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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

باوجود دیدگاه هــای منفی ای که 
برخی رسانه های دنیا درباره  ایران مطرح 
می کنند، مراکز دیدنی ایران به حدی زیبا 
هستند که می توانند هر گردشگر خارجی 

را به ایرانگردی ترغیب کنند.
با توجه به آنچه در اخبار کشورهای 
دنیا گفته می شود، بسیاری از گردشگران 
خارجی، ایران را در صدر فهرست مقاصد 
گردشــگری خود قــرار نمی دهند؛ اما 
آن ها نباید به این راحتی قید ســفر به 
ایران را بزنند. با توجه به میراث فرهنگی 
غنی چند هزار ســاله  این کشور، تنوع 
جغرافیایی خیره کننده نظیر قله های 
مملو از برف کوه ها در استان های شمالی، 
بیابان های وسیع جنوب و مهمان نوازی 
ایرانی ها که می توانند نگرش خارجی ها 
را نســبت به ایران تغییر دهند، سفر به 
ایران می تواند تجربه ای به یادماندنی را 
برایشان رقم بزند. در مطلب پیش رو قصد 
داریم تعدادی از مراکز دیدنی فوق العاده 
ایران را معرفی کنیم که قطعاً گردشگران 
خارجی را برای ســفر به ایران متقاعد 
می کند و همچنین می توانــد انگیزه  
خوبی برای مردم ایران باشد تا آن ها را در 

تور ایرانگردی خود بگنجانند.
1- برج خاموشان یزد

ایران تــا زمان ســقوط امپراتوری 
ساســانی در ۶۵۱ پــس از میالد، مهد 
دین زرتشتی بود که یکی از قدیمی ترین 
مذاهب یکتاپرســتی در دنیا به شمار 
می رود. بقایای ساختمان های تشریفاتی 
این دین هنــوز در ایــران، به خصوص 
مناطــق اطراف شــهر یزد، به چشــم 
می خورد. برج خاموشان که به دخمه نیز 
معروف است، فقط ۲۰ دقیقه با جنوب 
این شــهر قدیمی فاصله دارد و یکی از 
جالب ترین نشانه های آیین زرتشتی را 

نشان می دهد. 
هدف از ســاخت این ســازه های 
دایره ای روی دشــتی مسطح و خشک 
این بــود که اجســاد مــردگان در اثر 
نیروهای شیطانی آلوده نشوند و پاکی 
خود را از دســت ندهند. زرتشــتی ها 
معتقدنــد که انســان به محض مردن 
در معــرض آلودگی های شــیطانی 
قرار می گیرد و بــرای جلوگیری از آن 
باید گوشت مردار توســط درندگان و 
پرندگان خورده شده، آنگاه باقی مانده  
استخوان ها درون چاه میانه  دخمه انبار 
شود. این مراسم سنتی از دهه ی ۱۹۷۰ 

میالدی ممنوع شد.

2-  نقش رستم شیراز
نقش رستم، نام مجموعه ای باستانی 
در روســتای زنگی آباد واقع در شمال 
شهرســتان مرودشت، اســتان فارس 
اســت که در فاصله ی ۶ کیلومتری از 
تخت جمشــید قرار دارد. چهار آرامگاه 
دخمه ای در سینه ی کوه رحمت کنده 
شــده اند که متعلق به داریوش بزرگ، 
خشایارشاه، اردشیر یکم و داریوش دوم 
هستند که همگی از ویژگی های یکسانی 
برخوردارند و قدمت آن ها به قرن چهارم 
و پنجم قبل از میالد برمی گردد. باالی 
ورودی این چهار مقبره،  حجاری هایی 

مشابه تخت جمشید وجود دارد.
چهار آرامگاه دخمه ای در سینه ی 
کوه رحمت کنده شده اند که متعلق به 
داریوش بزرگ، خشایارشا، اردشیر یکم و 
داریوش دوم هستند. نقش رجب به عصر 
ساســانی تعلق دارد که یک محوطه ی 
باستان شناسی با اهمیتی مشابه نقش 
رستم است و فاصله ی چندانی با آن ندارد، 
این دو اثر در فهرست آزمایشی یونسکو 

