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مقبلٍ

ببغ گلشه راز شبستر (آرامگبٌ شیخ محمًد شبستري)

گردشگري؛
صىعتی سبس،اشتغبلسا
ي سًدآير
آسأٍا ٜػعذاِذیٗ ٔحٕٛد تٗ عثذاِىشیٓ تٗ یحیی ٔٛػ ْٛت ٝؿیخ ٔحٕٛد
ؿثؼتشی تٕٞ ٝشأ ٜضاس اػتاد ا ٚتٟاءاِذیٗ یعمٛب تثشیضی دس تاغ ٌلّلـلٗ
ساص ؿثؼتش لشاس ٌشفتٝاػت.
ؿیخ ٔحٕٛد ؿثؼتشی یىی اص تضسٌاٖ ادب  ٚعشفاٖ پاسػی دس ػاَ ٞلای
پایا٘ی لشٖ ٞفتٓ  ٚاٚایُ لشٖ ٞـتٓ ٞزشی ٔحؼٛب ٔی ؿٛدٚ .ی ت ٝػلاَ

.ٜ 687ق تش احش تیٕاسی دس ٕٞاٖ ؿٟش دسٌزؿت.
دس ایٗ ٔیاٖ ٌشچ ٝسٚصٌاس ٔزاَ دیذٖ تیؾ اص 33تٟاس سا تٚ ٝی ٘ذاد ألا
ٚی دس ٕٞیٗ ٔذت وٛتا ٜآحاسی ت ٝرای ٌزاؿت ٝوٞ ٝش یه دس عشفاٖ ٚ
ادب پاسػی رایٍاٚ ٜیظ ٜای داسد .آحاسی ٕٞچٔ ٖٛخٛٙی ػلعلادت ٘لألٝ
ٔشآت إِحممیٗ  ،صٔاٖ ٔ ٚىاٖ ٔ ،عشاری ، ٝؿاٙٞأ ، ٝوٙضاِحمایك  ٚحلك
اِیمیٗ فی ٔعشف ٝسب اِعإِیٗ ٍ٘اؿتٞ ٝای ٚی سا ؿأُ ٔی ؿ٘ٛذ.
أا آ٘چ ٝؿیخ سا ؿٟش ٜایشاٖ  ٚرٟاٖ ػاختٔ ٝخٛٙی ٌّـٗ ساص اٚػلت ولٝ
دس ػاَ  .ٜ 717ق دس پاػخ  17ػٛاَ اص ٔؼائُ عشفا٘ی اٞلاِلی خلشاػلاٖ
ػشٚد ٜاػت .یادآٚس ٔی ؿٛد اسٚپاییاٖ اص لشٖ ٔ 17یالدی تا آحلاس ؿلیلخ
ٔحٕٛد ؿثؼتشی آؿٙا ؿذٌّ ٚ ٜـٗ ساص ٚی ت ٝصتاٖ ٞای التیٗ  ،اٍّ٘یؼلی
 ٚإِٓا٘ی تشرٕ ٚ ٝچاج ؿذ ٜاػت.
تٙای ایٗ آسأٍا ٜت ٝػاَٞای پایا٘ی ػذٞ ٜفتٓ ٞزشی ٔیسػذ؛ اِثت ٝتعذٞا
دس دٚساٖ ػّطٙت ٔحٕذ ؿا ٜلاراس تٛػط ٚصیش ٚی حاری ٔیشصا آغاػلی
تخشیة  ٚاص ٘ ٛػاخت ٝؿذ .ػً٘ٙثـٞٝای ٔشٔشیٗ ٘مؾتشرؼتل٘ ٝلیلض دس
ػاَ ٞ 1267زشی تشسٚی ٔضاس ؿیخ ٔحٕٛد  ٚتٟاءاِذیٗ ٌلزاؿلتل ٝؿلذ.
ٔیشصا حؼٗخاٖ ػپٟؼاالس دس ػاَ ٞ 1297زشی ایٗ تٙا سا ٔشٔت وشد.
ؿىُ  ٚطشاحی ٔزٕٛع ٝفٛق و ٝت ٝػثه ٔعٕلاسی ػلٙلتلی ایلشا٘لی ٚ
اػالٔی اػت ت ٝؿىُ یه اٍ٘ـتشی اػت و ٝدس ٔحُ ٍ٘یٗ ا٘لٍلـلتلش،
ٔحُ دفٗ ؿیخ ٔحٕٛد رای ٌشفت ٝاػت .

