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مقبلٍ

قلعٍ وًديز یب وقذيز اَر

مًاوع ي چبلشَبي گردشگري
سالمت آررببیجبنشرقی

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُپ
افع ٖٚثط ایٗ ٔؿبئُ ٌفت ٝقس ،ٜاظ ٔیبٖ ٟٔٓتطیٗ ز یّی
وٛٔ ٝخت ٔی قاٛز ،افاطازی ثاب ٞاسف زضٔابٖ ثاٝ
وكٛضٞبی زیٍط ٔؿبفطت وٙٙسٔ ،ی تاٛاٖ ثا ٝیابفاتاٗ
پعقه ٔترهم  ٚثبتدطث ،ٝایٕٙیٛ٘ ،ع ویفت ٔٙبؾات
ذسٔبت زضٔب٘ی  ٚضفبٞیٞ ،عی ٝٙپبییٗ،وٛتب ٜتاط ثاٛزٖ
ظٔبٖ ا٘ت بض ثطای زضٔبٖ ،آقٙبیی ظْ ثب وكٛض ٞاسف،
فبنّ ٝوكٛض ٔمهس ثطای زضٔبٖ  ... ٚاقبض ٜوطز.
اظ خّٕ ٝوكٛضٞبیی و ٝعٕستبً پصیطای تاٛضیؿات ٞابی
زضٔب٘ی ٞؿتٙسٔ ،یتٛاٖ وكٛضٞبیی چ ٖٛثطظیُ ،تطوی،ٝ
آٔطیىبٙٞ ،اسٔ ،بِاعی ،زثای ،تبیّٙاس ،ثط٘ٚائای ،واٛثاب،
 ًٙٞؤ ،ًٙدبضؾتبٖ ،اضزٖ ،ضٚؾیِ ،ٝیتٛا٘ی ،فیّیپاٗ،
ؾٍٙبپٛض ،ثّػیهِٟ ،ؿتبٖ  ... ٚضا ٘بْ ثطز.
آشضثبیدبٖ ؾطظٔیٗ چكإٞٝبی آة ٔعس٘ای  ٚؾالٔتی
زض ایٗ ٔیبٖ ثطاؾبؼ اعالعبت ٔٙتكط قسٌ،ٜطزقاٍاطی
ؾاالٔت  ٚث ٝؾرٗ زیٍط تٛضیؿٓ زضٔاب٘ای زض ایااطاٖ
تبضیروا ٝوٛتبٞای زاضز  ٚثاطای اِٚیاٗ ثابض زض ؾااابَ
1۴۶5تٛضیؿآ زضٔب٘ای اظ ؾاٛی ٚظاضت ثاٟاساقااات،
زضٔابٖ  ٚآٔٛظـ پعقاىی ٔٛضز تٛخ ٝلاطاض ٌطفاتاٚ ٝ
اظ ؾابَ ٘ 1۴۶۴یاع ث ٝناٛضت ٔؿاتمُ زض وكاٛض ٔغطح
قاس ٜاؾت ٌ ٚطزقٍطاٖ ؾالٔت ایطاٖ ٘یع زض ؾبَٞبی
اذیط ثیكتط اظ وكاٛض ٞابی خإاٟاٛضی آشضثابیادابٖ،
اضٔٙؿتبٖ ،عطاق ،تطوٕٙؿتبٖ ،افغب٘ؿتبٖ ،وٛیت ،ؾٛضی،ٝ
ِجٙبٖ ،ثحطیٗ ،تطوی ... ٚ ٝثٛز٘س.
زض ایٗ اضتجبط ٘یع عاای ؾاابَ ٞبی اذیاااااط اؾاااااتابٖ
آشضثبیدبٖقااطلی ٘یااع ثااب تٛخاا ٝثاا ٝظطفیات ٞاااابی
ٔٛخااٛز پصیاااطای ٌاطزقاااااٍاطاٖ ؾاااااالٔات اظ
اؾااتبٖ ٞبی ٕٞدااٛاض ٘ ٚایاااااع قااااإابَ عااااطاق،
٘ردااٛاٖ  ٚثبواا ...ٚ ٛثااٛز ٜاؾاات.
زض ٞط نٛضت  ٓٞاو ٖٛٙثطذای ثایإابضؾاااتابٖ ٞابی
آشضثبیدبٖ قطلی ث ٝناٛضت ترههااای زض ظٔایاٙاااٝ
ٌطزقاٍطی ؾاالٔت ٌ ٚطزقاٍطی پعقاىی فعبِیااات
ٔیوٙٙاس وا ٝاظ خّٕ ٝآٟ٘ب ٔیتٛاٖ ث ٝثیٕبضؾاتابٖ ٞابی
عبِی ٘هات ،قاٟیس ٔس٘ی ،أابْ ضضاب(ع) ،قااإاؽ،
ثٟجاٛز ،أیطإِؤٔٙیٗ(ع) ،اؾاتبز قاٟطیبض٘ ،اٛض ٘ادابت
 ... ٚزض قٟط تجطیاع  ٚأیطإِؤٔٙیااٗ(ع) ٔاطاغاا ،ٝأابْ
ذٕیٙی(ض )ٜؾاطاة ،أبْ ذٕیٙای(ضٔ )ٜایاب٘اا ،ٝزواتاط
نبزلی آشضقاٟط  ... ٚاقبض ٜوطز.
