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گردشگری

نگاهی به جاذبههای گردشگری همدان

ـــــفر به شهر

تاریخ و تمدن
ایران

امیرحسین
صالحی

روزنامهنگار

آرامگاه شیخ
الرئیس،
ابوعلی حسین
بن عبدا...
ملقب به
ابوعلی سینا،
فیلسوف،
پزشک و
دانشمند
ایرانی که به
دلیل خلق آثار
گران بهایی
هم چون
کتب قانون
و شفا شهره
جهانیان
است ،در شهر
همدان قرار
دارد

همدان به عنوان کهن ترین شهر ایران و یکی از شهرهای
تاریخی جهان ،قدمتی متعلق به دوران حکومت مادها
دارد که به همین سبب به شهر تاریخ و تمدن ایران شهرت
دارد .این شهر تاریخی در گذشته نام های مختلفی از جمله
هگمتانه ،ا َمدانه ،اکباتان ،آنادانا داشته و به دلیل موقعیت
ویژه اش پایتخت حکومت سلسله های مختلفی بوده است
که بر ایران حکومت می کرده اند .شهر زیبای همدان عالوه
بر آثار تاریخی ،جاذبه های طبیعی و گردشگری بسیاری
دارد که این شهر را به یکی از گردشگرپذیر ترین شهر
های ایران بدل کرده است .در ایران گشت این هفته با
معرفی این شهر در خدمت شما هستیم.

آرامگاهابوعیلسینا

آرامگاه شیخ الرئیس ،ابوعلی حسین بن عبدا ...ملقب
به ابوعلی سینا ،فیلسوف ،پزشک و دانشمند ایرانی
که به دلیل خلق آثار گران بهایی همچون کتب قانون
و شفا شهره جهانیان اســت ،در شهر همدان قرار
دارد .معماری بنای آرامگاه ابوعلی سینا تلفیقی از
معماری سنتی ایرانی و معماری اسالمی است .برج
آرامگاه به سبک گنبد قابوس و باغچه های آن متاثر
از باغ های ایرانی و سبک حوضچه های آن برگرفته
از حوضخانه های سنتی ایران است .اگر قصد سفر
به همدان و بازدید از این آرامگاه با شکوه را دارید از
بخش های دیگر آرامگاه همچون کتابخانه ،موزه و
تاالر آن نیز دیدن کنید.

آرامگاهابابطاهر

این شــاعر و عارف بزرگ قرن  ۴و  ۵هجری یکی از
دوبیتی سرایان مشهور ایرانی است
که پس از گذشــت
چندیــن قرن
هنو ز هم
آثار او

هتل یاس همدان
با امکانات مناسب ،قیمت مناسب
درمرکز شهر همدان درخدمت
هموطنانعزیز.
تلفن تماس رزرو

۳۲۶۲۳۴۶۴

مورد توجه بسیاری از ادبا و شعرا عصر حاضر است.
باباطاهر عالوه بر دوبیتی ،در زمینه سرودن قطعه و
غزل نیز متبحر بوده و مجموعه کلمات قصار عربی و
کتابی به نام سرانجام را نیز از خود بر جای گذاشته
است .در محوطه داخلی آرامگاه این شاعر بزرگ ۲۴
دوبیتی از سروده هایش بر روی ۲۴قطعه سنگ حک
شده و در قسمت داخلی مزار وی نصب گردیده است.
نما و فرش بنای آرامگاه وی از سنگبوده و کتبیه هایی
از کاشی را در خود جای داده است.

