روزانهم کثیراالاشتنر سراسری

نشانی الکترونیکی روزنامه ارک

سایت www.rooznameark.com:
ایمیلark.tabriz@yahoo.com:
مجری سایت روزنامه:ساناز اشراقی

Ark Daily Newspaper

هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس 9هحوذ اشزاقی
سزدبیز 9سبًلی اشزاقی

تبسیس  - 0261 9سهیٌِ اًتشبر  9فزٌّگی ٌّ -زي  -ادبی  -علوی
تلفي - 24301608 - 24310803 9تلفبمس- )130( 24301605 9
تلگزام( -18241025618 9)Telegramشوبرُ ّوزاُ 180330455719
ishraghi@yahoo.com
ًشبًی  - 9تبزیش خیبببى آسادي  -خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذك
لیتَگزافی  9رًگیي * چبپخبًِ 9پزًیبى

* یکشنبه  6:دی  59 * 5739ژانویه ; * 615سبل بيست و هفتم ( ایر می یئدینجی ایل ) *شمبره (سبیی  *)8161صفحه * 56گردشگری

هقبلِ گزدشگزي

ملیسبي ٍاًل سیببتزیي ملیسبي جلفبي اصفْبى

ً 6قطِ قَت بزًبهِششن
در گزدشگزي

تا تطضسر الیحِ تطًاهِ ضطن تَسؼِ زض هجل ضَضای
اسکهر ،تکالیق زستگاُّای اجطایر زض قهثهال سهِ
حَظُ گطزضگطی ،غٌایغزستر ٍ هیهطا كهطّهٌهگهر
هطرع ضس؛ تِ اػتقاز کاضضٌاساى ،تهَجهِ تهیهص اظ
پیص تِ گطزضگطی ٍ هیطا كطٌّگر اظ ًکا ٍیههُ
ایي تطًاهِ است.
تِ تاٍض آًْا حل هٌاقطِ تٌاّای تاضیرر تحت توهلهک
زستگاُّا ،تؼییي تکلیق کسةٍکاضّای گطزضگطی،
تَسؼِ ضٍستاّای تَضیستر ،تثییي ضاتطِ زستگاُّها تها
گطزضگطی ،العام تطای تِ ضٍظضساًر قَاًیي ،تهؼهیهیهي
تکلیق زضآهس هَظُ ّا ٍ آثاض تاضیهرهر ٍ ٍاگهصاضی
ترطر اظ اهَض اجطایر تِ ترصذػَغهر اظ جهولهِ
قَ اغلر تطًاهِ ضطن زض اهط گطزضگطی تهِ ضهوهاض
هرآیس.
ػلر اغـط ضالثاكیاى ،کاضضٌاس قَاًیي گهطزضهگهطی،
زض اضظیاتر هػَتا ّلتِ گصضتِ هجهله پهیهطاههَى
گطزضگطی ،تٌسّای تِ تػَیة ضسیسُ ضا ههبهثهت ٍ
ضاّگطا اضظیاتر هرکٌس ٍ تِ زًیای اقتػاز هرگهَیهس:
اتتکاض ػول ًوایٌسگاى زض طط ٍ تػَیة تهٌهسّهایهر
کِ هحتَای آًْا ّنضاستا تا تطططف کهطزى ههَاًهغ ٍ
ذألّای قاًًَر هَجَز است ،تِغَض هستقیهن ،تهط
تسلط هجل یاظزّن ًسثت تِ هطکک ٍ ًهیهاظّهای
ایي حَظُ اضاضُ زاضز.
اٍ تػطیح هر کٌس :اؿهلهة تهٌهسّهای هػهَب ،آى
لَایحر ًثَز کِ اظ سَی زٍلت تِ هجل اضائهِ ضهسُ
تَز؛ تلکِ تسیاضی اظ آًْا تِغهَض هسهتهقهیهن ٍ تها