ًسخهای برای تَریسن سالهت آرربایجاى
اظ ؾٛی زیٍط ث ٝعمیس ٜثؿیبضی اظ ٔاتاراهاهابٖ ایاٗ
عطن ٝاؾااتبٖ آشضثبیدبٖ قطلی  ٚزض ضأؼ آٟ٘اب قاٟاط
تجطیع ظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ث ٝعٛٙاٖ اؾتاب٘ای پایاكاااااط ٚزض
ٌطزقااٍطی ؾااالٔت زض ؾاا ٝحااٛظ ٜپاعقاااااىای،
زضٔب٘اای  ٚتٙسضؾااتی ٔغطح ثبقس و ٝث ٝضاٞاجاطزٞابی
چ ٖٛافعایف ٕٞىبضیٞب  ٚتاعابٔاالت ثایاٗ ثاراكای
ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطتجظ ،ثط٘بٔ ٝضیعی زض خاٟات افاعایاف
تعبٔالت ثیاٗ اِإاّاّای  ٚاضائا ٝذاسٔابت ٚیاػ ٜزض
ثیٕبضؾتبٖ ٞبی اؾتبٖ خٟت ٌطزقٍطاٖ ؾالٔت ضؾیاسٜ
ثبقس.
ثٙبثطایٗ اخطای ؾیبؾت ٞبی عّٕیبتی ٘ا ایاط ناااااسٚض
ٔدااٛظ فعبِیاات ثاا ٝقااطوتٞب  ٚزفبتااط ٔتمابضااااای
فعبِیاات زض ظٔیٙاٌ ٝطزقااٍطی ؾااالٔت  ٚتؿاااٟایاُ
زض نااسٚض ٚیااعا ،تأٔیٗ أىب٘بت ضفبٞی ٌاطزقاٍاطاٖ
ؾالٔت ،اعالع ضؾااب٘ی  ٚتجّیغااااابت ،حضاااااٛض زض
ٕ٘بیكااٍبٞ ٜبی ثیٗ إِّّاای ٌطزقااٍطی ؾاااالٔات ٚ
تٟیا ٚ ٝتِٛیاس  ٚپراف ثط٘بٔٞٝابی زیساضی  ٚقاٙیساضی
اظ قاجىٞٝبی ثیٗإِّّاای  ٚثطٌعاضی ٘كؿتٞبی عّٕی
 ٚزٚضٞ ٜبی آٔٛظقی وٛتبٔ ٜاست ثاطای ضؾایاسٖ ثاٝ
اٞساف وال٘ی چ ٖٛخصة ثیكتط تاٛضیؿآ ؾاالٔات،
اضتمبء ذسٔبت تكریهی  ٚزضٔب٘ی پعقىی ٔ ٚاطالاجات
پطؾتبضی ثٌ ٝطزقٍطاٖ،وبٞف ظٔبٖ ا٘ت ابض ذاسٔابت
تكریهی  ٚزضٔب٘ی  ٚافعایف ضضبیتإاٙاسی ثایإابضاٖ
ذبضخی ضطٚضی اؾت.
آشضثبیدبٖ لغت خسیس تاٛضیؿآ ؾاالٔات ضٚیاب یاب
ٚالعیت؟
ثس ٖٚقه زض ٟ٘بیت ث ٙٔ ٝااٛض تحمااك چكاآ ا٘اساظ
تٛؾعٌ ٝطزقااٍطی ؾااالٔت زض آشضثابیادابٖ قاطلای
اخطای ثطذی عطحٞب  ٚالسأبتی ٕٞو ٖٛایادابز چاٙاس
ٞتُ ثیٕبضؾتبٖ خٟت البٔت ٕٞطاٞبٖ ثیٕبضاٖ ،اخاطایای
وطزٖ زپبضتٕبٖ پصیطـ ثیٕبضاٖ ثیٗإِّّی زض ٔاطاواع
زضٔب٘ی اؾتبٖ ،اذتاهابل تارات ٞابی »«VIPزض
ثیٕبضؾتبٖ ٞبی اؾتبٖ خٟت ٌطزقٍطاٖ ؾالٔت ،ایدابز
 ٚؾبٔب٘سٞی ٔدتٕعٞبی آةزضٔب٘ی ثب تٛخ ٝثاٚ ٝخاٛز
چكٕ ٝای آة ٔعس٘ی فاطاٚاٖ زض اؾاتابٖ ،ثاطٌاعاضی
٘كؿت ٞب  ٚزٚضٞ ٜبی ٔكاتاطن عاّإای ثاب حضاٛض
ٔترههبٖ وكٛضٞبی ٔٛضز ٞسف  ... ٚثایاف اظ ٞاط
ظٔبٖ زیٍط ٘یبظ اؾت و ٝثا٘ ٝا اط ٔای ؾاس ،زض ایاٗ
ذهٛل عطحٞبی اظ ؾٛی ثعضی زؾتٍبٜٞبی ٔتاِٛای
 ٚثرف ذهٛنی آغبظ قسِٚ ،ٜی ثاطای ضؾایاسٖ ثاٝ
ٔطحّ ٝایسٜآَ خبی ثؿی وبض فطاٚاٖ زاضز.

