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موقعیت جغرافیایی
گرفتـــه   اســـتان  تهـــران  بـــا ۱۸۸۱۴ کیلومتـــر مربـــع  مســـاحت  در شـــمال  فـــات  مرکـــزی  ایـــران  قـــرار 
ـــتان   ـــه  اس ـــرق  ب ـــم ، از ش ـــتان  ق ـــه  اس ـــوب  ب ـــدران ، از جن ـــتان  مازن ـــه  اس ـــمال  ب ـــتان از ش ـــن  اس ـــت . ای اس
ـــز  ـــز شهرســـتان  و مرک ـــر شـــهر تهـــران  مرک ـــه  اســـتان  قزویـــن  محدودشـــده  اســـت . اب ســـمنان  و از غـــرب  ب
اســـتان  تهـــران  و پایتخـــت  جمهـــوری  اســـامی  ایـــران  اســـت . براســـاس آخرین  تقســـیمات  کشـــوری ، 
ــهر و  ــن ، اسام شـ ــهریار، ورامیـ ــمیرانات ، شـ ــاوجباغ ، شـ ــد، ری ، سـ ــران ، دماونـ ــتان های  تهـ شهرسـ

ــد.  ــکیل  می دهنـ ــران  را تشـ ــتان  تهـ ــتان های  اسـ ــن شهرسـ ج  مهمتریـ ــر کـ
ـــان  مـــاه  ۱۳۸۵ حـــدود ۱۳۴۲۲۳۶۶ نفـــر جمعیـــت  داشـــته  اســـت . از ایـــن  تعـــداد  اســـتان  تهـــران  در آب
کل  جمعیـــت  اســـتان  در همیـــن  ســـال   حـــدود ۶۹۰۱۲۱۷ نفـــر مـــرد و ۶۵۲۱۱۴۹ نفـــر زن  بوده انـــد. از 

ـــد.   ـــته  ان ـــکونت  داش ـــتایی  س ـــاط  روس ـــد در نق ـــهری  و ۶۵/۸درص ـــاط  ش ـــد در نق ۳۴/۹۱ درص
بلندتریـــن  نقطـــه  اســـتان  تهـــران  قلـــه  دماونـــد بـــا ۵۶۷۱ متـــر ارتفـــاع  و پســـت ترین  قســـمت  آن  بـــا ۷۹۰ 
ــرز، در  ــر ارتفـــاع  از ســـطح دریا، دشـــت  ورامیـــن  در جنـــوب  شـــرقی  اســـتان  اســـت . رشـــته  کـــوه  البـ متـ
ـــره  داغ  و شـــمیرانات ، کوه هـــای  حســـن   ـــوه  در شـــمال  شرقی ،لواســـانات ، ق شـــمال  ســـوادکوه  و فیروزک
آبـــاد و نمـــک  در ناحیـــه  جنـــوب  و بـــی  بـــی  شـــهربانو و القـــادر در جنوب شـــرقی  و ارتفاعـــات  قصـــر 

گرفته انـــد.   فیـــروزه  در شـــرق  قـــرار 

آب و هوا
اقلیـــم  اســـتان  تهـــران  در نواحـــی  کویـــری  و جنـــوب  گـــرم  و خشـــک ، در نواحـــی  پایکوهـــی  ســـرد و نیمـــه  
ــال  در  ــتان های  طوالنـــی  اســـت . گرم تریـــن  ماه هـــای  سـ ــا زمسـ ــرد بـ مرطـــوب  ودر نواحـــی  مرتفـــع  سـ
ـــک  درجـــه   ـــا ی ـــاه  ب ـــال  دی  م ـــاه  س ـــای ۲۸-٣۰ درجـــه  و ســـردترین  م ـــا متوســـط  دم ـــهریور ب مـــرداد و ش
ــرم   ــتان  گـ ــدل  و در تابسـ ــتان  معتـ ــران  در زمسـ ــهر تهـ ــای  شـ ــت . دمـ ــده  اسـ ــزارش  شـ گـ ــراد  ــانتی  گـ سـ

اســـت. 
بخـــش  شـــمال  تهـــران  و شـــمیرانات  در تابســـتان  نیـــز معتـــدل  اســـت . میانگین بارندگـــی  ســـاالنه  
بـــارش  ســـاالنه  در  بیشـــترین   اســـت .  گـــزارش  شـــده   متـــر  میلـــی    ٤۰۰ تهـــران  در حـــدود  اســـتان  

