ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺴﺘﺎن
ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺬﻫﺒ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ و داﺧﻠ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒ و زﯾﺎرﺗ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺬﻫﺒ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ
ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻫﻢ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
از اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ در ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﻮﺳ اﻟﺮﺿﺎ)ع(،
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن در آن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼ
در ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﺗﻮس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺎﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮم اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،ﺷﻬﺮی در اﻃﺮاف ﺣﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ
و ﻣﺬﻫﺒ اﯾﺮان در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل  20ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ از
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﺑﺮای زﯾﺎرت آن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺳﻔﺮ ﻣﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺤﺪوده دﻓﻦ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف آن در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺮم

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮم ،ﮔﻨﺒﺪ ،ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺻﺤﻦ ﻫﺎ،
اﯾﻮان ﻫﺎ ،رواق ﻫﺎ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﭙﺎد ﻣﺸﻬﺪ
دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﮔﺮدﺷﺮی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺷﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎغ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر و ﮐﻤﯿﺎﺑ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧ ،آﺳﯿﺎﯾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را ﺑﺮای
ﻧﻬﺪاری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﻤ از
داﻣﭙﺰﺷﺎن ﻣﺎﻫﺮ در ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌ ﻫﻔﺖ ﺣﻮض
ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌ ﻫﻔﺖ ﺣﻮض ﻣﺸﻬﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود .اﯾﻦ ﻣﺎن
ﺷﺎﻣﻞ  7ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎران ﻫﺎی
اﺳﯿﺪی در ﺑﺴﺘﺮ ﯾ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮق در ارﺗﻔﺎﻋﺎت رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آب در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،وﺳﻌﺖ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﯾ اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ .آﺑ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺣﻮض ﺟﺮﯾﺎن دارد
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻮض ﺑﻪ ﺣﻮﺿ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰد و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮش
را اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ.ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌ ﻫﻔﺖ ﺣﻮض در دل ﮐﻮه ﻫﺎی ﺧﻠﺞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 7
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
را ﭘﺎرک ﮐﺮده و ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ را ﭘﯿﺎده ﺑﺮوﯾﺪ.

ﭘﺎرک و ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻣﻠﺖ ﻣﺸﻬﺪ
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺎرک و ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ .ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﯾ از ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎرک دارای
اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺷﻬﺮﺑﺎزی ،ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ورزﺷ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ و
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨ‐ﻫﻨﺮی اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗ ﭘﺎرک ﻗﺮار دارد.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﭼﺮخ و
ﻓﻠ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺮخ و ﻓﻠ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آن  80ﻣﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ
ﯾ دﯾﺮ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺎرک ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﻗﺪﯾﻤ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ
وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻠﻮار ﻋﺮﯾﺾ و
زﯾﺒﺎی وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آزادی ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد در ﺳﺎل ۱۳۴۸
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟ آن ،ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﻠ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤ وﻗﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم
ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻗﺪﯾﻤ ﺑﺎ ﭘﺴﺘ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و درﺧﺘﺎن ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر و
رودﺧﺎﻧﻪ ی ﻓﺼﻠ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺟﺎﯾﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺎی دور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﯿﻼﻗ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎغ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ دارای ﺷﻬﺮ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک
ﺷﺎدی ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﺑﺎغ وﺣﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎغ وﺣﺶ وﮐﯿﻞ
آﺑﺎد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﻣﺸﻬﺪ و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎغ وﺣﺶ دارای

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ،آﺑﺰی ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﻣﻮزه ﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ
از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻧﺎن اﺷﺎره
ﮐﺮد .ﻣﻮزه ﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻃﺮاﺣ ﻣﻮزه ،اﺳﺎس ﻃﺮاﺣ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘ‐اﯾﺮاﻧ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ )آﺟﺮ اﯾﺮاﻧ ،ﮐﺎﻫﻞ ،ﭼﻮب و ﮔﭻ( و ﻫﻨﺮ اﺳﺘﺎد ﮐﺎران در
ﺧﻠﻖ رﺳﻤ ﺑﻨﺪی و ﮔﺮه ﭼﯿﻨ ﻫﺎ و… ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮزه،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮزه ﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮزه ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ آرد ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺬراﻓﺸﺎﻧ ،ﮔﻨﺪم ﭼﯿﻨ ،ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻮﺑ ،اﺑﺰار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺎس ،آﺳﯿﺎب
آﺑ ،آﺳﯿﺎب ﺑﺎدی ،اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨ ،ﻧﺎن ﺗﻨﻮری ﺳﺎج و ﻧﺎن ﺗﻨﻮری ﺳﻔﺎل
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﺺ اﭘﺮ ﮐﻪ ﯾ از آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی زراﻋ
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم درآﻣﺪه اﺳﺖ.