لّعٛ٘ ٝزٚظ یب ٘مسٚظ و ٝث ٝلّع ٝزاغ ٘یع ٔعطٚف
اؾت یىی اظ لّعٞ ٝبی تبضیری ٔٙغم ٝاضؾجابضاٖ
اؾت و ٝزض  52ویّٔٛتطی خٛٙة قطلی قاٟاط
اٞط زض ضٚؾتبی ٘مسٚظ ٔحّی ثیٗ اٞط ٔ ٚكٍیاٗ
قٟط  ٚزض ٌطز٘ ٝای ٔعطٚف ثٛ٘ ٝزٚظ ثطفطاظ لّٝ
وٞٛی ٔطتفعٔ ،كطف ثط ضٚزذب٘ ٝاٞطچبی ٚالع
قس ٜاؾتٚ .ضٚز ث ٝآٖ فمظ اظ یبَ قٕبِی وٜٛ

أىبٖ پصیط اؾت اضتفبع ثطج ایٗ لّعٔ 11 ٝاتاط
اؾت و ٝثب ؾٞ ًٙبی تطاـ ذٛضز ٜضؾٛثی ثاٝ
ضً٘ ٞبی آخطی  ٚظضز ٔ ٚالت ٌچ  ٚآٞاه
ثٙب قس ٜاؾت.
اغّت ثطج ٞب  ٚزیٛاضٞ ٜب ثب تىی ٝثط ثس٘ ٝؾٍٙای
و ٜٛاؾتٛاض قس ٜا٘س  ٚأىبٖ ٘مت ظ٘ی ث ٝزاذُ
لّع ٝضا ث ٝحسالُ ضؾب٘س ٜا٘اس .لؿإات ثاب ی

