اعطای کارت های اعتباری برای سفرهای داخیل

7

خبرهای خوش سازمان گردشگری برای سفرهای نوروز 98

چنـد سـالی اسـت کـه یکـی از مهمتریـن هـدف های سـازمان میـراث فرهنگی و گردشـگری
ترغیـب هموطنـان بـه سـفرهای داخلـی اسـت .بر همین اسـاس مشـوق هـای دوره ای را برای
مسـافران داخلـی مهیـا مـی کننـد .در این راسـتا معاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگی
اعلام کـرد :برنامهریـزی یـک طـرح گردشـگری داخلی به منظـور ایجاد رونق سـفر در مناطق
کمتـر توسـعه یافتـه در حـال انجـام اسـت .در این طرح ،قرار اسـت کارتهای اعتبـاری از  ۵تا
 ۵۰میلیـون تومـان بسـته بـه شـرایط موجود به هـر خانوار دادهشـد.
وی ادامـه داد :بـرای اینکـه سـفرهای برنامهریـزی شـده را در طـرح گردشـگری داخلی تنظیم
کنیـم ،نیـاز بـه هماهنگیهایـی بـا بخـش خصوصـی داریـم تـا بـا حداقل سـود ممکـن بتوان

پکیجهـای سـفری مناسـبی را آمـاده کـرد .بـه همین منظـور با بخـش خصوصـی وارد مذاکره
شـویم و در نهایـت قـرار شـد آن هـا پکیـج هـای سـفری مناسـبی از لحـاظ قیمـت ،کیفیت و
محتوا را برنامه ریزی کنند .سـپس سـازمان براسـاس آن تسـهیالتی را در قالب کارتهای سـفر
بـه این طـرح اختصـاص دهند.
تیمـوری گفت:کـه رونـد گرفتـن کارت هـا پیچیـده نخواهـد بـود و قـرار بـر ایـن شـده که این
تسـهیالت را دفاتـر خدمـات مسـافرتی مـا از بانکهـا بگیرنـد و فـرد خـودش درگیـر ضامـن و
بوروکراسـیهای بانکـی نشـود .بـه ایـن صورت دفاتر این تسـهیالت را از بانکها با سـود بسـیار
پاییـن میگیرنـد و در قالـب یـک کارت سـفر بـه متقاضیـان ارائـه میدهند.

تنگه چوگان؛ تالیق اتریخ و طبیعت
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زمسـتان جـان مـی دهـد بـرای رفتـن بـه کازرون و دیـدن زیبایی
هـای خـدادادی و گاه انسـانی .آنچـه کـه مطمئنـا از تنگـه در ذهن
گردشـگران ثبت می شـود قاب های تصویر سـنگی زیبایی اسـت
که با وجود درختان سرسـبز و تنومند تزئین شـده اسـت .در انتهای
تنگـه کوهـی بلنـد و به صـورت نیم دایره قـرار دارد
بـه طـوری کـه انـگار راه دره را سـد کـرده اسـت .آخریـن مقصـد
گردشـگری مـا در دل ایـن کـوه قـرار دارد.

راهنمای بازدید از مجسمه غول آسای باستانی در دل غار

غول سنیگ در دل کوه های تنگ چوگان

اگـر تنگـه بیشـاور را بـا خـودرو طـی کنیـد بعـد از گذشـتن از دو
روسـتای ابتدایی تنگ چوگان ،به آخرین روسـتای دره می رسـید.
کـه بـه هـم بـه نام تنـگ چوگان سـفلی شـناخته می شـود هم به
نام روسـتای کشـکولی .در این روسـتا همه اهالی از ایل کشـکولی
هسـتند .افـرادی زحمـت کـش و در حـد باورنکردنـی مهمـان نواز
و خونگـرم .در انتهـای روسـتا بایـد قیـد خـودرو سـواری را بزنید و
پـای پیـاده بـه سـمت کـوه حرکـت کنیـد .از محـل پـارک خودرو
تـا غـار حـدود یـک سـاعت و نیـم پیـاده روی در انتظار شماسـت.
شـما بـرای رسـیدن بـه غـار دو راه پیـش رو داریـد یکی این اسـت
کـه دل بـه کـوه بزنیـد و بـا صعـود از کـوه به غار برسـید کـه البته
بـه دلیـل وجـود سـنگ هـای نوک تیـز و صیقلی خیلـی این روش
را بـه شـما پیشـنهاد نمـی کنم مگر این که وسـایل کوهنـوردی به
همراه داشـته باشـید .روش دوم طی  230پله سـنگی با یک شـیب
مالیـم اسـت کـه از پارکینـگ تـا غـار سـاخته شـده انـد .از آن جا
کـه کـوه رو بـه سـمت جنوب قـرار دارد در تمام طـول روز از نعمت
خورشـید برخـوردار اسـت .بنابراین بهترین زمان بـرای صعود صبح
خیلی زود اسـت.