لسيم استفبدٌ از راَىمبیبن گردشگري آمًزش دیذٌ در كلیٍ مراكس ي تبسیسبت گردشگري
تؼیاسی اص واسؿٙاػاٖ ٔعتمذ٘لذ دس كلٛست تلٛرلٝ
ٔضاعف ت ٝعشكٌ ٝشدؿٍشی  ٚحٕایت ٞش چ ٝتیـتش
اص آٖ ،لادس خٛاٞیٓ تٛد تلخلؾ اعلالٓ ٔـلىلالت
التلادی وـٛس سا ُٔشتَفَع ٕ٘اییٓ.
تللٌ ٝللضاسؽ خللثللش٘للٍللاس كللٙللعللت،تللزللاست ٚ
وـاٚسصی ٌش ٜٚالتلللادی تلاؿلٍلا ٜخلثلش٘لٍلاساٖ
رٛاٖ ،تذ ٖٚتشدیذ ،عشكٌ ٝشدؿٍشی ،فشكتی ٚیلظٜ
 ٚغیش لاتُ ا٘ىاس تشای ٔعشفی فلشٞلٙلً  ٚآداب ٚ
سػ ْٛرٛأع ت ٝرٟا٘یاٖ خٛاٞذ تٛد،فاسغ اص ٔلضایلا ٚ
دػتاٚسدٞای فشٍٙٞی ایٗ عشك،ٝعشیة اؿتغاِضایی ٚ
دس آٔذصایی دس ایٗ تخؾ تٔ ٝیضا٘ی رزاب  ٚتشرؼتٝ
ٔی تاؿذ و ٝاص آٖ تحت عٛٙاٖ كٙعت یاد ٔی ؿٛد.
تا ایٗ ٚرٛد دس وـٛس ایشاٖ تیؾ اص آ٘لىل ٝؿلاٞلذ
اػتفاد ٜاص فشكت ٞا  ٚتٛإ٘ٙذی ٞای تاِمٔ ٜٛلٛرلٛد
دس عشكٞ ٝای رزب تٛسیؼت  ٚتٛػعٌ ٝشدؿٍلشی
تاؿیٓ ،عٕذتاً فشكت ػٛصی ٞا سا تزشت ٝولشد ٜایلٓ،
عاسع ٝای ؤ ٝـىُ أؼاَ ،ایٗ دِٚت یا دِٚت لثّی
٘یؼت ٔ ٚتأػفا٘ ٝتٕأی دِٚت ٞا تا لٛت تٕاْ دس ایٗ
ٔؼیش ٌاْ تش٘ذاؿت ٝا٘ذ.
حؼٗ خؼشٚا٘ی پا،ٜٚواسؿٙاع  ٚپظٞٚـٍش التلادی
دس ٌفت  ٌٛ ٚتلا خلثلش٘لٍلاس كلٙلعلت،تلزلاست ٚ
وـاٚسصی تا اؿاس ٜت ٝعشٚست حٕایت  ٚپـتلیلثلا٘لی
ٔؤحش  ٚاكِٛی اص كٙعت ٌشدؿٍشی  ٚتؼٟیُ س٘ٚذی
و ٝأىاٖ اػتفاد ٜحذاوخشی اص ظشفیت ٞا  ٚفلشكلت
ٞای تاِم ِٜٛرزب تٛسیؼت دس وـٛس سا فشإ٘ ٓٞایذ،
اظٟاس داؿت :تا ٘یٓ ٍ٘اٞی ت ٝوـٛسٞای تٛػع ٝیافلتلٝ
د٘یا ایٗ ٚالعیت ُٔثَشٛٞ ٚ َٗٞیذا ٔی ؿٛد و ٝتمشیثاً دس
اوخشیت لشیة ت ٝاتفاق رٛأع پیـشفت ٝاص ٞش فشكت ٚ
اػتعذادی و ٝاص لاتّیت رزب تٛسیؼلت  ٚتلٛػلعلٝ
ٌشدؿٍشی تشخٛسداس اػت دس ساػتای دس آٔذ صایلی
 ٚایزاد اؿتغاَ ٔضاعف تٟش ٜتشداسی ٔی ؿٛد.
ٚی افضٚد :تایذ ایٗ ٚالعیت سا تپزیشیٓ و ٝتؼیلاسی اص
رٛأع  ٚوـٛسٞا ،یه د ٓٞظشفیت ایشاٖ ٘یض ٔؼتعلذ
رزب تٛسیؼت ٌ ٚشدؿٍش ٘یؼتٙذ ،أا تا تش٘أ ٝسیضی
كحیح تٔ ٝشاتة لٛی تش  ٚاكِٛی تلش اص ٔلا اللذاْ
وشد ٜا٘ذ  ٚدس حاَ حاعش ٘یض اص حٕشات تشرؼلتل ٝآٖ
تٟشٙٔ ٜذ ٔی ؿ٘ٛذ.
خؼشٚا٘ی پا ٜٚعٛٙاٖ وشد :تمشیث ًا تٕأی اػتلاٖ ٞلا ٚ
والٖ ؿٟشٞای ایشاٖ ،آوٙذ ٜاص فشكت ٞای ٔتعذد ٚ
ٔت ٛٙطثیعی ،رغشافیایی  ٚتاسیخی اػت وٞ ٝش یله
ت ٝتٟٙایی لادس اػت ،خیلُ علالیلٕلی اص ٔـلتلاللاٖ
ٌشدؿٍشی اص اللی ٘ماا رٟاٖ سا ت ٝػٕت  ٚػلٛی
خٛد رزب ٕ٘ایذ ،أا دس ٔماْ عُٕ ،عشیة ٘تایلذ ٚ
دػتاٚسدٞا تٔ ٝشاتة پاییٗ تش اص ظشفیت ٞا  ٚفلشكلت
ٞای ٔٛرٛد اػت.
ٚی افضٚد :اِثت ٝدس ط َٛػاِیاٖ اخیش تا حذٚدی تالؽ
ٞا تشای رزب تٛسیؼت  ٚتٛػعٌ ٝشدؿٍشی افضایؾ
یافت ٝأا ٕٞچٙاٖ تا ٘مطٔ ٝطّٛب فاكّ ٝداسیلٓ  ٚتلٝ
تعثیشی ساَ٘ ٜپِیٕٛد ٜتؼیاسی سا دس پلیلؾ سٚی خلٛد
احؼاع ٔی وٙیٓ.
واسؿٙاع التلادی عٛٙاٖ وشد :تش اػاع تشسػی ٞای
ا٘زاْ ؿذ ، ٜایشاٖ اص حِیجِ طثیعی  ٚرغلشافلیلایلی دس
ستث ٝپٙزٓ  ٚاص صاٚی ٝرایٍا ٜآحاس  ٚاتٙی ٝتلاسیلخلی ٚ
تاػتا٘ی دس ستث ٝد ٓٞرٟاٖ لشاس داسد ،أا یمیٙاً عشیة
رزب ٌشدؿٍش ٔ ٚیضاٖ تٛسیؼٓ ٞایی و ٝدس طلَٛ
ػاَ ٚاسد ایشاٖ ٔی ؿ٘ٛذ ،تٞ ٝیچ عٛٙاٖ ٞلٕلؼلاٖ ٚ
ٕٞطشاص تا ایٗ رایٍا ٚ ٜستث٘ ٝیؼت و ٝاٌش تٛد لطلعلاً
أشٚص ؿاٞذ ظٟٛس  ٚتشٚص چٙیٗ ٔعضالتی دس علشكلٝ
التلادی ٘ثٛدیٓ  ٚاغشاق ٘یؼت طش ایٗ ادعا و ٝتلٝ
تٟٙایی تا اػتفاد ٜحذاوخشی اص فشكت ٞا  ٚظلشفلیلت
ٞای ٌشدؿٍشی  ٚرزب تٛسیؼت ،تیؾ اص ٘یٕلی اص
ٔـىالت ٔ ٚعضالت فعّی دس عشك ٝالتلادی وـٛس
سفع ٔی ؿذ  ٚایٗ ادعا صٔا٘ی ت ٝاحثات ٔی سػلذ ولٝ
ٔـاٞذٔ ٜی وٙیٓ تلشخلی اص وـلٛسٞلا دس علشكلٝ
ٌشدؿٍشی آٖچٙاٖ ٔٛفك عُٕ وشدٜا٘ذ و ٝاكلُ ٚ
اػاع التلاد آٟ٘ا تش ایٗ پای ٝاػتٛاس ؿذ ٜاػت...
ادأ ٝداسد

