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 سال چهارم طبیعت و گردشگری5
جنوب

درعین حال  و  عجیب ترین  و  دیدنی ترین  از  یکی  شاپور  غار 
در  که  است  فارس  استان  گردشگری  جاذبه های  ناشناخته ترین 
نزدیکی شهر کازرون قرار دارد، بااینکه نام این غار به گوش کمتر 
برای  بسیاری  ماجراجویان و عالقه مندان  کسی خورده است، ساالنه 
بازدید از آن به کازرون سفر می کنند، در این مقاله قصد داریم به 
معرفی این غار زیبا و بیان نحوه دسترسی به آن بپردازیم بنابراین اگر 
از عالقه مندان به کسب اطالعات در رابطه با غار شاپور هستید و یا 

قصد سفر با تور شیراز را دارید در ادامه با ما همراه باشید.
معرفی غار شاپور 

از  شاپور  غار  کردیم،  اشاره  مقاله  این  مقدمه  در  که  همان طور 
جاذبه های گردشگری استان فارس به شمار می آید، این غار به سبب 
سایر  از  دارد  قرار  آن  دهانه  در  که  غول پیکری  و  تاریخی  مجسمه 

غارهای موجود در ایران متمایز می شود.
و  است  شده  واقع  زمین  سطح  از  متری   800 ارتفاع  در  غار  این 
گردشگران برای بازدید از آن چاره ای جز طی کردن مسیر سخت 
و سرباالیی ندارند، اما ارزشش را دارد، مجسمه موجود در دهانه غار 
شاپور در واقع آخرین بازمانده از مجسمه های سنگی باستان به شمار 
می آید، جالب است بدانید که این مجسمه غول پیکر به شاپور یکم، 
دومین پادشاه سلسله ساسانیان، تعلق دارد و به همین سبب نیز این غار 

بسیار دیدنی به غار شاپور معروف شده است.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید غار شاپور یکی از پراهمیت ترین 
غارهای تاریخی ایران است و نتایج محققان نشان داده است که این 
غار پیش از دوره ساسانیان از اماکن مذهبی بوده و گذشتگان در آن 

مشغول عبادت می شدند و مراسم های نمادین بسیاری در آن برگزار 
می شد، اما شاپور اول به منظور ایجاد وحدت مذهبی و دور کردن مردم 
از خرافه ها دستور ساخت مجسمه خود بر دهانه این غار را صادر کرد، 
الزم به ذکر است که عرض دهانه غار حدود 30 متر و ارتفاع آن 
این فضا شکوه  حدود 10 متر است و قرارگیری مجسمه شاپور در 

خاصی به این غار تاریخی بخشیده است.
که  کرده اند  تقسیم  مجزا  بخش  چند  به  را  شاپور  غار  شناسان  غار 
عبارت اند از چهار گذرگاه بزرگ، پنج گذرگاه کوچک، چهار مسیر 
فرعی و سه تاالر بزرگ، گردشگرانی که عالقه مند به غارنوردی و 
تمامی بخش های مذکور  از  این مجموعه هستند می توانند  از  بازدید 
البته در نظر داشته باشید که غار شاپور نیز  بازدید به عمل بیاورند، 
آن  در  بسیاری  صعب العبور  جهان بخش های  غارهای  بیشتر  همانند 
وجود دارد و همین امر سبب شده که بسیاری از نقاط آن تا به امروز 
کشف نشده باقی بماند، در واقع در این مجموعه مکان های وجود دارد 

که تا به امروز کسی موفق به بازدید از آن نشده است. 
مجسمه شاپور یکم در غار شاپور 

همان طور که می دانید، وجه تمایز و همچنین مهم ترین بخش موجود 
در غار شاپور مجسمه 7 متری شاپور یکم است که در دهانه آن قرار 
دارد و منظره بسیار باشکوهی به این غار بخشیده است، این مجسمه 
در  است  قرارگرفته  محل  این  در  یکم  شاپور  دستور شخص  به  که 
واقع تنها مجسمه سنگی باقیمانده از دوره ساسانیان است و این امر 
به ارزش آن می افزاید، البته گفتنی است که این مجسمه یک بار در 
زمان حمله اعراب به ایران و به دستور یک سردار عرب به نام نصر 

مجسمه  این حادثه دودست  در طی  و  است  واژگون شده  سیار  ابن 
زلزله  اثر  در  مجسمه  که  معتقدند  مورخان  از  برخی  البته  شکسته اند 

واژگون شده است.
الزم به ذکر است که پس از مدت زمان طوالنی در سال 1336 ارتش 
ایران نسبت به علم کردن مجدد این مجسمه با شکوه اقدام کرد، اگر 
چه اصول تعمیر و مرمت در برپایی این اثر ارزشمند رعایت نشده 