غارعلیصدر

یکی از غارهای تاالبی جهان و از معدود غارهای آبی
جهان که طوالنی ترین مسیر قایق رانی درون غار را
داراســت .این غار زیبا که بیش از  190سال قدمت
دارد  11کیلومتر طول دارد که به دلیل صعب العبور
بودن مسیر ،تنها  3کیلومتر از آن کشف شده است.
این غار از زمان کشف تا مدت ها دهانه بسیار کوچکی
داشت که تنها کوهنوردان حرفه ای می توانستد از آن
عبور کنند و وارد غار شوند ،تا این که در سال 1353
عبدا ...حاجیلو رئیس هیئت کوهنوردی اســتان
همدان به کمک بومیان منطقه دهانه غار را به عرض

 5متر و طول  3متر گسترش دادند تا بعد از آن این
غار به محل رفت و آمد گردشگران تبدیل شود .دمای
این غار در اکثر روزهای سال پایین بوده که آن را به
مقصد خوبی برای گردشگران در سفرهای تابستانی
تبدیل کرده است.

تپههگمتانه

هگمتانه به معنی ((محل گردهمایی)) نام تپه ای
است در مرکز شــهر همدان که طبق گفته برخی
باستان شناسان وســیع ترین تپه باستانی ایران با
مساحتی در حدود  30هکتار به شمار می رود.کاوش
های تاریخی بیانگر این است که این منطقه ،اولین
پایتخت پادشاهان و امپراتوران ایرانی بوده و قدمت
آن به  17قرن پیش از میــاد بازمی گردد .نام این
شهر کهن بیانگر این است که این منطقه محلی برای
گردهمایی مردم پیش از تشکیل سلسله ماد است.
هرودوت نیز در نوشته های خود به محل گردهمایی
مردم برای تعیین دیااکو به عنوان پادشاه اشاره می
کند که برخی هگمتانه را همــان محل می دانند.
روایات مختلف تاریخی این محل را پایتخت حکومت
ماد دانسته و بعد از آن نیز از این شهر به عنوان یکی از

پایتخت های هخامنشیان نام می برند.

گنجنامه

مجموعــه تاریخی ،طبیعــی و تفریحی گنجنامه
متشکل از کتیبه های تاریخی ،آبشار طبیعی ،غار
آکواریوم و مجموعه تفریحی گنجنامه است که به
اختصار به معرفی هرکدام می پردازیم .سنگ نوشته
های تاریخی گنجنامه که اثری به جا مانده از دوران
پادشاهان هخامنشی است روی یکی از صخره های
کوه الوند حکاکی شده است .این کتیبه های ارزشمند
در سه ستون 20سطری و به سه زبان پارسی باستان،
عیالمی و بابلی نو نگاشــته شده اند .ترجمه کتیبه
داریوش کبیر به این صورت است :آبشار گنجنامه
نیز که ارتفاعی در حدود  12متر دارد ،دارای آب های
دایمی ست .این آبشار زیبا که در فصل زمستان یخ
می بندد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از یخ
نوردان است ،بیست و یکمین اثر طبیعی ملی است
که توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده
است .غار آکواریوم گنجنامه نیز که یکی از زیباترین
جاذبه های گردشگری شهر همدان است ،به دست
مجسمه ســازان داخلی و خارجی در طول مدت 5
سال ساخته شده است .ارتفاع این آکواریوم 15
متر بوده و از  3500پوسته طبیعی و سنگفرش
تشکیل شده اســت .این غار شگفت آور در سه
بخش و دو طبقه بنا شده که در طبقه اول آبزیان
و در طبقه دوم خزندگان نگهداری و به نمایش
گذاشته می شوند .مسئولین مجموعه گنجنامه
در کنار جاذبه های تاریخی و طبیعی این منطقه
امکانات تفریحی متنوعــی از جمله تله کابین،
سکوی پرش بانجی جامپینگ ،کابل پرواز تیرول،
دیواره سنگنوردی ،پیست تریال ،تعادل هوایی
(رنجر) ،سالن بولینگ ،پیست اسکی و پیست
سورتمهســواری را نیز برای گردشگران فراهم
کرده اند تا این مجموعه را به یکی از کامل ترین
مجموعه های گردشگری ایران تبدیل کنند.

حمام یاس
جهت رفاه کلیه مسافران محترم با
امکانات مناسب وکلیه پروتکلهای
بهداشتی درخدمت مسافران
محترم
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