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مقبلٍ گردشگري

فًایذ سفر وًريزي

ّوِ ؾبلِ ثب آغبظ قسى ؾبل ًَ ٍ فطا ضؾیسى سؼُیاالر
ًَضٍظی  ،یکی اظ هْوشطیي اقساهبسی کاِ زض ثاطًابهاِ
ذبًَازُ ّب دیف ثیٌی هی قَز ؾنط اؾز کِ ثِ زلایال
آًکِ ّط ؾبلِ زض سؼُیالر ًَضٍظی اًجبم هی قَز کن
کن ثِ نَضر یاک ضؾان ٍ ػابزر قاسُ اؾاز.
ؾنط ثِ ذَزی ذَز یکی اظ فؼبلیز ّبی هنیسی اؾاز
کِ ّطاؼ ٍ ايُطاة ضا اظ آزهی هی گیطز ٍ ثِ جاب
آى ،هحجَة ٍ هُلَة ّب ٍ ضا جبیگعیي هی کٌاس
 ٍ ،ثِ اًؿبى هىآهَظز کِ چگًَِ اظ اهَض ًبّاٌاجابض ٍ
ًبذَقبیٌس  ،ذؿشگی ٍ ذبَطار سلد زٍضی کاٌاس ٍ
آًنِ ضا کِ هبیِ کوبل ٍ ذطؾٌس اؾز ضا ثاب کؿات
سجطثیبر جسیس جبیگعیي کٌس .
هؿبفطر حشی ثطای هسسی کَسبُ ،ثطای ؾالهشی ثؿایابض
هنیس اؾز ،حبل اگط ایي ؾنط زض ًَضٍظ ٍ زض َجیاؼاز
ثکط ثْبضی ثطای زیساضی اظ اقَام  ،یبضاى ٍ زٍؾشبى یاب
قبیس ظیبضسی اظ هکبى ّبی هقسؼ ٍ یب ثِ قهس سنطیاح
ثبقس،ثؿیبض ذَة ٍ دؿٌسیسُ ٍ زض ػایاي حابل لاصر
ثرف اؾز .
گبّی ًیع ّسف اظ هؿبفطر ،ضفغ ذؿشگی ٍ افؿطزگی
اؾز  ،اًؿبى ّبی ذؿشِ اظ کبض ٍ سالـ ،ثب ؾاناط ثاِ
هٌبَق هرشلف ٍ اؾشنبزُ اظ هٌبظط ظیاجابی َاجایاؼاز،
ذؿشگی ضا اظ سي ثِ زض کطزُ ٍ ثطای کبض ٍ کاَقاف
ثیكشط زض ؾبل جسیس ،آهبزگی دیسا هی کٌٌس.
ؾنط ثِ قوب ایي اهکبى ضا هی زّس کِ کوی فكبضّابی
ضٍحی ٍ جؿوی ضا اظ ذَز زٍض کٌیس ٍ ثطای هسسی اظ
ظًسگی ػبزی ذَز زٍض قَیس ٍ ّویي هؿئلِ ثِ سٌْبیی
اًطغی ظیبزی ثِ قوب هی زّس ،ایٌکِ ثرَاّیس ثاطًابهاِ
ضٍظاًِ ذَز ضا کوی سغییط زّیس ،هی سَاًس ثاِ ػاٌاَاى
ًَػی زضهبى هحؿَة قَز ٍ ایاي کابض اظ کؿال ٍ
ذؿشِ قسى فکط ٍ جؿان جالاَگایاطی های کاٌاس.
ّونٌیي ؾنط زیس ٍ احؿبؼ سبظُ ای ًؿجز ثِ فطٌّگ
ّب ٍ آزاة ٍ ضؾَم هرشلف ثِ قوب هی زّس ٍ کواک
هی کٌس کِ اظ ظًسگی ثیكشط لصر ثجطیس ٍ حشی ثبػاض
هی قَز زیس سبظُ ای ًؿجز ثِ قْط ذَزسبى ّن دایاسا
کٌیس.
