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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

ایران یکی از قدیمی ترین تمدن های 
دنیا را در خود جای داده است و به همین 
دلیل جاذبه های متعددی در اقصی نقاط 
این کشور زیبا برای دیدن وجود دارد. در 
این میان می توان به 22 مکان ارزشمندی 
اشاره کرد که در فهرست میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رســیده اند. از کاخ ها و 
بازارها گرفته تا عبادتگاه ها و سیســتم 
آبیاری باســتانی و بقایای به جامانده از 
امپراطوری بزرگ ایرانی در این فهرست 
دیده می شــود. با ما همراه باشید تا ۱۰ 
مورد از این جاذبه های زیبا را به شــما 

معرفی کنیم.
بم و منظر فرهنگی آن

شــهر بیابانی بم در جنوب اســتان 
کرمان واقع شده است که همراه با منظر 
فرنگی اش در ســال ۱۳۸2 در فهرست 
میراث جهانی یونســکو به ثبت رسید. 
گردشگران با نگاهی به شهر بم به سرعت 
تصور یک قصر شــنی در ابعاد واقعی در 
ذهن شان مجسم می شود. معروف ترین 
جاذبه ی بم را می توان ارگ بم دانست که 
قدمتش به بیش از 2۰۰۰ سال و زمان 

امپراطوری اشکانی می رسد.
ارگ بــم بزرگ تریــن ســازه ی 
خشتی در جهان به شــمار می رفت که 
در حدفاصل قرن ۶ تــا ۴ قبل از میالد 
ساخته شد و به عنوان مقر حکومت به کار 
می رفت. مســاحت این ارگ نزدیک به 
۱۸۰ هزار متر مربع است که با دیوارهایی 
به بلندی ۶ تا ۷ متــر و طول ۱۸۱۵ متر 
احاطه شــده  اســت. باتوجه به شکل 
ظاهری کنونی ارگ می توان گفت طراح 
یا طراحان، شکل نهایی کل ساختمان و 
شهر را از همان قدم های ابتدایی مراحل 
ساخت، پیش بینی کرده بودند. این ارگ 
در تاریــخ ۵ دی ۱۳۸2، در اثر زلزله ی 
شدیدی که شهر بم و حومه ی آن را تحت 
تأثیر قــرار داد و منجر به کشته شــدن 
بیش از 2۶ هزار نفر شــد، تقریباً به طور 
کامل ازبین رفت و پــس از این فاجعه، 
کار بازســازی آن آغاز شد. محصوالتی 
همچون خرما، مرکبــات، حنا، کماچ 
ســهن، کلمپه و قاووت و صنایع دستی 
تولیدی از درخت خرما ازجمله سوغات 
معروف و مهم بم به حساب می آیند که 
کشت آن ها به لطف سیستم گسترده ی 
قنات )سیســتم زیرزمینی آب رسانی 

باستانی( امکان پذیر بوده است.
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

آرامگاه شــیخ صفی الدین اردبیلی 
یکی از مکان های تاریخی و باســتانی 
شهر اردبیل است که در سال ۱۳۸۹ در 

فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت 
رسید. منزل و خانقاه شیخ صفی، رهبر 
عرفان اسالمی صوفی، در همین مکان 
قرار دارد، و طبق وصیت شیخ، جنازه اش 
را در اتاقی جنب خلوت خانه و باغچه و 
حوض خانه دفن کردند و بر قبر او بنایی 
ساختند تا عالوه بر مقبره ی شیخ صفی و 
مرقد شاه اسماعیل اول، سایر شاهزادگان 
صفوی و فرزندانشان را نیز در این بقعه 
دفن کنند. این آرامگاه در حدفاصل قرن 
۱۶ تا ۱۸ ساخته شــده است و ترکیبی 
از سنت ساخت وســاز صوفی و ایرانی را 
به نمایش می گذارد. مســیر منتهی به 
آرامگاه شــامل هفت مرحله است که 
به هفت مرحله ی عرفان صوفی اشــاره 
دارد و بخش های دیگر به هشت دروازه 
تقسیم شده اند که نشان دهنده ی هشت 
خصلت هستند. از موارد منحصربه فرد 
این مجموعه می تــوان به ده ها اثر بدیع 
در مضامین مختلف رشته های هنری 
نظیر عالی ترین نوع کاشی کاری معرق 
و مقرنس و گچ بری کتیبه های نفیس 
و خط خطاطان بــزرگ دوره صفوی، 
منبت های ارزنده، نقره کاری، تذهیب 
و طالکاری، نقاشــی و تنگ بری و غیره 
اشاره کرد. بخش های مختلف این بقعه 
برای اهداف مختلفی ازجمله کتابخانه، 
مسجد، مدرسه، آرامگاه، آب انبار و... به 

