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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

کردستان سرزمین سردی است که 
مردمانش دلی گرم دارند و میزبانی شان 
زبانزد است. دیار مردمانی غیور، شریف و 
نجیب. معنای لغوی کردستان که اولین 
بار به طور رســمی در زمان سلجوقیان 
مورد استفاده قرار گرفته است، سرزمین 
کردهاست. پیشینه  سرزمین کردستان 
به زمان مادها برمی گردد. در سال ۱۳۳۷ 
این استان به شکلی که امروز می شناسیم 
-با شهرهای ســنندج، قروه، گروس و 
سقز- تشکیل شد و اکنون پس از آخرین 
تقسیمات کشوری دارای ده شهرستان 
اســت؛ بانه، بیجار، سقز، سنندج، قروه، 
مریوان، دیواندره، کامیاران، ســروآباد، 

دهگالن.
جغرافیا

کردســتان سرســبز از شــمال به 
اســتان های آذربایجان غربی و زنجان، 
از شرق به همدان و بخشی از زنجان، از 
جنوب به کرمانشــاه و از غرب به عراق 
می رسد و مردمش به زبان کردی سخن 
می گویند، ناگفته نماند که در بخش هایی 
از این استان مردم به زبان آذری نیز حرف 
می زنند. کردستان جنگل های زیادی 
دارد که بیشترشان در اطراف بانه و مریوان 
پراکنده شده اند. این جنگل ها انواع بلوط 
و درختان دیگر را در خود جای داده اند. 
این استان کوهســتانی که تحت تاثیر 
آب و هوای مدیترانه ای قرار دارد در بهار و 
تابستان آب و هوایی خنک و معتدل دارد؛ 
بارندگی فصل بهار و بارش برف سنگین 
زمســتانی به دلیل همیــن توده های 
هوای گرم و مرطوب مدیترانه ای است. 
فصل های بهار و تابســتان با میانگین 
دمای ۲۲ تا ۲۵ درجه ی سانتی گراد زمان 
مناسبی برای سفر به شهرهای این استان 
اســت. با این حال دوستداران طبیعت 
برفی همیشه می توانند در زمستان به 

شهرهای کردستان سفر کنند.
شهرهای استان کردستان

ســابقه ی طوالنی، فرهنگ غنی، 
جشــن ها، صنایع دســتی شهرهای 
مختلف استان، طبیعت بکر و جاذبه های 
دیدنی این اســتان را به مقصدی مهم 
برای گردشــگران تبدیل کرده است. 
برخی از شهرهای استان کردستان را با 

هم می بینیم.
سنندج

ســنندج که میان رشــته کوه های 
زاگرس و کوه آبیدر قــرار گرفته مرکز 
استان است. شــهر آب و هوایی سرد و 
تقریبا خشک دارد. قدمت آن را به پیش 
از میالد مســیح نســبت می دهند. در 
زمان صفویه دژی در ســنندج بنا شد 

