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وارد شهر ماسال که می شوید ،بولوار بلندی
پیــش رو دارید کــه تا انتهــای آن باید بروید؛
آن هم در نقطه ای که شــنبه بازار ماســال در
آن قرار دارد و از همین ســمت اســت که جاده
ییالقات ماسال آغاز می شود.
از هر کس بپرسید ،باید  25کیلومتر تا انتهای
جنگل پیش بروید کــه در ارتفاع  2500متری
قرار دارد و آغاز ییالقات دلچسب ماسال است.
جالب این اســت که در همان ابتدا ،خانه های
چوبــی کوچکی قرار دارند که برای مســافران،
حکم هتل را دارند .درواقع ،بهترین محل برای
ماندن را اجاره می دهند و تجربه متفاوتی برای
شما رقم می زنند.
آخرین ییالق ماســال ،دهکده بسیار زیبای
«اولسبالنگاه» اســت که با وجود فاصله کمی
از شهر ماســال 1200 ،متر از سطح دریا ارتفاع
دارد و تا اواخر مهرماه ،بهترین زمان برای سفر
و گشــت و گذار به شــمار می رود .جاذبه های
معمــاری ســنتی ،وجود جنگل های سرســبز
هیرکانی ،با آبشــارهای دیدنی و هوای پاکیزه
و خنک ،انگیــزه هایی قوی بــرای تجربه در
این بهشــت کوچک با هوای مــه آلود پاییزی
اســت .جنگل های ییالقات «اولســبالنگاه»
در دامنه هایی اســت که گاهی شــیب بســیار
زیادی دارند .در مســیر جاده ،یک میدان بزرگ
بیضی شکل در کنار مسجد جامع ،نقطه شروع
مســیرتان است .وارد جاده که می شوید ،بعد از
 15کیلومتر ،پیچ های تند و تیزی وجود دارد که
با احتیاط کامل و در ساعات روز ،پیش می روید
تا به ییالق اولسبالنگاه برسید.
از ییالق یا گیلوان
از همان ابتــدای ورود به این ییالق ،منظره
بســیار زیبای خانه های چوبی در میان جنگل
مــه آلود با درختانی مانند آلــو جنگلی ،فندق و
راش ،همه را مجــذوب می کند .پیاده روی در
میان درختان و خانه ها و رفتن به باالترین نقطه
دهکده و تماشای شهر ماسال از دوردست ،همه
و همه لذت بخش اســت ،اما اگــر با راهنمایی
بلدهــای محلی ،کوهپیمایی ســبکی در مراتع
«آالله پشت» داشته باشید ،با یک تیر دو نشان
زده اید؛ هم ورزش کرده اید و هم محل شهادت
میرزا کوچک خان جنگلی را دیده اید.
ییالق پاییزی در ماسال مه آلود
اگر هم کوهنورد حرفه ای هستید ،می توانید
به قله زیبای «خندیله» صعود کنید .اســتقبال
بســیار زیاد مســافران و تورهــا از این دهکده
ییالقی ،عالوه بر امکانات فــراوان ،چند مغازه

هم خواهید دید و مشکلی از این بابت نخواهید
داشــت .حتی انتهای این ییالق ،به مســیری
خواهید خورد کــه تا گردنــه «گیلوان» پیش
می رود و نهایتا به مســیر خاکی «ماســوله به
خلخال» منتهی می شــود .در خانه های چوبی
که محل اقامت تان اســت ،می توانید تنقالت
مختلف و شیر و ماســت محلی هم بخرید ،اما
برای خرید مواد غذایی یا خریدهای اساســی،
روی این منطقه حساب باز نکنید.
بر فراز «اسبه ریسه»
ماســال ،سرزمین آبشــارهای بلند ،ییالقات
شــگفت انگیز در میــان جنگل های ســبز و
رودخانه های پرخروش در کنار غارهایی اســت
که هر کــدام تابلوی زیبای طبیعــت را به رخ
می کشــند .ماســال در قدیم «رودکنار» نامیده
می شد و محل تشــکیل شنبه بازار کنونی بوده
است.
وجود رودخانه در میانه شهرســتان ماســال،
زیبایــی ایــن منطقه را دوچندان کرده اســت.
رودهای «خالکایی» ماســال و «رود مرغک»
شــاندرمن در کنــار آن ،رودخانــه های مهم
ماســال به شمار می روند؛ در حالی که رودخانه
بســیار زیبای «خالکایی» از قله مرتفع و 3150
متری شاه معلم سرچشمه می گیرد و پس از طی
 40کیلومتر ،از داخل شهر ماسال عبور می کند.
این رودخانه ها ،از قابلیت کایاک ســواری هم
برخوردارند و «پارک ساحلی» ماسال هم محل
مناسبی برای اتراق گردشگران در کنار رودخانه
«خالکایی» است.
اگر به ماسال سفر کردید ،حتما از آبشارهای
آن هم دیدن کنید؛ آبشــارهایی از قبیل آبشــار
«ویــوز» در مجاورت منطقــه ییالقی النزه در
شــاندرمن ،آبشــار «خون» با ارتفــاع بیش از
 15متر ،آبشار «تولی نساء» و آبشار «رامینه» و
همچنین غارهایی همچون غار باستانی خندیله
پشت ،غار چسلی و غار کلچال که تمام زیبایی های
غارهــای گیــان را در خود جمــع کرده اند.
در عین حال ،دیواره ســنگی «اســبه ریسه»
ماســال دارای یکــی از صخــره هــای بلند
سنگ نوردی کشور است که می تواند مسابقات
بــزرگ ملی ،منطقه ای و حتــی جهانی در آن
برگزار شــود .این دیواره سنگی ،نه تنها فرصت
ســنگ نوردی را به حرفه ای های این ورزش
می دهد ،بلکه امکان کایاک ســواری را هم در
اختیار قایقران هایی قرار می دهد که دوســت
دارنــد در رودخانه خروشــان پایین صخره هم
ورزش کنند.
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ییالق پاییزی در ماسال

