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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

امروزه گشــت و گــذار در طبیعت 
تنها محدود به مناطق پرآب و جنگلی 
نیست، بلکه به لطف پیشرفت تکنولوژی 
و افزایش ســطح آگاهی و البته حس 
تنوع طلبی، مناطق کویــری و بیابانی 

طرفداران زیادی پیدا کرده اند.
این مناطق به دلیل موقعیت خاص 
و بکر حس کنجکاوی و جســتجو را در 
همه ی افــراد ماجراجو بــر می انگیزد 
و آن ها را به ســمت خود می کشانند. 
شــن های روان، پوشــش گیاهــی و 
جانوری ویژه، حس کشف ناشناخته ها و 
همچنین سختی پیمودن کویر جذابیت 

زیادی به همراه دارد.
کشور ایران با داران بودن جغرافیای 
خاص که تنها در معدود نقاطی از دنیا 
وجود دارد، عالوه بــر داران بودن نقاط 
ساحلی، جنگل ها، کوه ها و دشت های 
سرسبز از موهبت داشتن مناطق کویری 

هم برخوردار است.  
درست در قلب ایران کویری جذاب 
و افســانه ای وجود دارد کــه به لطف 
دیدنی های طبیعی و تاریخی، شن ها 
و رمل هــای طالیی رنگ و شــب های 
پر ســتاره و افســون گر خــود، هیچ 
کس نمی تواند در مقابــل زیبایی ها و 

جاذبه هایش مقاومت کنــد. این کویر 
را شــاه عباس صفوی کویــر مرنجاب 
نامگذاری کرده است. کویر مرنجاب یکی 
از موهبت های الهی به شمار می رود که 
به یکی از قطب های اصلی تو برگردی در 

ایران تبدیل شده است.
 مرنجاب بــه قــدری جاذبه های 
گوناگون و متنــوع را در خود جای داده 
که فرقی نمی کند مسن هستید یا جوان؛ 
کودک یا بزرگسال؛ زن یا مرد؛ این کویر 
برای همه نوع ســلیقه ای، دیدنی های 

منحصربه فردی در کنار گذاشته است.
کویر مرنجاب کجاست؟

مرنجاب کویری در مرکز ایران و در 
استان اصفهان، توابع کاشان و دهستان 

کویرات است. این کویر در شمال شهر 
آران و بیدگل و 720کیلومتری شــهر 

اصفهان قرار دارد.
همانطور که پیش تر نیز گفتم شاه 
عباس صفوی این کویر را »مرنجاب« 
نامید؛ برخی علت این نامگذاری را به رنج 
کندن چاه و قنات آب شیرین در کویر 
ربط می دهند که از عبــارت »مرد رنج 

آب« گرفته شده است
در مرنجاب چه چیزهایی 

انتظارمان را می کشد؟
مثل هر کویری در اینجا هم رمل ها 
و تپه هــای شــنی را می تــوان دید و 
شترسواری و موتورسواری و آفرود هم در 
آن برقرار است، اگرچه در چند سال اخیر 
انقدر تعداد آفرودها زیاد بوده که چهره 
کویر و رمل ها را تغییر داده و همین هم 
نگران کننده است، طوری که می گویند 
تا چند سال آینده شاید دیگر خبری از 
آنها نباشد و همه شان هموار شده باشند.
جاذبه های طبیعی کویر مرنجاب

پوشش گیاهی و جانوری 
شگفت انگیز

با اینکه مرنجاب پوشیده از تپه ها و 
رمل های شــنی و ریگزار است ولی در 
مقابل، پوشــش گیاهِی قابل توجهی 
هــم دارد؛ گیاهان شورپســند مانند 
درخت های گز، تاغ، بوته های قیچ، ارته، 
اسکنبیل و دم گاوی در جای جای این 

کویر خودنمایی می کنند.