می دهـــد.  روی   ماههای زمســـتان  
ـــز دامنه هـــای   ـــوان  گفـــت  سراســـر مـــاه هـــای  بهـــار و تابســـتان  و حتـــی  در مـــاه  پایی بطـــور خاصـــه  می ت
بـــه ویـــژه  در نواحـــی  کوهســـتانی ، دره ای ، رودخانـــه ای  و ســـواحل  دریاچه هـــای   البـــرز  جنوبـــی  
ارزش   از  تـــار  و  لتیـــان  و الر ودریاچه هـــای  طبیعـــی  جابـــان   کبیـــر،  امیـــر  بـــزرگ   پشـــت  ســـدهای  
تفرجگاهـــی  قابـــل  توجهـــی  برخـــوردار اســـت . همچنیـــن  در تمـــام  طـــول  زمســـتان نواحی  شـــمالی  
ـــی ،  ـــرز جنوب ـــژه  در دامنه هـــا و شـــیب های  الب ـــه  وی ـــه  علـــت  پوشـــش  برفـــی  ســـنگین  ب اســـتان  تهـــران  ب

شرایط مســـاعدی  را بـــرای  ورزش هـــای  زمســـتانی  از جملـــه  اســـکی  فراهـــم  مـــی آورد.

فرهنگ و تاریخ
فـــراز  قـــرار دارد،  و پرجمعیت تریـــن  شـــهرهای  جهـــان   بزرگتریـــن   ردیـــف   کـــه  در  امـــروزی   تهـــران  
ــروز  ــود، امـ ــه ای  بیـــش  نبـ ــی  قریـ ــه  زمانـ ــران « کـ ــت . »طهـ ــته  اسـ ــراوان  داشـ ــی  فـ ــیب های  تاریخـ ونشـ
بـــه  تهـــران  بـــزرگ  بـــا بیـــش  از یازده میلیـــون  نفـــر جمعیـــت  تبدیـــل  شـــده  اســـت . ایـــن  شـــهر در ســـال  
۱۲۰۰ هجـــری  قمـــری  بـــه  پایتختـــی  ایـــران  برگزیـــده  شـــد. از آن تاریـــخ  بـــه  بعـــد بـــه  مرکـــز سیاســـی ، 
اداری ، اقتصـــادی ، فرهنگـــی  و هنـــری  کشـــور تبدیـــل  شـــد. در طـــول  ۲۰۰ ســـال  گذشته دانشـــمندان ، 
ــرده  و مرحـــوم   ــا زندگـــی  کـ ــران  زندگـــی  می کننـــد یـ ــاعران  بزرگـــی  در تهـ نویســـندگان ، هنرمنـــدان  و شـ
شـــده اند. درهـــر حـــال  تهـــران  امـــروزی  بـــه  مرکـــز بـــزرگ  تحـــوالت  تاریخـــی  و فرهنگـــی  تبدیـــل  شـــده  

اســـت .
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شـهر ها

دماوند 
دماونـــد یکـــی از شـــهرهای قدیمـــی  ایـــران اســـت. در زمـــان  آبادانـــی  ری ، ایـــن  شـــهر نیـــز آبـــاد بـــوده 
اســـت، امابـــه  ســـبب  نزدیکـــی  بـــه  کـــوه  دماونـــد، زمیـــن  لرزه هـــای  بســـیاری باعـــث  خســـارت  فـــراوان  
گونـــی از  گونا و ویرانـــی هـــای پیاپـــی آن شـــده اســـت. شـــهر دماونـــد در متـــون قدیـــم بـــه نـــام هـــای 
ـــوه  ک ـــرده و  ـــام ب ـــاهنامه ن ـــهر در ش ـــن ش ـــا از ای ـــی باره ـــت. فردوس ـــده اس ـــده ش ـــد" نامی ـــه "دنباون جمل
غ،آموزنده ی زال پـــدر رســـتم دانســـته اســـت. ایـــن شـــهر در ســـال ٣۰  دماونـــد را آشـــیانه ی ســـیمر
ـــار ایـــن شـــهر بـــه  هجـــری قمـــری در زمـــان خافـــت عثمـــان بـــه دســـت اعـــراب فتـــح شـــد مهمتریـــن آث
دوره ســـلجوقیان تعلـــق دارد. ضمـــن اینکـــه زیبایـــی هـــای طبیعـــی آن در خـــور تحســـین و ســـتایش 

