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در این روزهای داغ تابستانی ،سفر به شهرهای شمال غربی ایران هوشمندانه ترین انتخاب است .میانگین دمای این شهرها به
طرز قابل مالحظه ای نسبت به دیگر مناطق ایران عزیز پایین تر است و این به معنای تجربه دل انگیز بهار یا حتی پاییز در دل روز
های داغ مرداد است.

مقبرة الشعرای تبریز

راهنمای سفر به مکان های گردشگری «شهر اولین ها»

تبریز با قدمت باالیش و به صورت اسرارآمیزی مورد توجه
شاعرانفرهیختهایازتماممناطقایرانبودهاستبهطوری
که حتی برخی از شعرا در وصیت نامه خویش خواستار دفن
بدن شان در این شهر شده اند .قبرستان شعرای تبریزی
موطنابدی 400شاعرازدورانقدیمتامعاصرایراناست.
اینآرامگاهکهدرواقعبخشیازگورستانروستایسرخاب
است ،میزبان ابدی شاعرانی چون استاد محمد حسین
شهریار شده است .عمارت مقبره در واقع عمارت عظیم و
بلند باالیی با دیوار های در هم رفته است که شما را به درون
خودمیکشد.برایواردشدنبهمقبرهبایدازپلکانانتهای
عمارت پایین بروید .این پلکان شما را به اتاق بزرگی در زیر
زمین هدایت می کند که اتاق های کوچکی نیز در اطرافش
دیدهمیشود.احتماالاولینآرامگاهیکهتوجهشمارابهخود
مشغولمیکند،آرامگاهمحصورشدهباشیشههایضخیم
استاد محمد حسین شهریار است .روی قبر استاد همیشه
یک جلد قرآن مجید قرار دارد و اطراف آرامگاهش تابلوهای
بینظیریازچهرهاستادوخطاطیهنرمندانهاشعارایشان
به چشم می خورد .در واقع سراسر دیوارهای مقبره پر از
تابلوهای خطاطی و نقاشی از چهره شاعران و اشعار ایشان
استکهجلوهزیباییبهسرایزیرزمینیدادهاست.اتاقهای
کناری در واقع فروشگاه محصوالت فرهنگی مانند صنایع
دستیودیواناشعارهمینشاعرانآرامیدهاست.

تبریزهمفال وهمتماشا

اقامت در تبریز

تبریز با توجه به داشتن امکانات رفاهی زیاد دارای طیف
متنوعی از اقامتگاه ها برای گردشگران است .از هتل
های چهار ستاره و پنج ستاره بگیرید تا مسافرخانه ها و
حتی امکان اقامت کمپی در این شهر وجود دارد .قیمت
یک شب کرایه هتل در تبریز بسته به تعداد ستاره های
هتل و افــراد پذیرش شده از  170تا  450هزار تومان
متغیر است .در حالی که مسافرخانه دارها برای یک شب

میزبانی از گردشگران مبلغی حدود  100تا  250هزار
تومان طلب می کنند .در تبریز به جز پارک ایل گلی جای
دیگری برای اقامت کمپی در نظر گرفته نشده است .در
این پارک با توجه به داشتن امکاناتی چون نماز خانه،
رستوران ،سرویس بهداشتی و محلی برای شست و شوی
ظروف و آالچیق های مسقف اقامت کمپی کم دردسری
را پیش رو دارید.

خبرنگار
سمیه محمدنیا حنایی
h.habibi@khorasannews.com

تصور کنید یک ماشین زمان دارید .چه تاریخی را
در این روزهای داغ مرداد به آن می دهید تا شما را در
یکچشمبرهمزدنبهآنزمانببرد؟مطمئنااگرشما
هم ازگرمای طاقت فرسای این روزها کالفه شده اید،
تاریخیدریکیازروزهایخنکسالراانتخابمیکنیدودریکلحظه

ماه ها به عقب یا حتی جلو می روید و از حال و هوای خنکش لذت می
برید ...اگر شما هم از آن دسته از افراد هستید که با خودتان می گویید
ای کاش ماشین زمان واقعا وجود داشت و می شد این تجربه جالب را
احساسکرد،بهتراستبدانیدماایرانیهاباداشتنسرزمینیپهناور
وچهارفصلنیازچندانیبهماشینزماننداریموباهمینماشینهای

ساختداخلخودمانهممیتوانیمباچندساعترانندگیخودرابه
جاهاییبرسانیمکهآبوهوایشچیزیکمازاردیبهشتوحتیمهر
ماهندارد.مقصدگردشگریامروزماچوننگینزیباییدرشمالغرب
ایرانمیدرخشدولقب«شهراولینها»رانیزبهدنبالخودمیکشد.
پساگردلتانهوایبویماهمهرراکردهاستباماهمراهشوید.

