــام «جیــران تپــه» قرارگرفتــه اســت جیــران بــه معنــای (آهــوی
مــاده)  اســت در ایــن تپــه بقایــای ســه دوره عمــده فرهنگــی شــامل اســامی ،عصــر آهن و
پیشازتاریــخ شناســایی شــد.
حاصــل کاوشهــا در جیــران تپــه نمایــان شــدن گورهــای متعلــق بــه دورههــای اســامی
و عصــر آهــن در الیههــای ســطحیتر و بقایــای الیههــای فرهنگــی متعلــق بــه دوره
پیشازتاریــخ فــات مرکــزی در الیههــای عمیقتــر بــود وجــود بقایــای معمــاری عظیــم
از هــزاره اول و دوم پیــش از میــاد و همزمــان بــا آن بــه دســت آمــدن گورســتانهایی
متعلــق بــه ایــن دوران ،محوطــه اُزبکــی را بــه یکــی از نادرتریــن محوطههــای شناختهشــده
اثــر عصــر آهــن معرفــی میکنــد.
«دوشــان تپــه» بــه معنــای (تپــه خرگــوش) ،در فاصلــه تقریبــی  ۳۰۰متــری شــمال غــرب
تپــه مرتفــع اُزبکــی بــه طــول  ۱۵۰و عــرض  ۱۰۰و ارتفــاع  ۴متــر واقعشــده اســت ،کاوش
در دوشــان تپــه دو دوره فرهنگــی مهــم را شــامل میشــود ازجملــه عصــر آهــن ( ۳دوره
مــاد) و عصــر آهــن  ،۲کــه پربارتریــن مــدارک معمــاری از دوره دوم عصــر آهــن  ۲در ســه
الیــه بــه دســت آمــد.
معمــاری تقریب ـاً ســالمی بــر روی تپــه مرتفــع مرکــزی اســت کــه از مهمتریــن آثــار دوره
مــاد در فــات مرکــزی بــوده ایــن اثــر دارای ویژگیهــای اصیلــی از معمــاری نخســتین
فرمانروایــان آریایــی در ایــران اســت و  دارای هفــده فضــای معمــاری اســت کــه از مهمترین
آنهــا میتــوان از بــاروی پیرامــون دژ ،حیــاط بــزرگ شــرقی ،انبــار جنوبــی ،تــاالر بــزرگ
جنوبــی ،تــاالر شــمالی در میانــه غــرب دژ ،اتــاق بــزرگ ســکو دار ،تــاالر معبــد ،اتــاق
نگهبانــان ،صندوقخانــه ،تأسیســات آشــپزخانهای و دروازه ورود بــه دژ نــام بــرد.
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روستای شیخ حسن و گشتوگذاری در تپههای تاریخی
آثــار باســتانی و تاریخــی در محــدودهی روســتای شــیخ حســن ،بیانگــر
قدمــت چنــد هزارســاله مدنیــت در ایــن منطقــه اســت کارشناســان میــراث
فرهنگــی تاکنــون چهــار محوطــه باســتانی را حــول روســتای شــیخ حســن
شناســایی و بررســی کردهانــد .
در غـرب ایـن روسـتا مزرعـهای بـه نـام «قزلحصـار» وجـود دارد کـه در
حدفاصـل ایـن مزرعه و روسـتای شـیخ حسـن تعـدادی تپه کوچـک و بزرگ
مشـاهده میشـود دو تپه سـمت شـمال بـه نامهـای قزلحصـار بـزرگ و تپه
سـمت جنـوب بـه تپـه قزلحصـار کوچـک «کـرش تپـه» معروفانـد.
از تپــه شــرقی قزلحصــار بــزرگ ،آثــار ســفالی بهدســتآمده اســت
کــه شــباهت فراوانــی بــه ســفالینههای محوطــه باســتانی اســماعیلآباد
ســاوجبالغ و چشــمهعلی ری دارد ،قدمــت آنهــا بــه هــزاره چهــارم و پنجــم
پیــش از میــاد مســیح میرســد.
تپــه غربــی قزلحصــار بــزرگ از آثــار ســفالی لعــابدار و بــدون لعــاب
منقــوش و بــدون منقــوش دوران اســامی بهویــژه ســفالهای متعلــق
بــه قــرون ســوم تــا نهــم هجــری قمــری بهدســتآمده اســت .در تپــه
قزلحصــار کوچــک آثــار ســفالی بهدســتآمده متعلــق بــه هــزارهی اول
پیــش از میــاد مســیح اســت و قلعــهی روســتایی قزلحصــار از جنــس
خشــتی و متعلــق بــه دورهی قاجــار و اوایــل پهلــوی اســت.
تینال تپه و ماجرای سفالینههای قبل از میالد
یکـی دیگـر از آثار تاریخـی نظرآباد ،روسـتای خرمآباد اسـت کـه در فاصله دو
کیلومتـری جنوب غربـی آن محوطه باسـتانی «تینال تپـه» قـرار دارد این اثر
در دوران تاریخـی و اسلامی دارای رونق بسـیاری بوده اسـت.
توجــه بــه شــواهد معمــاری و آثــار ســفالینههای مکشــوفه در ســطح و
پیرامــون ایــن تپــه نشــان از آثــار دژ باســتانی دارد آثــار موجــود مربــوط بــه
هــزاره اول قبــل از میــاد و ســفالینههای دوران اســامی اســت.
تپه شرفالدین با ارتفاع  ۱۶متر
تپــه شــرفالدین نظرآبــاد بــا ارتفــاع  ۱۶متــر در فهرســت آثــار ملــی بــه
ثبــت رســیده اســت و اگرچــه مربــوط بــه دورههــای قبــل از اســام بــوده
اســت امــا نمونــه ســفالینهها و آثــار پراکنــده در ســطوح تپــه نشــان از
اســتقرار انســان در ایــن منطقــه طــی قــرون متعــدد دارد.
از دیگــر آثــار و تپههــای باســتانی ثبتشــده ایــن منطقــه «کــرش تپــه»
اســت کــه بــا ارتفــاع شــش متــر در حدفاصــل روســتای شــیخ حســن
و مزرعــه قزلحصــار خودنمایــی میکنــد پراکندگــی ســفالینههای
خاکســتری مربــوط بــه هــزاره اول قبــل از میــاد در ســطح کــرش تپــه و
اطــراف آن نشــاندهنده اهمیــت ایــن تپــه اســت .همچنیــن برخــی قطعــات
ســفال دستســاز بــا پخــت نامرغــوب در ایــن تپــه کشفشــده کــه قدمــت
آن بــه هــزاره پنجــم و ششــم قبــل از میــاد بازمیگــردد.
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آشنایی با سوغات بام ایران/از زعفران تا گز بلداجی
چهارمحــال و بختیــاری ســوغات هــای بســیاری دارد کــه
مهمتریــن آنهــا گز بلداجــی ،زعفــران ،پولکــی ،نبــات ،گیاهان
دارویی،عســل ،لبنیــات و ...اســت.
چهارمحــال و بختیــاری ســوغات هــای بســیاری دارد کــه
مهمتریــن آنهــا گــز بلداجــی ،پولکــی ،نبــات ،گیاهــان دارویی
و ...اســت.
یکــی از مهمتریــن ســوغات چهارمحــال و بختیــاری گــز
اســت کــه از ترکیــب چنــد مــاده مهــم کــه مهمتریــن آن
انگبیــن ،ســفیده تخممــرغ ،مغــز پســته و بادام اســت ســاخته
میشــود.
ایــن شــیرینی معــروف و ســنتی ایــران بــه علــت طعــم لذیــذ
آن و همچنیــن خــواص آن عالقهمنــدان بســیاری دارد.
ایــن شــیرینی مهمتریــن شــیرینی در ایــام نــوروز بــرای
پذیرایــی در دیدوبازدیدهــا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری
و اســتان اصفهــان بــه شــمار مـیرود و ســفره هفت ســینی در
خانـهای از ایــن دو اســتان وجــود نــدارد کــه شــیرینی گــز در
آن نباشــد.
ایــام نــوروز فرصــت مناســبی اســت تــا مســافران بــه شــهر
بلداجــی ســفر و گــز تــازه تولیــدی گــز ســازان ایــن شــهر را
خریــداری کننــد .اســتقبال از گــز بلداجــی موجــب شــد کــه
کارگاههــای گــز ســازی روزبـهروز در ایــن شــهر توســعه یابند
و هماکنــون  ۸۰کارگاه گــز ســازی مشــغول تولیــد گــز در
ایــن شــهر هســتند.
فروشــگاههای فــروش گــز کارگاههــای گــز ســازی تماموقــت
فعالیــت و از مســافران نــوروزی بــا گــز پذیرایــی میکننــد.
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 میشــود.
پولکــی نوعــی شــیرینی اســت کــه بــا شــکر و در طعمهــای
مختلــف نارگیلــی ،لیمویــی ،پســتهای ،کنجــدی و ...تولیــد
میشــود.
فــرخ شــهر یکــی از مهمتریــن مراکــز تولید پولــک و نبــات در
ســطح اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه کارگاههای
کوچــک بســیاری در این شــهر وجــود دارد.
پولکــی تولیــدی کارگاههــای ایــن شــهر از مهمتریــن
ســوغاتهای چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مـیرود کــه
ســاالنه مســافران بســیاری را راهــی ایــن شــهر بــرای خریــد
پولکــی و نبــات میکنــد.

چهارمحــال و بختیــاری ســوغاتهای دیگــری نیــز دارد که در
بخــش محصــوالت طبیعــی و دامــی طبقهبنــدی میشــوند.
انــواع مختلــف محصــوالت دامــی ماننــد قــره غوروت(غــارا)،
شــکر پنیــر ،کشــک و ...مهمتریــن ســوغات چهارمحــال و
بختیــاری در بخــش دامــی هســتند کــه از کیفیــت بســیار
باالیــی برخــوردار اســت.
گیاهــان دارویــی ،عرقــی جــات و زعفــران محصــوالت
جدیــد هســتند کــه بهعنــوان ســوغات از ایــن اســتان بــه
نقــاط مختلــف کشــور و جهــان بهعنــوان ســوغات بــرده
میشــود.
رئیــس اتحادیــه گزســازان شــهر بلداجــی گفــت :گــز بلداجی
بــه دلیــل طعــم ،مرغوبیــت و کیفیــت بــاال از معروفتریــن

گزهــا در ایــران شــناخته شــده اســت و مهمتریــن ســوغات
ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود.
مهــران ترکیــان گفــت :از ابتــدای ســال تــا کنــون ســه هــزار
تــن گــز در کارگاههــای تولیــدی شــهر بلداجــی تولیــد شــده
اســت.
وی گــز بلداجــی را از معروفتریــن گزهــای تولیــدی
ایــران دانســت و گفــت :گــز بلداجــی بــه دلیــل کیفیــت بــه
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ،آســیای میانــه ،افغانســتان،
پاکســتان و عــراق صــادر میشــود.
ترکیــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر بلداجــی مشــهور بــه
پایتخــت گــز ایــران اســت ،تصریــح کــرد :چهــار نــوع گــز
آردی ،لقمـهای ،مغــز پســتهای و مغــز بادامــی در کارگاههــای
گزســازی ایــن شــهر تولیــد میشــود.
وی از فعالیــت  ۱۰۰کارگاه گزســازی در شــهر بلداجــی
خبــر داد و گفــت :فعالیــت ایــن کارگاههــا زمینــه اشــتغال
چهارهــزار نفــر را فراهــم کــرده اســت.
تولید ۱۲۰۰تن گز در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل صنعــت ،معــدن و تجــارت چهارمحــال و
بختیــاری اظهــار داشــت :یــک هــزار  و  ۲۰۰تــن گــز در
چهارمحــال و بختیــاری در آســتانه ســال نــو تولیــد شــده
اســت.
نعیــم امامــی بیــان کــرد :ایــن میــزان گــز در اســفندماه
امســال بــرای تامیــن بــازار نــوروز و تامیــن ســوغاتی
مســافران و گردشــگران تولیــد شــده اســت.
امامــی بــا بیــان اینکــه روزانــه بــه طــور میانگیــن  ۴۰تــن
گــز معــادل  ۱۰۰هــزار بســته در ایــن شــهر تولیــد مــی
شــود ،تصریــح کــرد :آردی ،لقمــه ای ،ســکه ای ،رژیمــی،
مغــز پســته ،زعفرانــی و مغــز بــادام گزهــای تولیدی شــهر
بلداجــی اســت.
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باغ پهلوانپور مهریز؛
بهشتی در دل کویر
زیباییهــای بــاغ جهانــی پهلوانپــور مهریــز بــه انــدازهای
اســت کــه ارزش آن را دارد در تعطیــات نــوروز ســری بــه
شهرســتان مهریــز بزنیــد و قطعـهای از بهشــت را در دل کویر
بــه تماشــا بنشــینید.
قدمــت بــاغ پهلــوان پــور بــه اواخــر دوره قاجــار برمیگــردد
و ایــن بــاغ متعلــق بــه یکــی از تجــار یــزدی بــه نــام علــی
پهلوانپــور بــوده اســت.
ایــن بــاغ از بناهــای مهــم فرهنگــی تاریخــی اســت کــه
طبیعــت ،هنــر و معمــاری را در کنــار هــم دارد و بــه دلیــل
روان بــودن آب از میــان بــاغ و عبــور آن از میــان تنههــای
ســپیدار و چنــار ،زیبایــی خاصــی بــه ایــن بــاغ بخشــیده
اســت.
مســاحت بــاغ پنــج هکتــار اســت کــه شــامل یــک مجموعــه
ورودی ،ســاختمان کوشــک یــا شــربتخانه در بخــش
مرکــزی ،بنــای زمســتانخانه در بخــش غربــی ،بــرج گلیــن
در جنــوب شــرقی و اصطبــل ،انبــار و کارگاههــای قالــی بافــی
و ریســندگی در بخــش جنوبــی اســت.
ســبک معمــاری ایــن بــاغ ترکیبــی از معمــاری کوشــکی و
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 ویــژهای از
معمــاری ایرانــی بــه نمایــش گذاشــته اســت.
ثبــت جهانــی بــاغ پهلوانپــور بــه همــراه  ۸بــاغ
ایرانــی دیگــر
ایــن بنــا در تاریــخ هفتــم مهــر  ۱۳۸۱با 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.
بــاغ پهلــوان پــور در محلــه مزویرآبــاد مهریــز واقــع شــده و
آب جــاری در ایــن بــاغ از قنــات مشــهور بــه حســن آبــاد
سرچشــمه مــی گیــرد و  ...بــه جــز بــاغ پهلــوان پــور بــه طور
مســتقیم از هیــچ یــک از باغهــای منطقــه عبــور نمیکنــد.
آب قنــات حســن آبــاد درختــان چنــاری را کــه در حاشــیه
آن روییــده انــد ،ســیراب مــی کنــد .عــاوه بــر قنــات ذکــر
شــده ایــن بــاغ از طریــق دو رشــته آب دیگــر بــه نــام قنــات
شــاه حســینی و قنــات مزویــر آبــاد ،آبیــاری میشــود .شــود.

بــاغ دارای  ۱۶حقابــه (ســهمیه آب در اصطــاح محلــی یــزد
حقابــه نامیــده مــی شــود) اســت کــه هــر  ۱۲روز یکبــار بــه
آن متعلــق مــی گیــرد کــه زمــان هــر حقابــه بیــن  ۱۰الــی
 ۱۱دقیقــه اســت کــه بــه آن ســبو نیــز گفتــه میشــود.
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.
طــی مســیر  ۴۰کیلومتــری از مرکــز اســتان یــزد
بــرای رســیدن بــه بــاغ پهلوانپــور
بــا طــی کــردن حــدود  ۴۰کیلومتــر از مرکــز اســتان یــزد ،به
راحتــی میتــوان از ایــن بــاغ ارزشــمند  ،زیبــا و نمونــه بازدید
کــرد و در سایهســار درختــان آن و در کنــار جویهــای روان
و صــدای آب ،دمــی فــارغ از هیاهوی شــهر آســود.
ایــن بــاغ در هــر یــک از فصلهــای ســال ،زیباییهــای
خــاص خــود را دارد ،در بهــار برگهــای تــازه و شــکوفههای
رنگارنــگ و هــوای مالیــم ،در تابســتان خنــکای آب و
سایهســاز درختــان ،در پاییــز برگهــای هــزار رنــگ
درختــان و زمیــن پوشــیده از برگهــای زرد و نارنجــی
و زمســتان ،ســکوت و درختــان عریــان و  ...ســاعات
خاطرهانگیــزی بــرای همــگان رقــم میزنــد.
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باغ شهر تاریخی؛ بهشتی در دل کویر/هفت آسمان و هفت باغ تا شهر ماهان
بــاغ شــهرهای زیبــای کرمــان بهویــژه شــهر تاریخــی ماهــان
بــا سرســبزی آغــوش خــود را بــرای پذیرایــی از مســافران باز
کــرده و ســخاوتمندانه از آنهــا میزبانــی میکننــد.
بــدون شــک مهمتریــن محــور گردشــگری اســتان کرمــان
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
ماهــان نزدیکتریــن و زیباتریــن جاذبههــای گردشــگری را
در دســترس گردشــگران قــرار داده اســت.
در هــر فصــل از ســال کــه بــه ماهــان ســفر کنیــد تعــداد
قابلتوجهــی گردشــگر از اســتانهای مختلــف میبینیــد
کــه در گوشــه و کنــار ایــن شــهر زیبــا در حــال گذرانــدن
اوقــات خــود هســتند.
ماهــان بــاغ شــهری خــوش آبوهــوا در  ۲۸کیلومتری شــهر

کرمــان اســت کــه نزدیــک  ۲۰هــزار نفــر جمعیــت دارد و
یکــی از بخشهــای شهرســتان کرمــان محســوب میشــود.
ایــن شــهر خــوش آبوهــوا کــه مملــو از نهرهــا و باغهــای
انــواع میوههــای سردســیری اســت در دامنههــای
کوهســتان جوپــار قرارگرفتــه اســت ،ایــن شــهر از طریــق
جــاده قدیــم کرمــان -ماهــان و محــور گردشــگری هفــت
بــاغ بــه شــهر کرمــان دسترســی دارد.
ایــن شــهر در کنــار شــهرتش در خصــوص عرفــان یــک اثــر
ثبــت جهانــی بــه نــام بــاغ پلکانــی شــاهزاده را در خــود جای
داده اســت.
زیباییهــای بــاغ شــاهزاده کرمــان موجــب شــده اســت ایــن
بــاغ در جمــع پنــج بــاغ زیبــای ایرانــی قــرار گیــرد .مقبــره
شــاه نعمـتاهلل ولــی و عمــارت شــتر گلــو نیــز جــزو بناهــای
بــا معمــاری معماگونــه و خیرهکننــده ایرانــی محســوب
میشــوند.
یخــدان عظیــم «گلــی لنگــر» ،محــور گردشــگری هفــت باغ
و هفتآســمان ،دره تیگــران و دهســتان ســه کنــج نیــز از
دیدنیهــای ماهــان اســت.
محور گردشگری هفت باغ علوی
فاصلــه بیــن کرمــان تــا شــهر ماهــان  ۲۸کیلومتر اســت و در
ایــن فاصلــه محــور گردشــگری هفــت بــاغ و هفتآســمان
قرارگرفتــه اســت کــه مشــتمل بــر فــرودگاه تفریحــی ،صدها
رســتوران و تفریــح گاه ،پیســت موتورســواری ،پیســت
اتومبیلرانــی ،باغهــای متعــدد تفریحــی و گلخانههــای
متعــدد اســت.
تپههــای شــنی ،جنگلهــای کهــور ،وجــود پیســت
اســتاندارد پیــادهروی ،پیســت دوچرخهســواری و دههــا

باشــگاه اسبســواری ،ورزشــگاه بــزرگ مــس ،مجموعــه
بازیهــای آبــی و مجموعههــای تجــاری و اداری و
شــهرکهای تفریحــی متعــدد از دیگــر جاذبههــای ایــن
محــور گردشــگری اســت.
در مســیر رســیدن بــه ماهــان چندیــن دهســتان سرســبز
نیــز قرارگرفتــه اســت.
دامنههـای 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 میگذرد.
بــاغ جهانــی شــاهزاده ماهــان بهشــتی در عمــق
کویــر
بــدون شــک مشــهورترین بنــای شــهر ماهــان بــاغ شــازده
ماهــان اســت کــه در شــرق و حاشــیه شــهر ماهــان و در
مجــاورت کمربنــدی ماهــان  -بــم قــرار دارد.
مســافرانی کــه قصــد بازدیــد از ارگ بــم و ارگ رایــن داشــته
باشــند بایــد ایــن جــاده را ادامــه دهنــد امــا زیبایــی بــاغ
شــاهزاده ماهــان را نمیتــوان بــا هیــچ جاذبــه گردشــگری
دیگــری بهســادگی عــوض کــرد.
ســاخت ایــن بــاغ بــا فرمــان عبدالحمیــد میــرزا فرمانفرمــا
در دوران قاجاریــه در ماهــان آغــاز شــد و اقتباســی از بــاغ
تاریخــی فتحآبــاد کرمــان اســت.
ماهــان در گذشــته مقــر حکومتــی کرمــان بــوده اســت و
بــاغ شــاهزاده محــل اســکان حاکــم بــوده کــه در مســافتی
معــادل پنــج هکتــار ساختهشــده و طــول بــاغ  ۴۰۷متــر و
عــرض آن  ۱۳۶متــر اســت .بــاغ در دامنــه کوهســتان تیگران
قــرار گرفتــه اســت و نهــر بزرگــی از ارتفاعــات برفگیــر
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باالدســت بهصــورت دائمــی در آن جریــان دارد و از میانــه
بــاغ و دههــا حوضچــه طبقاتــی ایــن بــاغ میگــذرد.
آب از حوضچههــای باالیــی بهوســیله آبشــارهای متعــدد
بــه حوضچههــای پایینتــر میریــزد و در انتهــا ،نهــر در
پایینتریــن بخــش بــاغ راه خــود را بــه ســمت ماهــان ادامــه
میدهــد.
در دو ســوی حوضچههــای دو بــاغ بــا هــزاران درخــت
کهنســال و درختــان میــوه قــرار گرفتــه اســت و در بــاالی
بــاغ نیــز بخــش حاکمنشــین و حمــام تاریخــی قرارگرفتــه
اســت.
جشــن ثبــت جهانــی ایــن بــاغ در ســال  ۹۰برپــا شــد،
ایــن بــاغ در ســالهای  ۳۷و  ۶۰بــر اثــر زمینلــرزه دچــار
خســارت جــدی شــد امــا مجــددا ً بازســازی و تبدیــل بــه
یکــی از زیباتریــن باغهــای ایرانــی شــد کــه معمــاری،
درختــکاری و آب از ارکان مهــم ایــن بــاغ اســت.
جریــان آب از دههــا فــواره ایــن بــاغ بهصــورت طبیعــی
جریــان دارد و بهوســیله فشــار آب جــاری در میانــه بــاغ ایــن
فوارههــا کار میکننــد .بــاغ در شــیب  ۴.۶درصــد از شــمال
بــه جنــوب قــرار دارد و رمــز بقــای بــاغ همیــن موقعیــت
جغرافیایــی اســت.
نهــر آب بــاغ شــاهزاده از قنــات تیگــران و از ارتفاعــات
کــوه جوپــار سرچشــمه میگیــرد و مهندســی آب ایــن
ســازه بــزرگ یکــی از معماهــای معمــاری ایــران محســوب
میشــود کــه بــا وجــود مطالعــه و بررســیهای متعــدد راز
شــبکه آب ایــن بــاغ هنــوز کشــف نشــده اســت.
در دو انتهــای محــور اصلــی ،یعنــی در اولیــن تخــت ،کــه
کوشــک بــاغ بــر روی آن قــرار دارد و همچنیــن در ورودی
بــاغ ،در برابــر ســر در خانــه ،دو اســتخر قــرار دارد کــه
ســطح وســیع ،صــدا و جهــش آب فوارههــا بــه زیبایــی آن
میافزایــد.
بناهـای بـاغ عبارتانـد از کوشـک اصلـی یعنـی سـکونتگاه
دائمـی و یا فصـل مالک کـه در انتهای فوقانـی باغ قـرار دارد.
سـردر خانـه در مدخـل بـاغ بهصـورت بنایـی خطـی جبهـه
ورودی بـاغ را اشـغال کـرده و در دو طبقـه بنـا شـده اسـت.
طبقــه فوقانــی دارای اتاقهایــی اســت کــه بــرای زندگــی و
پذیرایــی پیشبینیشــدهاند .ســایر بناهــای خدماتــی بــاغ
از حصــار اصلــی اســتفاده کــرده و بهصــورت دیــواری مرکــب
بناهــای مختلــف خدماتــی را در نقــاط مناســب در خــود جــا
داده اســت.
ایــن بــاغ عــاوه بــر ســردر ،شــامل عمــارت شاهنشــین و
حمــام نیــز اســت .در حــال حاضــر قســمت شاهنشــین ،بــه
یــک رســتوران تبدیلشــده و توســط بخــش خصوصــی اداره
میشــود.
در بخش پاییندسـت باغ شـاهزاده نیـز مقبـرهای در یک باغ
تاریخـی قـرار دارد که به باغ چهار سـید معروف اسـت.
مقبــره شــاه نعمـتاهلل ولــی؛ نگیــن معمــاری کهــن
و زیبــای شــرق
آرامــگاه شــاه نعم ـتاهلل از عرفــای مشــهور در مرکــز شــهر
ماهــان قــرار گرفتــه اســت و یکــی از زیباتریــن و بزرگتریــن
بناهــای تاریخــی در اســتان کرمــان محســوب میشــود کــه
از صحنهــا و ســاختمانهای متعــدد شــکل گرفتــه اســت.
بخشهــای مختلــف بنــا در دوران گوناگــون تاریخــی
احــداث شــده اســت و میتــوان معمــاری تیموریــان تــا
قاجــار را در ایــن بنــا مشــاهده کــرد.
مقبــره مقابــل درب ورودی عمــارت داخلــی قــرار گرفتــه
اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن عمــارت بایــد از دو صحــن
بــزرگ کــه شــکلگرفته از حوضهــای بــزرگ و درختــان
کهنســال اســت گــذر کــرد.
بــا ورود بــه بنــای اصلــی ،مقبــره مقابــل چشــم بیننــده قــرار
میگیــرد ،دربهــای اصلــی بــا چــوب درختــان کهنســال
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و عــاج فیــل تزییــن شــده اســت ،مقبــره اتاقــی بــا طاقــی
گنبــدی شــکل اســت کــه بــا گچبریهــای بســیار زیبــا
تزییــن شــده اســت.
اسـتفاده از رنگهـای فیـروزهای و الجـوردی و خطـوط
اسـلیمی و سـنگ مرمر از مهمتریـن جاذبههای مقبره اسـت.
کاشـیکاری بســیار زیبــا ،صحنهــای بــزرگ و ارتفــاع زیــاد
طاقهــا ایــن بنــا را زیبــا و ســحر گونــه کــرده اســت  .فضــای
عرفانــی و آرامبخــش مقبــره بــا درختــان کهــن ،حوضهــای
مملــو از ماهــی قرمــز و صــدای دف و ســهتار در هــم
میآمیــزد و لحظههــای نابــی بــرای گردشــگران فراهــم
میکنــد ،بنــای گســترده شــاه نعمــتاهلل شــامل اجــزای
زیــر اســت:
«چلهخانــه»؛ در ســمت جنوبغربــی بقعــه ،فضایــی
کوچــک قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه آذینهــای رنگارنــگ
درون آن ســاخت آن مربــوط بــه دوران پــس از تیموریــان

شترگلو اوج هنرنمایی ایرانیها برای انتقال آب
«شــتر گلــو» نــام بنایــی اســت بــزرگ امــا فراموششــده
در ماهــان کــه در نزدیکــی مقبــره شــاه نعمـتاهلل قــرار دارد،
ایــن بنــای زیبــا یکــی از نمادهــای شــکوه و هوشــمندی
معمــاری ایرانزمیــن اســت ،در ایــن بنــای بــزرگ آب از
ســطح پایینتــر بــدون اســتفاده از هیچگونــه انــرژی بــه
ســطوح باالتــر منتقــل میشــود.
بــرای انتقــال آب از روشــی خــاص در ســاخت کانــال
انتقــال آب استفادهشــده اســت .آب عمــارت شــتر گلــو
توســط قنــات وکیلآبــاد تأمیــن میشــده کــه هماکنــون
خشکشــده اســت ،متأســفانه از ســوی میــراث فرهنگــی

اســت .ایــن مــکان کــه پیــش از عصــر صفوی ســاخته شــده
و در زمــان احــداث بقعــه حفــظ شــده ،محــل چلهنشــینی
شــاه نعم ـتاهلل ولــی بــوده اســت.
«رواق شاهعباســی»؛ ســاخت ایــن رواق مربــوط بــه دوران
حکومــت شــاهعباس (ســال  ۹۹۸هجــری قمــری) اســت و
از ویژگیهــای بــارز آن ســردر زیبــای آن اســت .ســردری از
جنــس فــوالد کــه نــام دوازده امــام (ع) بهصــورت برجســته
روی آن تراشــیده شــده اســت.
«صحــن میردامــاد»؛ ایــن بخــش از آرامــگاه شــاه نعم ـتاهلل
ولــی نیــز ماننــد بقعــه در دوره صفویــه ســاخته شــده ،ولــی
در زمــان ناصرالدینشــاه ،بازســازی و تکمیــل شــده اســت.
«صحــن اتابکــی»؛ ایــن صحــن بــه همــت علیاصغــر خــان
اتابــک ،صدراعظــم ناصرالدینشــاه و بــا وجــوه اهدایــی دربــار
ساختهشــده اســت.
«صحــن وکیلــی»؛ ایــن قســمت از آرامــگاه شــاه نعم ـتاهلل
ولــی از یادگارهــای محمداســماعیل خــان نــوری
وکیلالملــک از رجــال دوره قاجــار و حاکــم کرمــان اســت.
«صحــن حســینیه»؛ ایــن صحــن کــه دو گلدســته بلنــد
بــه ارتفــاع  ۴۲متــر در ســمت غربــی خــود دارد در زمــان
محمدشــاه قاجــار ســاخته شــده اســت .گفتــه میشــود
دربهــای ایــن بنــا نیــز در هندوســتان ســاخته و بــه ماهــان
منتقــل شــده اســت.

و مالــکان ایــن مجموعــه توجــه الزم بــرای نگهــداری و
بازســازی صــورت نگرفتــه اســت.
گچبریهــای زیبــا و کمنظیــر ایــن بنــا بهخصــوص در
عمــارت مرکــزی و بادگیرهایــی کــه بــرای خنــک کــردن
عمــارت بنــا شــده در کنــار دههــا ســتون زیبــا و تزئین شــده
داخــل بنــا چشــم گردشــگران را بــه خــود خیــره میکنــد.
گفتــه میشــود کــه بــرای افزایــش امنیــت آبــراه ،جلوگیــری
از ورود حیوانــات و همچنیــن انتقــال آب از ســطوح پاییــن
بــه بــاال از ایــن تکنیــک معمــاری اســتفاده میشــده اســت.
در ایــن نــوع معمــاری کانالــی بــه شــکل زاویــه منفرجــه
میســاختند تــا آب از یــک ســمت بــا ارتفــاع مناســبی
پاییــن رفتــه و از ســمت دیگــر بنــا بهقاعــده ظــروف مرتبــط
بــاال بیایــد و ازآنجاکــه شــکل ایــن کانالهــا بــه گــردن و
گلــوی شــتر شــباهت دارد بــه چنیــن ســازهای «شــترگلو»
میگفتنــد کــه در بیشــتر مــوارد در ســایه ذوق و خالقیــت
معمــاران هنرمنــد ایرانــی ،حوضهــا ،آبنماهــا و فوارههــای
زیبایــی نیــز بــا اســتفاده از همیــن روش در خانههــای
حــکام و اشــراف گذشــته احــداث میشــده اســت.
اســتفاده از ســتونهای متعــدد ،روشهــای زیباســازی
ســنتی معمــاری ایرانــی ،دربهــای چوبــی و هشــتیهای
متعــدد و شیشــههای رنگارنــگ زیبایــی خاصــی بــه ایــن
بنــا داده اســت.

ایــن بنــا در ســال  ۱۳۱۰ثبــت ملــی شــده اســت و هرچنــد
در ســال  ۱۳۶۰براثــر زمینلــرزه آســیب میبینــد امــا
بالفاصلــه مرمــت میشــود.
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یخچالی عظیم با گل و خشت
یکــی از بناهــای منحصربهفــرد در مجموعــه ماهــان در
روســتای «لنگــر» در نزدیکــی شــهر ماهــان قــرار دارد.
یخچــال قدیمــی «لنگــر» نمــادی از تفکــر معمــاران کرمانی
بــرای رفــع نیازهــای مســافران در مســیر کرمــان بــه ماهــان
بــوده اســت .ایــن بنــا کــه  ۲۵۰ســال قبــل بنــا شــده اســت
یــخ موردنیــاز مــردم روســتاهای اطــراف و مســافران را در اوج
گرمــای تابســتان تأمیــن میکــرده اســت.
در زمانــی کــه هیــچ امکاناتــی بــرای تولیــد یــخ وجــود
نداشــته کرمانیهــا بــا احــداث ایــن یخچالهــای
منحصربهفــرد در مناطــق مختلــف هــوش خــود را بــه رخ
دیگــران میکشــیدند و در کویــر یــخ تولیــد میکردنــد.
هماکنــون یخچــال لنگــر باوجــود تمــام نامهربانیهــا و
کمتوجهیهــا در حاشــیه هفــت بــاغ خودنمایــی میکنــد.
ایــن یخچــال از هــرم مخروطــی شــکل طبقاتــی بــه ارتفــاع
 ۱۰متــر ساختهشــده اســت کــه اطرافــش را دیوارهــای
بلندتــر هــرم احاطــه کردهانــد.
مــردم کرمــان در قدیــم بــا اســتفاده از وزش بادهــای
ســرد و ســایهای کــه دیوارهــا بــر ســاختار مخروطــی
ایجــاد میکردنــد در ایــام ســرد ســال مقــداری آب را در
حوضچههــای اطــراف بنــا رهــا میکردنــد و پسازاینکــه
ایــن آبهــا در طــول شــب یــخ مــیزده الیههــای یــخ را
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بــه درون هســته مرکــزی یخچــال منتقــل میکردنــد و
بهتدریــج در طــول زمســتان مرکــز ســازه اصلــی مملــو از
یــخ میشــده و ایــن یــخ در طــول تابســتان مورداســتفاده
قــرار میگرفتــه اســت.
دره و ییالق تیگران
بــدون شــک آبوهــوای خنــک و شــهر همیشــه پــر از آب
ماهــان حیــات خــود را مدیــون «تیگــران» اســت ،ایــن
منطقــه گردشــگری بکــر کــه در دامنــه ارتفاعــات جوپــار
قــرار گرفتــه اســت یکــی از زیباتریــن عرصههــای طبیعــی
اســتان کرمــان محســوب میشــود.
آب جــاری در بــاغ شــاهزاده ماهــان آب موردنیــاز باغهــای
مملــو از میــوه بــاغ شــهر را مهیــا میکنــد .دره تیگــران
کــه در میانــه ارتفاعــات باالدســت ماهــان قــرار دارد در
 ۱۰کیلومتــری شــهر واقعشــده و مملــو از بــاغ و مــزارع
کشــاورزی اســت .روســتاهای اطــراف ایــن دره یکــی از
مهمتریــن تأمینکنندههــای میــوه شــهر کرمــان محســوب
میشــوند و کرمانیهــا و مســافران در روزهــای تعطیــل
اوقــات خــود را زیــر ســایه ایــن درختــان میگذراننــد.
آبشار سکنج
وقتــی نــام روســتای «ســکنج» بــه گــوش میرســد مــردم
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کرمــان یــاد زیباییهــای بینظیــر طبیعــت بکــر ایــن
روســتا میافتنــد .ایــن روســتا در  ۲۵کیلومتــری ماهــان و
در دامنــه کوههــای «پلــوار» قــرار دارد.
بــه دلیــل صعبالعبــور بــودن ایــن کوههــا تاکنــون کمتــر
کوهنــوردی موفــق بــه صعــود از ایــن ارتفاعــات شــده اســت.
وجــود ایــن ارتفاعــات و آبوهــوای ســرد منطقــه زمینــه را
بــرای تولیــد انــواع میوههــای سردســیری در منطقــه مهیــا
کــرده اســت و مــردم شــهر کرمــان نیــز طــی ســالهای
اخیــر بــه ویالســازی در ایــن منطقــه روی آوردهانــد.
مهمتریــن جاذبــه ایــن روســتا جنگلهــا و باغهــای
گســترده گیــاس اســت کــه در فصــل بهــار گســترده ایــن
روســتا را ســفیدپوش میکننــد.
آبشــار زیبایــی کــه بــه نــام همیــن روســتا مشــهور شــده
اســت از چشــمهای در دامنــه کــوه سرچشــمه میگیــرد و
بــرای رســیدن بــه ایــن آبشــار باید چهــار ســاعت را در بســتر
رودخانــه پیــادهروی کــرد ،آب رودخانــه از میانــه ســنگهای
کوهســتان پلــوار فــوران میکنــد و زاللــی خــود را بــه رخ
میکشــد.
راه دسترسی و سوغات ماهان
ماهــان در مســیر گردشــگری اصلــی اســتان  کرمــان قــرار
گرفتــه اســت ،مســافرانی کــه بــه شــهر کرمــان ســفر
میکننــد بــرای رســیدن بــه چهــار اثــر از پنــج اثــر ثبــت
جهانــی کرمــان بایــد از ماهــان بگــذرد .بــاغ شــاهزاده ماهــان
کــه در حومــه ایــن شــهر قــرار گرفتــه و بــرای رســیدن بــه
ارگ بــم ،قناتهــای جوپــار و بــم و کویــر لــوت بایــد از
مســیر اصلــی جــاده کرمــان  -بــم گذشــت کــه ماهــان در
ابتــدای ایــن جــاده قــرار دارد.
بــرای رســیدن بــه ماهــان میتــوان از جــاده قدیــم ماهــان
و محــور هفــت بــاغ عبــور کــرد کــه بــه دلیــل تمرکــز مراکــز
گردشــگری و تفریحــی محــور هفــت بــاغ بــه مســافران
پیشــنهاد میشــود.
ســوغات ایــن شــهر برگرفتــه از ســوغات شــهر کرمــان
اســت ،قــاووت ،انــواع میوههــا و محصــوالت کشــاورزی،
شــیرینیهای کلمپــه و کمــاچ ،زیــره ،بیــد مشــک ،انــواع
فرآوردههــای دامــی ،گل محمــدی ،قالــی ،پتــه از جملــه
ســوغات ایــن شــهر محســوب میشــود.
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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برفبازی در «تونل برفی» ماهیگیری در «گهر» قایقسواری در «کیو»
خیابــان امــام خمینــی(ره) بــه محــل قرارگیــری فلــک االفــاک یعنــی «دوازده برجی» رســید.
نقشــه مســیر دسترســی بــه ایــن بنــای باســتانی در زیــر آمــده اســت.

لرســتان دیــار آبشــارهای منحصربهفــرد ،تاالبهــای  ۱۱هزارســاله ،دریاچههــای کوهســتانی
و خانههــای تاریخــی ،جایــی اســت کــه لقــب پایتخــت ژئوتوریســم ،پارینهســنگی و پلهــای
تاریخــی را یــدک میکشــد.
اســتان لرســتان باقابلیتهــای منحصربهفــرد تاریخــی ،طبیعــی و گردشــگری یکــی از
پرجاذبهتریــن اســتانهای کشــور محســوب میشــود کــه هرســاله در ایــام مختلــف ســال
پذیــرای گردشــگران از سراســر کشــور اســت.
لرســتانیها در ســرزمینی زندگــی میکننــد کــه از شــمال تــا جنــوب و از شــرق تــا غــرب بــا
جاذبههــای رنگارنگــی آذیــن بستهشــده کــه بایــد قــدردان تمــام ایــن نعمتهــای خــدادادی
بــود و از آنهــا بــرای توســعه اقتصــادی اســتان نهایــت اســتفاده را بــرد.
لرســتان را میتــوان ســرزمین کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده ،رودخانههــای خروشــان و
آبشــارهای ســحرانگیز ،دشــتهای بهشــتی ،دریاچههــای منحصربهفــرد ،تاالبهــای بکــر و
جنگلهــای انبــوه بلــوط نامیــد ،جایــی کــه یــک قطعــه نــاب از طبیعــت بهشــت وار ایــران
اســامی را در خــود جــایداده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه وجــود آثــار تاریخــی منحصربهفــرد اعــم از قلعههــا ،خانههــای
تاریخــی و غارهــای باســتانی ،جاذبههــای گردشــگری مذهبــی ازجملــه امامزادههــا،
جاذبههــای طبیعــی ازجملــه آبشــارهای منحصربهفــرد ،ســرابهای جوشــان ،دریاچههــای
بکــر ،تاالبهــای زیبــا و دش ـتهای سرســبز از لرســتان دیــاری خواســتنی و پرجاذبــه بــرای
گردشــگران ســاخته اســت.
لرســتان دارای پنــج هــزار اثــر تاریخــی ،طبیعــی و فرهنگی اســت کــه از این تعــداد تاکنــون دو
هــزار و  ۳۰۰مــورد بــه ثبــت ملــی رســیدهاند .وجــود آثــار طبیعــی ،آبشــارها ۹۶ ،پــل تاریخی و
رودخانههــا موجــب شــده کــه لرســتان دارای شــهرتی ملــی و جهانی باشــد.
در حــال حاضــر لرســتان دارای  ۳۴مرکــز اقامتــی و پذیرایــی بــا بیــش از هــزار و  ۴۰۰تخــت
اســت .همچنیــن در لرســتان  ۵۰مجتمــع پذیرایــی خدماتــی بینراهــی وجــود دارد.
همچنیــن هــم اکنــون بیــش از  ۱۲هــزار قطعــه اشــیاء تاریخــی و مفــرغ در قلعه فلــک االفالک
لرســتان نگهــداری میشــود .در ایــن اســتان  ۱۰۰رشــته صنایعدســتی آمــوزش داده میشــود
کــه از ایــن تعــداد  ۵۰مــورد بومی اســتان اســت.
همچنین  ۱۲روستای هدف گردشگری در لرستان وجود دارد.
لرســتان در حــال حاضــر بــه لحــاظ تاریخــی عناوینــی چــون پایتخــت پلهــای تاریخــی،
پایتخــت پارینهســنگی ،پایتخــت ژئوتوریســم و دیــار خانــه تاریخــی را بــا خــود یدک میکشــد
و وجــود غنیتریــن مــوزه مردمشناســی در ایــن اســتان هرســاله عالقهمنــدان بــه فرهنــگ
غنــی ایــن اســتان را فرامیخوانــد.
فلک االفالک از بزرگترین سازه های آجری دنیا
قلعــه تاریخــی فلــک االفــاک ،شــاهکار معمــاری دنیــا لقــب دارد .ایــن اثــر تاریخــی از
بزرگتریــن ســازههای آجــری
جهــان و متعلــق بــه دوره ساســانی
بــوده کــه بــه شــماره  ۸۸۳در
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه
ثبــت رســیده اســت.
بــرای بازدیــد از ایــن بنــای تاریخی
بایــد بــه خرمآبــاد آمــد و از مســیر

بروجرد؛ شهر خانه های تاریخی
همچنیــن شهرســتان بروجــرد از دیگــر شهرســتانهای لرســتان اســت کــه میزبــان جاذبههای
زیــادی بــرای بازدیــد گردشــگران اســت ،از مســجد جامــع و مســجد امــام خمینــی گرفتــه تــا
خانههــای تاریخــی و طبیعــت بکــر ایــن دیــار.
بروجــرد بــه دیــار خانههــای
تاریخــی شــهرت دارد.
شهرســتانی کــه بیــش از
 ۵۰خانــه تاریخــی در بافــت
قدیمــی آن قرارگرفتــه و برخی
از آنهــا از معمــاری قابلتوجــه
و چشــمگیری برخــوردار
هســتند.
ایــن بافــت ارزشــمند تاریخــی
شــامل چهــار محلــه اصلــی
تاریخــی بهنامهــای صوفیــان،
یخچــال ،دودانگه و رازان اســت،
محلههایــی کــه هرکــدام دارای
بیــش از یــک زیــر محلــه بــوده
کــه بــا دارا بــودن ویژگیهــای یــک مجموعــه شــهری محدودتــر از محلههــای اصلــی هســتند.
خانــه تاریخــی طباطباییهــا ،خانــه مصــری ،خانــه بیرجنــدی ،خانــه روناســی ،خانــه تاریخــی
افتخــار االســام و  ...تنهــا بخشــی از خانــه هــای تاریخــی بروجــرد اســت.
عمــارت زیبــا و نقاشــی شــده بیرجنــدی بروجــرد یکــی از زیباتریــن عمارتهای تاریخــی غرب
کشــور و شهرســتان بروجــرد اســت ،عمارتــی کــه قــرار اســت میزبــان نخســتین مــوزه ورشــو
ایــران باشــد.
همچنیــن ازجملــه آثــار ارزنــده معمــاری دوره اســامی در لرســتان مســجد امــام (ســلطانی
ســابق) اســت .ایــن بنــا یکــی از ارزشــمندترین و ممتازتریــن بناهــای بروجرد به شــمار مـیرود.
ایــن بنــا مربــوط بــه دوره قاجاریــه و بــه شــماره ۳۹۴در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت
رســیده اســت.
مســجد جامــع بروجــرد در غــرب کشــور کمنظیــر و بیهمتاســت ،مســجدی بــزرگ کــه
دارای ســابقه و پیشــینهای کهــن اســت بهطوریکــه ایــن مســجد را از نخســتین مســاجد
ساختهشــده در ایــران میداننــد.
سنگ نوشته ،اثر سلجوقی در مرکز لرستان
در مرکــز شــهر خرمآبــاد ضلــع شــرقی خیابــان شــریعتی و در مســیر قدیمــی شــهر تاریخــی
«شــاپور خواســت» بــه خوزســتان ســنگ نوشــتهای به شــکل مکعــب که بـه صــورت یکپارچه
متصل بــه صخــرهای طبیعــی بــوده اســت ،قــراردارد.
کتیبــه بــا بســماهلل شروعشــده و موضــوع آن مربــوط بهحکــم امیــر اسفهســاالر کبیــر
ظهیرالدیــن و الدولــه معیــن االســام طغــرل لتکیــن ابوســعید برســق در خصــوص ممنوعیــت
برخــی ســنتهای ناپســند در عهــد ســلطنت ملکشــاه ســلجوقی بــه تاریــخ  ۵۱۳هجــری
قمــری اســت.
ایــن یادمــان فرهنگی مربــوط بــه دوره ســلجوقی وبــه شــماره  ۳۹۸در فهرســت آثار ملــی ایران
بــه ثبت رســیده اســت.
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پــل تاریخــی کشــکان دارای پایههایــی بــه مســاحت بیــش از  ۲۰۰متــری و همچنیــن ارتفــاع
بلنــدی بهانــدازه یــک ســاختمان  ۱۲طبقــه اســت کــه مســاحت پایههــا و ارتفــاع پــل کشــکان
در هیــچ پلــی در دنیــا وجــود نــدارد.
پــل شــاپوری یــا طــاق پــل شکســته در قســمت جنوبــی شــهر خرمآبــاد واقعشــده و عامــل
ارتبــاط غــرب اســتان (طرهان) بــا شــرق و ازآنجا به خوزســتان و تیســفون (پایتخت ساســانیان)
بــوده و احتمــاالً بــرای توزیــع آب نیــز مــورد بهرهبــرداری قــرار میگرفتــه 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 ویژگیهــای منحصربهفــرد آن
اســت.
مناره آجری ،برج دیده بانی
بــرای کســانی کــه خرمآبــاد را مقصــد گردشــگری خــود انتخــاب کردهانــد ،منــاره آجــری
میتوانــد ظرفیتــی بــرای دیــدن بــرج دیدهبانــی تاریخــی مرکــز لرســتان باشــد ،بنایــی کــه

میرمالس ،نقاشیهای ۱۲هزار ساله
و امــا شهرســتان کوهدشــت در اســتان لرســتان از دیگــر شهرســتانهای پرجاذبــه ایــن اســتان
محســوب میشــود کــه میزبــان یکــی از مهمتریــن ژئوپــارک هــای ایــران بــه نــام «شــیرز»
اســت.
دره باســتانی «شــیرز» در  ۴۵کیلومتری شــمال شــرق کوهدشــت و بر ســر راه رودخانه ســیمره
واقعشــده اســت .ایــن دره حیرتانگیــز بــا جاذبههــای گردشــگری بکــر و شــگفتانگیز و
سرچشــمهها 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 جاذبههایی
قــرار دارد کــه نوبــت ثبــت جهانی اســت.
همچیــن در شهرســتان کوهدشــت «میرمالس» صخــرهای بــا نقاشـیهای دوازدههزارســالهاش
نامــی آشــنا برای باســتان شناســان دنیاســت کــه در  ۱۷کیلومتری شــمال کوهدشــت در باالی
کوهــی بــه نــام «سرســو ِرن» واقعشــده اســت.
در ورودی شــهر خرمآبــاد و میــدان امــام حســین ایــن شــهر قرارگرفتــه و
همچنــان اســتحکام خــود را حفــظ کــرده اســت.
منــاره آجــری بهعنــوان یــک یادمــان ارزشــمند ،بنایــی اســت اســتوانهای
شــکل در قســمت جنوبــی شــهر خرمآبــاد کــه بهعنــوان میــل راهنمــا
و جهــت هدایــت کاروانهــا در کنــار شــهر قدیــم شــاپور خواســت
احداثشــده اســت.
ایــن بنــای ارزشــمند مربــوط بــه دوره آلبویــه (دیلمیــان) اســت و بــه
شــماره  ۳۷۶در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
پایتختپارینهسنگی
از دیگــر القــاب لرســتان پایتخــت پارینهســنگی اســت ،جایــی کــه بــا
غارهــای تاریخــی و چنــد دههزارســالهاش بهعنــوان یکــی از نخســتین
ســکونتگاههای انســان شــهرت جهانــی دارد.
مطالعــات باستانشناســی نشــان میدهــد کــه دره خرمآبــاد بهعنــوان
یکــی از قدیمیتریــن درههــای مســکونی از پارینهســنگی تــا دوران
اســامی بــوده و گــواه آن غارهــای باســتانی بهجامانــده از آن دوران اســت.
غارهــای یافتــه و کنجــی از جملــه غارهــای تاریخــی خرمآبــاد اســت کــه
هرکــدام گنجینـهای بــرای رمزگشــایی نحــوه زندگی گذشــتگان ایــن دیار
اســت.
پایتختپلهایتاریخیایران
از دیگــر جاذبههــای اســتان لرســتان میتــوان بــه پلهــای
تاریخــی ایــن دیــار اشــاره کــرد ،جایــی کــه بیشــترین
پلهــای تاریخــی ایــران و منحصربهفردتریــن پلهــای
جهــان را در خــود جــایداده اســت.
لرســتان بــا دارا بــودن بیــش از  ۱۰۰پــل تاریخــی بهعنــوان
پایتخــت پلهــای تاریخــی ایــران مطــرح اســت ،آثــاری که
از آنهــا بهعنــوان حیرتانگیزتریــن پلهــای تاریخــی
دنیــا یــاد میشــود و ثبــت جهانــی آنهــا در دســتور کار
قرارگرفتــه اســت.
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روستای بدون حصار غرب ایران
«سنگتراشــان» روســتای بــدون حصــار غــرب ایــران ،ماســولهای دیگــر اســت کــه در انــدرون
خــود تمدنــی شــگرف را بــه ودیعــه دارد ،جاذبههایــی از زیباتریــن مکتــب فلــزکاری ،تــا جنگل
ابــر و آبشــارهای نــاب.
بــرای رفتــن بــه «ســنگ تراشــان» بایــد از خرمآبــاد  ۴۵کیلومتــری 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 میکنــد.
خانه جهانگردی و موزه مردم شناسی لرستان
از دیگــر جاذبههــای مرکــز لرســتان کــه در نزدیکــی بنــای تاریخــی فلــک االفــاک قرارگرفتـه 
اســت میتــوان بــه خانــه جهانگــردی اشــاره کــرد کــه خــود یکــی از بناهــای تاریخــی ایــن
شــهر محســوب میشــود.
خانــه تاریخــی آخونــد ابــو خرمآبــاد در مرکــز شــهر خرمآبــاد و در ضلــع غربــی قلعــه تاریخــی
فلــک االفــاک واقعشــده و ایــن بنــای زیبــا مربــوط بــه اوایــل دوره پهلــوی اســت.

گردشــگرانی کــه بــه دیــدار فلــک االفــاک میرونــد در محــل همیــن قلعــه باســتانی میتوانند
از مــوزه باستانشناســی و مردمشناســی لرســتان نیــز بازدیــد کننــد ،مــوزه مردمشناســی
لرســتان غنیتریــن مــوزه مردمشناســی کشــور محســوب میشــود.
مــوزه مردمشناســی اســتان لرســتان در اردیبهشــت ســال  ۱۳۸۱در قلعــه فلــک االفــاک
افتتــاح شــده و بــا  ۱۲ســالن و راهروهایــی مرتبــط بــه آن صحنههایــی بســیار بدیــع و
چشــمنوازی را از زندگــی بومــی مــردم لرســتان بــه نمایــش گذاشــته اســت.
لرستان،استانیباطبیعتچهارفصل
شــاید در کمتــر جایــی بتــوان بــه فاصلــه چنــد کیلومتــری تاالبهــای منطقــه گرمســیر
پلدختــر بــه رشــتهکوه پربــرف اشــترانکوه و تونــل برفــی ازنــا رســید ،چهارفصــل بودن لرســتان
فرصتــی اســت کــه بــه نظــر میرســد کمتــر بــه آن پرداختهشــده اســت.
ون ّایــی نــام روســتایی بــزرگ و آبــاد در شهرســتان بروجــرد در غــرب ایــران اســت .این روســتا از
توابــع بخــش اشــترینان ایــن شهرســتان بــوده و در  ۱۲کیلومتــری شــمال غربی شــهر بروجرد
در منطق ـهای کوهســتانی قرارگرفتــه اســت .ونایــی از مناطــق گردشــگری طبیعــی بروجــرد
اســت و در فهرســت روســتاهای گردشــگری اســتان لرســتان قــرار دارد.
قلــل زیبــای اشــترانکوه -آلــپ ایــران  -بــا ارتفــاع  ۴۱۵۰یکــی از مرتفعتریــن قلههــای
رشــتهکوه زاگــرس اســت کــه میتوانــد شهرســتان ازنــا را بــه یکــی از قطبهــای ورزشهــای
زمســتانی در کشــور تبدیــل کنــد.
منطقــه درختــی و سرســبز «گلدشــت» بروجــرد ازجملــه تفرجگاههــای ایــن شهرســتان

اســت کــه اغلــب مســافران و گردشــگران
بانــام و ویژگیهــای طبیعــی ایــن مــکان
بهخوبــی آشــنایی دارنــد .گلدشــت یــک
دره و جلگــه وســیع در دامنــه کوههــای
ســر بــه فلــک کشــیده زاگــرس اســت کــه
محــدوده ایــن منطقــه از غــرب تپــه چغای
بروجــرد آغــاز و تــا کپرگــه ادامــه دارد.
شهرســتان دورود بهواقــع بیــش از یــک
شهرســتان دارای جاذبههــای طبیعــی
اســت بهطوریکــه از ایــن شهرســتان
بهعنــوان پایتخــت طبیعــت ایــران یــاد
میشــود ،پایتختــی کــه زیباتریــن دریاچه
آب شــیرین ایــران ،زیباتریــن آبشــارهای
کشــور و رشــتهکوه اشــترانکوه بــا لقــب
«آلــپ» ایــران را در خــود جــایداده اســت.
آبشــار زیبــای نوژیــان در بــاالی
قلــه تــاف در حوالــی خرمآبــاد از
زیباتریــن آبشــارهای کشــورمان
اســت کــه لقــب مرتفعتریــن
آبشــار لرســتان را بــا نزدیــک بــه
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 ۱۰۰متــر ارتفــاع یــدک میکشــد.
بــرای دیــدن زیباییهــای آلــپ ایــران بایــد تنهــا  ۱۲کیلومتــر از شــهر ازنــا بــه راه افتــاد تــا
بهجایــی رســید کــه نامــش روســتای گردشــگری «دره تخــت» اســت ،جایــی کــه تختــی از
زیباییهــا در درهای رویایــی انتظــارت را میکشــد.

آبشــار بیشــه یکــی از آبشــارهای زیبــای اســتان لرســتان اســت .ایــن آبشــار در دل
کوههــای زاگــرس در شهرســتان دورود قرارگرفتــه اســت و فاصلــه آن تــا شــهر دورود
 ۳۵کیلومتــر اســت.
ایــن آبشــار در کنــار راهآهــن تهــران  -خوزســتان و در نزدیکی ایســتگاه بیشــه قرارگرفته
اســت و ازایـنرو پذیــرای مســافران نیــز اســت .ایــن آبشــار بــا چشـماندازی زیبــا یکــی از
نادرتریــن و زیباترین آبشــارهای اســتان لرســتان اســت.
دریاچــه گهــر در میــان رشــتهکوه اشــترانکوه در اســتان لرســتان واقــع اســت .ایــن
دریاچــه در منطقــه حفاظتشــده اشــترانکوه و بیــن بخــش زز و ماهــرو الیگــودرز و بخش
مرکــزی دورود قــرار دارد قــرار دارد.
ایــن دریاچــه کــه بــه «نگیــن اشــترانکوه» معــروف اســت یکــی از زیباتریــن دریاچههــای
طبیعــی ایــران بــه شــمار مـیرود و بــا ارتفــاع  ۲۳۶۰متر از ســطح دریــا در میــان منطقه
حفاظتشــده اشــترانکوه واقعشــده اســت.
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تونــل برفــی از دیگــر جاذبههــای طبیعــی لرســتان در شهرســتان ازنــا اســت .ایــن تونــل برفــی
بهصــورت طبیعــی در بــرف و یخهــای دامنــه زیبــا و ســر بــه فلــک کشــیده اشــترانکوه در
منطقــه کمنــدان شهرســتان ازنــا بــه وجــود آمــده اســت کــه طــول ایــن تونــل بالغبــر ۸۰۰
متــر وارتفــاع آن از کــف تونــل تــا ســقف بیــن  ۲.۵تــا ۳متــر اســت.
ســرمای ایــن تونــل رؤیایــی بــه حــدی اســت کــه تونــل برفــی را تنهــا میتــوان در فصــول بهار
و تابســتان بازدیــد کرد.
«کیــو» ،در گویــش لــری مردمــان خرمآبــاد بــه معنــی کبــود رنــگ و آبــی اســت و وجهتســمیه
آن آب زالل و عمیــق ایــن دریاچــه اســت کــه بــه رنــگ آبــی و نیلــی دیده میشــود.
ایــن دریاچــه بــا نمــای دیدنــی و زیبــای خــود بــه شــهر خرمآبــاد جلــوه خاصــی داده و در
کنــار جاذبههــای تاریخــی فــراوان در ایــن شــهر و چشــمههای پــر آب دره خرمآبــاد ،ایــن
شهرســتان را در ردیــف یکــی از شــهرهای زیبــای توریســتی قــرار داده اســت.
تاالبهــای یازدهگانــه معــروف شهرســتان پلدختــر بــر روی آهکهــای خردشــده لنداســاید
ســیمره قــرار دارنــد کــه حــدود  ۱۰تــا  ۱۱هــزار ســال پیــش ایجادشــدهاند و هرســاله میزبــان
طبیعــت گــردان زیادی هســتند.
مجموعــه پــارک زیباکنــار و دریاچــه «ماهــی» خرمآبــاد از جاذبههــای درونشــهری مرکــز
لرســتان بــه شــمار م ـیرود کــه میزبــان گردشــگران اســت.
دریاچــه فــدک را میتــوان بزرگتریــن دریاچــه مصنوعــی غــرب کشــور نامیــد و «تپــه چغــا»
نیــز یکــی از تفرجگاههــای بروجــرد اســت کــه ایــن مــکان بهخوبــی از ورودیهــای شــهر دیــده
میشــود .ایــن مــکان نیــز کــه در شــمال بروجــرد قــرار دارد مشــرف بهتمامــی شــهر بروجــرد
بــوده و اغلــب مســافران و گردشــگران از ایــن نقطــه تمامــی زیبایــی و قابلیتهــای ایــن شــهر
را میبیننــد.
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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
تــوان بــه زبــان ،لهجــه ،پوشــش و لبــاس و آداب و رســوم،
موســیقی و هنــر و غــذا هــای ســنتی و بومــی محلــی آن
منطقــه اشــاره کــرد کــه هــر یــک از ایــن مــوارد گویــای
بــارزی از فرهنــگ آن منطقــه اســت.
اســتان همــدان نیــز بــه عنــوان پایتخــت تاریــخ و تمــدن
ایــران زمیــن دارای آداب و رســوم و ســنن مختلــف ،زبــان
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
مخصــوص بهخــود اســت کــه ریشــه در فرهنــگ اصیــل
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
خــود را بــه غذاهــای فســت فــود مضــر و چــاق کننــده
ســپرده انــد.
امــروز کمتــر کســی از نســل نوجــوان و جــوان همدانــی
اســت کــه بــا ایــن غذاهــا آشــنا باشــد در حالیکــه هــر کــدام
از ایــن غذاهــا عــاوه بــر ســنتی بــودن و ریشــه فرهنگــی
داشــتن مزایــای بســیاری را بــرای ســامت بــدن و انــرژی
زایــی دارنــد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.
امــا آنچــه کــه توجــه بــه آن در جامعــه کنونــی کــه رنــگ و
بــوی کشــور هــای غربــی را گرفتــه و فرهنــگ و ســنت هــای
اصیــل ایرانــی رو بــه فراموشــی گــذارده مهــم بهنظــر مــی
رســد اینکــه حفــظ فرهنــگ اصیــل ایرانــی و حتــی همدانی
بــه شــیوه هــا مختلــف ضــروری اســت کــه در ایــن میــان
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.