ـــد. ـــی باش م

ج کر
ایـــن  شهرســـتان  در غـــرب  تهـــران  واقـــع  شـــده  اســـت . از آثـــار تاریخـــی  آن  می تـــوان  بـــه  بقایـــای  
آتشـــکده  ســـنگی  تخت رســـتم  متعلـــق  بـــه  دوره  اشـــکانی  و ساســـانی ، کاخ  ســـلیمانیه  )محـــل  کنونـــی  
دانشـــکده  کشـــاورزی ( و بقعـــه  شـــاه زاده  ســـلیمان ،بقعه  امـــام زاده  رحمنـــش  و زیـــد پلنـــگ  آبـــاد 

ــرد.  ــاره  کـ ــتهارد اشـ اشـ

ری  
ری  یکـــی  از شـــهرهای  قدیمـــی  ایـــران  اســـت  و در حـــدود ٣۰۰ ســـال  ق .م  یکـــی  از جانشـــینان  اســـکندر 
کیا«  )ســـلوکوس (،نام  »اوریـــوس « را بـــر ری  نهـــاد، امـــا ایـــن  نـــام  در زمـــان  اشـــکانیان  بـــه  »ارســـا
و »ارشـــکیه « و در زمـــان  ساســـانیان  بـــه  »ری «تغییـــر یافـــت . ایـــن  شـــهر، در دوره  اســـامی ، مرکـــز 
فرمانـــداران  بنی امیـــه  بـــود و در دوره  مغـــوالن  و تیموریـــان ، چندیـــن  بـــار موردتاخـــت  و تـــاز قـــرار 
کـــه  در ایـــن  کتـــاب  بـــه  آنهـــا اشـــاره  شـــده  اســـت ،  گرفـــت . وجـــود آثـــار تاریخـــی  متعـــدد در ایـــن  شـــهر 

می باشـــد.  آن   تاریخـــی   نشـــانه قدمت  

شمیرانات
کـــه  از آن    ایـــن  شهرســـتان  در شـــمال  تهـــران  واقـــع  شـــده  و آثـــار ســـیاحتی  و زیارتـــی  متعـــددی  دارد 
جملـــه  می توان ییاقـــات  دامنه هـــای  البـــرز و بـــه  بقعـــه  امامـــزاده  قاســـم ، از آثـــار قـــرن  دهـــم  هجـــری  

ـــرد. ـــاره  ک اش

تهران      
ایـــن  شـــهر، قبـــل  از دوره  صفویـــان ، یکـــی  از روســـتاهای  ری  بـــود. در زمـــان  حملـــه  مغـــول  شـــهرری  
ویـــران  و وعده زیـــادی  از جمعیـــت  آن  بـــه  روســـتای  تهـــران  مهاجـــرت  کردنـــد و موجبـــات  رشـــد و 
ـــه  پایتختـــی   ـــه ، شـــاه  طهماســـب  صفـــوی  ایـــن  شـــهر را ب ـــد. در دوره صفوی گســـترش  آن  را فراهـــم  آوردن
ــر هـــر  کردنـــد و زیـ ــا  ج  بـــه  تعـــداد ســـوره های قرآن  در تهـــران  بنـ خـــود برگزیـــد و در ایـــن  دوره ، ۱۱٤ بـــر
ـــد و چهـــار دروازه  شـــمیران ، قزویـــن ، دوالب  و حضرت عبدالعظیـــم   ـــرار دادن ـــرآن  ق ج  یـــک  ســـوره  ق ـــر ب
در ایـــن  دوره  ســـاخته  شـــده  بـــود.  در دوره  قاجاریـــه  نیـــز ایـــن  شـــهر پایتخـــت  رســـمی  ایـــران  بـــود و آثـــار 
بســـیاری  درآن  ســـاخته  شـــده . در دوره  ناصـــر الدیـــن  شـــاه  نقشـــه  شـــهر تهـــران  توســـط  میـــرزا یوســـف  
ــا نوســـازی  توســـعه  یافـــت . در  ــراه  بـ ــران  همـ مســـتوفی  الممالـــک  طراحـــی  شـــد. دردوره  پهلـــوی  تهـ

حـــال  حاضـــر شـــهر تهـــران  پایتخـــت  ایـــران  و یکـــی  از بزرگترین شـــهرهای  جهـــان  اســـت .  