غول سنیگ در ورودی غار

آیـا تـا بـه حـال یـک تیـر و دو نشـان را شـنیده ایـد؟ مقصـد گردشـگری امـروز ما جایی اسـت که رفتنش در عین این که شـما را با گو شـه هایی از تاریخ باسـتانی ایران آشـنا مـی کند ،به یک
سمیه محمدنیا حنایی
طبیعـت گـردی دلپزیـر نیـز مهمـان مـی کنـد .آن قـدر ایـن دو جنبه گردشـگری پر جاذبه اسـت که واقعـا نمی دانم ابتـدا از کدام یک آغـاز کنم؟ در میـان چین خوردگی هـای طبیعی زاگرس
روزنامهنگار
در بخـش هـای مرکـزی و اندکـی نزدیـک بـه جنـوب ایـران ،یعنـی اسـتان فـارس خودمان ،دسـت قادر طبیعـت منطقه های بکر و خـوش آب و هوایی را سـاخته اسـت که در این فصل از سـال
چیـزی کـم از بهشـت نـدارد .امـا تمـام شـگفتی هـای دشـت و دره هـای فـارس بـه ایـن ختـم نمی شـود .نوع سـاختمان سـنگ ها در ایـن منطقه و هم چنیـن وجـود اقبالی که باعث شـد این سـرزمین ها به عنـوان پایتخت
ساسـانیان برگزیـده شـوند همگـی دسـت بـه دسـت هـم دادنـد تـا هنرمندان چیره دسـت حتی به جان سـنگ ها نیز رحم نکـرده و منطقه را با شـکوه باور نکردنی برای خوش آمد شـاهان باسـتانی تزئین کننـد .هنرمندان
کـوه هـای اسـتوار را بهتریـن گزینـه بـرای بـه نمایـش گذاشـتن هنـر و تاریـخ قلمـداد کردنـد .آن ها بـا وسـایل ابتدایی صحنه هایـی چنان شـگرف از تاریخ باسـتانی ایران خلـق نمودند که امـروز بعد از گذشـت چندین
قـرن همچنـان پابرجـا و حیـرت انگیـز ،دل از گردشـگران مـی برنـد .شـاید بـا ایـن مقدمه تصور کنید مقصد گردشـگری امروز ما ،منطقه باسـتانی و منحصر بفرد تخت جمشـید در نزدیکی شـیراز اسـت .امـا باید خدمتتان
عـرض کنـم آنچـه در مقصـد مـورد نظـر مـا شـاهدش مـی شـوید آن قـدر زیبـا و پر ابهت اسـت که تقریبا مـی توان گفت چیـزی کم از تخت جمشـید و یا پاسـارگاد نـدارد .تنگ چوگان و غار شـاهپور جـزء محجورترین
شـگفتانه هـای اسـتان فـارس هسـتند کـه در ایـن روزهـا بـه دلیـل نزدیکـی اش بـه خلیج فـارس آب و هوای معتدل بهـاری دارد .فـارغ از طبیعت سرسـبز منطقه ،وجود تنها مجمسـه غول پیکر ساسـانی و  6نقش برجسـته
عظیـم از جملـه ویژگـی هـای منحصر بفرد منطقه می باشـد.

بیشاور

برای رفتن به تنگ چوگان باید از شـیراز به سـمت کازرون حرکت
کنیـد 20 .کیلومتربعـد از کازرون بـه منطقـه باسـتانی بیشـاور می
رسـید .ایـن منطقـه که در واقع یک شـهر باستانیسـت بـرای مدت
هـای زیـادی بـه عنـوان پایتخـت ساسـانیان در زمان شـاهپور اول
شـناخته می شـده است .البته متاسـفانه از آن همه شکوه و عظمت
چیـزی جـز چنـد تـل آوار باقـی نمانـده اسـت .بـی برنامـه گی در
پـروژه هـای باسـتان شناسـی در ایـن منطقه بر میـزان بی اطالعی
از ایـن شـهر افـزوده اسـت .هـر چند با قـدم زدن در میـان آوارهای
باقـی مانـده بـاز هـم می تـوان چیزهای محـدودی از تاریخ شـهر و
طراحـی آن فهمیـد .ایـن شـهر تا قـرن  7هجری مسـکونی بود اما
کـم کـم از رونـق افتـاد و به شـکل امروزی در آمد .منطقه باسـتانی
بیشـاور مشـتمل بر سه بخش اصلی است ،شـهر بیشاور،قلعه دختر
بـا نقـش برجسـته های زیبا و حیـرت انگیز ،دره و رودخانه بیشـاور
کـه بـه جـرات مـی تـوان گفت سـرآمد تمـام منطقـه اسـت .البته
آثـاری از تـک بناهایـی نیز مانند معبـد آناهیتا ،کاخ والریـن و ایوان
موزائیـک در منطقـه همچنان باقی مانده اسـت.