و آبادانی از همان زمــان در این منطقه 
آغاز و در زمان قاجار به اوج خود رسید. 
براساس نوشــته های تاریخی نام شهر 
هم از همــان دژ زمــان صفویه یعنی 
»سنه دژ« برگرفته شده است. کشاورزی 
و دامپروری، عالوه بــر صنعت، اقتصاد 
مردم سنندج را تشکیل می دهند. ابنیه 
تاریخی، مساجد و عمارات، بازار قدیمی، 
صنایع دستی، فرش بســیار ظریف و 
تک پود با گره متقارن و معروف به قالی 
سنه، لباس، موســیقی، رقص، صنایع 
چوبی نفیس با شهرت و اعتبار جهانی 
در کنار طبیعــت زیبــا از جاذبه های 
گردشگری این شهر به شمار می روند. 
مراســم عرفانی دراویش در این شهر 
نیز یکی دیگر از جاذبه های گردشگری 
است. ساکنان سنندج کرد زبان هستند و 
با لهجه کردی اردالنی سخن می گویند. 
دین مردم سنندج اسالم و بیشتر آن ها 
پیرو مذهب تسنن از شــاخه شافعی و 
درصدی نیز پیرو مذهب تشیع هستند. 
اقلیت هــای مذهبی دیگر نیــز در این 
شهر سکونت دارند.  وجود مسجدهای 
بی شمار در شــهر باعث شده سنندج 
به شهر مساجد یا مناره ها مشهور شود. 
مسجد جامع سنندج باقی مانده از دوران 
قاجار، مجموعه پارک تفریحی آبیدر با 
چندین باغ و یک سینمای روباز تابستانی، 
بازار ســنندج که در قرن یازدم هجری 
ســاخته شــده، خانه ی کرد یا عمارت 
آصف که اکنون موزه ی مردم شناســی 
است و در زمان صفویه ساخته شده و در 
دوره های بعد کامل شده است، چهارباغ 
و عمارت خسروآباد، عمارت وکیل که 
قســمت هایی از آن در دوران زندیــه و 
بخش های دیگر در زمان قاجاریه ساخته 
شده است، عمارت مشیردیوان، حمام 
خان، امامزاده هاجر خاتون، امامزاده پیر 
عمر، امامزاده پیرمحمد که باالی تپه ی 
قبرستان قدیمی شهر واقع شده است، 
عمارت مشیر، عمارت امجد االشراف، 
دریا چه ی پشــت سد قشــالق، دشت 
دهگالن، روستای نگل )در مسیر سنندج 
به مریوان(، روســتای صلوات آباد، کوه 
کوچسار، کوه شیخ معروف، کوه مسجد 
میرزا، کوه مال کاوه، کوه چرخ الن، کوه 
سراج الدین و پل قشــالق تنها برخی از 
دیدنی های این شهر تاریخی را تشکیل 

می دهند.
بانه

بانه در غرب کردســتان سرزمین 
جنگل های بلوط اســت و البته جز آن 
درخت های گــردو، گالبی وحشــی، 
زالرالک و مازو را می توان دید. نام شــهر 
از »بــان« کردی به معنــای بام گرفته 
شده که به ارتفاعات و موقعیت بانه اشاره 
می کند. بانه را به دلیل بازارهای مرزی اش 
می شناسند اما این شهر مکان های دیدنی 

زیادی نیز دارد؛ دشــت ها و جنگل ها، 
غار سنگی حســین کوهکن که مردی 
با همین نام آن را ســاخته اســت، غار 
شوی، کوه آربابا، پارک های کوهستانی 
دوکانان و پیرمراد، روســتای هفتاش، 
روستای شوی، روستای مامال، روستای 
سبدلو، روستای نژو، روستای نجنه علیا 
و انواع مراکز خرید و پاساژها و... بسیاری 
مکان ها و جاذبه های دیگر را می توان در 

سفر به این شهر بازدید کرد.
مریوان

این شهر که در مســیر تیسفون به 
تخت سلیمان قرار داشته است، در زمان 
اشکانیان و ساسانیان مرکز توجه بسیار 
بوده و امروزه هم یکی از شهرهای مهم 
استان کردستان اســت. در مورد اسم 
این شــهر روایت های مختلفی وجود 
دارد از جملــه این که مریــوان زمانی 
محل تولید محصــوالت جنگلی مانند 
کتیرا و گــز درختی بــوده و مردمانی 
از اهل مــرو برای تجــارت و خرید این 
محصوالت بــه منطقــه می آمده اند و 
بعد در همین جا ساکن شــده اند و نام  
مرویان روی این شهر گذاشته شده و به 
مرور زمان تغییر کرده است. برخی نیز 
می گویند وجود مرغابی های دریاچه ی 
زریوار باعث شده شهر را مراویان یا جای 
مرغابی بخوانند. مراوی در زبان کردی به 
مرغابی گفته می شود. برخی جاذبه های 
دیدنی شهر عبارتند از: دریاچه ی زریوار 
که بزرگ ترین دریاچه ی آب شــیرین 
کشــور اســت، مجتمع پارک ساحلی 
زریوار، دشــت بیلــو، بازارچه ی مرزی 
مریوان، منطقــه ی تفریحی قمچیان، 
روستای کانی ســانان، قلعه ی ایمام یا 
قلعه ی مریــوان، پل تاریخــی گاران، 
کوه چهل چشــمه، تفرجگاه مالقوبی، 
حنگل های مریــوان، اورامانات تخت، 
روســتای درکــی، کوه کانــی چرمه، 
کوه سناســره، کوه میانه، کــوه پیازه، 
سنگ نوشــته ی اورامانات، کوه تخت و 