فریبــا نعمتــی افــزود :آبگوشــت کلــم هــم کــه بــا نخــود،
ســیب زمینــی ،کلــم و پیــاز داغ درســت مــی شــود در بیــن
مــردم همــدان طرفــداران زیــادی دارد.
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
را حتمــا در ســیزده بــدر میــل مــی کننــد.
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
کــه بــا بــه ،لپــه ،پیــازداغ و گوشــت
تهیــه مــی شــود و گاهــی بــرای دادن
طعــم ملــس بــه آن شــیره انگــور
اضافــه مــی کننــد.

کدو حلوایی ،دسری خوشمزه و پر طرفدار
وی عنــوان کــرد :کدوحلوایــی ،دســری خــاص و خوشــمزه
ویــژه مــردم همــدان اســت ،بــه ایــن صــورت کــه کــدو
حلوایــی بــه صــورت ورق هایــی بــه قطر  ۲ســانت 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
کــرد و گفــت :آبگوشــت ســیر و غــوره ،آبگوشــت ســیب و
غــوره ،اشــکنه ،خورشــت آلــو ،آش چغنــدر ،آبــدوغ خیــار،
آش پلتــه کــه بــا بلغــور و ســبزی تهیــه مــی شــود ،شــوربا
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.
وی تاکیــد کــرد :در اســتان انــواع کوکــو مثــل کوکــوی
ســبزی ،ســیب زمینــی و باقالــی پختــه مــی شــود و قــوت
نیــز غذایــی اســت کــه معمــوال بــه عنــوان عصرانــه میــل
مــی شــود.
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
گردشــگری صــورت گیــرد چــرا کــه ظرفیــت و پتانســیل
جــذب گردشــگر در ایــن حــوزه بســیار اســت.
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جعبههـای ویژه نگهداری وسـایل آرایشـی چون سـرمه دان و
وسـمه دان استخوانی یافت شـده است.
از تپــه باســتانی حســنلو در ســالهای  ۱۳۱۳تــا  ۱۳۵۸طــی
حفاریهــای باستانشناســان ایرانــی و آمریکایــی انــواع و
اقســام ابــزار و ادوات جنگــی ماننــد شمشــیر ،خنجــر ،نیــزه،
ســرنیزههایی از جنــس مفــرغ و آهــن بــه همــراه هــزاران
ظــروف ســفالی و اشــیای اســتخوانی ســنگی ســفالی،
شیشــهای و فلــزی گوناگــون کــه هــر یــک دارای ارزش
تاریخــی ،باســتانی و هنــری هســتند ،کشــف شــده اســت
کــه در موزههــای ایــران باســتان ،آمریــکا ،فرانســه و دیگــر
کشــورهای جهــان نگهــداری میشــود.

تپه حسنلو میراث دار تمدن ۸۰۰۰ساله/
جام زرین آمیخته با هنر و اسطوره
تپــه باســتانی حســنلو بــا قدمتی بیــش از هشــت هزار ســال
قبــل از میــاد مســیح در نقــده اســتان آذربایجــان غربــی
نمــادی از تاریــخ کهــن ایــران اســامی اســت کــه در آســتانه
ثبــت در فهرســت آثــار جهانــی قــرار دارد.
تپه باسـتانی حسـنلو در میان جلگهای سرسـبز و خـرم که به
نام «سـلدوز» معروف اسـت در کنـار دهکدهای بـه همین نام
قـراردارد ،دهکده حسـنلو را چند ده دیگر ماننـد نگینی در بر
گرفتهانـد و تپههـای باسـتانی زیـادی پیرامون تپه حسـنلو را
فـرا گرفتـه و گویـا هنگام آبـادی حسـنلو و تمـدن عظیمش
تمدنهـای دیگری نیز بـا این تپـه در تماس بـوده و هم دوره
تمدن حسـنلو بـه وجـود آمدهاند.
وجـود تپههـای باسـتانی دیگر حکایـت از ایـن دارد کـه اقوام
سـاکن در حسـنلو با اقوام سـاکن در تپههای اطرافـش از یک
تیـره بوده و با هم داد و سـتد و ارتباط داشـتهاند کـه از جمله
ایـن تپههـا میتـوان بـه تپـه باسـتانی پسـدلی ،حاج فیـروز،
تابیه ،عقـرب تپه ،تپـه کوییک ،میرآباد ،ساخسـی تپـه ،نظام
آبـاد و محمدشـاه که بـه فاصلههای مختلـف از یکدیگـر و به
فاصلـه دو کیلومتـر تا شـعاع  ۱۵کیلومتـر از تپه حسـنلو قرار
گرفتهانـد.
ســاکنان اولیــه تپــه حســنلو احتمــاالً قــوم مناعــی بودهانــد
کــه تمــدن بــس وســیع و درخشــانی از خــود بــه یــادگار
گذاشــتهاند و از اشــیای مکشــوفه در ایــن تپــه چنیــن بــه
نظــر میرســد کــه آثــار مفرغــی آنهــا کامـ ً
ا قابــل مقایســه
بــا آثــار مفرغــی لرســتان یعنــی قــوم کاســی اســت و شــاید
قرابتــی بیــن ایــن دو قــوم موجــود باشــد از قــوم مناعــی و
محــل ســکونت آنهــا کــه ســرزمینهای جنوبــی دریاچــه
ارومیــه بــوده ،یــادی در تــورات شــده و قــوم مناعــی را قــوم
«مــان» هــم گفتهانــد.
مشــاهده آثــار ســکونت از هــزاره ششــم قبــل از
میــاد در حســنلو
بــر اســاس دادههــای باستانشناســی ایــن تپــه در  ۱۰دوره
مــورد ســکونت قــرار گرفتــه و ضخامــت الیههــای هــر

دوره معلــوم اســت کــه دوره دهــم کــه قدیمیتریــن دوره
ســکونت حســنلو بــه حســاب میآیــد ،مربــوط بــه هــزاره
ششــم تــا هــزاره ســوم قبــل از میــاد اســت و ایــن دوران از
دوره ابتدایــی ســنگی آغــاز و تــا دوره باســتانی ،مادهــا و دوره
اســامی ادامــه مییابــد.
دورتـا دور قلعـه را دیواری به قطر سـه متـر و ارتفاع هفت متر
فـرا گرفته بوده و در سراسـر ایـن دیوار برجهای مربع شـکلی
بـه فاصلههـای  ۳۰متـر از یکدیگـر و به ابعـاد  ۱۰متـر در ۱۰
سـاخته شـده بود و ارتفـاع برجها به درسـتی معلوم نیسـت.
با احتسـاب هر  ۳۰متـر یک بـرج ،تقریباً محل هفـت برج در
روی دیـوار دفاعـی قلعـه روشـن میشـود و طرز قـرار گرفتن
برجهـا 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 برجها
بـرای حفاظت قلعه اسـتفاده میشـده اسـت.
تپه حسنلو میزاث دار تمدن  ۸۰۰۰ساله
در جانــب ورودی حیــاط ،مجموعـهای از بناهایــی مانند تاالر
بــزرگ یــا معبــد و تعــدادی اتاقهــای 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
ســتونهای چوبــی بــود و بیــش از  ۳۰متــر طــول و بیــش از
پنــج متــر عــرض داشــته اســت.
در دژ حســنلو ،اتاقهایــی نیــز بــه انبــار و آشــپزخانه و
اســلحهخانه اختصــاص داشــته اســت از اســلحهخانه
کــه معلــوم نشــده کارگاه اسلحهســازی یــا محــل
نگهــداری جنگافــزار بــود ،مقــدار زیــادی شمشــیر و
ســه نیــزه آهنــی کشــف شــده اســت ،در اطــراف غربــی
حیــاط ،حــدود  ۱۵بــاب اتــاق بــزرگ و کوچــک وجــود
داشــته و جــام زریــن حســنلو در یکــی از اتاقهــای
همیــن قســمت کشــف شــده اســت.
بناهای شـمالی حیاط مرکـزی گویای جایـگاه ویژه زنان
و کنیـزان بوده اسـت چون در این قسـمت مقـدار زیادی

عشاق ایرانی در تپه حسنلو آرمیدهاند
ســال  ۱۳۵۱باستانشناســانی کــه در تپــه حســنلو مشــغول
حفــاری بودنــد خودشــان هــم چیــزی را کــه میدیدنــد بــاور
نمیکردنــد .تیــم مشــترک تحقیقاتــی ایــران و آمریــکا بــه
سرپرســتی دکتــر رابــرت اچ دایســون مشــغول تحقیقــات در
ایــن تپــه باســتانی بودنــد کــه قبــری را پیــدا کردنــد.
در قبـری بـا قدمـت حـدود  ۳هزار 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 آنهـا لقب «عشـاق» را گرفتند.
از ســال  ۲۰۰۵در مــوزه دانشــگاه پنســلوانیا تیمــی
مشــغول بــه فعالیــت تنهــا بــرای انتشــار نتیجــه تحقیقــات
و گزارشهــای حفــاری در تپــه حســنلو هســتند؛ تپــهای
باســتانی کــه قدمــت آن بــه  ۶تــا  ۸هــزار  قبــل از میــاد
میرســد .باگذشــت ســالها ،در مــوزه دانشــگاه پنســلوانیا
تصویــر عشــاق ایرانــی یکــی از مــوارد مــورد توجــه اســت.
جام زرین حسنلو آمیخته با هنر و اسطوره
مهمتریـن اثـر مکشـوفه تپـه باسـتانی حسـنلو کـه اهمیـت
ویژهای در جهان و باسـتان شناسـی دارد ،جام طالیی حسنلو
اسـت .وزن ایـن جـام  ۹۵۰گـرم ،بلنـدای آن  ۲۱سـانتیمتر،
قطر آن  ۲۵سـانتیمتر و محیط لبه آن  ۶۱سـانتیمتر اسـت و
در مـوزه ایـران باسـتان تهـران نگهداری میشـود.
ایــن جــام اثــر کام ـ ً
ا خیــره کننــدهای اســت زیــرا بیــش از
حــد ظریــف کاری داشــته و فاقــد ترکیــب مجلــل اســت.
قدمــت جــام طالیــی کشــف شــده از تپــه حســنلو در حــدود
 ۸۰۰ســال قبــل از میــاد مســیح اســت ،بــر روی بدنــه ایــن
جــام معــروف ،نقشهــای بســیاری حــک شــده اســت کــه
احتمــاالً داســتان حماســی را روایــت میکننــد.
در ردیـف باالیـی ،ایـزدی بالـدار سـوار بـر گردونـهای که یک
گاو نـر آن را میکشـد 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 میشـود ،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 میتوان بـه ایزدهای
شـاخدار سـوار بر ارابـه ،کاهنانی کـه در حال حمـل قوچهای
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.

صفحه  | 29شماره  | 37اسفند 97

گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

MEHR

تخت جمشید عظیم ترین بنای سنگی جهان/
آرامگاههخامنشیانراببینید

تخــت جمشــید بــه عنــوان عظیــم تریــن بنــای ســنگی
جهــان ،نگیــن تاریــخ و میــراث کهــن فــارس و ایــران اســت
کــه هــر ســاله گردشــگران داخلــی و خارجــی زیــادی از آن
دیــدن مــی کننــد.
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  ۵۴دقیقــه شــرقی و عــرض جغرافیایــی  ۲۹درجــه و
 ۵۶دقیقــه شــمالی قــرار دارد.
منطقــه تخــت جمشــید کــه غربــی هــا آن را پرســه پُلیــس
( )persepolisبــه معنــای «شــهر پارســیان» مــی خواننــد
در دوره هخامنشــی پارســه ( )Parsنامیــده مــی شــد .پــس
از دوره هخامنشــیان ایــن محــل بــه نــام هــای صدســتون،
چهــل ســتون ،چهــل منــار و از قــرون میانــه اســامی چــون
ساخت ارگ پارسه را به جمشید پادشاه افسانه ای ایران نسبت
مــی دادنــد ،تخــت جمشــید خوانده شــد.
تخــت جمشــید در ارتفــاع  ۱۷۷۰متــری از ســطح دریــا و بــر
صخــره ای در دامنــه کــوه رحمــت بنــا شــده است.شــکل آن،
کثیر االضالعی اســت که ابعادش در شــمال  ۳۰۰متر ،در شرق
 ۴۳۰متــر ،در جنــوب ۳۹۰متــر و در غــرب  ۴۵۵متــر مــی
باشــد .مســاحت آن کمــی بیــش از  ۱۲۵هــزار متــر مربــع
و بنــای آن در حــدود ســال  ۵۱۸ق.م بــه فرمــان داریــوش
بــزرگ آغــاز و تــا حــدود ســال  ۴۵۰ق.م در زمــان اردشــیر
اول ادامــه یافــت.
بــرای آن کــه صفــه تخــت جمشــید جهــت ســاختن ابنیــه
آمــاده باشــد ،الزم بــود عملیات مقدماتــی مهمی انجــام گیرد.
در حــدود  ۱۲۵هــزار متــر مربــع از یــک دامنــه نامنظــم
ســنگی بایــد مطابــق نقشــه معمــاران ،بــه صــورت یــک تخته
یــا صفــه درآیــد و قســمت هــای مرتفــع تــا انــدازه مــورد نظر،
تراشــیده و کوتــاه شــود و قســمت هــای گــود از خــاک و
ســنگ انباشــته شــود.
پــس از انجــام ایــن مقدمــات صفــه تخــت جمشــید آمــاده
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
ســاختمانی ،هــم زمــان و مطابــق بــوده
اســت بــا حفــر تونــل هــای عمــده مجاری
فاضــاب زیرزمینــی در صخــره طبیعــی و
ســاختمان بعضــی قســمت هــای آن و
همچنیــن آب ر ُوهــای فرعــی کــه بــرای
محافظــت ابنیــه ای کــه توســط داریوش و
معارانــش طــرح ریــزی شــده بود ،ســاخته
می شــد.
بلنــدی صفــه از ســطح زمیــن هــای
اطــراف متفــاوت اســت ،ولــی ارتفــاع دیوار
در محــل ورودی و پلــکان صفــه برابــر بــا
 ۱۱/۷۱متــر اســت و در محــل ســاختمان
هــا ارتفــاع بــه  ۱۴تــا  ۱۵متــر مــی رســد.
چنــان کــه کالمایــر نیــز اشــاره مــی
کند،مصالحــی کــه در ســاختن تخــت جمشــید بــه کار رفته،
عبارتنــد از خشــت بــزرگ ( ۱۲×۳۳×۳۳ســانتی متــر) آجــر
و آجــر لعابــدار ،مــاط قیــر ،انــدود گچــی کــه رنگــی بــوده
و بــرای پوشــاندن کــف یــا تزییــن ســتون هــای چوبــی بــه
کار رفتــه اســت ،چــوب بــرای شــاه تیرهــا و درهــا و ســتون
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.
ســنگ هــا را در همــان معــدن نیــم تــراش مــی کردنــد و
درگاه هــا و ســتون هــا و زیرســتون هــا را در جــای نصــب،
از بــاال بــه پایین تمام تــراش مــی دادند و قلــم ها و تیشــه ها و
ابزارهــای زبــره تراشــی و نــرم تراشــی متعــدد را در مراحــل
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.

شــهبازی بــر آن اســت کــه روی بســت هــا را بــا ســرب پــر
مــی کردنــد و صیقــل مــی دادنــد .دیوارهــا را بــا خشــت خــام
مــی ســاختند .دیوارهــا را بــا خشــت خــام مــی ســاختند و
رویشــان را بــا انــدود رنگیــن یــا کاشــی مزیّــن بــه نقــوش
مختلــف مــی پوشــانیدند.
نورگیــری -چنــان کــه بازســازی هــای کرفتــر ()F.Krefter
نشــان مــی دهــد -بــا روزنــه هــای دیوارهــا و بلندتــر کــردن
بناهــای داخلــی و دریچــه دار کــرن آنهــا انجــام مــی شــد.
تــا آنجــا کــه مــی دانیــم بــر فــراز صفــه تخــت جمشــید
عــاوه 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.
دربــاره تاریــخ ســاخت تــاالر شــورا (کاخ مرکــزی یــا ســه
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
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رســانیده است.
بــه نظــر اشــمیت صــرف نظــر از قســمتی از ســاختمان
هــای بــرج و بــاروی دفاعــی و مقــر پــادگان کــه در ردیــف
اســتحکامات قــرار دارد ،شــاید خزانــه اصلــی اولیــن
ســاختمانی بــوده ،کــه در صفــه تخــت جمشــید در زمــان
داریــوش بــه پایــان رســیده اســت.
داریــوش در شــش کیلومتــری شــمال غربــی صفــه تخــت
جمشــید آرامگاه بــا عظمتــی در صخره کوهســتانی از ســنگ
آهــک بــرای خــود ســاخت کــه اکنــون بــه نــام نقــش رســتم
خوانــده مــی شــود.
نقش رستم
نقــش رســتم در شهرســتان مرودشــت و در  ۶کیلومتــری
تخــت جمشــید ،در مســیر راه اصلــی شــیراز – اصفهــان و در
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امتــداد کــوه اســتخر ،حســین کوه و یــا کوه نِفِشــت در دشــت
مرودشــت رو بــه ســمت شــمال غربــی ،محوطــه ای وجــود
دارد کــه آثــاری از دوران هخامنشــی و ساســانی در آن نقــش
شــده است.
ایــن محوطــه کــه دربرگیرنــده آرامــگاه هــای پادشــاهان
هخامنشــی و حجــاری هــای دوره ساســانی بــر روی ســنگ
هاســت ،نقــش رســتم خوانــده مــی شــود.
در دوران اســامی 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
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و آتشــدان هــای ســنگی قــرار دارد.
نخســتین پادشــاهان ساســانی نیــز کــه از پــارس برخاســتند،
بــه دلیــل دلبســتگی فــراوان بــه زادگاه خویــش و بــرای
بزرگداشــت آیینهایــی همچــون توجیــه معنــوی ،کســب
قــدرت و یــا پیــروزی بــر دشــمن ،نقوشــی را در دامــن ایــن
کــوه بــه یــادگار گذاشــته انــد.
نقــش برجســته ناتمــام ،نقــش برجســته هــای نرســی ،نبــرد
بهــرام دوم ،پیــروزی شــاپور بــر امپراتــوران روم (گردیانــوس،
فیلیــپ عــرب و والریــن) ،آذر نرســه یــا شــاپور دوم ،نبــرد
شــاپور دوم ،بهــرام دوم و درباریانــش و تاجگــذاری اردشــیر
بابــکان نقــش برجســته هــای نقــش رســتم هســتند.
نقش رجب
در شــمال تخــت جمشــید ،نقوشــی از دوران ساســانیان در
پســرفتگی کــوه حجــاری شــده
اســت که بــه نقــش رجــب معــروف
است.
دلیــل نامیــده شــدن آن بــه ایــن
نــام ،بــر مــا روشــن نیســت .موربــه
و اوزلــی در ســالهای  ۱۸۱۱و 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
 ۱۱هجــری قمــری بــه دســتور
امــام قلیخــان والــی فــارس بــرای
ســهولت رفــت و آمــد کاروانیــان بــر
روی رودخانــه کــر ســاخته شــد،
یکــی از شــاهکارهای معمــاری
عصــر صفــوی بــه شــمار مــیرود.
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نصفجهــان دنیایــی هــزار رنــگ و دیدنــی از تفرجگاههــای
بیابانــی و کوهســتانی اســت ،از آبشــاری کــه تخــت ســلیمان
نبــی را در دل خــود جــای داده تــا کویــری در دوردس ـتها
کــه بــه فیلــم «دور و نزدیــک» جلــوه بخشــید.
پایتخــت فرهنگــی جهــان اســام ،از آن رو شــهره جهــان
شــده اســت کــه از تمامــی اصــول گردشــگری دنیــا ســهمی
دارد ،از آثــار تاریخــی در ایــن کهــن دیــار آشــنا گرفتــه تــا
ســهمی از یــک ســوم صنایــع دســتی جهــان و در ایــن میان
گردشــگری طبیعــت در کنــار دیگــر جاذبههــای بــی بدیــل
اســتان گردشــگران را بــه ســوی خــود فــرا میخوانــد.
دیــار نصفجهــان ،از طبیعــت کوهســتانی تــا کویــری را
در دل مهربــان خویــش جــای داده اســت بــه نوعــی کــه از
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.
از ســویی همزمــان در فصلهــای ســرد ســال در
برفگیرتریــن نقطــه اصفهــان ماننــد فریدونشــهر
میتــوان مهمــان پیســت اســکی شــد و در نقــاط گــرم
کویــری ماننــد ورزنــه و کویر مصــر گرمــای دلچســبی را در
دل زمســتان تجربــه کــرد کــه در ایــن گــزارش بــا بخشــی از
ایــن تفرجگاههــای متنــوع در اســتان پهنــاور اصفهــان آشــنا
میشــویم:
کویــر خــارا (ورزنــه) و نقطــه آغــاز تمــدن کهــن
اصفهــان
ورزنــه بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم گردشــگری بــه
لحــاظ جاذبههــای تاریخــی ،گردشــگری و طبیعــی مــورد
توجــه گردشــگران قــرار میگیــرد ،جایــی کــه از هشــت
هــزار ســال پیــش زیســتگاه انســان بــه شــمار مـیرود و بــه
عنــوان آغازگــه تمــدن اصفهــان شــناخته میشــود.
ایــن شــهر ،گنجینــهای پنهــان از جاذبههــای طبیعــی،
زیســت محیطــی ،گردشــگری و تاریخــی همــراه بــا آداب و
رســوم ،فرهنــگ و ســنن منحصــر بــه فــرد اســت امــا در این
میــان ســفر بــه کویــر ورزنــه بــه عنــوان یکــی از بیبدیــل
تریــن کویرهــای ایــران بــا جاذبههــای خــاص بیابانــی خــود
بــه ویــژه در فصلهــای زمســتان و بهــار ،تجربـهای دلنشــین
و فرامــوش ناشــدنی اســت.
کویــر خــارا در نزدیکــی تــاالب گاوخونــی قــرار دارد کــه
گرچــه ایــن تــاالب بــه دلیــل بیتوجهیهــا رو بــه
فراموشــی اســت امــا همچنــان گردشــگران را بــه ســمت
خــود دعــوت میکنــد.
بــا توجه بــه درنظــر گرفتــن واحدهــای اقامتــی در ورزنــه ،در
ســفر بــه ایــن کویــر بــرای  دسترســی بــه امکانــات رفاهــی
دچــار مشــکل نخواهیــد شــد.
مســیر دسترســی :ایــن ریگــزار در حاشــیه شــرقی محــور
ارتباطــی حســن آبــاد بــه ورزنــه قــرار دارد .از ایــن رو از ۵
کیلومتــری جنــوب ورزنــه تــا حســن آبــاد میتــوان بــه
نواحــی غربــی ایــن ریگــزار دسترســی پیــدا کــرد .بــرای
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تکیه بر تختگاه سلیمان نبی تا سفر
کویر «دور و نزدیک»
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دسترســی بــه ریگــزار شــرقی میتــوان از میــان ماســه هــا
عبــور کــرد و یــا از شــهر ورزنــه حاشــیه جنوبــی رودخانــه
زاینــده رود را ادامــه داد تــا بــه حاشــیه شــرقی ریگزار رســید.
ایــن دو مســیر فقــط بــه وســیله خودروهــای دو دیفرانســیل
قابــل دسترســی هســتند و بهتــر اســت در صورتــی کــه
بــه منطقــه آشــنایی نداریــد ،حتمــا از راهنمایــان محلــی
اســتفاده کنیــد.
منطقــه نمونــه گردشــگری کشــه (طــرقرود) :در
فاصلــه  ۳۰کیلومتــری شــهر نطنــز و  ۹۰کیلومتــری مرکــز
اســتان اصفهــان در دامنــه کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده
کرکــس و در جــوار منطقــه شــکار ممنــوع کرکــس قــرار
گرفتــه و چشــم انــداز بیبدیــل روســتای کشــه و مناظــر
طبیعــی جــذاب منطقــه ایــن نقطــه را بــه یکــی از زیباتریــن
مکانهــای شهرســتان نطنــز تبدیــل کــرده اســت.
شــاید بــه نظــر برســد تبدیــل ایــن روســتا بــه منطقــه
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
دســت نخــورده اهالــی روســتا توجــه شــما را برخواهــد
انگیخــت؛ جایــی کــه در کوچههــای پرپیــچ و خم کوهســتان
کــه از هــر گوشــه آن یــک نفــر بــا لبــاس محلــی در گــذار
اســت.
از جملـه جاذبههـای عمـده محدود طـرح مذکـور همجواری
ایـن محـدوده با کوه کرکـس با ارتفاعـی در حدود سـه هزار و
 ۹۰۰متر اسـت که در تمـام فصول گردشـگران و کوهنوردان

را به سـوی خـود جـذب میکند.
مســیر دسترســی :جــاده  نطنز-اصفهــان ،طــرق رود (۲۵
کیلومتــری نطنــز) ،روســتای کشــه( ۵کیلومتری طــرق رود)
منطقــه شــکار ممنــوع کرکــس :ایــن منطقــه بــا وســعتی
در حــدود  ۱۰۰هــزار هکتــار از شــهریور مــاه  ۱۳۷۱تاکنــون
جــزو منطقــه شــکار ممنــوع اعــام شــده اســت کــه ایــن
منطقــه بــا برخــورداری از پوشــش گیاهــی خــاص و حیــات
جانــوری منحصــر بفــرد خــود یکــی از زیباتریــن مناطــق
حفاظــت شــده طبیعــی محســوب میشــود.
وجــود چشمهســارهای فــراوان در درههــای منتهــی بــه کــوه
کرکــس در نزدیکــی بــه شــهر طــرق رود بــا جاذبــه هــای
گردشــگری فــراوان از جملــه دریاچههــای فصلــی و بناهــای
تاریخــی ماننــد قلعــه ،دریاچه بنــد طــرق و مســاجد تاریخی
ایــن منطقــه را بــه یکــی از مناطــق نمونــه گردشــگری
تبدیــل کــرده اســت.
سـیازگه؛ کویر بکـر ناشـناخته در قلب اصفهـان :این
کویـر در فصـل بهـار کویرنـوردان را بـه دل تپهماسـههای
سـیاهرنگ خود دعـوت میکند 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 میتواند
بـا یک برنامهریزی سـاده گردشـگران زیادی را به سـوی خود
جـذب کند.
ایــن منطقــه را مــردم محلــی ســیازگه مینامنــد چراکــه
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خــاک و فضــای ســیاه رنــگ منطقــه بــا دیگــر رملهــا و
مناطــق اطــراف فــرق دارد.
مســیر دسترســی :ســیازگه پهنــهای گســترده در دامــن
ریگزارهــای شــمال ابوزیدآبــاد اســت ،جــادهای کویــری را
کــه بــه ســمت شــمال دنبــال کنیــد در حصــار تپــه ماهورها
بــه مســاحتی همــوار و بکــر بــر میخوریــد کــه در تالقــی
بــا ناهمــواری ریگــزار ،بســیار جــذاب اســت؛ بنابرایــن شــما
اکنــون در دل کویــر ســیازگه هســتید.
چشــمه نــاز ونــک :یکــی از زیباتریــن و بکرتریــن
تفرجــگاه هــای شهرســتان ســمیرم و شــهر ونــک چشــمه
نــاز ونــک اســت کــه در شــش کیلومتــری جنــوب غربــی
شــهر ونــک بــا جادههــای خاکــی و در  ۳۶کیلومتــری شــهر
ســمیرم قــرار دارد.

نــام داالن در جــوارآن نیــز  ۵تــا  ۶ســاعت راه اســت.
چشــمه و آبشــار الدر در خمینــی شــهر :تفرجــگاه
چشــمه الدر هــر ســاله تعــداد زیــادی گردشــگر از سرتاســر
ایــران را بــه ســمت خــود جــذب میکنــد.
آب ایــن چشــمه از دل کوههــای شــمال غربــی شــهر جــاری
و در بســتر خــود به ســمت پاییــن محیــط آرام و دلپذیــری را
بــرای دوســتداران طبیعــت فراهــم میکنــد کــه در فصــول
پربــاران و خنــک ســال ،مکانــی مناســب جهــت گذرانــدن
ســاعاتی آرام در دل کــوه اســت.
مســیر دسترســی :جــاده کمربنــدی خمینــی شــهر ،نجــف
آبــاد ،بعــد از دانشــگاه آزاد خمینــی شــهر
پــارک ملــی کاله قاضــی :پــارک ملــی کاله قاضــی  
درجنــوب اصفهــان و تقریبــا در  ۳۶کیلومتــری ایــن شــهر

آب چشـمه نـاز ونـک شـهر ونـک پـس از پیوسـتن بـه
رودخانـهای کوچـک ،کمـی بعد بـه رودخانـه پر آب موسـوم
بـه آب ونـک می ریـزد ،ایـن رودخانه به سـمت دشـت ارمند
پیـش مـیرود تـا در آنجـا بـه کارون ملحـق شـود.
مســیر دسترســی :پــس از عبــور از روســتای قلعــه قــدم،
گردنــه گلــه وار و گردنــه نخــودان بــه ونــک میرســیم .بــرای
رســیدن بــه چشــمه نــاز بایســتی از رودخانــه عبــور کــرد که
از ونــک تــا چشــمه حــدود ســه ســاعت و تــا قلــه کوهــی بــه

قــرار دارد و جــاده اصفهــان بــه شــیراز از ســمت شــمال و
غــرب ایــن پــارک مــی گــذرد ،ارتفاعــات و دشــت هــای
اطــراف یکــی از بهتریــن زیســتگاه هــای وحــوش اســت.
کل ،بــز کوهــی نــر ،آهــو یــا غــزال ایرانــی ،پلنــگ ،خرگــوش
وحشــی ،گــرگ ،کفتــار ،شــغال ،تشــی ،روبــاه ،کاراکال ،گربه
شــنی از گونههــای ایــن منطقــه اســت.
از زمــان شــاه عبــاس صفــوی و بعــد از آن بــه خصــوص در
دوره قاجاریــه ایــن کــوه هــا از شــکارگاه هــای مخصــوص
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ایــن شــاهان محســوب مــی شــده اســت
مســیر دسترســی :بهارســتان ،جــاده اصفهــان بــه شــیراز،
قبــل از شــهرضا
کویــر مصــر :مصــر روســتایی از توابــع شهرســتان خــور و
بیابانــک در اســتان اصفهــان اســت .ایــن روســتا در دشــت
کویــر ایــران و در  ۴۵کیلومتــری شــرق جنــدق و در ۶۰
کیلومتــری شــمال خــور واقــع شــده اســت.
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  ۶کیلومتــر واقــع
شــده اســت.
ایــن روســتا کــه یکــی از کویرهــای بســیار دیدنــی کشــور
اســت و گرچــه فاصلــه آن تــا اصفهــان هماننــد زمــان ســفر
تــا تهــران اســت امــا دریــای شــنی کویــر مصــر بــه انــدازهای
دیدنــی اســت کــه بتــوان بــر ســفر را بــر جــان خریــد.
بخشــی از فیلــم خیلــی دور ،خیلــی نزدیــک در ایــن روســتا
فیلمبــرداری شدهاســت.
آبشــار آب ملــخ :ایــن آبشــار کــه بــه «تخــت ســلیمان»
نیــز معــروف اســت کــه از زیباتریــن و در عیــن حــال
خطرناکتریــن آبشــارهای ایــران اســت کــه در ۱۶۰
کیلومتــری جنــوب غربــی اصفهــان قــرار گرفتــه اســت و از
ذوب شــدن برفهــای کــوه دنــا ،چشــمههای ایــن منطقــه رو
پــرآب کــرده و آبشــارهای زیبایــی ایجــاد میکنــد.
امــا زیبایــی خــاص ایــن پدیــده بــه خاطــر وجــود چشــمه
یــا ســرابی بــا آبدهــی فــراوان اســت کــه از دیوارههــای
شــمالی بــاالی ســقف تونــل خــارج شــده و بــه شــکل
آبشــاری آبپــاش ماننــد ،هــر دو دهانــه تونــل رو  میپوشــاند.
معــروف اســت کــه آبشــارملخ دارای ترکیبــات ویــژهای
اســت کــه نقــش یــک سمپاشــی طبیعــی رو بــرای مــزارع
و زمینهــای کشــاورزی دارد و تمــام ملخهــای 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
ســلیمان بــوده اســت.
مســیر دسترســی :در فاصلــه  ۵۰کیلومتــری جنــوب
شهرســتان ســمیرم ،در مســیر منتهــی بــه یاســوج و در چند
کیلومتــری روســتای آب ملــخ مــی تــوان بــه ایــن آبشــار
دسترســی پیــدا کــرد.
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تلفیق زیبای هنر و معماری در بنای استوار و باشکوه بازار زنجان

بــازار زنجــان بــه عنــوان طوالنــی تریــن بــازار سرپوشــیده
ایــران ،نمــادی زیبــا و بــی بدیــل از هنــر و معمــاری اســت
کــه در طــی تاریــخ همــواره اصالــت و زیبایــی خــود را حفــظ
کــرده اســت.
در اســتان زنجــان آثــار و ابنیــه تاریخــی هســتند که پســوند
«ترینهــا» بــه آنهــا افــزوده میشــود کــه بــازار زنجــان از
جملــه ایــن آثــار ارزشــمند تاریخــی اســت کــه بــه عنــوان
طوالنــی تریــن بــازار سرپوشــیده ایــران نامیــد مــی شــود.
بــازار زنجــان کــه از مجموعــهای تاریخــی تشــکیل شــده
اســت ،در مرکــز بافــت قدیمــی ایــن شــهر کــه روزگاری
مشــرف بــه دروازه قلتــوق بــود ،قــرار دارد.
بــازار زنجــان را طوالنیتریــن بــازار ایــران مینامنــد .ایــن
بــازار کــه بــر اســاس اســناد تاریخــی ســاخت آن در ســال
 ۱۲۰۵قمــری و در دوران آقامحمــد خــان قاجــار آغــاز
شــده ،در ســال  ۱۲۱۳قمــری در زمــان حکومــت فتحعلــی
شــاه قاجــار بــه بهــره بــرداری رســید و بعدهــا چندیــن ســرا،
مســجد ،گرمابــه و ...بــه مجموعــه بــازار بــاال کــه مشــتمل
بــر بــازار قیصریــه ،بــازار بزازهــا ،حجــت االســام ،امامــزاده
و عبدالعلــی بیــک اســت ،افــزوده شــد.
بــازار زنجــان از نظــر تولیــد و نــوع فعالیــت بــه  ۸راســته
تقســیم میشــود کــه عبارتنــد از :راســته زرگرهــا،
کفاشهــا ،بزازهــا ،ســراجها و . ...ایــن بــازار دارای راســتهها،
ســراها ،میادیــن ،تیمچههــا ،بازارهــا ،داالنهــا ،مســاجد،
حمامهــا ،تکیههــا اســت و در خــود  ۱۰۰۰بــاب مغــازه
جــای داده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان از بــازار زنجــان و بافــت پیرامونــی آن
بهعنــوان بافتهــای تاریخــی ارزشــمند تاریخــی یــاد کــرد
و گفــت :بــازار زنجــان مجموعــه بناهــا و آثــار ارزشــمند
تاریخــی شــهر زنجــان را شــکل میدهنــد.
یحیــی رحمتــی بــا بیــان اینکــه بــازار زنجــان در لیســت
اولویــت هــای ثبتــی ســازمان میــراث فرهنگــی ایــران بــرای
ثبــت در آثــار میــراث جهانــی یونســکو قــرار گرفــت ،گفــت:
نــام بــازار زنجــان در فهرســتی قــرار گرفــت کــه بناســت
پــس از ســال  ۲۰۱۸بــرای ثبــت در میــان آثــار جهانــی بــه
یونســکو معرفــی شــوند.
وی از تدویــن اســنادی بــرای ثبــت جهانــی بــازار زنجــان

خبــر داد و افــزود :فهرســت آثــاری کــه بناســت تــا ســال
 ۲۰۱۸بــه 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 اســامی،
بــازار زنجــان طوالنــی تریــن بــازار سرپوشــیده کشــور
محســوب مــی شــود.
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
بــازار تاریخــی زنجــان یــک بــازار زنــده و دارای شــاخص
هــای معمــاری مهمــی اســت ،افــزود :پرونــده ثبــت بــازار
تاریخــی زنجــان بــه اســتناد اطالعــات کتــاب معمــاری
اســامی اســتاد کریــم پیرنیــا تدویــن شــده و مراحــل اولیــه
موافقــت را نیــز گذرانــده اســت.
رحمتــی بــا بیــان اینکــه برنامــه هایــی بــرای احیــای بافــت
هــای تاریخــی شــهر زنجــان داریــم ،افــزود :احیــای جــداره
هــا و بدنــه هــای تاریخــی و تملــک خانــه هــای واجــد
شــرایط معمــاری در شــهر زنجــان مــورد تاکیــد قــرار دارد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان زنجــان از تــاش بــرای
تملــک پنــج خانــه واجــد شــرایط تاریخــی خبــر داد و گفت:
تــاش مــی شــود بــا تملــک ایــن خانــه هــا در راســتای
احیــای بافــت هــای تاریخــی برآییــم.
رحمتــی از برخــی مداخــات غیراصولــی طــی ســالیان
گذشــته در بافــت هــای تاریخــی خبــر داد و گفــت :بعضــا
ایــن نــوع مداخــات و اقدامــات غیرکارشناســی موجــب بروز
مشــکالت زیــادی شــده اســت.
راستههای اصلی
راســته اصلــی بــازار زنجــان از خیابــان ســعدی شــروع شــده
و پــس از قطــع آن توســط خیابــان فردوســی  ،در خیابــان
اصغریــه بــه پایــان میرســد و در حــدود یــک کیلومتــر
درازا دارد .در بــدو شــروع بــازار از ســمت شــرق ،دو راســته به
مــوازات یکدیگــر شــکل میگیرنــد کــه هر یــک به ســراهای
مختلفــی مرتبط مــی گردند ایــن دو راســته ،راســته امامزاده
و راســته عبدالعلــی بیــک نــام دارنــد.

راستههای فرعی
تنــوع مشــاغل و گــردش در جهــت اســتقرار صنوف همســان
باعــث تشــکیل راســتههای تخصصــی و فرعــی در اطــراف
راســته اصلــی مــی شــود کــه در بیشــتر مــوارد بــه عرضــه
نــوع خاصــی از اجنــاس یــا خدمــات اشــتغال مییابنــد.
راســتههای حــاج حســن ،ترابــی ،حــاج حیــدر ،انگورانــی،
صباغهــا ،رســتمخانی و آقــا از جملــه راســته هــای فرعــی
بــازار زنجــان محســوب میشــوند .مهمتریــن شــاخه فرعــی
بــازار ،راســته حجــه االســام اســت کــه بمــوازات راســته
اصلــی بوجــود آمــده و بــه قیصریــه متصــل میشــود.
بازار قیصریه:
بــازار قیصریــه یــا راســته قیصریــه محــل ارائــه اجنــاس
ظریــف و پــر بهــا اســت .در حــال حاضــر قیصریــه زنجــان
محــل فــروش اجنــاس لوکــس میباشــد .موقعیــت قیصریــه
زنجــان کــه از راســته هــای اصلــی منشــعب میشــود و آن را
بــه خیابــان امــام خمینــی و ســبزه میــدان متصــل میکنــد
باعــث تقویــت ایــن محــور شــده و در حــال حاضــر یکــی از
فعالتریــن محــور هــای بــازار اســت.
سراها
کاروانســراهای بــازار زنجــان یــا بعبــارت دیگــر ســراهای
آن از ارزشــمند تریــن عناصرتجــاری و معمــاری ایــن
بــازار بــه حســاب میآینــد .ســراها غالبــا محــل اســتقرار
تجارتخانههــا بودهانــد و همگــی دارای حیــاط مرکــزی
هســتند .نکتــه مهــم در مــورد ســراها چگونگــی ارتبــاط آنها
بــا راســته و نحــوه حــر کــت در داخــل آنهاســت.
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 دروازههــای شــهر ،کاروانســراهائی ســاخته
میشــدند کــه بــرای اطــراق کاروانهــای تجــاری یــا
مســافری مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد .در مجــاورت
ایــن کاروانســراها در داخــل یــا خــارج شــهر میدانهائــی
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بوجــود میآمدنــد کــه محــل داد و ســتد و مبــادالت
تجــاری بودهانــد و جــود ایــن میادیــن باعــث میشــد تــا
فــرو شــندگان دوره گــرد ،روســتائیان و بازرگانانــی کــه بیــن
شــهرها آمــد و شــد داشــتند بتواننــد در ایــن فضــا هــا بــه
خریــد و فــروش بپردازنــد.
نزدیکــی ایــن میدانهــا بــا کاروانســراهای عمــده شــهر
ســبب رونــق و احیــاء آنهــا میشــد .نحــوه اســتقرار میادیــن
آهنگــران و میــدان ورکچیهــا در شــرق و غــرب بــازار
زنجــان در مجــاورت کاروانســراهای عمــده بــازار و شــهر
زنجــان بیانگــر نقــش ایــن فضاهــا در کالبــد بــازار میباشــد.
تیمچهها
تیمچههــای بــازار زنجــان عــاوه بــر خصوصیــات کالبــدی
ویــژه ای کــه دارنــد از نقــاط عطــف حرکتهــای پیــاده
راســته بــازار بــه شــمار مــی رونــد بــه عنــوان مثــال
تیمچههــای چهــار دربــی در قســمت شــرقی بــازار ،جمــع
کننــده حرکتهــای ورودی بــازار و هدایــت کننــده آن در
مســیر راســته اصلــی میباشــد.
ویژگیهای معماری بازار تاریخی زنجان
گســتردگی جغرافیایــی بــازار از یــک ســو و تنــوع راســتهها،
تعــدد ســراها و کاوانســراهای درون شــهری در راســته
هــای فرعــی کــه هرکــدام بــه نامــی و بــه فعالیتــی خــاص

اختصــاص یافتــه از ســوی دیگــر ،همچنیــن وجــود مســاجد
فــراوان گویــای پویایــی ایــن مجموعــه فرهنگــی ،اقتصــادی،
تاریخــی و هنــری در طــول زمــان و بــه فراخــور اوضــاع و
شــرایط حاکــم بــوده اســت.
هــر ســمت بــازار و هــر ســرا و رســتهای حــال و هــوای خاص
خــود را دارد .بــا توجــه بــه دوره تاریخــی بــازار زنجــان کــه
متعلــق بــه دوره قاجــار اســت شــرایط معمــاری حاکــم بــر
زمــان در آن کامـا نمــود دارد .راســته هــا ،حجــره هــا ،چهار
ســوقها ،مســاجد ،ســراها و کاروانســراهای درون شــهری،
گرمابههــا بــه شــکل زیبــا اجــرا شــده اســت.
فنــون زیبایــی کــه در شــکلگیری بــازار نقــش بــی بدیلــی
بــازی مــی کننــد کاربــرد انــواع طــاق و قوســهای هاللــی،
جناغــی و ضربــی ،و گهــوارهای در راســتههای 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،
طاقنماهــا ،طــاق و قوســها و همچنیــن ســتون نماهــای
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گلدانــی.اوج ایــن ســبکهای معمــاری و شــیوهها و نــو
آوریهــای تزئینــی در اجــزا و ارکان مســاجد تاریخــی زنجان
مخصوصــا مســجد جامــع زنجــان بــه ظهــور رســیده اســت.
مجموعــه بــازار زنجــان  ۵۶راه ورودی اصلــی و فرعــی بــه
شــبکه ارتباطــی کل شــهر دارد و بــا دارا بــودن حــدود ۱۰۰۰
بــاب مغــازه جایــگاه فعالیــت  ۱۰نــوع شــغل اســت .بــازار
زنجــان نــه تنهــا از لحــاظ تجــاری بلکــه از نظــر معمــاری نیز
دارای اهمیــت زیــادی بــوده و کامـا از ســبک معمــاری دوره
قاجاریــه پیــروی کــرده اســت.
ایــن مجموعــه باتوجــه بــه ویژگیهــای معمــاری و هنــری
آن  ،پیوســته بــه عنــوان کانــون مهــم تجــاری ،تاریخــی،
فرهنگــی مــورد توجــه بازدیــد کننــدگان شــهر زنجــان قــرار
گرفتــه اســت.
کاروانسـراهای بـازار زنجـان یا بهعبـارت دیگر سـراهای آن از
ارزشـمندترین عناصـر تجاری و معمـاری این بازار به حسـاب
میآینـد .سـراها غالبا محـل اسـتقرار تجارتخانههـا بودهاند 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
شــعبان ،حــاج فتــح اهلل ،حــاج جــواد ،نهالــی ،شــاطرعلی،
حــاج رحمــان قربانــی ،حــاج کلبعلــی ،حــاج شــامی از جمله
ســراهای یــک حیاطــی بــازار زنجــان هســتند.
مجموعــه بــازار قدیمــی زنجــان در ســال  ۱۳۷۴از ســوی

ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری بــا شــماره  ۱۴۴۰در
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید.
«حاج داداش» نمادی باشکوه از معماری ایرانی
گرمابــه «حــاج داداش» از بناهــای تاریخــی ارزشــمند در دل
بــازار تاریخــی زنجــان اســت کــه امــروز صاحبــان ایــن بنــا
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.
ایــن بنــا نیــز کــه بــه ســفره خانــه ســنتی تبدیــل شــده
اســت ،در قلــب بــازار قدیمــی زنجــان واقــع اســت .ایــن
بنــا حــدود  ۱۰۰ســال پیــش بعنــوان حمــام احــداث شــد و
هماکنــون بــا حفــظ بافــت قبلــی و بــا انجــام اندکــی تغییر و
تزیینــات زیبــای ســنتی بعنــوان ســفرهخانه بــرای پذیرایــی
گردشــگران و اهالــی شــهر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
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
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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  ۱۵۰الی  ۲۰۰سـال
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
از ســمت شــرق مجــاور بــه ســرای ملــک بــوده کــه هــم
اکنــون میــراث فرهنگــی اســتان مشــغول بازســازی و احیــاء
آن اســت و از ســمت شــمال بــه خانــه هــای مســکونی محلی
محــدود مــی شــود .از طــرف غربــی نیــز بــه آزمایشــگاه
پرفســور حســابی و کوچــه ســیدلر منتهــی مــی شــود.
ایــن بنــا بــه مســافتی در حــدود  ۴۰۰مترمربــع زیربنــا در
زمینــی بالــغ بــر  ۲۵۰۰مترمربــع واقــع شــده کــه از ســه
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 قبـ ً
ا محل ســوخت
رســانی حمــام بــوده و هــم اکنــون بــه مغــازه تبدیــل شــده
و در حــدود  ۲۵متــر ضلــع شــرقی درب اصلــی واقــع شــده
کــه ایــن مغــازه بــا حمــام مذبــور دارای یــک ســند بــه پالک
هــای ثبتــی  ۳۹۸۵و  ۳۹۹۵اســت.
از ســازنده اصلــی بنــا اطالعــات دقیقــی در دســت نیســت
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
ســرای ملــک  در بــازار پاییــن زنجــان قــرار دارد .ســرای
ملــک بــه مســاحت  ۲۸۱۱/۸۲متــر مربــع بــا داشــتن یــک
حیــاط وســه داالن ورودی ویــک داالن عمــود بــرداالن
ورودی جنوبــی کــه از ســمت شــرق دارای یــک ورودی دیگر
میباشــد کــه در یــک طبقــه بنــا شــده اســت
ایــن بنــا از الگــوی ســراهای رواق دار تبعیــت کــرده کــه
امــروزه رواق هــای آن مســدود شــده وبــه حجــره هــا اضافــه
گردیــده اســت.حیاط دارای معمــاری چهــار ایوانــه بــا پــان
مربــع مــی باشــد کــه دور تــا دور آن دارای  ۲۰حجــره چهــار
راهــروی دسترســی بیــن حجــره هــای شــرقی-غربی مــی
باشــد.به نظــر مــی رســد ســتون هــای رواق هــا بــه صــورت
مســتطیل بــا نیــم ســتونی گــرد اجــرا شــده اســت .ایــوان
شــمالی ایــن ســرا از همــه مرتفــع تــر اســت.
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  ۵ورودی
مــی باشــد کــه ورودی اصلــی آن درراســته بــازار پاییــن قــرار
دارد و  ۲ورودی بــه کوچــه شــرقی بنــا و ۲ورودی دیگــر بــه
فضــای بــاز ومتــروک در ســمت غــرب بنــا (پشــت حمــام
حاجــی داداش) بــاز مــی شــود.
حجــره هــای اطــراف ایــن ســرا بــه دلیــل متــروک شــدن
بیــش از ســایر ســراها در معــرض تخریــب وخطــرات جــدی
قــرار دارد فــرو ریختــن بخــش هایــی در نمــای جنــوب
شــرقی ســازه هــای طاقــی را در معــرض عوامــل جــوی
مخــرب داده اســت.در نمــای شــرقی نیــز مــورد مشــابهی بــه
صــورت خفیــف تــر وجــود دارد.ایــن ســرا امــروزه کاربــری
بازارچــه صنایــع دســتی دارد.
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گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

MEHR

جاذبههایی که راه به دل تاریخ دارند

عطر معنوی زیارت در دل کویر
وجــود بــارگاه کریمــه اهــل بیــت(س) و مســجد مقــدس جمکــران و همچنیــن جاذبههــای
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
کــه روزی زائــر بــودن در ســرای حــرم حضــرت معصومــه(س) را تجربــه نکــرده باشــد و یــا
قدمــی بــه مســجد جمکــران نگذاشــته باشــد.
حتــی میتــوان 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 مـیآورد امــا از ســویی
دیگــر جاذبههــای 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  ۱.۲۰و طــول و عــرض  ۲.۹۵در ۱.۲۰
متــر قــرار گرفتــه و بــا کاشـیهای نفیــس و زرفــام پوشــیده شــده .گرداگــرد مرقــد ،دیــواری
بــه بلنــدی دو متــر و طــول و عــرض تقریبــی  ،۴.۸۰در  ۴.۴۰متــر) قــرار دارد کــه در ســال
 ۹۵۰بنــا گردیــد و بــا کاشــی معــرق آراســته شــده کــه اکنــون ایــن دیــوار بــا ضریح مشــبک
از جنــس نقــره پوشــیده شــده.
اولیــن گنبــدی کــه پــس از ســایبان حصیــری موســی بــن خــزرج ،برفــراز قبــر فاطمــه
معصومــه بنــا شــد ،قب ـهای 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
ایــن مــکان دفــن شــدهاند.
ورودیهــا و مســیرهای دسترســی :خیابــان ارم (درب شــماره  ۱تــا  ،)۱۱بلــوار صــدر ،خیابــان
اراک (دربهــای شــماره  ۱۷تــا  )۲۴حــرم مطهــر معصومــه(س) ،مابقــی دربهــا ( ۱۲تــا
 )۱۶در 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
قطع ـاً 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  ۱۷مــاه مبــارک رمضــان ســال  ۳۷۳هجــری قمــری،
توســط «شــیخ عفیــف صالــح حســن بــن مثلــه جمکرانــی» احــداث شــده اســت.
وجــه تســمیه مســجد مقــدس جمکــران ،بــه دلیــل قرارگیــری آن در محــدوده روســتای
جمکــران اســت کــه بــه ایــن نــام شــهرت یافتــه و بــا نامهــای دیگــری همچــون مســجد
قدمــگاه (در گذشــته) و مســجد صاحبالزمــان ،شــناخته میشــود .مکانــی کــه امــروزه
میزبــان بیــش از  ۱۲میلیــون زائــر از سراســر ایــران و جهــان اســت.
در ایــن بیــن بعــد از جاذبههــای معنــوی و مشــهور قــم ،مکانهــای تاریخــی دیگــر هــم در
دل ایــن کویــر آفتــاب دیــده نهفتــه اســت کــه بازدیــد از آنهــا 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 خانههــای روســتایی بــا بافــت معمــاری مناطــق گرمســیری احاطــه
کردهانــد و ســاختمان آن بــه دوره صفویــه مربــوط میشــود.
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
داخــل یــک بــاغ قــرار داشــته کــه هــم اکنــون قســمت زیــادی از آن توســط خانههــای
همجــوار اشــغال شــده اســت.
خانــه مالصــدرا در تاریــخ  ۵دی  ۱۳۷۵بــا شــماره ثبــت  ۱۸۲۱بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی
ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .بــا بررســی اجمالــی میتــوان ســال  ۱۰۲۰هجــری قمــری را
میانگیــن احتمالــی ســالهایی دانســت کــه مالصــدرا در کهــک بــوده و در ایــن خانــه کــرده
اســت.
بیت امام خمینی(ره)
امــام خمینــی(ره) در  ۲۰ســالگی بــرای ادامــه دروس حــوزوی بــه قــم عزیمــت کردنــد و تــا
 ۲۷ســالگی در حجــرهای 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 جابهجایــی و زندگــی در مکانهــای
اجــارهای کــه میتــوان بــه منــزل اســتیجاری ایشــان در محلــه عشــق علــی و الوندیــه اشــاره
کــرد و ســپس بــه محلــه یخچــال قاضــی قــم رفتنــد و مدتــی را در خانـهای 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 (انقــاب) ،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
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دروازه کاشــان معــروف بــوده اســت.
مقابــر گنبــد ســبز قــم شــاهد یادمانهــای مذهبــی ،تاریخــی بــه جــا مانــده از قــرن هشــتم
هجــری اســت کــه در فرهنــگ معمــاری ایــران بــه برجهــای آرامگاهــی شــهرت دارنــد.
شــاخصترین قســمت ایــن بنــا مجموع ـهای را تشــکیل میدهــد کــه بــه نــام مقابــر دروازه
کاشــان یــا گنبــد ســبز موســوم هســتند.
در گنبــد ســبز ســه مقبــره دیــده میشــود مقبــره خواجــه اصیــل الدیــن کــه ایــن مقبــره
در جنوبیتریــن گنبــد محســوب میشــود .دوم مقبــره خواجــه علــی صفــی اســت کــه در
وســط گنبــد قــرار دارد؛ وی فرمانــروای خانــدان صفــی اســت کــه تــا ســال  ۷۴۴قمــری
فرمانــروای قــم بــود.
ســومین فــرد خواجــه عمادالدیــن محمــود قمــی اســت کــه تــا ســال  ۷۹۱قمــری 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 بازسـازیهای صـورت گرفته ،در ایـام نوروز بـا پرپایی
غرفههـای 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.
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ســلفچگان ،در ناحیــه شــرقی آن رودخانــه قمــرود و در ناحیــه غربــی آن چنــد روســتای
کوچــک قــرار گرفتــه کــه عمدتــاً خــوش آب و هــوا و سرســبزند.
اگــر بــه دنبــال یــک اســتراحت کوتــاه در یــک مــکان نســبتاً سرســبز و خــوش آب و هــوا
هســتید ،پلنـگدره انتخــاب خوبــی اســت مخصوصـاً کــه در ایــن منطقــه گونههــای جانوری
فراوانــی دیــده میشــود و از ایــن نظــر هــم کاوش در آن جــذاب اســت.
مدرسهفیضیه
آنطــور کــه در برخــی منابــع تاریخــی آمــده قدمــت ایــن مدرســه بــه قــرن ششــم هجــری
میرســد 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 میگــردد امــا رونــق تــازه احیــای آن مرهــون
عزیمــت آیـتاهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری(ره) از اراک بــه قم اســت.
بنــای فعلــی مدرســه ،مربــوط بــه دوره فتحعلــی شــاه اســت کــه در ســالهای  ۱۲۱۳و 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
تــاالب باتالقــی میشــود.
بــه طــرف شــمال شــهر قــم کیلومتــر ســه اتوبــان قــم  -تهــران کــه حرکــت میکنیــد در
حــدود  ۲۰کیلومتــری جنــوب تــاالب حــوض ســلطان تــاالب بهشــت معصومــه مشــاهده
میشــود .زمینهــای اطــراف تــاالب بهشــت معصومــه را شــوره زارهــا تشــکیل میدهنــد و
گیاهــان شورپســند و نــی زارهــا غالــب پوشــش گیاهــی را شــکل میدهــد.