ورامین
ــه   ــه  ورامیـــن  کـ ــهر بـ ــردم  ایـــن  شـ ــان ، گروهـــی  از مـ ــه  دســـت  مغـــوالن  و تیموریـ  پـــس  از ویرانـــی  ری  بـ
نزدیـــک  آن  قرارداشـــت ، مهاجـــرت  کردنـــد. ورامیـــن  یکـــی  از شـــهرهای  تاریخـــی  ایـــران  اســـت . بقعـــه  
امـــام  زاده  یحیـــی  از آثـــار قـــرن  هشـــتم هجری  و مســـجد جامـــع  از آثـــار دوره  ایلخانـــی  ابوســـعید 

می باشـــد. 

فیروزکوه
کوهســـتانی واقـــع شـــده اســـت. آب و هـــوای   ایـــن شهرســـتان در شـــرق اســـتان تهـــران و در منطقـــه 
ــر  ــا دارد. مناظـ ــیار زیبـ ــتان طبیعتـــی بسـ ــای خنـــک اســـت. ایـــن شهرسـ ــتان هـ ــا زمسـ ــرد و بـ آن سـ

کوهســـتان دماونـــد بســـیار جالـــب و دیدنـــی اســـت.   کوهســـتانی،دره ای و بویـــژه چشـــم انـــداز 
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یخی آثار تار
کاخ ها و عمارات

عمارت باغ فردوس)تجریش(،شمیرانات  
 ایـــن  عمـــارت  توســـط  حـــاج  میـــرزا آقاســـی  در زمـــان  محمـــد شـــاه  قاجـــار بنـــا شـــد و بـــه  ســـبب زیبایی  و 
سرســـبزی  بـــه  بـــاغ  فـــردوس  معـــروف  شد.وســـعت  بـــاغ  فـــردوس  حـــدود ۲۰ هـــزار و مســـاحت  بنـــای  آن  
ـــی   ـــه  در جنوب ـــی  و دهان ـــای  جانب ـــت . روی  دیواره ـــده  اس ـــاخته  ش ـــه  س ـــه  طبق ـــع  و در س ـــزار مترمرب ه
ـــوب  و  ـــًا از چ ـــا تمام ـــا و پنجره ه ـــیروانی  و دره ـــارت  ش ـــام  عم ـــود. ب ـــی  زیبایـــی  دیده می ش ـــات  گچ تزئین

شیشـــه های  رنگـــی  ســـاخته  شـــده اند. 

کاخ و پادگان عشرت آباد  
ــاد، درشـــمال   ــرت  آبـ ــاه  در محـــل  عشـ ــتور ناصرالدیـــن  شـ ــه  دسـ ــری  بـ ــال  ۱۲۹۱ قمـ ــر در سـ  ایـــن  قصـ
شـــرقی  تهـــران  و بیـــرون  دروازه  شـــمیران  ســـاخته  شـــد. ســـاختمان  کاه  فرنگـــی  عشـــرت  آبـــاد در چهـــار 
طبقـــه  بـــا بام شـــیروانی  اســـت . طبقـــه  ســـوم  ایـــن  ســـاختمان  دارای  شـــاه  نشـــین ، آیینـــه  کاری  و 

مقرنـــس  اســـت.   

گلستان کاخ 
 ایـــن  کاخ  در ســـال  ۱۲۶۸ هجـــری  قمـــری  بـــه  دســـتور ناصرالدیـــن  شـــاه  ســـاخته  شـــد و شـــامل  
سرســـرای ورودی ، تاالرهـــای  مـــوزه  آیینـــه ، برلیـــان ، عـــاج ، بلـــور و تاالرســـام  می باشـــد. در شـــاه  
کـــه  نادرشـــاه  آنـــرا در ســـال  ۱۷٣۹ از هنـــد بـــه  غنیمـــت   نشـــین  تـــاالر ســـام ، تخـــت  طاووس قـــرار دارد 
گرفتـــه   که بـــر پشـــت  تندیســـی  از اژدهـــا قـــرار  آورد. ایـــن  تخـــت  هفـــت  پایـــه  جواهرنشـــان  و دو پلـــه  دارد 