اهب هوکي اؾز ؾنط ًَضٍظی اهؿبل کوای هاشانابٍر
ثبقس  ،ثسیي هؼٌب کِ اهؿبل ثطای ؾنط ثبیس کوی نطفِ
جَیی زض اًطغی ضا الاگاَ قاطاض زاز کاِ های ساَاى
اقساهبسی ضا زض ضاؾشبی اؾشنبزُ نحیح اظ هٌبثغ اًاجابم
زاز .
هظال هی سَاى زض هؿبفز ّبی ثؿیبض ََالًای ٍ ؾاناط
ّبیی کِ سؼساز ظیط چْبض ًنط اؾز اظ ٍؾبیل حوال ٍ
ًقل ػوَهی هظل َّادیوب ٍ قُبض اؾشنابزُ کاطز ٍ یاب
هقهس ذَز ضا ثِ ََض زقیق هكرم کٌیس سب زض هیابًاِ
ؾنط هؿیط ّبیی ضا اقشجبُ ًطفشِ ٍ اظ قطایٍ هاقاهاس اظ
ّط ًظط اَالػبر کبفی کؿت کٌیس.
ضػبیز ًکبر ظیط ًیع دیف اظ ؾنط ثؿیبض هنیس ذاَاّاس
ثَز کِ سَجِ ثِ آًْب ذبلی اظ لُف ًرَاّس ثَز ۶
اٍل آًکِ حشی اگط َّا ؾطز ثَز ثِ ّیچ ٍجاِ زاذال
اسَهجیلی کِ هَسَضـ ضٍقي اؾز ًاراَاثایاس ٍثاطای
دیكگیطی اظ ثیوبضی ّبی دَؾشیٌّ ،اگابم اقابهاز زض
هؿبفطذبًِّ ،شل ٍ ...اظ هلحاناِ قاراهای ذاَزسابى
اؾشنبزُ کٌیس.ضٍظ قاجال اظ ؾاناط ضا ثاب آضاهاف ٍ
ذًَؿطزی ثگصضاًیس ٍ قت قجل ضا ظٍز ثاراَاثایاس ٍ
فطاهَـ ًکٌیس ذَاة آلَزگی یکی اظ ػالال هاْان
حَازص ضاًٌسگی زض جبزُّبؾز.
ّویكِ قجال اظ آهابزُ کاطزى یاب ذاَضزى غاصاّاب
زؾزّبیشبى ضا ثب نبثَى ثكَییس ،اؾْبلّبی هیکطٍثای
زض َی ؾنط ٍ ثِ زلیل ػسم ضػبیز ثاْاساقاز قابثال
اًشقبل اؾز.
قجل اظ سطک هٌعل ذَز سوبهی ٍؾبیال غایاطياطٍضی
الکشطیکی ضا ذبهَـ ٍ زض نَضر اهکبى جطیبى ثطق
آًْب ضا اظ ًبحیِ فیَظ هیٌیبسَضی قُغ کٌیس ٍ ساوابهای
ٍؾبیل گطهبظا اػن اظ گبظؾَظ ٍ یاب ًاناز ؾاَظ ضا
ذبهَـ ٍ قیط انلی گبظ ضا اظ ًبحیِ ثؼس اظ کٌشَض ٍ یب
ال قُغ کٌیس ّونٌیي اظ ثؿاشاِ ثاَزى
ؾیلٌسض گبظ کبه ً
قیطّبی آة گطم ٍ ؾطز هٌعل ذَز زض ظهابى ساطک
اَویٌبى حبنل کٌیس.
زض نَضر ٍجَز ًكشی زض قجکِ آثطؾبًی گطم ٍ ؾطز
هٌعل قجل اظ سطک هٌعل ًؿجز ثاِ ضفاغ آى ساَؾاٍ
هشرههیي اّل في اقسام قَز ٍ قجل اظ سطک هٌعل اظ
ثؿشِ ثَزى زضّب ٍ دٌجطُ ّبی ذبًِ اَوایاٌابى کابهال
حبنل کٌیس ٍ کلیس ذبًِ ضا ثِ ؾطایساض ٍ یب قارام
قبثل اَویٌبى ذَز ثؿذبضیس سب زض ٌّگبم ٍقاَع حابزطاِ
احشوبلی ثشَاًس اظ آى اؾشنبزُ کٌس.