تیمچه بازار قم
تیمچــه بــازار قــم در ســمت راســته بــازار نــو اســت کــه ســقف آن بزرگتریــن ســقف ضربــی
ایــران بــه شــمار مـیرود ،ایــن بنا کــه بــا معمــاری ایرانی و اســامی ســاخته شــده ،به دســت
اســتاد حســن قمــی مشــهور بــه معمارباشــی و بــا کمــک بانــی آن ســید محمــود طباطبایــی
در ســال  ۱۳۰۱بنــا شــده اســت .این بنــا از نظــر وســعت ،هنــر معمــاری و تزئینــات از بناهای
منحصــر بــه فــرد اســت.
ایــن تیمچــه تنهــا تیمچــه باقــی مانــده از بــازار قــم اســت کــه طــی ســالهای گذشــته
تخریــب شــدهاند ،ایــن بنــا در دو طبقــه ســاخته شــده اســت.
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
بازارفــرش فروشهــا معــروف اســت.
دره ریواسها
منطقــه پلنــگ دره بــا وســعتی معــادل  ۳۱هــزار و  ۷۳۵هکتــار در جنــوب غربــی و پنجــاه
کیلومتــری شهرســتان قــم واقــع شــده اســت .در ناحیــه شــمالی پلنــگ دره ،منطقــه

کوه نمک
ایــن معــدن در  ۲۵کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان قــم واقــع شــده .ایــن گنبد بــزرگ و
گســترش شــمالی تــا طــول  ۳کیلومتر دارد .ســن گنبــد به الیگومیوســن نســبت داده شــده و
الیــه نمــک در آن بــه رنگهــای مختلفــی مثــل ســفید ،کــرم قهــوه ای ،بنفــش ،قرمــز و ابری
درآمــده اســت .جنــس باطلــه روی نمــک شــامل مــارن قرمــز ،الیههــای گــچ و نمــک مــارن
دارد کــه ظاهــرا ً همگــی خــرد شــدهاند.
الیــه نمــک در معــدن قــم یکپارچــه بــوده و  ۵تا  ۱۸متــر ضخامتــش هســت و هیچ بانــدی از
ســنگهای باطلــه و مــارن و گــچ در داخــل آن دیــده نمیشــود.
جاذبههایــی همچــون آتشــکده نویــس از نمونههــای اولیــه چهــار طاقیهــای 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 دههــا جاذبــه تاریخــی این اســتان هســتند کــه آنچنان
کــه بایــد و شــاید شناســانده نشــدهاند.
رودخانــه ابهــر رود ،رودخانــه قــم رود ،رودخانــه قــره چــای ،رودخانــه دره بــاغ ،رودخانــه
شورفشــاپویه ،رودخانــه زواریــان ،رودخانــه ســولقان ،رودخانــه شــورقم رود ،رودخانه ســیاه آب
آدران ،رودخانــه چــای خــر رود ،رودخانــه شــاه چــای از رودخانههــای اســتان قــم هســتند.
کــوه الونــد ،کــوه تخــت گرشــاوه ،کــوه ســخته ،کــوه شمشــک ،کــوه گوجــه ،کــوه ماهــو ،کوه
ســلطان ســعد شــاه ،کــوه جهارلــی ،کــوه مــره از کوههــای اســتان قــم هســتند.
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جشنواره رنگ و طعم بر سفره گیالنی/
غذاهایی که خاطره ساز می شوند
گیالن تنها اسـتان کشـور اسـت که با تنوع غذایـی بی نظیر،
در بحـث گردشـگری خلاق 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 جذابیتهــای اســتان گیــان بــرای
گردشــگران در تعــدد غذاهــای ایــن اســتان تعریف میشــود.
غذاهایــی کــه عــاوه بــر عطــر و طعــم بینظیــر ،بــه دلیــل
بهــره بــردن از مــواد اولیــه ســالم ،مقــوی و عمومــاً بــا
سرمنشــاء گیاهــی ،خوراکــی ســالم و لذیــذ بــرای اهالــی این
اســتان و همچنیــن گردشــگران محســوب میشــود .تنــوع
ایــن غذاهــا در اســتان گیــان بــه حــدی اســت کــه بیــش از
 ۶۰نــوع غــذا صرفــا مخصــوص زمســتان و بیــش از  ۱۷۰نوع
غــذا تنهــا در شــهر رشــت مرکــز ایــن اســتان شناســایی و به
عنــوان تنهــا شــهر خــاق خوراکشناســی کشــور از طــرف
یونســکو معرفــی شــده اســت.
همچنیــن از بیــن انــواع غذاهــای گیالنــی ،مــرغ تــرش،
اناربیــج ،باقــا قاتــق ،میــرزا قاســمی و زیتــون پــرورده و
چنــد غــذای محلــی دیگــر تــا بــه حــال بــه ثبــت ملــی نیــز
رســیدهاند.
البتــه نــه تنهــا در رشــت کــه در بســیاری از دیگــر نقــاط
گیــان ،عــاوه بــر بهــره گیــری از انــواع گیاهــان رایــج در
کشــور و همچنیــن گیاهــان محلــی ،تنــوع منابــع پروتئینــی
نیــز مجموعــهای بینظیــر از طعمهــای مختلــف را بــه
وجــود آورده اســت.
اســتفاده از انــواع منابــع گوشــتی شــامل اردک ،چنگــر،
خوتــکا ،ترنــگ و انــواع ماهــی در طبــخ غذاهــا ،تنــوع
چشــمگیری بــه انــواع خوراکهــا بخشــیده کــه ایــن امــر
خــود بــه عنــوان یکــی از جاذبههــای دوســت داشــتنی ایــن

اســتان محســوب میشــود .همچنیــن تعــدد شــیرینیهای
محلــی و ســوغات ایــن اســتان باعــث شــده تــا ســبد هیــچ
گردشــگری از گیــان خالــی برنگــردد.
از معروفتریــن غذاهــای گیــان میتــوان بــه میرزاقاســمی،
کبــاب تــرش ،مــرغ تــرش ،باقالقاتــوق ،اناربیــج ،فســنجان
گیالنــی ،لونگــی ،خورشــت آلــو (شــیرین قاتــوق) ،تــرش
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
متداولتریــن پیــش غذاهــا و مزههــا در کنــار غــذا محســوب
میشــوند .کاکا ،رشــته خشــکار،تر حلــوا ،حلــوای گزنــه و...
نیــز از معروفتریــن دســرهای گیالنــی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،چــای الهیجــان و برنــج شــهر بــه شــهر و
روســتا بــه روســتای گیــان از مهمتریــن ســوغاتهای
خوراکــی گیــان محســوب میشــوند .اگرچــه انــواع ماهــی
نیــز در گیــان بــه عنــوان ســوغات اســتان بــه گردشــگران
معرفــی میشــود امــا بــادام زمینــی آســتانه اشــرفیه ،پنیــر
ســیاهمزگی ،کلوچــه ســنتی فومــن ،کلوچــه صنعتــی
لنگــرود و الهیجــان ،روغــن زیتــون رودبــار ،از مهمتریــن
ســوغات گیــان نیــز محســوب میشــوند.

میرزا قاسمی
ایــن خــوراک گیالنــی کــه معمــوال بــه عنــوان پیــش غــذا
مصــرف مــی شــود ،یکــی از شــناخته شــده تریــن خــوراک
هــای ایــن اســتان در بیــن مــردم ســایر اســتان هــا اســت
و در صــدر فهرســت ســفارش غــذای گردشــگران قــرار دارد.
میــرزا قاســمی از بادمجــان کبابــی ،گوجــه ،ســیر و تخــم
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 گیــان بــا دریــا و رونــق صیــادی در ایــن اســتان،
گیــان را بــه یکــی از پرمصــرف تریــن اســتان هــای کشــور
در زمینــه مصــرف ماهــی تبدیــل کــرده اســت.
انــواع ماهــی هــای کپــور ،کفــال ،ســفید ،کولــی ،آزاد و ....
زینــت بخــش ســفره گیالنیــان بــوده و عطــر و بــوی
دلچســبی بــه ایــن ســفره هــا داده اســت.
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،
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هرچنـد کال کبـاب را با کته و ماهی شـور هم سـرو میکنند
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 گیــان اســت.
کدبانــوان بــا ســلیقه ایــن اســتان بــا بهــره گیــری از مواهــب
طبیعــی فراوانــی کــه در اقلیــم ایــن اســتان وجــود دارد،
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 گیلان برخـوردار اسـت چـرا کـه علاوه بـر
خوشـمزگی ،خـوردن آن تأثیر زیادی در جلوگیـری از ابتال به
بیمـاری هـای مفصلی بـه ویـژه روماتیسـم دارد.

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
محلــی خوابانــده و پــس از اینکــه مــواد بــه خــورد گوشــت
رفــت ،کبــاب مــی کننــد.
کبــاب تــرش در کنــار کتــه ،اشــپل ،باقالــی ،گــردو و انــواع
ترشــی ،از غذاهــای محبــوب مــردم گیــان اســت کــه
امتحــان کــردن آن بــه گردشــگران توصیــه مــی شــود.
اَناربیج
انــار بیــج از انــواع خــورش هــای محلــی گیالنــی اســت کــه
طرفــداران زیــادی در بیــن گردشــگران دارد .ایــن خــورش
ترکیبــی از گــردو ،رب انــار ،ســبزی جــات محلــی و کوفتــه
هــای گوشــت ورز داده شــده بــا ســبزیجات اســت.
ایــن غــذا یکــی از انــواع متنــوع خــوراک در غــرب گیــان
اســت و زنــان رشــتی یکــی از بهتریــن طبــخ کننــدگان ایــن
خــورش هســتند.
تُرش تَره
ایــن غــذا کــه در طبقــه خــورش هــا گیالنــی قــرار دارد،

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،
گشــنیز ،کمــی نعنــاع و شــنبلیله) در کنــار ســبزیجات
محلی(تــرش واش ،وارمبــو و چوچــاق) عــاوه بــر تأمیــن
مقادیــر زیــادی از آهــن ،عطــر و بویــی بــی نظیــر بــه ایــن
خــورش گیالنــی داده اســت.
همچنیــن اســتفاده از آب نارنــج بــه عنــوان چاشــنی ایــن
غــذا ،ترشــی مطبوعــی را در آن ایجــاد کــرده کــه ســرو آن
را بــه لذتــی خاطــره انگیــز همــراه مــی کنــد.
در گیــان ایــن خــورش عمومــا بــه همــراه کتــه و انــواع
ماهــی بــه ویــژه کولــی ســرو مــی شــود.
زیتون پَرورده
ترکیــب زیتــون بیهســته بــه همــراه گــردوی
ســاییده شــده ،ســیر ،ســبزیجات محلــی
معطــر شــامل (خالــی واش و چوچــاق)
دانــه یــا آب انــار و مقــداری رب انــار ،طعــم
بینظیــر زیتــون پــرورده را درســت کــرده
کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ســوغاتیهای
اســتان گیــان محســوب میشــود.
کال کباب
ِ
کال کبــاب یکــی دیگــر از چاشــنی هــای
اشــتها آور گیالنــی اســت کــه از بادمجــان ،آب
انــار تــرش ،ســبزیجات معطــر محلــی ،ســیر و
مغــز گــردو درســت میشــود.

رشته خوشکار
رشــته خوشــکار کــه شــیرینی مخصــوص منطقــه طاهــر
گــوراب در اطــراف صومعــه ســرا اســت ،از الیــه مشــبک
شــکلی بــه نــام رشــته کــه مخلوطــی از آرد برنــج و شــیر
اســت تشــکیل شــده کــه داخــل ایــن الیــه مشــبک را بــا
مخلوطــی از گــردو ،شــکر ،انــواع ادویــه ماننــد (جوزهنــدی،
میخــک ،دارچیــن و )...پــر میکننــد و ســپس در روفــن
ســرخ کــرده و مقــداری شــهد روی آن میریزنــد.
ایــن شــیرینی در ایــام مــاه مبــارک رمضــان مشــتریان
زیــادی دارد .هرچنــد در ایــن گــزارش مجالــی بــرای معرفــی
کل غذاهــا ،شــیرینیها و ســوغات گیــان نیســت امــا
بیشــک تنــوع غذایــی معرفــی شــده از اســتان میتوانــد
جاذبــهای دو چنــدان بــه گیــان بدهــد.
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سفر به شهر خاطرهها

جلوهگری شکوه پادشاهان ایران زمین در قصرشیرین
قصرشــیرین شــهر خاطرههاســت کــه در گوشــه گوشــه آن
شــکوه پادشــان ایــران زمیــن جلوهگــری میکنــد و مــی
توانــد مقصــد جالبــی بــرای نــوروز  ۹۸باشــد.
مهمتریــن دروازه غربــی ایــران اســت؛ ســرزمین نخلهــای
ســربلند میخواننــدش همیــن قصرشــیرینی کــه طبیعــت
زیبــا و رودخانه همیشــه خروشــانش همــواره مامن مســافران
و گردشــگران بســیاری بــوده اســت.
شــهری همــذات عشــق و دلدادگــی کــه زمانــی کاخ شــیرین
در آن بنــا شــده بــود و امــروز تنهــا نامــی از آن بــر شــهر
مانــده؛ شــهری بــا چشــماندازهای بهــاری بینظیــر و
آبوهوایــی دلانگیــز کــه ســفر بــه آن آدمــی را بــه اعمــاق
تاریــخ پرافتخــار ایــن کهــن دیــار میبــرد.
قصرشــیرین همچنیــن بــه واســطه اینکــه در دوران دفــاع
مقــدس خــط مقــدم جنــگ بــوده بــه قدمــگاه شــهدا
هــم معــروف اســت؛ جبهههــای غربــی در غربتــی خــاص
ماندهانــد و آنچنــان کــه بایــد بــه مــردم و نســل جدیــد
شناســانده نشــدهاند ،امــا بــا ایــن وجــود همــواره میزبــان
زائــران ســرزمین نــور بــوده اســت.
وجود  ۱۶۸اثر تاریخی در شهرستان قصرشیرین
قصرشــیرین بــا ارتفــاع حــدود  ۴۰۰متــر ســطح دریــا یــک
منطقــه گرمســیری محســوب مــی شــود کــه تابســتان هــا
گاهــی دمــای آن بــه  ۵۰درجــه ســانتی گــراد نیــز میرســد
و بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی خــاص محصــوالت
کشــاورزی خوبــی اعــم از مرکبــات ،خرمــا و دانــه هــای
روغنــی در آن بــه عمــل مــی آیــد و زبــان اصلــی ســاکنان

ایــن شهرســتان نیــز «کــردی کلهــری» اســت.
ایــن شهرســتان دارای  ۱۶۸اثــر تاریخــی بــوده کــه تاکنــون
 ۶۶اثــر آن بــه ثبــت رســیده اســت .البتــه بــا توجــه بــه
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  ۳هکتار 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
دارد دارای  ۴ورودی در اطــراف خــود اســت و پــان بنــای
ایــن معمــاری مربــع شــکل بــوده کــه بــا مــات گــچ و الشــه
ســنگ ســاخته شــده اســت.

ایــن بنــا در گذشــته دارای گنبــدی آجــری بــوده کــه
تخریــب شــده و باستانشناســان بــر ایــن عقیــده انــد کــه
ایــن بنــا آتشــکده مربــوط بــه دوران ساســانیان اســت.
از دیگــر آثــار تاریخــی شهرســتان میتــوان بــه «گنبــد
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  ۱۰کیلومتــر از اواخــر
دوره ساســانی اســت کــه بــا بلــوک هــای ســنگی و مــات
گــچ ســاخته شــده اســت.
«کاروانســرای صفــوی» از دیگــر آثــار تاریخــی شهرســتان
قصرشــیرین و از جمله کاروانســراهای مســیر عتبــات عالیات
بــوده کــه بــا مــات آجــر و ســنگ الشــه و در دوران صفــوی
بنــا شــده اســت .ایــن کاروانســرا بــه صــورت چهــار ایوانــی
بــوده کــه در ســال  ۱۳۸۶توســط میــراث فرهنگــی مــورد
مرمــت قــرار گرفــت و یــک بخشــی از آن بــه «مــوزه مــردم
شناســی قصرشــیرین» تبدیــل شــده اســت.
نمایــش آداب و رســوم مــردم غــرب کشــور در
«مــوزه مــردم شناســی قصرشــیرین»
«مــوزه مــردم شناســی قصرشــیرین» در مهرماه ســال ۱۳۸۷
و در محــل کاروانســرای قصرشــیرین برپا شــده اســت و آداب
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و ســنن ابــزار و ادوات و شــیوه زندگــی ســنتی مــردم ایــن
شهرســتان را بــه نمایــش مــی گــذارد.
بنــای تاریخــی «بــان قلعــه» هــم قلعــه ایســت از دوره ا ُ َمــوی
کــه بــا الشــه ســنگ و مــات گــچ ســاخته شــده اســت.
«چهارقاپــی» نیــز کاخ بــرون شــهری از دوره عباســی بــوده
کــه بــا الشــه ســنگ و مــات گــچ ســاخته شــده اســت.
از ارتفاعــات مهــم ایــن شهرســتان میتــوان بــه  «بــازی
دراز» بــا ارتفــاع  ۲۳۲۰متــر کــه ادامــه رشــته کــوه شــمالی
گیالنغــرب بــوده و «کــوه آق داغ» بــا ارتفــاع  ۲۳۰۵متــر در
غــرب و «کــوه ســه ســر» بــا ارتفــاع  ۵۹۳متــر در شــمال
شــرق اشــاره کــرد.
«حلــوان» مهمتریــن و
رودخانــه «اَل َونــد» یــا ُ
بزرگتریــن منبــع تامیــن آب منطقــه
مهمتریــن و بزرگتریــن منبــع تامیــن آب منطقــه رودخانــه
پــرآب «اَل َونــد» اســت کــه از ارتفاعــات داالهــو واقــع در
شــمال شــرقی ســرپل ذهــاب سرچشــمه مــی گیــرد و بــه
«حلــوان»
علــت عبــور از داخــل شــهر ســرپل ذهــاب به نــام ُ
نیــز معــروف اســت.
از جملــه صنایــع دســتی شهرســتان قصرشــیرین مــی تــوان
بــه «مــوج بافــی»« ،قالــی بافــی» و «حصیــر بافی(جــارو
بافــی)» اشــاره کــرد.
از مهمتریــن ســوغات ایــن شهرســتان مــی تــوان بــه انــواع
خرمــا کــه فــرآورده نخلســتان هــای زیبــای آن اســت و
مرکباتــی چــون پرتقــال ،لیمــو و نارنــج اشــاره کــرد.
انجــام  ۵فصــل کاوش و مرمــت اســتحفاظی در
عمــارت خســرو
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.
مدیـر میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری
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.
انتقــال آب از ســطح پاییــن بــه باالتــر بــا ســامانه
آبرســانی ساســانی
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه ســاختار و کاربــرد ایــن اثــر
انتقــال آب رودخانــه الــون بــدون اســتفاده از هرگونــه عامــل
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دیگــری از ســطح پاییــن تــر بــه ســطح باالتــری و
فقــط بــا اســتفاده از فشــار آب رودخانــه صــورت مــی
گیــرد ،در صــورت مرمــت و آمــاده ســازی زیرســاخت
هــای آن ،مــی توانــد یکــی از آثــار کاندیــدای ســطح
جهانــی نیــز باشــد.
بابایــی اشــاره ای نیــز بــه روســتاهای هــدف
گردشــگری ایــن شهرســتان داشــت گفــت :بــا توجــه
بــه موقعیــت ،مناظــر ،امکانــات ،وجــود زیرســاخت ها
و ...تعــدادی از روســتاهای شهرســتان قصرشــیرین
بــه عنــوان روســتای هــدف گردشــگری شناســایی
و معرفــی شــدهاند کــه از آن جملــه میتــوان بــه
روســتاهای کالنتــر ،ســید احمــد و شــیرین آب اشــاره
کــرد.
وی بــه وجــود مراکــز اقامتــی مختلــف نیــز در ایــن
شهرســتان اشــاره کــرد و افــزود :ایــن شهرســتان بــا
توجــه بــه قرارگیــری در مســیر تــردد زائــران عتبــات عالیات
و همچنیــن قــرار گیــری در نقطــه انتهایــی خروجــی کشــور
بســتر مناســبی را بــرای ســاخت واحدهــا و مراکــز اقامتــی
مناســب و باکیفیــت فراهــم کــرده اســت کــه از آن جملــه
میتــوان بــه وجــود  ۱۰هتــل ۳ ،مهمانپذیــر ،یــک ســفره
خانــه ســنتی بــا  ۳۰۰اتــاق و  ۱۰۰۳۳تخــت بــا ظرفیــت
اســکان حــدود  ۱۰هــزار و  ۳۳نفــر اشــاره کــرد.
وجــود زنجیــره کاروانســراهای قدیمــی در
شهرســتان قصرشــیرین و مســیر زائــران عتبــات
ایــن مســئول در خصــوص ویژگــی هــا و اماکــن مذهبــی
مــورد هــدف گردشــگری ایــن شهرســتان نیــز گفــت :ایــن
شهرســتان بــا توجــه بــه ایــن کــه نزدیکتریــن مســیر بــه
عتبــات عالیــات بــوده و زیــر ســاختهای الزم از جملــه
زنجیــره کاروانســراهای قدیمــی در آن بــه وجــود آمــده از
قدیماالیــام مســیر اصلــی تــردد کاروان هــای زائــران عتبــات
عالیــات بــوده اســت.
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.
مدیـر میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری
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
هــای گردشــگری مذهبــی ایــن شهرســتان برشــمرد و در
خصــوص بازگشــایی ایــن مــرز نیــز گفــت :نویدهایــی داده
شــده کــه ایــن مــرز پیــش از تعطیــات نــوروز بازگشــایی
شــود و فعــا افــراد بــه صــورت شــخصی تــردد کننــد و
چنانچــه مشــکلی پیــش نیامــد پــس از آن تــردد بــه صــورت
کاروانــی نیــز صــورت گیــرد.
وجــود ظرفیــت هــای گردشــگری دفــاع مقــدس در
شهرســتان قصرشیرین
بابایــی شهرســتان قصرشــیرین را
یکــی از مقاصــد گردشــگری دفــاع
مقــدس یــا جنــگ دانســت و گفــت:
بــا توجــه بــه اینکــه دومیــن روز از
دوران جنــگ تحمیلــی از مرزهــای
ایــن شهرســتان آغــاز شــد
میتــوان در جــای جــای آن رد پــا
و آثــار مشــهودی از هشــت ســال
دفــاع مقــدس را مشــاهده کــرد.
وی افـزود :ایـن شهرسـتان از جملـه
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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
دوران دفــاع مقــدس در شهرســتان قصرشــیرین میتــوان
بــه وجــود یادمــان شــهید بهشــتی در  ۳کیلومتــری ورودی
شهرســتان و آثــار بــه جــای مانــده از ویرانههــای ســاختمان
بیمارســتان قدیــم اشــاره کــرد.
مدیــر میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
قصرشــیرین جــاده خســروی ،منطقــه ســومار و منطقــه
نفــت شــهر را از پتانســیل هایــی برشــمرد کــه مــی توانــد
 ۸ســال دوران دفــاع مقــدس را بــه تصویــر کشــیده و مقصــد
گردشــگران ایــن حــوزه باشــد.
وجــود چشــمه آب گوگــردی در چــم امــام
حســن(ع) ظرفیتــی بــرای گردشــگری ســامت
وی شهرســتان قصرشــیرین را مقصــد خوبــی بــرای
گردشــگران ســامت نیــز برشــمرد و گفــت :بــا وجــود
چشــمه آب گوگــردی کــه در منطقــه نمونه گردشــگری چم
امــام حســن (ع) دارد و خــواص درمانــی آب ایــن چشــمه،
مــی تــوان بــا ایجــاد زیرســاختها و امکانــات مناســب ایــن
منطقــه را بــه پایگاهــی جهــت جــذب گردشــگران ســامت
(توریســم درمانــی) تبدیــل کــرد.
بابایــی افــزود :اگــر در ایــن حــوزه ســرمایه گــذار پــای کار
آیــد و زیرســاخت هــای الزم را بــه وجــود آورد مــی توانیــک
مجموعــه گردشــگری بزرگــی شــامل گردشــگری مذهبــی و
ســامت در آنجــا راه انــدازی کــرد.
قصرشــیرین  ۸مــاه از ســال را مــی توانــد مقصــد
گردشــگران ســیاحتی باشــد
وی خاطرنشــان کــرد :همــان طــور که گفته شــد شهرســتان
قصرشــیرین حــدود  ۸مــاه از ســال را در فصــول ســرد اعــم از
پاییــز ،زمســتان و بهــار آب و هــوای مطلــوب و متعادلــی دارد
لــذا میتــوان بســترهای الزم را بــرای حضــور گردشــگران
طــی ایــن فصــول در شهرســتان قصرشــیرین فراهــم کــرد و
ایــن شهرســتان میتواننــد مقصــد گردشــگری ســیاحتی در
ایــن فصــل هــا باشــد.
ایــن مســئول وجــود چندیــن ســد آبگیــری بــزرگ از جملــه
ســد شــرکت بیســتون پــارس ،تنــگ حمــام و زاگــرس
را از دیگــر جاذبــه هــا برشــمرد و گفــت :بــا فراهــم ســازی
زیرســاخت هــا و ایجــاد فضــای خدمــات تفریحی در حاشــیه
ایــن ســدها مــی تواننــد مقصــد خوبی گردشــگری ســیاحتی
در شهرســتان قصرشــیرین باشــند.
لـزوم سـرمایهگذاری و ایجادمراکـز تفریحـی در
حاشـیه سـدها با هدف جـذب بیشـتر گردشـگران
وی گفــت :ایــن ســدها و زیرســاخت هــای الزم آمــاده
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اســت امــا تاکنــون ســرمایه گــذاری بــرای ایجــاد تبدیــل
آن بــه یــک منطقــه تفریحــی پیــدا نشــده و چنانچــه
ایــن اتفــاق بیفتــد ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای جــذب
گردشــگر اســت.
بابایــی وجــود مراتــع طبیعــی ،نخلســتانها ،کشــتزارها،
باغــات مرکبــات ،اســتخرهای پــرورش ماهــی و رودخانــه
الونــد را از دیگــر جاذبــه هــای طبیعــی شهرســتان
قصرشــیرین دانســت کــه میتوانــد زمینــه جــذب
گردشــگران ســیاحتی را در ایــن شهرســتان فراهــم کنــد.
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.
اقدامــات میــراث فرهنگــی بــرای جــذب بیشــتر
گردشــگران طــی ایــام نــوروز
بابایــی اشــارهای بــه اقدامــات میــراث فرهنگــی شهرســتان
نیــز بــرای جــذب گردشــگر در ایــام نــوروز داشــت و گفــت:
هــم اکنــون بــا توجــه بــه اینکــه کل شهرســتان در حــال
آمــاده شــدن بــرای اســتقبال از مســافران نــوروزی هســتند،
چندیــن جلســه ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر را در
شهرســتان برگــزار کــرده ایــم.
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 کمیت ـهای تشــکیل شــده کــه
حــدود  ۱۰کمیتــه میشــود هــر نهــاد و ادارهی وظایــف
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مشــخصی را بــر عهــده گرفتــه اســت.
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.
مدیـر میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری
قصرشـیرین گفت :خدمات انجام شـده عمارت خسـرو امسال
یکـی از آثـار منحصـر بـه فـرد و شـاخص شهرسـتان اسـت.

کانــال ساســانی مــی توانــد یکــی از کاندیداهــای
ثبــت جهانــی میــراث تاریخــی باشــد
وی افــزود :در صــورت اتمــام مرمــت و آمــاده ســازی
زیرســاخت هــای کانــال ساســانی ،کــه اکنــون فصــل پنجــم
آن  بــه پایــان رســیده و چندیــن بخــش از آن باقــی مانــده
اســت ،مــی توانــد یکــی از کاندیداهــای ثبــت جهانــی باشــد.
بابایــی تصریــح کــرد :گفتــه مــی شــود ساســانی هــا ایــن
کانــال را بــرای آبرســانی بــه عمــارت خســرو یــا همــان

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
ســطح باالتــری بیاورنــد.
وی ارائــه آمــوزش در رشــته هــای مختلــف صنایــع دســتی
چــون گلیــم بافــی ،قالــی بافــی ،چیــه بافــی و ســراجی
دوزی را از دیگــر اقدامــات میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی

و گردشــگری ایــن شهرســتان بــرای جــذب گردشــگران بــا
محوریــت صنایــع دســتی برشــمرد.
برگــزاری همایــش «طــرح گردشــگری» بــرای
معرفــی بیشــتر شهرســتان قصرشــیرین
ایــن مســئول برگــزاری همایــش «طــرح گردشــگری» را از
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
گردشــگری و تاریخــی شهرســتان قصرشــیرین بــه آنهــا
معرفــی  و شناســانده شــود در نتیجــه آن شــاهد جــذب
گردشــگر بــه ایــن شهرســتان باشــیم.
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
دامپزشــکی از مراکــز اقامتــی و رســتوران هــا بازدیــد مــی
کننــد .ایــن بازرســی و نظــارت هــا بــه جهــت مطلــوب
ســازی و رعایــت اســتانداردهای الزم بــه صــورت دوره ای
انجــام مــی شــود.
بابایــی در پایــان از برگــزاری مســابقه «قــوی تریــن مــرد
اســتان کرمانشــاه» نیــز توســط شــهرداری قصرشــیرین
و طــی  ۲۳و  ۲۴اســفند مــاه امســال خبــر داد و گفــت:
ایــن مســابقه نیــز مــی توانــد فرصــت خوبــی بــرای جــذب
گردشــگران بــه ایــن شهرســتان باشــد.
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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امام زاده یحیی(ع) ورامین؛ بقعه ای سرشار از جاذبه های معماری
ســرقت هــای متعــدد خســارات فراوانــی بــه ایــن بقعــه وارد
آورده اســت ،کــه ســنگ قبــر محرابــی شــکل ایــن بقعــه هم
اکنــون در مــوزه «آرمیتــاژ» در «ســن پترزبــورگ» روســیه
قــرار دارد.
ضریــح چوبــی و ســاده ایــن بقعــه نظــر هــر بیننــده ای را
جلــب مــی کنــد و گنبــد مقبــره از روش تبدیــل چهارگــوش
بــه هشــت ضلعــی و  ۸ضلعــی بــه  ۱۶ضلعــی شــکل گرفتــه
و از داخــل گنبــد مخروطــی بــه نظــر مــی رســد و  ۴دایــره
گــچ بــری زیــر آن قــرار دارد کــه بــه نــام هــای محمــد ،علی،
حســن و حســین مزیــن شــده اســت.

بــا ایــن بقعــه نفیــس تاریخــی اظهــار داشــت:
ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد معمــاری بقعــه
امــام زاده یحیــی(ع)  ،عــاوه بــر اهمیــت شــهر
ورامیــن و تمــدن اســامی موجــود در آن،
نشــان از توجــه ویــژه مــردم ایــن منطقــه بــه
تزئینــات و کاشــی کاری هــای هنرمندانــه در
گذشــته هــای دور دارد.
محمدرضــا تاجیــک افــزود :شــمایل ایــن بقعــه
از هشــت دریچــه مشــبک و یــک گنبــد آجری
بزرگ ســاخته شــده و در قســمت پاییــن دیواره
صحــن ،گچبــری هایــی وجــود دارد و در پاییــن
آنهــا نیــز کاشــی هــای بــزرگ و زیبایــی بــا
جــای فلــزی بــه کار رفتهاســت.
امــام زاده یحیــی(ع) بقعــه ای اســت کــه بــه عنــوان
مرجعــی بــرای معمــاری هنرمندانــه کشــورمان مــورد توجــه
گردشــگران اســت.
اگــر از ورامیــن بــه ســوی جــواد آبــاد حرکــت کنیــد ،پــس
از گذشــت  ۵دقیقــه 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.
در ایــن محلــه ،بقعــه امــام زاده معروفــی بــه نــام امــام زاده
یحیــی(ع) قــرار دارد ،کــه مــورد توجــه گردشــگران قــرار
دارد.
ایــن بقعــه در جنــوب شــرقی شــهر ورامیــن واقــع شــده و
متعلــق بــه قــرن هفتــم و هشــتم هجــری قمــری و در نســب
او تردیــد وجــود دارد ،عــده ای وی را یکــی از نــوادگان امــام
ســجاد(ع) مــی داننــد و عــده ای معتقــد هســتند ،کــه وی
فرزنــد علــی ابــن عبدالرحمــن بــن قاســم بــن حســن بــن
زیــد بــن امــام حســن (ع) و مــادرش دختــر عبــداهلل بــن
ابراهیــم بــن محمــد بــن عبــداهلل بــن محمــد بــن علــی بــن
عبــداهلل بــن جعفــر بــن ابیطالــب اســت.
قدمــت ایــن بقعــه بــه حــدوده  ۷۰۰ســال پیــش بــاز مــی
گــردد و در صحــن بنــا  ۴کنــج تــاق نمــا قــرار گرفتــه کــه
نشــان مــی دهــد ایــن بنــا از معمــاری هــای اصیــل ایرانــی-
اســامی و بــه ســبک آذری بنــا نهــاده شــده اســت.
کارشــناس میــراث فرهنگــی و بناهــای تاریخــی در ارتبــاط

رعایت قواعد هندسـی در بنـای امام زاده
یحیی(ع)
وی بــا بیــان ایــن کــه از نــکات جالــب توجــه در معمــاری
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
ســتارهای شــکل مزیــن شــده اســت.
ایــن کارشــناس میــراث فرهنگــی و بناهــای تاریخــی
ادامــه داد :از دیگــر ویژگــی هــای جالــب و متفــاوت
ایــن بقعــه در مقایســه بــا دیگــر بقــاع اســت ،کاشــی
فیروزفــام آن متعلــق بــه قــرن هفتــم هجــری اســت
کــه بــا خطــوط کوفــی و نســخ برجســته ،آیــه
مبارکــه ۶۰از ســوره مائــده نقــش بســته اســت.
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
ســازی بــه شــکل کامــل رعایــت شــده اســت  ،کــه
بســیاری از کاشــی هــا ،درب نفیــس و قدیمــی آن و
 ...بــه ســرقت رفتــه و ســر از مــوزه هــای اروپایــی و
روســی در آورده اســت.
در واقــع محــراب زیبــای ایــن امــام زاده در توســط
علــی بــن محمــد ابــی طاهــر ســاخته شــده اســت ،امــا

امــام زاده یحیــی(ع) مــی توانــد محــور گردشــگری
فرهنگــی جنــوب اســتان تهــران باشــد
نمونــه ای از ســفال هــای زریــن فــام امامــزاده یحیــی کــه
متعلــق بــه قــرن هفتــم هجــری قمــری بــوده و ســازنده آن
را علــی بــن محمــد بــن ابــی طاهــر مــی داننــد ،در مــوزه
«متــرو پلتیــن» نیویــورک نگهــداری مــی شــود.
معمــاری بــه کار رفتــه در ایــن بقعــه در نــوع خــود منحصــر
بــه فــرد اســت ،فاطمــه خانــی قلعــه رییــس ســابق اداره
میــراث فرهنگــی و گردشــگری ورامیــن گفــت :هنــر بــه
کار رفتــه در امــام زاده یحیــی(ع) مــورد توجــه عالقمنــدان
بــه معمــاری در سراســر جهــان قــرار گرفتــه اســت و امــروز
قســمت هایــی از آثــار نفیــس ایــن بقعــه در مــوزه هــای
کشــورهای مختلــف نگهــداری مــی شــود.
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  ۱۳۱۲بــه شــماره  ۹۹ثبــت
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.
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سفر به دل زیباییهای کویر/
رازهای سربهمهر را در لوت دنبال کنید
کویــر جهانــی لــوت بــا دارا بــودن مجموعــه ای از جاذبــه هــای عجیــب و شــگفت انگیــز
تجربــه ســفری بســیار زیبــا و اصیــل از نــوروز را در اختیــار گردشــگران قــرار مــی دهــد.
گرمتریــن نقطــه زمیــن را بــه اینجــا نســبت دادهانــد ،جایــی کــه بــه گفتــه کارشناســان
رکــورد گرمتریــن روزهــای جهــان بــا  ۷۰درجــه ســانتی گــراد را زده اســت.
گرمــا در ایــن منطقــه بــه حــدی اســت کــه الشــه حیوانــات نیــز تجزیــه نمیشــوند چراکــه
الشــه پیــش از تجزیــه شــدن توســط باکتریهــا بــه دلیــل قــدرت آفتــاب خشــک میشــود.
بــا ایــن گرمــا تصــور وجــود حیــات بــرای هیچکــس معنــا پیــدا نمیکنــد امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه تنــوع گیاهــی لــوت ایــران حتــی از طبیعــت شــمال ایــران هــم بیشــتر اســت.
واکاوی رازهای سربهمهر لوت
شــاید تصــور ایــن امــر بــرای کســانی کــه هنــوز هــم پــا در شــن و ماســههای کویــر
نگذاشــتهاند ســخت باشــد امــا فهمیــدن رازهــای ســربهمهر کویــر کولهبــار ســفر
میخواهــد و قلبــی عاشــق ،اگــر کولهبــار ســفر بســتی و پــای در ایــن وادی گذاشــتی آنــگاه
آســمان پرســتاره و ســکوت کویــر ،موزاییکهــای شــنی ،کریســتالهای نمکــی و شــهرهای
خیالــی لــوت تــو را آنچنــان جــذب خــود خواهنــد کــرد کــه عاجــز از هــر کاری جــز ســجده
بــر خالــق اینهمــه زیبایــی خواهــی بــود.
بیابــان لــوت واقــع در جنــوب شــرقی ایــران بــا مســاحتی  ۱۷۵هــزار کیلومتــر بیســت و
پنجمیــن بیابــان بــزرگ جهــان بــه شــمار مــیرود.
ایــن بیابــان بنــا بــه شــواهد تاریخــی عمــری پنجهزارســاله دارد و از ایــنرو یکــی از
قدیمیتریــن کویرهــای دنیــا شــناخته میشــود.

بــه بــاور برخــی از زمیــن شناســان ،ایــن کویــر در زمانهــای گذشــته دریــای کمعمقــی بــه
نــام تیــس بــوده اســت کــه طــی گذشــت زمــان و بــه علــت گرمــی هــوا خشکشــده اســت.
توپوگرافی معجزهگون و وهم برانگیز لوت
طــی ســالهای  ۲۰۰۴تــا  ۲۰۰۹میــادی ایــن منطقــه از ایــران بهعنــوان گرمتریــن نقطـهی
ســطحی کــرهی زمیــن شناختهشــده کــه دانشــمندان علــت آن را رنــگ تیــره و خشــکی
ســطح آن میداننــد.
توپوگرافــی معجزهگــون و وهــم برانگیــز مهمتریــن دلیلــی بــود کــه ســبب شــد تــا یونســکو
در ســال جــاری لــوت را بهعنــوان میــراث جهانــی ثبــت کنــد.
در جایجــای ایــن بیابــان آثــار کلوتهــا و ســازههای صخــرهای تحــت فرســایش بــادی بــا
چندیــن متــر ارتفــاع دیــده میشــود ،گویــی کــه ایــن آثــار همچــون قارچــی از قلــب کویــر
ســر بــرون آوردهانــد.
منطقــه کلوتهــا از دور بــه خرابههــای شــهری بــزرگ میمانــد کــه توصیفهــای ازجملــه
شــهر خیالــی ،شــهر لــوت ،بزرگتریــن شــهر کلوخــی جهــان از آن شــده اســت.
کشف ناخن دایناسور
مرتفعتریــن هرمهــای ماســهای دنیــا بــه طــول  ،۴۸۰وجــود  ۴۰مخــروط آتشفشــان
کواترنــر ،دش ـتهایی از گدازههــای بازالتــی چالــه چالــه نظیــر «گنــدم بریــان» ،پهنههــای
شــنی مــواج ،وجــود بزرگتریــن نبکاهــای جهــان تپههــای شــنی پوشــیده از گیــاه نبکاهــا
کــه یکــی از شــگفتیهای همزیســتی خــاک و آب و گیــاه اســت ،مرتفعتریــن ربدوهــا (ربدوها
مشــابه نبکاهــا بــا ابعــاد بزرگتــر شــکلهای پیچیدهتــر در لــوت غربــی میباشــند ).از دیگــر
جاذبههایــی اســت کــه هرســاله جمــع زیــادی از گردشــگران و زمیــن شناســان را بــه ســمت
لــوت جــذب کــرده اســت.
اینهــا تنهــا بخشــی از جاذبههایــی اســت کــه ســبب شــده بیابــان لــوت در فهرســت آثــار
جهانــی بــه ثبــت برســد امــا در کنــار ایــن جذابیتهــا هنــوز بخشــی از شــواهد تاریخــی
و جذابیتهــای طبیعــی در بیابــان لــوت وجــود دارد کــه مطالعــات و تحقیقــات در مــورد
آن ادامــه دارد  .کشــف ناخــن دایناســور ،کشــف کهربــا ،کشــف شهابســنگ ،کشــف
فســیلهایی بــا عمــر حداقــل  ۴۰میلیــون ســال و جذابیتهــای طبیعــی ازجملــه آنهــا
محســوب میشــود.
کلنی فسیل با قدمت  ۴۰میلیون ساله در لوت
یکـی از فعـاالن بخـش گردشـگری خراسـان جنوبـی کـه بـه همـراه یک تیـم زمینشناسـی
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برابــر بــاد و بــاران بــه شــکل دندانهدندانــه و پــر از لبههــا و چاکهــای
مکــرر درآمدهانــد کــه بومیــان ایــن منطقــه بــه ســبب شــکل غیرعــادی
کوههــا ،آنهــا را مریخــی میداننــد.
مدیــر پایــگاه جهانــی لــوت نیــز بابیــان اینکــه بیابــان لــوت ویژگیهــای
برجســته بســیاری دارد کــه در دنیــا منحصربهفــرد اســت ،اظهــار کــرد:
قرارگیــری ایــن منطقــه در موقعیــت فوقالعــاده خشــک ،وزش بادهــای
قــوی ،در دســترس بــودن تهنشســت رســوبات دریاچــهای بــرای توســعه
کلوتهــا ،و وجــود رســوبات ریزدانــه شــرایط مناســبی را بــرای ایجــاد و
تکامــل عــوارض زمینشناســی ویــژه در بیابــان لــوت فراهــم کــرده اســت.

تحقیقـات زیـادی در بیابان لوت انجام داده اسـت از کشـف یک کلنی از فسـیلها در لوت خبر
داد و گفت :این منطقه در  ۳۰کیلومتری شـرق روسـتای حیدرآباد بوده که درگذشـته سـاحل
دریـای قدیـم لوت بوده اسـت.
احمــد رونقــی بابیــان اینکــه در ایــن منطقــه آمونیــت هــا و فســیلهای ســلولی و حلزونهای
مختلــف و انــواع ســخت پوســتان پیداشــده اســت ،عنــوان داشــت :یکــی از ایــن فســیلها که
تحویــل مــوزه فســیل بیرجنــد نیــز شــده یــک فســیل حلــزون بــا یــک متــر طول اســت.
وی بابیــان اینکــه طــول یــک متــری حلــزون نشــان میدهــد کــه ایــن فســیل حداقــل
در  ۴۰تــا  ۵۰میلیــون ســال قبــل شــکلگرفته اســت ،افــزود :هنــوز عمــر دقیــق ایــن
فســیلها مشــخص نیســت و ایــن فســیلها بــرای تحقیــق بیشــتر بــه آلمــان و فرانســه
فرستادهشــدهاند امــا بهطــور حتــم عمــر آن حداقــل  ۴۰میلیــون ســال خواهــد بــود.
شناسایی دهها سنگنگاره از انسانهای اولیه
ایــن فعــال گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه بــر ایــن فســیلها دههــا ســنگنگاره
چوپانــی در ایــن بیابــان کشفشــده اســت ،بیــان کــرد :ایــن ســنگنگارهها حــاوی
شــکلهای مختلــف بــز ،حیوانــات بــوده کــه نشــاندهنده دغدغههــای مــردم منطقــه کــه
عمومــاً انســانهای اولیــه بودهانــد ،اســت.
رونقــی ادامــه داد :ایــن ســنگنگارهها در  ۲۰کیلومتــری شــمال روســتای حیدرآبــاد
نهبنــدان قــرار دارنــد.
وی همچنیــن خونگرمــی مــردم و صنایعدســتی خیرهکننــده روســتای حیدرآبــاد را یکــی از
مهمتریــن جاذبههــای کویــر لــوت میدانــد و میگویــد :در ســفرنامههای افــراد مختلــف از
مــردم این روســتا یادشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه پروفســور گابریــل در ســفرنامه خــود بارهــا ازای ـنرو ســتا نامبــرده اســت،
بیــان داشــت :گابریــل در ســفر خــود بــه کویــر لــوت چنــان مجــذوب راهنمــای محلــی خــود
میشــود کــه در بــا اشــک و انــدوه از او جــدا میشــود و اکنــون نیــز نــوه ایــن راهنمــای
محلــی در حیدرآبــاد زنــده اســت.
رونقـی ،ریـگ یلان ،بلندتریـن کوههـای ماسـهای
جهـان ،درههـا و تاسهـای شـنی را یکـی دیگـر از
جذابیتهـای لـوت برشـمرد و گفـت :ایـن تاسهـای
شـنی به شـکل مخروطهای آتشنشـانی هسـتند که
در فصـل بهـار پـر آب میشـوند.
جادوی رنگها در کوههای مینیاتوری
وی بابیـان اینکـه کلـوت هـای رنگـی و کوههـای
مینیاتـوری یکـی دیگـر از زیباییهـای لـوت بـوده
کـه میتـوان از آن نـام بـرد ،بیـان داشـت :کوههـای
مینیاتـوری یکـی از زیباتریـن شـگفتیهای طبیعـت
در شـش کیلومتـری جنـوب غـرب نهبندان بـوده که
دیـدن آن هـر تماشـاگری را حیـرتزده میکنـد.
رونقــی بابیــان اینکــه ایــن کوههــا بــه رنگهــای
قرمــز و خاکســتری و فاقــد پوشــش گیاهــی هســتند،
افــزود :ایــن کوههــا بــه دلیــل فرســایش ســریع در

بازدید  ۱۰هزار گردشگر از لوت
زهــرا ملکوتــی بابیــان اینکــه پدیدههــای ژئومورفولوژیکــی منحصربهفــردی
کــه در بیابــان لــوت طــی هــزاران ســال شــکلگرفته ســبب شــده بهعنــوان
یــک منطقــه منحصربهفــرد ،دانشــمندان و گردشــگران زیــادی را بــه خــود
جلــب کنــد ،بیــان کــرد :تابهحــال مجموع ـهای کامــل بــا ویژگیهــای ایــن
بیابــان در هیــچ مــکان دیگــری از جهــان ثبتنشــده اســت.
وی از بازدیــد  ۱۰هــزار نفــر از بیابــان لــوت از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون
خبــر داد و گفــت :از ایــن تعــداد یــک هــزار و  ۳۰۰نفــر گردشــگر خارجــی
بودهانــد.
مدیــر پایــگاه جهانــی بیابــان لــوت همچنیــن بــه برنامههــای نــوروزی ایــن
پایــگاه اشــاره کــرد و گفــت :چیــدن ســفره هفتســین در محــل پایــگاه،
بازدیدکننــدگان ســاماندهی مســیرهای ورود بــه بیابــان لــوت جهــت تــردد راحتتــر
گردشــگران ،ایجــاد و ســاماندهی خانــه صنایعدســتی روســتای دهســلم جهــت تولیــد و
عرضــه صنایعدســتی ،راهانــدازی نمایشــگاه صنایعدســتی روســتای دهســلم جهــت تولیــد
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
و نخلســتان روســتا بــه همــراه اهالــی بالباسهــای محلــی ازجملــه ایــن برنامههــا اســت.
تجهیز چهار اقامتگاه بومگردی
ملکوتــی همچنیــن بــه تجهیــز تعــدادی از خانههــای 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  ۱۹اقامتــگاه نیــز در
دســت اجــرا اســت.
وی بابیــان اینکــه در ایــن اقامتــگاه غذاهــای محلــی بــا نــان محلــی ســرو خواهــد شــد ،بیــان
داشــت :هزینــه یکشــب اقامــت در ایــن خانههــا همــراه بــا پذیرایــی بیشــتر از  ۱۰۰هــزار
تومــان نیســت کــه در مقایســه بــا هتلهــا بســیار مقرونبهصرفــه خواهــد بــود.
هرچنــد کویــر لــوت بیــن ســه اســتان خراســان جنوبــی ،کرمــان و سیســتان و بلوچســتان
تقسیمشــده و ایــن کویــر بیشــتر بــه نــام کرمــان شناختهشــده اســت امــا بــه عقیــده
بســیاری از فعــاالن ایــن عرصــه ورود بــه خراســان جنوبــی ،عبــور از شــهر تاریخی نهبنــدان و
درنهایــت روســتای دهســلم بهتریــن مســیری اســت کــه میتوانــد گردشــگران را بــه دل این
زیباییهــای کویــر برســاند.
مسیرهای دسترسی به بیابان لوت استان خراسان:
بیرجند -نهبندان -دهسلم -بیابان لوت (ریگ یالن)
نهبندان -حیدرآباد -بیابان لوت (ریگ یالن)
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سفر به مینیاتور پرنقش
و نگار ایران
مازنــدران ،مینیاتــور هزاراقلیــم و پرنقــش و نــگاری اســت
کــه تالقــی دریــا و جنــگل ،تــاالب و پرنــدگان نــادر ،زیبایی
رویایــی بــه ایــن اســتان بخشــیده اســت.
اســتان مازنــدران بــا داشــتن جاذبــه هــای گردشــگری و
طبیعــی فــراوان  آداب و رســوم بکــر نــوروز  میزبــان میلیون
هــا گردشــگر اســت کــه از مینیاتــور چهــار فصــل ایــران
دیــدن مــی کننــد.
وجــود  ۳۸0کیلومتــر نــوار ســاحلی ،جنــگل هــای بکــر
و رویایــی خــزری ،کوهســتانها و دهکــده هــای ییالقــی،
آبشــارهای زیبــا و چشــم نــواز ،اســتان را بــه بهشــتی بــرای
طبیعــت گــردی و نــوروز گــردی مبــدل کــرده اســت.
در آســتانه فصــل بهــار ،اقدامــات اولیــه بــرای میزبانــی
مســافران بهــاری در اســتان مازنــدران انجــام شــده ،ســتاد
تســهیالت ســفرهای نــوروزی فعــال شــد و کمیتــه هــای
مختلــف بــرای اســتقبال از مســافران بهــاری شــکل گرفتــه
اســت.
اســتان مازنــدران عــاوه بــر اســتقرار در جــوار بزرگتریــن
دریاچــه جهــان (دریــای خــزر) ،دریاچــه هــای متعــدد
کوچــک و بزرگــی نیــز در نواحی جلگــه ای و ارتفاعــات دارد
کــه بــه نحــوی مــورد اســتفاده عالقمنــدان بــه طبیعــت
قــرار مــی گیــرد و برخــی از جاذبــه هــای اســتان عبارتنــد.
دریاچه ولشت
ایــن دریاچــه در جنــوب باختــری چالــوس و شــمال خاوری
منطقــه کالردشــت در میــان دره ای عمیــق قــرار گرفتــه
اســت ،وســعت آن حــدود  ۱۵هکتــار و عمــق متوســط
آن  ۲۰متــر اســت ،آب ایــن دریاچــه شــیرین و حجــم آن
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
ایــن دریاچــه در شــمال شهرســتان نوشــهر و در میــان
جنــگل قــرار گرفتــه و بنــا بــه اعتقــاد بومیــان دارای تقدس
مذهبــی اســت ،وســعت آن کــم تــر از نیــم هکتــار ،عمــق
آن حــدود  ۵متــر و آب آن شــیرین اســت .از آن جایــی کــه
ایــن دریاچــه از عوامــل تخریــب انســانی دور مانــده و در
محــدوده حفاظــت شــده البــرز مرکــزی قــرار گرفته اســت،
جایــگاه انــواع پرنــدگان و انــواع جانــوران وحشــی ایــن
ناحیــه شــده اســت.
دریاچه گل پل قائم شهر
ایــن دریاچــه در جنــوب خــاوری شهرســتان قائــم شــهر
بعــد از روســتای برنجســتانک و ســد خاکــی زمــزم ،در
میــان جنــگل قــرار گرفتــه و دارای دو حوضچــه مجــزا

اســت ،وســعت آن حــدود  ۲/۵هکتــار بــا عمــق بیــن  ۱تا 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،
نزدیــک روســتای نــوا قــرار گرفتــه اســت .ایــن دریاچــه
قدیمــی و مــرداب کنونیــف محوطــه ای مخصوص اطــراق و
اقامــت موقــت دارد.
دریاچه استخر پشت نکا
ایــن دریاچــه در جــوار روســتای اســتخر پشــت ،میــان
دره رودخانــه زارم ،بــه صــورت گودالــی بــزرگ و دایــره
ای شــکل قــرار گرفتــه کــه پیرامــون آن پوشــیده از مــزارع
برنــج و نیــزار اســت .وســعت حوضچــه مرکــزی آن بیــش
از نیــم هکتــار و حواشــی آن در حــدود  ۶هکتــار اســت.
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
نــکا صــورت مــی گیــرد.
دریاچه شورمست
ایــن دریاچــه در جنــوب باختــری پــل ســفید ،بــه فاصلــه
پنــج کیلومتــر از جــاده فیروزکــوه در ارتفاعــات بیشــه ای
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
ایــن دریاچــه در ارتفــاع  ۴۰۰متــری از ســطح دریــا در
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
مجموعــه تاریخــی عبــاس آبــاد بهشــهر کــه بــه دســتور
شــاه عبــاس اول صفــوی در ســال  ۱۰۲۰و  ۱۰۲۱قمــری
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ســاخته و در حــال حاضــر مه ـم تریــن بــاغ غیــر کویــری
ایــران محســوب میشــود ،شــامل دریاچــه ،کاخ ،بــرج و
حمــام و ...اســت کــه دریاچــه عبــاس آبــاد بــا دارا بــودن
عمارتــی در وســط خــود از زیبایــی بــی نظیــری برخــوردار
اســت.
وســعت دریاچــه عبــاس آبــاد بهشــهر بالــغ بــر  ۱۰هکتــار
بــوده کــه در مرکــز آن عمارتــی بــه ارتفــاع  ۱۸متــر قــرار
گرفتــه و در فصــل آبگیــری دریاچــه بــه زیــر آب مــی
رود .گهــگاه فقــط ســقف آن از آب بیــرون مــی آیــد ،امــا
در فصــول کــم آبــی تمــام عمــارت از آب بیــرون و نمایــان
اســت ،امــا شــگفت انگیــز آن اســت کــه ایــن ســاختمان
بــا اینکــه بیــش از نیمــی از ســال را در زیــر آب بــه ســر
مــی بــرد امــا پــس از ســالهای متمــادی همچنــان پابرجــا
و اســتوار اســت.
منطقــه تاریخــی عبــاس آبــاد بهشــهراز مکانهــای دیدنــی
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اســتان مازنــدران بــه شــمار مــی آیــد و عمــارت وســط
آب در دریاچــه عبــاس آبــاد ایــن بنــا کــه بــا مصالــح
آجــر و ســاروج در میانــه آب واقــع شــده در اصــل پایــه
ای بــرای کاخــی بــوده کــه اکنــون اثــری از آن موجــود
نیســت.
در کنــار دریاچــه عبــاس آبــاد بهشــهر ،بــاغ بــزرگ ۱۴۰
هکتــاری عبــاس آبــاد بــا دارا بــودن امکانــات تفریحــی
همچــون رســتوران ،چایخانــه ،نمازخانــه ،بازدیــد و اقامت از
ایــن دریاچــه را راحــت تــر مــی کنــد.
مکانیــزم آبیــاری کــه در دوره صفویــه در این منطقــه ایجاد
شــده ،بســیار بینظیــر اســت و یکــی از شــاخصههای
ثبــت ایــن بــاغ در فهرســت جهانــی همیــن مکانیــزم
منحصربهفــرد موجــود در بــاغ در رابطــه بــا چرخــش آب
اســت.
حجــم آب اســتخر در فصــول مختلــف ســال تغییــر میکند
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تــا حــدی کــه در برخــی از فصــول ،عمــارت داخــل اســتخر
کامــ ً
ا بــه زیــر آب فــرو رفتــه و در برخــی زمانهــا و در
حالــت کــم آبــی کــه عمومـاً فصــل تابســتان اســت کامـ ً
ا
هویــدا میشــود .بــا ایــن حــال و در کمــال شــگفتی بــا
وجــود ایــن همــه تغییــرات کــه بهصــورت متوالــی تکــرار
میشــود 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
عبــاس آبــاد بــه فاصلــه  ۱۶۹متــری از آن بــه ســمت
محوطــه گلبــاغ؛ ایســتگاه توزیــع آب ،بــا قطــر  ۷متــر و
بــا ارتفــاع  ۱۴متــر و همچنیــن بــه فاصلــه تقریبــی ۱۸۶
متــری از یکدیگــر احــداث شــده انــد.
مازنــدران سرشــار از زیبایــی هــا و جاذبــه هــای بکــری
اســت کــه ایــام نــوروز فرصتــی اســت تــا بتــوان بخشــی از
نــگاره هــای بــی بدیــل را در آن بــه نظــاره نشســت.

سفر به ۷آبشار رؤیایی؛از دانههای الماسی «آب سفید» تا جادوی «بیشه»
آبشــارهای هفتگانــه لرســتان هــر ســاله هــزاران نفــر را بــه خــود میخواننــد؛ دانههــای
الماســی «آب ســفید» و بــزم آب و صخــره در «بیشــه» گردشــگران را ســخاوتمندانه میزبانــی
میکننــد.
آبشــارهای اســتان لرســتان از جاذبههایــی هســتند کــه ســهولت دسترســی و مســیر مناســب
از آنهــا جاذبههایــی پــر گردشــگر ســاخته اســت ،جاذبههایــی کــه تابســتان و بهــار و پاییــز
نــدارد ،هــر فصلــی آمــاده میزبانــی گردشــگران اســت.
از آب ســفید الیگــودرز گرفتــه تــا بیشــه دورود هرکــدام بــا ویژگیهــای منحصربهفــرد خــود
گردشــگران را از اســتانهای مختلــف بــه خــود جــذب میکننــد.
در اســتان لرســتان بیــش از  ۳۳رودخانــه دائمــی جریــان دارد و همیــن امــر موجــب بــه وجود
آمــدن مرتفعتریــن آبشــار ،زیباتریــن آبشــار ایــران و عــروس آبشــارها در ایــن اســتان شــده
اســت؛ بهنوعــی هــر جــا رودخانــه بــه پرتــگاه صخــرهای رســیده اســت دســت بــه خلــق
صحن ـهای زیبــا زده و بــا همدســتی آب و صخــره جاذب ـهای کمنظیــر رقــم خــورده اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت در مــورد آبشــارهای اســتان لرســتان دسترســی آســان بــه ایــن جاذبهها
اســت تــا بســیاری از مــردم تعطیــات آخــر هفتــه بــرای داشــتن ســفری کوتــاه باروبندیــل
ســفر بــه مقصــد ایــن آبشــارها ببندنــد.
 ۵۰آبشار کوچک و بزرگ؛  ۷آبشار مشهور
درحــال حاضــر بالغبــر  ۵۰آبشــار بــزرگ و کوچــک در پهنــه اســتان لرســتان وجــود دارد
کــه بخــش عمــدهای از ایــن آبشــارها در مســیر
رودخانههــای ایــن اســتان قرارگرفتهانــد .ایــن در حالــی
اســت کــه آبشــارهای هفتگانــه لرســتان هرکــدام در نوع
خــود آبشــارهای منحصربهفــردی هســتند کــه شــاید
نتــوان ماننــد آنهــا را در دیگــر نقــاط کشــور مشــاهده
کــرد.
آبشــار «شــوی یــا تلــه زنــگ» در حــد فاصــل بیــن
لرســتان و خوزســتان« ،آبشــار بیشــه»« ،آبشــار آب
ســفید»« ،آبشــار نوژیــان»« ،آبشــار چــکان»« ،آبشــار
ســرکانه»« ،آبشــار وارک» و «آبشــار افرینــه» ازجملــه
آبشــارهای لرســتان هســتند کــه هرکــدام زیباییهــای
منحصربهفــرد خــود رادارنــد.
آبشار شوی ،زیباترین آبشار ایران
آبشــار شــوی یــا «تلــه زنــگ» در نزدیکــی مــرز اســتان
خوزســتان و لرســتان و در بیــن کوههــای ســر تنــگ
شــوی در حوالــی روســتای شــوی و در  ۱۰کیلومتــری
ایســتگاه راهآهــن واقعشــده اســت .ایــن آبشــار کــه
بــه قولــی زیباتریــن آبشــار ایــران محســوب میشــود؛
آبشــاری زیبــا ودلنشــین اســت کــه از غــاری بیــرون
میآیــد و از گردنــهای بلنــد بــه پاییــن ســرازیر
میشــود.