 کار می روند.
بازار تاریخی تبریز

تبریز به دلیل قرارگیری در مســیر 
جاده ی ابریشم، همیشه مرکز تجاری 
مهمی بوده است که در سال 2۰۱۰ در 
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت 
رسید. بازار تبریز بزرگ ترین و مهم ترین 
بازار سرپوشیده در سطح جهان و یکی از 
قدیمی ترین بازارهای خاورمیانه به شمار 
می رود که با داشتن حدود ۵,۵۰۰ باب 
حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونه شغل، 
۳۵ ســرا، 2۵ تیمچه، ۳۰ مسجد، 2۰ 
راسته و راسته بازار، ۱۱ داالن، ۵ حمام 
و ۱2 مدرسه، به عنوان اصلی ترین مرکز 
دادوستد مردم تبریز شناخته می شود. 
بخش های مختلف این سازه ی آجری 
قرمزرنگ به فروش کاالی خاصی نظیر 
طال و جواهرات، کفــش، لوازم خانگی 
و... اختصاص دارد. شاید برجسته ترین 
بخش این بازار را بتوان بازار فرش دانست 
که کسبه به فروش نخ رنگ شده، رفوی 

فرش و غیره مشغول هستند.
بســیاری از گردشــگران داخلی و 
خارجی تبریز را در برنامه های سفر خود 
قرار می دهند و حتما از بازار تبریز بازدید 

می کنند.
گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه زنجان، آرامگاه اُلجایتو 

معروف به محمد خدابنده است که بین 
ســال های در ۷۰2 تا ۷۱2 به دســتور 
خودش در شــهر ســلطانیه )پایتخت 
ایلخانیان( ســاخته شــد و از آثار مهم 
معماری ایرانی و اسالمی به شمار می رود. 
جالب است بدانید، الجایتو مسیحی بود و 
در جوانی به آیین بودایی گروید و بعدها 
مذهب خود را به اسالم تغییر داد. گنبد 
آجری دو الیه ی سلطانیه، سومین گنبد 
بزرگ جهان بعد از گنبد کلیسای سانتا 
ماریا دل فیوره و گنبد مسجد ایاصوفیه 
اســت و کاشــی کاری های فیروزه ای 
آن از فاصلــه ی دور در نور خورشــید 
می درخشــند و وقتی بــه آن نزدیک 
می شــوید، هشــت مناره ی باریک را 
می بینیــد که زینت بخــش این گنبد 
هشــت ضلعی شــده اند. این بنا شامل 
هشــت ایوان و هشــت مناره است که 
گفته می شود از هشــت در بهشت الگو 

گرفته  است.
تزیینــات و چگونگی ســاخت این 
آرامگاه در واقع نقطه ی عطفی در معماری 
آن دوران بــوده و ســبک جدیدی در 
معماری به وجــود آورده که از معماری 
ســلجوقی جدا شده  اســت. این بنا دو 
دوره ی تزئینات دارد؛ دور اول شــامل 
تزئینات آجر و کاشــی بوده که آیاتی از 
قرآن و نام اهلل و محمد و علی و نام سلطان 
نوشته شده  اســت، اما پس از مدتی به 
دلیلی ناشناخته سلطان محمد خدابنده 
دستور پوشانیدن تزئینات کاشی با اندود 