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أل ٝاسنٔ -لذیلشولُ
ٔیشاث فشٍٙٞی ،كٙایع دػتی ٌ ٚشدؿلٍلشی
آرستایزاٖ ؿشلی اػلتلفلاد ٜاص ساٞلٙلٕلایلاٖ
ٌشدؿٍشی آٔٛصؽ دیذ ٜدس وّیٔ ٝلشاولض ٚ
تاػیؼات ٌشدؿٍشی اػتاٖ دس ساػتای تثشیلض
 2018سا یه عشٚست دا٘ؼت.
تٌ ٝضاسؽ ایؼٙاٙٔ ،طم ٝآرستایلزلاٖ ؿلشللی،
ٔشتضی آتذاس تا اعالْ ایٗ ٔطّة تاویذ ولشد:
تا تٛر ٝت ٝدس پیؾ تٛدٖ سٚیذاد فشأّی تثشیلض
 2018حضٛس سإٙٞایاٖ ٌشدؿٍشی آٔلٛصؽ
دیذ ٚ ٜداسای ٔلزلٛص اص ػلاصٔلاٖ ٔلیلشاث
فشٍٙٞی ،كٙایع دػتلی ٌ ٚلشدؿلٍلشی دس
ٔشاوض ٌشدؿٍشی ٔٛرة افضایؾ اطلالعلات
ٔؼافشاٖ اص رارتٞ ٝای ٌشدؿلٍلشی ؿلذٚ ٜ
تٕایُ آ٘اٖ سا تشای تاصدیذ اص دیٍش ألاولٗ ٚ
رارتٞ ٝای تاسیخی  ٚطثیعی اػتاٖ تیـتش ٔلی
وٙذ.