کتیبـــه  زینـــت  داده انـــد. ــا  گـــرد آن  را بـ کـــه  گردا و دیـــواره ای  ظریـــف  دارد 

کاخ مرمر
از  آمیـــزه ای   آن   معمـــاری   و  شـــده   احـــداث    ۱٣۱٣  -  ۱٣۱۶ ســـالهای   فاصلـــه   در  کاخ   ایـــن    
اســـتادیزدی   )معمـــار(،  لـــرزاده   حســـین   ماننـــد  هنرمندانـــی   اســـت .  غربـــی   و  سبک های شـــرقی  
)کاشـــی  کار(، محمـــد حســـین  صنیـــع  خاتـــم  و حســـین  طاهـــرزاده  در ســـاختن  آن  همـــکاری  کرده انـــد.

مدرسه و عمارت مروی  
 مدرســـه  فخریـــه  یـــا مـــروی  در قـــرن  ســـیزدهم  هجـــری  قمـــری ، بـــه  فرمـــان  فتحعلـــی  شـــاه  قاجارتوســـط  
کـــم  مـــرو بنـــا شـــد. ایـــن  عمـــارت  شـــامل  جلوخـــان ، ســـردربلند، صحـــن  وســـیع ،  فخرالدولـــه  حا

حجره هـــا و چندین ایـــوان  مزیـــن  بـــه  کاشـــی  کاری  خشـــتی  اســـت .  

عمارت عثمانی و پل رومی  
 ایـــن  عمـــارت ، در قـــرن  نوزدهـــم  توســـط  یکـــی  از ســـفیران  دولـــت  عثمانـــی  در منطقه الهیـــه  تهـــران  
کـــه  همچنـــان  بـــه  دولـــت  ترکیـــه  تعلـــق  دارد. نـــام  رومـــی  هماننـــد لقـــب  موالنـــا جـــال   ســـاخته  شـــد 

الدیـــن  محمدبلخـــی  روی  پلـــی  کوچـــک  در ایـــن  محـــل  باقـــی  مانـــده  اســـت .

کاخ صاحبقرانیه  
کاخ هـــای  مجموعـــه  نیـــاوران ، در شمال شـــرقی    ایـــن  کاخ  در دوره  فتحعلـــی  شـــاه  و در میـــان  یکـــی  از 
تهـــران  ســـاخته  شـــد. از قســـمت های  مختلـــف  آن  می تـــوان  بـــه  حـــوض  خانـــه ، کرســـی  خانـــه ، تـــاالر 
ــس   ــیار نفیـ ــیای  بسـ ــا و اشـ ــی  گران بهـ ــای  نقاشـ ــا تابلوهـ ــه  بـ کـ ــرد  ــاره  کـ ــه  اشـ ــا و تاالرآیینـ ــان  نمـ جهـ

تزییـــن  شـــده اند.   

کاخ سلطنت آباد
 ایـــن  کاخ  در ســـال  ۱٣۰۵ قمـــری  بـــه  فرمـــان  ناصرالدیـــن  شـــاه  در قریـــه  رســـتم  آبـــاد در دو طبقه ســـاخته  
ــراز  ــلطنتی ، برفـ ــانه  کاخ  سـ ــی  نشـ ــوی  زرینـ ــط  دارد. گـ ــیعی  در وسـ ــه  وسـ ــوض  خانـ ــت  و حـ ــده  اسـ شـ
بلندتریـــن  نقطه شـــیروانی  بـــام  جـــای  داده  شـــده  اســـت . ســـقف  زیریـــن  حـــوض  خانـــه ، اتاق هـــای  

دیـــدار و راهروهـــای  آن ، بـــه  گـــچ  بری هـــای  زیبـــا آراســـته  شـــده  اســـت .  