اماکن مذهبی و...
سقز

نام سقز -که در شمال کردستان واقع 
شده است- از قوم سکاها برگرفته شده 

که در زمان مادها زندگــی می کردند. 
غار کرفتو، مسجد شــیخ مظهر، تکیه 
بابا شیخ، شــهر بازی پاپتوس، آرامگاه 
حاج حکیم نیلوفری، رودخانه ي سقز، 
دریاچه ی ســد شهید کاظمی، مسجد 
شیخ حسن موالنا، قرآن تاریخی شیخ 
حسن موالنا، مســجد دومناره، حمام 
حاج صالح، قلعه ی باستانی زیویه، بازار 
مرزی بسطام، روستای تاریخی ترجان، 
منطقه ی حفاظت شــده ی عبدالرزاق 
برخی از مهم ترین دیدنی های شــهر 
هستند که گردشگران را به سقز دعوت 
می کنند. پیست اســکی سقز هم برای 
کسانی که ســفرهای زمستانی و برفی 
را ترجیــح می دهند، مــکان تفریحی 

مناسبی است.
بیجار

قدمت بیجار به پیش از میالد مسیح 
برمی گردد و همســایگی بــا زنجان و 
آذربایجان غربی باعث شده بیشتر مردم 
بیجار به زبان ترکی سخن بگویند. شهر 
یکی از مراکز تولید گندم کشور است و 
به آن انبار غله باختر نیز می گویند. رود 
سیروان، دشت بیجار، برج آجری اوشقون 
بابا، چشــمه آب تلخ، قلعــه قمچقای، 
منطقه ی حفاظت شده ی بیجار، برجی 
ینگی ارخ، بــرج اوچ گنبدخان، پل گل 
قشالق، پل صلوات آباد، پل قجور، امامزاده 
عقیل، تپه سراب گرگین، تپه چغا، تپه 
قلعه، تپه قبا ســرخ، مسجد خسروآباد 
گروس، قلعه قدیمی، قلعه بانو، امامزاده 
حمزه عرب، مقبــره ی صاحبه خاتون، 
مقبره سید مسیب ســید شکر، حمام 
یاســوکند، امامزاده خضــر، چال تپه، 
چهاربــاغ گروس، بازار ســنتی بیجار، 
پیست اسکی نسار و روستاهای کوچک 
و بزرگ بســیار این منطقــه، از عوامل 
شهرت این شهر هســتند. دیدنی های 
کردستان کم نیست؛ چشمه ی باباگرگر، 
منطقه ی حفاظت شده ی بدر و پریشان، 
پل فرهادآباد، آبشار ســنگین آباد، غار 
و صخره هــای تاریخــی فرهادتاش، 
دریاچــه ی ســراب کوثــر، تپه های 
باستانی، مســجد داراالحسان، دشت 
قروه، کوه پنجه علی، کوه حســین بک، 
حمام قصالن در قروه، روستای پالنگان 
کامیاران، دشت کامیاران، دشت امیرآباد 
و چشــمه ی آب معدنی گواز کامیاران،  
آبشار گویله در مســیر مریوان به سقز، 
کوه آواالن، رود سیروان و بسیاری تپه ها، 
کوه ها و اماکن مذهبی در این اســتان 
هستند که می توانند به مذاق گردشگران 

مختلف خوش بیایند.
اقامتگاه ها

هتل ها و مهمانسراهای جهانگردی 
استان مکان های مناسبی برای اقامت 
مسافران هستند. اقامت گاه بوم گردی 
واران روســتای گلیــن، اقامــت گاه 
بوم گردی تیشک در روستای دوالب، 
اقامت گاه بوم گردی ژیــن، اقامت گاه 
بوم گــردی میــرزا ســعید اوباتو در 
دیواندره، اقامت گاه بوم گردی نشینگه 
بنار در مریوان مکان های مناسبی برای 