ٚی خاطش٘ـاٖ وشد :سإٙٞایاٖ ٌلشدؿلٍلشی
ٔی تٛا٘ٙذ عال ٜٚتش ٟٔاستٞای استلثلاطلی ٚ
آٌاٞی ت ٝتاسیخ ٚ ٚیظٌی ٞای ٌلشدؿلٍلشی
آرستایزاٖ ؿشلی ،تا اٍ٘یض ٚ ٜتعٟذ تاالیی دس
لثاَ ٌشدؿٍشاٖ٘ ،مؾ تؼلضایلی دس ایلزلاد
تزشت ٝدَ ا٘لٍلیلض ِ ٚلزتلثلخلؾ دس ٔلیلاٖ
ٌشدؿٍشاٖ ٚسٚدی تثشیض  2018ایفا ٕ٘ایٙذ.
آتذاس افضٚد :سإٙٞایاٖ ٌشدؿٍشی ٔی تٛا٘ٙلذ

رشذ  14درصذي ایران
در حًزٌ گردشگري سالمت

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٚ -صیلش تلعلا،ٖٚ
واس  ٚسفا ٜارتٕاعی ٌفلت :ایلشاٖ دس حلٛصٜ
ٌشدؿٍشی ػالٔت دس چٙذ ػاَ ٌزؿت ٝتلیلٗ
 20تا  25دسكذ سؿذ وشد ٜاػت دس حاِی ولٝ
ایٗ سؿذ دس ػطح رٟلا٘لی  12دسكلذ تلٛدٜ
اػت.تٌ ٝضاسؽ ٔلٟلشٔ ،لشاػلٓ آغلاص طلش
عّٕیاتی ٌشدؿٍشی پضؿىی دس تیٕاسػتاٖ ٞای
ػاصٔاٖ تأیٗ ارتٕاعی تا حضٛس ٕ٘ایٙذٌا٘ی اص
 37وـٛس رٟاٖ  ٚفعاالٖ تخؾ خلٛكی دس حٛص ٜػالٔت دس ٞتُ ٕٞا تٟشاٖ
تشٌضاس ؿذ.دس ایٗ تش٘أ ٝعّی ستیعی ٚصیش تعا ،ٖٚواس  ٚسفا ٜارتٕاعی اص تفآٞ
٘أ ٝتیٗ ػاصٔاٖ تأیٗ ارتٕاعی  ٚواسٌضاساٖ خاسری پیشأ ٖٛایلٗ ٔلٛعلٛ
سٕ٘ٚایی وشد ٌ ٚفتٔ :ضیت ٔا دس ٌشدؿٍلشی ایلشاٖ ٚرلٛد ٌلشدؿلٍلشی
ٔزٞثی ،تٌ ْٛشدی  ٚطثیعت ٌشدی اػت و ٕٝٞ ٝآٟ٘ا دس وٙاس ٔ ٓٞی تٛا٘ٙلذ
یه  ٓٞافضایی ایزاد وٙٙذ تا افشاد تتٛا٘ٙذ ٕٞضٔاٖ ٌلشدؿلٍلشی ٔلزٞلثلی ٚ
ػالٔت سا تزشت ٝوٙٙذ .اسصاٖ تٛدٖ خذٔات ٌشدؿٍشی ت ٝعالٌ ٜٚل٘ٛلٞ ٝلای
ٔختّف ٌشدؿٍشی  ٚتخلق پضؿىاٖ دس وٙاس ٚ ٓٞیظٌی ٞا ٔ ٚضیت ٞلای
ایشاٖ دس حٛصٌ ٜشدؿٍشی ػالٔت اػتٚ.ی ٌفتٌ :شدؿٍشی تل ٝكلٛست
عاْ تٔ ٝعٙای ایزاد یه ؿثى ٝاػتٔ .طاِعات ٘ـاٖ ٔی دٞذ ٔا تایذ تیٗ حّلملٝ
ٞای ٔختّف تا دا٘ؾ افضایی ایٗ ؿثىٞ ٝا سا ایلزلاد ولٙلیلٓ ،اص تلاصاسیلاتلی
ٌشدؿٍشی تا حُٕ ٘ ٚمُٞ ،ذایت  ٚسإٙٞایی  ٚػى٘ٛت ٌشدؿلٍلشاٖ  ٚیلا
ػاختٗ ٞتُ تیٕاسػتاٖ  ٚیا اختلاف دادٖ تخـی اص تیٕاسػتاٖ تٞ ٝتّی.ًٙ

