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سفرنامه

 گشت وگذار 
ال به الی تاریخ قزوین

آرزو احمدزاده، راهنمای طبیعت گردی 

از آنجا  که قزوین در زمــان حکومت صفوی 
پایتخت ایران بوده دارای اماکن تاریخی بسیاری 
است و این دلیل خوبی بود تا یک روز را به گشت 
و گذار در قزویــن اختصاص دهیــم. در ابتدا به 
سراغ کوچکترین کلیسای ایران رفتیم. کلیسای 
کانتور. این کلیسا در خیابان آیت اهلل طالقانی واقع 
شده  است. کلیسای کانتور از معدود کلیساهای 
ارتودوکس ایران است. نمای کلیسا از آجر سرخ 
ساخته شده است و باقی مانده از جنگ جهانی دوم 
است. بعد از کلیسا در مسیر حسینیه امینی ها بودیم 
که در خیابان محمدیه به مقبره ای زیبا برخوردیم. 
مقبره حمداهلل مستوفی، جغرافی دان، مورخ، شاعر 
و نویسنده ایرانی قرن هشتم بود. او در زمان ایلخانان 
می زیسته و ســه کتاب به نام های تاریخ گزیده، 
نزهت القلوب و ظفرنامه دارد. بازدید از مقبره آبی 
رنگ و زیبای حمداهلل مســتوفی تمام شــد و به 
سراغ حسینیه امینی ها در خیابان مولوی رفتیم. 
این حسینیه دارای دو حیاط، سه تاالر و زیرزمین 
است. بدون شک جذاب ترین بخش این حسینیه 
سه تاالر است که در موازات هم جای گرفته اند و 
شامل ارسی های زیبایی هستند. نه دهنه ارسی 
و شیشه های رنگی چنان اســتادانه تاالر جنوبی 
را مزین کرده اند که شاهکاری هنری به وجود آمد  
است. با بلند کردن ارسی ها در هنگام روضه خوانی ، 
هر سه تاالر یکی  شده و محوطه سر پوشیده بزرگ و 
آیینه کاری زیبایی تشکیل می داده است. در وسط 
تاالر بزرگ چلچراغ آویخته شده و فرش های تاالر 
یک تخته و عتیقه هستند . زیر تاالرها خالی بوده و 
سردابه، زیرزمین، شربتخانه و انبار ساخته اند که در 
فصل های گرم سال از خنکای آنجا برای نگهداری 
غذا استفاده می شده است. با شیشه های رنگی و 
فرش های قرمز زیبای حسینیه خداحافظی کردیم 
و به سمت خیابان امام خمینی به راه افتادیم تا از 

عمارت چهل ستون قزوین نیز بازدید کنیم. 