تجربه ی زندگی روستایی و بهره مندی 
از فضای ســنتی کردســتان به شمار 

می روند.
غذاهای محلی

شلکینه که از آرد، شیرق، تخم مرغ 
و نمک تهیه می شود، قایرمه که با کنگر 
پخته می شود، خورش ریواس، خورش 
تره کردی، آش پرپوله، برونشــین، آش 
سه نگه ســیر، آش دانه کوالنه، که النه، 
آش عدس بلغور، آش دوغ کردی، آش 
دوغین،آش هاالو و ساوار فقط چند عنوان 
از غذاهای محلی خوش مزه ای هستند 
که در شــهرهای مختلف این اســتان 
تهیه می شوند. غالف های نخود هم که 
روی چرخ دســتی فروخته می شوند از 
تنقالت خوش مزه ی بانه و برخی مناطق 

دیگر هستند.
کالنه 

کالنه بیشــتر به عنوان یک نوع نان 
شناخته شده است اما در واقع یک وعده 
غذایی کامل اســت کــه مخصوص به 
کردستانات است و می توان از آن به عنوان 
قدیمی ترین فست فود در جهان نام برد 
که بر خالف فست فودهای رایج عالوه بر 
خوشمزگی از سالمت غذایی و غنی بودن 
از انواع ویتامینها و فواید بهداشتی در زمره 
سالم ترین غذاها قرار دارد که در بسیاری 
از مناطق کردستان پخته می شود. در 
خمیر آن از آرد گندم و با نوعی گیاه کوهی 
به نام پیچک در فصل بهار و در سایر فصول 
با پیازچه پر می کنند و ســپس بر روی 
ساج پخته و با کره یا روغن حیوانی چرب 
می کنند و همراه با دوغ و ماست محلی 

میل می کنند.
رستوران ها

برخی رســتوران های شــهرهای 
کردســتان عبارتند از: رستوران صدف 
و زیتون در ســقز، رســتوران مروارید، 
رســتوران جهان نمــا، رســتوران و 
ســفره خانه ی آبیدر هم چند گزینه در 
سنندج هستند. دکه های زیادی در بانه 
و شهرهای دیگر سیب زمینی و تخم مرغ 
تنوری می فروشــند. فروشندگان آن 
را با ســبزی خوردن الی نــان تافتون 
می پیچند و مناسب گردشگرانی است 
که اهل ماجراجویی و چشــیدن طعم 

واقعی شهرها هستند.
صنایع دستی

قالی های دســت باف بیجار، بوکان، 
سنندج و افشار از مهم ترین صنایع دستی 
استان کردستان به حساب می آیند. گلیم 
ســنه، نازک کاری روی چوب، کالش 
)گیوه  (، ساخت ابزار و آالت موسیقی از 
دیگر فعالیت های صنایع دستی استان 

است.
سوغات

نان شــیرمال بیجار، کمــاج و حلوا 
سوهانی بیجار، انواع تخمه بوداده ی سقز، 
شیرینی های سنتی مانند بادام سوخته، 
شیرینی کنجدی گزانگبین و شکری، 
برساق، سقز، عسل و روغن طبیعی، نان 
برنجی، کاک، باســلوق، انواع خشکبار 
و مویز در کنار ســوغات صنایع دستی 
از جمله مواردی هستند که می توان از 
شهرها و مکان های مختلف کردستان 

تهیه کرد.

آداب و رسوم
رقــص کــردی اولیــن ویژگی ای 
اســت که این اســتان را با آن به خاطر 
می آوریم و بیشــتر مراسم کردستان با 
این رقص همراه اســت.  مراسم زیادی 
از گذشته در کردســتان اجرا می شده 
است. میرنوروزی، مراسم کوسه گردی، 
میرمیرین یا امیربهادری از سنت هایی 
هســتند که امروزه کمابیش فراموش 
شده است. مراسم سمنوپزان هنوز هم در 
برخی روستاها صورت می گیرد. مراسم 
پیر شالیار که قدمتی هزارساله دارد، هر 
سال پیش از چله کوچک انجام می شود. 
در آخرین چهارشنبه ی پیش از ۱۵ بهمن 
در اورامان تخت جشن سالگرد عروسی 
پیر شالیار برگزار می شود. در این مراسم 
گاو و گوســفند قربانی می کنند، دف 
می زنند و غذای نذری پخش می کنند. 
آرامگاه پیر شالیار در این منطقه قرار دارد 
و نقل می کنند که او دارای کرامت بوده و 
توانسته است دختر پادشاه بخارا را که کر و 
الل بوده به لطف خدا شفا دهد و در نهایت 

