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(شبانكاره) ..منطقة ريفية سياحية في بوشهر
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بناه السلجوقيون في اصفهان

جامع کلبایکان؛ تحفة معماریة اسالمية ایرانیة

ال��وف��اق /متتاز حمافظة بوشهر واملناطق
احمليطة بها على الرتبة املناسبة واملرتفعات
ذات اجل �م��ال �ي��ة ال �ع��ال �ي��ة وال� �س ��دود ال�ك�ب�يرة
وال� �ص� �غ�ي�رة وامل� �ن ��اط ��ق ال ��ري �ف �ي ��ة اجل�م�ي�ل��ة
وم��زارات �ه��ا وابنيتها التأرخيية ومرتفعاتها
اخلضراء وعيون املياه والسهول الالفتة للنظر
والفريدة خاصة يف فصل الشتاء ،لذا تعترب

م��ن االم��اك��ن السياحية البديعة والالفتة
وفيما يلي اهمها.
املدينة القدمية شبانكاره تبعد مسافة 95
كيلومرتا مشال شرق مدينة بوشهر ،عاصمة
حم��اف�ظ��ة ب��وش�ه��ر ،وت�ت�ب��ع م��دي�ن��ة دش�س�ت��ان.
وباحتوائها على طبيعة بكر ووديان وعيون ماء
مجيلة ،ومل تلمسها يد ،هي من اهم االماكن

السياحية باحملافظة.
مدينة شبانكاره هي مركز ناحية شبانكاره،
ونظراً الحتوائها واملناطق احمليطة بها على
ال�ترب��ة امل�ن��اس�ب��ة وامل��رت �ف �ع��ات ذات اجلمالية
العالية والسدود كبريها وصغريها ومناطقها
الريفية اجلميلة ومزاراتها وابنيتها التأرخيية
ومرتفعاتها اخلضراء وعيون املياه والسهول

يعترب جامع كوهرشاد او كلبايكان يف حمافظة اصفهان وسط البالد من االبنية
العظيمة والتارخيية اليت مت بناؤها يف العهد السلجوقي القرن السادس اهلجري وهو
النموذج الكامل والبارز للفن االسالمي االيراني ،حيث استخدم يف بنائه مجيع السمات
وامليزات اخلاصة بأساليب العمارة االيرانية واالسالمية التقليدية.
وتقع يف اجلزء األوس��ط من مدينة كلبايكان يف غرب حمافظة أصفهان يف إيران،
واليت تقع على بعد  365كم من طهران و  200كم من أصفهان .وتشتهر كلبايكان
بكبابها املسجل على الصعيد الوطين .كلبايكان هي إحدى املدن القدمية يف حمافظة
أصفهان .هذه املدينة يعود تارخيها إىل العصر الساساني،
مسجد كلبايكان هو أح��د أه��م املساجد التارخيية يف العصر السلجوقي ومعامل
كلبايكان .يقع املسجد يف شارع جامع .مت بناء املسجد عام  508هـ ويف عهد أبي شجاع.
وبُين هذا املسجد بأمر من أبي نصر إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بابا عبد امللك .اسم
هذا الشخص مكتوب يف أحد نقوش املسجد .مت تسجيل هذا النصب التارخيي يف قائمة
اآلثار الوطنية اإليرانية رقم  191يف  9من مرداد  1312هـ.

ال�لاف �ت��ة للنظر وال �ف��ري��دة خ��اص��ة يف فصل
الشتاء ،هي من االماكن البديعة والالفتة يف
حمافظة بوشهر.
ومن املعامل اجلاذبة يف هذه املنطقة ميكن
ذكر السهول واملرتفعات على اطراف عني ماء
بيدو ،عني ماء خاني ،وادي دمكت ،وادي سور،
عني ماء ليسو ووادي قاش دراز.

تضم شالل لت مال وسفح جبل االرواح الحجرية

قرية ورديج في طهران ..مناظر خالبة وبساتين عامرة

قرية واريش

● ●عمارة املسجد
امل�س�ج��د م�ب�ني ب��ال�ك��ام��ل م��ن اآلج ��ر وأس��اس��ات��ه ف�ق��ط م��ن احل �ج��ر .حي�ت��وي مسجد
كلبايكان على فناء كبري وصحن وقبة كبرية من الطوب .يعود املسجد إىل عهد
حممد بن ملكشاه السلجوقي .من مميزات املسجد وقبته وجود العديد من النقوش
احلجرية والعديد من الزخارف من العصر السلجوقي .تبلغ مساحة مسجد كلبايكان
الكبري باستثناء الشرفات والغرف والشرفات حوالي  1600مرت مربع وارتفاع القبة 22
مرتا وأبعاد القبة من الداخل  12 × 12مرتا  .ومن أهم أماكن املسجد قبته اليت تعود
إىل العصر السلجوقي .تتميز القبة بتصميم مجيل مع أعمال رائعة من الطوب ،حيث
ميكن رؤية أمناط إسالمية وهندسية مع بعض اجلص على الطوب .تعترب أعمال الطوب
يف القبة السلجوقية فريدة من نوعها ،واليت حتتوي أيضا على مقرنصات مربعة الشكل.
ويوجد يف وسط صحن املسجد بركة مياه كبرية ،وهي إضافة إىل كونها مكانا
لوضوء املصلني ،تزيد من مجال هذا املسجد.