تبریز شهر اولین ها

لقب «شهر اولین ها» از جمله لقب های زیبا و جذابی است که به
تبریز داده اند .علت این شهرت در واقع به قدمت باالی شهر برمی
گردد .تبریز قدمتی چهار هزار ساله دارد و در تمام این دوران رونق
و آبادانی اش زبانزد دیگر شهرها بوده است.
همین رونق و شکوفایی تبریز را به شهری پر رفت و آمد تبدیل کرد
و مراکز علمی ،فرهنگی و هنری زیادی برای اولین بار در ایران در

این شهر تاسیس شدند .مثال اولین چاپخانه سربی  ،اولین مدرسه
مخصوص ناشنوایان ،اولین مهد کودک مخصوص نابینایان و
اولین سینمای ایران در این شهر تاسیس شده است .این شهر
همچنین به دلیل انجام اولین عمل پیوند قلب ،اولین عمل قلب
باز ،اولین انتشار کتاب کودک و  ...نیز شهرت شهر اولین ها از آن
خود کرده است.

پس اگر می خواهید به «شهر اولین ها» سفر کنید باید خودتان را
برای دیدن تعداد زیادی از آثار تاریخی و باستانی آماده کنید.
تبریز شهری است که در هر کوچه پس کوچه اش آثــار تاریخی
متنوعی وجود دارد و آن را بیشتر شبیه یک موزه شهر کرده است.
بزرگ ترین و وسیع ترین بخش تاریخی تبریز را بازارچه سرپوشیده
تشکیل می دهد.

ایل گلی نماد مردم ساالری تبریزی

بازاری به وسعت یک شهر

قبل از آن که از بازار تبریز بگویم ،باید با شما اتمام حجت کنم که اگر
خیلی اهل بازارگردی نیستید ،در سفر به تبریز باید این اخالق تان
را کنار بگذارید و تا می توانید در کوچه پس کوچه های بازار بگردید.
همزمان که در بازار گام برمی دارید در عمق تاریخ سفر خود را آغاز
می کنید .دیوارهای آجری  ،خشتی و بلند مجموعه شما را به دوران
صفویه و قاجاریه می برد و سقف های گنبدی شکل آن شما را به یک
باره از قرن  21جدا می کند و به دوران آق قویونلوها می برد .ارتفاع
بلند دیوارهای بازار در راسته ها و داالن ها تا حد زیادی عابرانی را
که برای اولین بار به بازار می آیند ،سربه هوا می کند که این موضوع
در کنار ازدحام زیاد افراد گاهی دردسر ساز می شود .بازار تبریز
به ویژه ضلع جنوبی آن همچنان رونق گذشته اش را حفظ کرده و
یکی از مراکز اصلی شهر است .در واقع این که به بنای بازار مسقف
تبریز ،تنها عنوان بازار را بدهیم تا حد زیادی بی انصافی کرده ایم.
وجود  29مسجد 12 ،مدرسه 26 ،کاروان سرا  ،شش حمام و یک
امام زاده ،بازار را بیشتر از آن که محلی برای داد و ستد اهالی باشد،
به مکانی برای زندگی افراد تبدیل کرده است .از این رو بسیاری
از کارشناسان بازار تبریز را بزرگ ترین بنای خشتی به هم پیوسته
جهان می دانند که به نوعی یک سازمان اجتماعی شهری نیز است.
وسعت این بنای تاریخی نیز جای شگفتی دارد .این بازار که تقریبا
در هسته مرکزی شهر قرار دارد ،از  20راسته 35 ،سرا و شش هزار و
 500حجره تشکیل شده است .ضلع جنوبی بازار که در واقع بخش
گسترش یافته آن در جنوب رودخانه چایی است ،در مقایسه با بخش
شمالی آبادتر است که البته متاسفانه با برنامه های شهر سازی تبریز
و خیابان گشایی های شهرداری بخش هایی از این بازار یا تخریب
شده یا از بافت اصلی جدا و دور مانده است .به هر حال برای تجربه
دلنشینآشناییبامیراثفرهنگیتبریزبایدچندساعتیرادرراسته
ها و داالن های تو در توی بازار به قدم زدن بپردازید .اولین چیزی که
درحجرههایبازارتوجهشمارابهخودجلبمیکند،مبلمانقدیمی
و تقریبا یکسان حجره هاست .در بیشتر حجره ها ،پاچال فروشنده
میز بزرگ چوبی رنگ و رو رفته ای است که روی آن یک جلد قرآن،
یک تلفن سیاه رنگ قدیمی و یک یا دو چرتکه چوبی بزرگ قرار دارد.
بیشتر مغازه دارها تسبیح های دانه درشت عقیقی در دست می
چرخانند و ذکر می گویند .از دیگر واجبات یک حجره تبریزی ،تمثال
امیرالمومنین(ع)استکهبهدیوارمشرفبهورودیآویختهمیشود.
بخاری زغالی نیز در کنار همه حجره ها وجود دارد که وظیفه اش در
تابستان با پوششی از ترمه به میز گلدان بودن تغییر می کند .در بازار
تبریز هر کاالیی جای خودش را دارد و اگر قصد خرید داشته باشید
می توانید به راحتی و با برداشتن چند قدم به مرکز خرید محصول مد
نظرتان برسید و با مقایسه کاالها با یکدیگر بهترین خرید را داشته