پیطٌْاز ًوایٌسگاى تِ تحث ٍ تطضسر گصاضتهِ ضهس ٍ
ّوچٌیي ،تؼسازی اظ تٌسّای هَضز ًظط زٍلت حصف یا
تا پاضُای تـییطا تِ تػَیة ضسیس.
تِ گلتِ ضالثاكیاى ،ایٌکِ ًوایٌسگاى ضطایط حاکهن تهط
گطزضگطی کطَض ضا هَضز هطالهؼهِ قهطاض زازُ ٍ تها
احػای ًیاظّای ایي غٌؼت ،تٌسّایر ضا تِ تػهَیهة
ضساًسُاًس کِ زض غَض اجطا تسیاضی اظ هسائل اهطٍظ
گطزضگطی کطَض حل ذَاّس ضسً ،طاى اظ گلهتهوهاى
ساظًسُ ای زاضز کِ زض زٍ ،سِ سال اذهیهط پهیهطاههَى
گطزضگطی کطَض ضکل گطكتِ است.
حل هٌاقطِ تٌاّای تاضیرر تحت تولک زستگاُّا
ایي ػضَ ّیا ػلور زاًطگاُ سوٌاى زض ازاههِ ،تهِ
تلسیط جعئیا هَاز  ۵۵۱تا  ۵۵۴تطًاهِ ضطهن کهِ زض
ًرستیي گام تِ تػَیة ًوهایهٌهسگهاى ضسهیهسُ ٍ زض
غَض تاییس ضَضای ًگْثاى الظماالجطا ذَاٌّس ضهس،
هرپطزاظز.
ضالثاكیاى زض تططیح هازُ  ۵۵۱تِ ذثطًگاض ها هرگَیس:
اٍلیي تٌس اظ ایي تٌسّای چْاضگاًِ ،تٌهلهیهص ههازُ ۵۵
قاًَى تطًاهِ پٌجن است کِ تط تَسؼِ گطزضهگهطی زض
قطةّای ظیاضتر کطَض تاکیس کطزُ است.
اظ سَی زیگط ،آى طَض کهِ ایهي اسهتهاز زاًطهگهاُ
هرگَیسً ،وایٌسگاى هجل زض ترص ًرهسهت ههازُ
 ۵۵۲کِ ذَز اظ زٍ قسوت تطکیل ضسُ است ،حل زٍ
هسالِ هٌاقطِتطاًگیع ضا هَضز تَجِ قطاض زازُ اًهس؛ زٍ
ًکتِای کِ زض لَایح هَضزًظط زٍلت زیسُ ًطسُ تهَز.
اٍ اظْاض هرکٌس :زض تٌس الق هازُ  ۵۵۲کِ تِ هَضهَع
هیطا كطٌّگر هرپطزاظز ،هطکل زیطیٌِ زستگاُّهای
اجطایر تا ساظهاى هیطا كطٌّگر هسًظط قطاض گهطكهتهِ
است.تط ایي اساسّ ،وِ زستگاُّای اجطایر ههَظهق
هر ضًَس ّعیٌِ هطهت آثاض ثثتر تحت اذهتهیهاض ضا اظ
هحل اػتثاضا ذَز تاهیي کٌٌس.
ایي اتلام زضحالر ضخ هر زّس کِ هطرهع ًهثهَزى
هتَلر هطهت تٌاّای ثثت ضهسُ زض اذهتهیهاض زیهگهط
زستگاُ ّاّ ،وَاضُ هحل ههٌهاقطهِ سهاظههاى ههیهطا
كطٌّگر تا زیگط ًْازّا تَزُ است؛ زػَایر زیطیٌِ کِ
تِ قیوت ترطیة تٌاّای تاضیرر توام هرضس.
زض ایي هیاى اها هجطی طط ّای هطهت ٍ ًهگهْهساضی
چِ کسر ذَاّس تَز؛ ساظهاى هیطا كهطّهٌهگهر یها
زستگاُ هتَلر؟ ضالثاكیاى زض ایيتاضُ پاسد ههر زّهس:
اػتثاضا ترػیع یاكتِ اظ سهَی زسهتهگهاُ ّها زض
چاضچَب ضَاتط ساظهاى هیطا كطّهٌهگهر ّهعیهٌهِ
ذَاّس ضس...
ازاهِ زاضز