تنگ چوگان

آن چنـان کـه از اسـمش برمـی آید ،در واقع دره ای وسـیع میان دو
کـوه بـوده اسـت کـه بـه دلیل داشـتن رودخانـه ای زیبا و همیشـه
پـر آب و همچنیـن دشـت هـای پهناور به عنوان مـکان خوبی برای
بـازی چـوگان انتخاب شـده اسـت .در این دره پادشـاهان ساسـانی
بـه چـوگان مـی پرداختنـد .تنـگ چـوگان تقریبـا روبه روی شـهر
بیشـاور اسـت .رود شـاهپور در میـان آن همچنان جریـان دارد .آن
چـه کـه آوازه ایـن تنگـه را بـر سـر زبـان هـا آورده اسـت ،وجـود 6
نقش برجسـته زیبا از مهم ترین بخش های تاریخ باسـتانی اسـت
کـه بـا اسـطوره ها همراه شـده اسـت.
اگر از طرف بیشـاور وارد تنگه شـوید تقریبا تمام نقش برجسـته ها
نزدیک به ورودی تنگه هسـتند 4 .تای اول آن ها در سـمت شـمال
و روی کوه های ضلع غربی تراشـیده شـده اند و دو نقش برجسـته

انتهایـی بـر روی کوه های سـمت راسـت جلوه گری می کنند .سـه
روسـتای تنـگ چـوگان علیـا ،وسـطی و سـفلی بـه همراه بـاغ ها و
کشـتزارهای پهنـاور در میـان دو کوه تنگه چوگان قـرار دارد .درازی
تنگه حدود  6کیلومتر اسـت اما نگران پیمایش دره نباشـید .تقریبا
از رودخانـه شـاهپور تـا انتهـای تنگه که اوج جاذبه منطقـه را در دل
خود جای داده ،جاده آسـفالته ای کشـیده شـده اسـت.

لباس افراد و حتی رگ های پای اسـب های تصویر دیده می شـود.
داسـتان نقش برجسـته به ورایتی برمی گردد که اهورمزدا( سـمت
چـپ) فرایـزدی را بـه بهرام اول (سـمت راسـت) اعطا می کند .نکته
حائـز اهمیت در این نقش برجسـته این اسـت کـه هنرمند برای آن
کـه از ارتفـاع تـاج مخصـوص ساسـانیان نکاهد کمـی از حریم افقی
نقـش برجسـته بیرون رفته اسـت و بـا این نادیده انـگاری چارچوب
هـا تـا حدی به هنر پسـت مدرن نزدیک شـده اسـت.

اولیـن نقـش برجسـته در ایـن تنگـه ،بـه عنـوان شـلوغ تریـن و
پرکارتریـن نقـش برجسـته ایران بـا حضور  115نفـر در یک تصویر
شـناخته مـی شـود .در ایـن نقـش برجسـته کـه داسـتان پیـروزی
شـاهپور اول بـر رومیـان را نقـل مـی کنـد ،شـاهپور در مرکـز نقش
برجسـته سـوار بر اسـب ایسـتاده در حالی که جنازه گردیانوس در
زیر سـم اسـب او پایمال می شـود .دسـتان والرین به نشـانه اسـارات
در دسـت شـاهپور قـرار دارد و فلیـپ بـه صـورت زانـو زده در برابـر
شـاه ایران خواسـتار صلح اسـت .اوج هنرمندی این نقش برجسـته
حضور  5ردیف افسـر سـواره نظام ایرانی در سـمت راسـت و  5ردیف
از صاحـب منصبـان رومـی در سـمت چـپ اسـت .رومیـان در حال
آوردن هدایا و پیشـکش هایی برای پادشـاه ظفرمند ایرانی هسـتند.