پرسه در اماکن زیارتی
ماســال بقعه های زیارتی فراوانی دارد که
بســیار دیدنی است .بقعه آقا سید مهرعلی و آقا
ســید رضا علی ،پسران امام موسی کاظم(ع) در
روستای زیبا و زیارتی شالماء در  12کیلومتری
شهر ماسال ،بقعه «چســلی» وقاع در روستای
چســلی در فاصله  14کیلومتری مرکز شــهر،
بقعــه «میرباقــر» در روســتای وردم ،بقعــه

«ســید ابوجعفر» واقــع در روســتای درخانه،
بقعه ابوجعفر واقع در روســتای گیله سرا ،بقعه
سید ابوالقاسم بن موســی بن جعفر «ع» واقع
در روســتای ســراکه ،بقعه آقا سیدرضا واقع در
روستای دلیجان شاندرمن ،بقعه امامزاده شفیع
شاندرمن واقع در  7کیلومتری بازار جمع و بقعه
آقا سید ابراهیم واقع در روستای قران ،از جمله
اماکن زیارتی ماسال هستند.

در بازار محلی ماسال
بازار روز ماســال در انتهــای بولوار اصلی
شــهر قرار دارد که محله ای کوچک ،اما دیدنی
است .خاصیت بازار روز ماسال که شنبه بازار آن
معروف اســت ،به دیگر بازارهای روزانه محلی
که در مناطق مجاور برپا می شــود ،این اســت
که برخالف اغلب بازارهای محلی که از اجناس
چینی پر شــده اند ،می توانید جنس های اصل
محلی و سنتی خریداری کنید.
چند نکته
به دلیل این که در منطقه ییالقی ماسال ،نان
به شکل معمول پخت نمی شود و در آن حوالی
فروشــگاهی هم وجود ندارد ،باید حتما از شهر
ماسال نان بخرید و با خود ببرید.
در این فصل سال هم حتما لباس گرم همراه
داشته باشید .چون اواسط آبان زمان بارش در این
ییالقات اســت .هم چنین در صورت بارندگی و
بارش برف ،بهتر است زنجیر چرخ با خود همراه
ببریــد .ارتفاعات منتهی به اولســبالنگاه ،حتی
در فصل گرم ،اقیانوســی از مه می شود .اما در
فصل سرما بیشتر باید مراقب بود .در عین حال،
بــرای آن که ســالم بــه مقصد برســید و از
زیبایی های جاده لذت ببرید ،بهتر است در جاده
آرام برانید .اگر با خودروی شــخصی قصد سفر
دارید ،از ســالم بودن برف پاک کن ها و دیگر
وسایل مطمئن شــوید .چراغ قوه را هم در این
سفر فراموش نکنید.
طبیعت گردی در شــهری که دیگر
مدفون نیست!
یک ســفر کوتــاه پر از جنگل ،کــوه ،غار و
کلبه های روســتایی! برای چنین ســفری شاید
هیچ مقصدی به اندازه ســفر به گیالن و هیچ
زمانی به اندازه این روزها مناسب نباشد؛ استانی
که اگر دیدنی ترین طبیعت بکر ایران نباشــد،
بدون شــک یکی از دیدنی تریــن جاذبه های
طبیعی کشور به شمار می رود.
گیــان در پاییز ،رویایــی ترین آب و هوای
خود را تجربــه می کند؛ آب و هوای خنکی که
در آن نه خبری از هوای مرطوب و شــرجی و
دم کرده است و نه طبیعت یک دست و سرسبز
این منطقه .شــما در پاییز گیالن رنگین کمانی
از رنــگ هایی را می بینید کــه ذهنیت تان را
درباره سرســبزی گیالن عوض خواهد کرد! به
تمام اینها ،مه غلیظ و ابرهایی که در ارتفاعات تا
زیر پای شــما می رسند را اضافه کنید تا متوجه
شوید که چرا ســفر به گیالن در پاییز می تواند
بهتریــن تجربه طبیعت گردی شــما باشــد.
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«گســکر» بزرگ ترین شــهر مدفون شــده و
بی نظیر تاریخی شمال کشور با قدمت یک هزار