اغلْاىً ،ػق جْاى ؛ ضْطی است کِ تایس پیازُ آى ضا پیوَز تا تْتط آى
ضا زضیاكت .ضْطی کِ زض گَضِ ٍ کٌاض آى گاّا تِ هجوَػهِ ّهایهر تهط
هیرَضین کِ ضایس زض کطَض کن ًظیط ٍ یا تر ًظیط تاضس  ،یکر اظ ایي آثاض
تر ًظیط کلیسای ٍاًک هر تاضس کِ تعضگتطیي ٍ ظیثاتطیي کلیسای جللای
اغلْاى است .
کلیسای ٍاًک کِ تِ ظتاى اضهٌر آهٌا پطکیچ تِ هؼٌر هٌهجهر یها ًهجها
زٌّسُ ذَاًسُ هرضَز تِ ًام کلیسای “سي سَض” ًیع ضْط زاضز کهِ زض
ظهاى ضاُ ػثاس ساذتِ ضسُ است .ایي کلیسا اظ کلیساّای تاضیرر اضهٌیاى
اغلْاى تَز زض هحلِ جللای اغلْاى ٍاقغ ضسُ است ٍ اظ ًظط طهککهاضی

سقق ٍ سطح زاذل گٌثس ٍ ًقاضر ّای تاضیرر اظ ظیثاتطیي کلیهسهاّهای
جللای اغلْاى است.
هؼواضی کلیسای ٍاًک ضیَُ ای ایطاًر زاضز ٍ ّواًهٌهس هسهاجهس ایهطاًهر
زاضای گٌثسی ػظین است .الثتِ زضٍى کلیسا تِ سثک کلیساّای ٍاًک ٍ
ًقاضیْا ٍ آب طککاضیْای آى ضیَُ ایطاًر است .تاتلَّایر کِ تط اسهاس
هٌسضجا کتاب هقسس اظ ظًسگر حضط هسیح زض ایي کلیسا ههَجهَز
است سثکر اضٍپایر ٍ ػوستاً ایتالیایر زاضًس .کتیثِّای زضٍى کلیهسها تهِ
ذط اضهٌر طکیر تط ظهیٌِ الجَضزی است .تط سط زض ضهوهالهر کهلهیهسها
غحٌِای اظ هطاسن تسكیي حضط هسیح(ع) ًقاضر ضسُ است.
زض سال  ۵۰۹۴هیکزی تطاتط تا ّ ۵۲۱۱جطی قوطی زض ضهوهال کهلهیهسهای
ٍاًک ساذتواى تٌا ًْازُ ضس کِ زاضای چٌس سالي است ٍ تِ ههحهل ههَظُ
کلیسا اذتػاظ زازُ ضس .تاتلَّای ًقاضر کِ اظ سَی کطَضّای اضٍپایر
تِ کلیسا تقسین ضسُ زض ایي هَظُ ًگساضی هرضَز .اظ جولِ اضیا ههَظُای
زیگط کِ زض هَظُ کلیسا هَجَز است تؼسازی کتاب ذطر اضهٌر ٍ ًهیهع
ًرستیي کتاب چاج ضسُ زض ظهاى غلَیِ ضا هرتَاى تِ ضواض آٍضز.
ًواظ ذاًِ اغلر کلیسا کِ تِ ضکل هتَاظی االضهکع اسهت ضهاههل زٍ
قسوت چْاضگَش است کِ قسوت اٍل ضثستاى تٌا ٍ قسوت زٍم کِ ظیهط
گٌثس ذاًِ است هحل اجطای هطاسن ٍ سطٍزّای هصّثر است .اظاضُ ّهای
زیَاضّای ًواظ ذاًِ ضا کاضر ّای ذطتر چٌس ضًگ كطا گطكتِ اسهت .زض
قسوتْای تاالی اظاضُ تػاٍیطتسیاض ظیثائر ًقاضر ضسُ اًس کهِ اظ کهتهة
هقسس الْام گطكتِ ضسُ ٍ تواهر سطح كضای گٌثس ضا تعئیي کطزُ است
زٍض تا زٍض گٌثس زاستاى ذلقت آزم ٍ حَا است کِ تَسیلِ ًقاضاى اضهٌهر
تطسین ضسُ اًس .تط هحطاب تسیاض ظیثای کلیسا ًیهع تػهاٍیهطی اظ جهولهِ
تػَیط حضط هسیح (ع) ًقاضر ضسُ استً .وای ذاضجر گٌثس کلهیه
تسٍى تعئیٌا کاضیکاضی است ٍ تا آجط سازُ پَضاًسُ ضسُ است.

