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سفرنامه

«ایران زیباست»؛ در بهار زیباتر

 13جاذبهای که هر گردشگری را به ایرانگردی ترغیب میکند!

پگاه دهدار  ،راهنمای گردشگری

باوجود دیدگاههــای منفیای که
برخیرسانههایدنیادربارهایرانمطرح
میکنند،مراکزدیدنیایرانبهحدیزیبا
هستندکهمیتوانندهرگردشگرخارجی
رابهایرانگردیترغیبکنند.
با توجه به آنچه در اخبار کشورهای
دنیاگفتهمیشود،بسیاریازگردشگران
خارجی،ایرانرادرصدرفهرستمقاصد
گردشــگری خود قــرار نمیدهند؛ اما
آنها نباید به این راحتی قید ســفر به
ایران را بزنند .با توجه به میراث فرهنگی
غنی چند هزار ســال ه این کشور ،تنوع
جغرافیایی خیرهکننده نظیر قلههای
مملوازبرفکوههادراستانهایشمالی،
بیابانهای وسیع جنوب و مهماننوازی
ایرانیها که میتوانند نگرش خارجیها
را نســبت به ایران تغییر دهند ،سفر به
ایران میتواند تجربهای بهیادماندنی را
برایشانرقمبزند.درمطلبپیشروقصد
داریمتعدادیازمراکزدیدنیفوقالعاده
ایرانرامعرفیکنیمکهقطعاًگردشگران
خارجی را برای ســفر به ایران متقاعد
میکند و همچنین میتوانــد انگیزه
خوبیبرایمردمایرانباشدتاآنهارادر
تورایرانگردیخودبگنجانند.
-1برجخاموشانیزد
ایران تــا زمان ســقوط امپراتوری
ساســانی در  ۶۵۱پــس از میالد ،مهد
دینزرتشتیبودکهیکیازقدیمیترین
مذاهب یکتاپرســتی در دنیا بهشمار
میرود.بقایایساختمانهایتشریفاتی
این دین هنــوز در ایــران ،بهخصوص
مناطــق اطراف شــهر یزد ،بهچشــم
میخورد.برجخاموشانکهبهدخمهنیز
معروف است ،فقط  ۲۰دقیقه با جنوب
این شــهر قدیمی فاصله دارد و یکی از
جالبترین نشانههای آیین زرتشتی را
نشانمیدهد.
هدف از ســاخت این ســازههای
دایرهای روی دشــتی مسطح و خشک
این بــود که اجســاد مــردگان در اثر
نیروهای شیطانی آلوده نشوند و پاکی
خود را از دســت ندهند .زرتشــتیها
معتقدنــد که انســان بهمحض مردن
در معــرض آلودگیهای شــیطانی
قرار میگیرد و بــرای جلوگیری از آن
باید گوشت مردار توســط درندگان و
پرندگان خورده شده ،آنگاه باقیمانده
استخوانها درون چاه میان ه دخمه انبار
شود .این مراسم سنتی از دههی۱۹۷۰
میالدیممنوعشد.