باشید .از نظر من راسته طالفروشان به خاطر زرق و برق چشم نواز
طالها و راسته صنایع دستی جزو جالب ترین بخش های بازار سنتی
تبریز است .البته ناگفته نماند که اگر شما از دسته گردشگران خوش
خوراکهستیدحتماراستهادویهفروشیهانیزتوجهتانراجلبمی
کند .به شماپیشنهاد می کنم اگر دچار حساسیت های لحظه ای می
شوید ،در حجره های ادویه فروشی زیاد نچرخید چرا که عطر مست
کننده ادویه ها آن قدر زیاد و قوی است که می تواند برای ساعت ها
عطسه و آب ریزش بینی را به جان تان بیندازد .قدیمی ترین و البته
اعیانی ترین بخش بازار مربوط به تیمچه مظفریه و محل فروش قالی
های دستی و نفیس تبریزی است .تنوع محصوالت قالی در این بازار
به حدی است که می توان ادعا کرد این بازار به عنوان مرکز خرید
قالیدستیدرسراسرایرانشناختهشدهاست.پساگرمیخواهید
تخته فرش دستی را در خانه تان پهن کنید حتما به این بازار بیایید.

تنها نکته ای که درباره بازار فرش فروشان باقی می ماند این است که
در این جا باید دوربین های تان را غالف کنید .حجره داران
به خاطر تعصبی که به نقش فرش های شان دارند ،از
عکاسی شما با آثار نفیس خیلی خوش شان نمی
آید .اگر فکر می کنید بازار گردی در تبریز تنها به
معنای سرک کشیدن داخل حجره ها و ورانداز
کردن اجناس است ،باید بگویم که سخت در
اشتباهید .بازار تبریز در دل خود مکان های
تاریخی زیادی را جای داده است که حتی در
فرصت یک روزه نمی توان به همه آن ها سر زد.
از این مکان ها می توان به دو موزه اشاره کرد که آثار
زیباییراازدورانقاجاریهبهنمایشگذاشتهاست.حمامها
نیزازدیگرمکانهاییاستکهدربازارگردیتبریزبایدموردبازدید
قراربگیرد.بهویژهحماممیرزامهدی کهبهدلیلنقاشیهایزیبایش
دررختکنحماممشهورشدهاست.عالوهبراینحمام،حمامدیگری
نیز در بازار وجود دارد که جزو قدیمی ترین حمام های شهر است و
متاسفانه چند سالی می شود تغییر کاربری داده و کارگاه کفاشی
شده است .قلب تپنده و روح افزای بازار ،یعنی مرقد امام زاده موسی
معروف به سید جمال از فرزندان امام موسی بن جعفر(ع)  ،یکی از
مکان هایی است که بازدیدش در ازدحام کوچه های بازار خالی از
لطفنیست.آنچنانکهگفتیمدراینمکانتاریخیچندینمسجد
وجود دارد که نشان دهنده اهمیت مسائل مذهبی برای بازاریان
است .مسجد جامع تبریز یکی از همین مساجد چسبیده به بافت
سنتی بازار است .وجود معماری متنوع در مساجد ،بازدید از آن ها را
بسیار هیجان انگیز کرده است .برای بازار گردی در تبریز حتما یک
روز کامل را باید در نظر بگیرید .وجود مسجد ،رستوران و سرویس
بهداشتی بازار گردی های طوالنی مدت را لذت بخش می کند .در
بیشتر غذا خوری های بازار ،خوراک کبابی طبخ می شود که با توجه
به مهارت ترک ها در پخت کباب ،یک تجربه دلنشین از خوشمزگی
غذا تا مدت ها زیر دندان تان خواهد بود .کارشناسان معتقدند که