حذف پبًسیَىّب اس هصَبِ گزدشگزي
سطٍی ذثطی ضٍظًاهِ اضک -زیگهط ّهیهچ
پاًسیَى جسیسی تا هجَظ سهاظههاى ههیهطا
كطٌّگر ٍ گطزضگطی ساذتِ ًورضَز.
سال ٍ ۰۳قتر آیهیهي ًهاههِ ایهجهاز ،اغهک ،
تکویل ،زضجِ تٌسی ٍ ًطخ گصاضی تاسیهسها
گطزضگطی ٍ ًظاض تط آًْا تػهَیهة ضهس،
ػثاض پاًسیَى ّن اظ ضهوهَل تهاسهیهسها
گطزضگطی ذاضج ضس .زض تٌس ج ههازُ یهک
كػل اٍل ایي آییهي ًهاههِ کهِ تهاسهیهسها
گطزضگطی ضا تؼطیق کطزُ ٍ اًَاع آىّها ضا
تطضوطزُّ ،یچ اضاضُای تِ ایي ًَع اقاهتگاُّها

ًطسُ است ،زضحالرکِ تا پیص اظ ایي ،هجهَظ
ایي ٍاحسّا ضا ساظهاى ههیهطا كهطّهٌهگهر،
غٌایغ زستر ٍ گطزضگطی غازض هرکطز ،اها
حاال آىّا هاًسُاًس ٍ یهک قهلهن ذهَضزگهر
تعضگ قاًًَر.
ّطچٌس ٍلر تیوَضی ه هسیط کهل ًهظهاض ٍ
اضظیهههاتهههر ذهههسهههها گهههطزضهههگهههطی ه
تِ ایسٌا هر گَیس کِ پیطهٌهْهاز اغهک ایهي
جا اكتازگر تِ زٍلت اضائِ ضسُ ٍ ایي هسهالهِ
تاػث ًورضَز پاًسیَىّایر کِ زض گصضتِ اظ
ایي ساظهاى هجَظ گطكتِاًس ،ضّا ضهًَهس ،اهها
هَضَع اغلر ایي جهطیهاى ّهوهاًهطهَض کهِ
تیوَضی ّن تاکیس هرکٌس ،آى است کِ ایهي
جا اكتازى اظ آییيًاهِ ،ساذت پاًسهیهَى ّهای
جسیس تا هجَظ ساظهاى ههیهطا كهطّهٌهگهر،
غٌایغ زستر ٍ گطزضگطی ضا هحسٍز ذَاّس