شمس العماره  
 ایـــن  قصـــر در ســـال  ۱۲۸٤ بـــه  دســـتور ناصرالدیـــن  شـــاه  و توســـط  معیرالممالـــک  ســـاخته  شد.شـــمس  

ج  اســـت  کـــه  در دهـــه  اخیـــر مرمـــت  و نوســـازی  شـــده  اســـت .  العمـــاره  عمارتـــی  بلنـــد بـــا دو بـــر

کاخ سرخه حصار )یاقوت(  
ـــن   ـــان  ناصرالدی ـــرن  ۱٣ و درزم ـــر ق ـــت  در اواخ ـــروف  اس ـــم  مع ـــوت  ه ـــه  کاخ  یاق ـــه  ب ک ـــرخه حصار   کاخ  س
شـــاه  در محـــل  ســـرخه حصار ســـاخته  شـــد. ایـــن  کاخ  شـــامل  دو دســـتگاه  عمـــارت  بـــه  نـــام  کوشـــک 
بیرونـــی  وحـــرم  خانـــه  بـــود و در مجمـــوع  دویســـت  اتـــاق  داشـــت  و همچنیـــن  کاروانســـرا، ســـربازخانه  و 

گرمابـــه  هـــم  داشـــت  کـــه  امروزه اثـــری  از آنهـــا دیـــده  نمی شـــود. 

عمارت تخت مرمر)تخت سلیمان(  
 تخـــت  مرمـــر یـــا »تخـــت  ســـلیمان « بـــه  دســـتور فتح علـــی  شـــاه  قاجـــار در ســـال ۱۲۲۰ هجـــری  قمـــری  
کوچـــک  ســـاخته   بـــه  شـــکل  یـــک  ســـکوی  دیـــواره دار بلنـــد، از شـــصت  و پنـــج  قطعـــه  مرمـــر بـــزرگ  و 
ــر و  ــک  متـ ــوان  یـ ــف  ایـ کـ ــت  از  ــن  تخـ ــاع  ایـ ــد. ارتفـ گردیـ ــتقر  ــی  کاخ  مسـ ــوان  اصلـ ــط  ایـ ــدو در وسـ شـ
ــه  اســـت . در  گرفتـ ــرار  ــچ  قـ ــتون  مارپیـ ــازده  سـ ــو و یـ ــه  دیـ ــته  و سـ ــر دوش  شش فرشـ ــرف  بـ ــار طـ از چهـ

طرفیـــن  پلـــه  جلـــو ایـــوان ، دو شـــیر حجـــاری  شـــده  قـــرار داده شـــده  اســـت .  

بنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  
گذشـــته  یکـــی  از خانه هـــای  حســـین  پاشـــاخان )معروف  بـــه  امیـــر بهـــادر(  ایـــن  ســـاختمان  قدیمـــی  در 
وزیـــر دربـــار مظفرالدیـــن  شـــاه  بـــود و بـــه  حســـینیه  امیـــر بهـــادر معـــروف  اســـت . ایـــن  خانـــه  بـــا ٣۰۰۰متـــر 
مربـــع  زیـــر بنـــا، دارای  تـــاالر بـــزرگ  آیینـــه  کاری  و تـــاالر بـــزرگ  ســـخنرانی  اســـت  و در خیابـــان  ولـــی  عصـــر 

ـــراردارد.  و درنزدیکی هـــای  پـــل  امیـــر بهـــادر ق

کاخ ها و عمارات   سایر 
کاخ هـــا و عمـــارات  اســـتان  عبارتنـــد از: حـــوض  خانـــه  بـــاغ  قدیـــم  نگارســـتان ، کاخ  بهارســـتان    ســـایر 

وعمـــارت  درالفنـــون  و عمـــارات  نگارســـتان  در تهـــران . 

شهر ها و تپه های باستانی  

ری باستانی، ری  
کنونـــی  ری  باقـــی  مانـــده ، آثـــاری  از دوران  قبـــل  و بعـــد از  ویرانه هـــای  باســـتانی  ری  کـــه  در حوالـــی  شـــهر 
ج   اســـام  دارد،از جملـــه  ایـــن  آثـــار مـــی تـــوان  بـــه  قلعـــه  طبـــرک ، چشـــمه  علـــی ، مرکـــز شـــهر ســـلجوقی ، بـــر
نقـــاره  خانـــه ، چـــال  ترخـــان ، قلعـــه  وبـــاروی  ری ، بناهـــا، آثـــار و اشـــیای  ســـفالی  و لعابـــی ، ســـکه های  
زریـــن  و ســـیمین  متعلـــق  بـــه  دوره  اشـــکانیان ، ساسانیان ،ســـلجوقیان  و ســـده های  شـــش  و هفـــت  
هجـــری  قمـــری ، خرابه هـــای  کاخ  اشـــکانی  روی  تپـــه  چشـــمه  علـــی  و نقـــش  برجسته ساســـانی  کـــوه  
ـــری   ـــه  آج ـــک  دخم ـــری ، ی ـــری  قم ـــرن  دوم  هج ـــجدی  از ق ـــای  مس ـــف  ویرانه ه ـــاره  کرد.کش ـــره  اش سرس
و قطعـــات  گـــچ  بـــری  زمـــان  ســـلجوقی  درشـــهر ری ، نمایان گـــر بزرگـــی  و آبادانـــی  ایـــن  منطقـــه  در اوایـــل  