اظ قطاض زازى ّطگًَِ ٍؾبیل ايبفی ٍ یب اطبطیِ هٌعل زض
ثبلکي هٌعل ذَززاضی کٌیس،ظیطا زض اطاط ٍظـ ثابز
احشوبل ؾقٌَ اجؿبم ثط ضٍی ػبثطیي ٍ یب افطاز ٍجاَز
زاضز ٍ یب زض اطط افشبزى هَاز آسف ظًاِ اهاکابى زاضز
آسف ؾَظی ضخ زّس.
اظ ًگْساضی ظطٍف هَاز قبثل اقشؼبل ٍ یب کذؿَل گبظ
ايبفی زض هحیٍ ذبًِ جساً ذَززاضی کٌیس ٍ ایٌگًَاِ
ٍؾبیل ضا زض ذبضع اظ هحیٍ هٌعل زض هکبًی هٌابؾات
ًگْساضی کٌیس.
اؾٌبز ٍ هساضک هْن ٍ اؾبؾی ٍ لَاظم ثب اضظـ ذاَز
ضا زض هحلی اهي ٍ هٌبؾات  ،هابًاٌاس گابٍناٌاسٍق
ًگْساضی کٌیس ٍ زض نَضر اهکبى ظهبى سطک هٌاعل
ذَز ضا ثِ کالًشطی هحل اَالع زّیس سب ایوٌی هاحال
سَؾٍ ًیطٍّبی اًشظبهی سأهیي قَز.

حمبم وًاة تُران
زض گصقشِ ،زض سْطاى حوبم ّبی ظیبزی ٍجَز زاقشِ اؾز کِ هشابؾانابًاِ
اکظط آى ّب زض حبل حبيط غیط فؼبل ّؿشٌس .اهب یکی اظ حوبم ّبی قسیوای
کِ ّن چٌبى فؼبل اؾز ،حوبم ًَاة زض هحسٍزُ ذیبثبى  ۵۱ذطزاز سْاطاى
هی ثبقس.
حوبم ًَاة اظ جولِ آطبض زٍضُ قبجبضیِ قْط سْطاى اؾز ٍ زض ذیبثابى ۵۱
ذطزاز قطقی کَچِ ثیک زاهغبًی ( ثبظاضچِ ًَاة ؾبثق) قطاض زاضز.
حوبم ًَاة سْطاى »زض ذیبثبى  ۵۱ذطزاز قطقی کَچِ ثایاک زاهاغابًای
( ثبظاضچِ ًَاة ؾبثق) قطاض زاضز
زض اٍلیي ًقكِ ّبی سْیِ قسُ سْطاى ثِ ًبم گصض حوبم ًاَاة شکاط قاسُ
اؾز .ایي ثٌب سَؾٍ ظًبًی ثِ ًبم ّبی ؾبضا ؾلُبى ذبسَى ٍ ؾابضا حابجاط
ذبسَى کِ زذشطاى فطزی ثِ ًبم ًَاة ثَزُ اًس ؾبذشِ قسُ اؾز.
ههبلح ثِ کبض ضفشِ زض ؾبذز ایي ثٌب قبهل آجط ،آّک ،ؾبضٍع ،ؾٌگ ٍ
کبقی اؾز .زض حوبم ًَاة سْطاًذؽ اظ هطهز ،اظ ؾیوبى ًیع ثطای حانا
آى اؾشنبزُ قسُ اؾز.
حوبم ًَاة زاضای ثرف ّبیی چَى ّكشی ،ؾطثیٌِ ،سٌظیف گاطهارابًاِ،
ؾطٍیؽ ثْساقشی ،ذعیٌِ ،اؾشرط ٍ ؾشَى اؾز.