گچ را می دهد.
سیستم هیدرولیکی آب رسانی 

شوشتر
سیســتم هیدرولیکی آب رسانی 
شوشــتر مجموعه ای به هم پیوسته از 
پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها 
و تونل های عظیم هدایت آب هستند که 
در ارتباط با یکدیگــر کار می کنند و در 
دوران هخامنشیان تا ساسانیان جهت 
بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده اند. 
این سیستم آبیاری باستانی که یونسکو 
از آن به عنوان »شاهکار نبوغ خالقانه« 

یاد می کند، به طور یک جا در سال 2۰۰۹ 
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت 
رسید. این سیستم شامل دو کانال اصلی 
هدایت آب روی رودخانه  کارون می شود 
که ازطریق یک سری تونل، آب شهر را 
تأمین می کند. آب از درون این تونل ها به 
مخزنی می ریزد که از آنجا به دشت های 
هموار جریان پیدا می کند تا برای آبیاری 
باغ ها و مزارع به کار رود. سایر سازه های 
مهندسی این مجموعه را می توان پل ها، 
سدها و آسیاب های آبی دانست. سیستم 
هیدرولیکی آب رسانی شوشتر به خوبی 
دانش بین النهریــن و همینطور تأثیر 

مهندسی رومی را نشان می دهند.
مجموعه آثار رهبانی ارامنه ایران

مجموعه آثار رهبانــی ارامنه ایران 
شامل سه کلیســای ارمنی قره کلیسا 
)قدیمی ترین کلیسای این مجموعه که 
قدمتش به قرن هفتم میالدی می رسد(، 
کلیسای استفانوس مقدس و کلیسای 
زور زور می شــود که در اســتان های 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار 
دارند. این کلیساها در دوره ی زمانی میان 
ســده های هفتم تا چهاردهم میالدی 
ساخته شده اند،  در طول قرن ها فجایع 
طبیعی و انسانی متعددی را پشت سر 
گذاشته  و با گذشــت زمان چندین بار 
بازسازی شده اند. مجموعه کلیساهای 
ارمنی ایران در ۸ ژوئیه 2۰۰۸ به عنوان 
میــراث فرهنگی در فهرســت میراث 
جهانی یونسکو ثبت شدند. این سه کلیسا 
همچنان به عنوان محل عبادت جامعه ی 

ارمنی استفاده می شوند.
مجموعه آثار رهبانــی ارامنه ایران 
شامل سه کلیســای ارمنی قره کلیسا، 
کلیسای استفانوس مقدس و کلیسای 

زور زور می شود
همیت این کلیســاها در معماری 
آن ها اســت که تلفیقی از فرهنگ های 
منطقه ا ی بیزانــس، ارتدوکس و ایرانی 
را بــه نمایــش می گذارند. کلیســای 
استفانوس مقدس که مشــهورتر از دو 
کلیسای دیگر است، در ۱۷ کیلومتری 

غرب شهر جلفا و در فاصله ی ۳ کیلومتری 
کرانه ی جنوبی رودخانه ی ارس در محلی 
به نام »قزل وانک« )صومعه سرخ( قرار 
دارد. کل محوطه ی کلیسا در قلب کوه ها 
و در میان طبیعت ســبز منطقه مرزی 