با وی ازدواج کند.
رقص کردی

رقص»کردی« یا »َهه  لَپه  رکی« یکی 
از قدیمی ترین، زیباترین و پرشورترین 
رقص ها در مناطق کردنشین ایران است 
برگرفته از فرهنگی غنی و باستانی که 
بازتابی است از ویژگی ها و روحیه ی اقوام 
ُکرد و نمادی از وحدت قومی و یکپارچگی  
این  مردمان  غیور در تمامی  دوران به شمار 
می رود. »هه  لپه  رکی« از مصدر واژه ی 
»هه  لپه  رین« به معنای جســت و خیز 
و جهیدن رو به باال و رقصیدن اســت، 
رقصی رزمــی که در گذشــته  با هدف  
آماده   سازی  و تقویت  نیروی  جسمانی  
و روحــی  مردم  مناطق  ُکردنشــین در 
وقفه های  بین  مبارزه ها و به  مناسبت  های  
مختلف  انجام می  شده است و مردم به این 
ترتیب دست  در دست  یکدیگر آمادگی  
رزمی  و همبستگی  خویش  را به نمایش 
می گذاشته اند. اجرای َهلَپرکی به هنگام 
درو و جمــع  آوری خرمن، وقوع بالیای 
طبیعی و ذکر اهل تصوف هنگام سماع، 
جنبه  های یادشده درباره ی پیدایش هه 
 لپه  رکی را قوت می بخشد. گردش دایره 
 وار در رقص کردی، اشاره ی دست  ها به 
آسمان که نماد عروج و صعود و اتصال به 
مبدأ است، پای کوفتن بر زمین، ریتم و 
هماهنگی اجراکنندگان از جمله رازهای 
نهان در این رقص محلی به شمار می  آید. 
این رقص محلی بخشــی از آیین  های 
نمایشی اقوام کرد اســت که با زندگی 
مردم عجین گشــته و به صورت دسته 
جمعی و گروهی اجرا می  گردد و عالوه بر 
القای حس وحدت و همبستگی، همراه 
با موسیقی و پوشش رنگی سبب ایجاد 
جذابیت، شور و نشاط و حس عاطفه ی 
مشترک بین رقصندگان و تماشاگران 

می  شود. 
فنون اجرای این رقص از تنوع بسیار 
برخوردار اســت، ولی عمدتاً به شــکل 
حلقه  هی ناکامل از رقصنــدگان اجرا 
می  شود که دست در دســت هم دارند 
و با قوانین خاصی حــرکات نرم زانوان و 
تکان های منظم شانه را انجام می  دهند. 
رقصندگان با  لباس هــای رنگارنگ و 
پرزرق و برق به رقص می پردازند. زنـان 
انـواع سربندها، سینه ریزها، گوشواره 
و کمربنــد به خود می بندنــد و مردان 
گیوه هــای تمیز، لباس هــای کردی و 
کمربند به تن می کنند. معموالً حرکات 
این رقص در مراسم عرفانی- مذهبی، 
شادی و عروسی به شیوه های متنوعی 

اجرا می شود. 
*دیار رقص محلی کردی و نان محلی 

دیار َهه  لَپه  رکی و که النه* 
راهنمای سفر به استان کردستان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جنگل ابر؛ رویایی و وهم انگیز
پیاده تا آن سوی ابرها