است.
نکته دیگری که در رابطه با مجسمه شاپور بدانید این است که این 
موجب  و  است  ساسانیان  زمان  ایرانیان  هنرمندی  از  نشانی  مجسمه 
حیرت است که در آن زمان مجسمه سازان این سازه را با چه ظرافت 
بازدید  هستید،  شیراز  تور  گردشگران  از  اگر  ساخته اند،  مهارتی  و 
از مجسمه شاپور را از دست ندهید، نقوش برجسته کمربند و سایر 
خواهد کرد،  را شگفت زده  شما  مجسمه  روی  بر  موجود  بخش های 
دادن  تراش  نتیجه  مجسمه  این  بدانید،  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 

ماهرانه یکی از ستون های چکیده موجود در غار است.
گنج های غار شاپور 

ازآنجایی که غار شاپور از غارهای بسیار پراهمیت باستانی بوده است، 
انتظار می رود که جاذبه و دیدنی های آن به یک مجسمه غول پیکر 

ختم نشود در این بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
همان طور که پیش تر اشاره کردیم مورخان طی تحقیقاتی که در این 
ساسانیان  زمان  از  پیش  غار  این  که  دریافته اند  داده اند،  انجام  منطقه 
یکی از مهم ترین اماکن مذهبی برای مردم زمان به شمار می آمد و 
آیین های مذهبی بسیاری در آن اجرا می شد همین امر سبب شده بود 
که اجناس ارزشمندی در این غار نگهداری شود اما هیچ اثری از این 
اجناس قیمتی و به اصطالح گنج در این غار کشف نشده است و این 
نظریه در واقع رد می شود، اما بد نیست بدانید که عالوه بر مجسمه 
شاپور یکم در دهانه این غار دو کتیبه ارزشمند وجود دارد که در 
سال 1336 توسط ارتش ایران بر روی دیواره ها حکاکی شده است که 
یکی از آن ها روایت داستان مرمت مجسمه شاپور پس از حدود 1000 

سال است و دیگری نیز ترجمه کتیبه موجود در نقش رجب است.
 بازدید از غار شاپور 

زمان  از  به جامانده  آثار  مهم ترین  از  یکی  شاپور  غار  ازآنجایی که 
طول  در  که  حوادثی  همچنین  و  آن  زیاد  قدمت  و  است  ساسانیان 
تاریخ برای مجسمه موجود در دهانه غار پیش آمده است بسیاری از 
با شکوه  این مجسمه  از  به غار شاپور رفته و  افراد تمایل دارند که 
بازدید به عمل بیاورند، اگر شما نیز از این دسته از افراد هستید در 

ادامه با ما همراه باشید.
آدرس و نحوه دسترسی به غار شاپور

این غار دیدنی در 10 کیلومتری شهر کازرون واقع در استان فارس 
قرار دارد، بنابراین برای بازدید از آن باید با خود را به شهر زیبای 
شیراز و استان فارس برسانید، گفته است که دسترسی به غار شاپور 
به هیچ وجه کار آسانی نیست و به افرادی که توانایی کوهنوردی و یا 

پیاده روی طوالنی مدت را ندارند توصیه نمی شود.
چنانچه قصد بازدید از غار را دارید باید به روستای شاپور بروید، الزم 
به ذکر است که با خودرو می توانید تا فاصله 2400 متری دهانه غار 
بروید، پس از طی نمودن این مسیر باید پیاده این مسافت را بروید، 
توجه داشته باشید که این تمامی بخش های مسیر غار سرباالیی است 
و طی کردن آن حدود 3 ساعت زمان می برد، البته این زمان بسته به 

آمادگی بدنی هر شخص ممکن است متفاوت باشد.
بهترین زمان بازدید از غار شاپور 

موقعیت مکانی غار شاپور رو به جنوب است، بنابراین مسیر دسترسی 
به غار همواره آفتاب گیر است، ازاین رو گردشگران تور شیراز بهتر 

است که صبح زود برای بازدید از غار شاپور اقدام نمایند.
توصیه هایی برای بازدیدکنندگان غار شاپور 

اگر تصمیم دارید که به بازدید از غار شاپور بروید توصیه می کنیم 
عصای  آفتاب،  ضد  کرم  آفتابی،  عینک  کاله،  نظیر  وسایلی  که 
کوهنوردی، کفش مناسب، خوراکی مغزی و همچنین بطری آب با 

خود به همراه داشته باشید.
سخن آخر

امیدواریم بامطالعه این مقاله اطالعات الزم و کافی در رابطه با غار 
شاپور را کشف کرده باشید و این اطالعات در سفر به شیراز برایتان 
مفید واقع شود، چنانچه به بازدید از این غار با شکوه رفته اید خوشحال 
سایت  گرامی  کاربران  و  ما  با  را  خود  ارزشمند  تجربیات  می شویم 

لحظه آخر به اشتراک بگزارید، با تشکر از همراهی شما.