این عمارت که معروف به عمارت کاله فرنگی 
است، تنها کوشک باقی مانده از مجموعه کاخ های 
سلطنتی روزگار شاه تهماسب است. شاه تهماسب 
صفوی به دلیل تهدیدات ترکان عثمانی تصمیم 
به انتقال پایتخت از تبریز بــه قزوین گرفت و به 
معماران برگزیده کشور دســتور داد تا باغی به 
شــکل مربع بســازند و در میان آن عمارت های 
عالی، تاالر، ایوان هــا و حوض های زیبا بنا کنند. 
عمــارت کاله فرنگی به همراه ســردر عالی قاپو 
تنها بناهای باقی مانده از باغ هــای دوره صفویه 
در قزوین اســت. این بنا در دوره قاجاریه توسط 
محمدباقر سعدالســلطنه فرماندار وقت قزوین 
بازسازی شد و چهل ســتون نام گرفت. در حال 
حاضر بنای چهل ســتون به موزه خوشنویسی 
قزوین تبدیل شده اســت. نوبتی هم باشد نوبت 
سرای سعدالسلطنه است که به جرات می توان 
گفت از زیباترین اماکن قزوین به حساب می آید. 
کاروانسرای سعدالســلطنه که در خیابان امام 
خمینی امروزی واقع شــده  اســت، به دستور 
»سعدالسلطنه« حاکم وقت قاجاریه قزوین ساخته 
شد. ارزشمندترین قسمت این بنا، چهار سوق آن 
است که از تقاطع قائم دو راسته ایجاد شده و بر فراز 
آن گنبد بزرگ کاشیکاری شده ای قرار دارد. چهار 
طرف گنبد را، چهار نیم گنبد با نورگیر فراگرفته اند 
که فضا را بزرگتر نشــان می دهند. کاروانسرای 
سعدالسلطنه تا قبل از جنگ جهانی اول، مرکز 
تجارت و فعالیت بازرگانی شهر محسوب می شد 
که بعد از تغییرات سیاســی حکومت روســیه، 
موقعیت خود را به عنوان پل ارتباطی بازرگانی بین 
اروپا و آسیا از دست داد و حیات اقتصادی خود را 
به صورت نیمه فعال ادامه داد. برخی از حجره های 
کاروانسرای سعدالسلطنه به صورت غرفه های 
تجاری مستقل اداره می شد و برخی نیز به صورت 
انبار و قسمتی از کاروانسرای سعدالسلطنه تبدیل 
به کارخانه آرد سالمت و کارخانه تولید کشمش 
شــد و قســمت های دیگر به عنوان کارگاه های 
تولیدی کفش، فرشــبافی، چوب بری و... مورد 
استفاده قرار گرفت و این باعث شد این اواخر مردم 
آنجا را »بازار چوب« بنامند. کم کم به غروب آفتاب 
نزدیک می شویم و ما هنوز نیمی از زیبایی های 
قزوین را ندیده ایم. باز هم به قزوین سر خواهیم زد.

پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

بوشــهر پایتخت انــرژی ایران در 
کرانه هــای خلیج فارس اســت که از 
کشاورزی و نخلستان ها، ماهی گیری، 
صادرات و واردات دریایی، کشتی سازی 
و نیروگاه اتمی رونــق می گیرد. اگر در 
حال برنامه ریزی سفر نوروزی هستید، 
به این اســتان جنوبی بــا زیبایی های 
کمترشناخته شده نیز فکر کنید که با 
سواحل زیبا، آب های زالل خلیج فارس، 
موسیقی غنی  و تاریخ پرفراز و نشیب و 
میانگین دمای ۲۰درجه سانتی گراد 
در فروردین ماه، در ایده آل ترین حالت 

ممکن برای مهمان نوازی قرار دارد.
بوشهر زادگاه تعداد زیادی از مشاهیر 
تاریخــی و معاصر ایران نیز هســت، 
رئیســعلی دلواری، قهرمان مبارزه با 
اســتعمار انگلیس از شخصیت های 
تاریخی مشهور این اســتان است. در 
میان فوتبالیست های مطرح حال حاضر 
کشور مهدی طارمی، حسین و دانیال 
ماهینی بوشــهری اند. بوشهر زادگاه و 
محل زندگی بســیاری از نویسندگان 
معاصر ایــران نیز بوده اســت، صادق 
چوبک، منوچهر آتشی، علی  باباچاهی 
و منیرو روانی پــور از چهره های ادبی 

بوشهر زیبا و تاریخی اند.
مرکز اســتان، بندر بوشهر است و 
تنگستان، دشتستان، دشــتی، دیر، 
دیلم، عســلویه، کنــگان و گنــاوه از 

شهرهای مهم استان هستند.
تاریخچه بوشهر

آثار بدست آمده از بوشهر مربوط به 
دوره عیالمی هــا و تمدن بین النهرین 
است. در دوره پادشاهی مادها بوشهر 
یکی از ایالت های دولت ماد بود و در زمان 
حکومت هوخشتره جزو ساتراپ  نشین 
این دولت بود. آثار ارزشمندی از دوره 
هخامنشیان در برازجان بدست آمده 
و همچنین زمان اردشــیر  ساســانی 
بابکان شهر و رام اردشیری شهرهایی در 
نزدیکی بوشهر بودند که درحال حاضر 
به ریشهر معروف است. انطاکیه، راشهر، 
لیان، ریشــهر، بندر نادری و ابوشــهر 