سلسلٍ صفًیبن ایران

ادأ ٝاص ؿٕاس ٜلثُ:
سرنگونی و فروپاشی
٘ٛؿتاس اكّی :ػشٍ٘٘ٛی كفٛیاٖ
ػشٍ٘٘ٛی أپشاطٛسی  ٚدٚدٔاٖ كفٛی ٝعٕذتاً تشٌشفت ٝاص اٚعلا ٘لا
تؼأاٖ ارتٕاعی ،التلادی  ٚػیاػی دس پایاٖ دٚساٖ ایٗ دٚدٔاٖ تلٝ
ٚیظ ٜصٔاٖ صٔأذاسی ؿا ٜػّطلاٖ حؼلیلٗٚ ،اپؼلیلٗ پلادؿلا ٜایلٗ
أپشاطٛسی ٔی تاؿذ .عٛأُ ٔتعذدی دس فشٚپاؿی ٘لالاْ پلادؿلاٞلی
كفٛی٘ ٝمؾ داؿت ٝاػت ،ایٗ عٛأُ عثاستٙذ اص:
٘اتٛا٘ی  ٚتحّیُ سفتٗ تذسیزی ٘یشٚی ٘الألی  ٚػلملٛا اخلالللی
٘اأیاٖ  ٚواٞؾ تذسیزی عٙلش ا٘ضثاا  ٚرا٘ـیٗ ؿذٖ دؿٕٙلی ٚ
حؼذ ٔیاٖ ػشاٖ لذیٓ  ٚرذیذ ػپا ٜو ٝدس طل َٛحلاولٕلیلت ایلٗ
ػّؼّ ٝتٚ ٝرٛد آٔذ.
تی اعتثاس ؿذٖ ٚحذت ٔیاٖ پادؿاٞی ٔ ٚزٞة  ٚاص ٞلٓ پلاؿلیلذٖ
اػاع تٕشوضی و ٝدس ػایٚ ٝحذت ٔزوٛس ،حاوٕیت كفٛی ٝتش آٖ
تٙا ؿذ ٜتٛد ،تی آ٘ى ٝایذئِٛٛطی دیٍشی رایٍضیٗ آٖ ٌشدد.
دس ٓٞسیختٗ تٛاصٖ ٔیاٖ ٕٔاِه  ٚخاك ٚ ٝواػت ٝؿذٖ اص اٍ٘یضٜٞلا
 ٚعالئك طثمات خذٔتٍضاس تش احش تٛػع٘ ٝاحك خاك.ٝ
لذست یافتٗ حىٔٛت پـت پشد٘ ٚ ٜفٛر ّٔىٞٝا  ٚخٛارٝػشایاٖ دس
أٛس ػیاػی  ٚاداسی وـٛس.
فؼاد  ٚعـشت تاسٌی دستاسیاٖ  ٚدس سأع آٖٞا پادؿا٘ ٚ ٜاآٌلاٞلی