از حیوانات کویر غافل نشوید؛ گرگ، 
شــغال، کفتار، روباه شنی، گربه شنی، 
بزمجه، آفتاب پرست، انواع مارمولک، 
مار، عقرب، تیهو، عقاب، شاهین و البته 
یوزپلنگ معروف ایرانی، مرنجاب را برای 
زندگی انتخاب کرده اند. هنگام بازدید 
از مرنجاب مراقب باشید تا به گیاهان و 

جانوران این کویر آسیبی نرسانید.
دریاچه نمک آران و بیدگل

دریاچه نمــک در حاشــیه کویر و 
حدود 35 کیلومتری شهر آران و بیدگل 
است. این دریاچه حدود 650 کیلومتر 
مساحت دارد. دریاچه در بیشتر ماه های 
سال خشــک و به صورت نمکزار است 
ولی یکی از جذابیت های خیره کننده 

آن پس از بارش باران و تبخیر آب نمایان 
می شود: اشکال هندسی جالبی که از 

رسوبات نمک به وجود آمده اند.
برای دسترسی به این دریاچه زیبا 
دو راه وجود دارد. راه اول این اســت که 
آران و بیدگل به سمت مرنجاب، بعد از 
حدود 35 کیلومتر به دوراهی دریاچه 
نمک می رســید. راه دوم این است که 
بعد از عبور از کاروانســرای مرنجاب، 
۱0 کیلومتر دیگر ادامــه دهید تا به دو 
راهی چاه دستکن برسید، مسیر سمت 

دریاچه را انتخاب کنید.
یادتان باشد که زمین های اطراف این 
دریاچه به شدت باتالقی هستند و ممکن 
هست خودروی شما یا حتی خودتان 
را گرفتار کنند؛ پــس حتما برای رفتن 
به دریاچه از یک راهنما کمک بگیرید. 
افراد زیادی در آن حوالی گرفتار باتالق 
شده اند و سفرشان نیمه کاره مانده است.

جزیره سرگردان
جزیره ســرگردان همانطور که تا 
حدودی از نام آن هم پیداســت، یکی 
از مرموزترین و جــذاب ترین جاهای 
دیدنی کویر مرنجاب است. این جزیره 
ســرگردان در میان دریاچه مسیله یا 
همان دریاچه نمک در حاشیه کویر قرار 
دارد و از دور مانند یک کوه کوچک به نظر 
می رسد که اطراف آن را حلقه ای از غبار 

پوشانده است.
دریاچه مســیله در اکثر فصل های 
سال خشــک و به صورت نمکزار است 
ولی در فصل های بارندگی سطح آب در 
حدود 2 تا 5 سانتی متر باال می آید. این 
جزیره از سنگ های آتشفشانی به وجود 
آمده و هیچ پوشش گیاهی ای نیز ندارد.

علت نامگذاری جزیره ســرگردان 
جالب است؛ خطای دیدی که بر اثر گرمی 
هوا و وجود نمکزار در اطراف به وجود آید، 
باعث شده که مردم بومی تصور کنند این 
جزیره در حال حرکت است و به همین 

دلیل آن را سرگردان نامیدند.
دقت کنید کــه نمکزارهای اطراف 
جزیره ســرگردان هم در بیشتر مواقع 
حالت باتالقی دارد پس هنگام بازدید 

از آن جوانب احتیاط را در نظر بگیرید.
رمل های کویر مرنجاب

همانطور که پیش تر نیز گفتم بیشتر 
کویر مرنجاب پوشیده از ریگزار و تپه های 
شنی است که به آن ها »رمل« می گویند. 
قدم زدن بر روی رمل ها در زیر نور آفتاب 
تجربه دلچسب و شیرینی است که تنها 
در کویر می توانید داشته باشید؛ شن های 
طالیی رنگی که به لطف خورشید گرم 
هستند ولی هنوز در زیر آن خنکی شب 

کویر احساس می شود.
طلوع یا غروب کویــر مرنجاب را از 
دست ندهید. رقص نورهای رنگارنگ 
خورشید بر روی رمل های طالیی صحنه 

ایست که زیبایی اش تا مدت ها شیرینی 
کویر را برایتان تداعی می کند.

شب کویر
بی شک تاکنون بارها و بارها تعریف 
شب کویر را شنیده اید حتی اگر تجربه 
دیدن آن از نزدیک را هم نداشته باشید. 
شب های کویر به ویژه اگر آسمان صاف 
باشــد، واقعا شــگفت انگیز و افسونگر 
اســت؛ به راحتی می توانید گرد بودن 
زمین را احساس کنید چراکه در میان 
ســتاره های کوچک و بــزرگ نقره ای 
رنگ محاصره می شــوید. ستاره هایی 
که بدون وسیله های حرفه ای رصد نیز 
قابل مشاهده هستند. چشم برداشتن 
از این همه زیبایی و شکوه حتی با وجود 

خستگی روز هم دشوار خواهد بود.
جاذبه های تاریخی کویر مرنجاب

کاروانسرای مرنجاب
مرنجاب در مسیر جاده ابریشم قدیم 
قرار دارد؛ جاده معروفی که تجارت ایران 
با چین و اروپا را میسر می کرد. شاه عباس 
صفوی در تمام مســیر جاده ابریشــم 
کاروانسراهایی را ایجاد کرده بود تا هم 
محلی برای اقامت و استراحت مسافران، 
تجار و کاروان ها باشد و هم امنیت آنان را 

فراهم کند.