زیٛاضٞ ٜب ثب ذكت  ٌُ ٚؾبذت ٝقاس ٜوا ٝثاٝ
ٔطٚض ظٔبٖ اظ ثیٗ ضفت ٚ ٝچٙسیٗ ٔتط اظ اضتافابع
آٖ وٓ قس ٜاؾت.
لّعٛ٘ ٝزٚظ ،زض  52ویّٔٛتطی خاٙاٛة قاطلای
قٟط اٞط زض ضٚؾتبی ٘مسٚظ لطاض زاضز
لسٔت ایٗ لّع ٝضا و ٝثطای ٔامابناس ٘ا ابٔای
ؾبذت ٝا٘س  ٚثط وٞٛؿتبٖ ٞابی اعاطاف ذاٛز
تؿّظ وبفی زاضز ظابٞاطا ٔاٙاؿاٛة ثا ٝزٚضٜ
ؾبؾب٘ی اؾت  ٚزاضای ز ٚثطج  ٚیاه زیاٛاض
ٔسٚض ٔی ثبقس ،و ٝز ٚثطج ضا ث ٝیىسیٍط ٔتهُ
ٔی وٙس  ٚزض ظیط آٖ ثطج زیٍطی ٚالع ثٛز ٜوٝ
لؿٕت ٞبیی اظ آٖ ذطاة قس ٚ ٜاظ ثیاٗ ضفاتاٝ
اؾت.زض زٚض ٜاؾالٔی  ٚاحتٕب اٚایُ اؾالْ ثاط
فطاظ لّع ٝتبؾیؿبت زیٍطی ؾبذت ٝقاس ٜاؾات
و ٝاظ ذكت ذبْ ٔی ثبقسٚ .خٛز ثابضاٖ ٞابی
ٔسا ،ْٚذكت ٞبی ٌّی ضا فطؾٛز ٚ ٜاظ ثایاٗ
ثطز ٜاؾت  ٚتٟٙب اثطی اظ آٖ ٞاب ثابلای ٔاب٘اسٜ
اؾت .لّع ٝفمظ زض ثركی و ٝث ٝخبزٌ ٚ ٜطز٘اٝ
ٔكطف اؾت ،تبؾیؿبتی زاضز .عطف زیٍاط آٖ
زض ٜثؿیبض عٕیك ٚ ٚحكتٙبن اؾت وا ٝضا ٜثاٝ
خبیی ٘ساضز.لّع ٝزاغ (لّعٛ٘ ٝزٚظ) زض تبضید 52
اؾفٙس  1۴۳2ثب قٕبض ٜثجت  ۸5۶ثٝعٛٙاٖ یىی اظ
آثبض ّٔی ایطاٖ ث ٝثجت ضؾیس ٜاؾت أب ٔتأؾفب٘اٝ
ث ٝخٟت عسْ ضؾیسٌی ٔ ٚطٔت  ٚثبظؾبظی اظ
ؾٛی ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍطی زض
حبَ ترطیت ٔی ثبقس.
لّعٞ ٝبی تبضیری اضؾجبضاٖ قابٔاُ پ پكاتابة
(پكت ٛلّع ٝؾی) ،لّع ٝخٕٟٛض(لّع ٝثبثه) ،لّعٝ
خٛقیٗ ،لّع٘ ٝمسٚظ (٘ٛزٚظ)  ٚؾبیط لّعٞ ٝابی
ایٗ ٔٙغم ٝؾب ٘ ٝپصیطای ٞعاضاٖ ٘فط ٌطزقٍط ٚ
عاللٕٙس ث ٝآثبض تبضیری  ٚخبشثٞ ٝبی عجیعی ٚ
ٌطزقٍطی ٔی ثبقٙس.

گردشگران سالمت بب يیساي تًریستی بٍ ایران می آیىذ
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -یاه فاعابَ
ٌطزقٍطی ٌفتپ ٌطزقٍطاٖ ذبضخای واٝ
ثطای زضیبفت ذسٔبت زضٔب٘ی ٚاضز وكٛض ٔی
ق٘ٛس تب و ٖٛٙثیكتط ثب ٚیعای تٛضیؿاتای ٔای
آٔس٘س چ ٖٛأىبٖ حضٛض ثّٙس ٔست ثیٕابضاٖ
ذبضخی ٔتمبضی زضٔبٖ ضا فطأ ٓٞی وٙس.
ؾیس خّیُ عجبعجابیای ،فاعابَ ٌاطزقاٍاطی
،ث ٝذجطٍ٘بض ٟٔط ٌفتپ ایطاٖ ثب ٚخٛز ایٙاىاٝ
پتب٘ؿیُ ٞبی ظیبزی زض حاٛظٌ ٜاطزقاٍاطی
ؾالٔت  ٚاضائ ٝذسٔبت پعقىی ثب وایافایات
زاضز ٔی تٛا٘س ٔمهس ٔٙبؾجی ثطای ثایإابضاٖ
ٔتمبضی زضٔبٖ  ٚذسٔبت پعقىی اظ ؾابیاط
وكٛضٞب ثبقس .زض ایٗ ظٔی ٝٙؾبظٔبٟ٘بی ٔتِٛی
 ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ وكٛض ٔی تٛا٘ٙس ثب ا٘ؿادابْ ٚ
ٕٞبٍٙٞی حطف ٝای تط ظٔیٙا ٝخاصة ٔاساْٚ
ثیٕبضاٖ ٔتمبضی زضٔبٖ ضا فطا ٓٞوٙٙس .اوٙاٖٛ
قبیس یه آغا٘ؽ زض قطق وكٛض ثب آغا٘ؿای
زض وكٛض افغب٘ؿتبٖ تعبُٔ وبضی زاقت ٝثبقسز