ـــا قـــرون  پنـــج  و شـــش  هجـــری  قمـــری  اســـت.  اســـام  ت
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کاروانسراهای تاریخی پل و جاده و 

آب  و هـــوای  کویـــر دســـت  کـــم  در نیمـــی  از ســـال  دلپذیـــر اســـت . آســـمان  در شـــب  کویـــر بـــه  راســـتی  
بـــرای  شهرنشـــینان  و طالبان چشـــم  اندازهـــای  نـــو، دیدنـــی  و شـــگفت  اســـت . شـــب ها آســـمان  پـــر 
ـــه  تصـــور درآید.ســـکوت  محـــض  و آرامـــش  کامـــل  چشـــم  اندازهـــای   ـــر از آن  اســـت  کـــه  ب ســـتاره  دیدنی ت
ک های برآمـــده ، موزائیک هـــای   کننـــده ، زمین هـــای  ســـیاه  و ســـفید، خا بدیـــع ، ســـراب های  اغوا
کویرهـــا می تـــوان  دیـــد. نمـــک ، الیه هـــای  نمکـــی  زمیـــن  و دیگـــر مناظـــر طبیعـــی  مشـــابه  را تنهـــا در 

کاروانســـراها، کاخ هـــا، آب  انبارهـــا، قنات هـــا،  ـــر  ـــر شـــماری  مشـــتمل  ب ـــار تاریخـــی  و باســـتانی  پ ـــر آث کوی
کـــز زیارتـــی  ومذهبـــی  را در خـــود جـــای  داده  اســـت  کـــه  نشـــانگر دیرینگـــی  زیســـت  انســـان  در  مرا
کناره هـــای  کویـــر است .بخشـــی  از محـــدوده  جنـــوب  اســـتان  تهـــران  در حـــوزه  معـــروف  کویـــر مســـیله  
گرفتـــه  اســـت . در محـــدوده  جاذبه های بالقـــوه  بـــرای  برنامـــه  ریـــزی  تورهـــای  ســـیاحت  کویـــری   قـــرار 
فراهـــم  شـــده  اســـت . مهم تریـــن  ایـــن  جاذبه هـــا، در پیونـــد بازیبایی های طبیعـــی  کویـــر عبارتنـــد از :

کاروانسرای دیر  
ــر پیـــش  از بنـــد  ــاد، بـــه  طـــرف  ورامیـــن  و ۱۲ کیلومتـ ــه  قـــم ، پـــس  از حســـن  آبـ ــران  بـ ــیر راه  تهـ  در مسـ
ــان  را بـــه  ری  متصـــل   کـــه  اصفهـ ــرار دارد  ــانی  قـ ــر در راه  قدیمـــی  ساسـ ــرای  دیـ ــه  کاروانسـ علی خان ،بـ
گجیـــن « یـــا  ــر الجـــص « یـــا »دیـــر  ــر بـــر روی  ویرانه هـــای  »دیـ می کـــرده  اســـت . کاروانســـرای  کنونی دیـ
ج  دو طبقـــه   کناره هـــای  دروازه  ورودی کاروان ســـرا، دو بـــر کردشـــیر« ســـاخته  شـــده  اســـت . در  »دیـــر 
ـــا اتاق هـــای  کوچـــک  بـــدون  پنجـــره  دارد، اتاق هـــا روی ســـکویی   قـــرار دارد. ایـــن  بنـــا، حیاطـــی  بـــزرگ  ب
قـــرار دارنـــد، جرزهـــای  آن  آجـــری  و ســـقف  آن هـــا ضربـــی  اســـت . در وســـط  بدنه هـــا در ســـه  ســـمت  

حیاط ،ایوان هایـــی  بـــزرگ  شـــبیه  ایوان هـــای  داخـــل  مســـجد قـــرار دارد.

