سياحة

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6377

الأحد  20رجب 2020/3/15 - 1441

قصر خورشيد «الشمس» في مشهد ..أحد أجمل القصور في إيران
يقع قصر خورشيد في مدينة كاالت ،على بعد  150كم من مدينة مشهد ،في محافظة خراسان رضوي .يعد قصر الشمس خورشيد أحد أجمل القصور في
إيران ،وقد بُني هذا القصر بناء على أوامر نادر شاه أفشار ،مؤسس ساللة أفشار ،في األيام األولى من حكمه عام  1151شمسي.
كان قصر خورشيد مشهد عبارة عن سكن و مكان لتخزين الجواهر وغنائم الحرب للحاكم نادر شاه أفشار ،واآلن تحول جزء منه إلى متحف و مكان لعرض
األشياء القيمة من داخل القصر والغنائم القديمة.
إن مظه��ر القص��ر ه��و اس��تمرارية للعم��ارة في العصر الصف��وي ،والجزء الداخلي منه هو اس��تمرار لعمارة العص��ر التيموري .المنظر الداخل��ي لقبر الحاكم
ن��ادر يش��به كثي��راً ف��ي تصميم��ه قبر س��مرقند أمي��ر تيمور  .تعكس التفاصيل في ه��ذا المبنى حقيقة أن المبن��ى تم تزيينه من قبل فنانين غي��ر أصليين .وعلى
األقل يمكن القول أن الزخارف المعمارية لهذا المبنى كانت مصنوعة من قبل فنانين غير إيرانيين وعلى األرجح فنانيين من األصل الهندي .تشير رسومات
الفاكهة و العالمات على صخور هذا المبنى إلى أن تصميمها ليس من التصاميم االيرانية المعروفة .

شالل «ويسادار» في جيالن..
لؤلؤة في وسط غابات جميلة

بحيرة «عباس آباد» في مازندران ..بحيرة تاريخية جميلة

ش�لال «ويس��ادار» هو من أجمل شالالت ايران وثالث شالل مرتفع
في محافظة جيالن .تعني مفردة «ويسادار» في اللغة «ظالل شجرة
الصفص��اف» .يق��ع ه��ذا الش�لال في قضاء «بره س��ر» التاب��ع لمدينة
رودس��ر في محافظة جيالن ش��مالي ايران .يش��كل هذا الش�لال لؤلؤة
ف��ي وس��ط الغاب��ات الجميلة ف��ي هذه المنطقة .ان ش��موخ وروعة هذا
المنظ��ر الطبيع��ي الجذاب يلفت انتباه كل ش��اهده وخاصة ان رؤية
الش�لال ه��ذا من األس��فل تضاعف من أبهته وجمال��ه .كما أن تدفق
المي��اه م��ن ارتفاعه البالغ نحو  20متراً وانس��ياب الم��اء الرقراق بين
األحج��ار والصخ��ور وصو ًال الى البحر ،كل ذلك يبعث على البهجة
واالعجاب في النفوس .الى ذلك ،تشكل أصوات الطير وخرير المياه
وأش��عة الش��مس الذهبية التي ترس��ل خيوطها على االرض من خالل
أغصان االشجار وأوراقها المتداخلة تشكل مناظر رائعة ق ّل نظيرها.

بحيرة عباس آباد بحيرة
تاريخي��ة جميل��ة تق��ع ف��ي
قض��اء بهش��هر بمحافظ��ة
مازندران.
ه��ذه البحيرة الت��ي تبلغ

مس��احتها  10هكت��ارات،
وتتوس��طها عمارة تاريخية،
ه��ي ج��زء م��ن مجموع��ة
عباس آباد األثرية ،التي أمر
بانش��ائها الملك الصفوي

جولة �سياحية حول العالم..

يجسد ّ
فن العمارة الدمشقية
قصر «دبانه» في صيدا اللبنانيةّ ..

ش��اه عباس 1020ه  .ق حيث
تش��مل عدة حدائ��ق ،قصور،
حمام��ات ،مطاح��ن مائي��ه
و برج��ان م��ن الطاب��وق .و
بني��ت ه��ذه المجموعة على

س��فوح سلس��لة جب��ال البرز
وفي غابات الشمال.
العم��ارة الت��ي تق��ع ف��ي
وس��ط البحي��رة يص��ل
ارتفاعه��ا ال��ى  18مت��راً،