نقش برجسته چهارم پیروزی هبرام دوم بر
یاغیان

نقش برجسته اول پیروزی شاهپور بر رومیان

نقش برجسته دوم پیروزی هبرام بر اعراب

در ایـن نقـش برجسـته بهـرام دوم سـوار براسـب در سـمت چـپ
تراشـیده شـده اسـت و در برابر او خیل عظیم اعراب بیابانگرد قرار
دارنـد کـه بـا راهنمایـی نظامی هـای ایرانی در حـال آوردن هدیه و
پیشـکش هستند.

نقش برجسته سوم اهدای فر ایزدی به هبرام
اول

سـومین نقـش برجسـته چـوگان را می تـوان کامل تریـن و در عین
حال زیباترین نقش برجسـته باقی مانده از ساسـانیان دانسـت .اوج
ظرافت با سـنگ در این نقش برجسـته جایی اسـت که چین شـکن

در این نقش برجسـته برخالف سـایر نقش برجسـته های موجود،
شـاه ایرانـی در وسـط نقـش و از رو بـه رو حجـاری شـده اسـت .در
حالـی کـه سـرداران و امیـران ایرانی در سـمت راسـت و در سـمت
چـپ یاغیـان بـه اسـارت گرفته شـده دیده می شـوند.

نقش برجسته پنجم پیروزی شاهپور بر
رومیان

نقـش برجسـته پنجـم و ششـم در طـرف راسـت تنگه قـرار دارند.
ایـن نقـش برجسـته نسـبت بـه سـایر نقش برجسـته ها سـالم تر
مانده اسـت .در این نقش برجسـته تالش شـدپه اسـت که پیروزی
شـاهپور بـر رومیان به تصویر کشـیده شـود.

نقش برجسته شمش اعطای فر ایزدی به
شاهپور

متاسـفانه مـی تـوان گفت چیزی از این نقش برجسـته باقی نمانده
اسـت .شـاید علت آن نزدیکی بیش از حد این اثر تاریخی به جاده
آسـفالته باشـد .بهر حال قسـمت باالیی نقش برجسـته تقریبا نابود
شـده اسـت و فقـط بخـش های پایینـی آن دیده می شـود .در این
قسـمت گردیانوس در زیر سـم اسـب شـاهپور و اهریمن در زیر سم
اسـب اهورامزدا دیده می شـود.
تنگـه چـوگان در این فصل دارای آب و هوایی مطبوعی اسـت .اصال

در کازرون می
توانید هتل هایی
با حدود قیمت
 150هزار تا
 370هزار تومان
پیدا کنید .اگر می
خواهید انتخاب
های بیشتری برای
اقامت داشته باشید
بهتر است رنج سفر
 140کیلومتری
کازرون تا شیراز را
به جان بخرید و به
شیراز بروید