ههبلح ثِ کبض ضفشِ زض ؾبذز «حوبم ًَاة سْطاى »قبهل آجط ،آّاک،
ؾبضٍع ،ؾٌگ ٍ کبقی اؾز
چیعی کِ زض هؼوبضی ایي ثٌب هكَْز اؾز کبضثٌسی ٍ ٍجَز آّک ضٍی
ؾُح ثٌب ثؿیبض هحسٍز ثَزُ کِ حبکی اظ ٍجَز سعییٌبر قبثل سَجِ زض آى
اؾز ٍ ًكبى اظ شٍق ٍ اؾشؼساز ٌّطی هؼوبض آى زاضز.

ثی وظیر تریه
معمبري َبي جُبن
برج های دوقلو

ایي حوبم زاضای کشیجِ کبقی کبضی قسُ ثَزُ ٍ اظ آى ثطای نحٌِ ّبی اظ
فیلن قیهط اؾشنبزُ قسُ اؾز.
حوبم ًَاة زاضای ثرف ّبیی چَى ّكشی ،ؾطثیٌِ ،سٌظیف گاطهارابًاِ،
ذعیٌِ ٍ اؾشرط اؾز
حوبم ًَاة ثطای جلَگیطی اظ اسالف گطهب ٍ اهکبى اؾشنبزُ اظ آة قٌَار
ٍ چكوِ ّب ثِ ثطای اؾشحوبم ،دبییيسط اظ ؾُح ظهیي ؾبذشِ قسُ اؾز.
حوبم ًَاة زض ؾبل  ۵۹۵۱سغییط کبضثطی زاز ٍ ثِ ّوز قْطزاضی هٌُاقاِ
 ٍ ۵۱اسحبزیِ نٌبیغ زؾشی کكَض ٍ ؾبظهبى هیطاص فطٌّگی نٌبیغ زؾشای
ٍ گطزقگطی اؾشبى سْطاى ثِ هطکع نٌبیغ زؾشی قْط سْطاى سجسیل قس.
حوبم ًَاة زض ؾبل  ۵۹۴۱سَؾٍ ؾبظهبى هیطاص فطٌّگی ثب قوبضُ ۵۲۱۱۱
زض فْطؾز آطبض هلی ایطاى ثِ طجز ضؾیس.

آررثبیجبنشرقی ثب شعبر "وًريزي متفبيت" ثٍ استقجبل مسبفران وًريزي میريد
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هسیطکل ازاضُ
هیطاص فطٌّگی ،گطزقگطی ٍ نٌبیغ زؾاشای
آشضثبیجبىقطقی سبکیس کطز ۶اضائِی ذسهبر
ًَضٍظ  ۵۲ثب قؼبض "ًَضٍظی هشنبٍر" اًاجابم
هاای قااَز .ثااِ گااعاضـ ایؿااٌااب ،هااٌااُااقااِ
آشضثبیجبى قطقی ،هطسًی آثساض زض جلؿاِ ی
ؾشبز اجطایی ذسهبر ؾنطّبی اؾشبًی ،اظْابض
کطز ۶قؼبض اضایِی ذسهبر هشنبٍر ٍ افعایف
کینیز ذسهبرًَ ،ضٍظگبُ ٍ ثاطًابهاِ ّابی
ٍیػُ ی آى ،ایجبز ًكبٌ زض جبهؼِ اظ جاولاِ
ثطًبهِّب ثطای ًَضٍظ  ۵۲اؾز .ؾؼیس کٌؼبًی ،
ضئیؽ جوؼیز ّالل احوط آشضثبیجبىقطقای،
ًیع زض ایي جلؿِ اظْبض کطز ۶کویشِی ذسهبر
اهساز ٍ ًجبر ثِ هؿئَلیز ّالل احوط اؾاشابى
ًیع ثِ هبًٌاس ؾابل ّابی گاصقاشاِ آهابزُ ی
ذسهز ضؾبًی ثِ هؿبفطاى ًَضٍظی اؾزٍ .ی
افعٍز ۶سوبم دبیگبُّب آهبزُثبـ کبهل ثاَزُ ٍ
ػالٍُ ثط دبیگبُ طبثز ،دبیگابُ ّابی ؾایابض ٍ
ًَضٍظی ًیع ایجبز قسُ اؾاز ٍ ّاواناٌایاي
هؼبًٍز جَاًبى ًایاع چابزضّابی ضاّاٌاوابی
ًَضٍظی ضا ثطدب کطزُ ٍ هؿبفطاى ضا ضاٌّوابیای

ذَاٌّس کطزٍ .ی سبکیس کطز ۶ذیوِّبی ًوبظ
ًیع جْز ثطدبیی ًوبظ هؿبفطاى زض ًظط گطفاشاِ
قسُ اؾز ٍ هبًاَض زٍضُ ا ی ٍیاػُ جاْاز
ثبظآهَظی ًیطٍّب زض ثْوي هبُ ٍ سحز ػٌاَاى
هؿبثقبر ایظبض زض ایي ضاؾاشاب ثاطگاعاض قاس.