برای نامزدی میراث جهانی قرار دارند.
3- مجموعه امیرچخماق یزد

مجموعه  امیرچخماق یزد در اوایل 
قرن پانزدهم میالدی ساخته و چندین بار 
بازسازی شده است و در مرکز شهر قدیمی 
یزد قرار دارد. نمای سه طبقه ی باشکوه 
و ایوان های متقارن تکیه امیر چخماق 
بسیار زیبا است و هنگام غروب خورشید 
و روشن شــدن نورپردازی، این زیبایی 
دوچندان می شود. گردشگران می توانند 
به کافه ها و رستوران های اطراف میدان 
سری بزنند و ضمن صرف غذا، یک لیوان 
چای و نبات میل کنند و در ادامه به  بازدید 
از گنجینه های متعدد بازار سرپوشیده ی 

این مجموعه مشغول شوند.
4 - حمام سلطان امیر احمد کاشان

شهر کاشــان حدود دو ســاعت با 
تهران فاصله دارد و در نتیجه ی زلزله ی 
سال ۱۱۵۷ شمســی بخش اعظمی از 
شــاهکارهای معماری خود را از دست 
داد. در زمان بازسازی شهر، شهروندان 
ثروتمند با کمک برخی از سرشناس ترین 
معماران محلی اقدام به ساخت خانه هایی 
در کاشــان کردند که اکنون به یکی از 
اصلی ترین مراکز دیدنی کاشان تبدیل 
شده اند و گردشگران می توانند از نزدیک 
با ســبک زندگی طبقه ی ثروتمند آن 
دوران آشنا شــوند. اکثر این خانه های 
تاریخی در بخش شرقی شهر قرار دارند 
و در نزدیکی مسجد آقا بزرگ، تعدادی 
از این خانه به هتل تغییرکاربری داده اند، 
درحالی کــه برخی از آن هــا به عنوان 

موزه  ی روباز فعالیت می کنند.

با خرید یک بلیط امکان بازدید از سه 
بنای تاریخی برای گردشــگران وجود 
دارد که در آن میان حمام سلطان امیر 
احمد کاشان نیز به چشــم می خورد، 
حمامی سنتی متعلق به عصر ساسانی 
که پس از زلزله ی یادشده، به شکل همان 
روزهای شــکوه و عظمتش بازسازی 
شــد. بخش مرکزی حمــام به صورت 
هشت ضلعی است و طاق های اطراف آن 
با موزاییک های طالیی و آبی روشن تزئین 
شده  اند و پشت بام آن شامل مجموعه ای 
از گنبدهای خاکی رنگ می شــود که 
با شیشه های عدســی محدب پوشیده 
شــده اند تا نور به داخل برسد و ازطرفی 
امکان دیدن فضــای داخلی هم وجود 

نداشته باشد.
5-مجموعه گنج علی خان کرمان

مجموعه گنج علی خان کرمان با ۱۱ 
هزار مترمربع مســاحت شامل میدان، 
بازار، حمام،  ضرابخانه، آب انبار، مدرسه 
و کاروانسرا می شود که در جنوب شرق 
شهر خودنمایی می کنند. در مرکز این 
مجموعه، میدان بزرگی با فضای ســبز 
زیبا و یک فواره وجود دارد. مســگری، 
پارچه فروشــی و فــروش ادویــه در 
گذرگاه های بازار در جریان است و توجه 
هر گردشگری را به خود جلب می کنند. 
در ضلع مقابل کاروانسرا، آب انبار تاریخی 
گنج علی خان قرار دارد که محلی برای 
ذخیره آب شهر بوده است و با دهلیزی 
طوالنی و راه پله به پا آب راه دارد و مخزن 

آن در این قسمت قرار دارد.
یکی دیگر از بخش های مجموعه ی 
گنج علی خان، حمــام گنج علی خان 
اســت که ۲۶ متر طول، ۳۰ متر عرض 
و حدود ۱۳۰۰ مترمربــع زیربنا دارد و 
شامل سردری با معماری منحصربه فرد، 
ورودی ای به شکل داالن، رختکن، حوض 
و خزینه می شــود. اینجا یک شاهکار 