 -2نقشرستمشیراز
نقشرستم،ناممجموعهایباستانی
در روســتای زنگیآباد واقع در شمال
شهرســتان مرودشت ،اســتان فارس
اســت که در فاصلهی  ۶کیلومتری از
تخت جمشــید قرار دارد .چهار آرامگاه
دخمهای در سینهی کوه رحمت کنده
شــدهاند که متعلق به داریوش بزرگ،
خشایارشاه ،اردشیر یکم و داریوش دوم
هستندکههمگیازویژگیهاییکسانی
برخوردارند و قدمت آنها به قرن چهارم
و پنجم قبل از میالد برمیگردد .باالی
ورودی این چهار مقبره ،حجاریهایی
مشابهتختجمشیدوجوددارد.
چهار آرامگاه دخمهای در سینهی
کوه رحمت کنده شدهاند که متعلق به
داریوشبزرگ،خشایارشا،اردشیریکمو
داریوشدومهستند.نقشرجببهعصر
ساســانی تعلق دارد که یک محوطهی
باستانشناسی با اهمیتی مشابه نقش
رستماستوفاصلهیچندانیباآنندارد،
این دو اثر در فهرست آزمایشی یونسکو
براینامزدیمیراثجهانیقراردارند.
-3مجموعهامیرچخماقیزد
مجموع ه امیرچخماق یزد در اوایل
قرنپانزدهممیالدیساختهوچندینبار
بازسازیشدهاستودرمرکزشهرقدیمی
یزد قرار دارد .نمای سه طبقهی باشکوه
و ایوانهای متقارن تکیه امیر چخماق
بسیار زیبا است و هنگام غروب خورشید
و روشنشــدن نورپردازی ،این زیبایی
دوچندانمیشود.گردشگرانمیتوانند
به کافهها و رستورانهای اطراف میدان
سریبزنندوضمنصرفغذا،یکلیوان
چایونباتمیلکنندودرادامهب هبازدید
ازگنجینههایمتعددبازارسرپوشیدهی
اینمجموعهمشغولشوند.
-4حمامسلطانامیراحمدکاشان
شهر کاشــان حدود دو ســاعت با
تهران فاصله دارد و در نتیجهی زلزلهی
سال  ۱۱۵۷شمســی بخش اعظمی از
شــاهکارهای معماری خود را از دست
داد .در زمان بازسازی شهر ،شهروندان
ثروتمندباکمکبرخیازسرشناسترین
معمارانمحلیاقدامبهساختخانههایی
در کاشــان کردند که اکنون به یکی از
اصلیترین مراکز دیدنی کاشان تبدیل
شدهاندوگردشگرانمیتوانندازنزدیک
با ســبک زندگی طبقهی ثروتمند آن
دوران آشنا شــوند .اکثر این خانههای
تاریخی در بخش شرقی شهر قرار دارند
و در نزدیکی مسجد آقا بزرگ ،تعدادی
ازاینخانهبههتلتغییرکاربریدادهاند،
درحالیکــه برخی از آنهــا بهعنوان
موزهیروبازفعالیتمیکنند.

با خرید یک بلیط امکان بازدید از سه
بنای تاریخی برای گردشــگران وجود
دارد که در آن میان حمام سلطان امیر
احمد کاشان نیز بهچشــم میخورد،
حمامی سنتی متعلق به عصر ساسانی
کهپساززلزلهییادشده،بهشکلهمان
روزهای شــکوه و عظمتش بازسازی
شــد .بخش مرکزی حمــام بهصورت
هشتضلعیاستوطاقهایاطرافآن
باموزاییکهایطالییوآبیروشنتزئین
شدهاندوپشتبامآنشاملمجموعهای
از گنبدهای خاکیرنگ میشــود که
با شیشههای عدســی محدب پوشیده
شــدهاند تا نور به داخل برسد و ازطرفی
امکان دیدن فضــای داخلی هم وجود
نداشتهباشد.
-5مجموعهگنجعلیخانکرمان
مجموعه گنجعلی خان کرمان با۱۱
هزار مترمربع مســاحت شامل میدان،
بازار ،حمام ،ضرابخانه ،آبانبار ،مدرسه
و کاروانسرا میشود که در جنوبشرق
شهر خودنمایی میکنند .در مرکز این
مجموعه ،میدان بزرگی با فضای ســبز
زیبا و یک فواره وجود دارد .مســگری،
پارچهفروشــی و فــروش ادویــه در
گذرگاههای بازار در جریان است و توجه
هر گردشگری را به خود جلب میکنند.
درضلعمقابلکاروانسرا،آبانبارتاریخی
گنجعلی خان قرار دارد که محلی برای
ذخیره آب شهر بوده است و با دهلیزی
طوالنی و راهپله به پاآب راه دارد و مخزن
آندراینقسمتقراردارد.
یکی دیگر از بخشهای مجموعهی
گنجعلی خان ،حمــام گنجعلی خان
اســت که  ۲۶متر طول ۳۰ ،متر عرض
و حدود  ۱۳۰۰مترمربــع زیربنا دارد و
شاملسردریبامعماریمنحصربهفرد،
ورودیایبهشکلداالن،رختکن،حوض
و خزینه میشــود .اینجا یک شاهکار