قرية ورديج

سفح جبل االرواح احلجرية

● ●سفح جبل االرواح احلجرية
يف مش ��ال غ ��رب ط� �ه ��ران ،وع �ل��ى ب �ع��د مسافة
بسيطة منها ،توجد منتطقة مبهرة للنظر تشكل
لوحة منحوتة على يد الطبيعة وتعترب من أمجل
ما يكون.
يف حالة عدم الدخول اىل قرية ورديج ،وبعد
ع�ب��وره��ا يصل ال��زائ��ر اىل منطقة على سفح
جبل ارواح سنكي (االرواح احلجرية) ،ليشاهد

شالل لت مال

الوفاق /يف اعلى أو مشال حملة ورد آورد يف
طهران ،يوجد طريق معبد باالسفلت متعرج
وجبلي ،يشبه الطريق اىل حفيد االئمة داوود.
وه ��ذا ال�ط��ري��ق اجلميل ميتد على ط��ول نهر
جيري يف وا ٍد ضيق وعميق يقع غرب وادي كن،
ويصل قرية وردي��ج ثم ينتهي يف قرية واري��ش.
ويف هذه املنطقة ،وعلى اط��راف وجبانب قرية
وردي ��ج الصغرية واخل �ض��راء ،رمس��ت الطبيعة
م �ن �ظ��راً خ�لاب �اً ي��داع��ب ال �ع �ي��ون ال�ت�ي تشاهد
صخوراً حنتتها عوامل التعرية لتصبح متاثيل
واشكا ًال الفتة.
وحتتوي هذه املنطقة ايضا على اماكن اخرى
سياحية مثل شالل لت مال وسفح جبل االرواح
احلجرية ومرتفعات بهنة حصار وحفيدة االئمة
بي بي رزين قمر ،وغريها.
يذكر ان قرييت وردي��ج وواري��ش هما جزء من
ناحية كن وسولفان بطهران ،واصبحتا مؤخراً
ضمن املنطقة البلدية الثانية والعشرين ،وأول
بداية ورديج هو شارع الشهيد ورديج الذي يرتفع
عن سطح البحر مبقدار 1850مرتا .وهذه القرة

هي اكرب قرى منطقة مشال غرب طهران.
يشار اىل اح ��واض امل��اء يف مش��ال القرية اليت
يستفاد منها جل�م��ع م �ي��اه االن �ه��ر وع �ي��ون امل��اء
واملياه السطحية لسقي البساتني وللشرب ايضا.
وت ��وج ��د وس ��ط ال �ق��ري��ة ب�س��ات�ين ك �ب�يرة ع��ام��رة
باشجار اجلوز والتفاح والكاكي والتوت .وهناك
يف اق�ص��ى جنوبها ت�ت��واج��د مساكن القرويني
وال�ك�ث�ير  م��ن شبابيكها حمطمة مم��ا ي��دل على
خلوها من ساكنيها وبني دور االهالي واحملليني،
تشاهد فيالت كبرية وصغرية ومبختلف االشكال
وااللوان.
يبلغ عدد سكان قرية ورديج حنو  500شخص،
ال ي�ت��واج��دون مجيعاً يف اي حل�ظ��ة .وحيصلون
على مياههم من عيون املاء العديدة خاصة عني
شاه وبااورزا.
ون�ظ��را ل��وج��ود ه��ذه القرية يف منطقة جبلية
فانها حتضى مبناخ معتدل يف الفصول احلارة،
وب��ارد وج��اف يف الفصول ال�ب��اردة ،وال�برودة تصل
اىل حد جيرب فيه القرويون على مغادرة منازهلم،
حتى جميء الربيع.