و  200سال ،سر از جنگل های «هفت دغنان»
صومعه سرا بیرون آورده است.
شــهر تاریخی و مدفون «گسکر» در منطقه
«گســکرات» ،از مهم ترین و باشکوه ترین آثار
تاریخی به جای مانده در اســتان گیالن اســت
که بــه دلیل موقعیت راهبــردی و بی نظیر آن.
از مهم ترین جاذبه های تاریخی شــمال کشور
محسوب می شــود« .گسکر» در  23کیلومتری
صومعه سرا و حد فاصل شهرستان های ماسال،
شاندرمن و تالش قرار دارد که از دوره قاجاریه به
بعد ،شــهری مدفون و فراموش شده و گمنام به
شمار می رفت .در دهه  ،83با آغاز پژوهش های
باســتان شناســی در کوهپایه هــا ،جلگه ها و
مناطق کوهستانی گیالن ،به تدریج شهر بزرگ
«گسکر» در صومعه سرا نمایان و شناسایی شد.
در آن زمان با کشفیات تازه ای که صورت گرفت،
بالغ بر  75درصد از آثار و بناهای شــهر تاریخی
و مدفون شــده گســکر نیــز در منطقه جنگلی
«هفت دغنان» مورد شناسایی قرار گرفت.
دیدنی های «چمن قال»
اگــر صبــح زود در کوهپایه هــای زیبای
«صومعه سرا» از خواب بیدار شده باشی ،هرچه
بیشتر شــهر صنوبر و ابریشم را درک می کنی؛
صومعه سرا خاســتگاه بهترین و مرغوب ترین
ابریشم ایران است ،از این رو از سالیان دور ،این
شهر را سرزمین ابریشم ایران می شناسند.
این شــهر از جنوب به فومن ،از شــمال به
انزلی ،از شــرق به رشــت و شفت و از غرب به
رضوانشــهر و پونل محدود شده است .پس از
عبــور از «فومن» و جــاده ای که درختان بلند
چنار در اطراف آن دیده می شــود ،به «صومعه
ســرا» می رســید .در روســتای «چمن قال»
صومعه سرا ،درختی با  500سال عمر ،هم چنان
ســرزنده و اســتوار ،خود را به رخ می کشد .این
درخت که از گونه مقاوم آزاد است ،به نمادی از
ایستادگی و سرزندگی مردم صومعه سرا تبدیل
شده اســت .قطر تنه این درخت در فاصله یک
متری ریشــه 7 ،متر و نیم و در قسمت میانی،
حدود  4متر اســت .بنا به گفته ریش ســفیدان
محلــی ،این درخــت روزگاری نقــش فانوس
دریایی را برای قایق های کوچک و ماهیگیران
تاالب صومعه ســرا ایفا می کرد .در آن روزگار،
مردم روســتا با آویزان کــردن فانوس بر روی
شاخه های این درخت ،به ماهیگیران و کشتی ها
برای یافتن ساحل کمک می کردند.

باغ گردشگری کیهانی ،باغی منحصر به فرد در جهان
باغ گردشگری کیهانی ،که یکی از زیباترین باغها در جهان است ،در جنوب شرق اسکاتلند واقع شده و  30هکتار مساحت دارد .این باغ
توسط طراح و معمار معروف ،چارلز جنکز  Charles Jencksبه همراه همسرش مگی  Maggieساخته شده است.
این باغ ،یکی از اصلی ترین و مهمترین باغهای متعلق به قرن بیســت و یکم اســت ،که به عنوان مکانی برای اکتشاف برخی از مسائل
اساســی مربوط به جهان طراحی شده اســت .چارلز جنکنز ،معمار آمریکایی ،با استفاده از مبنای مرکزی مارپیچی در کل جهان هستی ،از
ساختار مارپیچ  DNAتا کهکشانها ،منظرهای از امواج را با به کارگیری مکرر از این کهکشان مارپیچی ،در اطراف باغ ایجاد کرده است.
موضوع قابل تامل در مورد این باغ ،الهام گرفتن آن از علم نجوم ،زیستشناسی ،ریاضیات و فلسفه است و سنگ تراشیها نیز برگرفته از
این موضوعات مانند سیاهچالهها و فرکتال ها میباشند.