اسم های قدیمی این شهر است.
طبق کشــفیات باستان شناسی و 
تحقیقات باستان شناسان و محققان 
تاریخ بوشهر آثاری بدست آمده که نشان 
می دهد اســتان بوشهر محل سکونت 
نژادها و گروه های مختلفی بوده است 
و قبــل از ورود آریایی ها به این منطقه 
نژادهای بومی در این سرزمین ساکن 
بودند و از عصر حجــر و کاکولیتیک و 
مفرغ آثار و مدارکی از این منطقه بدست 

آمده است که نشان می دهد نژادهای 
سیاه پوست، دراویدی، سامی، نوردیک،  
عیالمی، ســومری و عرب در بوشــهر 
بوده اند. سابقه مردم این شهر در مبارزه با 
نیروهای خارجی در تاریخ معروف است 
که یک نمونه آن مبارزه و مقاومت مردم 

تنگستان در صد سال گذشته است.
سواحل خلیج فارس

بوشــهر از کم ارتفاع ترین مناطق 
ایران اســت و به همین خاطر سال ها 
قبل سیاستمداری انگلیسی بوشهر را 
دریایی ترین شهر جهان توصیف کرده 
بود چون اگر از روی عرشــه  کشتی و از 
فاصله به آن نگاه کنید، به نظر می رسد 
که تا نیمه در آب است و کرانه ای دیده 
نمی شود. بخش بزرگی از استان بوشهر 
با خلیج فارس همجوار است و این استان 
در مجموع چیزی حدود ۹۰۰ کیلومتر 
خط ساحلی دارد.ســواحل ماسه ای 
از مهم ترین جاذبه های گردشــگری 
بوشهر هستند. بیشتر این سواحل بکر و 
دست نخورده اند و مثل جزیره کیش، از 
امکانات تفریحی و پالژهای مجهز شنا 
در آن ها خبری نیست، اما شاید همین 
کمبود امکانات آن هــا را به لحاظ بکر 
بودن و زاللی آب و زیبایی اقلیم، خاص و 

متفاوت می کند.
نخیالت

نخلستان های بوشهر که محلی ها 
به آن نخیالت می گوینــد، در جهان 
منحصربه فرد هستند، ۳۹هزار هکتار 
جنگل نخل و ۶ میلیــون اصله درخت 
نخل، نخلستان های بوشهر را به ظرفیت 
خاص گردشــگری این استان تبدیل 
می کند. این میــزان و تعــداد تراکم 
نخل در ســطح جهان بی نظیر است. 
فروردین ماه نخلستان ها در زیباترین 
وضعیت آب وهوایی سال به سر می برند 
و بی شــک از دیدنی ترین حاذبه های 
استان بوشهرند. اگر به طبیعت گردی 
و مردم شناســی عالقه مند باشید، آب 
همیشه روان میان نخل ها، روستاهای 
درون نخلستان ها با معماری و آداب و 
رسوم منحصر به فردشان، از جاذبه های 

نخیالت بوشهر هستند.
برای دیدن نخلستان ها باید از ساحل 
دریا فاصله گرفت و بیشتر در دل استان 
فرو رفت و به مناطق و شهرستان هایی 
مانند وحدتیه، ســعدآباد، آبچخش، 
برازجان، دشتستان، دشتی و جم رفت.

شهر بوشهر
بندر بوشهر مرکز اســتان بوشهر 
اســت و به دلیل مرکزیت فعالیت های 
کشــتیرانی و بازرگانی، در طول تاریخ 
همیشه در خط مقدم نوسازی و مدرنیته 
قرار داشته اســت. بندر بوشهر از اولین 
شــهرهای ایران بود که صنعت چاپ 
ســنگی به آن وارد شــد و در آن رونق 
گرفت. همچنین مردم بوشهر از اولین 
ایرانی هایی بودند که با نشریه و مجله 
آشنا شــدند. فرودگاه بوشهر جزو سه 
فرودگاه قدیمی کشور است و با این که 
در تاریخ صنعت هوانوردی ایران قدمت 
زیادی دارد، فرودگاهی بدون ســانحه 