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

به گمانم نام جنگل ابر برایتان آشنا باشد. نامی 
رویایی که با شــنیدنش در تصورات فرومی رویم. 
بگذارید خاطراتم از دو ســفری که به این جنگل 
داشــتم را بازگو کنم. خوب یادم هست نوروز سال 
89 بود که به اســتان چهارمحال و بختیاری سفر 
کرده بودیم و در میانه راه به استان خوزستان بودیم 
که یکی از دوســتان تماس گرفت و خبر از ســفر 
جنگل ابر داد و ما نیز مشتاقانه پذیرفتیم و از استان 
خوزستان به بازدید از آبشار شوی کفایت کردیم و به 
سمت کرج بازگشتیم. یک روز در منزل استراحت 
کردیم و به جمع و جور کردن وسایل و آماده کردن 
کوله پشتی ها پرداختیم. فردای آن روز ساعت شش 
صبح در محل قرار حاضر شدیم و با یک اتوبوس پر از 
افراد جدید آشنا شدیم. در آن جمع ۳4 نفری فقط 
یک نفر را می شناختیم و تا یکی دو ساعتی احساس 

غریبگی می کردیم. 
اما کم کم با بچه ها آشــنا شــدیم. از ۱8 ساله 
در گروه مان بود تا 60 ســاله، اما همه ســرزنده و 
خوشحال و در حال رویابافی بر فراز ابرها. به شاهرود 
رسیدیم و به سمت بســطام رفتیم. در روستای 
شــیرین آباد از اتوبوس پیاده شــدیم و کوله ها را 
بر دوش انداختیم و آماده حرکت شــدیم. مردی 
روستایی اما خوشرو و خندان یک به یک به همه مان 
ســالم کرد. آماده حرکت که شــدیم سرپرست 
با صدای بلند اعالم کرد : » این آقا ســید هست، 
راهنمای مسیر. کســی از آقا سید جلوتر نمیره«. 
و آقا سید شد چشم امیدمان برای استراحت های 
گاه و بیگاه. و دلنشین ترین کالمش برای ما »اطراق 
می کنیم« بود. ال به الی دشت ها می رفتیم و بیشتر 
در کنار گوسفندسراهای میانه راه بواسطه وجود 

چشمه آب، استراحت می کردیم. 

هر بار که از سید می پرسیدیم کی می رسیم سید 
می گفت: » دو ساعت دیگه«، نشان به آن نشان که 
چهار ساعت بعد از آن دو ساعت هم هنوز در حال راه 
رفتن روی تپه ها بودیم. شــب به کلبه ای چوبی در 
میان جنگل رسیدیم و از فرط خستگی نفهمیدیم 
شب چگونه به صبح رســید. صبح دوباره کوله ها را 
انداختیم و به دنبال سید به راه افتادیم. جنگل کمی 
انبوه تر شده و کمتر آفتاب می خوریم. کم کم به باالی 
جنگل رسیدیم و ..... خدای من ... زیر پای مان فقط 
ابر بود و ابر. روی تخته سنگی ایستادم، دست هایم 
را باز کردم و چشم هایم را بستم، باد الی انگشتانم 
می وزید، و خودم را بسان پرنده ای دیدم رها و آزاد در 
آسمان: حس دلچسب پرواز. به راستی که جنگل ابر 
بهترین نام برای اینجاست. شب به علی آباد کتول در 
استان گلستان رسیدیم و شب را در خانه روستایی 

کنار بخاری هیزمی گذراندیم. 
هنوز هم یــاد آن حجم از ابــر در زیر پاهایم که 
می افتم لبخندی بر صورتم نقش می بندد. و اما سفر 
دوم ما به جنگل ابر: این بار بچه داریم و کمی سخت 
خواهد شد اگر دو روز پیاده برویم تا به ابرها برسیم 
پس تصمیم گرفتیم با ماشین برویم و بر فراز جنگل 
کمپ مان را برپا کنیم. بعد از شیرین آباد جاده خاکی 
را پیش گرفتیم و تقریبا به باالی جنگل رسیدیم. 
باد می وزید و به همین واسطه ابرها از منطقه رخت 
بربستند، ولی ما به فردا امید داشتیم. صبح با شوق و 
ذوق از خواب بیدار شدم و از چادر بیرون آمدم و آماده 
برای تجربه مجدد حس پرواز. اما ... نه زیر پایم ابری 
بود و نه حتی لکه ابری در آسمان. اینجا گاهی جنگل 
بی ابر است و چقدر خوش شانس بودم که سال 89 

ابرها زیر پایم بودند.
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