 ٚاظ آٖ عطیك ٌطزقٍط ؾالٔت خصة واٙاس
یب آغا٘ؽ زیٍط زض اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضضٛی یاب
تٟطاٖ ثب یه آغا٘ؽ زض وكٛض تطوٕٙؿتبٖ زض
اضتجبط ثبقس.
ٚی افعٚزپ ثب ایٗ ٚخٛز ٛٙٞظ ایٗ ٘ٛع وبضٞاب،
ٔٙؿدٓ  ٚثب ثط٘بٔ ٝضیعی والٖ ٔ ٚس٘ ٖٚیؿت.
أب ٔی تٛاٖ ثب تسٚیٗ ؾبظ  ٚوبض ٔاٙابؾات ٚ
پیطٚی اظ ضاٞىبضٞبی ٕٞبٞاٙاً ،فاطاٌایاط،
ٔىب٘یعٔی تعطیف وطز تب خصة ٌطزقاٍاطی
ؾالٔت ٔ ٚتمبضی زضٔبٖ اظ وكٛضٞبی زیٍط
ثب ثٟطٚ ٜضی ثٟتطی ا٘دبْ قٛز.
ٚی زضثبض ٜایٙى ٝاتجبع ثطذی اظ وكٛضٞب ثٙب ثٝ
ؾیبؾتٍصاضی وكٛض ٔتجٛعكبٖ ٔدبظ ٘یؿاتاٙاس
ثطای ثٟطٙٔ ٜسی اظ ذاسٔابت ٌاطزقاٍاطی
ؾالٔت  ٚذسٔبت پعقىی ایطاٖ ضا ا٘اتارابة
وٙٙس ٌفتپ ٔب زض لٛا٘یٗ خبضی ،زؾتٛضاِعُٕ
ٞبی اخطایی وكٛضٞبی تاٛضیؿات فاطؾات
زذبِت ٕ٘ی وٙیٓ اٌط پبوؿتبٖ اخابظٚ ٜضٚز

اتجبعف ضا ثطای اؾتفبز ٜذسٔبت زضٔاب٘ای ثاٝ
ایطاٖ ٕ٘ی زٞس ث ٝزِیُ لٛا٘ایاٗ ٔ ٚاماطضات
ذٛزقبٖ اؾت ٔ ٚب  ٓٞزذبِتی ٕ٘ی واٙایآ.
ٔثبَ زیٍط زض حٛظ ٜاضائ ٝذسٔبت زضٔب٘ی ثاٝ
ثیٕبضاٖ ؾبیط وكٛضٞب زضٔبٖ ٘بثبضٚضی اؾت.
عجبعجبیی ثیبٖ وطزپ ثب تٛخ ٝث ٝؾغح وایافای
ثب  ٚأىب٘بت وكٛض زض زضٔابٖ ٘ابثابضٚضی،
اتجبع وكٛضٞبی حبقی ٝذّیح فبضؼ ِ ٚاجاٙابٖ
ثؿیبض ٔكتبق ٞؿتٙس تب ثطای زضٔابٖ ثا ٝایاطاٖ
ثیبیٙس.

مًوسبن رییس سبزمبن میراث فرَىگی ،صىبیع دستی ي گردشگري شذ

ؾااطٚیااؽ ذااجااطی ضٚظ٘اابٔاا ٝاضن -ضیاایااؽ
خٕٟٛضی زض حىٕی عّیانغط ٔ٘ٛؿابٖ ضا ثاٝ
عٛٙاٖ ٔعب ٖٚضییؽ خٕٟٛض  ٚضییاؽ ؾابظٔابٖ
ٔیطاث فطٍٙٞی ،نٙبیع زؾتی ٌ ٚاطزقاٍاطی
ٔٙهٛة وطز.

ثٌ ٝعاضـ پابیاٍاب ٜاعاالع ضؾاب٘ای ضیابؾات
خٕٟٛضیٔ ،تٗ حىٓ حدت ا ؾالْ ٚإِؿّٕیٗ
حؿٗ ضٚحب٘ی ث ٝقطح ظیط اؾتپ
ثؿٓاهلل اِطحٕٗ اِطحیٓ
خٙبة آلبی ٟٔاٙاسؼ عاّای اناغاط ٔا٘ٛؿابٖ
ث ٝاؾتٙبز انُ یىهس  ٚثیؿت  ٚچٟبضْ لاب٘اٖٛ
اؾبؾی  ٘ ٚط ثٔ ٝطاتت تاعاٟاس  ٚتاداطثایابت
خٙبة عبِی ثٛٔ ٝخت ایٗ حىٓ ث ٝعٛٙاٖ ٔعبٖٚ
ضییؽ خٕٟٛض  ٚضییؽ ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی،
نٙبیع زؾتی ٌ ٚطزقٍطی ٔٙهٛة ٔیقٛیس.
تٛفیك قٕب ضا زض ذسٔت ثا ٝوكاٛض ٔ ٚاّات
قطیف ایطاٖ ثب ضعبیت انا َٛلاب٘أ ٖٛاساضی،