بوده است.
بافت قدیمی بوشهر: در اکثر شهرها 
و شهرســتان های ایران بافت قدیمی 
شهر، معماری جذابی دارد و بوشهر هم 
از این قاعده مستثنی نیست، اما آنچه 
بافت قدیمی بوشهر را متمایز می کند، 
نوع معماری بناهاســت که ترکیبی از 
معماری ایرانی و هندی اســت. تمام 
عمارت ها نمایی به رنگ ســفید یا زرد 
دارنــد و از ســنگ های مرجانی و گچ 
ساخته شده اند، در پوشش سقف شان از 
بوریا و چوب صندل استفاده شده است 
و جنس در و پنجره ها نیز از چوب ساج 
است که محصول کشورهای آفریقایی 
است. به دلیل بندری بودن شهر، بیشتر 
تجار شهر خانه هایشــان را نزدیک به 
بندر می ساختند و به همین دلیل بافت 
قدیمی شهر به دریا نزدیک است. بعضی  
عمارت ها دو بخش مسکونی و تجاری 
داشته اند: بخشی که اهل منزل سکونت 
می کردند و بخش دیگــری به عنوان 

محل کار و کسب صاحب خانه.
دیوارهــا، حجره هــا، پنجره ها و 
طاقچه های خانه ها در بافت ســنتی 

بوشــهر طوری طراحی شــده اند که 
نهایت اســتفاده را از جریان باد ببرند. 
بیشتر بناهای این منطقه »شناشیر« 
دارند. شناشــیرها بالکن های چوبی 
کرکره ای انــد که جلــوی پنجره های 
طبقات فوقانی خانه ها ساخته می شدند 
و مشــرف به حیاط و کوچــه بوده اند. 
روزهای بهار و نوروز این شناشیرها پر 
می شــوند از گلدان های پرگل! اگر به 
بافت سنتی بوشهر سر زدید، حواس تان 
به درهای چوبی این منطقه نیز باشد، 
در ساخت این درها از هیچ میخ یا بست 
فلزی استفاده نشــده و دق الباب های 
زیبایی دارند. محله های دهدشــتی، 
شنبدی، کوتی و بهبهانی چهار محله  

قدیمی بندر بوشهر هستند.
بوشــهر فهرســت بلند باالیی از 
جاذبه های تاریخی دارد که ریشــهر، 
آب انبار قوام، خانه  قاضی، عمارت ملک، 
گور دختر، عمارت دهدشتی، مدرسه  
گلســتان، امام زاده عبدالمهین، قبر 
ژنرال انگلیسی، آرامگاه اصفهانی، معبد 
خدا دریا، کلیسای مسیح مقدس، قلعه  
هلندی ها، کنیسه  یهودیان، قبرستان 
انگلیســی ها و عمارت حــاج رئیس، 

بخشی از این فهرست بلندباال هستند.
موزه دریانوردی بوشهر

چه اهــل موزه گــردی باشــید و 
چه عالقه مند به دریانوردی باشــید، 
موزه  دریانوردی بوشــهر باید برایتان 
دیدنی باشــد. بوشــهر از قطب های 
کشتی ســازی ایــران اســت و موزه  
دریانوردی بوشهر پر اســت از اشیای 
قدیمی و عتیقه  دریانوردان و سیاحان 
قدیمــی. ابــزار و ادوات دریانوردی از 
قدیمی ترین قطب نماها تا جدیدترین 
تکنولوژی هــای روز دنیــا در صنعت 
کشتی سازی و دریانوردی را در این موزه 

می توانید ببینید.
کاخ کوروش

ایــن کاخ تاریخی کــه متعلق به 
هخامنشیان است در برازجان و نزدیک 
محل ورود به شــهر قــرار دارد. این بنا 
در ســال۱۳۸۰  به عنوان یک اثر ملی 