معماری اســت که از گنبدها،  طاق ها و 
حوض هایی با تزئینات کاشــی کاری و 
نقاشی تشکیل شده اســت. این حمام 
در دهه ی ۱۹۷۰ میــالدی به موزه ی 
مردم شناسی تبدیل شد و اکنون شامل 
مجموعه ی از مجســمه هایی است که 
صحنه هــای واقعی حمام کــردن در 

گذشته را به  تصویر می کشند.
6 - مسجد وکیل شیراز

مســجد وکیل در مرکز شهر شیراز 
و پشــت بازار وکیل قرار دارد که مملو از 
کاشــی کاری های فوق العاده زیبا است 
و انعکاس آن ها را می تــوان در حوض 
مرکزی این مسجد مشــاهده کرد. این 
مسجد درحدفاصل ســال های ۱۹۷۱ 
تــا ۱۹۷۳ میــالدی )دوران حکومت 
زندیه( تکمیل شــد و شبستان جنوبی 
آن حدود پنج هزار متر مربع مســاحت 
دارد و با ایجاد فضایی متفــاوت، از ۴۸ 
ستون سنگی یکپارچه و مارپیچ تشکیل 
می شود. کاشی کاری های ظریف بسیار 
چشم نوازی روی سقف های طاقی شکل 
آن خودنمایی می کننــد و حتی منبر 
آن نیز درخور توجه اســت،  زیرا ۱۴ پله 
مرمری دارد که به دستور شخص کریم  

خان از شهر مراغه به شیراز آورده شدند.
7 - تخت جمشید

تخت جمشید یا پرســپولیس، در 
ســال ۵۱۸ قبل از میالد ساخته شد و 
پایتخت تشریفاتی امپراتوری هخامنشی 
بود که بقایای آن از معماری باشــکوه 
این تمدن باســتانی حکایت دارند. این 
مــکان تاریخی از ســال ۱۹۷۹ یکی از 
آثار ثبت شده ی ایران در میراث جهانی 
یونسکو است که شامل راه پله ها، کاخ های 
مجلل و نقش برجسته ها می شود. اسم 
اسکندر مقدونی حتی امروزه نیز باعث 
تکدرخاطر مردم محلی می شود، چراکه 
باور تاریخ دانان بر این است که اسکندر 

مقدونی سردار یونانی در ۳۳۰ پیش از 
میالد، به ایران حمله کرد و تخت جمشید 
را به آتش کشید و احتماالً بخش عظیمی 
از کتاب ها، فرهنگ و هنر هخامنشی را با 
این کار نابود کرد. خوشبختانه تنها بخشی 
از تخت جمشید طعمه ی حریق شد و 
برخی از سازه ها و آثار هنری برجسته ی 
آن همچنــان ســالم باقی مانده اند. در 
ســفری یک روزه به بیرون شهر شیراز 
می توانید از تخت جمشید و نقش رستم 
که در فاصله ی کمی از یکدیگر قرار دارند، 

دیدن کنید.
8 -کویر بافق

کویر بافق یکی از دردسترس ترین 
مناطــق کویری ایــران اســت که در 
اســتان های جنوبی قرار دارد و کمتر از 
یک ساعت با یزد فاصله دارد و ازطریق 
جاده ای تقریباً خوب می توان با خودرو 
به این کویر زیبا رفت. کویر بافق یکی از 
در دسترس ترین مناطق کویری ایران 
است که در استان های جنوبی قرار دارد. 
در حاشــیه ی کویر، تعداد کمی کمپ 
وجود دارد و افرادی که می خواهند شب 
را در کویر ســپری کنند، می توانند در 
آن ها اقامت داشته باشند. گردشگران 
بــرای ماجراجویی بیشــتر می توانند 
پیاده گــردی در کویــر و کمپ زدن در 
میان تپه های شنی را نیز امتحان کنند، 
البته اگر باد اجازه دهد. افرادی که ازلحاظ 
زمانی محدودیت دارنــد، اغلب بازدید 
از برج خاموشــان و پیاده روی در کویر 
بافق هنگام غــروب را در کنار هم انجام 