کٌؼبًی ثیبى کطز ۶هبًَض اؾنٌسهبُ ًیع ثب ّاسف
اػالم ًقُِ ی ننط ثطگعاض های قاَز ساب زض
نَضر ثطٍظ حبزطِ ،ؾطیؼبً هحل ٍقَع حبزطِ
ضا سكریم زّینٍ .ی هشصکط قس ۶ضاّاٌاوابی
ًَضٍظی جْز قٌبؾبیی ثبظاض سجاطیاع ًایاع اظ
زیگط هحَضّبی فؼبلیز ّالل احاواط اؾاشابى

سیالة تبریخ را از خبك ثیرين كشیذ
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ؾیل کِ ّوَاضُ ذطاثی ثِ ثبٍض هی آٍضز،
ایي ثبض ثب ذَز سبضید ّن آٍضزُ ٍ کشیجِ ّبی ظیط ظهیي هابًاسُ ضا اظ زل
ذبک ثیطٍى کكیسُ اؾز.ذجطگعاضی هْط – گطٍُ اؾشبى ّبّ ۶ویكاِ ٍاغُ
ؾیل ثب ذطاثی  ،آؾیت ظزى ٍ ٍیطاًی ػجیي قسُ اهب زض جَین قْاطؾاشابى
الضؾشبى اؾشبى فبضؼ ایي ثبض قًیِ کوی فطق هی کٌس.
زض ؾیالة ّبی چٌس ضٍظ اذیط ،ایي ثبض ؾیل ٍ ثبضاى کبضکطز فطٌّگی دیسا
کطزُ اًس ٍ کشیجِ ّبی سبضیری هسفَى زض الیِ ّبی ظیطیي ظهیي ضا ًوبیابى
ؾبذشٌس.زض ایي ذهَل هسیط دبیگبُ هیطاص فطٌّگی الض ثاِ ذاجاطًاگابض
هْط گنزَ ۶ی چٌس ضٍظ اذیط یکؿطی کاشایاجاِ ثاط اطاط ؾایال اظ ظیاط
ظهیي ًوبیبى قس کِ ثركی اظ آًْب ،ؾٌگ قجطّبیای هاشاؼالاق ثاِ زٍضاى
اؾالهی ثَزُ اًس.ذكبیبض قیجبًی افعٍز ۶ثِ هحى اَالع اظ ایاي ضٍیاساز،
دبیگبُ حنبظز ثِ ّوطاُ دبؾگبُ اًشظبهی ثِ هٌُقِ هطاجؼِ ٍ کشایاجاِ ّاب ٍ

شبٌ عجبس
سردار سپبٌ شبَسًن
محمدرضا صافیان اصفهانی
مقدمات و مناصب عصر صفوی (شاه عباس)
ازاهِ اظ قوبضُ قجل۶
ط :دیوان بیگی
(زیَاى ثیگی) ًیع اظ اضکبى زٍلز ننَی ثَز ٍ ،ثب ػٌبٍیي ػبلیجبُ ٍ
هقطة الربقبى ذَاًسُ هی قس .زیَاى ثیگی ّط ّنشِ چاْابض ضٍظ ثاب
نسضذبنِ ٍ نسض الووبلک زض کكیک ذابًاِ ،کاِ هاراهاَل
(زیَاى ثیگیبى) ثَز ،هی ًكؿز ٍ ثِ زػبٍی هطثٌَ ثِ قاشال ٍ اظالاِ