ثبت شــده اســت. زیبایی و عظمت 
کاخ کــوروش یادآور تمدن باشــکوه 
گذشته ایران است. در سال ۱۳۵۰هیات 
باستان  شناسی به این بنا دست یافت. 
محققان  سبک معماری و کاربرد سنگ 
سیاه و ســفید در آن را از ویژگی های 
معماری دوره هخامنشــیان می دانند 
و معتقدنــد این بنا در زمــان کوروش 
پایه گذار شاهنشــاهی هخامنشــی 

ساخته شده است.
 غار چهل خانه

این غار در شهر ســعدآباد یکی از 
بخش های شهرستان دشتستان است 
که جزء آثــار تاریخی این ســرزمین 
است. رشــته کوهی که در این منطقه 
است به رودخانه شاپور مرتبط است و 
در نقاط بلند این کوه اتاقک هایی مثل 
غارهای صخره ای وجود دارد که خیلی 
زیبا است و این نقطه به غار چهل خانه 

معروف است.
منطقه حفاظت شده نای بند

منطقه حفاظت شــده نای بند در 
۳۲۰کیلومتری جنوب شــرقی بندر 
بوشهر از زیباترین مناطق ساحلی در 
طول سواحل خلیج فارس است. نای بند 
که در عصر آل بویه یکی از بنادر مهم و 
از مراکز عمده  صیــد و تجارت مروارید 
خلیج فارس بوده اســت، امروزه تحت 
پوشش سازمان حفظ محیط زیست، به 
مروارید زیست بوم خلیج فارس تبدیل 

شده است.
نای بند با جغرافیــای تپه ماهوری 
و پوشــش گیاهی زیبا و کم نظیر مثل 
درخت انجیر معابد با تنه های تنومند 
و درختان حرا با ریشــه های شــناور 
در آب، زیســتگاه و محل تخم گذاری 
الک پشــت ها و پرندگان مهاجر است. 
شــمالی ترین جنگل درختان حرا در 
خلیج فارس را کــه از بــا ارزش ترین 
زیستگاه های ساحلی هستند، در نای بند 

می بینید.
در جنوب نای بند منطقه ای سرسبز و 
ماسه ای به نام نگاء وجود دارد که هنوز از 

هجوم توریست ها دور مانده و سرسبزی 
و زیبایی اش حفظ شده است. این منطقه 
در مکانی ســبز و آرام و در کنار ساحل 
خلیج فارس در فاصله  بین استان های 
بوشــهر و هرمزگان محل استراحت 

مسافران و گردشگران این مسیر است.
گور دختر

گور دختــر در جــاده برازجان به 
کازرون قرار دارد که بنایی شبیه مقبره  
کوروش دارد. باستان شناسان نیز تایید 
کرده اند که این اثر متعلق به ۶۰۰ سال 
قبل از میالد مســیح و مربوط به دوره  
هخامنشیان است و پیشنهاد می کنیم 
اگر مقبره  کوروش را دیده اید، حتما به 

دیدار این بنا هم بروید.
بندر سیراف، بزرگترین بندر 

تاریخی ایران
ســیراف که امروزه بنــدر طاهری 
نامیده می شود، شــهری باستانی در 
بخش مرکــزی شهرســتان کنگان 
بزرگترین بندر تاریخی ایران اســت. 
سیراف یکی از قدیمی ترین بنادر ایران 
است که زمانی دارای رونق فراوانی بوده 
 است. این بندر در دوره های ساسانی و 
اسالمی پررونق ترین بندر کشور بوده 
و روابط تجاری زیادی بــا روم و یونان 
در اروپا، ماداگاســکار در آفریقا و حتی 

کانتون چین در آسیا داشته است.
معماری شهر باستانی سیراف شبیه 
معماری روستای ماســوله در شمال 
کشور است. این بندر در زمان رونق اش 
به تنوع ادیان شــهره بــوده و بیش از 
۳۰۰هزار نفر جمعیت آن از  زرتشتیان، 
مسیحیان، مانویان، یهودیان، بوداییان 
و اقوامی همچون رومیــان، یونانیان و 
چینی ها به آزادی در کنار هم زندگی 