سلسلٍ صفًیبن ایران

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُپ
یگاًگی آییي ٍ فرهاىرٍایی هتورکز
اظ زیس تبضید ایطاٖ و٘ٛٙی ،زِٚت نفٛی زاضای ز ٚاضظـ اؾبؾی ٚ
حیبتی اؾتپ ٘رؿت ،ؾبذت ّٔتی یٍب٘ ٝثب ٔؿئِٛیتی یٍب٘ ٝزض ثاطاثاط
ٟٔبخٕبٖ  ٚزقٕٙبٖ٘ ٚ ،یع زض ثطاثط ٌطز٘اىاكابٖ  ٚقاٛضقایابٖ ثاط
فطٔبٖضٚایی ٔطوعی؛ ز ،ْٚؾبذت ّٔتی زاضای آییٙی ٚیػ ٜو ٝثاساٖ
قٙبذت ٝقس ٚ ٜثطای ٍ٘بٞجب٘ی اظ ٕٞبٖ آییٗ ،زقٛاضیٞبی ثعضي ضا
زض ثطاثط یٛضـ ٞبی ز ٚزِٚت ٘یطٙٔٚس ذبٚضی  ٚثابذاتاطی تاحإاُ
ٕ٘ٛزٜاؾت .زض ایٗ ٔٛضز ،آییٗ ضؾٕی قیع ٝزٚاظز ٜأابٔایٞ ،إابٖ
وبضی ضا ا٘دبْ زاز و ٝاو ٖٛٙخٟبٖثیٙیٞبی ؾایابؾای زض ؾابذات
فطٔب٘طٚاییٞب ٔیوٙٙس...
ثٞ ٝط ضٚی ثب ؾبذت زِٚت نفٛیٌ ،صقت ٝزیطثبظی اظ ٌؿیرتاٍای
پی٘ٛسٞبی ّٔی ایطا٘یبٖ ث ٝزؾت فطأٛقی ؾپطز ٜقس  ٚثبض زیاٍاط ثاٝ
ٌفت ٝثطا ،ٖٚاظ ّٔت ایطاٖ ّٔتی لبئٓ ثبِصاتٔ ،تحس ،تٛا٘اب ٚ ٚاخات
ا حتطاْ ؾبذت  ٚثغٛض آٖ ضا زض ایبْ ؾّغٙت قب ٜعجابؼ یاىآ ثاٝ
حسٚز أپطاتٛضی ؾبؾب٘یبٖ ضؾب٘یس.
ضقت ٝضاؾتیٗ  ٚاؾبؾی ایٗ پی٘ٛس ّٔی ،آییٗ تكیع ثٛزٌ ٚ ،اط٘ا ٝثاب
ٚضعی و ٝزض آٖ ضٚظٌبض پیف آٔس ٜثاٛزٞ ،ایاچ چایاع زیاٍاطی
ٕ٘ی تٛا٘ؿت چٙیٗ تأثیطی زض ثبظٌطزا٘سٖ آٖ پی٘ٛس ٞ ٚإاجاؿاتاٍای
زاقت ٝثبقس ،چٙبٖو ٝا ُٞؾٙت ایطاٖ و ٝزض زٚض ٜقاب ٜاؾإابعایاُ
یىٓ  ٚقب ٜتٕٟبؾت یىٓ ظیط فكبضٞبی ؾرتی ثٛز٘س ،ث ٝخبی ٔب٘سٖ

اعتساَ ٌطایی ٙٔ ٚكٛض اذاللی زِٚت تسثایاط ٚ
أیس اظ ذسا٘ٚس ثعضي ٔؿأِت ٔیٕ٘بیٓ.
حؿٗ ضٚحب٘ی
ضیاایااؽ خاإااٟااٛضی اؾااالٔاای ایاااطاٖ
عّی انغط ٔ٘ٛؿبٖ ٔتِٛس  1۴۳1زض قٟط تٟطاٖ ٚ
زا٘كدٛی زوتطای ضقت ٝعإاطاٖ زض زا٘كاٍابٜ
نٙعتی قطیف  ٚفبضغ اِتحهیاُ وابضقاٙابؾای
اضقس ٔسیطیت ؾبذت اظ زا٘كاٍاب ٜناٙاعاتای
أیطوجیط اؾت.
زض ؾٛاثك ٚی ٔی تٛاٖ ث ٝضیبؾت ٞیبت ٔاسیاطٜ
ٔ ٚسیط عبّٔی ؾبظٔبٖ ٔٙغم ٝآظاز ویف اقابضٜ
وطز.