ایسنا/ براساس آخرین اخبار واصله، سفر مجازی به آثار جهانی ایران 
در ماه رمضان امکانپذیر شده تا از این راه شعار تبدیل تهدید کرونا 

به فرصت، اجرایی شود.
داستان چیست؟

حضور  با  گلستان  کاخ  در  که  طرح  این  اجرای  خبری  نشست  در 
محمدحسن طالبیان )معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 
رئیس  و  وزیر  )معاون  ناظمی  امیر  و  دستی(  صنایع  و  گردشگری 
مرکز فناوری اطالعات ایران( برگزار شد، نسبت به انجام این اقدام 

تاکید شد.
تبدیل تهدید کرونا به فرصت با ایجاد بستر بازدید مجازی از موزه ها

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 
این  باید  ای که  بیان  با  نشست  این  در  گردشگری و صنایع دستی 
شیوع  که  است  درست  گفت:  دانست،  غنیمت  را  تاریخی  فرصت 
کرونا مشکالتی را ایجاد کرده، اما انسان ها باید تهدید و مشکالتی 

که برای آنها به وجود می آید را به یک فرصت تبدیل کنند. 
او با اشاره به همکاری ایجاد شده بین دو وزارتخانه میراث فرهنگی و 
ارتباطات افزود: در جدیدترین گام همکاری بین این دو دستگاه، قرار 
است برنامه ای مشخص برای بازدید مجازی از موزه ها، کاخ موزه ها، 
اماکن فرهنگی تاریخی اجرا شود و در گام جدید نیز بازدید مجازی 

از پایگاه های میراث جهانی را در دستور کار داریم. 
وی با تاکید بر اینکه قصد داریم برنامه ریزی ها به گونه ای باشد 
که این همکاری ها بعد از مهار کرونا نیز ادامه داشته باشد، گفت: 
چون  دارد،  اهمیت  فرهنگی  میراث  حوزه  برای  همیشه  اردیبهشت 
جهانی  روز  به  فروردین  آخر  در  بناها  جهانی  روز  از  عبور  از  بعد 

موزه و هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت می رسیم. در این میان 
ندارد  وجود  گردشگران  برای  سفر  امکان  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
که به نظر می رسد فراهم شدن بستر بازدید مجازی از آثار تاریخی 
با  این طرح  اینکه  بیان  با  او  است.  مناسب  و موزه ها یک فرصت 
عنوان »11 هزار کیلومتر مسیر« با همکاری وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
گروه گردشگری مارکو پولو اجرا خواهد شد و 24 اثر تاریخی ایران 
که ثبت جهانی شده در فضای مجازی برای عالقمندان قابل بازدید 
است و یک تور مجازی بسیار خوب تعریف شده، ادامه داد: همچنین، 
برای بازدید از آثار ثبت ملی نیز می توان برنامه ریزی کرد و بعد از 

ماه مبارک رمضان این فرصت بازدید مجازی برای این آثار نیز فراهم 
شود و آثاری که اهمیت بیشتری دارد و کمتر معرفی شده است، در 

قالب تورمجازی معرفی شوند. 
طالبیان همچنین با اشاره به ایجادِ تفاهم دیگری بین وزارت ارتباطات 
اساس، یک صندوق  این  بر  داد:  توضیح  فرهنگی  میراث  و وزارت 
ذخیره اطالعات دیجیتالی با همکاری وزارت ارتباطات تشکیل خواهد 
اختصاص  موضوع  این  به  باال  بسیار  ظرفیت  با  سنتر  دیتا  دو  و  شد 
فرهنگی  آثار  با  مرتبط   ... و  فیلم  عکس،  آرشیو  و  یافت  خواهد 
صندوق  این  در  است،  جایگزین  غیرقابل  ثروت  یک  که  تاریخی 

دیجیتال ذخیره خواهد شد.
شبهای قدر با طعم معماری حرم امام رضا )ع(

احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران نیز در صحبت هایی گفت: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا یکی از موضوعاتی که موردتوجه 
قرار گرفت، بازدید مجازی از موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی 
است که در همین رابطه در ماه مبارک رمضان با پشتیبانی وزارت 
اماکن  و  ها  موزه  از  مجازی  بازدید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
فرهنگی - تاریخی در دستور کار قرار می گیرد و 24 اثر تاریخی 
ایران که در فهرست میراث جهانی ثبت شده اند، به صورت مجازی 

در قالب یک تور به عالقمندان معرفی می شوند. 
او با اشاره به آغاز این طرح از ساعت 17 تا 18:30 به صورت زنده 
افزود: در شبهای قدر معماری و فضای معنوی حرم مطهر امام رضا 
)ع( از طریق فضای مجازی برای عالقمندان پخش می شود و بعد از 
شبهای قدر سایر اماکن تاریخی ثبت جهانی شده به صورت مجازی 

بازدید خواهند داشت.

غار شاپور

 امکان سفر مجازی به آثار جهانی ایران 
در ماه رمضان