ت ٝعٛٙاٖ ػفیشاٖ فشٍٙٞی تثشیض ٘ 2018مؾ پش
سٍ٘ی سا دس ٞلذایلت كلحلیلح  ٚافلضایلؾ
سعایتٕٙذی ٌشدؿٍشاٖ ایفا وٙٙذ  ٚاػتلملشاس
سإٙٞایاٖ تٛإ٘ٙذٕٞ ،ىاسی  ٚتعأُ ٞش چلٝ
تیـتش تا تاػیؼات ٌشدؿٍشی اػتاٖ ٔی تٛا٘لذ
ٔٛرة افضایؾ ویفیت تلٛسٞلا  ٚسعلایلت
ٌشدؿٍشاٖ ؿٛد.
ٔذیشوُ ٔیشاث فشٍٙٞی ،كٙلایلع دػلتلی ٚ
ٌشدؿٍشی اػتاٖ آرستایزاٖ ؿلشللی اعلالْ
وشد :دس ایٗ ساػتا ایلٗ اداس ٜولُ ،ولّلیلٝ
تاػیؼات ٌشدؿٍشی اػتاٖ سا ّٔضْ ت ٝاػتفادٜ
اص سإٙٞایاٖ آٔٛصؽ دیذ ٜدس ٔلشاولض خلٛد
ٕ٘ٛد ٜتا تا ایٗ ٔ ٟٓظشفیتٟا  ٚپلتلا٘ؼلیلّلٟلای
حٛصٌ ٜشدؿٍلشی اػلتلاٖ تل ٝدسػلتلی تلٝ
ٌشدؿٍشاٖ ؿٙاػا٘ذ ٜؿٛد  ٚاص ػٛی دیلٍلش
صٔی ٝٙفعاِیت  ٚاؿتغاَ ٘یشٞٚای ٔتخللق ٚ
آٔٛصؽ دیذ ٜدس ایٗ حٛص ٜفشا ٓٞؿٛد.

عجبیب وٍُ گبوٍ

ٔی خٛاٞیٓ تا یه تٛس ،ػشاغ دیذ٘لی تلشیلٗ ٔلىلاٖ ٞلای
ٌشدؿٍشی تاسیخ تشٚیٓ .تٕاؿای تٕذٖ ٞای اص یلاد سفلتل،ٝ
ٔىاٖ ٞای آییٙی فشأٛؽ ؿذ ٚ ٜتٙاٞایی تاسیخی و ٝاص چٟشٜ
صٔیٗ پان ؿذ ٜا٘ذ ،دس ایٗ ٔطّة دس ا٘تااس ؿٕاػت.
انگکوروات  -کامبوج

اٍ٘ىٛسٚات یعٙی ؿٟش ٔعاتذ  ٚتؼیاس تلزلاػلت ول ٝآٖ سا
تضسٌتشیٗ تٙای آئیٙی رٟاٖ تذا٘یٓ.
ایٗ تٙا ؤ ٝؼاحتی حذٚد دٞ ٚضاس ویّٔٛتش ٔلشتلع داسد ،دس
اكُ تیٗ ػاَ ٞای  1113تا ٔ 1150لیلالدی  492تلا 528
ؿٕؼی) ت ٝعٛٙاٖ یه ٔعثذ ٙٞذ ٚػاخت ٝؿذ  ٚت ٝایضد ٚیـٛٙ
تعّك داؿت أا دس ػذ ٜچٟاسدٔ ٓٞیالدی ،پادؿا ٜتل ٝآیلیلٗ
تٛدا ٌشٚیذ  ٚایٗ ٔىاٖ تثذیُ تٔ ٝعثذی تٛدایی ؿذ.
أشٚص ٜتیؾ اص ٘یٕی اص ٌشدؿٍشا٘ی و ٝت ٝوأثٛد ػفلش ٔلی
وٙٙذ ،ت ٝدیذٖ ایٗ ٔعاتذ ٔی س٘ٚذ.
برج چینی نانجینگ  -چین