زِٚت عثٕب٘ی  ٚپیٛؾاتاٗ ایاطاٖ ضا ثاٝ
ذبن آٖ زِٚات آضظٔ ٚای واطز٘اس.
زؾتٞ ٝبیی اظ وطزاٖ ؾٙی ٔاصٞات واٝ
ٌطایكی ث ٝفطٔب٘جاطی اظ یاه پابزقابٜ
قیعی ٔصٞت ٘ساقتٙس ،ثای ٞایاواٍا٘ٛاٝ
ٔمبٔٚتی ٔ ٚربِفتی زض لّٕط ٚعثٕب٘ی ثاٝ
خبی ٔب٘س٘س؛  ٚزؾت ث ٝزؾات ٌكاتاٗ
ثطذی اظ ؾطظٔیٗٞبی وطز٘كیٗ ٔیبٖ زٚ
زِٚت عثٕب٘ی  ٚنافاٛی تاأثایاطی زض
ٔصٞت آٖٞب ٘ساقت.
اِجت ٝاظ ؾٛی زیٍط ثط ّٔیت ایطا٘ی ٘یع پبیفكبضی ٔیقسٔ ٕٝٞ .اطزْ
خبی ٌطفت ٝزض ایطاٖ ذٛز ضا ٘ٚٓٞسی (عضٛی) اظ ایاٗ وكاٛض ٚ
ایطا٘ی ٔیزا٘ؿتٙس ٔ ٚطزْ تطن  ٚتبخیه (٘بٔی و ٝزض آٖ ظٔبٖ ثاٝ
ایطا٘یبٖ غیط تطن زاز ٜقس ٜثٛز) ،زٚؾتساض پبزقبٞی نفٛیبٖ ثٛز٘اس
 ٚحتی أطٚظ٘ ٜیع ٔطزْ ایطاٖ ثب زٚؾتزاضی اظ ایاٗ ذاب٘اساٖ یابز
ٔیوٙٙس .قب ٜاؾٕبعیُ یىٓ ثب پبیفكبضی ثط إٞیات ٔاّای ٌاطایای،
پؿتٞبی زِٚتی ضا ٔیبٖ ٔطزْ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثرف وطز ٜثٛز
ساختار حکَهتی
ؾبظٔبٖ حىٔٛتی نفٛیبٖ زض آغبظ آٔیرتٝای اظ ؾبذتبض ضز ٜثاٙاسی
نٛفیبٖ  ٚؾبذتبض ؾٙتی پبزقبٞی زض ایطاٖ ثٛز .ث ٝایٗ ضٚی وا ٝزض
ثب ی ٞطْ ٘یط ٚقب ٜخبی زاقت و ٓٞ ٝآزْ ٘رؿت فطٔبٖ ضٚایای ٚ
ٔ ٓٞطقس وبُٔ ثٛز  ٚپؽ اظ اٚ ٚویُ یب ٚویُ ٘فؽ ٘فیؽ ٕٞبیاٖٛ
ثٛزٚ .ویُ زاضای ٘مف ٚظیط اع ٓ (ضئیؽ زیٛاٖؾب ضی) ثٛز ٞ ٚآ
ٔیب٘دی ثیٗ ٔطقس وبُٔ  ٚنٛفیبٖ .زض ؾبذتبض ٘ا ابٔای ایاُ ٞابی
ازأ ٝزاضز
لعِجبـ ٘یع ضزٜثٙسی ایّی نٛفیب٘ٚ ٝخٛز زاقت.

 00كبخ زیبب ي معريف
در جُبن

البٔتٍب ٜضؾٕی ٔىب٘ی اؾت و ٝزض آٖ ضئیؽ زِٚت یب زیاٍاط
چٟطٞ ٜبی اضقس ضؾٕب البٔت زاض٘س .اغّت البٔتٍبٞ ٜب ثاراف
ٕٟٔی اظ تبضید یه وكٛض ٞؿتٙس ؛ وبخ یب لّعٞ ٝاب تاٛؾاظ
پبزقبٞبٖ لطٖ ٞب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌطفت .اظ آ٘دبیی وٝ
ایٗ ؾبذتٕبٖ ٞب ٛٙٞظ ٔٛضز اؾتفبزٞ ٜؿتٙس  ،زؾتطؾی ثا ٝآٖ
ٞب ٔحسٚز ٔی ثبقس  ،أب حتی اٌط قٕب ثتٛا٘یس تٟٙاب لؿإات
ثیط٘ٚی ضا ثجیٙیس ثبظ  ٓٞاضظـ زیسٖ ضا زاض٘س .زض ظیط ِیؿتی اظ
ٔعطٚف تطیٗ البٔت ٌبٞ ٜبی ضؾٕی ٚخٛز زاضز.
کاخ اهپراتَری تَکیَ