می دهند
9- آتشکده زرتشتیان یزد

آتشــکده  زرتشــتیان یزد با سایر 
ســازه های مذهبی ایران تفاوت زیادی 
دارد و بااینکــه این آتشــکده به یکی از 
قدیمی ترین دین هــای دنیا اختصاص 
دارد، اما ســاختمان آن واقع در جنوب 
منطقه ی قدیمی یزد، در ســال ۱۹۳۴ 
میالدی ساخته شــد و گفته می شود، 
آتش درون آن بیش از ۱۵۰۰ سال است 
که روشن مانده  اســت. این تنها آتش 
مقدس موجود در ایران به حساب می آید 
و مابقــی در هند قرار دارند. آتشــکده  
مذکور از ســال ۱۹۶۰ میالدی به روی 
غیرزرتشتیان باز شــد و شامل موزه ای 
اســت که بازدیدکنندگان می توانند 
ازطریق نمایشــگاه عکس آن، ســیر 
تاریخی و سنت های مذهب زرتشتی را 

در ایران مشاهده کنند.
10- مسجد جامع اصفهان

مســجد جامع اصفهان با مساحت 
حدود ۲۰ هزار مترمربع، در سال ۱۵۶ 
هجری قمری )۷۷۷ میالدی( ساخته 
شد و در ســال ۱۳۹۰ هجری شمسی 
به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت 
رسید. این مســجد در مرکز منطقه ی 
قدیمی شهر قرار دارد و تحول معماری 
اسالمی را طی ۱۲ قرن نشان می دهد. 

چهار ایوان مسجد جامع شــاید از دور 
متقارن به نظر برســند، امــا از نزدیک 
می بینید کــه تک تک جزئیــات این 
شــاهکارهای هنــری، منحصربه فرد 

هستند
11- قلعه نوش آباد

قلعه ی خشــتی نوش آباد شاید در 
صدر فهرست گردشگری شما نباشد،  
اما اگــر وقت کافی برای گشــت وگذار 
در بیرون از کاشــان را دارید، مطمئناً 
بازدیــد از منطقه ی باستان شناســی 
قلعه ی نوش آبــاد ارزش دیــدن دارد. 
این قلعه مربوط به دوره ی سلجوقیان، 
تیموریان، صفوی است که برای حفاظت 
از خانواده هــای محلی دربرابر حمله ی 
دشمن ساخته شده بود و یکی از بهترین 
نمونه های معماری خشــتی به شمار 
می رود. ایــن قلعه در نزدیکی شــهر 
زیرزمینی نوش آباد با قدمت ۱۵۰۰ سال 
قــرار دارد و بازدیدکنندگان می توانند 
از یکی از ۹ برج  دیدبانــی آن باال بروند و 
از چشم انداز مسجد طالیی و روستای 

نزدیک به آن لذت ببرند.
12- مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان ازجمله مساجد 
چهار ایوانی به شــمار می رود که دارای 
ســردر رفیع صحن ایوان و شبســتان 
است. تاریخ ســاخت این بنا در کتیبه 
ســردر اصلی، ۷۵۰ هجری قمری ذکر 
شــده ، ولی در دوره های بعــد الحاقات 
و تعمیراتی در مســجد صورت گرفته  
است. یک جفت در ورودی بسیار زیبای 
مسجد با تزئینات کاشی کاری طالیی و 
آبی رنگ به حیاط مرکزی آن باز می شود؛ 
جایی که فرش هــای قرمز برای عبادت 
درمقابل ایوان آن پهن شده است. مسجد 
جامع در مرکز شــهر قرار دارد و با اینکه 
یکی از بزرگ ترین ســازه های مذهبی 
شهر محســوب نمی شــود، عظمت و 
کاشــی کاری های حیــرت آور آن هر 
بیننده ای را متحیر می کند، به خصوص 
کاشی کاری معرق محراب و سردر شرقی 
مسجد که از ارزشمندترین بخش های 

این مسجد هستند.
13- بازار تاریخی تبریز

مجموعه  بازار تبریز به لطف اهمیت 
تاریخی ای که به عنوان قطب فرهنگی و 
تجاری داشته است و همینطور ساختار 
باشــکوه و منحصربه فردش، در ســال 
۲۰۱۰ در فهرســت جهانی یونسکو به 
ثبت رسید. اینجا به عنوان بزرگ ترین 
بازار سرپوشــیده ی دنیا، به طور کامل 
از آجر قرمز ساخته شــده است که در 
جاده ی بین قاره ای اروپا و آسیا قرار دارد 
و نقش مهمی در توســعه ی مسیرهای 
تجاری غرب-شــرق دنیا ایفــا کرده 
اســت. این بازار از صدها مغازه ، تیمچه، 
راسته و... تشکیل شده است که در زیر 
تیمچه های آن با طاق های گنبدی زیبا، 
حرفه های مختلفی نظیر فرش فروشی ، 
طالفروشی، فروش ادویه و... مشغول به 