قص��ر دبان��ه ف��ي مدين��ة صي��دا اللبناني��ة ،
(باإلنجليزي��ة ،)Debbaneh Palace :ه��و قص��ر
يجسد ّ
فن العمارة الدمشقية بلمسة عثمانية.
ّ
وهو أحد القصور التي اتسمت بطابع فن العمارة
العربي��ة العثمانية ،حيث يحتوي القصر على قاعة
اس��تقبال وغرف��ة جل��وس كبي��رة باإلضاف��ة إل��ى
العدي��د م��ن الغ��رف األخ��رى ،كما يحت��وي القصر
عل��ى ينب��وع م��اء داخل��ه ،ويُعتب��ر الدرج الم��ؤدي إلى
األعل��ى والنواف��ذ التي تم تزيينه��ا بالنجوم والزهور
أو حت��ى األس��قف الت��ي ُزين��ت بالنق��وش المختلف��ة
انعكاس �اً لبع��ض الطرائ��ق المملوكي��ة ف��ي زخرف��ة
األبني��ة والت��ي ظه��رت ف��ي ه��ذا المعل��م التاريخ��ي،
وق��د ت��م بن��اء هذا القص��ر في الع��ام 1721م م��ن ِقبل
إح��دى العائ�لات اللبناني��ة وه��ي عائل��ة حم��ود ،ث��م
اش��ترت عائل��ة دبان��ة وعائلة ساس��ي ه��ذا القصر من
عائلة حمود في العام 1800م إلى أن ض ّمته المديرية
العامة لآلثار بعد شرائه ،وذلك قبل أن يتم اإلعالن
عن قصر دبانه كأحد المعالم األثرية الرسمية في
مدينة صيدا وذلك في العام 1968م.
هندسة قصر «دبانه»
يق �دّم القص��ر ص��ورة واضح��ة ع��ن لبن��ان خ�لال
ثالث��ة ق��رون م��ن الزم��ن ،فيجم��ع ببنيت��ه عناص��ر
ال��دار العربي��ة العثماني��ة المتمثلة ببه��و مركزي
يس��مح بالول��وج إل��ى الغرف األخ��رى المحيطة به.
يجس��د ف� ّ�ن العم��ارة ال��ذي تم ّي��زت ب��ه
وه��ذا البه��و ّ
المدرس��ة الدمش��قية الت��ي تطوّرت بفع��ل التقاليد
المملوكية ،مصحوباً بلمس��ة من ّ
الفن العثماني.
وف��ي الع��ام  1920ا ّتخ��ذ المبن��ى ش��كله الحال��ي
بواجهت��ه الزجاجي��ة الت��ي تني��ر البه��و المرك��زي
المنخفض وسقف القرميد األحمر.

وف��ي األي��ام الت��ي يرتف��ع
منس��وب المياه في البحيرة
وتتجمع المياه خلف السد،
يحاصره��ا الماء وأحياناً ال
يبق��ى م��ن العم��ارة ه��ذه
خ��ارج الم��اء اال س��قفها؛
بي��د أن��ه ف��ي الفص��ول التي
يقل منس��وب المياه وتشهد
البحي��رة ش��حة الم��وارد
المائي��ة ،تظه��ر العم��ارة
كاملة.
تق��ع بحي��رة عب��اس آب��اد
ف��ي وس��ط واد عمي��ق ،وتع ّد
م��ن المعال��م الس��ياحية
الجميل��ة ف��ي محافظ��ة
مازن��دران .المل��ك ش��اه
عب��اس الصف��وي وم��ن أجل
بن��اء س��د تتجم��ع خلف��ه
المي��اه الجاري��ة في الش��تاء
وينتق��ل بكمي��ات كبي��رة
م��ن الم��اء ال��ى م��زارع ال��رز
من خالل قنوات معبأة ،أمر
بنباء هذا السد.
وم��ن الالف��ت الق��ول ان
ه��ذه العم��ارة الت��ي تبق��ى
تحت الم��اء لمدة تصل الى
اكث��ر م��ن نص��ف س��نة ،ال
ت��زال قائم��ة وماثل��ة للعيان
بالرغ��م من تعاقب الس��نين
والقرون.

عمارة «أبجينه» في طهران..
متحف رائع لألواني الزجاجية والسيراميك
متحف (أبجينه) في طهران متحف رائع لألواني الزجاجية
القديمة والس��يراميك في مبنى جميل من عصر القاجار تم
عاما من قبل أحمد قافام كمقر سكن خاص به
بناؤه قبل ً 90
ومكت��ب للعم��ل .كانت فيما بعد بمثابة س��فارة مصر ،قبل أن
تتحول إلى متحف في عام .1976
تم��زج عم��ارة (أبجين��ه) بي��ن األنم��اط المعماري��ة األوروبية
واإليراني��ة م��ع درج روس��ي لرب��ط الطابقي��ن األول والثان��ي.
يجع��ل الج��ص المزخ��رف واألعم��دة الخش��بية المنحوت��ة
والثري��ات الكريس��تالية ف��ي التصمي��م الداخل��ي له��ذا المبنى
بنفس المظهر الخارجي ،إن لم يكن أكثر من ذلك.
تجمع النظارات الفخارية والخزف التي ال تقدر بثمن منذ
 3000ع��ام ف��ي نص��ب مثم��ن تم بن��اؤه في فت��رة القاج��ار .ليس
فق��ط المبن��ى ولك��ن ً
أيض��ا األش��ياء واألش��ياء الموج��ودة في��ه
تجذب االنتباه للجميع.

مضافة «مشير» في شيراز..
معالم تاريخية تعود الى العهد القاجاري
مضاف��ة «مش��ير» تعتب��ر م��ن اب��رز المعال��م المتبقية من العه��د القاجاري في ش��يراز وتقع في
نهاية سوق وكيل على الزاوية الشرقية من المحافظة .هذه المضافة مصممة على شكل دائري
مش��ابهة للمثم��ن االض�لاع قام باحداثها الميرزا ابو الحس��ن خان مش��ير المل��ك ،باب المضافة
مت��وج بطبقتي��ن م��ن الرخ��ام .واما الب��اب الفوقاني فقد تم تحديد مكانه ليس��تقبل نور الش��مس
ويضيئ الحجرات في الطابق الثاني وتوجد شبابيك مشبكة من اآلجر .