وبخ أپطاتٛضی تٛویٔ ٛب٘ٙس پبضوی ثعضي ٔی ثبقس ؤ ٝحُ
البٔت انّی أپطاتٛضاٖ غاپٗ اؾت .زض اٚج ضفب ٜغاپٗ زض زٞاٝ
 ، 11۶1اضظـ ظٔیٗ ٞبی وبخ اظ تٕبْ أالن ٔ ٚؿتغالت زض
ایبِت وبِیفط٘یب وٕی ثیكتط ثٛز .ثبغ ٞاب  ٚؾابذاتإابٖ ٞابی
زاذّی وبخ ث ٝخع زض تبضید  5غا٘ٛی 5۴ ٚ ٝزؾبٔجط ٙٞاٍابٔای
و ٝذب٘ٛازٞ ٜبی ؾّغٙتی زض خٕعیت ظبٞط ٔی قا٘ٛاس  ،ثاٝ
ضٚی عٕٔ ْٛطزْ ثؿت ٝاؾت.
کاخ سلطٌتی هادریذ )(Palacio Real

وبخ ؾّغٙتی ٔبزضیس * ٔحُ البٔت ضؾٕی پبزقب ٜاؾپب٘یب ٔای
ثبقس اٌطچ ٝپبزقب ٜخبٖ وبضِٛؼ زض وبخ ؾّغٙتی وٛچىتاط
زض حٔ ٝٔٛبزضیس البٔت زاض٘س .ضیكٞ ٝبی ایٗ وبخ ث ٝلطٖ 11
ثبظٔی ٌطزز و ٝزض عی آٖ ٔٛضٞب ) ،(Moorsلاّاعا ٝای
زفبعی ضا زض ایٗ ٔحُ ؾبذتٙس .وبخ ؾّغٙتی ثیٗ ؾابَ ٞابی
 1322 ٚ 13۴۶ؾبذت ٝقس  ٚپبزقب ٜوبضِٛؼ ؾا ْٛزض ؾابَ
 13۸۳زض ایٗ وبخ البٔت وطز٘س.
کاخ باکیٌگهام )(Buckingham Palace

وبخ ثبویٍٟٙبْ زض ِٙسٖ ٔحُ البٔت انّی ّٔى ٝاِیعاثت زْٚ
اؾت ثب ایٗ ٚخٛز ٔتعّك ث ٝزِٚت ثطیتب٘یب اؾت  ٚخاع أاٛاَ
قرهی پبزقب٘ ٜیؿت .خّٛی وبخ ثبویٍٟٙبْ ثاطای تاغایایاط
ٍٟ٘جب٘بٖ اؾتفبزٔ ٜی قٛز و ٝخع ٔ ٟٓتطیٗ ٔطاؾٓ  ٚخابشثاٝ
ٞبی ٌطزقٍطی ٞؿتٙس .ثیٗ ٔبٞ ٜبی ٔ ٚ ٝخ ٛی ٍٟ٘جبٖ ٞاب
ٞط ضٚظ نجح ؾبعت  11.۴1زلیم ٝتغییط ٔی وٙٙس .ثمی ٝؾابَ ،
ٍٟ٘جبٖ ٞب ث ٝنٛضت یه ضٚظ زض ٔیبٖ تغییط ٔی وٙٙس.
قصر سَیل )(Alcazar of Seville

لهط ؾٛیُ یىی اظ ثٟتطیٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثبلی ٔب٘س ٜاظ ٔعٕابضی
اؾالٔی زض اؾپب٘یب اؾت .زض انُ زض لطٖ  11ؾبذت ٝقس  ٚزض
ع َٛلطٖ ثعسی تٛؾظ حبوٓ ؾّؿّ ٝآِإهاٟابزؼ ٌؿاتاطـ
یبفت .پؽ اظ اقغبَ زٚثبض ، ٜپبزقبٞبٖ پی زض پای ثا ٝلهاط
ؾٛیُ اضبف ٝوطز٘س .ؾغٛح ثب ی لهط ٞاٙاٛظ ٞآ تاٛؾاظ
ذب٘ٛاز ٜؾّغٙتی ث ٝعٛٙاٖ ٔحُ البٔت ضؾٕی اؾتفبزٔ ٜیكٛز.