معماری اســت که از گنبدها ،طاقها و
حوضهایی با تزئینات کاشــیکاری و
نقاشی تشکیل شده اســت .این حمام
در دههی  ۱۹۷۰میــادی به موزهی
مردمشناسی تبدیل شد و اکنون شامل
مجموعهی از مجســمههایی است که
صحنههــای واقعی حمامکــردن در
گذشتهراب هتصویرمیکشند.
-6مسجدوکیلشیراز
مســجد وکیل در مرکز شهر شیراز
و پشــت بازار وکیل قرار دارد که مملو از
کاشــیکاریهای فوقالعاده زیبا است
و انعکاس آنها را میتــوان در حوض
مرکزی این مسجد مشــاهده کرد .این
مسجد درحدفاصل ســالهای ۱۹۷۱
تــا  ۱۹۷۳میــادی (دوران حکومت
زندیه) تکمیل شــد و شبستان جنوبی
آن حدود پنج هزار متر مربع مســاحت
دارد و با ایجاد فضایی متفــاوت ،از ۴۸
ستونسنگییکپارچهومارپیچتشکیل
میشود .کاشیکاریهای ظریف بسیار
چشمنوازیرویسقفهایطاقیشکل
آن خودنمایی میکننــد و حتی منبر
آن نیز درخور توجه اســت ،زیرا  ۱۴پله
مرمری دارد که بهدستور شخص کریم
خانازشهرمراغهبهشیرازآوردهشدند.
-7تختجمشید
تخت جمشید یا پرســپولیس ،در
ســال  ۵۱۸قبل از میالد ساخته شد و
پایتختتشریفاتیامپراتوریهخامنشی
بود که بقایای آن از معماری باشــکوه
این تمدن باســتانی حکایت دارند .این
مــکان تاریخی از ســال ۱۹۷۹یکی از
آثار ثبتشدهی ایران در میراث جهانی
یونسکواستکهشاملراهپلهها،کاخهای
مجلل و نقشبرجستهها میشود .اسم
اسکندر مقدونی حتی امروزه نیز باعث
تکدرخاطرمردممحلیمیشود،چراکه
باور تاریخدانان بر این است که اسکندر

مقدونی سردار یونانی در  ۳۳۰پیش از
میالد،بهایرانحملهکردوتختجمشید
رابهآتشکشیدواحتماالًبخشعظیمی
ازکتابها،فرهنگوهنرهخامنشیرابا
اینکارنابودکرد.خوشبختانهتنهابخشی
از تخت جمشید طعمهی حریق شد و
برخی از سازهها و آثار هنری برجستهی
آن همچنــان ســالم باقیماندهاند .در
ســفری یکروزه به بیرون شهر شیراز
میتوانیدازتختجمشیدونقشرستم
کهدرفاصلهیکمیازیکدیگرقراردارند،
دیدنکنید.
-8کویربافق
کویر بافق یکی از دردسترسترین
مناطــق کویری ایــران اســت که در
اســتانهای جنوبی قرار دارد و کمتر از
یک ساعت با یزد فاصله دارد و ازطریق
جادهای تقریباً خوب میتوان با خودرو
به این کویر زیبا رفت .کویر بافق یکی از
در دسترسترین مناطق کویری ایران
است که در استانهای جنوبی قرار دارد.
در حاشــیهی کویر ،تعداد کمی کمپ
وجود دارد و افرادی که میخواهند شب
را در کویر ســپری کنند ،میتوانند در
آنها اقامت داشته باشند .گردشگران
بــرای ماجراجویی بیشــتر میتوانند
پیادهگــردی در کویــر و کمپزدن در
میان تپههای شنی را نیز امتحان کنند،
البتهاگرباداجازهدهد.افرادیکهازلحاظ
زمانی محدودیت دارنــد ،اغلب بازدید
از برج خاموشــان و پیادهروی در کویر
بافق هنگام غــروب را در کنار هم انجام
میدهند
-9آتشکدهزرتشتیانیزد
آتشــکد ه زرتشــتیان یزد با سایر
ســازههای مذهبی ایران تفاوت زیادی
دارد و بااینکــه این آتشــکده به یکی از
قدیمیترین دینهــای دنیا اختصاص
دارد ،اما ســاختمان آن واقع در جنوب
منطقهی قدیمی یزد ،در ســال ۱۹۳۴
میالدی ساخته شــد و گفته میشود،
آتش درون آن بیش از ۱۵۰۰سال است
که روشن مانده اســت .این تنها آتش
مقدسموجوددرایرانبهحسابمیآید
و مابقــی در هند قرار دارند .آتشــکده
مذکور از ســال  ۱۹۶۰میالدی به روی
غیرزرتشتیان باز شــد و شامل موزهای
اســت که بازدیدکنندگان میتوانند
ازطریق نمایشــگاه عکس آن ،ســیر
تاریخی و سنتهای مذهب زرتشتی را
درایرانمشاهدهکنند.
-10مسجدجامعاصفهان
مســجد جامع اصفهان با مساحت
حدود  ۲۰هزار مترمربع ،در سال ۱۵۶
هجری قمری ( ۷۷۷میالدی) ساخته
شد و در ســال  ۱۳۹۰هجری شمسی
بهعنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت
رسید .این مســجد در مرکز منطقهی
قدیمی شهر قرار دارد و تحول معماری
اسالمی را طی  ۱۲قرن نشان میدهد.