ارتفــاع آبشــار  ۱۰۰متــر و عــرض آن  ۴۰متــر 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 راهآهــن
تلهزنــگ از شهرســتان دورود و روســتای شــوی اســت.
در فصــول مختلــف ســال از سراســر کشــور مــردم عالقمنــد بــرای تفریــح بــه ایــن آبشــار
منحصــر بــه فــرد روی مــی آورنــد و بخشــی از اوقــات خــود را پیرامــون زیبــای آن ســپری
مــی کننــد.
گفتنــی اســت ایــن آبشــار در گویــش محلــی بــه «طــاف شــوی» معــروف اســت و راه
دسترســی بــه آن از طریــق ایســتگاه راه آهــن تلــه زنــگ اســت.
آبشار بیشه ،تبلور زیبایی
آبشــار بیشــه یکــی از آبشــارهای زیبــای اســتان لرســتان و ایــران اســت .ایــن آبشــار در دل
کوههــای زاگــرس در شهرســتان دورود قرارگرفتــه اســت و فاصلــه آن تــا شــهر دورود ۳۵
کیلومتــر اســت.
ایــن آبشــار در کنــار راهآهــن تهــران  -خوزســتان و در نزدیکــی ایســتگاه بیشــه قرارگرفتــه و
ازایــنرو هرســاله پذیــرای در ایــام مختلــف ســال پذیــرای مســافران زیــادی از جایجــای
کشــورمان اســت.
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آبشــار بیشــه بــا چشـماندازی زیبــا یکــی از نادرتریــن و زیباتریــن آبشــارهای اســتان لرســتان
اســت .ارتفــاع آبشــار  ۴۸متــر تــا نقطــه برخــورد بــا زمیــن اســت و ۱۰متــر نیــز ازآنجــا تــا
وصــل شــدن بــه رودخانــه ســزار اســت و عــرض تــاج آبشــار  ۲۰متــر اســت.
در بــاالی آبشــار ،روبــروی ایســتگاه چشــمههای پــر آب متعــددی دیــده میشــود کــه از دل
کــوه میجوشــند و زمزمهکنــان از وســط ایســتگاه قطــار گذشــته و آبشــار بیشــه را تشــکیل
میدهنــد.
هــوای خنــک و بــا طــراوت ،سرســبزی و شــادابی کوههــای بلنــد و دلنشــین بیشــه را بــه
یــک منطقــه دیدنــی و جــذاب بــرای گردشــگران تبدیــل کــرده اســت.
از شهرســتان دورود بهطــرف آبشــار مناطــق دیدنــی در کنــار رودخانــه ســزار وجــود دارد کــه
میتــوان بــه آبشــارهای فصلــی و دائمــی ،آبشــارهای یخــی در زمســتان و درختــان متنــوع
اشــاره کــرد .فاصلــه ایــن آبشــار دیدنــی تــا خرمآبــاد نیــز از طریــق جــاده  ۶۴کیلومتــر اســت.
آبشار آب سفید ،آبشاری از دل صخرههای الیگودرز
آبشــار «آب ســفید» نیــز آبشــاری زیبــا و دیدنــی در منطقــه ذلقــی الیگــودرز و بــه فاصلــه
حــدود  ۵۰کیلومتــری از ایــن شــهر اســت .ارتفــاع ایــن آبشــار حــدود  ۶۵تــا  ۷۰متــر و عرض
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ســاکنان مناطــق بختیــاری نشــین
از جایــگاه بــاال و قابــل احترامــی
برخــوردار اســت .مســیر دسترســی
بــه آبشــار آب ســفید از روســتاهای
کاکلســتان و قلیــان اســت کــه بــا
کــوه هــای ســربه فلــک کشــیده و
درختــان زیبــای بلــوط و گــردو شــما
را همراهــی مــی کنــد.
مســیر شــهر الیگــودرز تــا آبشــار آب
ســفید اتومبیـلرو اســت.
قطرات خنک آب؛ اینجا همیشه
بهار است
یکــی از گردشــگران آبشــار آب ســفید میگویــد :فکــر نمیکــردم بعــد از ســپری کــردن
جــاده و آبوهــوای گــرم درنهایــت بــه منطق ـهای برســم کــه اینقــدر آبوهــوای خنــک و
تــازهای دارد.
وی ادامــه میدهــد :اگــر نزدیــک آبشــار بایســتید و قطــرات خنــک آب بــه پوســتتان بخــورد
احســاس میکنیــد تــازه اوایــل بهــار اســت.
ایــن گردشــگر بــا اشــاره بــه اینکــه از اصفهــان بــه لرســتان ســفرکرده و میخواهــد از مناظــر
طبیعــی اســتان دیــدن کنــد ،گفــت :طبیعــت بکــر و آبوهــوای خنــک ایــن منطقــه آنقــدر
شــگفتزدهام کــرده کــه قصــد دارم ســالهای بعــد همــراه خانــواده و دوســتان دوبــاره بــه
ایــن منطقــه ســفر کنــم.
نزدیکــی شهرســتان الیگــودرز بــه اســتان اصفهــان باعــث شــده تــا اکثــر گردشــگران ایــن
آبشــار طبیعــی از اســتان اصفهــان باشــند.
از یکــی دیگــر از گردشــگران حاضــر در آبشــار پیرامــون زیرســاختهای گردشــگری موجــود
در منطقــه میپرســم کــه میگویــد :در ورودی آبشــار یــک فضــای بــاز و بــزرگ بــرای پــارک
ماشــین وجــود دارد کــه ایــن موضــوع موجــب رضایــت گردشــگران شــده اســت.
وی بابیـان اینکـه مغازههـای فـروش خوراکـی ،سـوغاتی و نوشـیدنی نیز در دسـترس اسـت،
تصریح میکند :در بین مسـیر دسترسـی به آبشـار نیز سـکوهای اسـکان و آالچیق وجود دارد
و مـا روی یکـی از این سـکوها چـادر زدهایم و قصـد داریم شـب را در اینجـا بگذرانیم.
ایــن گردشــگر ادامــه میدهــد :ســرویس بهداشــتی و روشــنایی نیــز در محــل وجــود دارد و
مــردم میتواننــد بــا اطمینــان خاطــر بــه آبشــار آب ســفید ســفر کننــد.
آبشار نوژیان ،مرتفعترین آبشار لرستان
آبشــار نوژیــان نیــز در  ۵۱کیلومتــری جنــوب شــرقی خرمآبــاد (بخــش پاپــی) واقعشــده
اســت و دارای ارتفــاع  ۹۵متــر و عــرض تــاج پنجمتــر اســت .ایــن آبشــار یکــی از زیباییهــای
طبیعــت لرســتان اســت کــه هرســاله ،بســیاری از گردشــگران و مســافران را بهســوی خــود
جــذب میکنــد.
گردشــگاه جنگلــی نوژیــان بــاالی کــوه تــاف قــرار دارد؛ در کــوه تــاف انــواع گیاهــان دارویــی
میروینــد 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 بهویــژه فصــل پرآبــی آبشــار نوژیــان بســیاری از مــردم بــرای تماشــای ایــن
آبشــار زیبــا و همچنیــن بــرای جمـعآوری گیاهــان دارویــی بــه ایــن ناحیــه میرونــد و اوقات
فراغــت خــود را در آنجــا ســپری میکننــد.
راه ارتباطــی آبشــار زیبــای نوژیــان از طریــق خرمآبــاد بــه گردنــه نوژیــان اســت؛ جــاده
دسترســی بــه ایــن آبشــار جــاده آســفالته بــوده و همچنیــن میتــوان از طریــق راهآهــن و
باکمــی پیــادهروی بــه دیــدار ایــن آبشــار زیبــا رفــت.

تــاج آبشــار آن در فصــل پرآبــی حدود هشــت متــر اســت .آب ایــن آبشــار از دل تونلــی در دل
یــک کــوه ســنگی بیــرون میآیــد و بســیار خنــک اســت.
ایــن آبشــار بــه رود رودبــار لرســتان میپیونــدد و ســرانجام بــه دز میریــزد .میتــوان گفــت
بــه علــت اینکــه آب آن بــه صــورت مخلــوط بــا هــوا بــر اثــر برخــورد بــا ســنگها بــه شــکل
حبــاب ســفید در میآیــد بــه آب ســفید معــروف شــده اســت.
امتــداد مســیر دسترســی بــه ایــن آبشــار ،زیارتــگاه «مومــد حســن» قــرار دارد کــه در میــان

آبشار چکان از شگفتیهای طبیعت لرستان
آبشــار چــکان در جنــوب غربــی شهرســتان الیگــودرز و در دامنــه ارتفاعــات مشــرف بــر
دره چــکان در فاصلــه  ۱۴۱کیلومتــری شهرســتان خرمآبــاد واقعشــده اســت .ایــن آبشــار
شــگفتانگیز دارای ارتفــاع  ۳۰متــر و عــرض تــاج چهــار متــر در دل طبیعــت بکــر و بهشــتی
لرســتان قــرار دارد.
ایــن آبشــار از درون غــاری مشــرف بــر زمین ـهای زراعــی چــکان بیــرون میجهــد و «طــول
فــوران آن بــه دههــا متــر» میرســد .اطــراف آبشــار منطقـهای وســیع بــا فضایــی مطلــوب و
دلانگیــز اســت کــه در دو الــی ســه کیلومتــری آن امــامزادهای بــه نــام ابوعلــی (ع) واقعشــده
اســت.
در کنــار ایــن آبشــار دلانگیــز پوشــش گیاهــی و درختانــی هماننــد گــردو ،زالزالــک ،گالبــی،
چنــار ،کیکــم ،بیــد ،بلــوط و ...وجــود دارد.
بــه ســه طریــق میتــوان بــه دیــدن ایــن آبشــار زیبــای لرســتان رفــت کــه ازجملــه آنهــا
راه ارتباطــی دورود بــه ایســتگاه راهآهــن سپیددشــت بهطــرف شــولآباد بــا جــاده شــنی،
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راه دورود بــه شــاپله ،تنــگ
نالــه شــنه چــکان کــه ایــن
جــاده مالــرو و مخصــوص
کوهنــوردی اســت و مســیر
الیگــودرز بــا اتومبیــل
بهطــرف شــولآباد چــکان
کــه بــا اتومبیــل تــا چنــد
کیلومتــری آن جــاده وجــود
دارد.
آبشـار وارک ،آبشـاری با
سرچشـمه سنگی
آبشــار وارک نیــز در غــرب
گردنــه نوژیــان ،بخــش پاپــی
در جنــوب شــرقی خرمآبــاد
قــرار دارد و یکــی از زیباتریــن
آبشــارهای کشــور اســت؛
فاصلــه ایــن آبشــار تــا
شــهر خرمآبــاد حــدود ۶۰
کیلومتــر اســت.
سرچشـمه آبشـار وارک یـک
صخـره سـنگی اسـت کـه
پس از طـی حـدود  ۱۵متر از
صخـره دوم فروریختـه و آبشـار دوم را به وجـود میآورد .آبشـار وارک در نزدیکی آبشـار نوژیان
قـرار دارد.
در فصــل کمآبــی ارتفــاع قســمت اول ایــن آبشــار بینظیــر هفــت متــر بــا عــرض حــدود
 ۱۲متــر و قســمت دوم  ۱۵.۵متــر بــا عــرض  ۵.۵۶متــر اســت بهطوریکــه یکــی از زیباتریــن
منظرههــا را در ایــن منطقــه میتــوان دیــد.
حداکثــر ارتفــاع آبشــار وارک بــه  ۵۷متــر میرســد و عرضــی معــادل  ۵۰متــر را دربرمــی
گیــرد .اطــراف ایــن آبشــار پوشــیده از درختــان بلــوط ،گالبــی ،زالزالــک و ...و .اســت.
آبشار سرکانه و افرینه
آبشــار ســرکانه در روســتای گریــت بخــش پاپــی در فاصلــه  ۵۰کیلومتــری شهرســتان
خرمآبــاد قــرار دارد .ایــن آبشــار زیبــا دارای ارتفــاع  ۱۵متــر و عــرض تــاج  ۱۷متــر بــوده و
ازجملــه جاذبههــای طبیعــی و گردشــگری دیدنــی اســتان لرســتان محســوب شــود.
فاصلــه ایــن آبشــار تــا بخــش پاپــی حــدود یــک ســاعت پیــادهروی اســت .ایــن آبشــار در
گویــش محلــی بــه «تــاف هفتچشــمه» نیــز معــروف اســت .همچنیــن پوشــش جنگلــی
اطــراف آبشــار را درختــان بلــوط ،زالزالــک و مــو در برگرفتــه اســت.
آبشــار افرینــه نیــز در کنــار روســتایی بــه همیــن نــام در مســیر جــاده خرمآبــاد بــه
اندیمشــک قــرار دارد و آیــن آبشــار
زیبــا در فصــول مختلــف ســال
عالقهمنــدان و گردشــگران زیــادی
را بــه خــود جلــب میکنــد.
ظرفیت گردشـگری آبشـارهای
لر ستا ن
فرمانــدار خرمآبــاد معتقــد اســت
کــه جاذبههــای طبیعــی اســتان
لرســتان و بهویــژه خرمآبــاد
قابلیــت جــذب گردشــگران در
فصــول مختلــف ســال بــه ایــن
اســتان را دارد.
حبیـباهلل خجســته پــور از لرســتان
بهعنــوان اســتانی چهارفصــل
یادکــرده و تأکیــد میکنــد کــه
بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای جــذب
گردشــگران در ماههــای مختلــف
ســال اســتفاده کــرد؛ نمونــه ایــن
توفیــق را میتــوان در انتخــاب شــهر
خرمآبــاد بهعنــوان یکــی از هفــت
شــهر نمونــه گردشــگری کشــور در
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بهــار امســال اشــاره کــرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هنــوز ظرفیتهــای کشــف نشــده و جاذبههــای نیازمنــد معرفــی
زیــادی در اســتان لرســتان و خرمآبــاد بــرای عرضــه بــه گردشــگران وجــود دارد ،ادامــه
میدهــد :روســتاهای مقصــد گردشــگری ،ســرابها و آبشــارها بخشــی از ایــن پتانســیلهای
نیازمنــد معرفــی اســت.
فرمانــدار خرمآبــاد در ایــن رابطــه بــه آبشــارهای طبیعــی موجــود در مرکــز اســتان لرســتان
ماننــد «نوژیــان»« ،بیشــه» و «وارک» اشــارهکرده و میگویــد :ایــن آبشــارها ظرفیــت خوبــی
بــرای رونــق گردشــگری محســوب میشــوند.
خجســته پــور یــادآور میشــود :یکــی از برنامــه و سیاســتهای اصلــی دولــت در اســتان
لرســتان رونــق حــوزه گردشــگری و تبدیــل ایــن اســتان بــه مقصــد گردشــگری اســت.
وی معتقـد اسـت کـه بـرای تبدیـل لرسـتان از معبـر گردشـگری به مقصـد گردشـگری باید
زیرسـاختهای الزم در ایـن زمینه در اسـتان ایجاد شـود ادامه میدهـد :در این راسـتا ایجاد و
تقویـت این زیرسـاختها توسـط دسـتگاههای متولـی در دسـتور کار قرارگرفته اسـت.
وی بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای ایجــاد زیرســاختهای مناســب در محــل آبشــارهای
اســتان اشــاره کــرده و میگویــد :در ایــن راســتا طرحهایــی از ســوی بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی و میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان بــرای ایجــاد ایــن
زیرســاختها در ایــن مناطــق اجراشــده اســت.
ارائه بستههای حمایتی به گردشگران
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری لرســتان هــم
پیــش از ایــن بــه تهیــه بســتههای حمایتــی ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری
اســتان بــرای گردشــگران خــارج از اســتان اشــاره کــرده و گفتــه بــود :ایــن ســازمان بــرای
تســهیل رونــد ســفر گردشــگران بــه اســتان و مناسبســازی هزینههــای ســفر بســتههای
ارزانقیمــت ســفر طراحــی کــرده اســت.
وی بــه وجــود چهــار دفتــر خدمــات مســافرتی بهعنــوان کارگزارهــای بســتههای حمایتــی
ســفر اشــاره کــرد و افــزود :مســافران غیــر لرســتانی کــه قصــد ورود بــه اســتان لرســتان
رادارنــد میتواننــد در قالــب تورهــای مســافرتی و از طریــق دفاتــر خدمــات مســافرتی
برنامهریــزی ســفر خــود را بــه لرســتان انجــام دهنــد.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری لرســتان گفــت:
گردشــگرانی کــه قصــد ورود بــه لرســتان را از طریــق تورهــای مســافرتی دارنــد میتواننــد
یکســوم کل هزینههــای ســفر خــود را بهعنــوان یــک بســته حمایتــی دریافــت کــرده و از
تخفیــف الزم بهرهمنــد شــوند.
وی اضافــه کــرد :اســامی دفاتــر خدمــات مســافرتی کارگــزار بســتههای حمایتــی ســفر در
ســایت ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان درج خواهــد شــد و متقاضیــان میتواننــد بــا ایــن
دفاتــر در تمــاس باشــند.
وی بابیــان اینکــه در حــوزه اقامتــی نیــز کســانی کــه قصــد ورود بــه لرســتان رادارنــد
میتواننــد از  ۳۳مرکــز اقامتــی اســتان اســتفاده کننــد ،عنــوان کــرد :ایــن مراکــز اقامتــی
شــامل هتــل و مهمانپذیــر هســتند.
در بخــش پایانــی ایــن گــزارش روی خــط تصاویــر بــه آبشــار آب ســفید در شهرســتان
الیگــودرز ســفر میکنیــم؛ جایــی کــه بهرغــم پایــان
فصــل تابســتان همچنــان گردشــگران زیــادی را میزبانــی
میکنــد.
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سفری به  ۵۰میلیون سال قبل/
از یک غار زیردریایی دیدن کنید
البــرز بــا وســعتی کــم ،سرشــار از جاذبههــای گردشــگری و
تفریحــی اســت میتوانیــد بــا ســفر بــه ایــن اســتان از یــک
غــار کــه ســالها پیــش زیردریــا بــوده دیــدن کنیــد.
دامنــه جنــوب سلســله جبــال البــرز از دیربــاز بــه دلیــل
آبوهــوای مناســب؛ رودخانههــای جــاری و محیطزیســت
مناســب همــواره محــل ســکونت؛ اســتقرار و عبــور مــردم و
نژادهــای مختلــف بــوده و بــه همیــن دلیــل اســتان نوپــای
البــرز را «ایــران کوچــک» مینامنــد .جاذبههــا فــراوان
گردشــگری البــرز بیانگــر اهمیــت ایــن منطقــه اســت.
محور گردشگری کرج  -چالوس (کندوان)
جــاده چالــوس در زمــره زیباتریــن جادههــای گردشــگری
کشــور محســوب شــده ،از مســیرهای اصلــی بــرای رســیدن
بــه شــمال سرســبز اســت .ایــن جــاده شــگفتانگیز کــه
پــر از چشــماندازهایی ماننــد بــاغ اللههــای گچســر ،کاخ
شهرســتانک ،بــرج میدانــک ،مناظــر طبیعــی و تونلهــای
متعــدد اســت ،از کــرج تــا کنــدوان را دربرمــی گیــرد.
آبشار سنج
روســتای ســنج در ارتفــاع دو هــزار و  ۸۰۰مــری از ســطح
دریــا در منطقــهای کوهســتانی قرارگرفتــه و از توابــع
شهرســتان ســاوجبالغ اســت .ایــن منطقــه دارای مناظــر
طبیعــی و جاذبههــای گردشــگری مختلفــی اســت کــه
ازجملــه آن میتــوان بــه آبشــار زیبــا و دائمــی آن اشــاره
کــرد .ارتفــاع آبشــار حــدود  ۱۵متــر اســت کــه در بــاالی
روســتا و در دل درهای زیبــا جریــان دارد .وجــود چشــمههای
مختلــف ،چنــار قدیمــی چنــد صدســاله ،رودخانــه پــرآب و
خانههــای قدیمــی در ایــن منطقــه بــر جذابیــت گردشــگری
روســتای ســنج افــزوده اســت.
غار یخ مراد
ایــن غــار ،ازجملــه غارهــای دیدنــی و پرارزشــی اســت کــه
در آبــادی گچســر واقــع در  ۸۴کیلومتــری کــرج ،کنــار
جــاده چالــوس قرارگرفتــه اســت .ایــن غــار تقریبــاً  بــه

فاصلــه دو ســاعت راه ،در
طــول جــادهای بهطــرف
غــرب قریــه «کهنــه ده»
 ۶۹کیلومتــری کــرج قــرار
دارد .غــار یــخ مــراد در ادوار
گذشــته زیــرآب بــوده و
درواقــع یــک غــار زیردریایی
اســت .ایــن غــار کــه قدمــت
آن را بــه  ۵۰میلیــون ســال
تخمیــن میزننــد ،بادگیــر
و هواکشهــای فــراوان دارد
کــه هــوا بــا شــدت از آنهــا
واردشــده ،فضــای غــار را فوقالعــاده ســرد میکنــد و موجــب
یــخ زدن آبهــای موجــود در آن میشــود .نکتــه قابلتوجــه
اینکــه غــار مزبــور ،در بخشــی ،چهــار طبقــه میشــود کــه
در یــک امتــداد عمومــی بــه عمــق  ۲۰متــری رویهــم قــرار
میگیرنــد .ایــن غــار تنهــا غــار ایــران اســت کــه بــا ایــن
کیفیــت مشــاهده میشــود.
باغ گلهای کرج
ایــن بــاغ بــا وســعتی حــدود  ۳۰هــزار مترمربــع و بــا بیــش
از  ۳۰۰گونــه گیاهــی ازجملــه یــاس هلنــدی ،ارغــوان،
کرویســیس ،میخکــف پیــچ انــاری و ...و .در داخــل بوســتان
شــهید چمــران واقعشــده اســت .در ایــن بــاغ بخشهــای
تفریحــی متعــددی وجــود دارد ازجملــه :محوطــه پرچیــن
تودرتــو ،مجموعــه رز ،آمفیتئاتــر روبــاز ،بــاغ پرنــدگان،
آالچیــق ،آبشــار ،رســتوران و کافیشــاپ.
باغ پرندگان چهارباغ
بــاغ پرنــدگان چهاربــاغ واقــع در بخــش چهاربــاغ شهرســتان
ســاوجبالغ بزرگتریــن نمایشــگاه پرنــدگان زینتــی و
کمیــاب در خاورمیانــه بــا دو هــزار گونــه پرنــده نــادر از ۶۵
کشــور جهــان اســت .کتابخانــه مجهــز پرندهشناســی و
بزرگتریــن کلکســیون کبوتــران و ماکیــان زینتــی جهــان

ازجملــه بخشهــای ایــن پــارک اســت.
تپه خوروین
تپــه خورویــن در شهرســتان ســاوجبالغ بخــش چنــدار و
شــمال روســتای خورویــن و جنوب روســتای آجیــن دوجین
قــرار دارد .در ایــن تپــه آثــار ارزشــمندی مربــوط بــه هــزاره
دوم و اول قبــل از میــاد شــامل اشــیاء ســفالی ،مفرغــی و
زریــن کشفشــده اســت.
روستای ورده
مگــر میشــود از ســاوجبالغ ســخن گفــت و از ایــن
روســتای زیبایــی کــه در  ۱۵کیلومتــری شــمال غربــی شــهر
کوهســار در ضلــع شــمال اتوبــان کــرج  -قزویــن قــرار دارد،
یــاد نکــرد .بافــت تاریخــی و بکــر ایــن روســتا آثــاری نظیــر
حمــام تاریخــی (دوره قاجــار) ،آســیاب قدیمــی ،دو بقعــه
بــه نامهــای امامــزاده عبدالقهــار (ع) و بیبــی ســکینه
(س) را در خــود جــایداده اســت و نیــز بــه دلیــل رودخانــه،
کوهســتان و چشمهســارهای منحصربهفــرد آن ،پذیــرای
تعــداد بســیاری گردشــگر در فصــول مختلــف ســال اســت.
خانه آیتاهلل طالقانی
روسـتای تاریخـی و گردشـگر پذیـر گیلیـرد ،زادگاه ایـت اهلل
طالقانـی اسـت ،شـخصیتی کـه در تاریـخ معاصـر و انقلاب
اسلامی 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
کتابهـای آیـتاهلل طالقانـی در آن نگهداری میشـود.
امامزاده چهل دختر
از بناهــای قدیمــی شهرســتان نظرآبــاد ســرزمین کهن
خشــت اســت کــه تاریــخ ســاخت آن بــه قــرن هشــتم
هجــری قمــری میرســد ،اگرچــه در طــی زمــان
بســیاری از نقــاط آن مرمــت و بازسازیشــده اســت
و ایــن تعمیــرات تــا قــرن  ۱۲هجــری قمــری ادامــه
یافتــه اســت .ایــن امامــزاده روزانــه تعــداد زیــادی زائــر
بهســوی خــود جلــب میکنــد.
چنـار کالرودگ در ضلـع جنـوب غربـی امامـزاده
محمـود روسـتای کالرودف پایین طالقـان درخت چنار
کهنسـالی وجود دارد که قطـر آن به  ۱۶متر میرسـد.
عمـر این درخـت بیش از  ۹۰۰سـال اسـت .درگذشـته
تنـه اصلـی درخـت بریدهشـده از تنـه باقیمانـده
شـاخههای فعلـی بهصـورت جسـت روییـده اسـت .در
روبـروی این درخـت و در سـمت شـرقی رودخانه چنار
دیگـری اسـت کـه قدمـت آن حدود  ۳۰۰سـال اسـت.
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سیستان وبلوچستان سرزمین ناشناخته ها«/ساربوک» مکانی زیبا و تاریخی

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.
اســتان سیســتان و بلوچســتان یکــی از مناطــق قدیمــی و تاریخــی ایــران اســت کــه دارای
دیدنیهــا و اماکــن تاریخــی بســیاری اســت کــه کمتــر مــورد توجــه واقــع شــد ه 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.
جلــوه هــای زیبــا و دیدنــی سیســتان و بلوچســتان از دریاچــه هامــون تــا ســواحل مکــران
در فصــول مختلــف ،تنــوع دل انگیــزی را بــه همــراه دارد در واقــع مــی تــوان ایــن اســتان را
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
اســتان اســت کــه از طبیعتــی بســیار زیبــا ،جــذاب و بکــر برخــوردار اســت کــه هــر ســاله
گردشــگران زیــادی را بــه ســوی خــود فــرا میخوانــد.
فرمانــدار شهرســتان قصرقنــد اظهــار داشــت :در حــال حاضــر کار نظافــت و زیبــا ســازی
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 جاذبههــای طبیعــی بکــر و بســیار جذابــی
اســت کــه مســافران نــوروزی میتواننــد 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 جاذبههــای دیگــر در ایــن منطقــه وجــود
دارد کــه چشــم هــر بیننــدهای را نــوازش میدهــد.
حمیــرا ریگــی ادامــه داد :شــالیزارهای سرســبز ،نخلســتانهای انبــوه ،باغــات میوههــای
گرمســیری ،بناهــای تاریخــی و باســتانی ،جاذبههــای طبیعــی و آبشــارهای زیبــا و بکــر
تعــدادی از جاذبــه هــای فرامــوش نشــدنی ایــن منطقــه اســت .
وی افــزود :در همــه روســتاها و مناطــق گردشــگری و تاریخــی بخــش ســاربوک بنــر هدایــت
مســیر توســط اعضــای شــورا و دهیــاران روســتا نصــب شــده اســت.
وی ادامــه داد :بخشــداری ســاربوک بــا همــکاری فرمانــداری قصرقنــد بــرای اولیــن بــار بــا
برنامــه ریــزی متفــاوت تــری از ســالیان گذشــته و برنامههــای 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.
قلعهشهداد
روســتای «کوشــوک» در گذشــته دارای قلعـهای بــوده بــه نــام «شــهداد» کــه در ایــن روســتا
واقــع شــده اســت ،بــه گفتــه تاریــخ شناســان ،قدمــت ایــن «کوشــک» مرتفــع بــه  ۷۰۰ســال
پیــش بــر مــی گــردد بــه طــوری کــه انــواع و اقســام ظروفســفالی بــا نقــش و نگارههــای

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  ۳۵۰ســاله توســط شــخصی مذهبــی بــه نــام «کرمبیک» ســاخته شــده اســت و
جنــس ســاختمانی آن از خشــت و گل اســت کــه  ۹بــار 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.
گورستانهای بخش ساربوک
ن تاریخــی پــس از اســام اســت کــه در
قبرســتان تــوکل :مربــوط بــه ســدههای متاخــر و دورا 
بخش ساربوک شهرستان قصرقند و در فاصله یک کیلومتری جنوب روستای «توکل» واقع شده
اســت و ایــن اثــر در تاریــخ  ۲۶اســفند  ۱۳۸۷بــا شــماره ثبــت  ۲۵۹۲۵بـ ه عنــوان یکــی از آثــار
ملــی ایــران بــه ثبت رســیده اســت.
گورســتان بــگ :ایــن گورســتان هــم مربــوط بــه ســدههای متاخــر و دوران تاریخــی پــس از
اســام است که در حاشیه جاده بگ به توکل واقع شــده و این اثر هم در تاریخ  ۲۶اسفند  ۱۳۸۷با
شــماره ثبــت  ۲۵۹۰۸بـ ه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
ن تاریخــی پــس از اســام ( ۶تــا ۹
قبرســتان بــان شــیب :مربــوط بــه ســدههای میانــه دورا 
هجری قمری) اســت و در  ۵۰۰متری شــرق روســتای کوشــک واقع شــده و این اثر در تاریخ ۲۶
اســفند  ۱۳۸۷بــا شــماره ثبــت  ۲۵۸۶۰بـ ه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده
است.
عــاوه 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
آبشــار آبنــد بخــش ســاربوک :ایــن آبشــار بــه دلیــل کمــی بــارش در منطقــه بــه صــورت
فصلــی اســت و بیشــتر در فصولــی کــه بــارش وجــود دارد جریــان دارد و در بخش ســاربوک در
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 ۱۵کیلومتــری شهرســتان قصرقنــدو  ۴۵کیلومتــری 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 میشــود.
از دیگــر جاذبههــای گردشــگری ســاربوک کــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت میتــوان
بــه آبشــار طبیعــی آبنــد ،گــزدان ،ســهاکی ،گرکــور ،نابئیــن ،تنــک ،ندانــی شــیپ ،جنگلهای
طبیعــی چــات ســر ،لــد ،مــچ جنــگل و کمــر پشــت اشــاره کــرد.
درخت کرک یا انجیر معابد
یکــی از قدیمیتریــن 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 قدیمیهــا و بــزرگان روســتا ایــن درخــت نمــاد پایــداری و اســتقامت مــردم
روســتا و نمــاد دوســتی
اســت کــه هنــوز هــم با
گذشــت چنــد ســال
از کــوچ مــردم «کــوه
بــن» بــه روســتای
«حاجیآبــاد» مثــل
کــوه اســتوار و سرســبز
ایســتاده اســت ،ایــن
درخــت در کنــار
مســجد داخــل بــازار
«کــوه بــن» قــرار
گرفتــه اســت.

درخت انار شیطان
انــار شــیطان ،بــا نــام انگلیســی ( )Desert Teakو نــام علمــی ()Tecomella undulata
بــه نــام بلوچــی «پرپگ» درخــت یــا درختچـهای کوچــک از تیــره پیــچ (،)Bignoniaceae
یکــی از زیباتریــن درختــان گل دهنــده دنیا و بومی کشــور هندوســتان اســت.
ایــن درخــت ویــژه مناطــق گرمســیر و نیمــه گرمســیر اســت و بســیار مقــاوم بــه خشــکی،
یخزدگــی و آتشســوزی اســت ،پوســت ایــن درخــت خــواص دارویــی دارد و برگهــای آن
هم خــوراک دام اســت.
چــوب محکم و بــادوام انــار شــیطان برای ســاخت وســایل چوبــی و منبـتکاری کاربــرد دارد و
بذرهــای آن بــرای درمــان جراحــت و ورمهــای چرکی اســتفاده میشــود.
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 جنــگلکاری،
بیابانزدایــی و احــداث فضــای ســبز پهنههــای خشــک اســتفاده میشــود.
ایــن درخــت از گونههــای مهــم و کمیــاب مناطــق بیابانــی و خشــک در جنــوب ایــران
اســت کــه در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه صــورت تودههــای کوچــک نســبتا
خالــص پراکنــش دارد امــا متاســفانه رویشــگاههای آن تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف
در دســت تخریــب اســت و ممکــن اســت در چنــد ســال آینــده ایــن درخــت زیبــا را در
جنــوب نداشــته باشــیم ،ایــن گونــه کمیــاب بــه صــورت پراکنــده در چنــد نقطــه از
بخــش ســاربوک شهرســتان قصرقنــد دیــده میشــود کــه بــا شــکوفه دهــی منظــره
بســیار زیبایــی را ایجــاد مــی کنــد.
نکتــه دیگــری کــه جــزء جاذبــه هــای خــاص اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت
غذاهــای ســنتی و لذیــذ این خطــه از ایران اســامی اســت از غذاهای ســنتی ایــن منطقه
میتــوان بــه چانــگال ،تبا ِهــگ ،تنورچه هــارگ ،حلوای شــیرگی ،نــان تیموش ،نارشــت،
کتــک ،حــارگ و همبینــا را نــام بــرد.
همچنیــن از جملــه صنایــع دســتی ایــن بخــش آهنگــری ،حصیربافــی و ســوزندوزی
اســت کــه ماننــد ســایر نواحــی بلوچســتان در ایــن منطقــه نیــز وجــود دارد و بهتریــن
نمونههــای ســوزندوزی شــده در بخــش ســاربوک دیــده مــی شــود.
صنایع دستی بخش ساربوک:
یکــی از پتانســیل هــای بســیار خــوب و درخشــان بخــش ســاربوک وجــود صنایــع
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
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صنعتگــران مســتقیم بــر روی پارچــه لبــاس دوخــت را پیــاده مــی کننــد و نیــاز بــه الحــاق
نــدارد.
از دیگــر صنایــع دســتی منطقــه و مهمتریــن صنعتــی کــه قابــل مقایســه بــا دیگــر نمونــه
هایــش در اســتان اســت هنــر حصیربافــی اســت.
حصیربافــی جایــگاه ویــژه ای در زندگــی مردمــان ایــن دیــار دارد مــواد اولیــه آن از بــرگ
درختــان نخــل وحشــی یــا «داز» تهیــه مــی شــود و تولیــد آن عبارتنــد از جارو(روپــگ)
کمربند(پرنــد) ســواس(کفش) مصلــه (جانمــاز) کچور(خورجیــن) کپات(ســبدکوچک) و
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
ســاخت لــوازم مصرفــی نظیــر لــوازم آشــپزخانه شــامل چاقــو ،مالقــه ،دیــگ و لــوازم
کشــاورزی نظیــر داس ،بیــل ،تبــر اســت کــه در بخــش ســاربوک تولیدمــی شــود.
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 جاذبههــای گردشــگری بخــش ســاربوک ،روســتاهای بــزرگ و مهــم منطقــه هســتند
شــامل روســتای حمیــری ،ایــن روســتا یکــی از پرجمعیتتریــن 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 باغهای 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.
متاســفانه بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه جــاده مناســب و آبگرفتگــی در مواقــع ســیالبی
رودخانه کاجو ،این روســتا امکان دسترســی خود را به ســایر نواحی از دســت میدهد از همین رو
برخــی از مــردم این روســتا به روســتاهای جدیداالحــداث آن ســوی رود کاجــو و در کنــار جاده
آسفالت نیکشــهر به قصرقند مهاجرت کردهاند.
کوه «گت»
در غــرب ایــن روســتا ،کــوه «گــت» واقــع شــده اســت ،ایــن کــوه از شــمال بــه دشــت
«ســیتل» که محل ســکونت و چراگاه طایفه ســاح 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 کوههــای 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 قلعـهای ســاخته شــده اســت کــه از نظــر معماری
متعلق به دوره اســامی اســت و در کنــار قلعه نیز آب انبار بزرگــی وجود دارد که از آجر و ســاروج
ســاخته شــده اســت و کانالــی آجــری کــه آب جــاری و روان آبهــا را بــه داخــل آب انبــار
بــزرگ هدایــت میکنــد.
همچنیــن دو رشــته مســیل بــر روی کــوه جریــان دارنــد کــه بــر روی یکــی از ایــن مســیلها
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
اتاقهــا و خانههای زیادی به چشــم میخورد.
کــوه باســتانی «گــت» کــه در قســمت غربــی روســتای
چنــدوکان بــا ارتفاعــی تقریبــا  ۷۵۰متــری امــا متمایــز از ســایر
کوهــای ایــران و حتــی جهــان قــرار دارد زیــرا پهنــای قلــه ایــن
کــوه بــه طــول تقریبــا  ۶۵۰متــر و عرضــی بــه وســعت  ۴۰۰متــر
اســت .
اگــر بــه قلــه ایــن کــوه برویــد هنــوز نشــانههای زندگــی
و حیــات در زمــان حملــه چنگیزخــان مغــول را مشــاهده
مــی کنیــد و هنــوز هــم تکههــای کــوزه هــای ســفالی در ایــن
منطقــه مشــاهده مــی شــود کــه ســطح زمیــن پوشــیده از
ســفالهای لعابــدار رنگــی متعلــق بــه دوره اســامی و خصوصــا
دوره ســلجوقی است.
ســطح چهــار ضلعــی کــوه «گــت» از ســه طــرف بــه وســیله دیــواره
هایــی از ســنگ ســخت بــه ارتفــاع حداقــل  ۹متــر احاطــه شــده
اســت و در ضلــع جنوبــی دیــواره ای بــه ارتفــاع  ۲تــا  ۱۱متــر
وجــود دارد و تقریبــا ســطح کــوه از چهــار طــرف بــه شــکل طبیعی
محصــور شــده اســت و در ضلــع شــرقی آن آثــار و بقایــای پلکانــی
ســنگی بــه چشــم میخــورد کــه بخــش زیــادی از آن تخریــب
شــده است.
بــر اســاس روایــات محلــی ایــن قلعــه پــس از حملــه مغــول بــه
مکــران ،متروکــه شــده و داســتانی را از واقعــه حملــه مغــول بــه ایــن مناطــق نقــل میکننــد
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 میبرنــد ،مغوالن مدتها به محاصره قلعه اقدام میکننــد اما به علت وجود
آذوقه کافی و منابع آبی در باالی کوه ،محاصره تداوم مییابد 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 fishکه
از گونههای بومی است برای مردم آذوقه می آورد.

تنها زیستگاه تمساح در ایران
از دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری بخــش ســاربوک وجــود حیــات وحــش نــادر در اطــراف
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
فــراوان گردشــگری و ســیاحتی اســت کــه قطعــا اگــر توجــه بیشــتری بــه ایــن
ظرفیــت هــا شــود مــی توانــد در اقتصــاد منطقــه ،اســتان و حتــی کشــور موثــر
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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دزفــول ،در تمامــی ایــن ســالها بــا اختصــاص لقبهایــی
همچــون مهــد فرهنــگ و تمــدن ،شــهری از ســپیدهدم
تاریــخ ،ســرزمین موجهــای خروشــان ،کــوه هــای برافراشــته
و آبشــارهای باشــکوه ،آرامــگاه امامــزادگان ،زاده نخبــگان،
ســرداران شــهید ،فرهیختــگان ،عالمــان و هنرمنــدان ،شــهر
گلهــای رز و مریــم ،دشــت هــای ســبز ،مــزارع حاصلخیــز،
شــهر معمــاری غنــی ،شــهر اصالــت هــا و تاریخــی کهــن،
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
دوســت بــوده اســت کــه وجــود قدیمــی تریــن دانشــگاه
جهــان ،عالمــان و فرهیختــگان در آن گــواه ایــن مدعا اســت.
شهرســتان دزفــول بــا جمعیتــی بالــغ بــر  ۴۲۰هــزار نفــر در
قســمت جلگــه ای شــمال خوزســتان بــا مســاحتی در حدود
چهــار هــزار و  ۷۶۲کیلومترمربــع واقــع شــده اســت .زمیــن
هــای ایــن شهرســتان از لحــاظ توپوگرافــی بــه ســه دســته
ناحیــه کوهســتانی ،کوهپایــه ای و جلگــه ای تقســیم مــی
شــوند .فاصلــه دزفــول تــا تهــران  ۷۲۱کیلومتــر و تــا اهــواز
کــه مرکــز خوزســتان بــوده  ۱۵۵کیلومتــر اســت.
دسترســی مناســب بــه کانــون هــای ارزشــمند گردشــگری
طبیعــی ،تاریخــی و مذهبــی ،اقامتــگاه هــای مناســب،
رســتوران هــای متنــوع ،مراکــز خریــد ســوغات ســنتی و
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.
بــا توجــه بــه فرصــت ایــام نــوروز  ۹۶در ایــن گــزارش
ســعی شــده تــا برخــی از جاذبــه هــای تاریخــی ،فرهنگــی،
طبیعــی و مذهبــی دزفــول بــه اختصــار معرفــی شــوند تــا
گردشــگران و مســافرانی کــه قصــد دارنــد دزفــول را مقصــد
گــردش و تفریــح خــود در ایــام عیــد انتخــاب کننــد بتواننــد
بــا ظرفیــت هــای متنــوع ایــن شهرســتان خــوش آوازه در
عرصــه هــای مختلــف بهتــر آشــنا شــوند.
بافت تاریخی ،تالقی فرهنگ و تمدن دزفول
بافــت تاریخــی :دزفــول ،دیــار خانــه هــای قدیمــی اســت
و یکــی از پایتخــت هــای معمــاری و شــکوه هنــر ایرانــی -
اســامی اســت .معمــاری در دزفــول آدمــی را بــا دنیایــی از

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
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ایــن دیــار کهــن اســت ،شــامل  ۲۸محلــه 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  ۱۴۰اثــر تاریخــی ثبــت ملی شــده
شــامل مســجد ،حمــام ،گــذر و بقعــه وجــود دارد.
عــاوه 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
جــای مانــده هــر کــدام بــه تنهایــی دارای ارزش فرهنگــی،
مذهبــی و تاریخــی هســتند.
وجــود بیــش از یکصــد خانــه تاریخــی همچــون خانــه
تیزنــو ،قلمبــر و قلمبــر ۱و  ،۲مســتوفی ،محســنی ،قصــاب،
معــزی ،ســهرابی ،گلچیــن ،نیلســاز ،مهــدوی ،ســیدصدر،
کلــک چــی ،جــوکار ،قلــق چــی،
ســعادت ،ضیایــی ،ســوزنگر،
بــزی و صنیعــی ســبب شــده تــا
بافــت تاریخــی دزفــول نســبت
بــه ســایر آثــار و مجموعــه هــای
تاریخــی ایــن شهرســتان متمایــز
باشــد بــه طــوری کــه دزفــول
بــا برخــورداری ازایــن خانــه هــا
مــی توانــد بــه عنــوان یــک شــهر
توریســتی بــا ردپایــی از گذشــته
هــای زیبــای معمــاری ایــن مــرز
و بــوم بــه جهانیــان معرفــی شــود.
ایــن خانــه هــای تاریخــی بــه
عنــوان ظرفیتــی منحصربــه فــرد
در قالــب بافــت تاریخــی دزفــول
قــرار گرفتــه انــد بــه گونــه ای
کــه بــا وجــود تمــام تغییراتــی
کــه در چهــره شــهرهای امــروزی پدیــد آمــده امــا بافــت
قدیــم و کهــن ایــن شهرســتان همچنــان حکایــت زیبایــی
از معمــاری ایرانــی  -اســامی را روایــت مــی کنــد بنــا برایــن

بافــت گــردی در محــدوده  ۲۰۰هکتــاری بافــت تاریخــی
دزفــول شــاید بتوانــد یکــی از لــذت بخــش تریــن قســمت
حضورگردشــگران و مســافران نــوروزی در دزفــول باشــد.
بازاری تاریخی در دل بافت دزفول
بــازار قدیــم دزفــول :ایــن بــازار از قدیــم االیــام محــل کســب
و کار و فعالیــت اقتصــادی شــهر بــوده کــه پیشــه هایــی
همچــون صنایــع دســتی ،ســنتی و خدماتــی در راســته
هــای متعــدد ایــن بــازار فعالیــت داشــتهاند .راســته هــای
آهنگــران ،خراطــان ،نمدمــاالن ،مســگران ،شــیرینی پــزان
و بــزازان درایــن بــازار از دیربــاز وجــود داشــته و دارنــد کــه
البتــه اکنــون برخــی از آنهــا منســوخ شــده و جــای خــود
را بــه مشــاغل جدیدتــر دادهانــد .بــا ایــن حــال هنــوز بــازار
قدیــم دزفــول رنــگ و بــوی ســنتی خــود را حفــظ کــرده
اســت ،ایــن بــازار کــه در مرکــز شــهر دزفــول قــرار دارد در
حــال حاضــر نیــز بــه عنــوان یکــی از مراکــز اصلــی تجــارت
شــهر در حــال فعالیــت اســت .وجــود شــغلها و راســته
هــای قدیمــی بــا شــکل خــاص معمــاری مغــازه هــا و فروش
برخــی صنایــع دســتی معــروف دزفــول ایــن بــازار را بــه
محلــی بــرای تامیــن ســوغات گردشــگران تبدیــل کــرده
اســت.
پل باستانی دزفول ،شکوهی به قدمت  ۱۸۰۰سال
پــل باســتانی دزفــول :ایــن پــل  ۱۸۰۰ســاله مهمتریــن و
ممتازتریــن اثــر تاریخــی این شــهر اســت کــه در ســال ۲۶۳
میــادی بــر روی رود جــاری و زالل دز بنــا شــده و در طــول
تاریــخ همــواره کانــون تحــوالت مهــم از جملــه جنگهــا و
ظهــور تمدنهــا بــوده اســت.
لــزوم توجــه بیشــتر بــه ایــن میــراث گرانبهــا باعــث شــد تــا
در دورههــای مختلــف همــواره مــورد مرمــت و بازســازی قرار
گیــرد ،ایــن پــل  ۳۷۰متــری در  ۱۵فروردیــن مــاه ۱۳۱۰
بــه شــماره  ۸۴در ردیــف آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید
و ملــی شــدن آن باعــث شــد تــا در روزگاری تصویــر پــل
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روی پــول ملــی نیــز چــاپ شــود کــه نمونــه آن در حــال
حاضــر در مــوزه بانــک مرکــزی ایــران نگهــداری میشــود،
پــل باســتانی هــم اکنــون در مرکز دزفــول قــرار دارد و شــرق
و غــرب شــهر را بــه هــم متصــل مـی کنــد و تــا چنــد ســال
پیــش راه عبــور شــهرهای شوشــتر ،اندیمشــک و دزفــول بود
امــا ضــرورت توجــه بیشــتر بــه ایــن اثــر تاریخی ســبب شــد
تــا کاربــری پــل از حالــت ســواره بــه پیــاده تبدیــل شــود
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
و ۷۷۵سـال از سـاخت پـل میگذرد 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
مســجد جامــع :یکــی از دیدنــی تریــن مســاجد تاریخــی
ایرانــی مســجد جامــع دزفــول اســت کــه در اســتان
خوزســتان و شــهر دزفــول قــرار دارد .ایــن مســجد یکــی از
قدیمــی تریــن مســاجد اســامی و بناهــای بــا شــکوه دوران
بعــد از اســام در ایــران اســت .تاریــخ ســاخت ایــن مســجد
بــه قــرون اولیــه ورود اســام 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
جامــع دزفــول بــه شــماره  ۲۸۷در  ۲۹آذر مــاه  ۱۳۱۵در
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســید .بــا توجــه بــه قدمــت
زیــاد شــهر دزفــول و تعــدد بناهــای تاریخــی ایــن شــهر کــه
در نقــاط مختلــف آن مســاجد تاریخــی ثبــت ملــی وجــود
دارد ،مــی تــوان بــه آن لقــب شــهر مســاجد تاریخــی داد.
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
دارد و دومیــن اثــر تاریخــی مهــم ایــن شــهر بعــد از پــل
ساســانی دزفــول اســت .ایــن مســجد تــا حــدود زیــادی
حالــت اولیــه و ویژگــی هــای معمــاری خــود را حفــظ کــرده
و تاثیــری در طــول تاریــخ بــر شــهر دزفــول داشــته اســت.
ســتون هــای ســنگی بــی نظیــر ایــن مســجد ،شــکوه
معمــاری ایرانــی  -اســامی را بــه خوبی بــه نمایش گذاشــته
انــد .اگــر بــه جنــوب کشــور ایــران ســفر مــی کنیــد در همه
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ایــام ســال مــی توانیــد از ایــن اثــر تاریخــی دیــدن کنیــد.
اطــراف ایــن مســجد را نیــز بــازار تاریخــی شــهر دزفــول و
بناهــای ارزشــمند دیگــری فــرا گرفته کــه در مجمــوع لحظه
هــای هیجــان انگیــزی را بــرای عالقمنــدان بــه شــناخت
تاریخــی و فرهنــگ ایرانــی بــه وجــود مــی آورد.
حمامی تاریخی و موزه ای با ارزش
مــوزه مــردم شناســی (حمــام تاریخــی کرناســیون) :یکــی
از دیدنــی هــای ارزشــمند گردشــگری شــهر دزفــول مــوزه
مــردم شناســی ایــن شــهر اســت .حمــام تاریخی کرناســیون
دزفــول (مــوزه مــردم شناســی) بــه شــماره  ۸۴۷۷در ردیــف
آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده و یکــی از بناهــای
معمــاری دوره قاجاریــه دزفــول بــوده کــه در مرکــز محلــه
کرناســیون واقــع شــده اســت .ایــن بنــا بــا مســاحتی حــدود
 ۸۸۰متــر مربــع دارای دو بخــش زنانــه و مردانــه اســت.
قســمت مردانــه آن بازســازی و تبدیــل بــه مــوزه مــردم
شناســی شــده و بخــش زنانــه کــه بــه تازگــی صنایع دســتی
زیبــای دزفــول در آن قــرار گرفتــه و ایــن مجموعــه را عــاوه
بــر مــوزه مــردم شناســی بــه مــوزه صنایــع دســتی نیــز
تبدیــل کــرده اســت .ایــن مــوزه در جــاده ســاحلی و در
خیابــان روبــروی قصــر رونــاش قــرار دارد.

خانــه ای بــه جــای مانــده از
تاریــخ دزفــول
خانـه تاریخـی تیزنو :ایـن خانه ارزشـمند تاریخی به شـماره
 ۲۵۷۳در 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
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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.
بــرای رفتــن و بازدیــد در مرکــز شــهر و خیابــان طالقانــی،
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
نــام در مرکــز شــهر دزفــول قــرار دارد و مهمتریــن بنــای
تاریخــی و هویــت بخــش محلــه شــاه رکــن الدیــن اســت.
ایــن بنــای زیبــا در مرکــز بافــت قدیــم واقــع شــده و بــا
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
اثــر زیبــا فضاهــا و مناظــر چشــم نــوازی دارد و بــه شــماره
 ۸۳۸۶در 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
ضلــع اســت .در بــاالی درب جنوبــی آن پلــکان ،خواجــه
نشــین و طــاق نمایــی وجــود دارد کــه بــر بــاالی آن دو
گلدســته بنــا شــده اســت .ایــن مجموعــه شــامل آرامــگاه،
مســجد ،مدرســه و حمــام اســت و همچنیــن آورده شــده
کــه ســاختمان گلدســته هــا در دوره قاجاریــه ســاخته شــده
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و بنــای بقعــه و گنبــد مربــوط هــم بــه دوره تیموریــان در
زمــان ســلطنت شــاهرخ میــرزا فرزنــد امیــر تیمــور نســبت
داده میشــود.
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  ۱۲کیلومتــری
شــهر دزفــول و در جــاده دزفــول -شوشــتر در کنار روســتای
اســام آبــاد (شــاه آبــاد) واقــع شــده اســت .بنــای بقعــه از
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یــک چهــار طاقــی بــا گنبــدی مخروطــی و
مضــرس در دوره ســلجوقی تشــکیل یافتــه
اســت .یعقــوب لیــث نخســتین ســردار
ایرانــی بعــد از ورود اســام بــه ایــران اســت
کــه تــاش کــرد دوبــاره ایرانــی متحــد را
پایــه گــذاری و حکومتــی تشــکیل دهــد.
بنــای آرامــگاه وی بــه دلیــل ارزش هــای
تاریخــی و معمــاری بــه شــماره  ۲۵۵در
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده
اســت ایــن بنــا در ســال هــای اخیــر مرمت
شــده و بــرای عمــوم عالقمنــدان بازدیــد آن
امــکان پذیــر اســت.
آســتان ســبزقبا :یکــی از مهمتریــن
بقعههایــی کــه در شــمال اســتان و در
شــهر دزفــول واقــع شــده آســتانه متبرکــه
حضــرت محمــد بــن موســی الکاظــم (ع)
ملقــب بــه «ســبزقبا» اســت کــه قــرن 
هــا زیارتــگاه مــردم ایــران اســت و بــه ویــژه در ایــام نــوروز
کاروان هــای راهیــان نــور کــه از دزفــول بازدیــد میکننــد
بــه زیارتــش میشــتابند .آســتانه متبرکــه ســبزقبا بــرادر
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
روز دهــم ذی القعــده یعنــی یــک روز پیــش از والدت امــام
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 مـی رود می
توانــد زمینــه آشــنایی و معرفــی بیشــتر ایشــان را در ســطح
کشــور فراهــم آورد.
آســتانه متبرکــه محمــد بــن جعفــر طیــار (ع) :ایــن بقعــه
در فاصلــه پنــج کیلومتــری شــهر دزفــول ،در شــهرکی
بــه همیــن نــام قــرار دارد و یکــی از زیارتــگاه هــای مهــم
شهرســتان دزفــول و خوزســتان شــمالی بــه شــمار مــی رود.
صاحــب بقعــه فرزنــد جعفــر طیــار بــرادر امــام علــی علیــه

الســام و دامــاد امــام علــی علیه الســام (شــوهر ام کلثــوم) و
یکــی از فرماندهــان ســپاه اســام بــوده اســت .فضــای اطراف
بقعــه را درختــان بســیار ســبز زیبایــی فــرا گرفتــه و فضــای
خوبــی را بــه منظــور گــذران اوقاتــی در فضایــی معنــوی و
آرام بــه وجــود مــی آورد .ایــن بقعــه بــه شــماره  ۲۵۵۳در
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .اســتان
خوزســتان دیدنــی هــای فــراوان ،جاذبــه هــای مذهبــی و
زیارتــگاه هــای ارزشــمندی دارد کــه آرامــگاه محمــد بــن
جعفــر طیــار یکــی از شــاخص تریــن آنهاســت.
دزفول ،مهد تمدن و طبیعتی بکر
چــال کنــدی :یکــی از مناطــق طبیعــی دیدنــی و بکــر
شهرســتان دزفــول درفصــول بهــار و تابســتان اســت .ایــن
منطقــه در  ۱۸کیلومتــری شــمال شــهر دزفــول در محــور
جــاده دزفــول ـ شــهیون و هفــت کیلومتــر بعــد از پــادگان
قــدس در مســیر رودخانــه دز واقــع شــده اســت .ایــن منطقه
دارای مســیری مــال رو از ســرجاده تــا لــب رودخانــه بــوده
و بــرای رفتــن بــه ایــن منطقــه بهتــر اســت بــا گــروه و یــا
افــراد محلــی آشــنا بــه ایــن منطقــه همــراه شــد .زمــان
پیــاده روی بعــد از آخریــن مســیر ماشــین رو ،حــدود
 ۴۵دقیقــه اســت کــه بــرای رســیدن تــا کنــار رود بایــد از
کمرکــش دیــواره هــا و صخــره هــا عبــور کــرد کــه پــس
از  ۱۰دقیقــه پیمــودن ،مســیر حرکــت حالــت کوهپیمایــی
بــه خــود گرفتــه و آمادگــی بدنــی در حــد متوســط را طلــب
میکنــد ،میتــوان بــه جــای اســتفاده از خــودرو مســیر
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
را جــا م ـی دهــد.
وجود یکی از زیباترین دریاچه های ایران در دزفول
دریاچــه شــهیون دزفــول :یکــی از زیباتریــن دریاچــه هــای
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ایــران و جهــان در شــمال غربــی دزفــول و پشــت دو کــوه
شــاداب و تنگــوان در کنــار روســتای گردشــگری پامنــار
دزفــول شــکل گرفتــه و چهــره زیبایــی بــه منطقــه شــهیون
داده اســت  .ایــن دریاچــه زمینــه مســاعدی بــرای انجــام
ورزش هــای آبــی از جملــه قایقرانــی ،اســکی ،شــنا و ...بــه
وجــود آورده اســت .وجــود چنــد جزیــره کوچــک و بــزرگ
کــه روی آنهــا انبوهــی از درختــان کنــار و بــادام کوهــی بــه
چشــم مــی خــورد جلــوه دیگــری بــه دریاچــه بخشــیده
اســت .بــه گونــه ای کــه جزیــره بــزرگ وســط دریاچــه بــا
مســاحتی بالــغ بــر شــصت هــزار متــر مربــع چشــم انــداز
زیبایــی را بــه وجــود آورده اســت.
بــر روی ایــن جزیــره درختــان کنــار (ســدر) ،بــادام کوهــی،

تماشــایی اســت و مــی توانــد تفریحــی بــه یــاد ماندنــی برای
گردشــگران در ایــام نــوروز باشــد.
بخــش کوهســتانی سردشــت :یکــی از اســتثنایی تریــن
جلوههــای بکــر طبیعــت خوزســتان ،منطقــه سرســبز و
زیبــای سردشــت اســت کــه در منطقــه کوهســتانی شــمال
دزفــول قــرار دارد ،وجــود کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده،
درههــای سرســبز و پــرآب ،مزارع ،چشــمه ســارها و جویبارها
بــه خصــوص در ایــام زمســتان و بهــار موقعیتــی ممتــاز و
ویــژه را بــرای اســتفاده مشــتاقان از هــوای پــاک ،معطــر و
فرحبخــش فراهــم کــرده اســت ،منطقه سردشــت و شــهیون
از شــلوغ تریــن نقــاط گردشــگری دزفــول بــه شــمار مــی 
رونــد کــه طبیعــت بســیار زیبــا و شــگفت آور ایــن مناطــق

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
موقعیــت جغرافیایــی خــوب و مســطح بــودن زمیــن آن
شــرایط مناســبی را بــه منظــور احــداث مراکــز تفریحــی
و اقامتــی و جــذب هرچــه بیشــتر گردشــگران بــه منطقــه
فراهــم آورده اســت .بــه دلیــل زمینــه مســاعدی کــه ایــن
دریاچــه دارد در آن انــواع آبزیــان پــرورش داده مــی شــوند
بــه همیــن خاطــر در فصولــی از ســال محــل مناســبی بــرای
صیــد ماهــی اســت .بهتریــن زمــان بــرای اســتفاده از ایــن
دریاچــه فصــل زمســتان تــا اوایــل بهــار اســت .در ایام نــوروز
نیــز گردشــگران زیــادی از طبیعــت زیبــای منطقــه بهــره
مــی برنــد.