کطز.
پاًسیَىّا ّواى هْواًکسُّای ضهثهاًهِ ضٍظی
ّستٌس کِ اظ هساكطاى یا هطتطیاى ذَز تِ طهَض
کاهل یا ًیوِ کاهل پصیطایر هرکهٌهٌهس ٍ زض
جْاى قسهت طَالًر زاضًس کِ گاُ تا ػهٌهَاى
ّاسهتهل ٍ یها ّهوهاى پهاًسهیهَى ضهٌهاذهتهِ
هر ضًَس ،زض ایطاى اها قَاًهیهي پهاًسهیهَى ّها
هتلاٍ است ،آىّا هجَظ تاسی ضاى ضا اظ
ساظهاى هیطا كطٌّگهر ٍ گهطزضهگهطی ٍ
اتحازیِّای ّتلساضی هرگیطًس ،اها تهِ جهای
اسکاى هساكط ٍ گطزضگط؛ زاًطجَ ،کاضههٌهس،
کاضآهَظ ،هْاجط ٍ کاضگطاى ضا هرپصیطًهس ٍ
زض اغل تا هجَظ اقاهتگاُ گطزضگطی تاسی
هر ضًَس تا ترطر اظ هطکل هسکي قطط کهن
زضآهس ضا زض اظای گطكتي ّعیٌِّای گهعاف،
تِ ضکلر هَقتر حل کٌٌس!

عذم افشایش ًزخ ّتلّب در ًَرٍس 85
سطٍی ذثطی ضٍظًاهِ اضک -ضئی جهاههؼهِ
ّتلساضاى کطَض زضتاضُ اكعایص ًطخ اتام ّتلّها
زض ػیس سال  ۰۵اػکم کطز :ها ّط سهال اظ اٍل
هْط هاُ ًطخ ّتلّا ضا تؼییي هرکٌین؛ اها اهسهال
تِ زلیل کاّص هساكط ٍ ضکَز تاظاض تـییهطی زض
ًطخ اتام ّتل ّا تِ ٍجَز ًیاٍضزیهن ٍ تهیهطهتهط
ّتلساضاى ػکقِ ای تِ اكهعایهص ًهطخ ًهساضًهس.
جوطیس حوعُظازُ زض ایي تاضُ تِ هْط گلت :اگط
اکٌَى یک ّتلساضً ،طخ اتام ضا تاال تهثهطز کهاض
ؿیطقاًًَر اًجام ًسازُ چَى هْط هاُ اكعایص ًطخ
ًساضتِ است ،اها اکٌَى تسیاضی اظ ّتلّا ضؿثتر
تِ ایي کاض ًساضًس ٍ حتر تهطذهر اظ آًهاى تهِ
سوت کاّص ًطخ ًیع ضكتِاًس چَى تاظاض جهصب
هساكط ذَب ًیست.
ٍی اظ کاّص  ۵۹زضغسی اضـال ّهتهل ّها زض
سال ً ۰۴یع ذثط زاز ٍ تػهطیهح کهطز :اهسهال
ًسثت تِ سال گصضتِ تا کاّص هساكهط ههَاجهِ
ضسین کِ زلیل آى اكعایص ذهاًهِ هسهاكهطّها ٍ

اقاهتگاُّای ؿیطضسور تَز .حوعُظازُ یهازآٍض
ضس« :ها زض تیطتط ّتل ّای ایطاى اظ اٍل سهال
تاکٌَى ًسثت تِ هس هطاتِ زض سال گصضتِ تها
کاّص  ۵۹زضغسی هساكط هَاجِ تَزُاین .یکر
اظ زالیل آى ٍضؼیهت اقهتهػهازی اسهتٍ .ی
ّوچٌیي تِ سایط هطکک زض ترص ّهتهلهساضی
ًیع اضاضُ کطز ٍ اكعٍز :هَضَع زیگط تِ تَسؼهِ
هطاکع ؿیطهؼتثط ٍ ؿیطضسور تطهرگطزز .اکٌهَى
ضْط هطْس ًسثت تِ چٌس سال گصضتِ ذاًِّهای
اجاضُ ای تیطتطی زاضز ٍ تؼساز ایي هطاکع اقاهتر
ؿیطهجاظ چٌس تطاتط ضسُ اسهت .ایهي ذهاًهِ ّها
هکحظا قاًًَر ًساضًس؛ حتهر ػهَاضؼ ًهیهع
ًورپطزاظًس ٍ زض ًْایت تاػث ههر ضهًَهس کهِ
تاظاض کسةٍکاض ّتلّا اكت کٌس.
ضئی جاهؼِ ّتلساضاى اضاكِ کطز ۰۹ :زضغهس
هساكطاى ّتل ّا ،ایطاًر ّستٌس ٍ هیاًگیي حضَض
هساكطاى ذاضجر زض ّتلّای ایطاى  ۵۹زضغهس
است .تطذر اظ ّتل ّا ّویطِ هساكهط ذهاضجهر