در سال ۱0۱2 هجری، شاه عباس 
دستور ساخت کاروانسرای مرنجاب را بر 
روی تپه ای در کنار چشمه آب شیرین و 
دریاچه نمک صادر کرد، به همین دلیل 
به کاروانسرای عباسی مشهور شد. خضر 
نهاوندی که در آن زمان حاکم کاشان 
بود این کاروانسرای بزرگ را در زمینی 
به مساحت 3500 مترمربع با 29 اتاق 
با آجر بنا کرد. دیوارهــای آن با کنگره 
و به صورت سنگر ســاخته شد. در آن 
زمان 500سرباز مسلح از کاروانسرای 

مرنجاب محافظت می کردند.
در سال ۱378خورشیدی، میراث 
فرهنگی کاروانســرای مرنجــاب را از 
شخصی به نام شــیبانی که مالک آن 
بود، خرید و مرمت کرد. این کاروانسرا 
در 30 تیرماه ســال ۱384خورشیدی 
به شماره ۱2۱26 در فهرست آثار ملی 
ایران ثبت شــد. کاروانســرا مرنجاب 
هم اکنون نیز پابرجاســت و اتاق های 
آن پذیــرای مهمان هایی اســت که 
می خواهند شــب را در کویــر بمانند. 
یکی از اتاق های این کاروانسرا، کاربری 
سفره خانه را پیدا کرده و به مسافران غذا 
و چای می دهد. شب ها هم برای تماشای 
ستاره ها می توان به پشت بام کاروانسرا 
رفت و آسمان پرستاره را رصد کرد. اگر 
اهل چادر زدن باشیم، در ضلع جنوبی 
کاروانســرا حوضچه  ای وجود دارد که 
درخت های بید و کوره گز محصورش 
کرده اند. آب این حوضچه از چشمه ای 
در نزدیکی اش  به دست می آید و در چند 
سال اخیر، اطراف آن را آجرفرش کرده اند 

و مسافران اطرافش چادر می زنند.
چاه دستکن

در شرق کاروانسرای مرنجاب، چاهی 
تاریخی حفر شده  است که آب شیرین 

کویر را تامین می کنــد. وجود این آب 
شیرین به دلیل الیه های ماسه ای است 
که در چاه قرار داده شده است. الیه های 
ماسه درون چاه دستکن، نمک آب شور 
را به خود جذب می کند و آب شیرین را 

در اختیارتان قرار می دهد.
تفریحات کویر مرنجاب

از قدیم، شتر وســیله ای برای رفت 
و آمد در کویر بوده کــه امروزه به یکی 
از محبوب ترین تفریحات این منطقه 
تبدیل شده اســت. می توانید در کویر 
مرنجاب شتر کرایه کنید و از این تجربه 

جذاب لذت ببرید.
موتورهای ســه چرخ یکی دیگر از 
تفریحات رایج در مناطق کویری بوده 
که در کویر مرنجاب نیز وجود دارد. اگر 
عاشق هیجان هستید، موتورسواری بر 
روی رمل ها و تپه های شنی را فراموش 

نکنید.
آفرود سواری را با ماشین های شاسی 
بلند و مخصوص کــه در مرنجاب نیز 
موجود اســت، می توانید انجام دهید 
ولی به دلیل آسیب های زیادی که این 
تفریح به رمل های کویری وارد می کند، 
پیشنهاد می کنیم آفرود سواری در کویر 
مرنجاب را کنار بگذارید. آفرود سواری به 

مرور زمان باعث تخریب رمل ها می شود 
و پستی و بلندی های آن را به طور کامل 

از بین می برد.
پیاده روی در کویر مرنجاب

یکی از جذاب ترین تفریحاتی که در 
کویر مرنجــاب می توانید انجام دهید، 
پیاده روی در میان رمل ها و تپه های شنی 
است که به شما امکان دیدن زیبایی ها و 

جذابیت های آن را از نزدیک می دهد.
راه های دسترسی به کویر مرنجاب

سه مسیر کلی برای رسیدن به کویر 
مرنجاب وجود دارد ولی بهترین مسیر، 
از راه شــهر آران و بیدگل است. جاده 
شــهر آران و بیدگل را به سمت پادگان 
ارتش ادامــه دهید تا به جــاده خاکی 
مرنجاب وارد شوید؛ پس از طی حدود 