روزنه

آداب و رسوم جنوب ایران در ماه محرم
از طرف دیگر صدای ســنج و دمام تداعــی کننده طبل زمان جنگ و
حماسه عاشوراست ،زیرا از این وسیله عالوه بر میدان جنگ برای آمادگی
رزمندگان نیز استفاده می شد.
حضور اقوام مختلف از ســایر نقاط کشــور را می توان در این شهرها
به عنوان نماد همدلی مردم ایران زمین برشمرد.
نواختن سنج و دمام از سنت های زیبای استان خوزستان در ماه محرم
است.
آیین های عزاداری دهه نخســت محرم در این شهرســتان ها معمو ًال
پررنگ تر بوده و بســیاری نیز نذورات خود را در این روزها و شــب ها با
توزیع چای ،شیر ،شله زرد ،آش رشته و انواع غذاهای محلی و غیر محلی
ادا می کنند.
سوگواران حسینی در جای جای شهرهای جنوبی استان خوزستان و در
بیش از هزار حسینیه با جامه های سیاه ،عشق و ارادت خود را به حضرت

هر ســال با فرا رســیدن ماه محرم ،آیینهای ویژه عزاداری سنتی در
مناطق مختلف جنوب ایران برگزار میشود.
شــهرهای خوزستان و عشایرعرب منطقه که عشق و ارادت خاصی به
اباعبداهلل الحســین (ع) دارند ،با پوشــیدن جامه سیاه و نصب بیرق های
به رنگ عزا ،خود را برای برگزاری آیین های ســوگواری ســرور و ساالر
شهیدان آماده کردند.
شــهرهای آبادان ،خرمشهر ،ماهشهر و شــادگان در نخستین روز ماه
محرم همانند دیگر شــهرهای میهن اسالمی در غم و اندوه سید و ساالر
شــهیدان امام حسین (ع) ســیاهپوش و غرق ماتم می شــوند .عاشقان
اباعبداهلل(ع) از شــب قبل از ماه محرم با به تن کردن رخت عزا و برپایی
تکایا و ســیاهپوش کردن سر در مساجد و حسینیه ها به استقبال این ماه

می روند .یکی از آیین هایی که در شــب های دهه نخست ماه محرم در
شهر های جنوبی استان خوزســتان جلوه ای خاص به عزاداری مردم این
شهر می دهد ،نوع نوحه ها و سینه زدن مردم این دیار است که معروف به
نوحه خوانی بوشهری و سینه زنی واحد است.
یکی دیگر از سنت های زیبای نواحی جنوب غربی استان خوزستان در
ماه محرم ،سبک نواختن ســنج و دمام این مناطق است که از سابقه ای
طوالنی برخوردار است.
ســنج و دمام و بوق ،آهنگی حماســی را خلق می کند و ضمن اینکه
عزاداران را به ســوی محل برپایی هیات های عــزادار فرا می خواند ،در
حرکت دســته های عزادار ســینه زن و زنجیر زن انسجام خاصی ایجاد
می کند.

سید الشهدا(ع) ابراز می دارند.
در اماکن مقدس و مذهبی هر شــب مراسم ســینه زنی و نوحه خوانی
محرم برپا بوده و اقوام مختلف به عزاداری اباعبداهلل الحســین و خانواده
بزرگوار ایشان می پردازند.
بــا وجود اینکه هر قومیت در حســینیه مختص به خود مراســم های
ویژه ای را برگزار می کند ،همه در بطن ســوگواری و هدفی که برای آن
گردهم آمده مشترک و یکدل هستند و این همان نقطه اتحاد و انسجامی
اســت که اهل بیت در عمر پر بارشان درصدد تبیین و انتقال آن به مردم
بودند.
در دو روز تاســوعا و عاشــورا نیز مراســمی همراه با تعزیه و نمایش
عاشــورایی در اماکن مختلف این شهرســتان ها برگزار می شــود که در
نهایت ،همه این دســته های عزاداری تا روز عاشورا و آتش زدن خیمه ها
منتهی می شود.