شبُ عببس
سزدار سپبُ شبّسَى
محمدرضا صافیان اصفهانی

شاه عباس و طالع بینی

ازاهِ اظ ضواضُ قثل:
ضاُ ػثاس تا آى کِ اهَض هولکت ضا تا استثساز ٍ قسض کاهل ازاضُ
هر کطز ،ذَز هحکَم ضای هٌجواى ٍ ستاضُ ضٌاسهاى تهَز ،ههاًهٌهس
ؿالة هطزم ػػط ذَیص ،تِ احهکهام ًهجهَههر ٍ آضای ههسػهیهاى
اذتطضاسر ٍ طالغ تیٌر ایواى زاضت .تر اجاظُ ی اًاى تِ ّهیهچ کهاض
تعضگر زست ًور ظز ٍ .پیص اظ اى کِ تِ چٌیي کاضّا هػون ضَز تا
هٌجواى هرػَظ ذَز ،هطَض هر کطز ،هٌجن تاضر اٍ زض آؿهاظ
پازضاّر اش (هک جکل السیي هحوس یعزی) تَز ،کِ اظ سهال ۰۰۳
ّجطی قوطی تِ ذسهت ٍی زضآهس .ایي هطز اظ ًسیواى ههرهػهَظ
ضاُ ٍ زض سلط ٍ حضط ّوطاُ ٍ هًَ ٍی تَز.
ضاُ ػثاس زض ّط کاض هْور تا اٍ هطَض هر کطز ٍ تر غَاب زیس
اٍ تػوین قاطؼر ًور گطكت .هبک اگط هر ذَاست تِ زكغ حاکهوهر
یاؿر تطذیعز ػقیسُ ی اٍ ضا هر پطسیس ،یا اگط اظ سلطی تِ پایتهرهت

هرپصیطًسٍ ،لر ها هتَسط اضـال ّتلّها ضا زض
ًظط هرگیطین .کاّص آهاض اضـال ّتلّها ًهیهع
تیطتط هتَجِ تاظاض  ۰۹زضغسی هساكطاى ایهطاًهر
ّتلّا است .حوعُظازُ سال گصضتِ ًیع گهلهتهِ
تَز« :زض ّلت هاُ ًرست سال  ۰۳حهسٍز ۵۴
زضغس کاّص اقاهت هساكط زض ّتلّا زاضتِایهن
ٍ زلیل ػوسُ آى تثهلهیهؾ ،تهطٍیهو ٍ تهَسهؼهِ
اقاهتگاُ ّای ؿیطضسور ّوچَى هساضس زٍلتهر
ٍ ذاًِ هساكطّا است کِ اظ یهکهسهَ تهِ اضائهِ
ذسها تاکیلیت آسیة هر ضساًس ٍ اظ سهَی
زیگط هساكط ضا تا هطککتر هَاجِ هرکٌس.