● ●شالل لت مال
ك�ل�م��ة ل ��ت ت�ع�ني ح�ج��ر وم� ��ال ت�ع�ني ف ��رك او
دلك أو دعك ،وأسم الشالل هو وصف لدعك
املياه للحجر .اما االنهر املومسية بهذه املنطقة
فتجري فقط من منتصف الشتاء حتى نهاية
الربيع ،وللوصول اىل ش�لال لت م��ال ،يستغرق
ذلك ساعة من املشي من الطريق الرئيسي .وهذا
الشالل يتالف من  3شالالت صغرية تشكل منظراً
متميزاً .االول ارت�ف��اع��ه  5أم�ت��ار وال�ث��ان��ي اعلى
قليال ،اما الثالث فهو الرئيسي فيبلغ ارتفاعه 35
مرتاً ويتساقط بشكل متدرج.

امامه صخورا بأشكال متميزة مشكلة منظراً
الفتاً ممتعاً .ويفيد علم اجليولوجيا ان هذه
االشكال حصلت بسبب عوامل التعرية ،وتشبه
اش�ك��اهل��ا اج �س��ام ح�ي��وان��ات وحشية ومجاجم
بشرية.
● ●واريش ومعاملها اجلميلة
توجد قرية واريش بعد ورديج ،يف نهاية الطريق
االسفليت ،ويبلغ ارتفاعها  2250مرتا عن سطح
البحر ،وج��وه�اً اكثر ب��رودة من جو وردي ��ج ،اىل
حد ان درجة ال�برودة يف الشتاء تصل اىل حد ال
يتحمله الكثري من االهالي ،الذين يبلغ عددهم
يف الفصول الدافئة حنو  40عائلة ،ثم يتقلص
اىل اقل من  15عائلة يف الشتاء.
ي��ذك��ر ان ع�ي�ن  م ��اء واري � ��ش ت�ع�ط��ي مياهها
الوافرة العذبة اىل االهالي .وجبانب هذه العني
يتوفر مكان لقضاء عطلة نهاية االسبوع اليت ال
متحى من الذاكرة .وهذه القرية اكثر خضاراً
من وردي��ج وفيها بساتني عامرة باشجار التوت
واملشمش والكرز.

كرد»
في مدينة «شهر ُ

قرية سوادجان ..ميزات طبيعية وتاريخية خاصة
تعد قرية سوادجان ثالث أكرب قرية يف مدينة
«س ��ام ��ان» وت�ق��ع ع�ل��ى ض�ف��اف ن�ه��ر «زاي �ن ��ده رود»
ال�ك�ب�ير مبحافظة ت�ش�ه��ارحم��ال وخب �ت �ي��اري وه��ي
حتظى مبيزات خاصة طبيعية تأرخيية وثقافية
مما جعلها قبلة يقصدها السائحون سنوياً حيث
تزخر باحلدائق الغناء واالشجار الشاهقة االرتفاع،
وه��ي مكونة من جزءين أساسيني أحدهما قديم
واآلخ��ر حديث ،وبطبيعة احل��ال فاجلانب القديم
منها فيه معامل جذابة يعود تأرخيها إىل أكثر من
 600سنة .ترتفع هذه القرية مسافة  1900م عن
سطح البحر وأجوائها يف غاية الروعة واالعتدال
إبان فصلي الربيع والصيف لكنها باردة نسبياً يف
فصل الشتاء كما تتصف أراضيها بتنوع أن��واع
نباتاتها وتنتشر يف أطرافها العديد من احليوانات
الربية ناهيك عن حدائق الفواكه اليت حتفها
من مجيع نواحيها.

أشهر األطباق االيرانية
الفلفل احملشي

● ●املكونات:
كيلو فلفل رومي ،نصف كيلو حلم مفروم ،كوب ونصف ارز ،بصلة كبرية مفرومة،
ملعقتان كبريتان مسن ،ملح وفلفل وبهارات ،ملعقة كبرية بقدونس مفروم ،قليل من
النعناع اجلاف او االخضر ،ربع كيلو طماطم.

● ●طريقة التحضري:

يدعك البصل بامللح والفلفل.
ينقى االرز ويغسل جيدا ثم يصفى من مائه.
تقشر الطماطم وتقطع قطعا صغرية جداً.
ختلط مجيع املقادير بعضها ببعض بامللح والفلفل والبهار والنعناع.
يغسل الفلفل جيداً ويزال الكأس باحرتاس ثم تزال البذور العالقة به.
يغسل من الداخل وينقع يف ماء ماحل.
يصفى من املاء ويتبل بقليل من امللح والفلفل والبهارات.
حيشى باخلطة املعدة مع ترك فراغ قليل.
تزال البذور من الكأس ويقطع جزء من عنقه ثم يغطى الفلفل بالكأس املعدة.
يرص يف حلة ويوضع له مقدار من السمن وقليل من املاء املغلي اململح.
يرفع على ناء هادئة حتى ينضج ويرتب بنظام يف الطبق املعد ويقدم.