ثکبضر ٍ کَض کطزى ٍ قکؿز زًساى یب (احساص اضثؼِ) ضؾیاسگای
هی کطز .اجطای احکبم قطػی ٍ هطاقجز زض ًظن ٍ آضاهاف قاْاط
اننْبى ٍ جلَگیطی اظ سؼسیبر اقَیب ثط يؼینبى ًیع اظ ٍظبیاف ٍی
ثَز .زٍ ضٍظ زیگط ّنشِ ضا ّن زض ذبًِ ی ذَز ثِ زػبٍی ػطفی های
ضؾیسٍ ،لی اگط زػَی زضثبضُ ی هبلیبر زٍلز یب َاطف زػاَی اظ
جولِ ی ظیطزؾشبى ٍ هالظهبى ٍظیط اػظن ثَز ،اى ضا ثِ ٍظیط هطاجؼاِ
هی کطز.
زػَای هطثٌَ ثِ قَضچیبى ٍ غالهبى ٍ کبضکٌبى زٍلشربًِ ی قابّای
ضا ًیع ضیف ؾنیساى ٍ ضٍؾبی ّط زؾشِ هی فطؾشبز.
زیَاى ثیگی زض حقیقز ثط اهَض قًبئی کكَض ًظبضر های کاطز ٍ
سوبم قَاًیي حقَقی ٍ جعایی ثِ زؾز اٍ ٍ زؾشیبضاًف اجطا هی قاس.
حشی هطزم ٍالیبر ّن اگط اظ احکبم قکبیز زاقشٌس ،ثِ اٍ هطاجاؼاِ

اؾز" .ػلی سقی ظازیِ" ،هاؼابٍى زضهابًای
زاًكگبُ ػلَم دعقکی سجطیع ًیع زض ایي جلؿاِ
ٍ ثب اقبضُ ثِ ثاطًابهاِ ّابی ًاَضٍظی ؾاشابز
زاًكگبّی ػلَم دعقکی اؾشبى گنز ۶هابًاَض
 ۵۱اؾنٌس ّوعهبى ثب ؾطاؾط کكَض ٍ ثِ هٌظَض
آهبزگی ٍ اثالؽ ٍظبیف ثطگعاض ذَاّس قاس.
ٍی افعٍز ۶اکیخ ًاظابضسای اؾاشابًای ساب ۵۱
فطٍضزیي فؼبلیز هیکاٌاس ٍ ؾابظهابى زّای
ؾطٍیؽ ّبی ثْساقشی ،ظائطؾطاّبّ ،اشال ّاب،
ضؾشَضاىّب ٍ ّونٌیي ًظبضر ثط اهبکي سْیِ ٍ
سَظیغ غصاّبی ؾطضاّی ًیاع ثابیاس زض ضاؼ
ثطًبهِّب قطاض گیطزٍ .ی ثب اقبضُ ثِ ثطًبهِّب زض
ثرف زضهبى گنزّ ۶یچ گًَِ سؼاُایالای زض
هطاکع ثیوبضؾشبًی ٍ ضازیَلَغی ّب ٍ هاطاکاع
ػکؿجطزاضی ًساضین ٍ ًیطٍّبی زضهابًای زض
سوبهی ایبم ًَضٍظ آهبزُی اضائِی ذسهبر ثاِ
هؿبفطاى ٍ قْطًٍساى ّؿاشاٌاس .ساقای ظازیاِ
ذبَطًكبى کطزّ ۶ونٌیي سوبهی ٍظابیاف ٍ
هؿئَالى هطسجٍ کِ ثبیس زض ایي ایابم ثاط ؾاط
دؿز ذَز حبيط ثبقٌس ،زض یاک کاشابثاناِ
چبح ذَاّس قس.