تاظ هر گطت تر اجاظُ ی
اٍ تِ ضْط زاذل ًور ضس.
زض آؿاظ سلهطهٌهت (ضهاُ
ػثاس) یکر اظ سهطزاضاى
(قعلثاش) تِ ًهام (زٍلهت
یاضذاى سپاُ هٌػَض) کهِ
زض حهسٍز سهلهطهاًهیهِ ٍ
ظًجاى ٍ طاضم حکهَههت
هر کطز تط ضاُ یاؿر ضهس
ٍ اظ اطاػهت احهکهام اٍ
سطپیچهیهس .ضهاُ ػهثهاس
سههطزاضی اظ طههایههلههِ ی
(ضاهلَ) ضا تهِ زكهغ ٍی
ضٍاًِ کطزٍ .لر زض ّواى حال اظ (هکجکل) ذَاست کِ ػاقثت کاض
اى سطزاض یاؿر ضا تِ حکن ضهل هؼلَم کٌس .هکجکل پ اظ هطالؼهِ
زض احَال ستاضگاى ،جَاب زاز کِ اظ سطزاض (ضاهلَ) کاضی ساذهتهِ
ًور ضَز ٍ ضاُ تایس ذَز تِ ًلغ (زٍلت یاضذاى) ضٍز ٍ ،حتا گهلهت
کِ سطزاض یاؿر زض ضٍظ زٍضٌثِ ی ًْن ضهضاى تسلین ذهَاّهس ضهس.
ضاُ ػثاس تِ حکن اٍ ضرػا تِ حسٍز سلطاًیِ ضكت ٍ اظ قضها زض
ّواى ضٍظ (زٍلت یاضذاى) کِ اظ آهسى ضاُ ؿاكل تَز ،تِ قػس كهطاض
اظ قلؼِ تیطٍى آهس ٍ گطكتاض ضس.
ازاهِ زاضز

آراهگبُ ّبي تبریخی ٍ هعزٍف جْبى

هقثطُ هَسُلَس (هاسَلَس) یا آضاهگاُ ّالیکاضًاسَس  ،هقثهطُ
ای است کِ زض ّالیکاضًاسَس )(Halicarnassussتهطای
هَسُلَس كطهاًساض اهپطاتَضی كاضسر ساذتِ ضهسُ اسهت .ایهي
آضاهگاُ تِ ػٌَاى پیطٍظی ظیثا زض ًظط گطكتِ ههر ضهَز  ،کهِ
آًتر پاتط اظ غیسا آى ضا تِ ػٌَاى یکر اظ ػجایة ّلت گهاًهِ
جْاى تاستاى ضٌاسر هؼطكر هر کٌس .زض ایٌجا تطذر اظ ٍیهگر
ّای  ۵۹آضاهگاُ هؼطٍف ٍجَز زاضز .هتاسلاًِ هقثهطُ هطهْهَض
هَسُلَس زض ایي لیست قطاض ًساضز .ایي اثط تَسط ظلعلِ آسیهة
زیس ٍ زض ًْایت تَسط غلیثییَى اضٍپا زض قطى  ۵۴جسا ضس.
آرامگاه شیروانشاه

آضاهگاُ ضیطٍاًطاُ ترطر اظ کاخ ضیطٍاًطاُ  ،تعضگتطیي تهٌهای
تاضیرر ضیطٍاى-آتططٍى اظ هؼواضی آشضتایجاى ٍ ،اقغ زض ضْط
زضًٍر تاکَ است .ػکٍُ تط آضاهگاُ ضیطٍاًطاُ ایي ههجهوهَػهِ
ضاهل ساذتواى اغلر کاخ  ،ؿطكِ سٌگر کَچک  ،ذعاًِ ّای
زكي  ،هسجس ٍ تقایای حوام ّا هر ضَز .ایي آضاهگاُ ضهکهلهر
هستطیلر زاضز ٍ زاضای گٌثسّای ضص گَضِ ای کِ اظ تیطٍى تا
ستاضُ ّای چٌس ضؼاػر تعئیي ضسُ اًس هر تاضس .سلطاى ذلهیهل
اهلل زض قطى  ۵۴زستَض ساذت ایي طام ًَضاًر ضا تطای ههازض ٍ
كطظًسش زاز.
شاه زنده )(Shah-I-Zinda