چهار ایوان مسجد جامع شــاید از دور
متقارن بهنظر برســند ،امــا از نزدیک
میبینید کــه تکتک جزئیــات این
شــاهکارهای هنــری ،منحصربهفرد
هستند
-11قلعهنوشآباد
قلعهی خشــتی نوشآباد شاید در
صدر فهرست گردشگری شما نباشد،
اما اگــر وقت کافی برای گشــتوگذار
در بیرون از کاشــان را دارید ،مطمئناً
بازدیــد از منطقهی باستانشناســی
قلعهی نوشآبــاد ارزش دیــدن دارد.
این قلعه مربوط به دورهی سلجوقیان،
تیموریان،صفویاستکهبرایحفاظت
از خانوادههــای محلی دربرابر حملهی
دشمنساختهشدهبودویکیازبهترین
نمونههای معماری خشــتی بهشمار
میرود .ایــن قلعه در نزدیکی شــهر
زیرزمینینوشآبادباقدمت ۱۵۰۰سال
قــرار دارد و بازدیدکنندگان میتوانند
از یکی از ۹بر ج دیدبانــی آن باال بروند و
از چشمانداز مسجد طالیی و روستای
نزدیکبهآنلذتببرند.
-12مسجدجامعکرمان
مسجدجامعکرمانازجملهمساجد
چهار ایوانی بهشــمار میرود که دارای
ســردر رفیع صحن ایوان و شبســتان
است .تاریخ ســاخت این بنا در کتیبه
ســردر اصلی ۷۵۰ ،هجری قمری ذکر
شــده ،ولی در دورههای بعــد الحاقات
و تعمیراتی در مســجد صورت گرفت ه
است .یکجفت در ورودی بسیار زیبای
مسجد با تزئینات کاشیکاری طالیی و
آبیرنگبهحیاطمرکزیآنبازمیشود؛
جاییکه فرشهــای قرمز برای عبادت
درمقابلایوانآنپهنشدهاست.مسجد
جامع در مرکز شــهر قرار دارد و با اینکه
یکی از بزرگترین ســازههای مذهبی
شهر محســوب نمیشــود ،عظمت و
کاشــیکاریهای حیــرتآور آن هر
بینندهای را متحیر میکند ،بهخصوص
کاشیکاریمعرقمحرابوسردرشرقی
مسجد که از ارزشمندترین بخشهای
اینمسجدهستند.
-13بازارتاریخیتبریز
مجموع ه بازار تبریز بهلطف اهمیت
تاریخیای که بهعنوان قطب فرهنگی و
تجاری داشته است و همینطور ساختار
باشــکوه و منحصربهفردش ،در ســال
 ۲۰۱۰در فهرســت جهانی یونسکو به
ثبت رسید .اینجا بهعنوان بزرگترین
بازار سرپوشــیدهی دنیا ،بهطور کامل
از آجر قرمز ساخته شــده است که در
جادهی بین قارهای اروپا و آسیا قرار دارد
و نقش مهمی در توســعهی مسیرهای
تجاری غرب-شــرق دنیا ایفــا کرده
اســت .این بازار از صدها مغازه ،تیمچه،
راسته و ...تشکیل شده است که در زیر
تیمچههایآنباطاقهایگنبدیزیبا،
حرفههای مختلفی نظیر فرشفروشی،
طالفروشی ،فروش ادویه و ...مشغول به
فعالیتهستند.
متأسفانه اردیبهشــت ماه گذشته
بخشهایی از این بازار در آتش سوخت
و به بافت تاریخی آن خسارتهایی وارد
شد .با این حال به گفته بخشایش آبدار،
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان آذربایجان شرقی
آتشــی که به جان بازار بــزرگ تبریز
افتاد ،تنها در یکدهم هکتار از این بازار
27هکتاری رخ دادهکه وســعت بسیار
اندکیاستودرکوتاهترینزمانممکن،
امکانمرمتآنوجوددارد.
بسیاری از گردشــگران تبریز را در
برنامههای ســفر خود قرار میدهند و
حتماًازبازارتبریزبازدیدمیکنند.