می کرده اند.
مسجد امام حســن: بهترین بنای 
عمومی سیراف مسجد جامع آن است 
که حدود سال ۱۸۸ قمری بر ویرانه های 
یک دژ ساسانی بنا شــده که باید این 
مســجد پس از ۱۸۸ق  ســاخته شده 

باشد.
عمارت شیخ جبار نصوری: متعلق 
به خاندان نصوری است و در اوایل دوره  
قاجاریه ساخته شده است. این عمارت 
که روی تپه ای بلند و مشــرف به دریا 
ساخته شده، دو حیاط اندرونی و بیرونی 
ویک شاه نشین دارد. قدمت بنا حدود 
۲۰۰ سال است. آنچه این بنا را از بناهای 
مشابه متمایز می کند، ۱۸ تابلوی بسیار 
زیبا از مجالس شاهنامه  فردوسی است 

که در ایوان غربی آن نقاشی شده اند.

موسیقی بوشهر
موسیقی بوشهری بسیار غنی است 
و اشــکال گوناگونی دارد. موســیقی 
بوشــهری کمی از موســیقی آفریقا 
نیز تاثیر گرفته است. شــروه، سبالو،   
خیام خوانــی، یزله، نِیمــه از فرمهای 
مهم موسیقی بوشــهری هستند. در 
سال های اخیر نیز گروه های موسیقی 
موفقی مانند کاکوبند و لیان از این شهر 
پا گرفته اند و در ســطح کشور مشهور 
شده اند. در کافه هنر و قهوه خانه ناجی 
بوشهر است گاهی موسیقی بوشهری 
زنده اجرا می شــود که بسیار دیدنب و 

شنیدنی است.
جزیره  شیدرو )مارو(، تجربه  ای 

خاص و متفاوت
جزیره  شیدرو که به آن جزیره  مارو 
هم می گویند، متعلق به استان هرمزگان 
است، اما از بوشهر هم دسترسی دارد. 
این جزیره  غیرمسکونی تحت حفاظت 
سازمان محیط زیســت قرار دارد. اگر 
اهل کمپ کردن، آبتنی در ساحل بکر، 
طبیعت گردی و دوری از محیط های 
شلوغ گردشگری باشید، جزیره  مارو را 
حتما ببینید. برای رفتن به این جزایر 
باید از بندر مقام بــه مقصد این جزیره 

قایق دربست بگیرید.

بوشهر با قدمتی چند هزار ساله، طبیعتی بکر و رویایی دارد

سفر به سرزمین نخلستان ها و دلیران تنگستان 
در هفته  گذشته صحبت از آن شد که نزدیک سال نو هستیم و به خاطر شلوغی هتل ها و حمل و نقل الزم است که در 

همین روزهای زمستانی مشغول برنامه  ریزی برای سفرمان در عید شویم. به عنوان اولین مقصد نوروزی نیز استان سمنان 
را معرفی کردیم و امروز قصد داریم به عنوان دومین پیشنهاد؛ به سراغ استان بوشهر برویم...

نخلستان های بوشهر که 
محلی ها به آن نخیالت 

می گویند، در جهان 
منحصربه فرد هستند، 
۳۹هزار هکتار جنگل 
نخل و ۶ میلیون اصله 

درخت نخل، نخلستان های 
بوشهر را به ظرفیت خاص 

گردشگری این استان 
تبدیل می کند

بوشهر فهرست بلندباالیی از 
جاذبه های تاریخی دارد که 
ریشهر، آب انبار قوام، خانه  
قاضی، گور دختر، عمارت 

دهدشتی، مدرسه  گلستان، 
امام زاده عبدالمهین، 

آرامگاه اصفهانی، معبد 
خدا دریا، کلیسای مسیح 

مقدس، قلعه  هلندی ها، 
کنیسه  یهودیان، قبرستان 

انگلیسی ها و عمارت 
حاج رئیس، بخشی از این 

فهرست هستند
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