دلیــل ایــن اســتقبال گســترده گردشــگران اســت.
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آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده انــد .بنــای اولیــه ایــن
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  ۵۰آســیاب
در عــرض رودخانــه رســیده اســت .بــا توجــه بــه قدمــت و
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
بــرداری قــرار مــی گیــرد.
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،
مجموعــه ای رویایــی و دلنشــین بــرای ســاختن خاطراتــی
زیبــا فراهــم کــرده اســت و آن را در میــان جاذبــه هــای
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.
فضــای بیشــه عبــاس آبــاد بــه صورتــی بکــر و زیبــا در
کنــار رود دز گســترده شــده و فاصلــه آن تــا شــهر حــدود
 ۱۰کیلومتــری اســت .شــهر دزفــول بــه دلیــل نــوع پوشــش

وجود استثنایی ترین جلوه های طبیعت
بخــش شــهیون :یکــی از بخــش هــای چهارگانــه شهرســتان
دزفــول اســت کــه در شــمال شهرســتان قــرار دارد .ایــن
منطقــه دارای روســتاهای زیــاد و جاذبــه هــای گردشــگری
متنــوع اســت .آبشــار شــوی بزرگتریــن آبشــار خاورمیانــه،
دریاچــه شــهیون یکــی از زیباتریــن دریاچــه هــای ایــران و
روســتای تاریخــی لیــوس ،دره شــگفت انگیز کول خرســون،
منطقــه رویایــی صوفــی احمــد ،کــوه زیبــای ســگریون و
بســیاری از جاذبــه هــای گردشــگری در ایــن بخــش وجــود
دارنــد .طبیعــت ایــن منطقــه در مــاه هــای آذرمــاه تــا اواخــر
فروردیــن بســیار دیدنــی و دلنشــین اســت .ایــن منطقــه
فرصــت مناســبی بــرای برنامــه ریــزی و بهــره منــدی از
طبیعــت را پیــش روی گردشــگران و توســعه اکوتوریســم
در شــمال خوزســتان اســت .عــاوه بــر جاذبــه هــای ویــژه
ی بخــش شــهیون مســیر اطــراف ایــن جــاده نیــز بســیار

جاده ای رویایی در میان طبیعت دزفول
جــاده میانــه :ایــن جــاده در شــمال شــهر دزفــول و در
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
پشــت بنــد خاکــی پالنــگان شهرســتان دزفــول قــرار دارد.
ایــن جــاده در فاصلــه  ۳۰کیلومتــری شــهر دزفــول و بعــد
از روســتای بیشــه بــزان شــهیون قــرار دارد .گــذر نهرهــای
فصلــی از ایــن جــاده ،تپــه هــای زیبــا و مناظــری ویــژه ،از
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
فروردیــن مــاه اســت .از روســتاهای ایــن جــاده مــی تــوان
بــه وحــدت و باغچــه بــان اشــاره کــرد .در صــورت برنامــه
ریــزی صحیــح گردشــگری ،مــی تــوان بــا افزایــش پوشــش
گیاهــان و درختــان ســایه انــداز
و تعریــف مســیرهای طبیعــت
گــردی مناســب ،از فرصــت
هــای اکوتوریســم ایــن بخــش
از شهرســتان دزفــول بــه خوبــی
اســتفاده کــرد.
مــوزه آب :یکــی از جاذبــه هــای
ارزشــمند و دیدنــی دزفــول،
مجموعــه رســتورانی و گردشــگری
مــوزه آب دزفــول اســت .مــوزه
آب شــهر دزفــول مجموعــه ای از
آســیاب هــای تاریخــی شهرســتان
دزفــول اســت کــه در فهرســت
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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
کننــدگان مــی کشــد و در آن در فصــل هــای مختلــف بــه
ویــژه در پاییــز و زمســتان ،جشــنی از رنــگ هــا برپاســت.
ایــن بیشــه یکــی از جاذبــه های کــم نظیر اســتان خوزســتان
اســت کــه بــا برنامــه ریــزی صحیــح و اســتفاده از ظرفیت آن
مــی توانــد در ایــام مختلفــی از ســال بــه ویــژه ایــام نــوروز
پذیــرای عالقمنــدان بــه طبیعــت باشــد.
محبوب ترین بوستان ساحلی خوزستان
بوســتان ســاحلی علــی کلــه :تفریحــگاه ســاحلی دز کــه
علــی کلــه نیــز نامیــده مــی شــود ،یکــی از تفریحــگاه
هــای ســاحلی شهرســتان دزفــول اســت .ایــن محــل یکــی
از پــارک هــای ســاحلی پرطرفــدار خوزســتان اســت کــه
هــر ســاله و بــه خصــوص در فصــل هــای بهــار و تابســتان
جمعیــت زیــادی را از شــهرها و اســتان هــای مجــاور بــه
ســوی خــود جــذب مــی کنــد .ایــن تفریحــگاه در پاییــن
دســت ســد تنظیمــی دز و شــمال شــهر دزفــول واقــع شــده
و یکــی از پرطرفدارتریــن مراکــز تفریحــی شــمال خوزســتان
بــه شــمار مــی رود.
تفریحــگاه ســاحلی علــی کلــه دزفــول در شــمال شــهر بــا
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 .عــاوه بــر ایــن پــارک زیبــا و ســاحلی رعنــا واقــع در
ســاحل غربــی رودخانــه دز بیــن پــل باســتانی و پــل جدیــد،
بوســتان ســاحلی دولــت واقــع در شــمال شــهر و باالتــر از
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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
پاییــن تــر از پــل قدیــم ،پــارک جنگلــی اللــه واقــع در
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
از زیباتریــن بناهــای شهرســتان دزفــول اســت .طراحــی
فرهنگســرای دزفــول توســط مهنــدس فرهــاد احمــدی
انجــام گرفــت و در ســال  ۶۷عملیــات پــروژه فــوق آغــاز
شــد و ســپس بــه صــورت طــرح ملــی شــناخته و بودجــه
آن بــا پیگیــری و حمایــت جــدی معاونــت ســینمایی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی احــداث شــد.
ایــن مجتمــع بــه عنــوان پــروژه منتخــب در جشــنواره روروز
در نــروژ برگزیــده شــد و از ایــن بابــت مــورد توجــه قــرار
گرفــت کــه بــه ترتیبــی منعکــس کننــده مفاهیــم بنیادیــن
ایــن دیــار در ایجــاد فضــا و اســتفاده از هندســه مالــوف در
ترکیــب بــا مصالح بومــی بــود ،در حالی کــه از فنــآوری دوران

مــدرن بهــره مــی گرفــت .در واقــع ســاختمانی بــا ویژگــی
هــای منطقــه ای بــود کــه امــکان درک جهانــی را داشــت.
ایــن مجتمــع دارای ســالن هــای مجــزای نمایــش و غرفــه
هایــی جداگانــه و نیــز دارای ســالن نمایــش فیلــم و کارگاه
فیلــم ســازی ،ســفال ســازی و  ...اســت .وجــود امکانــات
رفاهــی و تفریحــی و رســتوران ،چایخانــه ســنتی و غرفــه
عرضــه صنایــع دســتی از جملــه قســمت هــای مــورد توجــه
ایــن مرکــز اســت .ایــن مجتمــع بــه دلیــل برخــورداری از
هویــت خــاص معمــاری و رنــگ و بــوی معمــاری ایرانــی -
اســامی و اســتفاده از آجرنماهــا و کاشــی هــای لعابــی در
تمــام ســاختمان و همچنیــن کاربــرد بادگیرهــای مــدرن و
اســتفاده از ســقف هــای گنبــدی جدیــد از ســازه هــای زیبــا
و ارزشــمند در ســطح کشــور اســت.
جاذبــه هــا و اماکــن نــام بــرده در گــزارش تنهــا نمونــه
کوچکــی از ظرفیــت هــای عظیــم دزفــول در حــوزه
گردشــگرپذیری اســت ،شــهری کــه در نــوروز ســال ۹۵
بــه گــواه آمارهــا پذیــرای بیــش از دو میلیــون و  ۳۰۰هــزار
گردشــگر از نقــاط  مختلــف کشــور بــود در نــوروز ســال ۹۶
نیــز بــا زیبایــی هــای طبیعــی و منحصربــه فــرد خــود آماده
اســتقبال از مهمانــان نــوروزی اســت.

گردشــگری نــوروزی
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غارنوردی در مازندران /مهمانی در زیستگاه پارینه سنگی ها
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  ۱۰۰غـار 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
زیسـتگاه انسـانهای نخسـتین پارینـه
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  ۱۰متـر
طـول و  ۴متـر عـرض بـوده و از کـف تـا
سـقف پنـج متـر ارتبـاع دارد .طـی کاوش
در ایـن غـار  ۲۸الیـه  ۲۰سـانتی متـری
شناسـایی شـده کـه از نظـر گاهنـگاری
تاریخـی حـد فاصـل  ۹۵۳۰ق .م را شـامل
مـی شـود و کاوشـگری ایـن غار بـه همراه
غـار هوتـو در اواخـر دهـه  ۴۰میلادی
توسـط هیئـت باسـتان شناسـی دانشـگاه
پنسـلیوانیا به سرپرستی پرفسـور استانلی
کـون انجام شـد.
غـار هوتـو در فاصله  ۱۰۰متری شـرق غار کمربنـد واقع شـده و مجموعا  ۱۷الیه اسـتقراری از
دوره فراپارینه سـنگی تا دوره اسلامی 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
بــزرگ و شــگفت انگیــز در جهــت شــرقی-غربی بــوده کــه دسترســی بــه تــاالر اول را بــه
وســعت   ۱۳۰متــر مربــع میســر می کنــد و تــاالر دوم بــا وســعت تقریبــی  ۳۰۰متــر 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  ۷۰کیلومتری قائمشـهر به تهـران و  ۲۰کیلومتری بعد از
شـهر پل سفید واقع شـده اسـت و از آنجا غار اسپهبد خورشـید براحتی قابل مشـاهده است.
ایــن غــار عــاوه بــر زیبائیهــای 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 اســامی اســت.
داخــل غــار اســپهدان ،بصــورت تاالرهــای ســاده و تقریبــا دایــره شــکل اســت کــه  ۱۹.۷۵متر
طــول و  ۱۴.۳۵متــر عــرض داشــته و فاصلــه بیــن کــف و ســقف آن بــه  ۱۵متــر 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  ۱۱۵متـر طـول دارد و در ابتـدای آن پلکانی مشـاهده می شـود که
هفـت پلـه بـا ارتفـاع  ۲۷سـانتیمتر 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.
عــاوه بــر غارهــای ذکــره شــده ،غــار یــخ مــرا چالــوس ،لیــدر ،دیوخانــه ،کال ،زنگیــان،

شــیلک ،ســوت شــاه ،پیــرزن خانــی نــور ،چیلــک چلنــدر و  ...از غارهــای زیبا و
دیدنــی مازنــدران بــه شــمار مــی رود.
غـار دسـکند آمـل :از دیگـر غارهـای زیبـای مازنـدران اسـت کـه همـواره پای
باسـتان شناسـان و کوهنوردان به آن گشوده شـده اسـت ،به فاصله  ۸۵کیلومتری
از آمـل و در فاصلـه  ۷۰۰۰متـری 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  ۳۵دخمه 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  ۶۰ســانتیمتر 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.
یــک دوســتدار طبیعــت و عالقمنــد بــه ورزش کوهنــوردی در مازنــدران بــا بیــان اینکــه
تاکنــون بیشــتر غارهــای اســتان را پیمایــش کرده گفــت :متاســفانه معرفــی خوبــی در زمینه
شناســایی غارهــای اســتان صــورت نگرفتــه و غارنــوردی چنــدان جــا نیفــاده اســت.
علــی اســامی بــا بیــان اینکــه هنــوز دهانــه بســیاری از غارهــا بســوی طبیعــت گــردان
گشــوده نشــده اســت گفــت :مازنــدران بــا داشــتن بیــش از  ۱۰۰غــار طبیعــی و تاریخــی از
نظــر داشــتن غارهایــی بــا عمــق مناســب و طبیعــی در کشــور بــی نظیــر اســت.
وی بیــان داشــت :وضعیــت ایــن غارهــا چنــدان مناســب نیســت و متاســفانه بخشــی از غــار
دســتکند بــه آغــل دام تبدیــل شــده اســت.
بــه گفتــه اســامی ،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.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی مازنــدران نیــز غارهــای طبیعــی را از جملــه جاذبــه هــای
گردشــگری اســتان برشــمرد و گفــت :مازندران بهشــتی بــرای غارنوردان و باستانشــنان اســت
و چنــد غــار اســتان از جملــه هوتــو  -کمربنــد بهشــهر داری شــهره جهانــی اســت.
وی از غــار خورشــید آخریــن اســپهبد تبرســتان بــه عنــوان آخریــن پناهــگاه یــاد کــرد و
گفــت :ایــن غــار کــه احتمــاال در اواخــر دوره ساســانی ســاخته شــده اســت ،در قــرون اولیــه
اســامی ســنگر دفاعــی مهــم تبرســتان بــوده اســت.
بیشــتر غارهــای طبیعــی مازنــدران توســط مــردم محلــی شناســایی شــده انــد و پــای
پژوهشــگران دیرینــه شناســی و متخصصــان باســتان شناســی بــه آنهــا بــاز نشــده اســت  .
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غذاهای خوشمزه دریایی و دسرهای متنوع خرمایی در استان بوشهر

قــرار گرفتــن در کنــار خلیــج فــارس باعــث شــده اســت تــا
اســتان بوشــهر بــه عنــوان قطــب ماهــی و میگــوی کشــور
محســوب شــود و بســیاری از غذاهــای ســنتی ایــن اســتان با
همیــن محصــوالت دریایــی تهیــه شــود.
اســتان بوشــهر ســرزمین نخلســتانهای سرســبز نیــز بــوده
و بخــش قابــل توجهــی از خرمــای کشــور در ایــن اســتان
تولیــد میشــود و همیــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا
مــردم ایــن اســتان غذاهــا و دســرهای متنوعــی از خرمــا
تهیــه کننــد.
رنگینک
یکــی از خوشــمزهترین مــواد غذایــی کــه بــا خرمــا تهیــه
میشــود ،رنگینــک اســت کــه دارای گونههــای مختلفــی
اســت .رنگینــک جــزو شــیرینی هایــی اســت کــه در عیــن
خوشــمزگی ،بســیار ســاده تهیــه مــی شــود ،بــه همیــن
خاطــر طرفــداران زیــادی دارد.
بــرای تهیــه رنگینــک ،پــس از اینکــه هســته خرمــا خــارج

شــد ،دانههــای خرمــای پــر
شــده بــا گــردو ،در یــک ظــرف
چیــده میشــود و آردی کــه در
روغــن ســرخ شــده اســت ،بــر روی خرمــا ریختــه میشــود.
رنگینــک یکــی از پایههــای ثابــت ســفره ناهــار مــردم
اســتان بوشــهر اســت که عــاوه بــر شــیرینی و خوشــمزگی،
دارای کالــری بســیار باالیــی اســت و بــه عنــوان یــک غــذای
پرانــرژی محســوب میشــود.
گمنه یا للک
للــک یکــی از غذاهــای مــورد عالقــه مــردم اســتان بوشــهر
اســت کــه از گنــدم تهیــه میشــود؛ گنــدم بــه جــای آنکــه
آنقــدر آســیاب شــود کــه تبدیــل بــه آرد شــود ،بــا یــک
درجــه کمتــر آســیاب شــده و للــک تولیــد میشــود.
للــک بــه جــای برنــج و نــان همــراه بــا غــذا مصــرف
میشــود؛ مــردم بوشــهر ،للــک را معمــوال بــا غذاهایــی
همچــون ماهــی و میگــو و یــا قلیــه ماهــی و میگــو و یــا
بادمجــان مصــرف میکننــد.
بــرای پختــن للــک ،ابتدا پیــاز داغ درســت کــرده ،بعــد به آن
آب میزننــد .بعــد از جــوش آمــدن آب ،گنــدم را کــه قب ـ ً
ا
بــو دادهانــد بــه آن میافزاینــد و ماننــد

برنــج دم میکننــد.
تهانداز ماهی
یکــی از غذاهــای پرکاربــرد در اســتان بوشــهر ،تهانــداز
ماهــی اســت کــه مــردم ایــن اســتان نیــز عالقــه بســیار
زیــادی بــه آن دارنــد.
بــرای پختــن تــه انــداز ،ماهــی را ســرخ کــرده و همــراه بــا
پیــاز و ســبزیجات (گشــنیز و شــوید) هنــگام دم کــردن برنج
آن را البــهالی برنــج مــی گذارنــد .تهانــداز میگــو نیــز بــه
همیــن روش تهیــه میشــود .بــا ایــن اختــاف کــه بــه
جــای ماهــی از میگــو اســتفاده میکننــد.
نانها
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 میپاشــند و در
تنــور میپزنــد.
نــان نــازک را بــا ابــزاری بــه نــام تیــر روی صفحـه تختـهای
بــه نــام خــون پهــن میکننــد ســپس آن را روی تابــه
میپزنــد .نــوع ایــن نــان نــازک و خشــک تــا ماههــا قابــل
نگهــداری اســت.
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روی تابــه نــان نــرم و کوچکتــری بــه نام مشــتک
یــا بلبــل نیــز تهیــه میشــود کــه بیشــتر بــرای
صبحانــه صــرف میشــود .انــوان نانهــای
دیگــری بــه نــام نــان شــیرین ،قراپیــچ پــادرازک
نیــز تهیــه میشــود.
قلیه ماهی
قلیــه ماهــی از غذاهــای پــرآوازه و خوشــمزه
بوشــهر اســت کــه بــا چاشــنی ترشــی بــه نــام
تمــر هنــدی تهیــه میشــود.
بــرای تهیــه قلیهماهــی ،ابتــدا پیــاز و ســیر را
ســرخ کــرده ســبزی ماهــی یــا گشــنیز بــه آن
افــزوده و ماهــی را روی آن ســرخ میکننــد.
ادویهجــات فلفــل و نمــک و زردچوبــه نیــز بــه
آن میافزاینــد .ســپس آب تمرهنــدی و مقــداری
آرد بــه آن مــی زننــد.
قلیهمیگو
میگــو در اســتان بوشــهر بــه روشهــای مختلــف
و متنوعــی طبــخ و مصــرف مــی شــود کــه یکــی
از خوشــمزهترین غذاهایــی کــه بــا میگــو تهیــه
مــی شــود ،قلیــه میگــوی بوشــهری اســت.
روش تهیــه قلیــه میگــو شــبیه روش طبــخ قلیــه
ماهــی اســت ولــی بــه جــای ماهــی از میگــو در
ایــن غــذا اســتفاده میشــود.
قیمهبوشهری
قیمــه بوشــهری بــا قیمههــای شــهرهای دیگــر
تفاوتهــای زیــادی دارد؛ ایــن نــوع قیمــه هــم
از نظــر ظاهــری و هــم از نظــر مــزه بــا دیگــر
قیمههــا متفــاوت اســت.
قیمــه بوشــهری را میکوبنــد و بایــد طــوری
گوشــت آن لــه شــده باشــد کــه بــا زدن قاشــق
کــش بیایــد .ایــن خــورش معمــوالً بــا شــکر پلــو
صــرف میشــود.
قیمــه بوشــهری و شــکر پلــو یکــی از غذاهــای
رســمی مراســمهای محــرم و صفــر در اســتان
بوشــهر اســت و معمــوال بــرای نــذری پختــه
میشــود کــه تهیــه آن در حجــم زیــاد دارای
ســختیهای خــاص خــود اســت.
حلوایانگشتپیچ
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 بهعلــت اینکــه طبــع ماهــی
ســرد اســت و آن را تنــد و تیــز هــم درســت مــی
کننــد؛ اکثــرا حلــوا خرمایــی یــا رنگینــک و یــا
حلــوای انگشــت پیــچ را هــم کنــار آن ســرو مــی
کننــد.
پخت ماهی به روشهای مختلف
ماهــی یــک مــاده غذایــی بســیار مفیــد و الزم
در برنامــه غذایــی اســت کــه از ارزش تغذیــه ای
بســیار باالیــی برخــوردار اســت و بــه روشهــای
مختلفــی طبــخ میشــود.
آبپزکــردن یکــی از روشهــای مناســب پخــت
و پــز ماهــی اســت کــه در آن از روغــن اســتفاده
نمیشــود و لــذا بــرای افــرادی کــه رژیــم
کاهــش وزن دارنــد و یــا نمیخواهنــد اضافــه
وزن پیــدا کننــد روش ایدهآلــی اســت.
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ســرخ کــردن از جملــه روشهــای ســریع طبــخ غــذا
اســت .ایــن روش بــه دلیــل اســتفاده از چربــی و
روغــن زیــاد ،خطــر چاقــی و افزایــش وزن را افزایــش
میدهــد.
ماهــی دودی بــا اســتفاده از شــور کــردن ماهــی بــه
روش مخلــوط و ســپس دود ســرد تهیــه میشــود.
دود دادن ماهــی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ بــرای اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
بلکــه ســبب بهبــود طعــم و دلپذیــری ماهــی
میشــود.
میگو سوخاری و میگو پلو
یکــی از غذاهــای مــورد عالقــه بوشــهریها ،میگــوی
ســوخاری اســت کــه دارای ارزش غذایــی بســیار
زیــادی اســت.
میگــو بــه مــوادی همچــون تخممــرغ ،آرد ســوخاری،
جــوش شــیرین ،زعفــران و نمــک آغشــته مــی شــود
و ســپس در روغــن ســرخ میشــود.
میگــو پلــو یکــی دیگــر از غذاهایــی ســنتی و محلــی
بوشــهریها اســت  .میگــو همــراه بــا ســبزیجات و
ادویهجــات مــورد نیــاز ســرخ میشــود و البــهالی
برنــج قــرار میگیــرد.
مسقطیجنوبی
یکــی از شــیرینیهای جنوبــی بــه خصــوص بوشــهر
مســقطی اســت کــه بــا اســتفاده از گالب ،هــل و
زعفــران ،شــکر ،کــره و مغــز پســته تهیــه میشــود.
یتیمکبوشهری
یتیمــک یــک غــذای بوشــهری اســت کــه شــاید بــه
نوعــی معــادل یتیمچــه معروفــی باشــد کــه در تمــام
نقــاط کشــور پختــه میشــود.
ایــن غــذا گوشــت نــدارد و ســرخ کــرده نیســت و بــه
همیــن دلیــل میتــوان آن را در دســته غذاهــای
ســالم و رژیمــی جــا داد.
ضمــن ایــن کــه یتیمــک بــه دلیــل داشــتن لوبیــا،
پروتئیــن خوبــی دارد و اســتفاده از بادمجــان در
ترکیبــش ،آن را لذیــذ و خــوش طعــم کــرده اســت.
لگیمات
یکــی از مشــهورترین و پرطرفدارتریــن شــیرینیهای
ســنتی اســتان بوشــهر اســت کــه در جنــوب اســتان
بوشــهر عالقمنــدان بســیار زیــادی دارد و بــه وفــور
تهیــه میشــود.
ایــن شــیرینی چــون از شــیره خرمــا درســت
میشــود در واقــع یــک نــوع شــیرینی ســالم اســت و
بهویــژه بــرای بچههــا مفیــد و پرکالــری ،پــر انــرژی
و خونســاز و همچنیــن بســیار خوشــمزه و خــوش
خــوراک اســت.
لگیمــات بــا اســتفاده از آرد گنــدم ،آب ،شــیره خرمــا،
نشاســته ،مایــه خمیــر ،تخممــرغ و روغــن تهیــه
میشــود.
مجبوس
مجبــوس یــا مکبــوس یــک غــذای عربــی اســت کــه
از مخلــوط پلــو بــا ادویههــای مختلــف بــه همــراه
مــرغ درســت میشــود.
ایــن غــذا از محبوبیــت بســیار زیــادی درجنــوب
اســتان بوشــهر برخــوردار اســت.
بــرای پختــن مجبــوس از مــوادی همچــون برنــج،
مــرغ ،پیــاز ،گوجــه فرنگــی و ادویهحــات مختلــف
اســتفاده میشــود.
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قدم زدن در جنگل ابروباد؛ گشتوگذار
در «بهشت گمشده» کویر ایران

اســتان ســمنان بــه دلیــل قرارگیــری در یــال جنوبــی رشــتهکوه البــرز و شــمال دشــت
کویــر دارای تفرجگاههــای پرشــماری اســت کــه صحنههــای بدیــع و چش ـمنوازی را بــرای
مســافران رقــم میزننــد.
اســتان ســمنان ششــمین اســتان پهنــاور ایــران ،بــه دلیــل قرارگیــری در امتــداد جنوبــی
رشــتهکوه البــرز و نــوار شــمالی دشــت کویــر دارای هــر چهــار اقلیــم گــرم و خشــک و
بیابانــی ،نیمــه مرطــوب ،جنگلــی و هیرکانــی و همچنیــن کوهســتانی و معتــدل اســت کــه
باعــث میشــود طــول تمــام فصــول در ایــن دیــار ،یکســان باشــد.
اســتان ســمنان عــاوه بــر همســایگی بــا یــزد ،تهــران ،اصفهــان ،خراســان رضــوی و شــمالی،
گلســتان و مازنــدران ،بــر ســر چهــارراه شــمال شــرق نیــز واقــع اســت و کریــدور شــمال-
جنــوب و شــرق-غرب در ایــن اســتان بــا یکدیگــر تالقــی میکنــد ایــن شــرایط باعــث شــده
تــا در ســال گذشــته ایــن اســتان پذیــرای ۲۵میلیــون زائــر امــام رضــا(ع) باشــد کــه در نــوع
خــود ،کمنظیــر اســت.
شــرایط اقلیمــی دیــار قومــس امــا باعــث شــده تــا مجموعــهای از تفرجگاههــا شــامل
کوهســتانی ،جنگلــی ،کویــری و بیابانــی یکجــا در ایــن دیــار جمــع شــوند تــا بتواننــد هــر
نــوع ســلیقهای را بــه ســمت خــود جــذب کننــد .در ادامــه پنــج تفرجــگاه مهــم ایــن اســتان
را برمیشــماریم.
چشمه علی دامغان
چشــمهعلی مکانــی دیدنــی در  ۳۵کیلومتری شــمال دامغــان در مســیر راه دامغان -کیاســر-
ســاری و در میــان روســتاهای آســتانه و کالتــه رودبــار قــرار دارد .ایــن چشــمه کــه آب شــهر
دامغــان نیــز از آن تأمیــن میشــود ،یکــی از مناطــق بســیار باصفــای ایــن شــهر و مکانــی
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» میگفتنــد ویژگیهــای خــاص اقلیمــی و محیــط
سرســبز و باصفــای چشــمهعلی باعــث شــده اســت تــا از زمانهــای قدیــم ایــن منطقــه و
چشــمه آن موردتوجــه مــردم و حاکمــان قــرار گیــرد.
مجموعــه چشــمهعلی کــه یکــی از مهمتریــن تفریحگاههــای شــهر دامغــان بهحســاب
میآیــد ،درواقــع فضایــی بــرای تفریــح تابســتانی پادشــاهان قاجــار بــوده اســت.
اســتان ســمنان و شــهر دامغــان موردتوجــه پادشــاهان قاجــار بودهانــد بــه همیــن دلیــل
آغامحمدخــان و فتحعلیشــان قاجــار اقــدام بــه ســاخت ایــن عمــارت در ایــن منطقــه کردند.
عالقـه فتحعلــی شــاه بــه ایــن خطــه از ایــران بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــهر دامغــان درواقع
زادگاه وی بــوده و او در مولودخانـه دامغــان ،متولــد شــده اســت.
وی پــس از بــه ســلطنت رســیدن ،چندیــن بــار بــه ایــن شــهر ســفرکرده اســت .زمانــی کــه
فتحعلیشــاه بــرای جلوگیــری از پیشــرفتهای نــادر میــرزا پســر شــاهرخ نــادری در مشــهد
بــه ســمت خراســان میرفــت ،در ایــن مــکان توقــف کــرد و همــان زمــان دســتور داد کــه
ایــن عمــارت را در آنجــا بنــا کننــد.

پــس از ســاخت عمــارت فــوق ،شــاه اعــام کــرد« :ایــن عمــارت ،کعبــه ثانــی نیــاز دارد» و
دســتور داد تــا مســجدی در کنــار چشــمه بســازند .پــس در کنــار ایــن عمــارت مســجدی بــا
طاقهــای رومــی ســاخته شــد کــه تــا چندیــن ســال قبــل نیــز آثــاری از آن دیــده میشــد.
فتحعلیشــاه در آن زمــان دســتور داد وقفنام ـهای را بــرای چشــمهعلی بــر دو ســنگ حــک
کــرده و در مســجد نصــب کننــد ولــی بــه دلیــل عــدم کارایــی و مخروبــه شــدن مســجد ،آثار
باقیمانــده تخریــب و مجــددا ً در همــان محــل مســجدی زیبــا احــداث شــد.
آب ایــن چشــمه از مجموعــه چشــمههایی کــه کــف اســتخر غربــی و پــای چنــار قدیمــی
وجــود دارد ،تأمیــن میشــود .قدمــت و ویژگیهــای طبیعــی ایــن منطقــه باعــث شــده
اســت کــه همــواره مورداحتــرام مــردم باشــد .روایتهــای مذهبــی متعــددی نیــز دربــارهی
ایــن چشــمه در میــان مــردم رواج دارد.
مجن شاهرود و تنگه داستان
مجــن در  ۳۵کیلومتــری شــمال غربــی شــاهرود ،در بخــش بســطام شــاهرود قــرار گرفتــه
اســت .ایــن آبشــار زیبــا و باصفــا ،یکــی از جلوههــای طبیعــی شــهر مجــن اســت .در مســیر
شــاهرود بــه بســطام پــس از  ۱.۸کیلومتــر راه آســفالته عریضــی در ســمت چــپ مــا دیــده
میشــود کــه مســیر روســتای «مجــن» اســت .پــس از طــی  ۳۱.۵کیلومتــر در ایــن مســیر
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بــه روســتای مجــن میرســیم.
از روســتا تــا آبشــار  ۱۲.۵کیلومتــر راه اســت در انتهــای ایــن جــاده بــه آبشــار میرســیم و
پــس از چنــد متــر پیــادهروی درون آب ســرد میتوانــی عظمــت و زیبایــی وصفناشــدنی آن
را در زیــر آبشــار نظارهگــر باشــید.
بــرای دیــدن آبشــار مجبوریــد وارد آبــی ســرد و زالل شــوید و بــا حــدود بیســت متــر
پیــادهروی در آب و فضایــی زیبــا و هیجــانآور از آن لــذت ببریــد .ایــن آبشــار در زمســتان
نیــز بســیار دیدنــی اســت و دســتههای پرتعــداد کبــک شــما را تــا دهانــه آبشــار همراهــی
میکننــد.
از روســتا تــا ابتــدای آبشــار ،جــادهای خاکــی و البتــه ناهمــوار در میــان ایــن دره زیبــا
احداثشــده اســت کــه در حــدود  ۱۰کیلومتــر مســافت دارد .در کنــار ایــن مســیر درختــان
بلنــد ســپیدار ،باغــات و مــزارع سرســبز و کلبههایــی کاهگلــی جلــب نظــر میکننــد کــه
بســیار جــذاب هســتند.
بعــد از گذشــتن از دره «مجــن» وارد طبیعــت کوهســتانی منطقــه میشــوید و در دل
صخــرهای بســیار عظیــم طنیــن آبشــار مجــن را خواهیــد شــنید .ایــن کــوه صخــرهای جالب،
آبشــار را در محوط ـهای باریــک و غــار ماننــد محصــور کــرده اســت.
رود زیبــای مجــن ،رودی فصلــی بــه طــول  ۲۵کیلومتــر بــوده کــه پــس از مخلــوط شــدن بــا
ریزابههــای زیــادی در مســیر شــرقی حرکــت کــرده و بــه رودخانــه تــاش میپیونــدد.
شــهر مجــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در منطقــه کوهســتانی ،شــهری بنبســت اســت و
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تنهــا راه ارتباطــی آن جــادهای آســفالت اســت کــه مجــن را بــه شــاهرود و بســطام ارتبــاط
میدهــد .آبوهــوای مجــن ،در پاییــز و زمســتان ســرد و یخبنــدان همــراه بــا بــارش بــرف
ســنگین و در بهــار و تابســتان معتــدل اســت.
وجــود آثــار ســفالی و قلعههایــی در اطــراف شــهر مجــن و همچنیــن درختــان کهنســال
ارس کــه در منطقــه بــه نــام «ســور» مشــهور هســتند ،نشــانگر قدمــت تاریخــی ایــن منطقه
اســت .آنچــه مجــن را از نظــر جلــب جهانگــرد ممتــاز ســاخته اســت ،ســبک معمــاری و
طبیعــت زیبــای آن اســت.
در ایــن شــهر خانههــا گرداگــرد تپـهای در دامنــه کــوه و در میــان دو رودخانــه «پــی حصــار»
و «پیــش ده» کــه از کوههــای اطــراف سرچشــمه میگیرنــد ،بنــا شــده اســت .درمجمــوع
طبیعــت سرســبز و رودخانههــای 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
کهنســالترین موجــود زنــده دنیــا بــه ســن ســه میلیــون و ۳۰۰هــزار ســال اســت.
جنــگل ابــر قســمتی از قدیمیتریــن و زیباتریــن جنگلهــای هیرکانــی محســوب
میشــود و بــا گونههــای گیاهــی و جانــوری نــادر  ،یکــی از زیباتریــن جنگلهــای
ایــران اســت.
ایــن جنــگل از جنگلهــای زیبــا و خــوش آبوهــوای اســتان ســمنان اســت کــه در شــمال
شــرق شــاهرود و در مســیر جــاده شــاهرود بــه آزادشــهر اســتان گلســتان و در روســتای ابــر
قــرار دارد.
جنــگل ابــر بــا  ۳۵هــزار هکتــار وســعت در ادامــه جنگلهــای سرســبز شــمال کشــور قــرار
داشــته و بــه دلیــل اینکــه در اغلــب مواقــع فضــای ایــن جنــگل را اقیانوســی از «ابروبــاد»
فراگرفتــه بــه ایــن نــام مشــهور اســت .در ایــن جنــگل ابرهــا آنقــدر بــه درختهــا نزدیکانــد
کــه گویــی جنــگل بــر روی ابرهــا ســوار اســت و میتــوان در میــان ابروبــاد گشــتوگذار
کــرد و بــه بــاور بســیاری از گردشــگران یکــی از زیباتریــن چش ـماندازهای طبیعــت ایــران
محســوب میشــود.
وجــود  ۸۵گونــه گیــاه ماننــد راش ،بلــوط ،ممــرز افــرا ،شــیردار ،توســکا ،آزاد داغداغــان،
گونههــای کاله میــر حســن ،چوبــک ،اســپرس ،دم روباهــی ،آویشــن و شــبدر بــه همــراه
گونههــای گیاهــی نــادر ماننــد نــارون ،بارانــک ،ســرخدار و ماننــد آنهــا جنــگل ابــر را بــه
مــوزهای طبیعــی تبدیــل کــرده اســت.
آبوهــوای خــاص ایــن جنــگل ،درختــان متفاوتــی را در خــود پــرورش داده کــه برخــی از این
درختهــا بــا شــکل خــاص خــود روی زمیــن خزیدهانــد و منظــره زیبایــی پدیــد آوردهانــد.
جنــگل ابــر یکــی از بانکهــای گیاهــان دارویــی سرشــار در کشــور شناساییشــده اســت،
کــه همهســاله مشــتاقان و عالقهمنــدان را از گوش ـه و کنــار جهــان بهســوی خــود دعــوت
میکنــد.
در قســمتهای جنوبــی جنــگل ،یعنــی قســمتی کــه بــه روســتاها نزدیکتــر اســت پوشــش
گیاهــی تنــک دیــده میشــود .در عمــق جنگل-تپههــای پرشــیبی وجــود دارد کــه سراســر
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پوشــیده از درختــان
بلنــد اســت .مشــهورترین
درخــت منطقــه «اورس»
اســت .درختــی بــا
ریشــههای بلنــد کــه روی
زمیــن میخــزد .مناطــق
ابتدایــی جنــگل ابــر ییالق
چوپانــان گلســتانی اســت،
امــا در عمــق جنــگل اثــری
از انســان دیــده نمیشــود.
شهمیرزاد
«شــهمیرزاد» را بهشــت
گمشــده ایــران مینامنــد
کــه در شــمال شــهر ســمنان و در شهرســتان مهدیشــهر واقعشــده اســت و پــس از
 ۲۰دقیقــه طــی مســیر و ورانــداز کــردن مناظــر ســبز و زیبــای کوهســتانی ،ایــن شــهر بــا
طبیعــت بکــر و ناشــناخته و البتــه زیبایــش در برابــر مســافران قــرار میگیــرد.
اســتان ســمنان از گرمتریــن اســتانهای کشــور محســوب میشــود و نــام اســتان ســمنان
بیشــتر بــا کویر عجین شــده اســت و وجــود طبیعتــی بکــر و جنگلــی در فاصلــه  ۲۰دقیقهای
از مرکــز ســمنان ،هــر گردشــگری را بــه خــود جلــب میکنــد.
از گرمــای جــاده کویــری کــه رهــا میشــوی بــه نــاگاه خــود را در میــان انبوهــی از درختــان
ســبز و گندمزارهــای زیبــا گــم میکنــی .هوایــی مطبــوع آنچنــان صورتــت را نــوازش
میدهــد کــه بــاور نمیکنــی پشــت ســرت بیابــان بــوده و هــرم داغ آفتــاب؛ جریــان آب در
جویهــا ،خســتگی و تشــنگی کویــر را از تنــت میزدایــد.
ایــن شــهر از طبیعتــی زیبــا و پوشــش گیاهــی سرســبز تشکیلشــده اســت و میانگیــن
دمــای ســالیانه آن  ۱۱درجــه ســانتیگراد اســت کــه بیــن  ۱۶درجــه زیــر صفــر ســردترین و
 ۳۴درجــه بــاالی صفــر در گرمتریــن مــاه ســال متغیــر اســت.
اختــاف ارتفــاع ســمنان و شــهمیرزاد از ســطح دریــا بیــش از هــزار متــر اســت و ایــن امــر از
عجایــب طبیعــت اســتان ســمنان اســت کــه در فاصلــه  ۲۰کیلومتــری تا ایــن انــدازه اختالف
دمــا وجــود دارد بــر همیــن اســاس بیجهــت نیســت کــه شــهمیرزاد را بهشــت کویــر نیــز
نامیدهانــد.
جمعیــت ثابــت شــهمیرزاد بیــش از  ۱۲هــزار نفــر اســت کــه در تابســتان و ایــام نــوروز بــه
جهــت اســتقبال زیــاد مســافران و گردشــگران بــه بیــش از  ۵۰هــزار نفــر افزایــش مییابــد
و از ایــن شــهر دو راه ارتباطــی  ۱۷۰کیلومتــری بــه ســاری و  ۵۵کیلومتــری بــه «دو آب» در
اســتان مازنــدران وجــود دارد.
جــاده شــهمیرزاد  -کیاســر  -ســاری از جاذبههــای ویــژهای برخــوردار اســت کــه کوههــای
بلنــد و ســترگ البــرز چــون دیوارهایــی عظیــم دو ســوی جــاده را در آغــوش گرفتــه و انــگار
جــاده را در دل کــوه نشــاندهاند .دش ـتهای اطــراف بــا چش ـماندازی بیبدیــل هــر نگاهــی
را بــه خــود معطــوف میکنــد ،شــهمیرزاد در امتــداد ایــن جــاده واقعشــده و مســافران و
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رهگــذران را بــه دیــدن و مانــدن دعــوت میکنــد.
چشــمههای بینظیــر ایــن شــهر کــه از دیوارههــای البــرز میجوشــد و جــاری میشــود
از بهتریــن آبهــای معدنــی بهحســاب میآیــد .ایــن شــهر بــه شــکل شــیبدار بــا کوچــه و
خیابــان پــر از درخــت ،زیبایــی نــادری دارد کــه در کمتــر ناحیـهای از ایــران دیــده میشــود.
زبــان مــردم شــهمیرزاد زیرشــاخه زبــان گیلــک بهحســاب میآیــد .نــان محلــی بهشــت
کویــر بــا صنعــت کشــاورزی آن رابطـهای مســتقیم و جالــب دارد .نــام نانــی کــه مــردم ایــن
شــهر بــا گــردو میپزنــد« ،تنبلــک» اســت.
قلعه باال بیارجمند شاهرود
بــرای رســیدن بــه قلــه بــاال ابتــدا بایــد راهــی بیارجمنــد شــد ،شــهری در مســیر شــاهرود-
میامی-ســبزوار کــه فاصلـهای ۱۲۰کیلومتــری تــا شــاهرود دارد .کوهپایـهای بــودن روســتای
قلعــه بــاال ســبب شــده تــا ساختوســاز مناطــق مســکونی و زمینهــای زراعــی و باغــات
بهصــورت پلکانــی درآیــد و ایــن امــر در کنــار کاربــرد مصالــح ســنتی و بومــی در ســاخت
خانههــا بــا اقلیــم کوهپایـهای بــر فــراز پهنـهای از کویــر منظــره زیبایــی را بــه وجــود آورده و
نظــر هــر تــازهواردی را بــه خــود جلــب میکنــد.
همجــواری بــا پــارک ملــی تــوران و وجــود حیوانــات و پرنــدگان وحشــی نظیــر یوزپلنــگ
آســیایی ،گورخــر آســیایی ،زاغ بــور و  ...گردشــگران و طبیعــت گــردان بســیاری را بــه ایــن
روســتا جــذب میکنــد .چشــمه آور ازجملــه اماکنــی اســت کــه هرســاله موردتوجــه مــردم از
روســتاها و شــهرهای همجــوار بــرای تفــرج قــرار میگیــرد.
آب کشــاورزی روســتا از قنــات اســت کــه باوجــود چنارهــای کهنســال نمــای بســیار
دلنشــینی را بــه وجــود آورده اســت .واقعشــدن رشــتهکوههای مرتفــع در حاشــیه جنوبــی
و آبهــای سرشــار و قناتهــا منجــر بــه شــکلگیری روســتاهای نزدیــک بــه هــم در
ایــن منطقــه شــده و حــدود مراتــع و باغهــای روســتاها قابلتشــخیص از هــم نیســت و
بهطورکلــی باریک ـهای سرســبز در دامنــۀ رشــتهکوه بــه وجــود آورده اســت .قلعــه بــاال بــه
دلیــل ارتفــاع بیشــتر از روســتاهای مجــاور چشـمانداز کامــل بــر دشــت بیارجمنــد داشــته و
ازاینجهــت میتــوان قلعــه بــاال را «نگیــن ســبز تــوران» نامیــد.
در گذشــته عمــدۀ مشــاغل مــردم کشــاورزی و دامــداری بــوده ولــی در دهــۀ اخیــر آهنــگ
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها بیشــتر شــده کــه میتــوان بــا توسعۀگردشــگری رونــد
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
ایــن روســتا دارای باغــات سرســبز انــار ،گــردو ،زردآلــو ،انجیــر زرد و انگــور اســت.
در مجــاورت ایــن روســتا ذخیــرهگاه زیســتکره تــوران قــرار دارد و اشــکال مختلفــی
از اراضــی مناطــق خشــک بــه چشــم میخــورد .در مجموعــۀ تــوران ،طیــف وســیعی
از گیاهــان از جملــه گیاهــان یکســاله ،بوتــهای ،درختچــهای و درختــی را میتــوان
مشــاهده کــرد.
همچنیــن در جنــوب غربــی منطقــه اراضــی نمکــی و در شــرق و شــمال شــرقی تپههــای
ماس ـهای دیــده میشــود .اراضــی گچــی نیــز بهصــورت پراکنــده در منطقــه وجــود دارد کــه
هرکــدام بــر اســاس شــرایط خــاص خــود محــل رویــش گیاهــان خاصــی اســت .در کانالهــا
و نزدیــک چشــمهها میتــوان انــواع مختلفــی از گیاهــان رطوبــت پســند را یافــت.
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دیــار کریمــان بــا پنــج اثــر ثبــت جهانــی و بیــش از ۶۵۰
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
اشــتباه اســتانی کویــری مــی شناســند در حالیکــه غــرب
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
کــرده اســت بــه همیــن دلیــل جنــوب کرمــان بــه دلیــل
اقلیــم شــبیه قــاره هنــد بــه عنــوان هندوســتان ایــران یــا
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
نظــر کرمــان رتبــه نخســت کشــور را در کارنامــه دارد و
چندیــن اثــر دیگــر را نیــز در نوبــت ثبــت جهانــی قــرار داده
اســت.
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
هــای مــرزی و بنــادر جنوبــی کشــور را بــه مرکــز کشــور
وصــل کــرده اســت.
در ایــن اســتان  ۶۵۰اثــر ثبــت ملــی شــده اســت و طبــق
آمــار موجــود در کرمــان طــی ســال جــاری حضــور
گردشــگران خارجــی  ۳۰درصــد افزایــش یافتــه اســت و
ســال گذشــته نیــز در ایــام نــوروز بیــش از دو میلیــون نفــر
بــه اســتان ســفر کــرده انــد.
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
و بــاغ فتــح آبــاد بــه عنــوان الگــوی بــاغ شــاهزاده ماهــان
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.
تحولــی کــه در مســیر جــاده هــای اســتان نیــز روی داده،
موجــب شــده اکثــر راه هــای کرمــان دارای اتوبــان باشــند.
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
کشــور و در تولیــد خرمــا نیــز دومیــن مقــام را در کشــور
داشــته باشــد.
در شــهرهای بــزرگ اســتان کرمــان هتــل هــای متعــدد
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،
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کرمانی ها فرش قرمز پنج اثر ثبت
جهانی را برای گردشگران گسترده اند

دارای محوطــه هــای تاریخــی قابــل توجــه اســت و در چنــد
روز قبــل نیــز محوطــه ای  ۲۵۰۰ســاله جدیــد در شــرق
کرمــان کشــف شــد .در شــهر جیرفــت باقیمانــده شــهر
دقیانــوس و تمــدن بــزرگ ارت را مــی تــوان یافــت کــه
کشــف قدیمــی تریــن لــوح هــای جهــان اختــراع خــط را نیز
بــه ایــن تمــدن نســبت داده اســت.
عبــور جــاده ادویــه از اســتان کرمــان موجــب شــده ایــن
اســتان مملــو از کاروانســراهای تاریخــی باشــد و بزرگتریــن
خانــه خشــتی جهــان نیــز در رفســنجان بنــا شــده اســت.
کرمانــی هــا بــا جــذب ســرمایه هــای داخلــی و خارجــی در
ســه ســال اخیــر ســعی کــرده انــد کــه شــهر را نیــز بــا تغییر
چهــره مواجــه کننــد بــه همیــن دلیــل شــهر کرمــان هــم
اکنــون بــه کارگاهــی بــزرگ از پــروژه هــای عمرانــی تبدیــل
شــده و بــه زودی شــاهد تغییــر چهــره ایــن اســتان خواهیــم
بــود.
در کرمــان از نظــر ترکیــب جمعیتــی بــه ترتیــب اقــوام
فــارس ،تــرک ،عــرب و بلــوچ بیشــتر جمعیــت را بــه خــود
اختصــاص داده انــد و ایــن اســتان را مملــو از خــرده فرهنــگ
هــای جــذاب کــرده انــد.
در زیــر مــروری بــر آثــار ثبــت جهانــی کرمــان و برخــی از
جاذبــه هــای شــاخص گردشــگری خواهیــم کــرد.
ارگ بــم؛ بزرگتریــن بنــای خشــتی
جهــان
وقتــی اســم بــم بــه گــوش مــی رســد در
کنــار زمین لــرزه مهیــب ســال  ۸۲در ذهن
هــر بیننــده نــام بزرگتریــن بنــای خشــتی
جهــان تداعــی مــی شــود ،ارگ بم همیشــه
در رده ســه بنــای جــذاب کشــور بــرای
گردشــگران خارجــی قــرار داشــته اســت.
ایــن ارگ هــر چنــد در زمیــن لــرزه بــم
 ۸۰درصــد تخریــب شــد امــا هــم اکنــون
مرمــت شــده و رونــد مرمــت ایــن بنــا

مراحــل انتهایــی را طــی مــی کنــد و در ســال جــاری امــکان
بازدیــد گردشــگران از حاکــم نشــین ایــن ارگ نیــز مهیــا
شــده اســت.
ایــن بنــا بــه همــراه منظــر شــهر بــم بــه عنــوان نخســتین
شــهر ایــران ثبــت جهانــی شــده اســت و بــه شــدت تحــت
نظــارت بازرســان یونســکو قــرار دارد.
گفتــه مــی شــود ایــن بنــا دارای عمــری بیــش از ۲۵۰۰
ســال اســت و نــام ایــن ارگ در شــاهنامه فردوســی نیــز بارها
بــرده شــده اســت.
ایــن بنــا در وهــم انگیــز تریــن حملــه بــه ایــن اســتان یعنــی
لشــکر کشــی شــاه خــون خــوار قاجــار نقــش تعییــن کننده
داشــته و آخریــن شــاه زندیــه در ایــن ارگ توســط قاتــل
قاجــار کشــته شــده اســت.
ایــن ارگ تــا  ۱۵۰ســال قبــل نیــز مســکونی بــوده و آخریــن
نگهبــان ایــن قلعــه کــه فــردی کهنســال اســت هنــوز در
یکــی از شــهرهای شــرقی اســتان کرمــان بــه نــام ریــگان
زندگــی مــی کنــد.
عــروس بــاغ هــای ایرانــی؛ رقــص آب بــر بســتری
از گل و زیبایــی
بــاغ شــاهزاده ماهــان نیــز از جملــه آثــار ثبــت جهانــی
اســتان کرمــان محســوب مــی شــود کــه در بــاغ شــهری
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بســیار زیبایــی بــه نــام ماهــان قــرار دارد.
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.
در دو ســوی بــاغ انــواع درختــان سردســیری و گرمســیری
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
مــی شــود و عمــارت مرکــزی و شــاه نشــینش بــر بلنــدای
ایــن عمــارت خودنمایــی مــی کنــد.
حجــره هایــی در اطــراف ایــن بــاغ بــرای اســکان مهمانــان
نــوروزی اختصــاص یافتــه اســت و زیبایــی وصــف ناپذیــری
بــه ایــن بنــا داده اســت.
بــاغ شــاهزاده ماهــان توســط عبدالحمیــد میــرزا ناصــر
الدولــه فرمانفرمــا در دوره قاجــار احــداث شــد .وی  ۱۱ســال
متوالــی حکومــت کرمان و بلوچســتان را داشــت و وفــات وی
بــه تاریــخ  ۱۳۰۹قمــری اتفــاق افتــاد.
بــاغ شــازده ماهــان از جملــه زیباتریــن بــاغ هــای طبقاتــی
ایــران محســوب مــی شــود کــه تلفیقــی اســت از زیبایــی و
اصالــت ایرانــی اســت کــه باهمنوایــی آب و بــاغ و معمــاری
چشــم نــواز بــه بهشــتی در اســتان کرمــان مــی مانــد.
بــاغ شــاهزاده یــا بــاغ شــازده یکــی از زیباتریــن باغهــای
تاریخــی ایــران محســوب میشــود .ایــن بــاغ در حــدود
چهــار کیلومتــری شــهر ماهــان و حوالــی شــهر کرمــان و در
دامنــه کوههــای تیگــران واقــع شــده و مربــوط بــه اواخــر
دوره قاجاریــه میباشــد .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
روســتای میمنــد جــزو بناهــای تاریخــی اســتان کرمــان
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
نیاکانشــان را پــاس مــی دارنــد و حتــی لهجــه ایــن افــراد
مطابــق بــا پارســی کهــن اســت.
مــردم ایــن روســتا در واحدهــای بومگــردی از مــردم و
مســافران پذیرایــی مــی کننــد و مســافران مــی تواننــد
روزهــای نــوروزی خــود را در قلــب کــوه بگذراننــد.
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روســتای  ۳هــزار ســاله میمنــد بزرگتریــن و تنهــا روســتای
تاریخــی در جهــان اســت کــه هنــوز روابــط ســنتی زندگــی
در آن جریــان دارد و میتــوان تعامــل انســان و طبیعــت در
هــزار دوم میــادی را بــه خوبــی در آن دیــد.
میمنــد روســتایی صخــرهای و دســتکند بــا چنــد هــزار
ســال قدمــت یــادآور ایامــی اســت کــه انســانها خدایــان
خــود را در بلنــدای کوههــا جســتجو میکردنــد و کــوه
نشــانه اســتواری ،تــوان و پایــداری و اراده شــناخته میشــود.
اثــر تاریخــی میمنــد مابیــن شــهرهای یــزد ،کرمان و شــیراز
قــرار دارد و در دهســتان  میمنــد
شهرســتان شــهربابک از توابــع اســتان
کرمــان واقــع شــده اســت.
بـه هـر تقدیـر چنـد هـزار سـال پیش
از ایـن ،انسـانهایی دل سـنگها را
شـکافتند و یادگاری را به جا گذاشـتند
کـه امـروزه پـس از گذشـت سـالها
همچنـان نمـاد عـزم ،اراده و اقتـدار
اجـداد ایرانـی بهشـمار مـیرود.

مســحور ایــن زیبایــی بیماننــد نشــود.
کلــوت کــه از ترکیــب دو واژه «کل» بــه معنــی آبــادی و
«لــوت» کــه نــام بیابانــش اســت گرفتــه مــی شــود.
وقتــی ناگهــان در دل بیابــان لــوت چشــمتان بــه ســازههای
خاکــی عجیبوغریــب بیفتــد و ایــن ســازههای خاکــی
تــا چشــم کار میکننــد دیــده میشــوند ،انــگار وارد یــک
شــهر شــدهاید .شــهری بــدون هیــچ ســکنهای کــه گویــی
تنهــا بــرای ارواح ساختهشــده .شــاید بــرای همیــن اســت
کــه میگوینــد اینجــا شــهر جــن و پــری اســت ،شــهداد تــا

کویرلــوت و شــگفتی هــای بــی
نظیــرش بــرای ماجراجویــان
ایــن کویــر کــه بــه عنــوان نخســتین
اثــر طبیعــی ایــران ثبــت جهانــی
شــده اســت در ســه اســتان کرمــان،
سیســتان و بلوچســتان و خراســان
جنوبــی قــرار دارد امــا چــون ۷۰
درصــد ایــن اثــر در اســتان کرمــان
اســت و  ۹۰درصــد آثــار و زیبایــی

هایــش در ایــن اســتان
قــرار دارد پایــگاه ایــن اثــر
جهانــی نیــز در کرمــان
قــرار گرفتــه اســت.
کویــر لــوت را بــا تمــدن
شــهداد بــه عنــوان
مخترعــان نخســتین
پرچــم جهــان و شــهر
کوتولــه هایــش مــی
شناســند در ایــن مجموعه
گرمتریــن نقطــه زمیــن قــرار گرفتــه اســت همچنیــن
کلوتهــای شــهداد ،بلنــد تریــن تپــه هــای شــنی جهــان و
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
کلــوت بــه کوههــای شــنیای میگوینــد کــه براثــر عامــل
فرسایشــی بــاد و آب ایجــاد میشــود و فرمهــا و شــکلهای
مســحورکنندهای را مــی ســازد کــه کمتــر کســی میتوانــد
پــس از دیــدن ایــن مناظــر انگشــتبهدهان نمانــد و

کرمــان صــد کیلومتــر و تــا شــهر افســانهای «کلوتهــا» ۴۰
کیلومتــر فاصلــه دارد.
نبکاها بزرگترین گلدانهای طبیعی
در نزدیکــی شــهداد« ،نبــکا» هــا یــا گلدانهــای کویــری
وجــود دارد کــه گاه طــول آنهــا بــه  ۱۰متــر میرســد؛ در
حالــی کــه بلندتریــن نبکاهــای صحراهــای آفریقــا ســه متــر
طــول دارنــد.
شــهر افســانهای کلوتهــا  ۱۱هــزار کیلومتــر مربــع وســعت
دارد و حــدود  ۲۰هــزار ســال قبــل ،بــا فرســایش آبــی و
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.
گرمترین نطقه زمین
گرمتریــن نطقــه زمیــن طبــق تحقیقــات ناســا در کویــر
مرکــزی لــوت قــرار دارد هــر چنــد تصــور میشــد ایــن
منطقــه گنــدم بریــان اســت امــا بعــدا ً مشــخص شــد در کنار
گنــدم بریــان نطقــه ای دیگــر وجــود دارد کــه گرمــای هــوا
در آن طــی تابســتان بــه  ۷۰درجــه نیــز میرســد.
در ایــن نقطــه آنقــدر هــوا گــرم اســت کــه باکتــری هــم
نمیتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
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شــاهد ایــن ادعــا جســد ســالم گاوی اســت کــه در
زمســتان ســال  ۱۳۶۵در کویــر لــوت تلــف شــده
اســت .پــس از گذشــت  ۱۵ســال از آن زمــان ،جســد
ایــن گاو  در حالــی کــه براثــر نــور شــدید آفتــاب
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  ۳هــزار و  ۹۹۰متــر میرســد.
قلــل ارتفاعــات ایــن کوهســتان تــا اواخر اردیبهشــت
مــاه پوشــیده از بــرف اســت؛ از ایــن رو ،آبهــای
فراوانــی بــه طــرف دشــت جریــان دارد.
در حاشــیه غربــی دشــت لــوت ،جــز در منطقــه بــم،
هیــچ مکانــی بــه ایــن انــدازه از آب دایمــی برخــوردار
نیســت .بــه نظــر میرســد کــه از هــزاران ســال
پیــش ،اطــراف خبیــص بزرگتریــن ناحیــه بــرای
تمرکــز جمعیــت بــوده اســت.
شـهداد در ارتفاع  ۴۳۰متری از سـطح دریا قـرار دارد.
از سـمت شـرق فاصلـه آن تـا دشـت لوت حـدود ۳۰
کیلومتر و مشـرف به جلگهای اسـت به نـام تکاب که
بخـش اصلی خبیـص را تشـکیل میدهد.
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 میشــود .ایــن رودخانــه از ارتفاعــات
«هینامــان» سرچشــمه میگیــرد و از راه دره درختنــگان عبــور میکنــد؛ در مدخــل
تنگــه «چهــار فرســخ» ،بــه طــرف شــمال منحــرف میشــود ،ســپس از طریــق آبــادی
ابراهیمآبــاد بــه ســوی لــوت جریــان مییابــد .آب ایــن رودخانــه در زمســتان فــراوان و
در تابســتان کــم میشــود .در تنگــه چهــار فرســخ ،شــعبهای 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 میشــود .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
رگ هــای زمیــن بــدون شــک در کرمــان قــرار دارنــد کــه مــی تــوان بــه قنــات هــای
جوپــار ،اکبرآبــاد و صدهــا قنــات دیگــر اشــاره کــرد کــه ســه رشــته قنــات اســتان در
جوپــار و شــرق کرمــان ثبــت جهانــی شــده انــد.
ایــن قنــات هــا رمــز حیــات در اســتان کرمــان هســتند در بــم برخــی از ایــن قنــات هــا
همچــون رودخانــه ای خروشــان از قلــب کویــر بیــرون مــی آینــد و نخســلتان هــای را
ســیرآب مــی کننــد و بــا گذشــت ســال هــا هنــوز هــم جــاری هســتند.
در آخریــن کاوش هــا بــر دیــواره قنــات هــای بــم کتیبــه هایــی از دوران هخامنشــینی
کشــف شــد و بســیاری از ایــن قنــات هــا هــر ســال مــورد بازدیــد گردشــگران قــرار مــی
گیرنــد.
در کنــار تمــام داشــته هایــی کــه ثبــت جهانــی هســتند گردشــگرانی کــه بــه کرمــان
مــی آینــد بایــد بــازار تاریخــی کرمــان بــا صدهــا اثــر بســیار زیبــا و منحصــر بــه فــرد،
بــاغ فتــح آبــاد ،عمــارت شــاه نعمــت هلل در ماهــان ،شــهر دقیانــوس و کنــار صنــدل در
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
شــریکی پیــچ ،پســته رفســنجان ،خرمــای مضافتــی بــم و شــیرینی کلمپــه و فیــروزه
شــهربابک نیــز مــی توانــد بــرای گردشــگران خاطــره انگیــز باشــد.
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کهگیلویه و بویراحمد سرزمین آبشارها/
بهار را اینجابه نظاره بنشین
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 چشـمههایی کـه از قلـب تپنـده  کوههـای 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  ۱۰متـر بـه سـمت پایین
سـرازیر مـی شـود و چشـماندازش نیز ،نهرهـای آب در بسـتر
مارپیچ مشـبک ،باغهـای 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  ۵۵کیلومتری
از شـهر یاسوج
از دیگر آبشـار هـای کهگیلویه و بویراحمد آبشـار تنگ
تامرادی در فاصله  ۵۵کیلومتری از شـهر یاسـوج است
و ارتفـاع آن بـه  بیش از  ۱۵متر می رسـد.
وجـود چهـار آبشـار بـا ارتفـاع هشـت تـا  ۱۰متـری 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 سیسـخت و  ۷۰کیلومتری
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   ۳۰متر می رسـد.