45 کیلومتر به کویر مرنجاب می رسید.
دقت داشته باشید اگر می خواهید با 
ماشین شخصی به مرنجاب سفر کنید، 
بهتر است با یک ماشین به کویر نروید 
و ترجیحا ماشین شاسی بلند را برای این 

سفر انتخاب کنید.
 وسایل مورد برای سفر 

به کویر مرنجاب
هنگامی کــه به هر کویری ســفر 

می کنید، به دلیل شرایط آب و هوایی 
خاص این مناطق الزم است یک سری 
وسایل را با خود همراه داشته باشید که 
در ادامه فهرســتی از مهم ترین آن ها را 

برایتان آورده ام.
کفش مناســب پیاده روی که بهتر 

است ساقدار باشد؛
عینک آفتابی؛

کرم ضد آفتاب؛
کارت شناسایی؛

پاوربانک؛
نقشه منطقه؛

وســایل کمک های اولیه از جمله 
کیت مارگزیدگی؛

لباس گرم؛
داروهای عمومی؛

مواد خوراکی و آب آشامیدنی اضافه؛
کبریت یا فندک؛
چادر مسافرتی؛

کیسه خواب؛
حشره کش؛

نفت یا گازوئیل؛
زیرانداز؛
پول نقد.

در ســفر به کویــر مرنجــاب، به 
نکته های زیر توجه کنیــد: بازدید از 
کویر مرنجاب را بهتر است با همراهی 
یک راهنمــا انجام دهیــد؛   بعضی از 
بخش های کویر مرنجاب به شــدت 
باتالقی است پس مراقب باشید وارد 

این بخش ها نشوید؛
  ســطح نمکزارهای کویر مرنجاب 
سفید رنگ است و انعکاس نوری که از 
آن ها ساتع می شود، ممکن است باعث 
آسیب به چشم گردد پس در طول روز 

حتما از عینک آفتابی استفاده کنید؛
  دقت کنید در ســفر بــه کویر لنز 
چشــمی نگذارید چراکه ممکن است 
شن  به لنزتان چســبیده و به سالمت 

چشم شما آسیب برسد؛
  مراقب جانورانی نظیر عقرب باشید. 
اگر می خواهید شــب را در کویر چادر 
بزنید، دایــره ای در اطراف محل اقامت 
خود با گازوئیل یا نفت بکشید تا جانواران 

کویری به شما نزدیک نشوند؛   
شــن های کویر می توانند به داخل 
لوازم الکترونیکی نفوذ کنند و به آن ها 
آسیب بزنند پس وسایل الکترونیکی 
خــود را درون کیف هــای دربســته 
نگهداری کنید؛   به میزان دو برابر مصرف 
همیشگی، آب آشامیدنی همراه خود 

ببرید.
 بهترین زمان برای بازدید 

از کویر مرنجاب
کویــر از جملــه مناطقــی از نظر 
جغرافیایی است در همه حال گرما و نور 
مستقیم خورشید را تجربه خواهید کرد 
و روزهای گرم و شب های سردتر دارید. 

کویر مرنجــاب نیز از ایــن قاعده 
مستثنا نیســت. بهترین زمان برای 
بازدید از کویر مرنجــاب، اوایل آبان 
تا اواخر فروردین اســت؛ در این بازه 
زمانی، مرنجاب آب و هوای به مراتب 

معتدل تری دارد.

مرنجاب؛ موهبتی الهی در قلب ایران است

خشک و لم یزرع؛ اما ذی روح و باشکوه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