جلفا و نزدیک رود ارس واقع شده است
شهر سوخته

این محوطه باســتانی هفدهمین 
اثر تاریخی ایران در فهرســت یونسکو 
محسوب می  شــود که با برخورداری از 
قدمت ۵۰۰۰ ساله هم  اکنون به  عنوان 
یکی از پیشرفته  ترین شهرهای باستانی 
دنیا شناخته می شود. شهر سوخته در 
۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان 
و بلوچستان و در حاشــیه جاده زابلـ  
زاهدان واقع شــده اســت. این شهر در 
۳2۰۰ ســال قبل از میالد پایه گذاری 
شده و مردم این شهر در چهار دوره بین 
سال  های ۳2۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میالد 
در آن سکونت داشته  اند. محوطه باستانی 
شهر سوخته در هزاره دوم و سوم قبل از 
میالد، توسط مهاجرانی که از چهار گوشه 
به  آن مهاجرت کرده  اند، بنا شده است. 
سند یا کتیبه  ای که نام واقعی و قدیمی 
این شهر را مشخص کند هنوز به دست 
نیامده و به  دلیل آتش  سوزی در دو دوره 
زمانی بین سال  های ۳2۰۰ تا 2۷۵۰ قبل 
از میالد »شهر سوخته« نامیده می  شود.

شهر ســوخته یکی از آثار تاریخی و 
باستانی عصر برنز منطقه تمدن جیرفت 
در استان سیستان و بلوچستان در ایران، 
به شمار می  آید. شهر در ساحل رودخانه 
هیرمند و دریاچه هامون زمان خود و کنار 
جاده کنونی زاهدان - زابل بنا شده بود. 
کلنل بیت، یکی از مأموران نظامی بریتانیا 
از نخستین کسانی است که در دوره قاجار 
و پس از بازدید از سیستان به این محوطه 
اشاره کرده و نخستین کسی است که در 
خاطراتش این محوطه را شهر سوخته 
نامیده و آثار باقی  مانده از آتش  ســوزی 
را در آن دیده  اســت. پس از او سر اورل 
اشتین با بازدید از این محوطه در ۱۹۳۷، 
اطالعات ســودمندی در خصوص این 
محوطه بیان کرده. سپس شهر سوخته 
توسط باستان  شناســان ایتالیایی به 
سرپرستی مارتیسو توزی از سال ۱۳۴۶ 
تا ۱۳۵۷ مــورد بررســی و کاوش قرار 
گرفته  اســت. پس از آن سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان سیستان و بلوچستان تا به امروز 
مسئولیت کاوشــگری در این بخش از 

سیستان و بلوچستان را به عهده دارد.
این شــهر از نادرترین شــهرهای 
باستانی است که در آن، زنان عهده  دار 

امور مالی خانواده  شان بوده  اند.
قنات ایرانی

قنات به مجموعه ای از چاه ها گفته 
می شود که سرچشمه ای از آب را از طریق 
یک تونل در دل زمین به مناطق خشک، 
زمین های کشاورزی و آبادی های دورتر 
می رسانند. تکنولوژی کهن قنات ایرانی 
زندگی مردمان فالت ایــران را هزاران 
سال رونق بخشیده و بهشت هایی دنیوی 

در حاشیه ی کویرهای خشک مرکزی 
به وجود آورده اســت. جاری کردن آب 
از دل زمین یکی از هوشــمندانه ترین 
کارهای مردمان باستان است، چرا که از 
هدر رفت آب به سبب تبخیر جلوگیری 
می شده و تمیزی و پاکی آب هم تأمین 
می شده است. بسیاری از باغ های معروف 
ایرانی به سبب قنات ها به وجود آمده اند و 
بسیاری از شهر و روستاهای کشور هم 
حول محور قنات ها شــکل گرفته اند. 
قنات ایرانی یک تکنولوژی حیات بخش 

و در عین حال زیست محیطی است.
در سال 2۰۱۶ در نشست بین المللی 
یونســکو در اســتانبول، قنات ایرانی 
به عنوان بیستمین اثر ایران در فهرست 
میــراث جهانی به ثبت رســید. در این 
فهرست یازده قنات منحصربه فرد ایرانی 
ثبت شده اســت که عبارت اند از قنات 
قصبه گناباد، قنات مون اردستان ، قنات 
قاســم آباد بم، قنات اکبرآباد بم، قنات 
حسن آباد مشیر مهریز یزد، قنات بلده 
فردوس، قنات گوهریــز جوپار کرمان، 
قنات ابراهیم آبــاد اراک، قنات وزوان 
اصفهان  قنات زارچ یزد و قنات مزدآباد 