نزدیـک غـار کـه می رسـید ،مـی توانیـد دورنمائی از یک مجسـمه
عظیـم الجثـه را در ورودی غـار ببینیـد .مجسـمه در واقـع یکـی از
سـنگ های چکیده شـده از سـقف (اسـتاالکمیت) که در شـکل
و شـمایل یک پادشـاه ساسـانی تراشـیده شـده اسـت .شـاید اولین
در رویارویی شـما با این مجسـمه نوعی احسـاس کوچکی به شـما
دسـت بدهـد و اصطالحـا در جـو بزرگـی مجمسـه قـرار بگیریـد.
تندیس سـنگی به طرز شـگفت آوری با تزئینات و ظرافت تحسـین
شـده ای تراشـیده شـده اسـت و از سـقف غار تا کف آن امتداد دارد.
قـد مجسـمه حـدود  7متـر و عـرض شـانه هـای آن از دو متـر هم
بیشـتر اسـت .یعنی واقعا یک غول سـنگی! بخشـی از تاج شـاهپور
بـر روی سـقف تراشـیده شـده اسـت و بندهـای پاپـوش آن در کف
غار حجاری شـده اسـت .موهای مجعد شـاه به صورت متقارن و تا
سرشـانه هایش اسـت .دقت هنرمند در اجزای صورت نیز سـتودنی
اسـت .گردن شـاهپور بسـیار کلفت و پهلوانی اسـت البته این گردن
در تناسـب زیـاد بـا بدن پهلوانی تندیس قرار دارد .این مجمسـه در
سـال های بسـیا دور ،واژگون شـده اسـت .عده ای علت این سـقوط
را زلزلـه مـی داننـد و برخـی آن را بـه حملـه اعراب به ایران نسـبت
مـی دهنـد .بـه هـر تقدیر این مجمسـه در سـال  1336به دسـتور
حکومـت مرکـزی و توسـط ارتـش دوبـاره روی پـای خود ایسـتاد.
البتـه از آن جایـی کـه بخـش های زیـادی از پاهای مجسـمه نابود
شـده بود ،دو پای بتن آرمه ای نتراشـیده نخراشـیده برایش ساخته
انـد کـه تـا حـد زیـادی از زیبایی اثر کاسـته اسـت .تـا همین چند
سـال پیـش خبـری از فنس و یـا جداکننده ای در اطراف مجسـمه
نبـود و ایـن امـر نگرانـی هـای زیـادی را بـرای دوسـتداران میـراث
فرهنگـی ایجـاد مـی کـرد .امـا چند سـالی می شـود که یـک جدا
کننده بسـیار سـهل العبور به دور مجمسـه سـاخته اند .مجمسه در
دهانـه غـار وجـود دارد و بخـش انتهایـی آن دو آب انبار اسـت .این
آب انبارها که آب های چکیده شـده از سـقف را در خود جای می
دهد دارای راه پله های جداگانه برای اسـتفاده هسـتند .پشـت آب
انبـار سـمت چپ یک آبشـار سـنگی فـوق العـاده زیبا وجـود دارد.
بعـد از آب انبارهـا بـه یـک گـودال بـزرگ بـه عمـق  100متـر می
رسـید .اگر از آن عبور کنید و سـپس از سـرباالیی سـخت و نفس
گیـر رد شـوید بـه تـاالر فراخـی مـی رسـید کـه گویا محلـی برای
انجـام مراسـم مذهبـی و ذبـح قربانـی بوده اسـت .این بخـش از غار
بسـیار شـبیه غار نیاسـر در کاشـان اسـت که قبال در نوشـتاری به
آنجـا سـر زده ایم.

کم و کاسیت های غار شاهپور

آنچـه کـه در صعـود بـه غار و سـپس غـار پیمایی حسـابی در ذوق
گردشـگران مـی زنـد نبـود امکانـات رفاهـی در اطراف غار اسـت.
یکـی از مهمتریـن معضلات غـار نبـود سیسـتم روشـنایی اسـت.
همیـن موضـوع باعـث شـده کـه بسـیاری از گردشـگران در پیـش
روی از غـار تـا جایـی کـه نور خورشـید اجازه می دهـد اکتفا کنند
و نتواننـد سـری بـه تـاالر هـای داخلی بزننـد .نبود راه هـای جدید
بـرای آسـان تـر شـدن عبـور از مناطق صعـب العبور غـار نیز مزید
بـر علت شـده اند.

اقامت مناسب در کجا؟

متاسـفانه در روسـتاهای تنـگ چـوگان ،خبـری از مسـافر پذیر و یا
محلـی بـرای اسـکان مسـافران وجود نـدارد .با آن که مـردم محلی
بسـیار مهمان نواز هسـتند اما مسـافران ناگریزند که طوری برنامه
ریـزی کننـد تـا قبـل از تاریکـی هـوا به سـمت کاروزن و یا شـیراز
برونـد .البتـه نزدیکـی کاروزن بـه تنـگ چـوگان در ایـن میان یکی
از خـوش شانسـی هـا بـه شـمار مـی آیـد .در کازرون مـی توانیـد
هتـل هایـی بـا حـدود قیمـت  150هـزار تـا  370هزار تومـان پیدا
کنیـد .اگـر مـی خواهید انتخاب های بیشـتری برای اقامت داشـته
باشـید بهتـر اسـت رنـج سـفر  140کیلومتـری کازرون تا شـیراز را
بـه جـان بخریـد و به شـیراز برویـد .اگـر از من می شـنوید از جاده
جدیـد کارزون بـه شـیراز اسـتفاده کنیـد .چـرا که این جـاده عالوه
بـر مناسـب تـر ،عریـض تـر و ایمن تـر بـودن از جاده قدیـم از کنار
دریاچـه پریشـان مـی گـذرد .هزینه اقامت در شـیراز بسـته به نوع
انتخـاب شـما هزینـه هـای متفاوتـی را روی دسـتتان مـی گـذارد.
اقامـت هتلـی چیـزی در حـدود  170هـزار تـا  400هـزار تومـان،
اقامـت مسـافرخانه ای  100هـزار تـا  170هـزار تومـان برای شـما
هزینه برمـی دارد.