اسـت.
این آبشـار قریـب  به  ۱۰۰متر ارتفـاع و بیـش از  ۶۰متر عرض
دارد و  در  ۱۰کیلومتـری قلعـه رئیسـی مرکـز ایـن بخش واقع
شدهاسـت.
آبشـار کمـردوغ در تمام فصـول سـال دارای آب اسـت و به آن
لقب عـروس آبشـارهای ایـران را داده اند.

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
داشـته است.

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  ۴۰تا   ۷۰متر 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.

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

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  ۳۰متر 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.
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گیسوان «آبشتا» بر شانه نراق /تولد
پرسیاوشان در جوار آبشار باران
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پوششــی ســبز دیوارههــای ایــن آبشــار را پوشــانده اســت .وجــود یــک قنــات و ریــزش مــداوم
قطــرات آب از صخــره منظــرهای 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 میکنـد و فضایـی دلانگیز بـه وجود مـیآورد.
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 منظــرهای زیبــا را ایجــاد کــرده اســت .عبــور از باغــات روســتای
کیشــان و مزرعــه نشــانی خوبــی بــرای رســیدن بــه آبشــار مزرعه اســت.
آبشــار دره اول بــا بلنــدی بیشــتر نســبت بــه دو آبشــار کوتــاه دره دوم جذابیــت زیــادی را
در ایــن منطقــه بــه وجــود آورده اســت .ایــن آبشــار بهعنــوان یکــی از جاذبههــای دیدنــی
اســتان مرکــزی منطق ـهای مناســب بــرای بازدیــد گردشــگران نــوروزی تلقــی میشــود.
آبشار هندیس جاذبه کوهستانی ساوه
آبشــار کوچــک و فصلــی هندیــس یــا اندیــس یکــی از جاذبههــای طبیعتگــردی جنــوب
ســاوه اســت کــه محصورشــده در تنگنــای درهای کوهســتانی اســت.
منطقــه باغســتانی و کوچــک هندیــس فرصــت مناســبی بــرای گذرانــدن تعطیــات نــوروزی
بــرای گردشــگران در ایــن منطقــه اســت؛ چراکــه ایــن آبشــار کوچــک  ۱۵متــری در فصــل
بهــار و بهویــژه فروردینمــاه پــر از آب و زیبایــی اســت.

چشــمانداز زیبــای هفــت آبشــار اســتان مرکــزی در بهارطبیعــت مجالــی بــرای رونمایــی
پیداکــرده تــا ازصخرههــای بلنــد آبشــار «آبشــتای» نــراق بــه دیــدار تولــد بوتــه پرسیاوشــان
درجــوار آبشــار «قطــره بــاران» تفــرش برویــم.
بهــار طبیعــت تنهــا بهــار زنــده شــدن گلهــا و درختــان نیســت و مجالــی بــرای تولــد
آبشــارهای زیبــا و بکــر از دل کوههــا و صخرههــا اســت تــا زیباتریــن و چشـمنوازترین مناظــر
طبیعــت را در فصــل رویــش رقــم زنــد.
طبیعــت اســتان مرکــزی در فصــل بهــار از کــوه و دشــت گرفتــه تــا کویــر ،مناظــر زیبــا و
بکــری را پیــش چشــم گردشــگران بــه نمایــش میگــذارد .در ایــن میــان آبشــارهای اســتان
رونقــی دیگــری در ایــن فصــل دارد چنانکــه ســاکنان اســتان مرکــزی در فصــل بهــار بــه
گــردش و تفریــح در ایــن طبیعــت میپردازنــد.
آبشــارها بهعنــوان نمــاد پاکــی و زیبایــی بــر روی زمیــن نشــانی خوبــی از آرامــش و زیبایــی
هســتند کــه دیــدار از ایــن زیبایــی و موهبــت الهــی میتوانــد روح و جســم هــر فــردی را
صیقــل میدهــد و نــوروز فرصتــی مغتنــم بــرای بازدیــد از زیباییهــای طبیعــت و بهویــژه
آبشــارها ،غارهــا ،سرچشــمهها و تاالبهــا اســت.
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 میتــوان گفــت در شهرســتان دلیجــان چشـماندازی بــه زیبایــی آن وجــود نــدارد.
در انتهــای ایــن دره ،آبشــاری فصلــی وجــود دارد کــه نراقیهــا آن را گیســو مینامنــد .علــت
ایــن نامگــذاری رویــش گیــاه پرســیاوش در محــل آبشــار اســت کــه خاطــره گیســوان بلنــد
را تداعــی میکنــد .ارتفاعــات ایــن دره دارای شــیب مناســب بــرای صخرهنــوردی اســت و
مکانــی زیبــا بــرای گردشــگران ایــن شهرســتان اســت.
عبــور از جــادهای خاکــی ســرانجام مســافران را به باغــات منتهی بــه درهای ســنگی و صخرهای
میرســاند و بعــد از عبــور از درههــای ســنگی و صخرههــای ســخت ،ادامــه جویبــار موجــود
در کــف دره چش ـمها را بــه آبشــار انتهــای دره ســوق میدهــد.
آبشــار گیســو یکــی از تفرجگاههــای مــردم شــهر نــراق اســت کــه بــا ارتفــاع ۱۵متــری و در
فصــول پربــاران ســال بهویــژه فصــل زمســتان و بهــار یکــی از منظرههــای زیبــای خلقــت و
آفرینــش را در ایــن مــکان رقــم میزنــد.
پرسیاوشــان ،زیــوری بــر تــن آبشــار
قطــره بــاران
آبشــار قطــره بــاران یــا کــوه بــاران یکــی از
مناطــق دیدنــی شهرســتان تفــرش اســت
کــه در دهســتان بازرجــان در نزدیکــی
روســتای کوریــان و در  ۳۰کیلومتری شــمال
غــرب شــهر تفــرش واقعشــده اســت.
محــدوده این آبشــار در یــک دره عریــض قرار
دارد و گیــاه زیبــای پرسیاوشــان نیــز ماننــد

آبشار چناقچی ،نگینی در دل دشت درختهای گردو
آبشــار چناقچــی هــم یکــی دیگــر از جاذبههــای دیدنــی اســتان مرکــزی اســت کــه از ارتفــاع
۳۰متــری ریــزش دارد و از فــراز بســتر صخــرهای دره و از میــان ســبزهزاران و جلبکهــا بــه
پاییــن ســرازیر میشــود و راهــی طوالنــی را بــرای ریــزش میپیمایــد ،راه دسترســی بــه ایــن
آبشــار زیبــا و دیدنــی از ســاوه و بــه ســمت رازقــان اســت.
در اطــراف ایــن آبشــار هممکانــی مســطح بــا درختانــی سرســبز وجــود دارد کــه فضایــی
دلنشــین را بــرای اقامــت و نظــاره کــردن ایــن زیبایــی فراهــم آورده اســت.
روســتای چناقچــی علیــا از توابــع بخــش خرقــان در شهرســتان زرندیــه و در  45کیلومتــری
شــمال غــرب شــهر ســاوه قــرار دارد و از مهمتریــن و زیباتریــن مناظــر طبیعــی ایــن روســتا
بــه درختــان گــردوی دامنــه کــوه اطــراف روســتا میتــوان اشــاره کــرد کــه در فصــل بهــار و
تابســتان جلــوه خاصــی دارنــد.
فصــول ســرد ســال جذابیــت دیگــری را بــرای آبشــار چناقچــی ایجــاد میکنــد و آنهــم
وجــود یخهــا ،قندیلهــا و آویزهــای یخــی اســت کــه بــه جذابیــت ایــن آبشــار بیــش از هــر
زمــان دیگــری میافزایــد.
آبشار گز صاف سربند ،جای گرفته در تنگهای سنگی
آبشــار گــز صــاف ســربند یکــی دیگــر از آبشــارهای اســتان مرکــزی اســت کــه در مســیر
جــاده ســد کمــال صالــح قــرار دارد و یکــی آبشــار فصلــی اســت.
ایــن آبشــار کــه در فصــول پــر بــارش ســال و فصــل بهــار یکــی از زیباتریــن نقــاط دیدنــی
اســتان مرکــزی را رقــم میزنــد بــا قــرار گرفتــن در تنگ ـهای ســنگی و در فاصلــه کمــی بــا
دریاچــه ،نقط ـهای زیبــا بــرای بازدیــد گردشــگران نــوروزی بــه شــمار میآیــد.
آبشار سماق لی ،قرار گرفته بر دره بوتههای سماق
آبشــار ســماق لــی نیــز یکــی از منظرههــای دیدنــی و جــذاب شهرســتان شــازند از توابــع
اســتان مرکــزی اســت .پــس از عبــور از آســتانه و هنــدودر و رســیدن به روســتای مالمیــر ،دره
ســماق لــی مشــاهده میشــود و آبشــار کوچــک ســماق لــی آرامآرام از شــیارهای ســنگی
تنگــه خودنمایــی میکنــد و زیباییهــای خــاص خــودش را بــه رخ میکشــد.
ایــن آبشــار کوچــک و زیبــا بــا قــرار گرفتــن در درهای کــه از بوتههــای ســماق پوشــیده شــده
اســت یکــی از جاذبههــای گردشــگری شهرســتان شــازند بــه شــمار مـیرود.
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مردان نمکی روایتگران تاریخ سربه مهر یک دیار /اثبات تمدن غنی ایران
مــردان نمکــی ،مــردان مرمــوزی هســتند کــه رازهای ســربه
مهــر زیــادی بــرای گفتــن دارنــد ،رازهایــی کــه پــرده از
اســرار اعمــاق تاریــخ منطقــه خمســه یازنجــان کنونــی بــر
مــی دارد .
مردانــی کــه امــروزه صاحــب مــوزه شــده انــد از جنــس  
مــردان نمکــی هســتند کــه قــرن هــا بــا نمــک جســم
شــان عجیــن شــده و بــه مــردان نمکــی مشــهور شــده انــد.
مردانــی کــه روایتگــر ناگفتــه هــای اســرار آمیــز و کهــن از
تاریــخ ایــران باســتان هســتند.
هــر چنــد بــر اســاس شــواهد باستانشــناختی دره ایــن دو
رودخانــه از حــدود عصــر برنــز تــا حــال حاضــر بــه تنــاوب
مــورد ســکونت اقــوام و گروههــای انســانی قــرار گرفتــه
اســت امــا ایــن منطقــه بــه دلیــل طبیعــت نســبتا خشــن
تــا پیــش از کشــف بقایــای مومیاییهــای معــروف بــه
انســانهای نمکــی ،بــرای ســاکنان اســتان زنجــان ،ناحیهای
کمتــر شــتاخته شــده بــود و هــم اکنــون نیــز نزدیکتریــن
ســکونتگاه در ایــن منطقــه ،روســتای حمزهلــو اســت کــه
شــاید در حــدود پنــج خانــوار در آن ســاکن هســتند.
کاوشهــای باستانشناســی انجــام یافتــه تاکنــون ،حاکــی
از آن اســت کــه در دوره هخامنشــی اســتخراج نمــک بــا
حفــر تونلهــا و تاالرهــای بســیار بــزرگ ،بــدون اســتفاده
از ســتونهای چوبــی پشــتیبان انجــام میگرفتــه و از
کلنــگ ،چکــش و احتمــاال قلمهــای فلــزی بــرای کنــدن
صخرههــای نمــک ،خــرد کــردن آنهــا و انتقــال نمکهــای
خــرد شــده بــه داخــل کیســههای چرمــی و احتمــاال
کیســههای پارچــهای اســتفاده میشــد.

از طنابهــای بافتــه شــده از الیــاف گیاهــی و جانــوری نیــز
در بــاال کشــیدن کیســههای نمــک از چاههــا و تونلهــای
عمــودی اســتفاده میکردنــد .بــرای روشــن کــردن
تونلهــای تاریــک و عمیــق نیــز از ســوزاندن روغــن در
پیهســوزهای ســفالی بهــره میگرفتنــد.
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.
ایــن مومیایــی هــای نمکــی بــا قدمتــی چنــد هــزار ســاله
یــادگاری از معــدن نمــک چهــر آبادنــد همــان معدنــی کــه
امــروزه از نمــک آن بــرای درمــان بیمــاری هــای تنفســی
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.
تــا اینکــه بیــن ســالهای  ۲۴۲۰تــا  ۲۳۸۰قبــل ،ریــزش
تونلهــای معــدن موجــب کشــته شــدن معــدنکاران
هخامنشــی و توقــف بهرهبــرداری از نمــک تــا اوایــل دوره
ساســانی شــده اســت .فعالیــت معــدنکاران ساســانی از
حــدود ســده ســوم میــادی آغــاز و تــا ســده  ۶میــادی
ادامــه یافتــه اســت.
الیههــای پیدرپــی و ضخیــم واریزههــای معدنــی ،نشــانگر
فعالیــت طوالنــی مــدت معــدنکاوی در چهرآبــاد اســت.
حتــی الیههایــی نیــز وجــود دارد کــه حــاوی کاه مشــاهده

میشــود کــه نشــاندهنده محــل نگهــداری غــذا و یــا  
خــود چهارپایــان در طــول دوره فعالیــت معــدن اســت.
کاوشهــای باستانشناســی انجــام یافتــه تاکنــون ،حاکــی
از آن اســت کــه در دوره هخامنشــی اســتخراج نمــک بــا
حفــر تونلهــا و تاالرهــای بســیار بــزرگ ،بــدون اســتفاده
از ســتونهای چوبــی پشــتیبان انجــام میگرفتــه و از
کلنــگ ،چکــش و احتمــاال قلمهــای فلــزی بــرای کنــدن
صخرههــای نمــک ،خــرد کــردن آنهــا و انتقــال نمکهــای
خــرد شــده بــه داخــل کیســههای چرمــی و احتمــاال
کیســههای پارچــهای اســتفاده میشــد.

چاقویــی کــه نشــانه ای از فلــزکاری در روزگارن دور  ایــن
منطقــه پاپــوش هایــی شــبیه چــاروق کــه صنایــع دســتی
زنجــان و لبــاس هــای دارای نقــوش همگــی دیــروز را بــه
امــروز پیونــد مــی دهدچاقویــی کــه نشــانه ای از فلــزکاری
در روزگارن دور  ایــن منطقــه  اســت ،پاپــوش هایــی شــبیه
چــاروق کــه صنایــع دســتی زنجــان اســت  و لبــاس هــای
دارای نقــوش همگــی  دیــروز را بــه امــروز پیونــد مــی دهــد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
اســتان زنجــان گفــت :بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه
ایــن منســوجات متعلــق بــه دوره هخامنشــی و ساســانی
بــوده اســت کــه در بافــت آنهــا از تکنیکهــای متفاوتــی در
آن دوره اســتفاده شــده اســت از جنسهــای مختلــف مــو،
پشــم و نمــدی بــوده و وجــود نقــوش مختلــف و طرحهــای
زیبــا در بافــت ایــن پارچ ـه هــا از ویژگیهــای بــارز آنهــا بــه
شــمار م ـی رود.
یحیــی رحمتــی افــزود :بــر اســاس بررس ـیهای بــه عمــل
آمــده منســوجات کشــف شــده متعلــق بــه  ۲هــزار و ۳۵۰
ســال قبــل بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه منســوجات و پارچــه هــای بدســت آمــده
از معــدن چهرآبــاد و هنــر و ظرافــت بــکار رفتــه در ایــن
پارچــه هــا نشــان از قدمــت پارچــه بافــی  و صنعــت نســاجی
در ایــران اســت ،گفــت :منســوجات و یافتــه هــای  بدســت
آمــده  از مــردان نمکــی چهرآبــاد شــامل دو دوره تاریخــی
ساســانیان و هخامنشــیان اســت.
رحمتــی افــزود :مجموعــه وســایل و اشــیائی از معــدن نمــک
چهرآبــاد اســتان زنجــان کشــف شــده کــه بســیار بـی نظیــر
اســت و ایــن یافتــه هــا یکــی از مســتندات قــوی حــوزه
منســوجات کشــور از نــوع تاریخــی بــه شــمار م ـی رود.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان ادامــه داد :منســوجات بــه دســت آمــده از
معــدن نمــک چهرآبــاد بــرای نخســتین بــار رونمایــی شــده
و بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
تنهــا لبــاس بازمانــده از دوره هخامنشــیان بــر تــن
مــردان نمکــی بــوده اســت
رحمتــی افــزود :قدمــت ایــن منســوجات و ظرافــت بــه کار
رفتــه در بافــت آنهــا بــر اهمیــت آنهــا بیــش از پیــش مــی
افزایــد کــه مــورد توجــه باســتان شناســان وکارشناســان این
رشــته اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه تنهــا لبــاس بازمانــده از دوره
هخامنشــیان بــر تــن مــردان نمکــی بــوده اســت گفــت:
منســوجات و لبــاس مــردان نمکــی از اشــیای قابــل توجــه
همــراه آنــان اســت.
در کنــار تمــام اشــیا و ســفالینه هایــی کــه کنــار مــردان
نمکــی معــدن چهرآبــاد زنجــان یافــت شــد ،منســوجاتی
کــه متعلــق بــه دو دوره ساســانی و هخامنشــی بود شــگفتی
بســیاری از پژوهشــگران را بــر انگیختــه اســت.
رحمتــی افــزود :در کنــار تمــام اشــیا و ســفالینه هایــی کــه
کنــار مــردان نمکــی معــدن چهرآبــاد زنجــان یافــت شــد،
منســوجاتی کــه متعلــق بــه دو دوره ساســانی و هخامنشــی
بــود شــگفتی بســیاری از پژوهشــگران را بــر انگیختــه اســت.
وی ادامــه داد :نــوع ،کیفیــت بافــت و الیــاف بــه کار رفتــه
در ایــن منســوجات شــگفت انگیــز اســت و وجــود چنیــن
پارچــه هــای ارزشــمند و زیبایــی نشــان دهنــده برخــورداری
مــردم آن دوران از فــن پیچیــده نســاجی اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان گفــت :منســوجات متعلــق بــه مــرد نمکــی

گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

شــماره یــک متعلــق بــه دوره ساســانی و دارای عمــر یــک
هــزار و  ۷۵۰ســال و مــردان نمکــی دو ،ســه و چهــار متعلــق
بــه دو هــزار و  ۳۵۰ســال پیــش اســت.
رحمتــی بــا بیــان اینکــه الیــاف بــه کار رفتــه در ایــن
منســوجات از دو جنــس پشــم و مــو و یــا تلفیقــی از هــر دو
اســت و افــزود :یکــی از بــی نظیرتریــن پارچــه هــای قدیمــی
بــه همــراه مــرد نمکــی کشــف شــده اســت.
مـرد نمکی شـماره یـک متعلـق بـه دوره ساسـانی
اسـت کـه در مـوزه ملی ایـران نگهـداری می شـود
وی ادامــه داد :مــرد نمکــی شــماره یــک متعلــق بــه دوره
ساســانی اســت کــه در مــوزه ملــی ایــران نگهــداری مــی
شــود و مــردان نمکــی دو ،ســه و چهــار را متعلــق بــه عصــر
هخامنشــیان و دارای قدمــت دو هــزار و  ۵۰۰ســاله اســت.
پــس از آنکــه نیــم پیکــره مــرد نمکــی شــماره یــک در ســال
 ۱۳۷۲در معــدن نمــک چهــر آبــاد بــه حــال خــود رهــا شــد
تــاش چندانــی بــرای تعطیــل کــردن اســتخراج مکانیکــی
و لغــو بهرهبــرداری از معــدن صــورت نگرفــت تــا در پائیــز
 ۱۳۸۳معــدن کاران حیــن کار بــا بولــدوزر مجــددا ً بــا بقایای
اســکلت انســانی مواجــه شــدند کــه بــه دلیــل کار با بولــدوزر
تــا حــد زیــادی متالشیشــده بــود.
بــا جســتجوی معــدن کاران در میــان خاکهــای آشــفته،
عــاوه بــر جمــعآوری قســمتهایی از بقایــای انســانی
تکهتکــه شــده ،اشــیایی نیــز بــه دســت آمــد کــه بــه اداره
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان منتقــل شــد.
بررســیهای اولیــه بــر روی بقایــای انســانی ،کــه پــس از
انتقــال بــه میــراث فرهنگــی ،مــرد نمکــی  ۲نامگذاری شــد،
نشــان داد کــه ایــن بقایــا متعلــق بــه مــردی میانســال بــا
میانگیــن قــد حــدود  ۱۸۰ســانتیمتر بــوده کــه در جریــان
ریــزش دیــواره هــا و ســقف تونــل کشتهشــده اســت.
ازجملــه اشــیایی کــه همــراه مــرد نمکــی  ۲یافــت شــد تکــه
ســبد و میخهــای چوبــی ،طنابهــای گیاهــی و منســوجات
اســتازجمله اشــیایی کــه همــراه ایــن مــرد نمکی یافت شــد
میتــوان بــه تکــه ســبد و میخهــای چوبــی ،طنابهــای
گیاهــی و منســوجات اشــاره کــرد.
کشــف اتفاقــی مــرد نمکــی  ۲و مجموعـهای از اشــیا موجــب
ازســرگیری پژوهــش هــای باستانشناســی در معــدن نمــک
چهــر آبــاد بعــد از گذشــت  ۱۱ســال شــد.
ســریال مــردان نمکــی معــدن چهــر آبــاد بــا کشــف مــرد
نمکــی جدیــد هماننــد مــرد نمکــی شــماره ســه در پــی
باطلــه بــرداری در زمســتان ســال  ۸۳تــداوم یافــت و بــه
دلیــل کشــف مومیایــی توســط بولــدوزر ،ایــن جســد نیــز
بهصــورت متالشیشــده و تکهتکــه یافــت شــد.
بقایــای مومیایــی یــا همــان مــرد نمکی  ۳شــامل اســتخوان،
لبــاس و قســمتهایی از بافــت نــرم بــود کــه همچــون
معدنچیــان دیگــر براثــر ریــزش تونــل و ســقوط یــک ســنگ

MEHR

چنــد تنــی روی او کشتهشــده اســت.
بــه هنــگام کشــف جســد در وضعیــت
دمــر قــرار داشــت .بــه شــکلی کــه صــورت و قســمت جلــوی
بــدن روی خــاک قرارگرفتــه بــود.
دســت هــا از ناحیــه آرنــج خمشــده ،دســت چــپ روی زمین
و دســت راســت در حالــت تقریبـاً مشــت شــده اســت .پــای
راســت بهصــورت نیمهبــاز و پــای دیگــر جمــع شــده در زیــر
شــکم قــرار داشــت .باوجــود شکســتگی جمجمــه در چنــد
قســمت ،دلیــل مــرگ بــر اســاس تحقیقــات انجامیافتــه
توســط دکتــر شــکوهی بــا عکسبــرداری سیتیاســکن،
فشــار بــر قفســه ســینه و پارگــی قلــب درنتیجــه ریــزش
تون ـل هــا و ریــزش خــاک و آوار روی وی بــوده اســت.
بــر اســاس تحقیقــات انجامگرفتــه مشــخص شــد ایــن
مومیایــی طبیعــی ،پســر جوانــی بــوده کــه بــه هنــگام مرگ
حــدود  ۱۶ســال داشــته اســت .قــد ایــن مومیایــی  ۱۷۰تــا
 ۱۷۵ســانتیمتر اســت .بــر گــوش هایــش حلقههایــی از
جنــس نقــره دیــده میشــود .موهــای ســر وی کوتــاه و بــه
رنــگ خرمایــی اســت.
بــه همــراه ایــن جــوان مومیاییشــده ،اشــیای
جالبتوجهــی نیــز کشــف شــد .یکــی از ایــن اشــیا چاقــوی
فلــزی بــا دســته اســتخوانی اســت کــه در غالفــی چرمــی
بــه کمربنــد پارچ ـهای او بستهشــده اســت .از اشــیای دیگــر
میتــوان بــه دو کــوزه کوچــک ســفالی ســالم اشــاره کــرد.
همچنیــن طنابهــای گیاهــی ،یکمهــره کوچــک بــا
لعــاب آبــی ،یــک پیســوز ســالم دودزده ۱۱ ،تکــه ســفال  
نیــز همــراه ایــن جســد یافــت شــده اســت.
سرپرســت هیئــت کاوش معــدن چهرآبــاد زنجــان بــا بیــان
اینکــه اولیــن مومیایــی مــردان نمکــی در ســال ۱۳۷۲
کشــف شــده اســت  ،گفــت :درهمــان زمــان مشــخص شــد
کــه معــدن کارانــی وجــود داشــته کــه کار معــدن انجــام
مــی دادنــد و در حــال حاضــر نیــز کاوش هــا ادامــه دارد تــا
اطالعــات بیشــتری در ایــن خصــوص بدســت آیــد.
سرپرســت هیئــت کاوش معــدن چهرآبــاد زنجــان بــا اشــاره
بــه اینکــه در معــدن چهرآبــاد شهرســتان ماهنشــان نمــک
اســتخراج شــده اســت ،اظهــار داشــت :مطالعــات از ســال
 ۲۰۱۰میــادی 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.
عالــی افــزود :فعالیــت هایــی کــه تــا بــه امــروز صــورت
گرفتــه اســت در قالــب یــک کتــاب بــه دوزبــان انگلیســی
و فارســی گــردآوری شــده و مجموعــه کارهــا و کاوش هــای
راجــع بــه معــدن در کتــاب چــاپ شــده اســت.
سرپرســت هیئــت کاوش معــدن چهرآبــاد زنجــان بــا بیــان
اینکــه مومیــای دیگــر در ســال  ۸۳پیــدا شــد کــه در دو
فصــل موفــق شــدیم بقایــای انســانی مــردان نمکــی را پیــدا
کنیــم ،گفــت :امســال در ادامــه فصل ســوم کاوش مشــترک
کــه اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان زنجــان بــا مــوزه و
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دانشــگاه بوخــوم آلمــان در پــی انعقــاد تفاهمنامــه طــی
ســال  2010داشــته ،در دســت انجــام دارد کــه طــی ایــن
برنامــه کــه از حــدود دو هفتــه پیــش آغــاز شــده ایــن فصــل
در ســه قســمت کاوش باستانشناســی ،مطالعــات محیطــی
باستانشناســی و همچنیــن مطالعــات ژئوفیزیــک انجــام
خواهــد شــد.
عالــی تصریــح کــرد :تفاهــم نامــه ای بیــن دانشــگاه و مــوزه
بوخــوم آلمــان در زمینــه معــدن کاری و باســتان شناســی
بســته شــده تــا بتوانیــم زندگــی و اوضــاع اجتماعــی و
اقتصــادی معــدن کاران ان زمــان را بازســازی کنیــم.
از ویژگیهای بسـیار مهـم این مومیایی طبیعـی ،لباس کامل
اسـت کـه بر تـن او دیـده میشـود .ایـن لبـاس از باالپوشـی
بلنـد ،یـک شـلوار و کفش چرمی تشکیلشـده اسـت.
مــرد نمکــی پنجــم در کاوش فصــل دوم در حالــی یافت شــد
کــه بهجــز ســر بقیــه قســمت هــای بــدن زیــر صخــره و
ســنگ هــای آواری بــزرگ قرارگرفتــه بــود مــرد نمکــی
پنجــم در کاوش فصــل دوم در حالــی یافــت شــد کــه بهجــز
ســر بقیــه قســمت هــای بــدن زیــر صخــره و ســنگ هــای
آواری بــزرگ قرارگرفتــه بــود  .شــکل جســد نشــان م ـیداد
کــه ایــن شــخص نیــز همچــون نمونههــای قبلــی براثــر
حادثــهای کــه منجــر بــه تخریــب و ریــزش تونــل شــده،
کشــته و مدفونشــده اســت.
برخــاف مومیایــی نمکــی شــماره  ۴بیشــتر بافــت بــدن مرد
نمکــی پنجــم پوسیدهشــده و از بیــن رفتــه و بافت نــرم فقط
در قســمتهایی کوچــک از دودســت ،پاهــا بخــش هایــی از
صــورت ،ســینه و لگــن باقیمانــده بــود .کــم بــودن میــزان
نمــک در ایــن محیــط ،نفــوذ آب از بــاالی کــوه بــه ایــن
بخــش از معــدن ،از دالیــل اصلــی پوســیده شــدن زیــاد مــرد
نمکــی  ۵اســت.
پیــش از کاوش هــای دو فصــل  ۸۳و  ۸۴در معــدن نمــک
چهــر آبــاد ،بــر اســاس یافتههــای ســال  ۷۲تصــور بــر ایــن
بــود کــه معــدن ،محــل کشــته شــدن شــاهزاده ساســانی و
یــا نماینــده هیئــت حاکمــه اقــوام ســکایی در ســده  ۸پیــش
از میــاد بــوده اســت .امــا بــا کاوش هــای دو فصــل اخیــر
مشــخص شــد کــه همــه مومیایـی هــای مکشــوفه از معدن،
کارگرانــی بودنــد کــه درنتیجــه ریــزش معــدن و فروریختــن
دیوارههــا و ســقف و تونــل هــا کشــته و مدفونشــدهاند.
بــر اســاس آزمایــش هــا مشــخص شــد کــه مــرد نمکــی ،۳
 ،۵ ،۴مربــوط بــه دوره هخامنشــی بــا قدمــت حــدود ۲۳۰۰
ســال و مــرد نمکــی  ،۲ ،۱مربــوط بــه دوره ساســانی ،بــا
قدمــت حــدود  ۱۵۰۰تــا  ۱۷۰۰ســال قبــل اســت .بنابرایــن
بــا توجــه بــه شــواهد و مــدارک موجــود ،ریــزش تونــل هــای
معــدن چهــر آبــاد ،دســتکم دو بــار رخداده اســت.
در حــال حاضــر بهاســتثنای مومیایــی نمکــی شــماره یــک
کــه در مــوزه ملــی نگهداشــته میشــود ،ســایر اجســاد
و اشــیای بهدســتآمده از معــدن چهرآبــاد در مــوزه
ذوالفقــاری زنجــان ،تحــت نظــارت کارشناســان مربــوط
نگهــداری میشــوند.
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گردشــگری نــوروزی
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موزه ارومیه؛گنجینهای از آثار اوراتویی تا قاجار/سفری به عمق تاریخ
مــوزه ارومیــه دومیــن گنجینــه غنــی کشــور ،ســرایی بــرای
نمایــش تاریــخ و تمــدن  ۹هــزار ســاله ایــران زمیــن بــا ۳۰
هــزار قطعــه شــی تاریخــی در بخشــهای مختلــف اســت.
ایــن مــوزه در ســال  ۱۳۴۶ش بنــا شــد و دارای یــک تــاالر
بــزرگ مخصــوص اشــیای باســتانی و تاریخــی دورههــای
مختلــف تاریخــی و تــاالری کوچــک اســت کــه بــه مــوزه
مــردم شناســی اختصــاص دارد.
در مــوزه ارومیــه مجموع ـهای از کتابهــای نفیــس خطــی
کــه اکثــر آنهــا قــرآن مجیــد و کتــب دینــی و اســامی
اســت ،نگهــداری میشــود ،همچنیــن اشــیایی از دورههــای
مــا قبــل تاریــخ ،تاریخــی و اســامی و نیــز اشــیایی مربــوط
بــه هنرهــای ملــی و تزیینــی مــردم شناســی ،صنایــع
دســتی و ...نیــز در ایــن مــوزه بــه چشــم میخــورد.
مــوزه ارومیــه دومیــن مــوزه غنــی کشــور محســوب
میشــود و قدیمیتریــن آثــار آن متعلــق بــه هــزاره هفتــم
ق .م اســت .در ایــن مــوزه ســه خــط نوشــته از هــزاره اول
ق .م بــه نامهــای اســتل کلــه شــین ،اســتل موانــا و کتیبــه
محمودآبــاد نگهــداری میشــود کــه بــه خــط میخــی
اورارتوبــی اســت .جدیدتریــن آثــار ایــن مــوزه مربــوط بــه
دوره قاجــار اســت.
ایــن مــوزه از چهــار بخــش پیــش از تاریــخ ،تاریخــی،
اســامی و مــردم شناســی تشــکیل شــده اســت و اشــیای
نگهــداری شــده در آن متعلــق بــه هــزار اول تــا اواخــر دوره
قاجــار اســت.
وجــود کتیبههــای منحصــر بــه فــرد تاریخــی از جملــه
کتبیــه اوراتوریــی ،ســالن نگهــداری ســاعتهای قدیمــی،
بخــش مــردم شناســی و اشــیا باســتانی و تاریخــی را از
ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد مــوزه ارومیــه اســت و در
ایــن مــوزه ســاعت قدیمــی متعلــق بــه قــرن  ۱۷نگهــداری
میشــود.
گنجینــهای از آثــار مــا قبــل تاریــخ تــا دوره
اســامی
در ایــن مــوزه ســه خــط نوشــته از هــزاره اول ق .م بــه
نامهــای اســتل کلــه شــین ،اســتل موانــا و کتیبــه
محمودآبــاد نگهــداری میشــود کــه بــه خــط میخــی
اورارتوبــی اســت ،جدیدتریــن آثــار ایــن مــوزه مربــوط بــه
دوره قاجــار اســت.
ایــن مــوزه از چهــار بخــش پیــش از تاریــخ ،تاریخــی،
اســامی و مــردم شناســی تشــکیل شــده اســت و اشــیای
نگهــداری شــده در آن متعلــق بــه هــزار اول تــا اواخــر دوره
قاجــار اســت.
در ایــن مــوزه بیــش از  ۳۰هــزار قلــم اشــیای تاریخــی
نگهــداری میشــود کــه  ۵۰۰قلــم آن از مــوزه ملــی بــه
ایــن گنجینــه منتقــل شــدهاند ،مــوزه دارای دو تــاالر بــزرگ
و کوچــک اســت کــه در تــاالر بــزرگ نســخ خطــی و آثــار

متعلــق بــه دورههــای مــا قبــل تاریــخ و تاریخــی و نیــز آثــار
بازیافتــه از مــرز بــازرگان در غرفههــای مســتقل و جداگانــه
بــه معــرض نمایــش درآمــده اســت.
تــاالر کوچکتــر بــه مــوزه مــردم شناســی تعلــق دارد کــه
پوشــاک و زیــورآالت مناطــق مختلــف ایــران و بــه ویــژه
طوایــف و تیرههــای ســاکن آذربایجــان غربــی همــراه بــا
دیگــر آثــار زندگــی مــردم منطقــه بــه نمایــش درآمــده
اســت.
هــم اکنــون مــوزه دارای یــک گنجینــه نگهــداری آثــار
و امــوال ،آزمایشــگاه و کارگاه مرمــت اشــیاء ،کتابخانــه ،دو
ســالن باســتان شناســی و مــردم شناســی ،بخــش فــروش
نشــریات و آمفــی تئاتــر اســت.
سفری به عمق تاریخ و تمدن
در بخــش مــا قبــل تاریخ ایــن مــوزه اشــیای مربوط بــه دوره
مــا قبــل تاریــخ کــه در حفاریهــای تپههــای اســماعیل
آبــاد ،املــش گیــان ،حســنلوی نقــده ،ســیلک کاشــان،
دینوخــواه و عمارلــو بــه دســت آمــده و شــامل اشــیای
ســفالی خــام ،پختــه و مفرعــی اســت ،در معــرض نمایــش
عمــوم قــرار دارد.
بخــش تاریخــی لرســتان :اشــیای تاریخــی ایــن بخــش کــه
در منطقــه لرســتان کشــف شــده اســت ،بیشــتر مفــرغ و
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
بــه قبــل از اســام اســت .ایــن اشــیاء بیشــتر ســفالی و
فلــزی اســت و مربــوط بــه نواحــی شــوش،
دیلمــان ،خورویــن ،نــوروز محلــه ،ری،
رودبــار ،گــری ،رحمــت آبــاد ،ســیاهکل،
عمارلــو و نهاونــد اســت.
بخــش ســکهها :ایــن بخــش شــامل
ســکههایی از دورههــای قبــل از اســام و
حکومتهــای قبــل از اســام در ایــران و
نیــز ســکههایی از ادوار اســامی امویــان،
عباســیان ،آل بویــه ،ســاجقه ،اتابــکان،
مغــول ،تیموریــان ،آل جالیــر ،آق قویونلــو،
صفویــه و زندیــه اســت.

بخــش اســامی :اکثــر اشــیای مــوزهای ارومیــه متعلــق بــه
دورههــای اســامی و نشــان دهنــده تمــدن اســام در ایــن
خطــه و تأثیــر آن در ســاخت و پرداخــت ظــروف و آثــار
تاریخــی اســت.
اشــیای ایــن بخــش ظــروف بــی نهایــت ظریــف بــا خطــوط
کوفــی یــا آیاتــی از قــرآن مجیــد و همچنیــن ســر علمهــای
ایــام ســوگواری ،نوشــتههای کوفــی و عربــی و آیاتــی
از کتــاب مقــدس آســمانی اســامی هســتند و از مناطــق
مختلــف کشــور جمــع آوری شــدهاند.
ایــن اشــیا از تاریــخ رواج دیــن مبیــن اســام تــا قــرن
چهاردهــم هـــ .ق را شــامل میشــوند .ایــن اشــیاء شــامل
ظــروف ســفالین و اشــیای فلــزی اســت کــه از گــرگان ،ری،
کــرج ،قوچــان ،ســبزه وار ،نیشــابور ،اراک ،کاشــان ،ســاوه،
شــوش ،گنبــد کاووس ،بیرجنــد و اصفهــان بــه دســت آمده
اســت.
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بخــش مــردم شناســی :در بخــش مــردم شناســی مــوزه
ارومیــه لباسهــا و وســایل مربــوط بــه قــرون گذشــته،
اشــیای مســی ،برنجــی ،شیشــهای ،پارچــهای ،ســفالین و
تخت ـهای و همچنیــن مجســمههایی از اقــوام و عشــیرههای
مختلــف کشــور بــا لباسهــای محلــی بــه نمایــش گذاشــته
شــده اســت.
بخــش هنرهــای تزیینــی :در ایــن بخــش اشــیای بســیار
جالبــی چــون خــط نوشــتهها و آیاتــی از قــرآن مجیــد
بــه خــط نســخ و نســتعلیق و تابلــو و مینیاتــور و مرقــع و
قلمدانهایــی از قــرون ســیزدهم و چهاردهــم هـــ .ق بــه
نمایــش گذاشــته شــده اســت.
آذربایجــان غربــی عــاوه بــر مــوزه ارومیــه دارای موزههــای
تاریخــی از جملــه خــوی ،میانــدوآب ،ســایت مــوزه مجموعه
جهانــی تخــت ســیلمان ،نقــده ،مهابــاد اســت کــه ایــام
تعطیــات نــوروز بهتریــن فرصــت بــا آشــنایی بــا تاریــخ و
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تمــدن کهــن ایــران اســامی اســت.
موزههــای آذربایجــان غربــی آمــاده میزبانــی از
مســافران نــوروزی
مــوزه خــوی :ایــن مــوزه در ســال  ۱۳۴۸تأســیس شــد و
شــامل واحــد اداری بــا دو تــاالر نمایــش اســت .در ایــن
مــوزه اشــیای تاریخــی ،هنــری و مــردم شناســی در معــرض
تماشــای مــردم گذاشــته شــده اســت.
ایــن مــوزه آثــاری متعلــق بــه ادوار پیــش از تاریــخ ،دوره
تاریخــی و اشــیایی مربــوط بــه هنرهــای ملــی و تزیینــی
را بــه نمایــش میگــذارد .همچنیــن برخــی از اشــیای ایــن
مــوزه از مــوزه ایــران باســتان بــه ایــن مــوزه آورده شــده
اســت.
بخــش دیگــر ایــن مــوزه تحــت عنــوان مکشــوفه اســت و
شــامل اشــیایی اســت کــه بــه هنــگام عبــور قاچــاق از مــرز

بــازرگان ضبــط شــدهاند .تعــداد اندکــی از اشــیاء
نیــز از مخــزن مــوزه ارومیــه بــه ایــن مــکان
منتقــل شــدهاند و بخــش مــردم شناســی را
تشــکیل میدهنــد.
درایــن مــوزه اشــیای منحصــر بــه فــردی وجــود
دارد .از جملــه :کتیبــه ســنگی فرمــان شــاه
طهماســب صفــوی در ســال  ۹۱۸هـــ .ق مبنــی بر
بخشــودگی و تخفیــف مالیــات کــه نــام خــوی در
آن آمــده اســت.
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
جملــه دیگــر آثــار ارزشــمند ایــن مــوزه ،کتــب
خطــی اهدایــی بــه مــوزه اســت.
مــوزه میانــدوآب :ایــن مــوزه در ســال ۱۳۴۷
ش تأســیس شــد و دارای هشــت بخــش اســت:
آثــار برنــزی و مفرغــی مربــوط بــه دوره پیــش
از تاریــخ ،آثــار ســفال و مفــرغ مربــوط بــه دوره
اســامی ،انــواع ســکهها ،آثــار مفــرغ و برنــز و
ســفالهای مربــوط بــه لرســتان ،آثــار هنرهــای
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تزیینــی ،آثــار مربــوط بــه هنرهــای ملــی ،آثــار مــردم
شناســی ،آثــار مرمــر ،ســفال ،شیشــه ،عقیــق ،ســنگ
الجــورد و مفــرغ.
مــوزه نقــده :تپــه باســتانی حســنلو یکــی از مراکــز تمدنــی
مهــم ایــران در هزارههــای نخســتین ق .م بــه شــمار
مـیرود .امــروزه کمتــر مــوزهای در ایــران اســت که اشــیایی
از ایــن تپــه را در خــود بــه یــادگار نداشــته باشــد .از ایــن
رو مــوزه نقــده در ســال  ۱۳۷۸ش در داخــل شــهر نقــده
افتتــاح شــد.
ایــن مــوزه آثــار تاریخــی و باســتانی تپــه حســنلو را در بــر
میگیــرد .ایــن مــوزه دارای یــک ســالن بــزرگ و یــک
مرکــز نگهــداری اشــیای باســتانی اســت .از جملــه آثــار
موجــود درایــن مــوزه ،مــوالژی از جــام طالیــی حســنلو در
ابعــاد واقعــی آن اســت .از دیگــر آثــار موجــود درایــن مــوزه
آثــار ســفالین و مفرغــی بســیار زیبایــی از تپــه حســنلو
اســت.
 ۱۱مــوزه و ســایت مــوزه بــرای بازدیــد
مســافران نــوروزی آمــاده شــد
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری آذربایجــان غربــی در ایــن خصــوص
گفــت :امســال  ۲۲مــکان تاریخــی در ســطح
اســتان از جملــه یــازده مــوزه و ســایت مــوزه
آمــاده بازدیــد بــرای مســافران نــوروزی اســت.
جلیــل جبــاری در خصــوص برخــی از اقدامــات
انجــام شــده در ایــن زمینــه گفــت :مــا تمهیــدات
الزم را بــرای آراســتگی و پاکســازی فضاهــای
درونــی وبیرونــی موزههــا ،بازآمــوزش کادر اداری
و تهیــه بروشــورهای اطــاع رســانی در نظــر
گرفتهایــم و ایــن اقدامــات هــم اکنــون در دســتور
کار قــرار دارنــد.
وی ادامــه داد :اســتان آذربایجــان غربــی دارای
 ۱۱مــوزه و ســایت مــوزه تاریخــی -فرهنگــی مــن
جملــه در شــهرهای ارومیــه ـ میانــدوآب ـ خــوی
ـ مهابــاد ـ ماکــو ـ نقــده میباشــد کــه از ایــن
تعــداد ،مجموعــه تخــت ســلیمان تــکاب و قــره
کلیســای چالــدران در فهرســت آثــار تاریخــی
جهــان ثبــت شــدهاند.
جبــاری تصریــح کــرد :در طــول ســال بــا توجــه
بــه بودجــه ای کــه تخصیــص داده مــی شــود
مــا همــواره طرحهــای ســاماندهی و ارتقــاء مــوزه هــا را در
دســتور کار قــرار داریــم و در ایــام ویــژه تعطیــات نــوروز
بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی بازدیدکننــدگان ،ارائــه خدمــات
مــوزه ای نیــز بایســتی متناســب بــا آن هــم از نظــر کیفــی
هــم کمــی افزایــش یابــد.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی هــم بــا اشــاره
بــه بخشــنامه جدیــد اداره کل مــوزه هــا و امــوال منقــول
ســازمان متبــوع ،اعــام کــرد :نــرخ ورودی تمامــی مــوزه
هــا ،کاخ مــوزه هــا و ســایت مــوزه هــای اســتان در ایــام
تعطیــات نــوروز تغییــر نمــی یابــد و ســاعات بازدیــد نیــز
همــه روزه از  9صبــح لغایــت  7بعدازظهــر تعییــن شــده
اســت.
محمــد فتحــی افــزود :ســعی شــده فضــای داخلــی مــوزه ها
را متناســب بــا حــال و هــوای نــوروز و ســال جدیــد از طریق
ســفره آرائــی هــای بومــی و دیگــر نشــانه هــای محلــی
مربــوط بــه نــوروز ،تزئیــن شــود مضافــاً اینکــه برگــزاری
نمایشــگاههای آثــار فرهنگــی و صنایــع دســتی و اجــرای
مســابقات فرهنگــی -هنــری از دیگــر برنامــه هــای جنبــی
خواهــد بــود.
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نبض هیجان در دیار جاذبههای ناشناخته؛ از کهنترین جنگل تا پل معلق
جاذبههــای پنهــان گردشــگری اردبیــل موجــب شــده
اســت ایــن روزهــا ،مشــتاقان بســیاری بــرای تجربــه هیجــان
بــه تاریــخ و طبیعــت ایــن اســتان ســفر کننــد ،جایــی کــه
جاذبههــای بکــر گردشــگران را بــه خــود میخوانــد.
از نامگــذاری اســرار آلــود اردبیــل کــه تغییــر یافتــه
ترکیب(آرتا+ویــل) بــه معنــی شــهر مقــدس اســت تــا
بازماندههــای باســتانی از دل خــاک بیــرون آمــده آن
حکایــت از تاریخــی ناشــناخته دارد.
از خانههــای تاریخــی معاصــر کــه بگذریــم ،میتــوان رد
اولیــن انســانهای ســاکن در فــات آســیا و در ادامــه ردی
از تمدنهــای دورههــای مختلــف را در شــهرهای مختلــف
اردبیــل جســتجو کــرد.
مطالعــه باســتانی اردبیــل کــه امــروز بــه جاذبــه گردشــگران
تبدیــل شــده ،زمانــی کــه در کنــار طبیعت ایــن اســتان قرار
میگیــرد ،ترکیــب هیجــان و اشــتیاق کشــف ناشــناختهها
را بــرای گردشــگران بــه همــراه دارد.
امــروز کارشناســان از تبدیــل اردبیــل بــه قطــب گردشــگری
هیجــان در کشــور میگوینــد ،منطقــهای کــه توســط
گردشــگران ریزبیــن و جویــای شــگفتی زمانی کشــف شــده
و ســرریز سیلآســای گردشــگران را شــاهد خواهــد بــود.
بررســیها نشــان میدهــد برخــی جاذبههــای گردشــگری
اســتان اردبیــل در آینــده نزدیــک مــورد اســتقبال کمنظیــر
قــرار گرفتــه و گردشــگران همچــون گنجــی ناشــناخته در
افــزودن آن بــه لیســت مقاصــد خــود اقــدام خواهنــد کــرد.
غارهای تاریخی با ردپای تمدنهای نخست
از جملــه جاذبههــای کمتــر شــناخته شــده اردبیــل،
جــای پــای تمدنهــای نخســت در ایــن اســتان اســت.

بهطوریکــه هــم اینــک آثــار باســتانی بازمانــده حکایــت
از آن دارد کــه قدمــت شــهرهای اردبیــل بــه تمدنهــای
نخســت و اعصــار اولیــه پیدایــش تمــدن بازمیگشــته اســت.
ازجملــه ایــن جاذبههــا روســتای تاریخــی «کنــزق»از
توابــع ســرعین در دامنــه کــوه ســبالن اســت کــه از شــمال
بــه روســتای اردیموســی ،از جنــوب بــه روســتای تاریخــی
کلخــوران ،از شــرق بــه روســتای آققلعــه و از غــرب به شــهر
ســرعین محــدود شــده اســت.
در چنــد ســال گذشــته حفرههــای صخــرهای 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
میشــود و بیانگــر پیچیدگــی و گســترگی حیــات در دامنــه
کــوه ســبالن اســت.
معــاون میــراث فرهنگــی اســتان اردبیــل تصریــح کــرد:
معمــاری صخــرهای روســتای متروکــه کنــزق کــه در امتــداد
شــرق و جنــوب شــرقی دره سرســبز ایــن روســتا بــر روی
ســنگهای رســوبی آهکــی و ماســهای متراکــم شــکل
گرفتــه و توســعه پیــدا کــرده اســت از جملــه آثــار برجســته
اســتان بــرای تکمیــل مطالعــات معمــاری صخــرهای
آذربایجــان و ایــران محســوب میشــود.
منصــور عالیقــدر افــزود :واحدهــای مســکونی و دامــی
ایــن روســتا در سراشــیبی تپــهای بهصــورت خانههــای
زیرزمینــی طراحــی و بــا اشــکال مختلــف کنده شــده اســت
و درواقــع بــا طرحــی منظــم ابعــادی متنــوع و ناهمگــون
محــل اســتقرار انســان و دام بــوده اســت.