میمه.
چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل ســمبل هنر و 
معماری ایالمی اســت. این بنا در سال 
۱۹۳۳ توسط براون کشف شد و توسط 
هیات گیرشمن در ســالهای ۱۹۵۱ تا 
۱۹۶2 به طور کامل از زیر خاک بیرون 
آمد. زیگورات در مرکز شهر دور-اونتاش 
قرار داشــت که در ســال ۶۴۰ پیش از 
میالد به فرمان آشور بانی پال در جنگ با 
هومبان هالتاش آخرین شاه ایالم ویران 
شــد. این معبد دارای دو حصار بوده که 
درون حصار داخلــی بخش آیینی قرار 
داشــت و دارای هفت دروازه بوده است. 
جلوی پلکان جنوب شــرقی هم هفت 
ردیف قربانگاه قرار دارد، احتماال عدد ۷ 
مقدس برای ایالمیان مقدس بود. دروازه 
جنوب شرقی با قیر بندکشی شده است 
و بر آن به وضوح رد ارابه دیده می شود. 
این دروازه محل عبور ارابه ها بود. شش 
دروازه دیگر از راههای سنگفرشــی به 

زیگورات می رسیده اند.
چغازنبیــل یکــی از زیباترین آثار 
باستانی ایران است که در فهرست میراث 
جهانی یونسکو ثبت شــده است. این 
زیگورات پرستشگاهی است که ایالمیها 

برای خدایان خود ساخته بودند.
بیابان لوت

بیابان لوت یا دشــت لوت ناحیه ای 
بیابانی و وســیع در جنوب شرقی ایران 
و در مرز سه اســتان کرمان، سیستان 
و بلوچستان و خراســان جنوبی است 
که تقریبــاً ۱۰ درصد وســعت ایران را 
دربر می گیرد. این بیابان وســیع طی 
چندین ســال گرم ترین نقطه ی دنیا 
شناخته شد و شگفتی های بی نظیری را 
در خود جای داده است. در سال 2۰۱۶، 
دشــت لوت به عنوان اولین اثر طبیعی 
ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو 

به ثبت رسید.

ایران 22 جاذبه فرهنگی و 2 جاذبه طبیعی ثبت شده دارد

نگاهی به 10 میراث جهانی یونسکو در ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به یزد شهر بادگیرها،تمدن و تدین )قسمت دوم(

نخل گردانی در عاشورا

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

همان گونه که در قســمت قبلی خواندید ما از 
تاالب پساب یزد بازدید کردیم و بعد از تجربه حس 
خوب دیدن دریاچه ای نیلگــون در قلب کویر به 
سمت شهر یزد بازگشتیم. ایام محرم در یزد حال 
و هوای دیگری دارد. شــهر یکپارچه سیاهپوش 
است اما باز هم آرامش بر شهر حاکم است. به سمت 
میدان امیر چخماق رفتیم. مجموعه امیرچخماق 
از مهمترین و معروف ترین مکان های دیدنی شهر 
یزد به شمار می رود. امیر جالل الدین چخماق که از 
سرداران شاهرخ تیموری بود و به دستور وی حاکم 
یزد شده بود، با همکاری همسر خود فاطمه خاتون 
مجموعه ای شــامل تکیه، میدان، حمام، تعدادی 
کاروانسرا، خانقاه، قنادخانه، چاه آب و مسجد را بنا 
کرده است. مهمترین بنای این مجموعه مسجدی 
است که به مسجد امیرچخماق یا مسجد جامع نو 
شهرت دارد. در شمال مسجد نیز میدانی بنا کرده که 
میدان امیرچخماق نامیده می شود. از دیدنی های 
دیگر این میدان نخل بزرگ اســت کــه به نخل 
حیدری ها نیز معروف است. بنا بر روایات، قدمت این 
نخل به ۴۵۰ سال پیش و زمان صفویه ر می گردد. 
برخی این نخل را کهن ترین نخل جهان می دانند. 
البته عده ای نیز نخل میدان شاه ولی در تفت را با ۶۰۰ 
سال قدمت، کهن ترین نخل موجود نامیده اند. این 
نخل مجموعه مشبکی از چوب های تراشیده شده با 
گره چینی ها و تیرهای بزرگ است که تقریبا به شکل 
درخت سرو )نماد آزادگی( ساخته شده است. مراسم 
نخل برداری یا نخل گردانی در روز عاشورا در همین 
میدان امیرچخماق برگزار می شود و ما بی صبرانه 
منتظر آن روز و دیدن این مراسم هستیم. شب را در 
منزل یکی از دوستانمان خوابیدیم و منتظر طلوع 
آفتاب شدیم. شنیده بودم که مراسم نخل گردانی 
بسیار باشکوه است و جمعیت زیادی در این مراسم 
شرکت می کنند. تاسوعا را در شهر یزد و در کوچه 
و خیابان هایش گذراندیــم. اینجا مردم خالص تر 