ؾٌگ قجطّب ضا ثِ دبؾگبُ هٌشقال
کطزًسٍ.ی ثب اقبضُ ثِ ایٌکِ ثاِ
ًظط هی ضؾس هحلی کِ کشیجِ ّب
زض آى کكف قاسُ قاجاطؾاشابى
سبضیری ثاَزُ ثابقاس ،افاعٍز۶
هبهَضاى یگبى حنبظز هایاطاص
زض هٌُقاِ حابياط قاسُ ٍ اظ
هحََِ هطاقجز هی کٌٌس سب کبضقٌبؾبى ثطای ثطضؾی ّبی ثیكشط ثِ جاَیان
اػعام قًَس.هسیط دبیگبُ هیطاص فطٌّگی الض ثب اقبضُ ثِ دیكیاٌاِ سابضیارای
هٌُقِ ًیع ثیبى کطز ۶هطزم جَین اظ قطى ؾَم ّجطی هؿلاوابى قاسًاس ثاِ
ّویي ذبَطآطبض زٍضاى اؾالهی ثِ ٍفَض زض هٌُقِ ٍجَز زاضز.
قیجبًی قسهز آطبض کكف قسُ ضا هطثٌَ ثِ قطى  ۳یؼٌی  ۳۱۱ؾبل زاًؿاز
ٍ افعٍز ۶زض قْط جَین ٍ زض ًعزیکی ایي هٌُقِ زٍ اهبهعازُ ثِ ًبهْبی اثای
احوس ٍ قبُ هٌهَض ٍجَز زاضز کِ ًكبى زٌّسُ احشوبل ٍجَز قجطؾشبى زض
هٌُقِ اؾز.
هاای کااطزًااس ٍ ،اٍ ثااِ
قکبیبر ایكبى ضؾیسگای
هی کطزًس ٍ حقیقز ضا ثِ
ػطو قبُ هی ضؾابًایاس.
قبُ ذاَز ًایاع گابُ ثاِ
کكیک ذبًِ هی ضفاز ٍ
ثب زیَاى ثیگی ٍ نسٍض ثِ
قکبیبر هطزم هی ضؾیس.
حقَق زیَاى ثایاگای زٍ
اٍاذط زٍضُ ی ناناَی
دبًهس سَهبى ثاِ ػاٌاَاى
هَاجت ًَز ٍ زٍ سَهبى ٍ
ؾِ ّاعاض ٍ کؿاطی ثاِ
ػٌَاى سیَل ثَز ٍ ،گبُ ًیع زُ ّعاض سَهبى هی گطفشِ اظ جطایوای ّان
کِ هقهطاى هی دطزاذشٌس .زُ یک ثِ اٍ هی ضؾیس ٍ چٌبى کِ یکی اظ
هَضذبى ًَقشِ اؾز ،اگط هطز زضؾز کبضی ثَز الاقال ؾابلای ؾاِ
ّعاض سَهبى زضآهس زاقز.
ی :میرشکارباشی
نبحت ایي هقبم کبض قکبضگبُ ضا ازاضُ هی کطز ٍ ػٌَاى قاَقانای
ثبقی ّن زاقز ،ثیف اظ ّعاض ًنط ظیطزؾز اٍ کبض های کاطزًاس ٍ
هَاجت اٍ ّكشهس سَهبى ثَزٍ ،لی ثِ ػٌَاى ضؾَم ًیع ؾابلای ناس
سَهبى اظ نیبزاى قطٍاى ،یکهس ٍ دٌجبُ سَهبى اًؼابم اظ اضاهاٌاِ ی
جلنب ،ثیؿز سَهبى اظ ظضزقشیبى اننْبى هی گطفز.
