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گردشگری

سفر به سرزمین رودخانه های
خروشان و آبشارهای بکر

کالتــ

امیرحسین
صالحی

روزنامهنگار

بهشتـــ
خـراسان
رضــوی
قرصخورشید

مهم ترین یادگار نادرشاه افشار ،کاخ خورشید،
قصر نادر شاه افشار است .این عمارت زیبای
سه طبقه توسط اسرای هندی در این منطقه
بنا نهاده شده است .این بنا در داخل شهر
کالت واقع شده و به عنوان اثر ملی ایران به
ثبت رسیده است .این قصر در میان باغی
وسیع که به سبک باغ های ایرانی ایجاد شده
است قرار دارد .در وسط این بنای هشت
ضلعی ،برج های استوانه ای مانند در دو طبقه
قرار دارد که محل اقامت شاه و خانواده اش
بوده است .معماری خیره کننده نمای خارجی
این بنا جلوه خاصی به آن بخشیده و هر
گردشگری را مقهور زیبایی خود می کند.
شهرستان
کالت نیز
همانند گوشه
گوشه ایران
عزیز زادگاه
زنان و مردانی
است که با
سرانگشتان
هنرمندشان
به خلق آثار
بی بدیلی
میپردازند
که هر بیننده
ای را مسحور
زیباییهایشان
میکند.
حوله بافی و
نوار بافی را
میتوان از
معروفترین
هنرهای
صناعی این
شهرستان
به شمار آورد
که در سطح
شهرستان و
مخصوصآ در
زاوین ،اقداش
و الیین و به
دست زنان
هنرمند این
دیار بافته
میشوند

مسجدکبودگنبد

در فاصله  200متری شــرق کاخ خورشید ،مسجد
کبود گنبد واقع شده اســت که به دلیل رنگ کبود
کاشــی های آن به این نام خوانده می شود .صحن
مسجد مستطیل شــکل بوده و طول و عرض آن به
ترتیب  27و  19متر است .اســتفاده از کاشی هفت
رنگ ،مهمترین عامل زیبایی بنای مسجد کبود گنبد
است که با استفاده از نقوش اسلیمی و گل و بوته در
لچکیهای باالی ایوان و رواقها به کار رفتهاست .بنای
اصلی مسجد در دوره ســلجوقیان و در محل کالت
نادری ساخته شده است که پس از آن نادرشاه آن را
مرمت کرده و برخی قسمت ها را به آن افزوده است.
این مسجد مورد اقبال و احترام اقوام مختلف در طول
تاریخ این شهرستان بوده است.

شهرستان کالت یکی از زیبا ترین و تاریخی ترین شهرهای استان خراســان رضوی است که در شمال شرقی این استان و به فاصله
 145کیلومتری مشهد واقع شده است.کالت در لغت به معنای آبادانی و زیستگاه بر فراز کوه است که آب و هوای معتدل و کوهستانی
و نیز مناظر طبیعی غنی این شهرستان موید این وجه تسمیه است .زادگاه نادرشاه افشار ،وسعتی در حدود  3500کیلومتر مربع دارد
و در میان رشته کوه های هزار مسجد قرار گرفته است .اگرچه دسترسی به ییالقات این منطقه به دلیل گسترش مجدد ویروس کرونا با
محدودیت هایی مواجه شده است اما در هر صورت این منطقه مقصد گردشگری جذابی برای تابستان است .در ایران گشت این هفته
با معرفی این شهرستان در خدمت شما هستیم.

درهوآبشارقرهسو

دره قره سو در  10کیلومتری غرب شهرستان کالت و در نزدیکی روستای
قره سو قرار دارد .این منطقه کوهستانی زیبا در دل خود آبشار های بکری
را جای داده است که شادابی و طراوت بسیاری به این منطقه بخشیده اند.
طبیعت روح نواز و آب و هوای ییالقی ،آبشار های بلند و دره های باریک
از ویژگی های برجسته قره سو است .به دلیل مسیر حرکت باریک و نیمه
تاریک این دره ،نردبان های فلزی برای کمک به گردشــگران برای طی
کردن مسیر قرار داده شده است.

آبشارآبگرم

پس از عبور از گردنه ها و کوه های بسیار زیبای جاده کالت در
فاصله  75کیلومتری این شهرستان و طی مسیر فرعی حدود
هفت کیلومتری به آبشــار آبگرم کالت می رسیم .این آبشار
حدود  20متر ارتفاع دارد و از دمایی در حدود  30تا  35درجه
سانتی گراد برخوردار اســت که به همین دلیل به آبشار آبگرم
معروف اســت .اگر قصد آب تنی در این آبشار را دارید ما فصل
های بهار و تابستان را به شما پیشنهاد می کنیم.

فرهنگولباسمحیل

سد،رودخانهوآبشارهایزاوین

شــهر زاوین در  45کیلومتری مرکز شهرستان کالت واقع شده است .در
قسمت غربی این شهر و در فاصله حدود سه کیلومتری آن سدی به همین
نام و همچنین چند آبشــار زیبا وجود دارد .رودخانه زاوین به دلیل آب
رســانی به زمین های اطراف خود ســبب رویش درختان فراوان و ایجاد
پوشش گیاهی غنی در این منطقه شده که آب و هوایی خنک و دلپذیر را
در فصل های بهار و تابستان به گردشگران هدیه می کند.

شهرستان کالت نیز همانند گوشه گوشــه ایران عزیز زادگاه
زنان و مردانی اســت که با سرانگشــتان هنرمندشان به خلق
آثار بی بدیلی می پردازند که هر بیننده ای را مســحور زیبایی
هایشــان می کند .حوله بافی و نوار بافی را می توان از معروف
ترین هنرهای صناعی این شهرستان به شمار آورد که در سطح
شهرستان و مخصوصآ در زاوین ،اقداش و الیین و به دست زنان
هنرمند این دیار بافته می شوند .همچنین نقوش زیبا و طراحی
گیرای لباس های محلی عشایر کرمانج و بافته های رنگارنگ
ابریشمی را می توان گوشــه ای از هنرنمایی های مردمان این
سرزمین به شمار آورد .گلیم نیز که معموال از نخ های پشمی که
با رنگ های طبیعی رنگ شده اند تهیه می شود جلوه ای دیگر
از صنایع دستی و سوغات کالت است که بیشتر در بین عشایر
رواج دارد .نقش و نگار گلیم در سراسر ایران از جمله شهر کالت
تنوع فراوانی دارد.از دیگر ســوغات این شهرستان میتوان به
گردو ،برنج ،روغن کنجد ،عسل و زیره اشاره کرد.