روﺳﺘﺎ و ﻏﺎر ﻣﻐﺎن ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و ﻏﺎر ﻣﻐﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎده ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻤ
ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻮه ﺧﻠﺞ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و ﻏﺎر
ﻣﻐﺎن ﻣﺸﻬﺪ رﺳﯿﺪ.ﻏﺎر ﻣﻐﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران دوم زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ
آن از اﻟﺒﺮز و دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﮐﻒ ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﻏﺎر ﻣﻐﺎن در اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻫﺎ
ﻣﺮﻃﻮب و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻏﺎر دارای دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ و راﻫﻬﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻢ ﺷﺪن ﺑﺎﻻﺳﺖ.
از ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﻏﺎر زﯾﺒﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎﻻﮐﺘﯿﺖ ) (Stalactiteو اﺳﺘﺎﻻﮔﻤﯿﺖ
) (Stalagmiteﮐﻪ از ﺟﻨﺲ آﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ آوﯾﺰان اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒ
را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در درون ﻏﺎر ﭼﺸﻤﻪ آﺑ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮزﻻﻟ و
ﮔﻮاراﯾ آن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد اﺳﺖ .درون اﯾﻦ ﻏﺎر ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد

ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﯾ از اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ  ۲۵ﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،درون ﺑﻌﻀ از آﻧﻬﺎ ﺧﻔﺎشﻫﺎﯾ
ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻏﺎر ﭘﺮﺗﺎﻫ ﺑﻪ ﻋﺮض  ۳۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ وﺟﻮد
دارد.

ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ و ﺣﻤﺎم ﻣﻬﺪی ﻗﻠ ﺑﯿ
ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ و ﺣﻤﺎم ﻣﻬﺪی ﻗﻠﺑﯿ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از آﺛﺎر ﻣﻠ
اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم وﮔﺮدﺷﺮان اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﻤﺎم
ﺷﺎه و ﺣﻤﺎم رﺿﻮی ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل 67داﯾﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ از ﺣﺪود ﺳﺎل
 69ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮوﮐﻪ درآﻣﺪه و از ﺳﺎل  78ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﻣﺮﻣﺖ آن آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻤﺎم – ﻣﻮزه ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺳﺮﺑﯿﻨﻪ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﺻﯿﻞ و زﯾﺒﺎی آن ،ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎه ﻧﺸﯿﻦ،
ﻏﺮﻓﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺶ ،ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺴﻨﻮﺟﺎت ،ﻏﺮﻓﻪ ﭘﻮﺷﺎک ،ﻫﺸﺘ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺪر ،ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ،
ﻏﺮﻓﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﺎم ،ﻏﺮﻓﻪ ﺣﻨﺎﺑﻨﺪان ،ﻏﺮﻓﻪ روﺷﻨﺎﯾ ،ﮔﻠﺨﻦ ﯾﺎ آﺗﺸﺨﺎﻧﻪ و ﭼﺎﻟﻪ
ﺣﻮض.

ﻣﻮزه ﻧﺎدری
ﻣﻮزه ﻧﺎدری در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎد ﺑﻮدی از ﻧﺎدر
ﺷﺎه اﻓﺸﺎر و ﻣﻌﺮﻓ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ادوات ﺟﻨ آن دوره ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ
اﺻﻠ ﺑﻨﺎ ،دو ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آراﻣﺎه ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻨﺎﯾ اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻧﺎدری در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎدﺑﻮد ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺷﻨ ﺳﯿﺤﻮن ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠ اﯾﺮان در ﺑﺎغ ﻧﺎدری
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ
اداره ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎﻟ آراﻣﺎه ﻧﺎدر ،آراﻣﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘ ﺧﺎن

ﭘﺴﯿﺎن ﺳﺮدار ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮار دارد.

ﭘﺎرک ﻋﻠﻤ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎزﯾﻤﺎ
ﭘﺎرک ﻋﻠﻤ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎزﯾﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﻪ ﻣ ﺗﻮان در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﭘﺮواز ﻫﻤﭽﻮن ﯾ ﺧﻠﺒﺎن ﭘﺮواز روی ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ژﯾﺮوﺳﻮپ ﻓﻀﺎﯾ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻓﻀﺎ
ﻧﻮردی و ﺷﺒﻪ ﺑ وزﻧ راﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﺑﺎزﯾﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎوﺷﺮی در
ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در آﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی)ﭘﻼﻧﺘﺎرﯾﻮم( ﻓﻀﺎی ﻻﯾﺘﻨﺎﻫ
آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و در آﮐﺎدﻣ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭘﺰﺷ ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭘﺮﺳﺘﺎر از ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ درﻓﻀﺎی
ﺧﺼﻮﺻ اﺗﺎق رﺑﺎن ﺻﻮرﺗ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺑﻠﻮغ )ﺟﺴﻤﺎﻧ و رﻓﺘﺎری(و ﯾﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺎرک ﺑﺎزﯾﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻼت ﻧﺎدری ﻣﺸﻬﺪ
ﮐﻼت ﻧﺎدری ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺎﻣﺶ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ و ﻗﺼﺮ ﻧﺎدر ﻣﻌﻨ ﻣدﻫﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از
ﻗﺼﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘ ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎدرﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .ﮐﻼت ﻧﺎدری ﻓﻼت وﺳﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮز ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﺮوزی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟ آن در ﺧﺎک ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻼت ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﺰدﯾ ،ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﺑﺨﺼﻮص آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎی ارﺗﻨﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ آﺑﺸﺎر واﻗﻊ در ﺗﻔﺮﯾﺤﺎه زﯾﺒﺎی ارﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ
و ﯾﯿﻼﻗ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻼت ﻧﺎدر ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻔﺮﯾﺤﺎه ارﺗﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺑﺸﺎرﻫﺎی

زﯾﺒﺎ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﺮﺑﻪ ﻓﻠ ﮐﺸﯿﺪه و ﻏﺎر آﺑ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﺶ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﮔﺮدﺷﺮان اﯾﺮاﻧ و ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﺟﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﺖ و وارد ﺟﺎده ﮐﻼت ﻧﺎدر ﺷﺪ.