عزاداری می کنند. 

اینجا هنوز هم نوای دلنشین » باز این چه شورش 
است که در خلق عالم اســت« از تکیه ها به گوش 
می رسد. باالخره صبح عاشورا فرا رسید و انتظار ما نیز 
به سر آمد. صبحانه را خوردیم و به سمت امیرچخماق 
رفتیم. میدان پر بود از عزاداران سیاه پوش، اما عاشق 
بزرگمرد کربال. نخل پوشیده از پارچه های سیاه و 
آراسته با شال های ابریشمین بود. فاصله  کف نخل 
تا زمین، ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر و دقیقا به اندازه ای در 
نظر گرفته شده که  هنگام بلند کردن نخل از زمین ، 
کمترین  فشار به  افراد  وارد آید. الواری که در کف به 
کار رفته، حدودا یک متر باالتر از پایه های ستون ها 
قرار دارد و دو سر هریک از تیرها نیز حدود یک متر از 
۴ طرِف کف دیواره نخل بیرون آمده تا دستگیره ها را 
تشکیل دهد. دستگیره ها در پایین نخل قرار دارند و 
فاصله شان از یکدیگر به اندازه ای است که چند نفر  
بین آن قرار گرفته و دو  تا  چهار  نفر  بتوانند هر پایه را  در 
دست بگیرند. من با چهره ای حیرت زده به جمعیت 
نگاه می کردم. نمی دانم چند صد نفر پایه های نخل 
را بر دوششان گذاشــته بودند و صدها نفر منتظر 
بودند تا کســی از زیر نخل کنار برود و او جایگزین 
شود. اعتقادی قلبی، نیرویی دو چندان بر بازوان این 
مردان قرار داده بود. نمی دانم فلسفه اصلی این نخل 
و مراسم نخلگردانی چیست اما از چند نفر از پیران و 
ریش سفیدان مراسم که پرسیدم گفتند از آنجا که 
پیکر مطهر ساالر شهیدان کربال، امام حسین )ع( 
بدون تشییع به خاک سپرده شده، شیعیان همه ساله 
این مراسم را برای جبران این ماجرا به جای می آورند 
و عظمت و بزرگی نخل نیز بیانگر عظمت صاحبش 
است. آیین نخل گردانی به حدی در فرهنگ و باور 
مردم یزد ریشه دارد که به عنوان یکی از فرهنگ های 
ملی در فهرست آثار معنوی سازمان میراث فرهنگی 

به ثبت رسیده است.
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24 مورد از مکان های 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی 
کشورمان از کاخ ها و بازارها 

گرفته تا عبادتگاه ها و 
سیستم آبیاری باستانی 

و بقایای به جامانده از 
امپراطوری بزرگ ایرانی 

در فهرست میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رسیده اند 
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