وی تأکیــد کرد :مشــخصه دیگــر واحدهــای معمــاری کنزق،
فضاهــای متمایــل بــه چهارگــوش و داالنهــای راستگوشــه
یــا هاللــی مشــاهده میشــود کــه در بخشهایــی از آنهــا
محفظههایــی بــه طــرز طاقچههــای قوســی جهــت قــرار
دادن مشــعل و وســایل روشــنایی تعبیــه شــده اســت.
معــاون میــراث فرهنگــی اســتان افــزود :نــور و هــوای ایــن
واحدهــا از طریــق روزنههــای گــرد موجــود تأمیــن میشــده
اســت؛ البتــه چنیــن ســبکی در بیشتــر مراکــز معمــاری
صخــرهای ایــران و آذربایجــان قابلمطالعــه و شناســایی
اســت.
بــه گفتــه عالیقــدر براســاس بررســیهای میدانــی تاریــخ
قدیمیتریــن دوره اســتقرار روســتای کنــزق بــه هــزاره اول
قبــل از میــاد میرســد .ضمــن آنکــه در دوره اســامی
ایــن روســتا بــه حیــات خــود ادامــه داده امــا همزمــان بــا
زلزلــه اردبیــل در ســال  ۱۳۷۵متروکــه شــد.
بــا انعــکاس جاذبههــای گردشــگری کنــزق ،فرمانــدار
ســرعین از آغــاز بــه کار تــور گردشــگری بــه مقصــد
جاذبههــای تاریخــی و باســتانی ســرعین خبــر داده اســت.
عاطــف ناصــری تصریــح کــرد :در طــول تعطیالت تابســتانی
امســال تــور بازدیــد از جاذبههــای کمتــر شــناخته شــده
شهرســتان ســرعین دایــر میشــود.
وی تأکیــد کــرد :هــر چنــد ســرعین بــه عنــوان شــهر
چشــمههای بهشــتی و آبهــای گــرم معدنــی شــناخته
میشــود ،امــا جاذبههــای گردشــگری دیگــری در
شهرســتان ســرعین وجــود دارد.
فرمانــدار ســرعین تأکیــد کــرد :ایــن تــور در نظــر دارد
مقاصــد گردشــگری از جملــه غــار کنــزق ،تپــه آناهیتــا ،دره
ورنیــاب شــامل تپــه و غار باســتانی و روســتای
بیلــه درق را بــه مســافران معرفــی کنــد.
شــهر یــری و اســرار پنهــان ســنگ
افراشــتهها
دیگــر جاذبــه منطقــه باســتانی شــهر «یــری»
چنــان چــه از نامــش پیداســت محــل اســتقرار
تمدنــی کهــن اســت کــه در دهــه  ۸۰بــا
کاوشهــای باستانشناســی انقالبــی در
قدمــت تاریخــی اســتان اردبیــل رقــم زد و
تاریــخ ایــن منطقــه را تــا اواخــر دوره نوســنگی
بــه عقــب بــرد.
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ایــن منطقــه در چهــار هــزار هکتــار بــرای اولیــن بــار در
ســال  ۱۹۴۷توســط چارلــز برنــی باستانشــناس مــورد
کاوش قــرار گرفــت و بهعنــوان «قلعــه ارجــق» از ســوی وی
معرفــی شــد.
در فصلهــای بعــدی کاوش در ســالهای  ۸۲تــا  ۸۴چهــار
منطقــه در شــهر یــری شناســایی شــد و رمــوزی کــه گمــان
میشــد برنــی در شــناخت آن موفــق عمــل کــرده اســت بــا
مطالعــات بیشــتر بــه یافتههــای جدیــدی رســید تــا اعــام
نظــر در خصــوص ایــن منطقــه را بــا احتیــاط بیشــتر همــراه
کنــد.
چهاربخشــی کــه در منطقــه شــهر یــری کاوش شــده اســت
شــامل محــدوده قلعــه ،گورســتان عصــر آهــن ،معبــد و
محوطــه قوشــا تپــه اســت که هــر یــک باوجــود دسـتکاری
متعــدد افــراد ســودجو و بیتوجهــی در حفاظــت دقیــق
و اصولــی از ایــن منطقــه همچنــان اســرار مگویــی دارد
کــه آدمــی را در مقابــل ،تــاش جانفرســا بــرای ســاخت
چنیــن مواریثــی و عقــل و اســتدالل گذشــتگان و اولیــن
انســانهایی کــه در ایــن بخــش از کــره خاکــی زیســتهاند،
متحیــر میســازد.
بخشــی از محوطــه شــهر یــری شــامل دیــوار دفاعــی و قلعــه
اســت کــه ایــن دیــوار توســط چارلــز برنــی بــه ثبت رســید و
بااینوجــود رمــوز معمــاری آن موجــب شــد در ســال  ۸۲بــار
دیگــر کاوشهــای دقیقتــری در خصــوص آن انجــام شــود.
دیــوار دفاعــی قلعــه کــه از چینــش ســنگهای درشــت
حاصلشــده اســت بــه گفتــه علیرضــا هژبــری نوبــری
باستانشــناس ،ســاختار ســیلکوپین داشــته و بــدون
اســتفاده از مــاط بــا روی هــم آوردن ســنگها بــه شــکل
اصولــی احداثشــده اســت.
بــه گفتــه هژبــری نوبــری بــا کشــف قبــور باســتانی در
کاوشهــای ســال  ۸۲وابســتگی اســتل هــا بــه قبــور منتفــی
شــد و هفــت داالن کــه در طــول آنهــا ســنگ افراشــته
چیــده شــده اســت شناســایی شــدند.
وی افــزود :زمانــی میتــوان در خصــوص اعجــاز ایــن منطقــه
گفــت کــه درمجمــوع  ۵۳۷اســتل در معبــد بــه دســت آمــد
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کــه در هیــچ کجــای دنیــا مشــابه نــدارد و بهعنوانمثــال در
ترکیــه فقــط  ۳۰عــدد ،در آذربایجــان یــک عــدد اســت و
در مغولســتان هرچنــد زیــاد امــا بهصــورت انفــرادی اســت.
ایــن باستانشــناس تأکیــد دارد کــه ســاخت ایــن مجموعــه
بــا تفکــر و مدیریــت انجامشــده و هدفــی را دنبــال
میکــرده اســت بهطوریکــه کریــدور و داالن اصلــی
درســت در مقابــل کــوه ســبالن اســت.
مطالعــات بــر روی معمــای ســنگ افراشــتهها کــه اغلــب
بــه شــکل زن هســتند همچنــان ادامــه دارد و معمــای آنهــا
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
پروژههــای توســعه متعــددی پیرامــون دریاچــه اجــرا شــده
اســت.
شــهردار اردبیــل بــه توســعه فضــای ســبز و ایجــاد پــارک
پیرامــون دریاچــه اشــاره کــرد و افــزود :در ورودی دریاچــه
نیــز فضــای مناســبی بــرای اتــراق
گردشــگران فراهــم شــده اســت.
حمیــد لطفاللهیــان بــه اجــرای
بزرگتریــن رینــگ ســامت کشــور
در پیرامــون ایــن دریاچــه اشــاره
و تأکیــد کــرد :ایــن رینــگ بــه
طــول هفــت کیلومتــر بــوده کــه بــه
تازگــی تکمیــل شــده و در آینــده
ورود خــودرو بــه محوطــه پیرامــون
دریاچــه نیــز ممنــوع خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه یــک
پــروژه انســانمحور و بــا هــدف ارتقــا
ســامت شــهروندان اســت ،افــزود:
بــرای تــردد شــهروندان و بازدیــد از
دریاچــه زیرســاختهای مختلفــی
از جملــه قطــار برقــی تــدارک دیــده
شــده اســت.
بــه گفتــه شــهردار اردبیــل در
پیرامــون دریاچــه رســتوران ،پیســت
کمپهــای
دوچرخهســواری،
اقامتــی و امکانــات بــازی کــودکان
فراهــم شــده اســت.
در کنــار توســعه مراکــز اقامتــی و
امکانــات رفاهــی ،کمــپ قایقرانــی
نیــز در دریاچــه شــورابیل ایجــاد
میشــود کــه بــه تعبیــر رئیــس
هیئــت قایقرانــی اســتان میتوانــد
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خــود بــه یکــی از زمینههــای توســعه گردشــگری اســتان
تبدیــل شــود.
پرواز پاراگالیدرها بر روی پل معلق
نمونــه دیگــر تالقــی گردشــگری تاریخــی بــا گردشــگری
هیجــان را میتــوان در زیرســاختهای ایجــاد شــده
شهرســتان مشــگین شــهر مشــاهده کــرد.
بــه تعبیــر فرمانــدار مشــگین شــهر یکــی از جاذبههــای
جدیــد گردشــگری ایــن شهرســتان پــرواز بــا پاراگالیدرهــا
اســت.
میرعلــی رحیمــی زاده تصریــح کــرد :بــرای پــرواز
پاراگالیدرهــا مســیر گردولــی تــا پــادگان آموزشــی شــهید
بیگلــری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــه اینکــه مشــگین شــهر از اقلیــم کمنظیــری
بــرای ورزشهایــی از ایــن دســت برخــوردار اســت ،اضافــه
کــرد :در خــود مشــگین شــهر  ۳۰خلبــان 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
میتواننــد از طبیعــت مشــگین شــهر بــرای پــرواز پاراگالیدر
اســتفاده کننــد.
جاذبــه دیگــر گردشــگری مشــگین شــهر پــل معلــق بــر
روی رودخانــه خیاوچــای اســت .فرمانــدار مشــگین شــهر
در خصــوص ایــن جاذبــه گفــت :ایــن پــل بــا  ۳۲۵متــر
طــول ،عــرض دو متــر و ارتفــاع  ۸۰متــری از کــف رودخانــه
«خیاوچایــی» یکــی از جاذبههــای گردشــگری اســتان
اردبیــل محســوب میشــود و در طــول مــدت کوتــاه فعالیــت
خــود توانســته ســیل عظیمــی از گردشــگران را راهــی
مشــگین شــهر ســازد.
وی افــزود :در حــال حاضــر در کنــار پــل معلــق تفریحاتــی از
جملــه اسبســواری ،شترســواری و اســکیت تــدارک دیــده
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  ۳۵۰متــر در محــل
پــل معلــق مشــگین شــهر بــه اتمــام رســیده اســت.
وی افــزود :زیــپ الیــن پــل معلــق از یــک مــاه قبــل بــه
صــورت آزمایشــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بعــد از
دریافــت اســتانداردهای ســازهای و ایمنــی بــه صــورت
رســمی افتتــاح میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن زیــپ الیــن از نمونههــای
منحصربهفــرد کشــور اســت ،اضافــه کــرد :ســه کاربــر بــه
طــور همزمــان میتواننــد از زیــپ الیــن اســتفاده کننــد.
رحیمــی زاد همچنیــن بــه اجــرای زیــپ الیــن دیگــری بــه
طــول  ۷۰۰متــر در ورودی روســتای آق بــوالغ اشــاره کــرد
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و گفــت :زیــپ الیــن دوم نیــز توســط ســرمایهگذار بخــش
خصوصــی اجــرا میشــود.
وی معتقــد اســت بــا اجــرای زیــپ الیــن هــا مشــگین شــهر
و اســتان اردبیــل میتوانــد بــه قطــب گردشــگری هیجــان
در کشــور تبدیــل شــود.
بوینی یوغون و گردشگرانی که بازنگشتند
در شهرســتان نیــر جاذبــه گردشــگری کمتر شــناخته شــده
دیگــری در ســالهای اخیــر توســط باســتان شناســان
کشــف و بــه عنــوان ســایت باستانشناســی معرفــی شــده
اســت.
قلعــه و منطقــه باســتانی بوینــی یوغــون در روســتای
کورعباســلو نیــر یکــی از مهمتریــن دژهــای ایــن منطقــه
از قبــل از تاریــخ اســام بــوده و هماکنــون نشــانههایی از
تمــدن چهــار هــزار و  ۵۰۰ســاله پیــش از دوران مفــرغ تــا
عصــر اشــکانی و دوران اســامی در آن یافــت میشــود.
قلعــه بوینــی یوغــون (گردنکلفــت) روی قطعــات
عظیــم ســنگ واقــع شــده تــا جایــی کــه اســتحکام ایــن
دژ موجــب شــده مردمانــی کــه قرنهــا قبــل در ایــن
منطقــه میزیســتهاند بــاور خرافــی مبنــی بــر گــم شــدن
گردشــگران و افــراد کنجــکاو مراجعــه کننــده بــه قلعــه
داشــته باشــند.
امــروزه بــا ســاماندهی قلعــه و بررســی معمــاری آن علــل
بــروز اینگونــه خرافــات در بیــن مردمــان آن دوران
مشخصشــده چراکــه دیوارههــای ســنگی کــه ارتفاعــی
حــدود  ۳۰۰متــر دارنــد قلعــه را از دو جنــاح غیرقابــل
نفــوذ کــرده بنابرایــن دسترســی بــه آن غیرممکــن بــوده و
افــراد مراجعهکننــده کــه از ســوی دیگــر بازمیگشــتهاند،
گمشــده تلقــی میشــدهاند.
کارشــناس باستانشناســی اردبیــل معتقــد اســت بــا وجــود
آثــار شــاخص از چهــار هــزار ســال قبــل در ایــن منطقــه
عمــده رونــق ایــن قلعــه در دوران اشــکانی و همزمــان بــا
جنــگ ایــران و روم بــوده اســت.
میــر روحاهلل محمــدی تصریــح کــرد :در ایــن مقطــع تاریخی
بــا افزایــش جمعیــت مواجهیــم و قلعــه بیــش از آنکــه کاربرد
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نظامــی پیــدا کنــد محــل ســکونت
بــوده اســت.
وی افــزود :وســعت بالــغ بــر ۳۰۰
هکتــار و چنــد الیــه ای بــودن قلعه
نشــان دهنــده اســتمرار ســکونت
انســان از دوره اشــکانی تــا دوره
صفــوی اســت.
بــه گفتــه محمــدی واقــع شــدن
در ارتفاعــات و امــکان کنتــرل منطقــه در صــورت حملــه
دشــمن ،موقعیــت طبیعــی ،دســتیابی بــه آب و غــذای
کافــی و امــکان حفاظــت قابلتوجــه موجــب شــده قلعــه
بوینــی یوغــون در طــول تاریــخ هــم اســتفاده نظامــی و هــم
مســکونی داشــته باشــد.
فندقلو و هیجان تله کابین در صخرهها
در حــد فاصــل دو شــهر تاریخــی اردبیــل و نمیــن جنگلــی
واقــع شــده کــه عمــر آن را برابــر بــا شــکلگیری کــره
زمیــن تخریــب میزنند.جنــگل «فندقلــو» از مواریــث
کهــن طبیعــی اســتان اردبیــل اســت کــه بــه دلیــل تنــوع
گونههــای گیاهــی و جانــوری و طبیعــت ســحرانگیز هیجــان
هــر گردشــگری را بــر مــی انگیــزد.
ایــن جنــگل در مجمــوع  ۱۹گونــه جنگلــی متعلــق بــه  
هشــت تیــره و  ۱۷جـــنس شناســایی شــدهاند کــه از بیـــن
انــواع شناسایـــی شــده گونههــای نــادری نظیــر فنــدق،
ممــرز ،راش ،بلــوط ،بلنــد مــازو و بیدمشــک وجــود دارد.
وجــود درختــان فنــدق ،ســیب وحشــی ،گوجــه ســبز،
ازگیــل ،بــه ،تمشــک و تــوت فرنگــی از دیگــر زیباییهــای
طبیعــت ایــن جنــگل اســت کــه ایــن روزهــا شــمار آن
طبیعــت دوســتان ،پژوهشــگران و محققــان را شــگفتزده
کــرده اســت.
در ایــن جنــگل نزدیــک بــه  ۹۰گونــه گیاهــی رشــد و نمــو
دارنــد کــه میتــوان بــه گونــه احیاشــده «سوســن چلچــراغ»
کــه از گونههــای کمنظیــر در دنیــا بــوده و در کل کشــور
فقــط در دو منطقــه نمونههــای آن دیــده شــده اســت،
اشــاره کــرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگی اســتان اردبیــل جنــگل «فندقلو»
را از قدیمیتریــن جنگلهــای کــره زمیــن برشــمرد و
تصریــح کــرد  :ایــن جنــگل ادامــه جنگلهــای هیرکانــی مرز
اردبیــل و گیــان اســت و بــه عبارتــی جــزو قدیمیتریــن
جنگلهــای روی کــره زمیــن محســوب میشــود.
حاجـیزاده معتقــد اســت ایــن جنــگل در پنــج هــزار هکتــار
مجموعــه بینظیــری از گونههــای منحصربهفــرد گیاهــی و

جانــوری را شــامل میشــود کــه نیازمنــد شناســایی اســت.
اوج چشـمنوازی طبیعــت فندقلــو را در فصــل رویــش فنــدق
و گلهــای بابونــه آن بایــد دیــد .گونههــای فنــدق شناســایی
شــده در ایــن جنــگل بــه حــدی از تنــوع و تمایــز برخــوردار
اســت کــه مرکــز تحقیقاتــی بــه همیــن منظــور راهانــدازی
شــده اســت.
زیبایــی ســحرانگیز جنــگل فندقلــو از ســمت گردنــه حیران
نیــز قابــل مشــاهده اســت .در گردنــه حیــران و نزدیــک
پایــگاه امــداد و نجــات هاللاحمــر تلهکابیــن حیــران دایــر
شــده کــه زیباییهایــی گردنــه را بــه طبیعــت فندقلــو پیوند
میزنــد.
تلهکابیـن حیـران بـه طـول هـزار و  ۵۰۰متـر در محـدوده
روسـتای حیران و ونهبیـن قرار دارد و مسـیر تلهکابین حیران
از جاده آسـتارا بـه اردبیل در منطقـه حیران آغاز شـده و وارد
جنگل فندقلو میشـود .در ابتـدا ،انتها و مسـیر این تلهکابین
امکانات رفاهی ،پیسـت کارتینگ ،سـورتمه ،هتـل ،زیپ الین
و رسـتوران احداث شـده است.
تلهکابیــن در نقطــهای از گردنــه حیــران قــرار گرفتــه
کــه از طــرف شــرق بــه دریــای خــزر و شــهر آســتارا و
چشــماندازهای زیبــای گردنــه حیــران و از طــرف غــرب
و جنــوب بــه جنگلهــای زیبــای فندقلــو و از شــمال نیــز
بــه مــرز ایــران بــا جمهــوری آذربایجــان مشــرف اســت .ایــن
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تلهکابیــن دارای  ۳۰کابیــن شــش نفــره معمولــی و ســه
کابیــن ویــژه  VIPبــوده و ایســتگاههای آن از اســتانداردترین
ایســتگاههای موجــود در تلهکابینهــای کشــور اســت.
عــاوه بــر ایــن در داخــل جنــگل یــک اســتخر آب گــرم
بــه نــام «مشــه ســویی» وجــود دارد کــه آب آن خاصیــت
درمانــی دارد و افــراد زیــادی بــه ایــن دلیــل بــه ایــن مــکان
مراجعــه کــرده و چنــد روزی را داخــل جنــگل و در کنــار
اســتخر آب گــرم و آبشــاری کــه در منطقــه قــرار داد ،اقامــت
میکننــد.
جاده رویایی اسالم برای گردشگران خوشذوق
طبیعــت بکــر و دســتنخورده ،زیباییهــای وحشــی
جنگلــی ،زندگــی ســنتی افــراد بومــی ،تولیــد عســلهای
نــاب ،وجــود آبشــار و دریاچــه ،دشــت وســیع گل و گیاهــان
کمیــاب و ...از جملــه ویژگیهایــی اســت کــه گردشــگران
میتواننــد در یــک جــاده  ۷۰کیلومتــری یــک جــا همــه
ایــن مواهــب و دیدنیهــا را مشــاهده کــرد.
جــاده خلخــال -اســالم کــه بــه دلیــل کوهســتانی
بــودن حتــی در تابســتان از آبوهــوای ســرد و
خنــک برخــوردار اســت ،در اغلــب اوقــات بــه
ویــژه در نیمــه دوم ســال بــه دلیــل بــارش بــرف و
بارانهــای سیلآســا بســته بــود و مســافران تنهــا
میتواننــد در ایــن فصــول از زیباییهــای آن لــذت
ببرنــد.
ایــن جــاده مســیری بــرای ورود بــه بهشــت طبیعت
اســت ،چراکــه جــاده خلخــال  -اســالم تنهــا یــک
جــاده جنگلــی نیســت بلکــه ترکیبــی از جنــگل و
دشــت ،گلــزار و آبشــار و دریاچــه اســت؛ تصویــری
از زیباتریــن جاذبههــای طبیعــی کــه کنــار هــم
چیــده شــدهاند تــا بیهیــچ ســابقه و ذوق ادبــی
شــاعرتان کنــد.
جــاده اســالم بــه خلخــال یــک از جاذبههــای
گردشــگری ایــران اســت کــه تاکنــون ناشــناخته
مانــده و شــاید بزرگتریــن حســن ایــن جــاده نیــز
همیــن باشــد .جــادهای بــا یــک مســیر پیچدرپیــچ
کــه از خلخــال در اســتان اردبیــل شــروع شــده و بــا
طــی فاصلـهای  ۷۰کیلومتــری بــه اســالم در اســتان
گیــان منتهــی میشــود.
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تجربه شیرین همزیستی با عشایر
در شــمال اســتان اردبیــل بــه تناســب اقلیــم آن یکــی از
جاذبههــای کمتــر شــناخته شــده گردشــگری زندگــی
عشــایر اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان بــا اشــاره بــه زیباییهایی
زیســتی عشــایر تصریــح کــرد :بخش خصوصــی میتوانــد در
توســعه حــوزه گردشــگری بــه ویــژه جوامــع بومــی محلــی از
جملــه روســتایی و عشــایری مشــارکت داشــته باشــد.
وی بــا تأکیــد بــه ظرفیتهــای متعــدد گردشــگری عشــایر
اضافــه کــرد :در چنیــن جوامعــی جاذبههــای متعــددی
بــرای ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی و فعالیــت
آژانسهــا و شــرکتهای خدمــات گردشــگری داخلــی و
خارجــی وجــود دارد.
مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان بـا تأکید به ضـرورت توجه
به اقتصاد گردشـگری ادامـه داد :در جامعه عشـایری میتوان
با حفظ سـنتها و رسـوم دیرینـه صنعت گردشـگری را احیا
و در کنـار اقتصاد خـرد جامعه عشـایر ،اقتصاد گردشـگری را

ســطح دریــا ترکیــب دو دریاچــه شــامل  ۱۸۰هکتــار و ۴۰
هکتــار اســت کــه در فصلهــای پربــارش بــه همپیوســته و
دریاچــه واحــدی را شــکل میدهنــد.
اعجــاز نئــور چــه در روز و چــه در شــب موجــب شــده
بــه عنــوان یکــی از زیباتریــن تفرجگاههــای تابســتانی
شــهرت یابــد .تــا جایــی کــه گردشــگران بســیاری تنهــا
بــه قصــد دیــدن و کمــپ در نئــور بــه اســتان اردبیــل
ســفر میکننــد.
بــه گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان اردبیــل ایــن
منطقــه از لحــاظ تقســیمات سیاســی  -اداری بخشــی از
محــدوده فوالدلــوی جنوبــی بــه مرکــزی بودااللــو از توابــع
بخــش هیــر در شهرســتان اردبیــل اســت.
حاجــیزاده گفــت :ایــن دریاچــه در بلندیهــای دامنــه
غربی رشــته کــوه باغــرو و بــه فاصلــه تقریبــی  ۴۸کیلومتری
جنــوب شــرقی اردبیــل واقــع شــده اســت.
وی افــزود  :وســعت حــوزه آن بیــش از هــزار هکتــار بــوده
و وســعت دریاچــه آن هــم بیــش از  ۲۲۰هکتــار و مشــتمل

بـه عنوان اقتصـاد مکمل معرفـی کرد.
وی افـزود :در برخـی جوامـع برخـوردار از
جامعـه عشـایری ،ظرفیتهـای گردشـگری
سـکونت موقـت و همراهـی بـا عشـایر فراهم
شـده اسـت و آژانسهای خدمات گردشـگری
میتواننـد چنیـن برنامههایـی را بـرای جامعه
عشـایری اردبیـل نیـز اجـرا کنند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان متذکــر
شــد :فعــاالن بخــش غیردولتــی و تــور
گردانهــا میتواننــد بــا رزرو ســاالنه در
جشــنوارههای اینچنینــی شــرکت کــرده
و خــود  زمینهســاز معرفــی جاذبههــای
گردشــگری اســتان باشــند.

بــر دو دریاچــه کوچــک ۴۰هکتــاری و  ۱۸۰هکتــاری اســت
کــه در فصلهــای پــر آب بهــار بــه هــم میپیوندنــد و
دریاچــهای واحــد را بــه وجــود میآورنــد.
حاجــیزاده بــا بیــان اینکــه حــوزه آبریــز رودخانــه هیــر
در ایــن دریاچــه میریــزد ،اضافــه کــرد :ایــن دریاچــه در
حــدود چهــار مــاه از ســال بــه صــورت یخبنــدان اســت امــا
در فصــل تابســتان مناظــر کمنظیــری از دشــت گلهــای
وحشــی موجــب میشــود مســافران و گردشــگران بســیاری
بــه آن ســفر کننــد.
وی تأکیــد کــرد :در پیرامــون دریاچــه همــواره میتــوان
کمپهــای گردشــگران ،گروههــای کوهنــوردی و
عالقهمنــدان بــه ماهــی گیــری را مشــاهده کــرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان طبیعــت اســتان اردبیــل
را یکــی از جاذبههــای کمنظیــر آن دانســت و تأکیــد کــرد:
منطقــه نمونــه گردشــگری نئــور میبایســت در ســطح
گســترده معرفــی شــود.
اقلیــم اردبیــل تنــوع کمنظیــری بــه جاذبههــای گردشــگری
آن بخشــیده تــا جایــی کــه بــه تعبیــر مســافران این اســتان،
تمامــی ســایق گردشــگری میتوانــد در اردبیــل پاســخ
خــود را دریابــد.

نئور و عاشقان طبیعت
جاذبــه طبیعتگــردی دیگــر در اســتان
اردبیــل دریاچــه «نئــور» اســت .دریاچــه
نئــور واقــع در  ۴۸کیلومتــری شــهر اردبیل در
یــک دره کوهســتانی واقــع شــده اســت .ایــن
دریاچــه در ارتفــاع دو هــزار و  ۵۰۰متــری از
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نقش گنبدهای سبز صفوی
بر تاریخ قم/
باغی که همیشه سبز است
مقابــر گنبــد ســبز قــم آثــار تاریخــی بــر جــای مانــده از دوران صفــوی
اســت کــه مقبــره ســه تــن از فرمانروایــان ایــن خانــدان در آن ،جــا
خــوش کــرده اســت.
انتهــای خیابــان چهارمــردان (انقــاب) ،جنــب گلــزار شــهدا و در بخــش
شــرقی قــم ،درون باغــی کوچــک موســوم بــه بــاغ گنبــد ســبز ،ســه اثــر
تاریخــی از قــرن هشــتم هجــری برجــای مانــده اســت .ایــن منطقــه
در گذشــته بــه دروازه کاشــان مشــهور و گنبدهــا بــه گنبدهــای دروازه
کاشــان معــروف بــوده اســت.
مقابــر گنبــد ســبز قــم در قــرن هشــتم هجــری شــاهد یادمانهــای
مذهبــی ،تاریخــی متعــددی بــوده کــه در فرهنــگ معمــاری ایــران بــه
برجهــای آرامگاهــی معــروف هســتند.
شــاخصترین بناهــای مزبــور مجموعــهای را تشــکیل میدهــد کــه بــه نــام مقابــر دروازه
کاشــان یــا گنبــد ســبز شــناخته شــدهاند.
در گنبــد ســبز ســه مقبــره دیــده میشــود مقبــره خواجــه اصیــل الدیــن کــه ایــن مقبــره در
جنوبیتریــن گنبــد محســوب میشــود
در ایــن ســه بنــا کــه از حیــث هنــر گچبــری از نمونههــای منحصــر بــه فــرد بــه شــمار
مـیرود امــرای خانــدان علــی صفــی فرمانروایــان مســتقل قــم در قــرن هشــتم دفن شــدهاند.
طــرح کلــی بنــا در ایــن ســه اثــر از بیــرون مضلــع بــا گنبــد رک از نــوع دو پیوســته و از داخل
هشــت گوشــه بــا هشــت صفــه و اضــاع بنــا میباشــد کــه در بــاالی صفحــه بــه شــانزده
گوشــه دگرگــون شــده اســت.
بدنــه داخــل بناهــا از ســقف تــا نزدیــک ســطح زمیــن بــا آرایشهــای ظریــف گچبــری و
نقــش و نگارهــا و ترنجهــا 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 برجهــای آرامگاهی
تزئینــات گســتردهای رایــج بــود نکتــه دارای اهمیــت دربــاره مقابــر گنبد ســبز شــباهت نقش
مایههــای تزئینــی آن بــا گچبریهــای ســقف ایوانهــای طبقــه دوم گنبــد ســلطانیه اســت.
ایــن شــباهت بــه آن انــدازه اســت کــه باســتان شناســانی چــون پروفســور پــوپ آن را منطقــا
کار هنرمنــد واحــدی میدانــد و بــه احتمــال قــوی بزرگــی و عظمــت گنبــد ســلطانیه ایــن
تصــور را پیــش مـیآورد کــه هنرمنــدان و معمــاران خبــره از سراســر کشــور دعــوت بــه کار

شــدهاند و هنــگام کار کــردن بــه تبــادل دانــش و هنــر خــودد پرداختهانــد و هنــر خــود را در
شــهر خــود بــه کار بســتهاند.
مقبــره خواجــه علــی صفــی در وســط گنبــد قــرار دارد .وی فرمانــروای خانــدان صفــی اســت
کــه تــا ســال  ۷۴۴قمــری فرمانــروای قــم بــود.
در گنبــد ســبز ســه مقبــره دیــده میشــود مقبــره خواجــه اصیــل الدیــن کــه ایــن مقبــره در
جنوبیتریــن گنبــد محســوب میشــود.
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  ۷۴۴قمــری فرمانــروای قــم بــود .ایــن بنــا از خــارج دوازده ضلعــی منتظم اســت
کــه هــر ضلــع آن بــا طــاق نماهایــی بــه دهانــه  ۴۰و ارتفــاع  ۷۰تزئیــن شــده اســت.
دومیــن فــرد مدفــون در ایــن بقعــه امیــر جــال الدیــن اســت کــه ســخنی از وی در متــون
تاریخــی نیامــده اســت .ســومین فــرد خواجــه عمالدیــن محمــود قمــی اســت کــه تــا ســال
 ۷۹۱قمــری عهــده دار امــور نواحــی قــم بــوده اســت.
گنبــد شــمالی نیــز آنگونــه کــه فیــض در کتــاب گنجینههــای آثــار تاریخــی قــم آورده مدفن
مجــد الملــک براوســتانی وزیــر ســلطان برکیــارق و خواجــه برهــان الدیــن وزیــر ســلطان
حســن آق قویونلــو اســت کــه بــه قــرن نهــم نســبت داده اســت.
از لحــاظ معمــاری بــا توجــه بــه خصوصیــت مشــترک هــر ســه بنــا بــه نظــر میرســد کــه در
یــک محــدوده زمانــی ســاخته شــدهاند و هرســه متعلــق بــه خانــدان صفــوی اســت.

گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

MEHR

نگاهی به اکوتوریسم خراسان شمالی/
طبیعتی که گردشگران را فرامیخواند

اکوتوریســم از مهیجتریــن گونههــای گردشــگری در
خراســان شــمالی اســت کــه بــه ســبب وجــود طبیعــت
زیبــا و بکــر در جایجــای ایــن اســتان سرســبز میتوانــد
بهعنــوان هــدف گردشــگری معرفــی شــود.
اکوتوریســم یــا بــوم گردشــگری ازجملــه گونههــای مختلــف
گردشــگری ،امــروزه رایــج شــده و در حــال گســترش اســت،
خراســان شــمالی نیــز بــه ســبب داشــتن جاذبههــای
طبیعــی بســیار و مناطــق زیبــا و بکــر ،از ایــن قاعــده
مســتثنا نبــوده و همــواره گردشــگران و حتــی مــردم محلــی
ایــن خطــه سرســبز را بــرای حضــور در طبیعــت و لــذت از
زیباییهــای بیبدیــل آن بــه خــود فرامیخوانــد.
خراســان شــمالی بــا داشــتن جاذبههایــی از جملــه
روســتاهای ییالقــی و خــوش آبوهــوا ،کوهســتانهایی بــا
چشــماندازهای متنــوع ،درههــای باصفــا ،پارکهــای ملــی
و مناطــق قــرق شــده و بســیاری از جاذبههــای بینظیــر
دیگــر ،پتانســیل باالیــی بــرای جــذب گردشــگر دارد.

بابــا امــان زیباتریــن و قدیمیتریــن پــارک
گردشــگری کشــور
بابــا امــان دارای امکانــات رفاهــی متعــددی همچــون هتــل،
کمپینــگ ،رســتوران ،آالچیــق  و غیــره اســت کــه در طــول
ســال بهخصــوص فصــل بهــار و تابســتان هــزاران توریســت و
زائــر از آن بهرهمنــد میشــوند.
مســاحت ایــن پــارک  ۱۴۰هکتــار بافاصلــه  ۱۰کیلومتــر در
شــرق بجنــورد در مســیر بزرگــراه آســیایی بجنــورد -مشــهد
قــرار دارد.
بقعــه امامــزاده اســماعیل معــروف بــه شــاهزاده اســماعیل از
فرزنــدان امــام موســی کاظــم (ع) در میــان درختــان چنــار
کهنســال و قطــور و در کنــار چشــمه معــروف پــارک
زیبــای باباامــان ساختهشــده اســت کــه همهســاله زائــران
زیــادی در جــوار آن بــه راز و نیــاز پرداختــه روح را پــاک و در
سایهســار درختــان ســر بــه فلــک کشــیده اســتراحت کــرده
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و تــن را از زالل چشــمه آن صفــا میبخشــند.
بش قارداش؛ تلفیق طبیعت با معماری
چشــمه بــش قــارداش بــه لحــاظ دارا بــودن آب گــوارا
و ســبک دارای امــاح مفیــد و هــوای لطیــف همــواره
موردتوجــه مــردم منطقــه ،شــهرهای همجــوار و گردشــگران
و مســافران اســت.
چشــمه بــش قــارداش در  ۶کیلومتــری جنــوب بجنــورد
بــر ســر راه اســفراین قرارگرفتــه اســت ،در ضلــع شــرقی آن
بــر روی تپــهای ،آثــار باســتانی دوران قاجاریــه وجــود دارد
کــه معمــاری آن شــامل کاشــیکاری هفترنــگ ،کاشــی
فیــروزهای و تلفیــق آجــر و کاشــی اســت
بنــا دارای کتیبههایــی مزیــن بــه آیاتــی اســت از ســوره
مبارکــه نــور بــا قلــم شــیوهای ثلــث بــر زمینـهای الجــوردی
کــه امــروزه بقایــای آن در ایــوان اصلــی به چشــم میخــورد،
ســاخت اولیــه ایــن بنــا مربــوط بــه دوره قاجاریــه اســت کــه
بعدهــا بــه مقبــره شــخصی ســردار مفخــم (حاکــم وقــت
منطقــه بجنــورد و گــرگان) تبدیــل میشــود.
بــش قــارداش بــا چشــمههای همیشــه جوشــان و چنارهــای
کهــن سایهگســتر قدمتــی دیرینــه دارد کــه طبــق یــک
نظریــه قدمــت آن بــه زمــان (پارتهــا) بازمیگــردد ،پیــش
از اســام در ایــن محــل عبادتــگاه یــا آرامــگاه موبــدان کیش
زردشــتی قــرار داشــته و در دوران پارتهــا بــه ســبب اقامــت
چهــار مــغ در بجنــورد قدیــم ایــن شــهر بــه چهــار مغــان
شــهرت یافتــه اســت.
آبشار حمید؛ آبشاری روحنواز در دل کوه
در  ۲۰کیلومتــری شــرق بجنــورد ،در شــرق روســتای حمید
درهای طویــل قــرار دارد کــه اطــراف آن را ارتفاعــات ســنگی
احاطــه کــرده و بســتر رودخانــه بــر روی تختهســنگهای
عظیــم و یکپارچــه جریــان آب را تحمــل میکنــد .رودخانــه
در پاییندســت ،باغــات و مــزارع را آبیــاری میکنــد و مــازاد
آب آن بــه رودخانــه بابــا امــان میپیونــدد و ســرانجام بــه
خــزر میریــزد.
در کنــار آبشــار یــا در سایهســار دیوارههــای کــوه بــه نظــاره
نشســتن و گــوش فــرادادن بــه زمزمــه عبــور آب از روی
تختهســنگها در ســکوت کوهســتان آرامبخــش اســت.
چشــمه آبمعدنــی ایــوب پیغمبــر؛ مقصــد
گردشــگری مذهبــی
دهســتان گیفــان در شــمال بجنــورد ،نزدیــک بــه مــرز
جمهــوری ترکمنســتان بــه فاصلــه تقریبــی  ۱۰۰کیلومتر تا
بجنــورد در روســتایی بــه همیــن نــام واقع اســت ،همهســاله
پذیــرای مســافران و بیمــاران بســیاری از اطرافواکنــاف و
نقــاط مختلــف کشــور اســت .از آبگــرم ایــوب ،بــرای گرمــا
درمانــی (ترموتراپــی) و معالجــه بیماریهــای پوســتی
اســتفاده میشــود.
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بنــا بــه اعتقــادات مذهبــی و عالقــه مــردم بــه اهــل کرامــت،
وجــود ایــوب پیغمبــر در کنــار اســتخر آبگــرم و امامــزاده
عســگری بــه فاصلــه اندکــی در روســتای گیفــان ،میتواننــد
بیشازپیــش جــذب توریســت کنــد.
چشمهپیغو
چشــمه پیغــو در  ۲۱کیلومتــری شــرق بجنــورد و بــه فاصلــه
 ۱۲کیلومتــری شــرق جــاده آســفالته بجنــورد -شــیروان
قرارگرفتــه اســت .ارتفــاع آن از ســطح دریــا  ۱۱۵۰متــر
اســت.
ابتــدا بایــد از دره باصفــا و سرســبز و پــرآب بابــا امــان و
روســتای چهــار خــروار و کــوه کمــر گذشــت .ســمت راســت
جــاده تابلــو روســتای پیغــو نمایــان میشــود.
پــای کــوه (قــره قــوزی) چشــمهای پــرآب و بســیار خنــک
و گــوارا بیوقفــه ســالیان دراز اســت جوشــش دارد .باغــات
باصفــا و درختــان کهنســال را ســیراب میکنــد و مــازاد آن

وارد رودخانــه چنــاران شــده ســرانجام بهصــورت شــعبهای از
اتــرک بــه خــزر میریــزد.
بــر دامنــه ایــن کــوه بنــای قدیمــی زیارتــگاه «امامــزاده
ابراهیــم» پابرجاســت کــه بــرای مــردم منطقــه از تقــدس
خاصــی برخــوردار بــوده و عــده زیــادی همهســاله بــه
زیــارت آن میشــتابند.
رویین؛ برترین روستای پلکانی ایران
روســتای پلکانــی روییــن اســفراین ازجملــه برتریــن
روســتاهای پلکانــی ایــران و از توریســتیترین مناطــق
کشــور و خراســان شــمالی محســوب میشــود ،روســتایی به
لحــاظ اکوتوریســم ارزشــمند کــه در فهرســت آثــار ملــی بــه
ثبــت رســیده اســت.
روســتای روییــن اســفراین بــا دارا بــودن قدمتــی بیــش از
 ۵۰۰ســال و تپههــای زیبــای باســتانی ،بــا ســکونتگاهی
بســیار زیبــا ،بــه ســبب داشــتن باغــات ســیب بــه روســتای
شــکوفههای ســیب نیــز شــهرت دارد.
ایــن روســتای پلکانــی در  ۲۶کیلومتــری شــمال شــهر
اســفراین و  ۵۲کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر بجنــورد و
بافاصلــه هفــت کیلومتــری از جــاده اســفراین بــه بجنــورد،
در ارتفــاع یــک هــزار و  ۶۷۰متــری از ســطح دریــا و در
منتهیالیــه دره رودخانــهای روییــن در رشــتهکوههای
آالداغ قرارگرفتــه اســت.
ایــن روســتا ازجملــه روســتاهای سرســبز و خــوش
آبوهــوای شهرســتان اســفراین محســوب میشــود کــه
در ســمت جنوبــی کوههــای االداغ و دریکــی از درههــای
مصفــای آن واقعشــده و کوچههــای پیچدرپیــچ و بافــت
ســنتی و پلکانــی خانههــا در کنــار باغــات زیبــای ســیب
کــه اندکانــدک در ایــن زمــان از ســال بــه گل نشســتهاند،
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گردشــگران بیشــماری را بــه خــود فرامیخوانــد.
اسفیدان؛ ماسوله شمال شرق ایران
از بزرگــراه بجنــورد -مشــهد ،نرســیده بــه پــارک زیبــای
باباامــان ،بــه ســمت دره معــروف نــوده چنــاران ،رو بــه شــرق
حرکــت را ادامــه میدهیــم ،در طــول راه ،چشــماندازهای
دلنــواز ،آب فــراوان و روســتاهای سرســبز بابــا امــان ،چهــار
خــروار ،کــوه کمــر ،پیغــو چنــاران و نــوده را پشــت ســر
گذاشــته ،ســرانجام بــه روســتای اســفیدان میرســیم،
روســتای اســفیدان در درهای ژرف ،محصــور در کوهســتان،
آرمیــده بــر کمرکــش کــوه بــا شــیب تنــد ،بــر روی
تختهســنگهای عظیــم و اســتوار ،بــا معمــاری خــاص
منــازل در دل کــوه و بــر ارتفــاع صخرههــای پرصالبــت کــه
تمــام از ســنگهای الشــه درستشــده انــدک جلــوهی
خاصــی دارد.
مــردم پرتــوان و هنرمنــد روســتای اســفیدان ،در تهیــه

صنایعدســتی بهخصــوص بافــت قالــی
ذوق و ســلیقه خاصــی دارنــد ،آنــان بــر
ایــن باورنــد کــه وجــود امامــزاده محمدباقــر ســبب شــده تــا
در طــی ســالهای گذشــته آســیبی از جانــب کوههــا بــه
آنــان نرســد.
رویایی دلانگیز در کویر میاندشت
کویــر میاندشــت جاجــرم بــا وســعتی حــدود  ۸۴۴۳۵هکتار
حــدود یکصــد کیلومتــر دورتــر از بجنــورد مرکــز اســتان
در جنــوب غربــی ایــن اســتان ،دارای بیــش از  ۱۱۰گونــه
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
هوبــره ،باقرقــره ،کبــک ،تیهــو ،بلدرچیــن و انــواع عقابهــا
و همچنیــن خزنــدگان شــامل بزمچــه ،افعــی شــاخدار،
الکپشــت و انــواع مارمولــک و غیــره اســت.
بلندتریــن نقطــه از ســطح دریــا قلــه خواجــه بــا ارتفــاع
 ۱۳۱۲متــر واقــع در جنــوب غربــی کویــر و پس ـتترین آن
حوالــی کال شــور واقــع در شــمال غــرب منطقه حــدود ۹۰۰
متــر از ســطح دریــا ارتفــاع دارد حداقــل دمــا در زمســتان
 -۱۰درجــه و حداکثــر آن در تابســتان  ۴۵درجــه و میــزان
متوســط بارندگــی حــدود  ۲۰۰میلیمتــر ســالیانه اســت.
پتانسیلهای کویر میاندشت جاجرم
کویــر بــا توجــه بــه نزدیکــی کویــر میاندشــت  بــه شــهر
سنخواســت ( ۷۷کیلومتــر) و نزدیکــی بــه خطــوط انتقــال
نیــرو و آب در صــورت ســرمایهگذاری و اســتقرار امکانــات
زیربنایــی بــرای گردشــگران میتوانــد بــه یکقطــب
گردشــگری در کشــور تبدیــل شــود خصوصــاً اینکــه در

حــدود   ۱۰۰کیلومتــری بجنــورد ،مرکــز اســتان  واقعشــده
اســت ،در برگــزاری تورهــای دو یــا ســهروزه میتواننــد
گردشــگران از زیســتگاههای متعــددی بازدیــد کننــد.
 ۵۰خانــه روســتایی مجــوز بــوم گــردی دریافــت
میکننــد
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
خراســان شــمالی میگویــد :در حــال حاضــر  ۵۰پرونــده
بهمنظــور صــدور مجــوز بــوم گــردی بــرای خانههــای
روســتایی در اســتان در دســت اقــدام اســت.
محمــد ســویدانلویی بــا اشــاره بــه وجــود مناطــق بکــر و
جاذبــه گردشــگری در روســتاهای خراســان شــمالی ،اظهــار
میکنــد  :بــا پیــش رفتــن بهســوی گردشــگری ســنتی،
زمینــه بــرای توســعه ایــن نــوع گردشــگری در اســتان
فراهمشــده اســت.
ســویدانلویی بــا اشــاره بــه برخــورداری پنجخانــه روســتایی
اســتان از مجــوز بــوم گــردی در روســتاهای روییــن ،دویدوخ
و گــز ،عنــوان میکنــد ۵۰ :پرونــده نیــز در دســت اقــدام

داریــم کــه بــا افتتــاح ایــن خانههــا ،اســکان مســافران
گردشــگری روســتایی تســهیل میشــود.
وی تصریــح میکنــد :توســعه توریســم متکــی بــر بــوم،
عــاوه بــر اینکــه ظرفیــت پذیــرش مســافر در بحــث اســکان
را افزایــش میدهــد ،نقــش بســزایی در افزایــش درآمــد و
اشــتغالزایی افــراد ســاکن در روســتا دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
خراســان شــمالی میافزایــد :بــرای خانههایــی کــه
میتواننــد پذیــرای مســافران باشــند بهشــرط داشــتن
اســتانداردهایی از قبیــل اســتحکام بنــا و غیــره از ســوی ایــن
دســتگاه ،مجــوز بــوم گــردی صــادر میشــود.
ســویدانلویی میگویــد :تســهیالتی نیــز بهمنظــور کمــک
بــه توســعه بــوم گــردی بــرای صاحبــان ایــن خانههــا
در نظــر گرفتهشــده کــه اعطــای وام بــا بهــره  ۴درصــد
تــا ســقف  ۱۰۰میلیــون تومــان از محــل صنــدوق توســعه
کارآفرینــی امیــد از آن جملــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۲۴روســتای هــدف گردشــگری و
 ۹روســتای نمونــه گردشــگری در خراســان شــمالی وجــود
دارد ،اظهــار میکنــد :بــا توجــه بــه پتانســیلهای باالیــی
کــه روســتاهای اســتان بــرای جــذب گردشــگر دارنــد ،در
صــدور مجــوز بــوم گــردی بــه خانههــای روســتایی در ایــن
زمینــه محدودیتــی در نظــر نگرفتهایــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه گردشــگری روســتایی در خراســان
شــمالی حــرف اول را میزنــد ،میافزایــد :در بحــث
گردشــگری اولویــت بــه روســتاها و معرفــی جاذبههــای
طبیعــی و گردشــگری آنهــا بــه توریســت و مســافران
اختصــاص دارد.
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دامنــه هــای کــوه هــای زاگــرس در اســتان
کرمانشــاه مملــو از آثــار مجــد و عظمــت
تمــدن ایرانــی اســت کــه بســیاری از ایرانــی
هــا نــه تنهــا آن هــا را ندیــده انــد بلکــه حتی
از وجودشــان نیــز بــی اطــاع هســتند.
اســتان کرمانشــاه بــه عنــوان یکــی از دیرینه
تریــن مراکــز تمــدن کهن پارســی بســیاری
از آثــار شــکوه و عظمــت فرهنــگ ایــران را
در گوشــه گوشــه خــود جــای داده اســت تــا
دامنــه هــای زاگــرس در اســتان کرمانشــاه،
دفتــر ســنگی هــزار برگــی از جاذبــه هــای
تاریخــی لقــب بگیرنــد.
کرمانشــاه بــا دارا بــودن بیــش از  4هــزار
اثــر تاریخــی و گردشــگری مــی توانــد یکــی
از مقاصــد مناســب ســفر در روزهــای نــو از
ســال جدیــد باشــد.
یکــی از مهمتریــن بخش هــای هدف گردشــگری در اســتان
کرمانشــاه آثــار ،ســنگ برجســته هــا و کتیبــه های بــه جای
مانــده از پیــش از اســام 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 دخمــهای تاریخــی اســت کــه در ســه
کیلومتــری جنــوب شــرقی ســرپل ذهــاب در ابتــدای
جــاده انــزل و در فاصلــه حــدود  ۱۰۰متــری از جــاده
اصلــی کرمانشــاه بــه ســرپل ذهــاب واقــع شــده و در میــان
اهالــی محــل بــه کل داوود (کل داو) و دکان داوود شــهرت
یافتهاســت.
ایــن مقبــره دارای ایوانــی در جلــو اســت کــه طــول آن از
مقابــل  ۹/۶۰متــر و در قســمت عقــب  ۷/۳۲متــر اســت.
عــرض آن  ۱/۹۵متــر و ارتفــاع آن نیــز  ۲/۶۰متــر اســت .
اطــراف ایــوان بــه وســیله قابهایــی تزئیــن شدهاســت.
در دو طــرف ورودی مقبــره بقایــای دو ســتون دیــده
میشــود کــه بدنــه ســتونها بــه مــرور زمــان از بیــن
رفتــه و تنهــا پایههــا و سرســتونها باقیماندهاســت .پایــه
ســتونها مربــع شــکل هســتند .در دیــوار عقبــی ایــن ایــوان
ورودی بــه عــرض  ۱متــر و ارتفــاع  ۱/۵متــر وجــود دارد کــه
بــه اتاقــی بــه طــول  ۲/۸۳متــر ،عــرض  ۲/۳۱متــر و ارتفــاع
 ۲/۱۸متــر منتهــی میشــود .همچنیــن در نیمــه ســمت
چــپ کــف اتــاق ،قبــری بیضــی شــکل بــه عمــق  ۷۰ســانتی
متــر کنــده شدهاســت .ســقف ایــن اتــاق دارای تاقــی هاللــی
اســت ولــی ســقف ایــوان جلــو اتــاق ،مســطح اســت.
در فاصلــه  ۸متــری زیــر ایــن گوردخمــه ،قــاب مســتطیل
شــکلی بــر روی یــک قابــی قدیمــی تــر تراشــیده شدهاســت.
در داخــل قــاب جدیــد شــخصیتی بــه حالــت تمــام قــد بــا
صورتــی نیــم رخ حجــاری شدهاســت .ایــن شــخص لبــاس
بلنــدی برتــن و کاله لبــه داری بــر ســر گذاشــته که قســمت
پشــت گــردن و گوشهــای او را پوشاندهاســت .همچنیــن
در یــک دســت او برســمی دیــده میشــود و دســت دیگــر را
بــه حالــت نیایــش بــه طــرف بــاال نگــه داشتهاســت.
تصــور میشــد کــه ایــن گوردخمــه و نقــش برجســته
حجــاری شــده در زیــر آن متعلــق بــه دوره مــاد باشــد و
دکان داوود مقبــره ایشــتوویگو باشــد برخــی نیــز ایــن ادعــا
را رد کــرده و عنــوان میکننــد احتمــاالً مربــوط بــه دوره
هخامنشــی اســت.
گوردخمهصحنه
یکــی دیگــر از آثــار و نشــانه هــای قدمــت تاریخــی اســتان
کرمانشــاه در کــوه هــای دربنــد صحنــه قــرار دارد .جایــی
کــه بــه روایتــی قبــر شــیرین و فرهــاد همــان اســطوره هــای
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نوروز فرصت تفرج درجایگاه خدایان باستان/
کمی با الهه آبهاقدم بزنید

عشــق ایــران زمیــن در آنجــا قــرار دارد.
گوردخمــه صحنــه یــا گوردخمـه دربنــد در بدنــه کوه شــوق
علــی واقــع در شــمال شــهر صحنــه و ســمت راســت رود
دربنــد حجــاری شــده اســت .ایــن گوردخمههــا در بیــن
اهالــی محــل بــه قبــر کیــکاوس ،فرهــاد تــراش و گــور
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
و درختــان جنگلــی وجــود دارد کــه پوشــش زیبایــی را بــه
ایــن منطقــه بخشــیده انــد.
در ارتفاعــی کــه بیــش از پنجــاه متــر از ســطح رودخانــه
فاصلــه دارد ،محلــی بــه طــول چهــارده و نیــم و ارتفــاع یازده
متــر تراشــیدهاند و در آن دخمــه بزرگتــر را ســاختهاند کــه
درگاه آن رو بــه جنــوب اســت .در جلــوی گوردخمــه ،فضــای
ایــوان ماننــدی ایجــاد کردهانــد.
در جلــوی ایــن ایــوانُ ،صفّــهای در صخــره تراشــیدهاند .در
دو طــرف ایــوان دو ســتون ســنگی وجــود داشــته کــه تنهــا
پایــه و بخشــی از ســاقه آن بــر جــای مانــده اســت .ایــن دو
ســتون بــر اثــر شــلیک گلولــه تــوپ توســط روسهــا بــه
منظــور گشــودن در ورودی از بیــن رفتــه اســت همچنیــن
ایــن کار موجــب از بیــن رفتــن حکاکــی هــای ســر در دخمه
شــده اســت .بــر اســاس بخشهــای باقــی مانــده ،پایــه
ســتونها بــه شــکل زنگولــه برگشــته اســت .بدنــد ایــن پایــه
ســتونها دارای شــیارهایی شــبیه بــه پایــه ســتونهای

دوره هخامنشــی اســت.
در نمــای بــاال ورودی آرامــگاه ،تصویــر خورشــید بــال داری
حجــاری شــده اســت .در ایــن گوردخمــه بعــد از ایــوان
ســتون دار ،ورودی دخمــه قــرار دارد کــه بــه اتاقــی بــه ابعــاد
 ۳/۲۰×۳متــر و ارتفــاع  ۲/۵۴متــر منتهــی مــی شــود .در هــر
یــک از اضــاع شــرقی و غربــی ایــن اتــاق ،ســکوی ایجــاد
شــده اســت .بــر روی هــر یــک از ایــن ســکوها ،قبــری بــه
طــول  6۲/۱متــر و عــرض  ۸۲ســانتیمتر کنــده شــده اســت.
در میــان دو ســکو ،مدخــل مســتطیل شــکلی وجــود دارد که
بــه اتــاق زیریــن مرتبــط مــی شــود .در داخــل ایــن اتــاق،
قبــری در داخــل ســنگ کنــده شــده اســت .در کنــار ایــن
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.
بــا توجــه بــه ایــن کــه نــوع تــراش ایــن گوردخمــه شــبیه
گوردخمــه بزرگتــر اســت ،بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه
ایــن دو دخمــه هــم زمــان ســاخته شــده انــد.
گوردخمه اسحاق وند
ایــن گوردخمــه هــا در  ۲۵کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر
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هرســین ،در شــمال شــرقی روســتای «ده نــو» قــرار گرفتــه
اســت.
نــام ایــن گوردخمــه هــا برگرفتــه از روســتایی بــه نــام
«اســحاق ونــد»  اســت کــه در شــمال ایــن گوردخمــه هــا
قــرار گرفتــه اســت  .در میــان اهالــی محــل گوردخمــه هــای
مــورد بحــث بــه فرهــاد تــاش معــروف انــد.
ایــن مجموعــه شــامل ســه گوردخمــه اســت کــه گوردخمــه
ســمت راســت باالتــر از دو گوردخمــه دیگــر قــرار گرفتــه
اســت.
در بخــش فوقانــی گوردخمــه وســطی تصویــر مــردی بــه
حالــت تمــام قــد و با چهــره ای نیــم رخ حجاری شــده اســت.
ایــن شــخصیت لبــاس چیــن دار بلنــدی پوشــیده اســت .وی
دســت هــای خــود را بــه حالــت نیایــش در جلــو صــورت
قــرار داده اس  .در مقابــل او مشــعلی قــرار دارد .پــس از آن
نیــز آتشــدانی مشــاهده مــی شــود .در پشــت ایــن آتشــدان،
شــخصیتی حجــاری شــده کــه دس ـتهایش را بلنــد کــرده
و از پشــت شــی را گرفتــه اســت.
زمانــی ایــن گوردخمــه هــا را بــه دوره مــاد نســبت مــی
دادنــد ولــی امــروزه در مــورد زمــان ســاخت آنهــا اختــاف
نظرهایــی وجــود دارد.
هرتســفلد آنهــا را بــه دوره هخامنشــی نســبت داده و معتقــد
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اســت کــه گوردخمــه وســطی قبــر گئومــات مــغ اســت .اگر
چــه عــده ای دیگــر نیــز ایــن گوردخمــه را متعلــق بــه دوره
هخامنــش مــی داننــد ولــی در انتســاب آن را بــه گئومــات
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.
بیســتون یــک اثــر جهانــی در دامنــه کوهــی کــه
نمــاد عشــق اســت
کــوه بیســتون در ادبیــات پارســی نماد اســتوار عشــق اســت،
جایــی کــه فرهــاد ،اســطوره عشــق ایــران زمیــن در گوشــه
گوشــه آن بــا قلمــی از تیشــه و دفتــری از ســنگ نقــش و
نــگار عاشــقانه هــک کــرده اســت.
بیســتون یــا همــان بهســتون ،نــام امــروزی یــک صخــره
ـتانی پــر رفــت و آمــد بــر
برافراشــته در شــمال یــک راه باسـ ِ
ســر راه عبــور کاروانهــا و نظامیــان از بابــل و بغــداد بــه ســوی
کوههــای زاگــرس و اکباتــان بــوده ،اســت.
در  25کیلــو متــری شــهر کرمانشــاه ایــن اثــر تاریخــی
ارزشــمند قــرار دارد کــه در گذشــته بــه نــام بغســتان یــا

جایــگاه خدایــان معــروف و مشــهور بــوده اســت .محــدوده
ای بــه طــول  5و عــرض  3کیلــو متــر کــه بیــش از  28اثــر
تاریخــی جهانــی و ملــی را در قلــب خــود نــگاه داری مــی
کنــد.
مهمتریــن اثــر از میــان ایــن آثــار  کتیبــه داریــوش اســت
کــه تخمیــن قدمــت آن بــه اولیــن ســال امپراتــوری او
بازمــی گــردد .کتیبــه ای بــه خــط میخــی و البتــه آثــاری از
پوشــش ،فرهنــگ و نــوع زیســت مردمــان و ســربازان دوران
هخامنشــی کــه بــه راحتــی از دل ایــن نقــش و نــگار هــا
قابــل تشــخیص هســتند.
اولیــن انیمیشــن ســنگی دنیــا در دل شــهر
کرمانشــاه
کــوه طــاق بســتان یکــی از دوســت داشــتنی تریــن آثــار
تاریخــی ایــران را در قلــب خــود جــای داده اســت .جایــی که
مملــو از احساســات نوســتالژیک بــرای مردمــان ایــن دیــار
اســت .محوطــه تاریخــی طــاق بســتان کنــار چشــمه ای در
شــمال شــرقی حاشــیه شــهر کرمانشــاه واقــع شــده اســت.
ســنگ نــگاره هــای اردشــیر دوم و ایــوان هــای کوچــک
و بــزرگ طــاق بســتان آثــاری بــه جــای مانــده از دوران
ساســانی هســتند.
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.
در صحنــه تــاج ســتانی ،پادشــاه ساســانی بــا صورتــی ســه
ربعــی و بدنــی تمــام رخ بــر روی ســکویی ایســتاده اســت.
دســت چــپ را بــر روی قبضــه شمشــیر گذاشــته و دســت
راســت را بــه طــرف اهــورا مــزدا دراز کــرده اســت.
متاســفانه بــه مــرور زمــان جزئیــات ســیمای شــاه ،آســیب
دیــده اســت ولــی بــا توجــه بــه آنچــه کــه باقیمانــده صــورت
او فربــه ،گونــه هــا گوشــتالو ،چشــم هــا درشــت و ابروهــا
برجســته اســت.
ریــش او بــه وســیله خطــوط موجــدار عمــودی نشــان داده
شــده اســت .موهــای ســر او مجعــد و بــه صــورت انبــوه بــر
روی شــانه هــا آویختــه اســت.
در ســمت چــپ شــاه ،پیکــره آناهیتــا ،بــا صــورت و بدنــی
تمــام رخ نقــش شــده کــه بــر روی ســکویی ایســتاده اســت.
در دســت چــپ او ســبوی آب و در دســت راســتش حلقــه
روبــان داری دیــده مــی شــود کــه بــه طــرف شــاه دراز
کــرده اســت .او دارای صورتــی گــرد و چانــه ای کوتــاه اســت،
بخشــی از موهــای ســر او بــه صــورت گیســوی بافتــه در دو
طــرف صــورت آویختــه و بخــش دیگــری از آن بــه صــورت
انبــوه بــر روی شــانه هــا آویختــه اســت.
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
تمــام صــورت و گــردن او را مــی پوشــاند ،بــه طــوری کــه
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
دومیــن بنــای ســنگی ایرانیــان پــس از تخــت جمشــید
اســت و بــر ســر راه همــدان بــه کرمانشــاه در شــهر کنــگاور
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قــرار گرفتــه اســت.
معبــد آناهیتــا بــر روی تپــه ای طبیعــی بــا ارتفــاع  32متــر
ســاخته شــده اســت .نقشــه بنــای کنــگاور چهــار ضلعــی
اســت کــه هــر ضلــع آن بــه شــکل صفــه ای بــه قطــر 18
متــر اســت.
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 آبهای
روان ،زیبایــی ،فراوانــی و برکــت در دوران پیــش از اســام
بــوده اســت.
محققیــن ایــن بنــا را کاخــی ناتمــام بــرای خســرو پرویــز
معرفــی کردهانــد .عــدهای نیــز زمــان ســاخت آن را بــه
اواخــر ســده ســوم و آغــاز ســده دوم قبــل از میــاد و عــده
دیگــر آن را بــه ســده اول قبــل از میــاد نســبت داده انــد.
مصالـح عمـده ایـن دیـوار را سـنگ غیـر حجـاری شـده 
و ضخیمـی  تشـکیل  میدهـد کـه  بـا اسـتفاده از
ملاط گـچ ،روی هـم  تثبیـت  شـدهاند  .آخریـن  بخـش 
از معمـاری  بنـای  کنگـاور را بقایـای  معمـاری  فـراز
تپـه  تشـ کیل  میدهـد ،ایـن  بخـش  شـامل  دیـوارهای 
بـه قطـر  6متـر اسـت کـه محـدودهای در حـدود یکـ هـزار
و  200متـر مربـع  را شـامل  میشـود کـه  در جهـت 
شـرقی غربـی  سـاخته  شـده  اسـت.
بــه طــور کلــی در معبــد آناهیتــا ســتون بنــدی بنــا بــه
صــورت ردیفــی و متــوازی در جهــار جنــب محــدوده
خارجــی بناســت .در فضــای میانــی ،صحــن بــاز و بســیار
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اختصــاص دارد کــه بــه جــز چنــد ســر ســتون شکســته و
تعــدادی حجاریهــای پراکنــده در کنــار کورههــای
آهکپــزی کــه چنــد ســال قبــل از آن تعطیــل شــده بــود
چیــز دیگــری مشــهود نیســت.
بــا آغــاز فعالیتهــای هیــأت کاوش معبــد آناهیتــا در ســال
 ۱۳۴۷و پــس از خریــد و تخریــب منــازل
مســکونی بــاالی تپــه و اطــراف آن نقشــه و
موقعیــت مکانــی ایــن بنــای تاریخــی تهیــه
شــد.
سنگ نوشته «آنوبانینی»
شــاید بــرای هیچکــس بــاور کردنی نباشــد
کــه زمــان نگاشــتن ایــن سنگنوشــته بــه
بیــش از  4هــزار و  800ســال پیــش بــاز
مــی گــردد .یعنــی کتیبــه ای قدیمــی تــر
از بیســتون امــا مهجــور در کنار مدرســه ای
در شهرســتان ســرپل ذهــاب.
نقــش برجســته آنوبانینــی اثــری بــه جــا
مانــده از «آنوبانینــی» پادشــاه حکومــت
زاگــرس نشــین «لولوبیهــا» اســت.
ایــن اثــر باســتانی در  120کیلومتــری
کرمانشــاه و در شهرســتان ســرپلذهاب و
بــر فــراز صخــرهای معــروف بــه «میــانکل»
قــرار دارد.
بــا توجــه بــه شــباهت بســیار بیــن نقــش
برجســته آنوبانینــی و کتیبــه بیســتون،
میتــوان مقدمــات آن را بــرای ثبــت در
فهرســت آثــار جهانــی بــه عنــوان الحاقیــه
بیســتون آمــاده کــرد.
ایــن نقــش برجســته یکــی ازقدیمیتریــن
نقــش برجســتههای کشــور اســت کــه  
حداقــل دو هــزار ســال از کتیبــه
داریــوش قدیمیتــر اســت.

