روﺳﺘﺎي ورا
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ روﺳﺘﺎ اﻣﺎ ﻧﻪ از اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻣﺮوزی وراء روﺳﺘﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪ
ﺟﺮات ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  50ﺳﺎل از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻓﺮ ﻣﺮدم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ
ﭼ از وراءﺑﻢ ﺑﺎزم ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻢ روﺳﺘﺎی وراءدر  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ روﺳﺘﺎی ﮐﻪ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ
زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﺧﺪادادی و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨ و ﺑﺮﺧﻮرد از ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﮋ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ وﺿﻮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﺪه
ﻣ ﺷﻮد اﻻن اﮔﻪ وراء ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻦ ﭼﻮن روﺳﺘﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﻢ ﯾ ﺑﺎر ﻓﻘﻂ ﯾ
ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ ….
***************
ﻣﻌﺮﻓ روﺳﺘﺎی ورا
روﺳﺘﺎی ورا در  25ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه و در ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺷﺎﻫﻮ ﻗﺮار دارد دارای  85ﺧﺎﻧﻮار و ﺣﺪود  400ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻢ روﺳﺘﺎ از ﮐﻮﻫ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻮه رﯾﺰش ﮐﺮده
و ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﺮده اﺳﺖ و در اﺻﻞ ورا ﯾﻌﻨ رﯾﺰش ﮐﺮد اﮔﺮ روﺳﺘﺎ را از دور ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ای ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﺮف آن را ﺑﺎﻏﺎت اﻧﺎر در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻊ دراﻣﺪ ﻣﺮدم در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﻮده اﺳﺖ ودر ﺣﺪود
10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﻮن روﺳﺘﺎ در ﺳﺮ راه ﻣﺮز ﻋﺮاق ﻗﺮار دارد ﺷﻐﻞ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ آﻣﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺪ
ﺳﺎزی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد روﺳﺘﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ  50ﺳﺎل ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد
آﻣﻮزی ﺣﺪود  2/98در ﺻﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ
روﺳﺘﺎی ورا دارای ﺗﯿﻪ ﻗﺪﯾﻤ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ )رض( ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒ
در اوراﻣﺎﻧﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮﯾﺪان و ﭘﯿﺮوان آن ﺷﺨﺼﯿﺖ روزﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﺗﯿﻪ ﺟﻤﻊ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎﻓ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از زﯾﺮ ﺧﺎک رﻓﺘﻦ روﺳﺘﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮدم اﯾﻞ ﻧﺸﯿﻦ اﻃﺮاف در ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠ روﺳﺘﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و روﺳﺘﺎی اﻣﺮوزی را ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﺎﻓ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ
ﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﺪﻧ روﺳﺘﺎی ورا
ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و روﺳﺘﺎی ورا ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺟﺪا ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
روﺳﺘﺎی ورا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﭘﺎی ﮐﻮﻫ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎی اوراﻣﺎﻧﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد
دﺷﺘﻬﺎ  ,ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ روﺳﺘﺎرا ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اﻃﺮاف را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ :
-1وﺟﻮد ﭘﻞ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺮوان ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﭘﺎوه ﻧﻮدﺷﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺤﻞ
اﻣﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺷﻨﺎ و ﻣﺎﻫ ﮔﯿﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
-2زﻣﯿﻨﻬﺎی دﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﭗ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺪ ﺳﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ
زﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ
-3ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺳﺠﺎدی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای روﺳﺘﺎ ﻗﺮار دارد ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻣﺮﯾﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ
-4رﺷﺎو  :ﻣﺤﻠ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﭘﺎوه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﮔﺮدش ﻣﺮدم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ اﮔﺮ دﯾﺮ ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ ﺟﺎی ﭘﺎرک ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ

ﺟﺪای از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮﻫﻨ ﺧﺎص و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﻃﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ http://paryaablogname.mihanblog.com :