سفر به دیار شیخ صفیالدین( قسمت اول)

لمس هیجان
در پل پیرتقی اردبیل

آرزو احمدزاده  ،راهنمای طبیعتگردی

بهار بهترین فصل برای گشت و گذار در مناطق
آذریزبان یا بهتر بگویم مناطق شمال غربی ایران
اســت ،و اردبیل نیز از همان اســتانهایی است
که بهارش جور دیگری زیباســت .ما نیز تصمیم
گرفتیم بهار اردبیل را از دست ندهیم« .اردبیل»،
یک واژه ایرانی است که ریشه اوستایی دارد و از واژه
«آرتا» (بهمعنی مقدس که در فارسی میانه تبدیل
به «ارد» شدهاســت و در کلماتی نظیر اردشیر و
اردکان آمدهاست) و «ویل» به معنی شهر تشکیل
شدهاســت .صبح زود از تهران به ســمت زنجان
حرکت کردیم ،بعد از صــرف صبحانه در زنجان،
اتوبان تبریز را ادامه دادیم و از خروجی ســرچم
خارج شدیم و در جاده ســرچم به سمت اردبیل
حرکت کردیم 12 .تونل پیش رویمان است که
بین تونل  9و  10یــک قهوهخانه وجود دارد و یک
جاده خاکی در کنارش اســت .آن جاده خاکی را
حدود ۳۰۰متر با ماشین طی کردیم .درختی را در
کنار چشمهای دیدیم و اینجا بهترین مکان برای
پارک ماشین است و باقی مسیر را پیاده میرویم تا
به یک تجربه هیجانانگیز برسیم .در میان درهای
عمیق و در محل اتصال دو رود گیوی چای و قزل
اوزن پلی چوبی و معلق قرار گرفته است که برای
راه رفتن بر روی آن باید کمی دل و جرات به خرج
دهیم .پلی در میان آسمان آبی و زمین ،بدون هیچ
تکیه گاه و ستونی بر سطح زمین زیرینش ،حدود
چندین متر در جلوی چشــمانمان قرار دارد .با
اولین قدمی که بر روی آن میگذارم ،با شــنیدن
صدای چوب خشــک ،هیجان و ترســی سراسر
وجودم را فرا میگیرد.

وقتیبهمسیرادامهمیدهم،حرکاتبادصورتم
را نوازش میدهد .در این میان پل کم کم شروع به
تکانخوردنمیکند،پناهیجزطنابهایاطرفم
ندارم .باید با این تکانها همدل و همراه شوم و به راه
ادامه دهم تا آن را به پایان برسانم .با ترس و هیجانی
که سراسر وجودم را فرا گرفته ،وقتی به ارتفاعی که
درآنقدممیزنم،مینگرماینترسوهیجانچند
برابر هم میشود و وقتی به اطراف نگاه میکنم به
جز دره و ارتفاع چیز دیگــری نمیبینم و این فکر
و تصور با وجود رودخانهای در تــه دره کاملتر و
مهیجتر میشــود .رودخانهای خروشــان که در
زیر پل جاری است و بر تمامی هیجان این لحظه
میافزاید.باهرجانکندنیبودبهانتهایپلرسیدم
و تصور برگشــتن از روی همان پل و همان خش
خش چوبها ضربان قلبــم را دو چندان میکرد.
کمی استراحت کردم و باالخره برگشتم و در زیر
سایه درختی که نزدیکی چشــمه بود نشستم تا
نفسم سر جایش بیاید .از مرد کافه چی در مورد پل
پیرتقی پرسیدم و او چنین گفت «:در سال ۱۳۸۷
پژوهشگران شرکت سازنده سد قزل اوزون برای
انجام مطالعات و آزمایشهای خاک جهت اجرای
سدپیرتقیبهراحتینمیتوانستندازرودخانهعبور
کنند .رودخانه قزل اوزون در بیشتر فصول سال پر
آب است و تردد در آن دشوار ،به همین جهت انجام
این تحقیقات برای آنها غیر ممکن شــده بود .به
همین دلیل پل پیرتقی برای تردد مهندســین و
تکنسینها احداث شد ،تا عبور و مرور از رودخانه
برای آنها آسان شود .ســازندگان ،این پل معلق
را بر روی چهار عدد سیم بکســل محکم و قطور
ساختند و تعدادی سیم بکسل به آن اضافه کردند
تا لرزشهای بیش از اندازه پل را برابر باد مهار کنند،
ودلیلنامگذاریپیرتقیهموجودروستایپرتقی
در نزدیکی همین پل است که در حال حاضر یک
خانور ساکن این روستا هستند و در هنگام ساخت
سد ،مورد استفاده سازندگان بوده است ».هنوز از
هیجان راه رفتن روی پل خالی نشدهام و بهسمت
اردبیل بهراه میافتیم  .و این داستان ادامه دارد...