بــزرگ بــر فــراز ســکویی محصــور بیــن ســتون هــا و فضــای
کوچــک مســتطیل شــکلی در راســتای شــرقی  -غربــی قرار
دارد کــه ان هــم بــا مجموعــه ای از ردیفهــای ســتونهای
کوتــاه ســنگی محصــور مــی شــده و بــه اعتقــاد بســیاری از
باســتان شناســان فضــای اصلــی معبــد بــوده اســت.
پــس از بررســیهای اولیــه مشــخص شــد کــه از مجمــوع
تپــه  ،تقریبـاً حــدود  53هــزار متــر مربــع بــه بنــای تاریخــی

«تــاق گــرا» بنایــی در کنــار جــاده اســام
آبــاد بــه ســرپل ذهــاب
بنــای «تــاق گــرا» یــا «طــاق شــیرین «در گردنــه
«پاتــاق» در مســیر کرمانشــاه بــه ســرپل ذهــاب و در
 15کیلومتــری ایــن شهرســتان در کنــار راه باســتانی
سنگفرشــی بنــا شــده کــه فــات ایــران را بــه بیــن
النهریــن ارتبــاط مــی داده اســت.
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بــه علــت تغییــر مســیر ،ایــن راه و بنــای تــاق گــرا اکنــون در
شــیب هــای پائین جــاده آســفالته قــرار گرفتــه اســت .از نظر
معمــاری ،بنــای تاقگــرا ،فضــای ایــوان ماننــدی اســت کــه
تمامـاً از ســنگ ســاخته شــده اســت.
از لحــاظ ســاختاری ،ایــن بنــا بــه وســیله بلــوک هــای
ســنگی ســاخته شــده اســت کــه بــه صــورت مکعــب
مســتطیل تراشــیده شــده انــد .مصالــح داخلــی دیوارهــا نیــز
از الشــه ســنگ و مــاط گــچ اســت.
در مــورد زمــان ســاخت ایــن بنــا اختــاف 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
زمــان حکومــت خســرو دوم (590-628م) ســاخته شــده
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
پیــروزی» ذکــر کــرده انــد.
بــرای دیــدن ایــن اثــر ،حــدود  200متــر بعــد از ایســت
بازرســی معــروف «پاتــاق» وارد جــاده فرعــی در ســمت چپ
جــاده اصلــی شــده و پــس از طــی مســافتی حــدود 500
متــر مــی تــوان بــه محــل مــورد نظــر رســید .در صورتــی که
ماشــین نداشــتید ،کمــی بعــد از ایســت بازرســی ،نزدیــک
جــاده ریجــاب پیــاده شــوید و بــا احتیــاط از ســمت چــپ
جــاده پاییــن برویــد.
همــه ایــن آثــار و ابنیــه باســتانی گوشــه ای از آثــار مجــد
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 اطــاع باشــند.
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موزهای از جنس وقف

یکهزار اثر ناشناخته درهمدان معرفی میشود

مــوزه وقــف اســتان همــدان بــا بیــش از یــک هــزار قطعــه اثر
بینظیــر مربــوط بــه دوران مختلــف کــه تاکنــون ناشــناخته
بــوده بــرای میزبانــی از مســافران نــوروزی مهیــا شــده تــا
گردشــگران را بــا تاریــخ ایــن دیــار آشــنا کنــد.
وجــود بقــاع متبرکــه و موقوفــات گوناگــون و معتبــر در
اســتان همــدان موجــب شــده تــا همــدان یکــی از مراکــز
مهــم تولیــد آثــار هنــری مذهبــی باشــد.
کهنتریــن وقــف نامــه موجــود در اداره کل اوقــاف و امــور
خیریـه اســتان همــدان در ســال  ۹۸۳هـــ .ق (دوران صفوی/
شاهطهماســب یکــم) نوشتهشــده و مربــوط بــه موقوفــه 
«علــوی» اســت.
پــس از وقــف نامـه اشارهشــده وقــف نامـه «آقــا میــر منتهــا
رضــوی» بــه تاریــخ  ۱۱۱۸هـــ .ق (دوران صفــوی /شــاه
ســلیمان یکــم) اســت کــه مربــوط بــه روســتای «هجــدره»
یــا «هجــده دره» (حیــدره) اســت.
بر اســاس اســناد موجــود وقــف در اســتان و شــهر همــدان از
جایــگاه ویــژهای در میــان خــواص و عــوام برخــوردار بــوده و
اگــر بررســی کنیــم دیــده میشــود کــه بزرگتریــن موقوفـه 
اســتان همــدان از دیــد گســتردگی و وســعت موقوفــه 
درمانــی «بهاالملــک» متعلــق بــه علیرضــا قرا ُگزلــو و
مربــوط بــه ســال  ۱۳۳۲خورشــیدی اســت.
درمان رایگان اهالی  ۳۲روستای استان همدان
نیــت بهاالملــک بــر درمــان رایــگان اهالــی  ۳۲روســتای
اســتان همــدان اســت و کتابخانـه بهاالملــک بــا حــدود یــک
قــرن پیشــینه کهنتریــن کتابخانـه وقفــی در غــرب کشــور
اســت.
پــس از موقوفــه بهاالملــک میتــوان بــه موقوفــه 
«ســیفالدوله» در شهرســتان مالیــر و موقوفــه 
«امیرنظــام» در شهرســتان کبودرآهنــگ اشــاره
کــرد کــه هرکــدام جــز موقوفــات مهــم اســتان
همــدان هســتند.
قدیمیتریــن شــخصی کــه در اســناد موجــود
از وی بــا عنــوان مدیــر اوقــاف همــدان نامبــرده
شــده «میــرزا محمــود خــان پــرور» اســت کــه  
ســال  ۱۲۹۱خورشــیدی و در دوران قاجــار ایــن
مســئولیت را بــر عهــده داشــته اســت.

حــال بــا توجــه بــه دیرینگــی و جایــگاه هنــر ایرانــی در
جهــان و همچنیــن تأثیــر آن در وجــوه گوناگــون فرهنــگ
بایــد گفــت هنــر ایرانــی در وقــف نیــز تأثیرگــذار بــوده و
ایــن تأثیــر بــا ظهــور وقــف بهعنــوان یکــی از ســنتهای
فرهنگــی ،دوســویه بــوده و موجــب شــکلگیری آثــار
فراوانــی شــده اســت.
آثــار وقــف طــی ســالها در اســتان همــدان در مکانهــای
گوناگونــی نگهــداری شــدهاند و ازآنجاکــه هرکــدام بهعنــوان
یکــی از مــواد فرهنگــی بازمانــده از ســنتهای گذشــتگان
ایفــای نقــش میکننــد بایــد در نگهــداری از آن کوشــا بــود.
بــر همیــن اســاس مــوزه وقــف همــدان باهــدف جمـعآوری
و ســاماندهی آثــار پراکنــده کــه در معــرض
آســیب و نابــودی و ســرقت هســتند و نیــز
مطالعــه و در دســترس قــرار دادن آثــار بــرای
انجــام امــور پژوهشــی و آشــنایی جامعــه
بــا آثــار فرهنگــی و مــادی وقــف و ترویــج
فرهنــگ نیکــوکاری یــک ســالی اســت کــه
راهانــدازی شــده اســت.
کارشــناس وقف اســتان همــدان بابیــان اینکه
همــدان بهعنــوان پایتخــت تاریخــی ایــران
دارای جایــگاه مهمــی در رونــد دگرگونیهــای
فرهنگــی و شهرســازی اســت ،گفــت :وجــود
آثــار فــراوان باســتانی و فرهنگــی مؤیــد ایــن
گفتــار اســت امــا باوجودایــن اهمیــت هنــوز
برخــی وجــوه فرهنگــی و باســتانی ایــن شــهر
مهــم ناشــناخته ماندهانــد کــه راهبــرد اصلــی

مــوزه وقــف همــدان پرداختــن بــه یکــی از ایــن حفرههــای
مطالعاتــی اســت.
خســرو محمــدی بابیــان اینکــه مــوزه وقــف همــدان در پــی
آن اســت کــه طــی یــک فرآینــد علمــی و عملــی ،بخشــی
از ابعــاد ناشــناخته دینــی مذهبــی را بهواســطه نمایــش
آثــار وقــف ،نــذر و نیکــوکاری بــه جامعــه و بازدیدکننــدگان
نشــان دهــد ،گفــت :مجموعــه آثــار مــوزه وقــف همــدان
دربرگیرنــده آثــار باســتانی و هنــری اســت کــه تاکنــون
ناشــناخته ماندهانــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از پربارتریــن دورههــای
تاریــخ ایــران ،دوران اســامی اســت و در ایــن دوران هنــر
سنگتراشــی ،فلــزکاری ،کتابآرایــی ،ســفالگری و
خطاطــی رشــد کــرد و ایــن عناصــر و روشهــای تولیــد
آثــار موجــب شــکلگیری هنــری شــد کــه پژوهشگــران
از آن بــه هنــر اســامی یــاد میکننــد ،گفــت :امــروزه
پژوهشگــران بســیاری در سراســر جهــان بــه مطالعـه هنــر
اســامی عالقهمندنــد و مــوزه وقــف همــدان بــه دلیــل
تسلســل تاریخــی آثــارش بهویــژه در دوره اســامی دارای
توانمندیهــای قابلتوجهــی در ایــن زمینــه اســت.
محمــدی بابیــان اینکــه بامطالعـه آثــار مــوزه وقــف همــدان
و گســترش آن در آینــده میتــوان بســیاری از ناگفتههــای
هنــر و تاریــخ دوران اســامی در همــدان و ایــران را بازگــو
کــرد ،گفــت :فرهنــگ یــک وجــه ناپیــدا و غیرملمــوس از
تمــدن بشــر اســت امــا نمادهــا و نشــانههایی دارد کــه در هــر
جامعـه متفــاوت اســت و بســیاری از گردشــگران کنجکاونــد
بداننــد کــه شــهر یــا کشــوری کــه از آن بازدیــد میکننــد
چــه فرهنگــی دارد و بــر همیــن اســاس مــوزه وقــف همــدان
در پــی آن اســت کــه برخــی از نمادهــا و نشــانههای
فرهنــگ دینــی ،مذهبــی و نیکــوکاری مــردم اســتان را بــه
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نمایــش همگانــی بگــذارد.
وی بابیــان اینکــه گردشــگران بــا بازدیــد از مــوزه وقــف
همــدان میتواننــد طیفــی از آثــار و اشــیاء گرانبهــا و
کمبهــا را ببیننــد ،گفــت :برخــی شــهرهای کشــور دارای
مــوزه وقــف هســتند و در ایــن موزههــا برخــی آثــار وقفــی
و نــذری گردآوریشــده امــا مــوزه همــدان تنهــا مــوزهای
اســت کــه عــاوه بــر گــردآوری و نمایــش در مــورد آثــار آن
نیــز پیشتــر مقاالتــی چاپشــده اســت.
وی تأکیــد کــرد :آثــار مــوزه وقــف همــدان در یکرونــد
علمــی و قدمبهقــدم گــردآوری و ســاماندهی شــده و بــر
روی تکتــک آثــار آن پژوهــش و تحقیــق صــورت گرفتــه
اســت.
محمــدی بابیــان اینکــه برنام ـه کالن محتــوای مــوزه وقــف

یــک بــده بســتان فیزیکــی ،همــواره ویترینهــای روزآمــدی
را بــه مخاطــب ارائــه میکنــد.
حجتاالســام محمــد کارونــد بابیــان اینکــه مــوزه وقــف
همــدان در ســه دفتــر مــوزه شــامل  ۲۰مترمربــع   ،بخــش
مخــزن  ۳۰مترمربــع و تــاالر نمایــش  ۱۵۰مترمربــع و
درمجمــوع بــه مســاحت  ۲۰۰مترمربــع اســت ،گفــت:
مــوزه وقــف همــدان طبقــه زیریــن بقعــه متبــرک
امــامزاده عبــداهلل (ع) همــدان واقــع در میــدان امــامزاده
عبــداهلل(ع) و در مرکــز شــهر همــدان قــرار دارد و موقعیت
مــوزه بــه شــکلی اســت کــه در مســیرهای گردشــگری
شــهری قــرار دارد و دسترســی آن بــرای بازدیدکننــدگان و
گردشــگران آســان اســت.
وی بابیــان اینکــه بقــاع متبرکــه جــزء امــاک زیــر نظــر

همــدان مبتنی بــر بازشناســی و معرفــی فرهنگ نیکــوکاری
و مذهبــی مردمــان اســتان بــا اســتناد بــر مــواد فرهنگــی
بازمانــده از گذشــته اســت ،گفــت :ایــن محــور کلــی بــر
مــدارک باستانشناســی ،فرهنگــی و صنایعدســتی
تکیــه دارد و مخاطــب را بهدقــت در زوایــای فرهنــگ و
خردهفرهنگهــای محلــی فرامیخوانــد  .
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان همــدان نیــز در
توضیــح مــوزه وقف همــدان بابیــان اینکه یکــی از دســتورات
مقــام معظــم رهبــری ،تبدیــل آســتان امــامزادگان(ع) و بقاع
متبرکــه بــه قطــب فرهنگــی و مذهبــی اســت ،گفــت :در
همیــن راســتا اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان همدان
بــا گســترش ســاختمان آرامــگاه امــامزاده عبــداهلل(ع) در
ســالیان اخیــر و برگــزاری پویشهــای فرهنگــی ازجملــه
برگــزاری کالسهــای حفــظ قــرآن در آن مــکان درصــدد
تحقــق ایــن شــعار بــوده اســت و بــر همیــن اســاس مکانــی
مناســب و مجهــز در طبقــهی زیریــن آن آســتان مقــدس
بــرای برپایــی مــوزه اوقــاف همــدان در نظــر گرفتهشــده
اســت.
حجتاالســام محمــد کارونــد بابیــان اینکــه فضــای مــوزه 
وقــف همــدان در دو بخــش کلــی مخــزن و تــاالر نمایــش
بناشــده و بــه ایــن دو بخــش در آینــده اجزایی اضافــه خواهد
شــد کــه شــامل کارگاه مرمــت ،کالسهــای آموزشــی و
آمفیتئاتــر بــرای ســخنرانیها پیرامــون وقــف پژوهــی
اســت ،گفــت :پیوندهــای میــان فضاهــای پیشــنهادی
بهگون ـهای اســت کــه دو بخــش اصلــی (مخــزن و تــاالر) در

ســازمان اوقــاف و امــور
خیریــه اســت ولــی
مالکیــت مســتقل دارنــد
بــه همیــن دلیل ســازمان
اوقــاف بهعنــوان متولــی
بقــاع متبرکــه در قانــون
نظــام جمهــوری اســامی
ایــران شــناخته میشــود،
بهطورکلــی
گفــت:
مالکیــت امــامزاده عبداهلل
را میتــوان موقوفــه
دانســت.
مــوز ه وقــف همــدان
دارای ســاختمانی
بـهروز و مجهــز اســت
مدیــرکل اوقــاف و امــور
خیریــه اســتان همــدان
بــا اشــاره بــه اینکــه مــوزه وقــف همــدان دارای ســاختمانی
بـهروز و مجهــز اســت و همـه امکانــات موردنیــاز یــک مــوزه
اعــم از آب ،بــرق ،گاز ،دوربی ـن مداربســته ،سیســتم ایمنــی
آتشســوزی رادار اســت ،گفــت :برتــری مــوزه وقــف همــدان
بــه چنــد مؤلفــه اصلــی بســتگی دارد.
وی مــکان مرکــزی و دسترســی آســان در هــر زمــان،
بازدیــد و حضــور هــر روزه مــردم شــهر و گردشــگران ،وجــود

صفحه  | 84شماره  | 37اسفند 97

امکانــات شــهری بــرای گردشــگران و بازدیدکننــدگان،
وجــود اشــیاء کمنظیــر در ایــران و جهــان کــه بــه مجموعـه 
پربــاری ویــژهای بخشــیده اســت را از نقــاط قــوت ایــن مــوزه
برشــمرد.
وی بابیــان اینکــه بالغبــر  ۴میلیــارد ریــال بــرای ســاخت
مــوزه وقــف همــدان هزینــه شــده اســت ،گفــت :آســتان
مقــدس امــامزاده عبــداهلل(ع) تقریبـاً در مرکــز شــهر همــدان
قــرار دارد و جایــگاه ایــن مــکان بــه شــکلی اســت کــه از هــر
ســو بــه آن دسترســی وجــود دارد.
نزدیکی موزه وقف به کانونهای گردشگر پذیر
حجتاالســام کارونــد اضافــه کــرد :نزدیکــی بــه
کانونهــای گردشــگر پذیــر ماننــد پیــاده راههــای بوعلــی و
اکباتــان ،بــازار همــدان ،گنبــد علویــان و آرامــگاه باباطاهــر از
دیگــر ویژگیهــای ایــن مــکان مقــدس اســت.
امــا در بازدیــد از مــوزه وقــف همــدان آنچــه توجــه را بــه
خــود جلــب میکنــد راهرویــی از فرشهــا و قالیهــای
اوقافــی اســت کــه بارنگهــای زیبــا و چشـمنواز خودنمایــی
میکنــد.
بررســی کــه میکنیــم متوجــه میشــویم زیارتگاههــا و
بقــاع همــواره محــل مراجع ـه تودههــای گوناگــون شــهری
و روســتایی بــرای بــرآورده شــدن حاجتهــا و تزکیـه نفــس
بــوده و از گذشــتههای دور تــا بــه امــروز برخــی از زائریــن
پیــش و پــس از بــرآورده شــدن حاجتشــان اقــدام بــه اهــدا
و وقــف برخــی اشــیاء بــه بقــاع و زیارتگاههــا میکردهانــد.
ســنت اهــدا اشــیاء بــه زیارتگاههــا دارای پیشــینه طوالنــی
اســت و در برخــی مــوارد آثــار کــم ماننــد و بیماننــدی
در میــان آنهــا دیــده میشــود کــه ازجملــه مهمتریــن و
بیشــترین اشــیاء نــذری و وقفــی ،قالیهــا و قالیچههــای
دســتبافت اســت.
بــا توجــه بــه پیشــینه کهــن قالیبافــی در ایــران و تنــوع
بافــت ،رنــگ و نقشــه در این آثــار ،برخــی از بهتریــن نمونهها
را میتــوان در بقــاع یافــت کــه در مــوزه وقــف همــدان نیــز
برخــی قالیچههــا و گلیمهــای نفیــس بقــاع شــهر همــدان
ارائهشــده و برخــی از آنهــا دارای کتیب ـه وقفــی بــه همــراه

تاریــخ و نــام واقــف هســتند.
آنچــه در ایــن گــزارش و در راســتای معرفــی مــوزه وقــف
همــدان انجــام شــد تنهــا گوشــهای از دههــا اثــر وقفــی
بــه یــادگار مانــده از گذشــته اســت کــه تاریــخ فرهنگــی و
مذهبــی همــدان را بــرای گردشــگران بــه نمایــش گذاشــته
و انتظــار م ـیرود ایــام تعطیــات پیــش رو همــدان میزبــان
گردشــگران باشــد.
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گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

MEHR

سفر به سرزمین ناشناخته ها

دریا تا مریخ را در  ۱۰۰کیلومتر طی کنید

ظرفیتهــای همــه جانبــه گردشــگری سیســتان و
بلوچســتان ،شــامل جاذبههــای دیدنــی طبیعــی ،تاریخــی،
مذهبــی و فرهنگــی چندســالی اســت کــه بــه واســطه
رســانههای نوظهــور بســیار بیشــتر شناســایی شــده اســت،
امــا با ایــن وجــود قطعـاً همچنــان ظرفیتهــای گردشــگری
ناشــناخته و منحصــر بــه فــرد فراوانــی همچنــان در ایــن
اســتان ناشــناخته مانــده اســت کــه نیــاز بــه مدتهــا قلــم
فرســایی دارد.
سیســتان و بلوچســتان چنــد ســالی اســت کــه بــه واســطه
امنیــت پایــدار و نیــز وجــود جاذبههــای طبیعــی و تاریخــی
فــراوان میزبــان میهمانــان نــوروزی از سراســر کشــور اســت
ایــن اســتان حــدود  ۱۱.۵درصــد کل وســعت ایران اســامی
را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــه «هندوســتان
کوچــک» نیــز معــروف اســت.
در ایــن اســتان عــاوه بــر طبیعــت متنــوع بــه واســطه وجود
دو قومیــت اصیــل سیســتانی و بلــوچ بــا آئینهــای متفــاوت
و زیبایــی هــم روبــه رو میشــوید کــه بــه واســطه فرهنــگ
غنــی هــر کــدام دارای دارای جذابیتهــای فراوانــی اســت.
از تنــوع فــوق العــاده آب و هوایــی سیســتان و بلوچســتان
کــه بگذریــم کاشــت و تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی
گرمســیری ،نیمــه گرمســیری و سردســیری چون مــوز ،انبه،
پاپایــا ،مرکبــات ،ســیب ،آلــو ،انــار ،زردآلــو و انگــور و غیــره از
دیگــر توانمندیهــا هندوســتان کوچــک ایــران اســت.
عــاوه بــر اینهــا سیســتان و بلوچســتان بــه دلیــل تاریــخ
کهــن خــود جاذبههــای تاریخــی متعــددی دارد کــه از
معروفتریــن آنهــا میتــوان بــه شــهر ســوخته در شــمال و
قلعــه ناصــری در جنــوب ایــن اســتان اشــاره کــرد.
امــا از همــه ایــن مســائل کــه بگذریــم ایــن گــزارش فقــط
راجــع بــه یــک جــاده حــدودا ً  ۱۰۰کیلومتــری 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 کانونهــای 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.
از ســوی دیگــر چابهــار بــه عنــوان تنهــا بنــدر اقیانوســی
کشــور بــا صدهــا مــکان گردشــگری و تفریحــی و امــکان

اســتفاده از ورزشهــای آبــی و ســاحلی
یکــی از بکرتریــن مناطــق ســاحلی کشــور
محســوب میشــود.
مراجعــه بــه پــاژ ســاحلی «تیــس»
در محــدود روســتای «تیــس» چابهــار،
اســکله صیــادی هفــت تیــر ،پارکهــا و
فضــای ســبز ســاحلی دریــای کوچــک و
ماهیگیــری در اســکله قطعــاً میتوانــد
اوقــات خوشــی را بــرای گردشــگران و
بازدیدکننــدگان بــه همــراه داشــته باشــد
امــا جذابیتهــای چابهــار بــه اینجــا ختــم
نمیشــود ،در قســمت جنوبــی ایــن شــهر
ســاحلی صخــرهای بــه نــام «دریــا بــزرگ» قــرار دارد کــه
روزانــه صدهــا گردشــگر از آن بازدیــد میکننــد.
ایــن ســاحل بــا وجــود صخرههــای بــزرگ در تابســتان
بــه دلیــل وزش بادهــای موســمی بــه یکــی از جذابتریــن
مکانهــای گردشــگری چابهــار تبدیــل میشــود زیــرا در
ایــن فصــل ارتفــاع مــوج در کنــار صخرههــا بــه  ۴متــر نیــز
میرســد.
امــا موضــوع گــزارش مــا تــازه شــروع میشــود زیــرا بعــد
از دیدیــن ســاحل زیبــای «دریــا بــزرگ» مســیر ١٠٠
کیلومتــری را در زیباتریــن ســاحل دنیــا تجربــه خواهیــد
کــرد.
جـاده سـاحلی «چابهـار  -گواتر» شـگفتانگیزترین
جـاده ایران
مســیر جــاده ســاحلیای کــه از چابهــار تــا بنــدر گواتــر ادامه
دارد ،حــدود  ۱۰۰کیلومتــر اســت .ایــن جــاده ســاحلی یکــی
از خاطــره انگیزتریــن جادههــای دنیاســت زیــرا در طــول
مســیر بــا ســاحلهای صخــرهای بــا ارتفــاع بیــش از ١٠٠
متــر ،ســواحل ماســهای ،تــاالب صورتــی ،درخــت انجیــر
معابــد ،کوههــای مریخــی و...روبــه رو میشــوید.
روســتای «رمیــن» یکــی از اولیــن جاذبههــای گردشــگری
جــاده ســاحلی «چابهــار  -گواتــر» اســت .اگــر اهــل شــنا و
ســاختن مجســمههای ماس ـهای و شــنی هســتید پیشــنهاد
میکنیــم حتمـاً توقفــی در ســاحل ماسـهای رمیــن داشــته
باشــید .ایــن روســتا یکــی از روســتاهای بــزرگ چابهــار
واقــع در دهســتان «کمبــل ســلیمان» بخــش مرکــزی ایــن
شهرســتان اســت.

روســتای «رمیــن» در  ۷کیلومتــری بنــدر چابهــار از نزدیــک
تریــن روســتاهای صیــادی بــه ایــن شــهر اســت ک ه از
ســمت شــرق از طریــق جــاده ســاحلی بنــادر صیــادی
بریــس ،پســابندر و خلیــج گواتــر را بــه شــهر منتهــی
میســازد.
روســتای رمیــن از شــمال بــه کوههــای روســتای تیــس
کوپــال ،از غــرب بــه چابهــار و از جنــوب بــه دریــای عمــان
محــدود میشــود .خــور قدیــم ،نــوار ســاحلی «کالت رود»
کــه از یــک طــرف بــه دریــا و از طــرف دیگــر بــا صخرههــای
بســیار و ماســههای طالیــی بــه تــاالب لیپــار منتهــی
میشــود ،کــه ایــن مــوراد تنهــا بخشــی از جاذبههــای
طبیعــی ایــن روســتا بــه شــمار مــی آینــد.
بنــدر ماهیگیــری رمین یکــی از مهمتریــن بنــادر ماهیگیری
ســواحل مکــران اســت کــه در آن صیــادان زیــادی مشــغول
تخلیــه صیــد از لنجهــای فراســاحلی خــود هســتند ،دیــدن
صیادانــی کــه از دریــاروی دو یــا س ـهماهه خــود برگشــتند
و در حــال تخلیــه لنجهــای فراســاحل خــود بــا ظرفیــت
 ۵۰تــا  ۷۰تــن ماهــی هســتند بههمــراه شــنا ،دویــدن و
ســاختن مجســمههای ماسـهای در ســاحل ماسـهای رمیــن
قطع ـاً خالــی از لطــف نیســت.
تــاالب لیپــار ،تاالبــی کــه رنگدریــا در آن صورتــی
اســت
پــس از عبــور از روســتای «رمیــن» در ســمت راســت جــاده
ســاحلی «چابهــار  -گواتــر» بــه یــک دریاچــه صورتــی
برخــورد میکنیــد کــه یکــی از جاذبههــای منحصربهفــرد
طبیعــی کرانــه دریــای عمــان اســت ،کــه فقــط  ۴نمونــه
مشــابه از آن در جهــان وجــود دارد.
تـاالب «لیپـار» یکـی از جاذبههـای اعجابانگیـزی کـه در
امتـداد جـاده سـاحلی «چابهار  -گواتـر» به چشـم میخورد،
در ایـن تـاالب رنـگ آبـی ،آب در ماههایـی از سـال صورتـی
اسـت چراکـه وفـور مـواد آلـی و معدنـی بـه همـراه جریانات
دریایـی حاصـل از طوفانهـای مونسـون موجـب افزایـش
بیشازحـد پالنکتونهـای گیاهـی میشـود و همیـن
فعلوانفعـاالت رنـگ آب را تغییـر میدهـد.
ایــن پدیــده منحصربهفــرد در ماههــای بهمــن ،اســفند،
فروردیــن ،شــهریور و مهــر دیــده میشــود و اگــر کمــی اهــل
گشــتوگذار و ماجراجویــی باشــید میتوانیــد پرندگانــی
چــون فالمینگــو ،کشــیم ،حواصیــل ســفید و خاکســتری را
هــم در ایــن تــاالب شــگفتانگیز مشــاهده کنیــد.
به مریخ بروید
ســپس در ادامــه ایــن جــاده دوبــاره چشــم مــان بــه ســواحل
زیبــای دریــای عمــان میافتــد و کــم کــم در میانههــای
جــاده بــه کوههــای مریخــی مــی رســیم ،حــاال در جــادهای
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گرفتهاســت و در نزدیکــی پســابندر
جزیــرهای بــه نــام مرجــان واقــع شــده کــه
از زیســتگاههای شــاهمیگو اســت.
البتـه اگـر تمایل بـه دیـدن بـازی دلفینها
داریـد و جنگلهـای زیبـا ّحـرا رو
میخواهیـد ببینیـد حتمـاً بـه «گواتـر» در
فاصلـه ١٠کیلومتـری پسـابندر سـفر کنید
گواتر طعبیت دسـت نخـوره ای دارد و کام ً
ال
سـنتی بجا مانده اسـت قایق سـواری و شـنا
در سـواحل ماسـهای «گواتر» طعم سـفرتان
را دو چنـدان میکنـد.
در خلیــج گواتــر عــاوه بــر جنگلهــای
زیــرآب رفتــه حــرا ،الکپشــت ســبز،
ســارگپه و عقــاب و دلفیــن بــه چشــم
میخــورد البتــه مهمتریــن جانــوری
کــه در منطقــه بــه چشــم میخــورد
بزرگتریــن خزنــده ایــران «گانــدو» یــا
تمســاح کمیــاب پوزهکوتــاه ایرانــی اســت.
اگــر قصــد طبیعــت گــردی داریــد حتمـاً به
منطقــه زیبــای «دشــتیاری» ســفر کنیــد،
دشــتیاری منطقهای وســیع در شــرق شــهر
چابهــار اســت کــه در حاشــیه دو رود بــزرگ
سیســتان و بلوچســتان (رودخانــه ســرباز و
هســتید کــه از یــک ســو کوههــای مریخــی بــا
رنــگ رویایــی خــود شــما را احاطــه کــرده انــد
و در ســوی دیگــر منظــره خیــال انگیز ســاحل
و دریــا و ماســههای ســرخ بــا درختچههــای
بیابانــی بــه چشــم تــان میخــورد.
کوههــای مریخــی مناظــری از کوههــای
فضایــی را بــرای انســان تداعــی میکننــد،
جنــس رســوبی آنهــا و همچنیــن فرســایش
خــاص کوههــا موجــب ایجــاد شــیارها و
تراشهــای زیبایــی در آنهــا شــده اســت
کــه گویــی نقاشــی ماهــر آنهــا را بــه تصویــر
کشــیده اســت.
کوههــای مریخــی رنگــی میــان طوســی
و ســفید دارنــد و بــا تغییــر نــور در روز،
رنگهــای متفاوتــی بــه خــود میگیرنــد.
قدمــت ایــن کوههــا بــه  ۴تــا  ۵میلیــون
ســال قبــل بــاز میگــردد و رشــته کوهــی را
تشــکیل میدهنــد کــه دههــا کیلومتــر بــه
ســمت شــرق امتــداد دارد.
جالبتریــن نکتــه ایــن کوههــا ،ســختی و
مقاومــت آن هاســت بــه گونــهای کــه بــرای
بــاال رفتــن از آنهــا بایــد تجربــه صخره نــوردی
داشــته باشــید؛ ارتفــاع کوههــای مریخــی در
نقــاط مختلــف متفــاوت اســت بهگونــهای
کــه در برخــی نقــاط بــه  ۵متــر و در مناطــق
دیگــر تــا  ۱۰۰متــر میرســد؛ همچنیــن
انــواع فســیلهای حیوانــات دریایــی در ایــن
کوههــا قابلمشــاهده اســت کــه نشــان از زیــرآب بــودن
ایــن منطقــه در ســالهای دور دارد.
بعــد از گــذر از کوههــای مریخــی بــه بنــدر زیبــای «بریــس»
مــی رســیم ،ایــن بنــدر ارتفاعــات صخــرهای منحصــر بــه
فــردی را دارد کــه در پاییــن ایــن ارتفاعــات یــک اســکله
صیــادی بــا دههــا قایــق و لنــج صیــادی بــه چشــم میخــورد
ایــن بنــدر از فــراز صخرههــا شــبیه شــبهجزیرهای اســت
کــه نــگاه هــر بیننــدهای را بــه خــود جلــب میکنــد.
بنــدر «بریــس» بنــدری بــا قدمتــی  ۲۰۰ســاله اســت کــه
صیــادی در آن حــرف اول و آخــر را میزنــد و ماهیگیرهــا

تورهایشــان را در کنــار بنــدر پهــن میکننــد و دسترنجشــان
را از آن جــدا و تــوی ســبدها میاندازنــد.
از مهمتریــن قابلیتهــای خــدادادی بریــس ،مناظــر بدیــع
و اســکله منحصربهفــرد آن اســت کــه میتوانــد نقــش
بســزایی در جــذب گردشــگران داشــته باشــد .بــا فاصلــه
نچنــدان دور بــه بنــدر زیبــای «پســابندر» مــی رســیم کــه
آخریــن نقطــه ســرزمینی کشــور اســت.
«پَســابَندر» یکــی از روســتاها و بندرهــای شهرســتان چابهار
اســت کــه در کنــاره خلیــج «گواتــر» و در محــدودهای
نزدیــک بــه مــرز پاکســتان قــرار دارد ،شــهر «جیوانــی»
پاکســتان روبــروی پســابندر و در آن ســوی مــرز قــرار

کاجــو) واقــع شــده اســت و تنهــا زیســت گاه تمســاح پــوزه
کوتــاه ایرانــی اســت.
جــدای از همــه ایــن مســائل همزیســتی مســالمت آمیــز
شــیعه و ســنی در سیســتان و بلوچســتان و مهربانــی و
محبــت و میهمــان نــوازی آنــان از نــکات بســیار جالبــی
اســت کــه نظــر بســیاری از گردشــگران را طــی ایــن ســالها
بــه خــود جلــب کــرده اســت و از نظــر طبیعــی نیــز اگــر بــه
ایــن اســتان کــه بیــش از  ۱۱درصــد از مســاحت کشــور
عزیزمــان را بــه خــد اختصــاص داده ســفر کنیــد تنهــا در
طــول یــک جــاده  ۱۰۰کیلومتــری میتوانیــد شــاهد ایــن
همــه زیبایــی و شــگفتی طبیعــی باشــید.

صفحه  | 87شماره  | 37اسفند 97

گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

MEHR

هوای حیاتبخش کردستان
دربهار/رنگینکمان دشت و
موسیقی رود را دریاب
فصــل بهــار اســتان کردســتان بــا آبوهــوای فوقالعــاده و دشــتهای
سرســبز و خوشرنــگ بهتریــن فرصــت بــرای دیــدن جاذبههــای تاریخــی و
طبیعــی ایــن اســتان در غــرب کشــور ایــران بــه شــمار م ـیرود.
چهارفصــل کردســتان دارای زیباییهــای منحصربهفــردی اســت ولــی بهــار
در کردســتان رنــگ و بــوی دیگــری دارد و بــه همیــن دلیــل معمــوالً در ایــن
فصــل اســتان بــه فــرش مخملــی ســبزی تبدیــل میشــود کــه چشــم هــر
بیننــدهای را بهســوی خــود میکشــاند.
بهــار در کردســتان زیباییهایــش دوچنــدان میشــود ،دشــتهای سرســبز بــار دیگــر
چشــمنوازی میکننــد ،رودهــا و چشــمهها خروشــان میشــوند ،کوههــای ســر بــه
فلــک کشــیده رخــت بهــاری میپوشــند و خالصــه ایــن اســتان بــه دریایــی از زیباییهــای
منحصربهفــرد تبدیــل میشــود.
کردســتان درزمینــه وجــود آثــار تاریخــی و باســتانی یکــی از اســتانهای ســرآمد و برتــر
کشــور اســت ولــی در کنــار ایــن مهــم ظرفیــت اصلیتــر اســتان مربــوط بــه جاذبههــای
طبیعــی و آبوهــوای معتــدل کوهســتانی اســت ،ویژگــی منحصربهفــردی کــه ایــن روزهــا
کمتــر در ســایر مناطــق کشــور میشــود آن را مشــاهده کــرد و دیــد.
شهرســتانهای مختلــف اســتان کردســتان دارای دو ویژگــی منحصربهفــرد هســتند ،در
بخــش شــرقی اســتان کردســتان دش ـتهای وســیعی وجــود دارد کــه ایــن روزهــا رخــت
ســبز بــر تــن کــرده و خودنمایــی میکننــد و در بخــش غربــی ایــن اســتان نیــز در میــان
کوههــای بلنــد و ســر بــه فلــک کشــیده جنگلهــای وســیعی وجــود دارد کــه چشــم هــر
بیننــدهای را بهســوی خــود جلــب میکننــد.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای اصلــی مناطــق غربــی اســتان کردســتان کــه البتــه در فصــل بهار
خودنمایــی بیشــتری دارنــد ،مربــوط بــه رودخانههــای خروشــانی اســت کــه بــا آب شــدن
بــرف کوههــای بلنــد بــار دیگــر راه میافتنــد و بــه بهتریــن شــکل ممکــن موســیقی زیبــای
طبیعــت را بــه گــوش انســانها میرســانند.
در شــرق اســتان کردســتان دشــتهای وســیعی در شهرســتانهای قــروه ،دهــگالن و
دیوانــدره وجــود دارد کــه خــود بهتنهایــی تابلویــی از زیباییهــای طبیعــت در ایــن اســتان را
بــه نمایــش گذاشــتهاند.
گفتـن ایـن جملـه در خصـوص دشـت «سـارال» در دیوانـدره کافی
اسـت که هماکنـون بالغبـر صدها گونـه گیـاه دارویی در ایـن مناطق
یافـت میشـود که تـا چنـد صباحـی دیگـر ایـن گیاهـان خوراکی و
دارویـی بـه غـذای اصلی مـردم ایـن دیـار تبدیل میشـود.
مگـر میشـود از اسـتان کردسـتان سـخن بـه میـان آورد و از
زیباییهـای 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 ،اینهـا تنها بخش
اندکـی از جاذبههـای تاریخـی و طبیعـی اسـتان کردسـتان به شـمار
میرونـد کـه هرکـدام از آنهـا کافی اسـت تا جمعیـت زیـادی راهی
ایـن دیـار شـده و به تماشایشـان بنشـینند.
پارک جنگلی آبیدر
یکــی از زیباتریــن کوههــای کردســتان« ،آبیــدر» شــهر ســنندج
اســت ،جایــی کــه یــک شــهر را در دامــان خــود قــرار داده و بــه
یکــی از جاذبههــای منحصربهفــرد طبیعــی در اســتان کردســتان
تبدیلشــده اســت .ایــن پــارک در ضلــع غربــی شــهر ســنندج در
دامنــه کــوه آبیــدر قــرار دارد .آبیــدر در فرهنــگ منطقــه جایــگاه
خاصــی دارد و بــه دلیــل پــر آب بــودن چشمهســارها ،قناتهــا و
وجــود باغهــای متعــدد ماننــد امانیــه ،امیریــه و  ...چنیــن نامیــده
میشــود.

از زمانــی کــه شــهر ســنندج بنیــان نهــاده شــد ،آب چشــمههای آبیــدر بــه شــهر منتقــل
میشــد .هنــوز هــم قنــات عمــارت خســروآباد ،آصــف ،وکیــل ،مشــیر و تعــدادی از بناهــا،
بهنوعــی از ایــن کــوه سرچشــمه میگیــرد .در ســالهای اخیــر در ایــن کــوه پارکــی احــداث
و ســکوبندی در آن انجامشــده اســت .نقــش برجســتهای هــم در آن ساختهشــده کــه قابــل
توجــه اســت .ایــن منطقــه از مکانهــای زیبــای شــهر ســنندج اســت.
منطقه اورامان
یکــی از مناطــق زیبــای اســتان کردســتان ،منطقــه اورامــان اســت کــه در شــرق مریــوان قرار
دارد و دارای کوهســتانهای زیبــا بــا پوشــش جنگلــی اســت .رودخانــه بــزرگ ســیروان از
ایــن منطقــه و دره اورامــان عبــور میکنــد و بــه رودخانــه دیالــه در عــراق میپیونــدد.
وجــود روســتاهای تاریخــی بــا آدابورســوم خــاص و همچنین بــا حفــظ اصالت ویــژه مناطق
کردنشــین ازجملــه ویژگیهــای منحصربهفــرد منطقــه اورامــان در اســتان کردســتان اســت
کــه ایــن روزهــا و در فصــل بهــار آبوهــوای مطبــوع و دلپذیــر آن موجــب جل ـب نظــر هــر
بیننــدهای میشــود.
دریاچه زریوار
ایــن دریاچــه در ســه کیلومتــری شــمال باختــری مریــوان و در ارتفــاع  ۱۲۸۵متری از ســطح
دریــا قــرار دارد و از زیباتریــن میراثهــای طبیعــی اســتان کردســتان بــه شــمار میآیــد.
آب ایــن دریاچــه از چشــمههای جوشــان و رودخانههایــی کــه بــه آن میریــزد ،تأمیــن
میشــود .حجــم آب دریاچــه از  ۲۲.۵میلیــون مترمکعــب تــا  ۴۷میلیــون مترمکعــب در طول
ســال متغیــر اســت .طــول دریاچــه شــش کیلومتــر و عــرض آن  ۱۷۰۰تــا  ۳۰۰۰متــر اســت.
مســاحت آن حــدود  ۷۲۰هکتــار اســت.
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چشمهســارهای فــراوان و دامنههــای سرســبز و زیبــا
اســت.

وجهتســمیه زریــوار و زریبــار کــه هــر دو در منطقــه متــداول اســت ،بــه واژه  «زری» کــه در
زبــان کردی بــه معنــی دریاچــه اســت ،بازمیگــردد .پســوند «وار» و  «بار» پســوند تشــبیهی،
و زریبــار یــا زریــوار بــه معنــی «دریاچــه وار» اســت .درباره ایــن دریاچــه افســانههای متعددی
وجــود داد کــه مشــهورترین آنهــا وجــود شــهری مدفــون در زیــر آبهــای دریاچه اســت.
آبشاربل
در منطقــه اورامــان و در مــرز اســتان کرمانشــاه ،روســتایی بــه نــام «بل» واقــع اســت .در کنار
ایــن روســتا ،در مســیر جــادهای کــه بــه کوســه هجیــج منتهــی میشــود ،آبشــاری زیبــا
وجــود دارد کــه بــه عقیــده کارشناســان دارای آبــی عالــی بــرای شــرب اســت .ایــن آب بــا
فشــار زیــاد و در حجــم بســیار از شــکاف کوهــی بیــرون میریــزد و عظمــت و شــکوه طبیعت
را جلوهگــر میســازد .ایــن آب در مســیر خــود بــه رودخانــه ســیروان میریــزد.
هرچنــد کــه بــا احــداث ســد «داریــان» بخــش زیــادی از ایــن چشــمه آب و آبشــار بــل از
بیــن رفتــه و نابــود شــد ،ولــی علیرغــم تمامــی ایــن نامهربانیهــای صــورت گرفتــه از ســوی
انســانها ،ایــن روزهــا دارای شــکوه خاصــی اســت و دیدنیهــای زیــادی بــرای تماشــا دارد.
چهل چشمه
«چهـل چشـمه» از کوههـای مرتفع کردسـتان اسـت .این کـوه دارای آبشـارها و چشـمههای
بسـیار زیبایـی اسـت و وجهتسـمیه آن نیز حکایـت از وجـود چهل چشـمه آب دارد.
ایــن کــوه در منطقــه خورخــوره از شهرســتان دیوانــدره قــرار دارد و منطقــهای سردســیر
و برفگیــر اســت .در ایــن کــوه میتــوان در تمامــی ســال بــرف را مشــاهده کــرد .ایــن
کــوه یکــی از سرچشــمههای رودخانــه جغاتــو یــا همــان جغتــو و ســپیدرود بــوده و دارای

چشمهباباگرگر
در روســتای بابــا گرگــر در  ۱۸کیلومتــری شــمال
شــرقی شهرســتان قروه ،چشــمهای جوشــان همیشــه
میخروشــد کــه بــه آن «دنگــز» میگوینــد .آب ایــن
چشــمه در اســتخری عمیــق و مــدور به محیــط ۲۰۰
متــر جمــع میشــود .ایــن چشــمه پــر آب دارای
آبــی اســت کــه رنــگ آن مایــل بــه ســرخ اســت و
در بعضــی مواقــع بــه رنــگ زرد مایــل بــه لیمویــی
درمیآیــد.
آب ایــن چشــمه بــه علــت وجــود امــاح معدنــی
بهویــژه گوگــرد ،رنگیــن اســت .ظاهــرا ً ایــن آب
بــرای امــراض ســوداوی و پوســتی مناســب اســت و
در درمــان ســوءهاضمه و دیگــر بیماریهــای دســتگاه
گــوارش و نیــز راشیتیســم و درمــان تــورم مؤثــر
میافتــد .ایــن چشــمه و امامــزاده باباگرگــر در کنــار
آن ،از مکانهــای طبیعــی و تاریخــی اســتان محســوب میشــوند.
سراب وینسار
یکــی از چشــمههای قدیمــی شهرســتان قــروه ،چشــمه ســراب اســت کــه بــا آب بســیار
گــوارا و عالــی در داخــل روســتای وینســار از دل زمیــن بیــرون میآیــد .در حقیقــت روســتای
وینســار پیرامــون ایــن چشــمه شــکلگرفته اســت .ایــن چشــمه ســالهای ســال اســت کــه
تأمینکننــده آب روســتا ،هــم بــرای شــرب و هــم کشــاورزی اســت.
اطـراف چشـمه اصلی سـنگچین شـده و قدمت سـنگچین 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 میکردنـد .در ایـن مراسـم ضمن قربانـی کردن گوسـفندان به جشـن و
شـادمانی میپرداختنـد و احتـرام ویژهای برای این چشـمه قائـل بودند.
سراب قروه
در بخش جنوبی شـهر قروه سـرابی طبیعـی وجود دارد کـه یکی از تفرجگاههـای مردم منطقه
محسـوب میشـود .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 میشـود.
زیباییهــای طبیعــی کردســتان کــه البتــه در فصــل بهــار خودنمایــی بیشــتری نیــز
میکننــد تنهــا بــه ایــن مــوارد محــدود نمیشــود و حتمــاً بایــد چنــد روزی را در ایــن
اســتان ســپری کــرد تــا بهخوبــی بــا زیباییهــای طبیعــی و تاریخــی ایــن منطقــه از ایــران
اســامی بهخوبــی آشــنا شــد.
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حرم رضوی نماد دلدادگی به اهل بیت(ع) /معماری بینظیر در بهشتهشتم

حــرم مطهــر رضــوی مجموعـه ای فرهنگــی و تاریخــی اســت کــه پــس از بیـتاهلل الحــرام و
حــرم مطهــر پیامبــر اکــرم(ص) در مدینــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن بناهــای مذهبــی
مســلمانان از آن یــاد مــی شــود.
بــارگاه ملکوتــی حضــرت ثامــن الحجــج (ع) از دیربــاز بــرای هنرمنــدان و معمــاران بســتری
عظیــم و الهامبخــش بــوده است.بســتری کــه ارادت و عشــق را در نمادهــا ،ســازهها و نماهــا
بــه چشــم هــر عاشــق ارادتمنــدی هدیــه میکنــد.
هــر زائــر و بیننــدهای کــه پــا بــه حــرم آســمانی امــام رضــا(ع) میگــذارد ،هنــر معمــاری
اســامی -ایرانــی در پیکــر ســازههای حــرم رضــوی او را شــگفت زده مــی کنــد.
حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) مجموعــهای تقریبــاً مــدور بــوده ،کــه گنبــد درخشــان
و طالیــی برفــراز آن قــرار دارد ،تقریبــاً در مرکــز  حــرم مطهــر مضجــع امــام هشــتم(ع)
بــوده و نخســتین بنایــی کــه گرداگــرد مرقــد مطهــر امــام رضــا(ع) ســاخته شــد ،بــه دورهی
ســامانیان و حکومــت آنهــا در خراســان میرســد.
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.
حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) دارای   صحــن هــای متعــددی   از جملــه
عتیق(انقالب)؛جدیــد(آزادی)؛ امــام خمینــی ،جمهــوری اســامی و قــدس اســت کــه هــر
یــک از صحنهــا شــاهکارهایی از معمــاران مختلــف ایرانــی را بــه نمایــش میگذارنــد.
رواق هــا ،صحنها،منــاره هــا و دیگــر ســازههایی کــه در حــرم مطهــر رضــوی در ســالهای
گذشــته بنــا شــدهاند جلوهگاهــی بینظیــر از زیباتریــن و گیراتریــن بناهــا و ســازههای
معناگــرا را از هنــر ایرانــی -اســامی بــه وجــود آوردهانــد.
ضریحهای حرم
میتــوان گفــت ضریــح اول ،ضریحــی چوبــی بــوده بــا تســم ه طــا و نقــره .ایــن ضریــح در
زمــان شــاه طهماســب صفــوی یعنــی ســال  ۹۵۷هجــری قمــری ســاخته شــده و بــر روی
صنــدوق چوبــی مضجــع منــور نصــب میشــود.
دومیــن ضریــح در ســال  ۱۱۶۰بــه دســتور شــاهرخ ،نــوهی نــادر ســاخته و وقــف مرقــد
مطهــر شــد.
ایــن ضریــح فــوالدی مرصــع بــدون ســقف کــه معــروف بــه «ضریــح نگیننشــان»

اســت ،پنجرههــا و شــبکههای چهــار طــرف آن دارای گــوی و ماســورههایی بــود کــه
بــا نگینهــای کوچــک یاقــوت و زمــرد تزئیــن یافتــه و تعــداد آنهــا بــه بیــش از دوهــزار
میرســد.
بعدهــا در عصــر پادشــاهی فتحعلــی شــاه قاجــار بــه دســتور وی ضریحی فــوالدی و ســاده به
ابعــاد ( )۴×۳و ارتفــاع  ۲متــر ســاخته و روی ضریــح دوم (ضریــح نگیننشــان) نصب شــد.این
ضریــح از پنــج ضریــح مرقــد مطهــر امــام رضــا(ع) ،کوچکتــر اســت .بــه همیــن علــت بــا
ضریــح دیگــری تعویــض شــد و اکنــون در مــوزهی تاریــخ مشــهد نگـهداری میشــود.
ضریــح چهــارم بــه ضریــح ملمــع «طــا و نقــره» و ضریــح «شــیر و شــکر» معــروف بــود .ایــن
ضریــح نیــز در ســال  ۱۳۳۸بــر روی ضریــح نگیننشــان 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 قلمزنــی آن را انجــام داد.
بــا آمــاده شــدن طــرح اســتاد فرشــچیان ،ســاخت ضریــح جدیــد از دوازدهــم بهمــن ســال
 ۱۳۷۵تحــت نظــارت هنــری ایــن اســتاد آغــاز و از میــان چنــد نفــر از هنرمنــدان قل ـمزن
توفیــق کار قلمزنــی ضریــح مطهــر ،نصیــب اســتاد خــدادادزاده اصفهانــی شــد.
در اطــراف ضریــح مطهــر بــه نشــانهی چهــارده معصــوم چهــارده دهانــه بــه شــکل محــراب
طراحــی و اجــرا شــده اســت.
دو ســوره مبارکــه «یــس» و «هــل اتــی» در بــاالی ضریــح مطهــر بــه صــورت کتیبــه دور
تــا دور ضریــح نوشــته شــده اســت .طــول کتیبــه باالیــی یعنــی ســوره مبارکــه «یــس»
دارای  ۱۷/۶۶و عــرض  ۱۸ســانتیمتر و طــول کتیبــه «هــل اتــی»  ۱۶/۷۶و عــرض آن ۱۴
ســانتیمتر اســت.
محرابهای حرم
از دیگــر آثــار ارزشــمند داخــل حــرم رضــوی از جملــه بــه ســه محــراب باشــکوه مربــوط بــه
قرنهــای هفتــم هجــری میتــوان اشــاره کــرد کــه بــر روی دو محــراب ،کتیبههایــی بــه
خــط کوفــی و بــر ســومی ،کتیبههایــی بــه خــط کوفــی و ثلــث و بــه رنــگ الجــوردی بــر
زمینـهی ســفید ،مشــتمل بــر آیــات و احادیــث نوشــته شــده اســت.
هنــگام ورود بــه صحــن جامــع رضــوی ،گنبــد فیــروزهای رنگــی چشــم هر زیــارت کننــدهای
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مــیرود؛ بــه طــوری کــه برخــی آن را پُربازدیــد کنندهتریــن
مســجد در ایــران میداننــد.
مســجد جامــع گوهرشــاد نمونـهی کامــل و برجســتهی هنــر ایرانی
اســت .هم ـهی ویژگیهــای معمــاری س ـ ّنتی در آن بــه کار رفتــه و
بــه ویــژه ایــوان بــزرگ مســجد یعنــی ایــوان مقصــوره بــه گونـهای
زینــت یافتــه کــه افــزون بــر ایجــاد احســاس آرامــش و نشــاط،
نمازگــزار و نیایشگــر را در جهانــی مرمــوز و ماورایــی بــه پــرواز
درآورده ،غــرق در جذبههــای عرفانــی میســازد.
رواقهایی برای آرامش دانشمندان شیعه
در حــرم امــام رضــا(ع) مرقــد  ۳نفــر از علمــا و دانشــمندان
برجســتهی شــیعه واقــع شــده اســت .آرامــگاه شــیخ بهایــی یکــی
از ایــن مکانهــای تاریخــی در جــوار بــارگاه ملکوتــی حضــرت
رضــا(ع) اســت.
ایــن آرامــگاه در رواقــی بــه همیــن نــام واقــع در ضلــع شــمالی
صحــن امــام خمینی(ره)قــرار دارد و متعلــق بــه شــیخ بهاءالدیــن
محمــد عاملــی معــروف بــه شــیخ بهایــی از دانشــمندان بــزرگ
شــیعی معاصــر بــا شــاه عبــاس صفــوی اســت.
بنـای رواق شـیخ بهایـی دارای  ۱۰۲مترمربـع مسـاحت میباشـد و
مدفـن ایـن عالـم جلیلالشـأن در مرکـز رواق قـرار دارد و بـا سـنگ
نبشـتهای مشـتمل بـر شـرح حال شـیخ بهایـی مزیّن شـده اسـت.
در شــمال شــرقی صحــن انقــاب و در قســمت تحتانــی غرفههــای
متصــل به مدرســه میــرزا جعفــر ســابق ،آرامــگاه دیگــری قــرار دارد
و بــه وســیلهی پلــکان و دری از غرفــه چهــارم در ضلــع شــمالی بــا
صحــن انقــاب مرتبــط اســت .ایــن آرامــگاه متعلــق بــه شــیخ المحدثیــن محمد بن حســن،
معــروف بــه شــیخ حــر عاملــی از دانشــمندان شــیعی و صاحــب کتــاب مشــهور «وســایل
الشــیعه» اســت کــه در  ۱۰۳۳قمــری در یکــی از روســتاهای جبــل عامــل بــه دنیــا آمــد
و پــس از طــی دوران تحصیــل بــه مشــهد مهاجــرت کــرد و ضمــن تدریــس ،مدتــی مقــام
شیخاالســامی در مشــهد را عهــدهدار بــود .وی در  ۱۱۰۴قمــری وفــات یافــت و در ایــن
مــکان مدفــون شــد .مدفــن فرزنــد بــزرگ و دانشــمند او در جــوار مقبــره پــدر قــرار دارد.
آرامــگاه شــیخ طبرســی نیــز در شــمال صحــن انقــاب و شــرق بــاغ رضــوان و در ضلــع
غربــی ســردرهای ورودی طبرســی بــه مجموعــه حــرم واقــع و بــا گنبــدی کاشــیکاری
مزیّــن اســت.
نــام صاحــب آرامــگاه ،ابوعلــی فضــل بــن حســن طبرســی اســت کــه از علمــای مشــهور
شــیعه و صاحــب «تفســیر مجمــع البیــان و جوامــع الجامــع» میباشــد کــه بــه قولــی در
 ۴۷۰قمــری در ایــران متولــد و در  ۵۴۸قمــری در ســبزوار وفــات یافــت و در قبرســتان
قدیمــی مشــهد (قتلــگاه) کــه بعــدا ً بــاغ رضــوان نامیــده شــد ،مدفــون گردیــد .بــاغ رضــوان
در شــمال غربــی اماکــن متبرکــه واقــع بــود و مقبــره شــیخ طبرســی در ســال ۱۳۷۰ش.
در جریــان طــرح توســعه حــرم بــه محــل کنونــی انتقــال یافتــه اســت .وقتــی زائــر حضــرت
را بــه خــود خیــره میکنــد .بــه صحــن قــدس
حــرم مطهــر کــه نزدیــک میشــوی ،زیبایــی
و شــکوه معمــاری مســجد گوهرشــاد بیشتــر
نمایــان میشــود.
مسجدگوهرشاد
مســجد گوهــر شــاد مســجدی کالســیک و به
ســبک مســاجد چهــار ایوانــی ســاخته شــده
اســت .صحــن مســجد تقریبـاً بــه شــکل مربع
و در اطــراف آن چهــار ایــوان بــزرگ تاریخــی و
در فواصــل ایوانهــا هفــت شبســتان وســیع
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.
بــه ســبب ظرافــت و زیبایــی کاشــیکاری و
خــط و اســلوب معمــاری مســجد گوهرشــاد،
ایــن مســجد از شــاهکارهای معمــاری ایرانــی
در دوره تیمــوری و بــه دلیــل موقوفــات بســیار
و مجــاورت بــا آرامــگاه حضــرت از مهمتریــن
و شــلوغترین مســجدهای ایــران بــه شــمار
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رضــا(ع) میشــوی ،بــدون شــک جاذبــه هــای تاریخــی ایــن
مــکان مقــدس چشــم را بــه خــود خیــره میکنــد .شــکوه
معمــاری همــراه بــا جــال و عظمــت حــس خوشــایندی را
بــه هــر مســلمانی منتقــل میکنــد.
مدرسه پریزاد
مدرســه پریــزاد نیــز از دیگــر اماکــن تاریخــی در مجموعــه
حــرم مطهــر امــام رضا(ع)قــرار دارد و هماکنــون از آن
بــه عنــوان یــک یــادگار تاریخــی -اســامی محافظــت
میشــود.
ایـن مدرسـه کـه بـه پریـزاد خانـم ،ندیمـهی گوهرشـاد
منسـوب اسـت ،بـه سـال  ۸۲۳هجـری قمـری در نزدیکـی
مسـجد گوهرشـاد در دورهی تیموریان سـاخته شـده است.
پریــزاد مدرسـهای کوچــک و  ۴ایوانــی مشــتمل بــر غرفهها
و حجرههایــی میباشــد و تزئینــات آن عبــارت اســت از
آجــرکاری ســردر ایوانهــا و کاشــیکاری بــا نقــوش
اســلیمی بــر ســردر غرفههــای همکــف مدرســه.
مدرسه نواب
زائرانــی کــه از بســت خیایــان شــیرازی وارد حــرم مطهــر
رضــوی میشــوند ،رهگــذری چشــم بــه ســاختمان
تاریخــی دوختهانــد کــه محــل رفــت و آمــد طــاب و
علماســت.

ایــن بنــا بــا نــام «صالحیــه نــواب» کــه
مربــوط بــه دوران صفــوی اســت نیــز شــناخته
میشــود کــه بــه همــت «ابوصالــح رضــوی»
در دوره ســلطنت شــاه ســلیمان صفــوی بــه
ســال  ۱۰۸۶قمــری بنــا شــده اســت .مدرســه
نــواب در خیابــان شــیرازی مشــهد قــرار دارد.
بنــای فــوق شــامل دو طبقــه بــا  ۷۵حجــره
میباشــد کــه بــا کاشــیهای الــوان مزیّــن
گردیــده اســت.
در حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) معمــاری
ســ ّنتی و تاریخــی و اســتفاده از جدیدتریــن و
مدرنتریــن تکنولوژیهــا در کمــال دقــت در
کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه و بــه لحــاظ بصری
نیــز زیباتریــن و هنرمندانهتریــن 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
میکنــد.
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تصـــویر ایـران
یــک ایــران اســت و یــک دنیــا جاذبــه گردشــگری ،یــک
کشــور و جهانــی جذابیــت ،از تاریــخ و طبیعــت گرفتــه
تــا چهارفصلــی کــه در جایجــای ایــن جغرافیــا بــه
همدســت تــکان میدهنــد ،اینجــا بهــار و تابســتان و
پاییــز و زمســتان را میتــوان در شــمال و جنــوب و غــرب و
شــرق بــه تماشــا نشســت.
اینجــا «ایرانزمیــن» اســت ،از خــزر تاخلیــج همیشــه
فــارس ،ماجــرای هامــون تــا ارومیــه ،حکایــت ارس تــا
ارونــد ،روایــت البــرز و زاگــرس از دماونــد تــا دنــا و
الونــد؛بــا«مهــر»همســفرشــویدتــاایرانگــردیکنیــم.
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تختجمشید

زاینده رود اصفهان
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طبیعت ماسال گیالن

چهارمحال و بختیاری
تاالب چغاخور
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نه طباطبایی ها کاشان
خا

پل شکسته خرم آباد
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غار قوری قلعه در کرمانشاه

ژئ
وپارک «دره قاضی» قشم

صفحه  | 97شماره  | 37اسفند 97

گردشــگری نــوروزی
NEWSAGENCY

MEHR

ارگ کریم خان شیراز

کویر مرنجاب اصفهان
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آرامگاه باباطاهر همدان

پل م

علق پیرتقی اردبیل
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خلیج گرگان

جنگلتوسکستان
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آبشار التون

روستای صخره ای کندوان
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نــوروزی
گردشــگریایــران
تصویــر
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MEHR

مسجد جامع یزد

آثار تاریخی بیرجند
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پل طبیعت تهران

باغ ارم شیراز
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بسورت
چشمه بادا 
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آبشار بیشه

تاالب عینک رشت
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سواحل چابهار

حرم امام رضا (ع)