فعالیت هستند. 
متأسفانه اردیبهشــت ماه گذشته 
بخش هایی از این بازار در آتش سوخت 
و به بافت تاریخی آن خسارت هایی وارد 
شد. با این حال به گفته بخشایش آبدار، 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان آذربایجان شرقی 
آتشــی که به جان بازار بــزرگ تبریز 
افتاد، تنها در یک دهم هکتار از این بازار 
۲۷هکتاری رخ داده   که وســعت بسیار 
اندکی است و در کوتاه ترین زمان ممکن، 

امکان مرمت آن وجود دارد.
بسیاری از گردشــگران تبریز را در 
برنامه های ســفر خود قرار می دهند و 

حتماً از بازار تبریز بازدید می کنند.

»ایران زیباست«؛ در بهار زیباتر

13جاذبهایکههرگردشگریرابهایرانگردیترغیبمیکند!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به دیار شیخ صفی الدین) قسمت اول(

 لمس هیجان 
در پل پیرتقی اردبیل

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

بهار بهترین فصل برای گشت و گذار در مناطق 
آذری زبان یا بهتر بگویم مناطق شمال غربی ایران 
اســت، و اردبیل نیز از همان اســتان هایی 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« )به معنی مقدس که در فارسی میانه تبدیل 
به »ارد« شده اســت و در کلماتی نظیر اردشیر و 
اردکان آمده است( و »ویل« به معنی شهر تشکیل 
شده اســت. 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. ۱۲ تونل پیش روی مان است که 
بین تونل ۹ و ۱۰ یــک قهوه خانه وجود دارد و یک 
جاده خاکی در کنارش اســت. آن جاده خاکی را 
حدود ۳۰۰ متر با ماشین طی کردیم. درختی را در 
کنار چشمه ای دیدیم و اینجا بهترین مکان برای 
پارک ماشین است و باقی مسیر را پیاده می رویم تا 
به یک تجربه هیجان انگیز برسیم. در میان دره ای 
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 چشــمان مان قرار دارد. با 
اولین قدمی که بر روی آن می گذارم، با شــنیدن 
صدای چوب خشــک، هیجان و ترســی سراسر 

وجودم را فرا می گیرد. 

وقتی به مسیر ادامه می دهم، حرکات باد صورتم 
را نوازش می دهد. در این میان پل کم کم شروع به 
تکان خوردن می کند، پناهی جز طناب های اطرفم 
ندارم. باید با این تکان ها 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 
در آن قدم می زنم، می نگرم این ترس و هیجان چند 
برابر هم می شود و وقتی به اطراف نگاه می کنم به 
جز دره و ارتفاع چیز دیگــری نمی بینم و این فکر 
و تصور با وجود رودخانه ای در تــه دره کامل تر و 
مهیج تر می شــود. رودخانه ای خروشــان که در 
زیر پل جاری است و بر تمامی هیجان این لحظه 
می افزاید. با هر جان کندنی بود به انتهای پل رسیدم 
و تصور برگشــتن از روی همان پل و همان خش 
خش چوب ها ضربان قلبــم را دو چندان می کرد. 
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 
سد پیرتقی به راحتی نمی توانستند از رودخانه عبور 
کنند. رودخانه قزل اوزون در بیشتر فصول سال پر 
آب است و تردد در آن دشوار، به همین جهت انجام 
این تحقیقات برای آن ها غیر ممکن شــده بود. به 
همین دلیل پل پیرتقی برای تردد مهندســین و 
تکنسین ها 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 لرزش های بیش از اندازه پل را برابر باد مهار کنند، 
و دلیل نامگذاری پیرتقی هم وجود روستای پرتقی 
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 نشده ام و به سمت 

اردبیل به راه می افتیم . و این داستان ادامه دارد...
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