ؾالذبى ٍ کلِ دعاى ٍ هطؽ فطٍقبى ًیع ّوِ ؾبلِ هجلغی ثِ اٍ ضؾاَم
هی زازًس.
ازاهِ زاضز

ثطع ّبی زٍ قلَی هبلعی اظ ؾبل  ۵۵۵۴سب ۱۱۱2زض ناٌاؼاز
ثطع ؾبظی حطف اٍل ضا هی ظزًس.
آشیانه پرنده

َطح هَاع ثٌبیی ظیجب کِ اؾشبزیَم هلی چیي اؾز  .ایاي ثاٌاب
هؼطٍف ثِ آقیبًِ دطًسُ اؾز ٍ ثعضگشطیي ؾبظُ ؾبذشِ قاسُ
اظ فلع ثِ قوبض هی ضٍز کِ  ۱ؾبل ؾبذز ٍ سکوایال آى ثاِ
ََل اًجبهیس.
کلیسای جامع پوشیده از رنگ های آبنبات

ثٌبیی ثؿیبض ظیجب ٍ قبز ؾطقبض اظ اًاطغی ،زضذایابثابى ثؿایال
هؿکًَوًَِ ثی ًظیطی اؾز کِ اؾشؼساز ٍ ًجَؽ ضٍؼ ّب ضا ثِ
هؼطو ًوبیف گصاقشِ اؾز.
جسیره ساخته دست بشر
ّط چٌس ایي سهَیط سب حس هوکي سهَض ؾبذشِ ثكاطی ثاَزى
جعیطُ ضا غیط هوکي هی کٌس اهب ٍاقؼیز ایي اؾز کِ ساوابم
اجعا ؾبذشِ قسُ ایي جعیطُ اظ هَاز ٍ ههبلح ؾبذشِ قسُ ثاِ
زؾز اًؿبى کبهل قسُ  .جعیطُ دبلن ایؿلٌس( ًرل ذطهاب) زض
زثی اؾز کِ َطح هؼوبضی ٍ هٌْاسؾای ذابضق الاؼابزُ ٍ
ثطجؿشِ ای ثِ قوبض هی ضٍز.
گنبد دو هسار ساله
َطحی اضظقوٌس ٍ زقیق ثِ جب هابًاسُ اظ گاصضگابُ سابضیاد
اًگلؿشبى  .ایي دطزُ گٌجسی هشؼالاق ثاِ ظهابى ّابی ثؿایابض
اکٌَى زض حبل اظ ثیي ضفشي اؾز ،اهب ایي اطط زض جٌَة لٌاسى
ّن چاٌابى ساَجاِ ثؿایابضی ضا ثاِ ذاَز جالات کاطزُ
اؾز ٍقگنز ظزُ هی کٌس.
زندگی آینده در زمان حال
ایي ثٌب ثب ًبم السیي ذَز ثیَؾنیط  ٍ ۱الًگ ثاٌابیای کابهاال
هجْعً ،وبیبًگط ثعضگشطیي ٍ ًعزیک سطیي َاطح هاواکاي ٍ
هٌبؾت ظیؿز هحیُی اؾز کِ سب ثِ حبل ؾبذشِ قسُ اؾز.
سنگ بنایی از شعر
جطزى اسنس ۱۱۱ ،ؾبل قجل اظ هیالز هؿیح َ ،طح فَق الؼابزُ
ای ضا اظ ذَز ثط جبی گصاقشِ اؾاز کاِ ّان اکاٌاَى زض
فْطؾز ّنز اطط ذبضق الؼبزُ جْبى قطاض زاضز .ایي اطط داشاطا
ًبم زاضز ٍ ثب حکبکی ثط ضٍی ؾٌگ ّبی ثیبثبًی  ،جٌگ ّب ٍ
زضگیطی ّبی ظهبى ذَز ضا ثِ سهَیط کكیسُ قسُ اؾز.