فلسطیه در صذر كشًرَبي
بب سریعتریه رشذ گردشگري

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -ػاصٔاٖ رٟا٘ی ٌشدؿٍشی فٟشػتلی
اص ٔماكذ تٛسیؼتی رٟاٖ تا ػشیعتشیٗ سؿذ دس ٘یٕ٘ ٝلخلؼلت ػلاَ
ٙٔ 2017تـش وشد.
تٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ت٘ ٝمُ اص تٍّشاف ،آ٘چ ٝاص فٟشػت رذیذ ػلاصٔلاٖ
رٟا٘ی ٌشدؿٍشی دستاسٔ ٜماكذ ٌشدؿٍشی تا ػشیعتشیٗ سؿذ دس
ػاَ راسی ٔیتٛاٖ دسیافت ایٗ اػت و ٝوـٛسٞایی چٔ ٖٛللش ٚ
ت٘ٛغ تٛا٘ؼت ٝا٘ذ پغ اص ٌزس دس دٚس ٜتحشاٖ ٘لاؿلی اص حلٕلالت
تشٚسیؼتی تاس دیٍش تٔ ٝذاس ٌشدؿٍشی تاصٌشد٘ذ  ٚدس ایٗ ٔیاٖ ٔیُ
فضایٙذٜای دس ٔیاٖ ٌشدؿٍشاٖ تیٗإِّّی تشای ػفش تٔ ٝماكذ وٕتلش
دیذ ٜؿذ ٜایزاد ؿذ ٜاػت  ٚحضٛس وـٛسٞایی چ ٖٛفلّلؼلطلیلٗ،
ٔغِٛؼتاٖ ٘ ٚیىاساٌٛئ ٝدس ایٗ فٟشػت ٌٛاٞی تش ایٗ ادعاػت.
فّؼطیٗ
اٚایُ ػاَ تٙىؼی٘ ،ماؽ ٔعشٚف خیاتا٘ی یله ٞلتلُ دس ولشا٘لٝ
تاختشی افتتا وشد و ٝحاوی اص ؿش ٚسؿذ ػشیع ٌشدؿٍلشی دس
ایٗ ٔٙطم ٝتٛد  ٚحاال تش اػاع آٔاس ٔٙتـش ؿذ ٜاص ػلٛی ػلاصٔلاٖ
رٟا٘ی ٌشدؿٍشی ،ایٗ ٔٙطم ٝاص اتتذای ػاَ راسی ٔیالدی تاوٖٛٙ
ؿاٞذ سؿذ  57.8دسكذی دس ٔمایؼ ٝتا ٔذت ٔـات ٝدس ػاَ لثُ تٛدٜ
اػت .ػاخت ایٗ ٞتُ و٘«Walled Off» ٝلاْ داسد یلىلی اص
دالیُ اكّی افضایؾ آٌاٞی ٌشدؿٍشاٖ خاسری ٘ؼثت ت ٝفّؼطلیلٗ
تٛد ٜاػت  ٚپیؾتیٙی ٔیؿٛد تا پایاٖ ػلاَ تلیلؾ اص ٞ 630لضاس
تٛسیؼت ت ٝفّؼطیٗ ػفش وٙٙذ.

ا ٚاص اٚعا وـٛس.
حشْ پشٚسدٌی ؿاٞضادٌاٖ ٔ ٚلحلشْٚ
ٔا٘ذٖ آٖ ٞلا اص تلشتلیلت ػلیلاػلی ٚ
ارتٕاعی.
تحمیش  ٚخٛاس اٍ٘اؿتٗ ٔشدْ  ٚفلاكلّلٝ
عٕیك تیٗ حىٔٛت ٔ ٚشدْ.
ارزیابی تاریخی
ت ٝتاٚس عثذاِحلؼلیلٗ ٘لٛایلی ،دٚدٔلاٖ
كفٛی ٝتٛا٘ؼت اص ایشاٖ دٚتاسٔ ٜلّلت-
دِٚت ٔؼتمُ ،خٛدٔحٛس٘ ،لیلشٔٚلٙلذ ٚ
ٔٛسد احتشاْ تؼاصد ؤ ٝشصٞای آٖ دس صٔاٖ پادؿلاٞلی ؿلا ٜعلثلاع
تضسي تشاتش ٔشصٞای ػاػا٘یاٖ تٛد .پادؿاٞی كفٛی پیـشٚی دِٚلت
ایشاٖ ت ٝچٓ ٘ٛیٗ آٖ تٛد  ٚدس دٚس ٜآ٘اٖ ؿىُ یه فلشٔلاٖ سٚایلی
ٔتٕشوض ّٔی  ٚؿیعی پایٌٝزاسی ؿذ و ٝتا أشٚص پاتشراػت .ؿاٞلاٖ
كفٛی تشای ٍٟ٘ذاسی اػتمالَ ایشاٖ و ٝپغ اص رًٞٙای تؼیاس تلٝ
دػت آٔذ ٜتٛد ،وٛؿؾ خٛد سا كشف ا٘ثاؿتٗ خضا٘ل ٝخللٛكلی
وشد٘ذ تا تتٛا٘ٙذ ٞضیٞ ٝٙای ٘اأی سا تأٔیٗ ولٙلٙلذ .تلشای ٞلٕلیلٗ
داؿتٞٝای آ٘اٖ دس تخؾ ٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛایلشاٖ ٌؼلتلشؽ یلافلت ٚ
فشٔاٖسٚایی خاٖخا٘ی  ٚعـیشٜای  ٚدٚدٔاٖٞای ٔحّی اص تیٗ سفلت
 ٚفشٔا٘شٚایی ٔشوضی تا ٘یلشٚی سٚصافلض ٖٚرلای آٖ سا ٌلشفلت.
چٙاٖو ٝتاسیخ ایشاٖ ٘ـاٖ داد ٜو ٝفشٔاٖسٚایلی ٔلتلٕلشولض تلاعلج
٘یشٙٔٚذی  ٚیىپاسچٍی وـٛس ٔی ؿٛد  ٚدِٚت ٘أتٕشوض  ٚفذساِلی
٘اتٛا٘ی  ٚآؿفتٍی ایشاٖ سا دس پی داسد.
ادأ ٝداسد