معماران این بنای خشتی در ابتدا طرح مدونی برای ساخت نداشته
اند و بازار به فراخور زمانی توسعه یافته است .طرح اولیه بازار از نظر
آن ها شامل یک یا دو راسته بوده که کوچه ها و داالن ها به مرور زمان
به آن اضافه شده و بنای وسیع و به هم پیوسته بازار را به وجود آورده
است .حتی رودخانه چایی هم حریف گسترش بازار نشده است.
بازار به وسیله یک پل چوبی به آن طرف رودخانه متصل می شود و
ادامه می یابد .از آن جا که در بازار افراد به دلیل اهمیت مسائل مالی
با کسی رودربایستی ندارند  ،بهترین مکانی است که می توان با
فرهنگ و آداب رسوم عامه مردم آشنا شد.

قبرستانشعرای
تبریزیموطنابدی
 400شاعرازدوران
قدیمتامعاصرایران
است.اینآرامگاهکه
درواقعبخشیاز
گورستانروستای
سرخاباست،میزبان
ابدیشاعرانیچون
استادمحمدحسین
شهریارشدهاست

کمتر کسی را می شود پیدا کرد که به تبریز رفته باشد
و از صفای ایل گلی خاطره ای نداشته باشد .مجموعه
تفرجگاهی ایل گلی در شرق تبریز مانند نگین فیروزه
ای خودنمایی می کند .مجموعه تفرجگاهی ایل گلی در
واقع از یک باغ وسیع  ،دریاچه ،یک عمارت محصور در آب
و کوه های تپه مانند مشرف تشکیل شده است.
ایــل گلی یا شــاه گلی به معنای استخری
برای همه مردم یا بزرگ ترین استخر
هاست .ایــن جاذبه تفرجگاهی در
دوران ایلخانی ساخته شده است
و بعد ها در دوران آق قویونلوها و
صفویه رونق گرفته و به مکانی برای
خوش گذرانی ولیعهد ها تبدیل شد
امــا دوران قاجار به ایــن عمارت روی
خوشی نشان نــداد وتقریبا در اواخــر این
دوران بود که به دستور شهردار شهر بازسازی و
درهایش برای استفاده عموم بازگشایی شد .به هر حال
برایرفتنبهایلگلیدرشهرسرگرداننمیشویدوتقریبا

هرخیابانتبریزبهطریقیبهایلگلیمیرسد.برایگشت
و گذار در ایل گلی می توانید از یک ساعت تا چند روز وقت
بگذارید و خوش باشید .زیباترین بخش ایل گلی دریاچه یا
استخر فیروزه ای آن است .این استخر با ابعاد200×200
متر مربع با آب رودخانه لیقوان پر می شود .شما می توانید
ورودی آب رودخانه را در ضلع جنوبی دریاچه مشاهده
کنید .روی دریاچه عالوه بر انعکاس زیبای درختان و
عمارت محصور شده اش ،همیشه تعداد زیادی قایق پدالی
و موتوری شناور است .شاید در نگاه اول این قایق ها تنها
کاری که می کنند خراب کردن تابلوی زیبای منعکس
شده دریاچه باشد اما زمانی که خودتان یکی از مسافرهای
آن ها می شوید قضیه کامال فرق می کند .بعضی ها در هر
جایی که باشند نمی توانند دست از هیجان بردارند .برای
آن ها قایق موتوری لذت زیادی دارد اما اگر دل تان آرامش
و کمی بازی با ماهی های بازیگوش دریاچه را می خواهد
حتما قایق پدالی کرایه کنید .کرایه 10دقیقه ای این قایق
ها حدود  10هزار تومان و کرایه هر نفر برای قایق سواری
از نوع موتوری اش سه هزار تومان است.