همدان شگفت انگیز
 از سرمای الوند 

تا محضر شیخ الرئیس 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

بعد از مدتها ســفر به دشــت ها و کوهپایه ها و 
آبشارگردی و شهرگردی، این هفته تصمیم گرفتیم 
بار چالشی سفر را بیشتر کنیم و یک کوهنوردی و 
لذت صعود قله را نیز چاشنی سفرمان کنیم. پس 
چهارشنبه عصر به سمت همدان حرکت کردیم و 
شب در دهکده گنجنامه که در 5 کیلومتری غرب 
شهر همدان و در کوهپایه کوه الوند واقع شده است 
چادر زدیم و شب سردی را به صبح رساندیم. 4 صبح 
یه فنجان چای داغ نوشیدیم و چادر را جمع کردیم 
و کوله ها را بستیم و آماده رفتن شدیم. هوا سرد بود 
و باد شدیدی می وزید. باد سرعت حرکت مان را کند 
کرده بود، شدت باد به گونه ای بود که از جا بلندمان 
می کرد، بنابراین گام های کوتاه برمی داشتیم و از 
پشت بند کوله پشتی های یکدیگر را گرفته بودیم. 
در فصل تابستان می توان از گنجنامه با دو ساعت 
کوهپیمایی به پناهگاه میدان میشــان رسید اما 
اینبار فاصله دو ساعته، چهار ساعت به طول انجامید. 
از دور پناهگاه دیده شد و برق امیدی در چشمان یک 
یک همنوردان مان پدیدار شــد. باالخره به میدان 
میشان رسیدیم، کوله ها را زمین گذاشتیم و کنار 
بخاری کز کردیم. کم کم یخ مان باز شد و هر کسی 
سمت کوله اش رفت تا صبحانه را آماده کند. صبحانه 
را در کنار گرمای مطبوع بخاری پناهگاه خوردیم 
و هر از چند گاهی سری به بیرون پناهگاه می زدیم 
و منتظر بودیم از شدت باد کاســته شود، اما دریغ 
از کمی آرامش، هر چه می گذشت باد محکمتر به 
ورقه های آهنی مقابل پنجره های پناهگاه می کوبید 
و ما ناامیدتر می شــدیم از صعود. بعد از مشورت و 
هم فکری باالخره به این نتیجه رسیدیم که از خیر 

صعود بگذریم و به همدان گردی رضایت بدهیم. 

کوله ها را بر دوش انداختیم و به سمت گنجنامه 
دوباره با گام های کوتاه و پشت سر هم و با فاصله های 
کم روانه شــدیم. باالخره همه در صحت و سالمت 
رسیدیم گنجنامه و کتیبه های گنجنامه اولین مکان 
مورد بازدیدمان بود. این دو کتیبه یا بهتر است بگویم 
سنگ نبشته مربوط به دوران داریوش و خشایارشاه 
هخامنشی است که بر دل یکی از صخره های الوند در 
انتهای دره عباس آباد حکاکی شده است. کتیبه ها 
هر کدام در سه ستون به زبان های پارسی باستان 
)ستون سمت چپ(، عیالمی )ستون وسط( و بابلی 
نو )ستون سوم( نوشته شده اند. بعد از گنجنامه به 
سراغ آرامگاه پدر علم طب شیخ الرئیس ابوعلی سینا 
رفتیم. آرامگاهی زیبا اما بدون زرق و برق و در عین 
حال ساده و بی آالیش مانند آنچه خود بوعلی سینا 
بوده  است. در سال ۱330 انجمن آثار ملی ایران به 
مناسبت هزارمین سالروز تولد ابوعلی سینا تصمیم 
به ساخت آرامگاهی جدید می گیرد و ساخت آرامگاه 
سه سال به طول می انجامد. طرح و نقشه بنای آرامگاه 
توسط به سبک معماری دوره و سده ای که بوعلی 
سینا در آن می زیسته و از روی قدیمی ترین بنای 
تاریخ دار اســالمی یعنی برج گنبد قابوس در شهر 
گنبد کاووس اقتباس شده  است، ۱0 ستون ایوان 
نشانه ۱0 قرن پس از بوعلی است )با توجه به اینکه 
ساخت این آرامگاه به مناسبت گرامیداشت هزاره 
بوعلی بوده( و ۱2 ستون برج نمادی از دوازده دانشی 
است که بوعلی در روزگار خود بر همه آنها چیره بوده 
است. پس از ادای احترام به شیخ الرئیس به سمت 
آرامگاه مشهورترین دوبیتی سرای ایرانی باباطاهر 
عریان رفتیم. دوبیتی سرایی که اشعارش  با لهجه 
مالیری یا با لهجه ای از زبان لری ســروده شده اند. 
آرامگا باباطاهر روی تپه ای در میدانی به همین نام 
بنا شده  اســت، فضای آرامگاهش  ساکت است اما 
اشعارش در ذهن همهمه ای برپا می کنند: خوشا 
آنان که اهلل یارشان بی... بحمد و قل هو اهلل کارشان 
بی... خوشا آنان که دائم در نمازند... بهشت جاودان 
بازارشان بی. از همدان نمی شــود دل کند، تاریخ، 

طبیعت، هنر و علم در رگ های این شهر جاریست.

سفرنامه
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