یىی اص عزایة ٞفتٍا٘ ٝػذٞ ٜای ٔیا٘ی ،ایٗ تلشد ػلاخلتلٝ
ؿذ ٜاص چیٙی تٛد و ٝتّٙذی اؽ تٔ 79 ٝتش ٔی سػیذ .ایٗ تشد
و ٝدس دٚساٖ ػّؼّٔ ٝی ًٙدس ػذ ٜپا٘ضد ٓٞػلاخلتل ٝؿلذ،ٜ
رایٍاٞی تشای پشػتؾ ٙٔ ٚاػه ٔزٞثی ت ٝحؼاب ٔی آٔذ.
.دس ایٗ ٔىاٖ ؿة ٞا تا تیؾ اص كذ چشاغ ٘ٛسا٘ی اص رلٙلغ
چیٙی )(porcelain lampsسٚؿٗ ٔی ؿذ  ٚدس سٚص ،صیش
پشت ٛخٛسؿیذ ٕٞچٙاٖ ٔی دسخـیذ.
دس ػذٛ٘ ٜصد ،ٓٞایٗ تشد تش احش تشخٛسد آرسخلؾ كلذٔلٝ
دیذ  ٚدس ػاَ  )1129 1850دس دٚساٖ ا٘مالب تایپ ٝت ٝولّلی
ٚیشاٖ ؿذ .ؿٛسؿیاٖ آٖ سا – و ٝیه تشد دیذ ٜتا٘ی تلٛد –
ت ٝوّی تخشیة وشد٘ذ ،طٛسی و ٝفمط تّی اص خان اص آٖ
تش رای ٔا٘ذ أا حىٔٛت چیٗ ت ٝتاصٌی تلٕیٓ ٌشفتل ٝایلٗ
تٙای ػذٞ ٜای ٔیا٘ی سا تاصػاصی وٙذ.
قصر هیمه جی – ژاپن

عزیة اػت أا للش ٞیٕ ٝری پغ اص ػاخت ٝؿذ٘ؾ دس ػاَ
ٔ 1331یالدی 710/ؿٕؼیٛٙٞ ،ص پاتشراػت  ٚدس احش رٙلً
یا عٛأُ طثیعی ،آػیة رذی ٘ذیذ ٜاػت.
ایٗ تٙا و ٝاص چٛب ػاخت ٝؿذٞ ٚ ٜیچ ػ ٚ ًٙآرلشی دس
آٖ ت ٝواس ٘شفت ،ٝتمشیثا عذ آتؾ اػلت چل ٖٛسٚی تلٕلاْ
دیٛاسٞایؾ سا تا ٌچ پٛؿا٘ذ ٜا٘ذ.
ؿایذ تٕٞ ٝیٗ دِیُ ت ٝایٗ للش ٘اْ حٛاكیُ ػفیذ (White
)Heronسا دادٞا٘ذ حٛاكیُ ٕٞلاٖ ٔلشغ ٔلاٞلی خلٛاس
اػت).
ؿایذ  ٓٞػاختاس اكّی تٙا  ٚتشد ٞای وٛچىؾ دس تلخلؾ
پاییٗ ،تلٛیشی اص ایٗ پش٘ذ ٜسا دس ر ٗٞتیٙٙذ ٜایزاد ٔی وٙذ.
دس ػاَ  ،1993للش ٞیٕ ٝری اص طشف ی٘ٛؼى ٛتل ٝعلٙلٛاٖ
ٔیشاث فش ًٙٞرٟا٘ی حثت ؿذ.