ضاُ ظًسُ * یکر اظ هؼطٍف تطیي آضاهگاُ ّای آسیای هطکعی
هر تاضس کِ زض ترص ضوال ضطقر اظتکستاى قهطاض زاضز .ایهي
هجوَػِ ضاهل سِ ساذتاض هتػل ضسُ تِ ّهن تهَسهط چهْهاض
گصضگاُ گٌثسی ضکل است .قسهت اٍلیي ساذتواى ّا تِ قهطى
 ۵۱ ٍ ۵۵تاظهر گطزز .تا ایي حال تطذر اظ ساذتواى تِ قطى ۵۳
ٍ ّ ۵۴ن تاظهر گطزًسً .ام پازضاُ ظًس تِ اكساًِ قاسن تي ػثهاس
پسط ػوَی حضط هحوس (ظ) هتػل هر ضهَز .تهط اسهاس
اكساًِ ّا گطزى اٍ ظزُ ضس اها سطش تِ چاُ ػویقر (تاؽ تْطت)
کِ ٌَّظ ّن زض آى ظًسگر هر کٌس آٍضزُ ضس.
ارتش سفالی )(Terracotta Army

آضاهگاُ اهپطاتَض اٍل سلسلِ ضیي  ،کهِ تها ههَكهقهیهت تهوهام
کطَضّای ضقیة ٍ هتحس چیي ضا ضکست زاز ،زض ًهعزیهکهر
ضْط ضیاى ٍاقغ ضسُ است .آضاهگاُ اههپهطاتهَض ّهٌهَظ کهاٍش
تاستاى ضٌاسر ًطسُ است ،اها اضتص سلالر زض ًعزیکر آى تهِ
ذاک سپطزُ ضسُ اًس ٍ زض حال حاظط ایي هکاى تهِ یهکهر اظ
جاشتِ ّای تَضیستر تطتط زض چیي تثسیل ضسُ است .تهرهوهیهي
ظزُ هر ضَز کِ زض سِ گَزال تیص اظ  0۹۹۹سطتاظ  ۵۲۹ ،اضاتِ
تا  ۴۱۹اسة  ۵۴۹ ،اسة سَاضُ ًظام زكي ضهسُ اسهت .ضًهگ
الکر ٍ ،یهگر ّای كطزی غَض ٍ سک ّای ٍاقؼر کِ زض
ساذت ایي اضکال هَضز استلازُ قطاض گطكتٌس  ،ظهاّهطی ٍاقهغ
تیٌاًِ ضا ایجاز هر کٌٌس .اگطچِ سک ّا تِ سطقهت ضكهتهٌهس ٍ
ضًگ آهیعی ّا تا حس ظیازی کن ضًگ ضسًس اها ٍجَز آى ّها
ًطاًِ ای اظ کاض ٍ هْاض زض ساذت ٍ ساظضاى هر تاضس.
تاج محل )(Taj Mahal
تههاج هههحههل زض آگههطا
آضاهگاّر اظ سٌگ ههطههط
سلیس هر تاضس کِ تیي سال
ّای  ۵۵۴۲ ٍ ۵۵۲۱تهِ
زستَض ضاُ جْاى اهپهطاتهَض
هـَل تطای یازتَز ّهوهسهط
هَضز ػکقِ اش سهاذهتهِ
ضس .تاج یکر اظ ههقهثهطُ
ّایر است کِ تِ ذَتر حلظ ضسُ ٍ هؼواضی ظیثهایهر زاضز ٍ
یکر اظ ضاّکاضّای هؼواضی هـَل ٍ اظ ػجایة تهعضگ ّهٌهس
است .ایي اثط تاضیرر ضا اضک تط گًَِ اتسیت هر ًاهٌس کِ زض
ٍاقغ یک هجوَػِ یکپاضچِ اظ ساذتاضّا هر تاضس .ػهکٍُ تهط
هقثطُ سٌگ هطهط سلیس گٌثسی ضکل ایي هحل ضاهل چٌهسیهي
ساذتواى ظیثا  ،استرطّای هٌؼک کٌٌسُ ٍ تاؽ گستطزُ ظیٌتهر
تا زضذتاى گل ٍ تَتِ هر تاضس.