دیگر جاذبه های تبریز

خانه مشروطه ،موزه قاجاریه ،مسجد کبود ،مسجد جامع و پارک کوهستانی عون بن علی ،موزه آذربایجان و کاخ شهرداری
از دیگر جاذبه های تبریز است.
جدول هزینه های تبریز گردی برای چهار نفر (به تومان)
نوع سفر

سوخت

اقامت

تغذیه

ورودی

هزینه تور

شخصی

 240هزار

 900هزار

 600هزار

 50هزار

-

تور تهران

-

-

-

-

تور مشهد

-

-

-

-

نفری
 500هزار
نفری
 600هزار

جمع کل
یک میلیون
و  790هزار
 2میلیون
 2میلیون و  400هزار

عمارت جزیره ای

از دریاچه که بگذریم ،به عمارت جزیره ای آن می رسیم .عمارتی
الماسی شکل که با گنبد کوچکی در دو طبقه ساخته شده است.
راه دسترسی به عمارت ،مسیر خیابان مانندی است که به وسیله
آبراههایدوطرفهشدهاستودرضلعجنوبشرقدریاچهقراردارد.
این عمارت محل خوش گذرانی ولیعهد ها و شاهزاده ها بوده است
اما اکنون به رستورانی عمومی تبدیل شده که می توانید لذیذترین
غذاهای محلی رادر آن جا نوش جان کنید .البته سیر شدن بر سر
میزهای ایل گلی تا حدی گران تر از بقیه رستوران هاست و اگر می
خواهید به صورت مقتصدانه تر شکم تان را سیر کنید پیشنهاد می
کنمازدکههایزیادغذافروشیکهدرسراسرپارکوجوددارنددیدن

کنیدودلیازعزادربیاورید.پیشنهادسرآشپزایندکههابیشترنوعی
ساندویچ ساده است به نام پرالمایومورتا که شامل تخم مرغ و سیب
زمینی داغ آب پز شده به همراه کره است .این ساندویچ خوشمزه و
سالم تنها چهار هزار تومان قیمت دارد .از دیگر جاذبه های ایل گلی
میتوانبهتپهسنگکاریونورپردازیشدهمشرفبهدریاچهاشاره
کرد.اینتپهچندسالیاستکهبرایرونقبیشترمجموعه،بهصورت
پلکانی تراشیده شده است و با گل کاری های هنرمندانه و زیبا در
کنار افراهای ارغوانی اش جلوه بصری مجموعه را صد چندان می
کند .نور پردازی های عمارت و تپه مشرف به استخر که وصفش را
گفتیم شب به یاد ماندنی را برای تان رقم می زند .البته ناگفته نماند

متاسفانه جز این دو منطقه در پارک ،دیگر نقاط مجموعه به دلیل
مناسبنبودننورپردازی،درتاریکیفرورفتهاست.پیستاسکیت
سایماندرضلعجنوبشرقیپارکازمکانهایتفریحیاستکهبا
تمامامکاناتشخواستارجلبتوجهگردشگراناست.دراینمجموعه
پیستاسکیت،باشگاهبیلیارد،فوتبالدستیوگیمکالبباامکان
واقعیت مجازی( )VRو  ...وجود دارد .البته خوش گذرانی در این
پیستوهمچنینمینیزمینگلفهمجوارشخیلیارزاننیستو
هزینهزیادیرارویدستتانمیگذارد.ازمنمیشنویددرمشهد
خودمانهممیزبیلیاردوهمپیستاسکیتپیدامیشود،بهتراست
وقتوپولتانرادرایلگلیبهنوبرانههایتبریزیاختصاصدهید.
CMYK