کاروانسرای حوض  
ـــد و  ـــوب  می ش ـــم  محس ـــران  - ق ـــیر ته ـــی  مس ـــن  راه ـــای  بی ـــت  گاه ه ـــته  از اقام گذش ـــرا در  ـــن  کاروانس  ای
ـــروزه ،  ـــا ام ـــود. ام ـــوردار ب ـــیار برخ ـــق  بس ـــان  از رون ـــم  و اصفه ـــران  - ق ـــن  ته ـــاد بی ـــد زی ـــد و ش ـــل  آم به دلی

ـــرد ســـابق  خـــود را از دســـت  داده  اســـت.  ج از مســـیر راه  اصلـــی ، کارک ـــه  علـــت  اســـتقرار در خـــار ب

پل ها و جاده های قدیمی  

بـــه   متعلـــق   پل هـــای   و  راه هـــا  گذشـــته ،  راه هـــای   از  مانـــده   برجـــای   نشـــانه های   قدیمی تریـــن  
دوره ساســـانی  اســـت . ایـــن  راه هـــا اصفهـــان  را بـــه  ری  وصـــل  می کردنـــد. از بقایـــای  راه  ساســـانی  بـــر 
ک  و محمـــد  جـــای  مانـــده  در ایـــن  ناحیـــه ، راهی اســـت  کـــه  از جنـــوب  حـــوض  ســـلطان  - بیـــن  دال
کاج  - می گذشـــته  و از راه هـــای  مهـــم  ارتباطـــی  میـــان  ری  واصفهـــان  محســـوب  می شـــده   آبـــاد 
ـــرای  برقـــراری  ارتباط میـــان   ـــًا ب ـــه  قـــره  چـــای  بنـــا شـــده ، عمدت کـــه  روی  رودخان ک  نیـــز  اســـت. پـــل  دال
قـــم  و مشـــهد ســـاخته  شـــده  بـــود. راه  قدیمـــی  دیگـــری  در شـــمال  ســـیاه  کـــوه ، ســـنگ  فرشـــی  گســـترده  

اســـت  کـــه  از خطوط ارتباطـــی  مهـــم  میـــان  اصفهـــان  و ســـواحل  دریـــای  مازنـــدران  بـــوده  اســـت.

ک کاروانسرای پل دال
 ایـــن  کاروانســـرا نزدیـــک  پلـــی  کـــه  بـــر روی  رودخانـــه  قره چـــای  در محـــل  اتصـــال  آن  بـــه  قـــم رود 
ساخته شده اســـت ، قـــراردارد. ایـــن  پـــل  بـــرای  برقـــراری  ارتبـــاط  میـــان  قـــم  و مشـــهد ســـاخته  شـــده  

بـــود.

مدارس قدیمی

مسجد و مدرسه )شهید مطهری(سپهساالر 
هجـــری   قرن ســـیزدهم   آثـــار  از  و  شـــده   واقـــع   خمینـــی   مصطفـــی   شـــهید  خیابـــان   در  بنـــا  ایـــن  
ــار و  ــاه  قاجـ ــن  شـ ــم  دوره  ناصرالدیـ ــدر اعظـ ــاالر، صـ ــپه  سـ ــاج  میرزاحســـن خان  سـ ــری  اســـت . حـ قمـ
برادرش مشـــیرالدوله  بانـــی  ایـــن  مســـجد بودنـــد. ایـــن  مدرســـه  ۶۲ متـــر طـــول  و ۶۱ متـــر عـــرض  و ۶۰ 
ـــا شـــامل  جلوخـــان ، ســـردر، دهلیـــز، ســـاختمان   حجـــره  دارد. گنبـــد آن ، ٣۷ مترارتفـــاع  دارد. ایـــن  بن
دو طبقـــه ، حجره هـــا، چهارایـــوان ، گنبدی بزرگ ،شبســـتان ، هشت گلدســـته ، منـــاره  کاشـــی کاری  

شـــده  و مخـــزن  یـــک  کتابخانـــه  معتبـــر اســـت.

خانه های قدیمی و تاریخی    

منزل امام جمعه
محـــل   و  قمـــری   هجـــری   ســـیزدهم   قـــرن   دوم   نیمـــه   عالـــی   بناهـــای   از  جمعـــه   امـــام   منـــزل  
ســـکونت امام  جمعـــه  تهـــران  در دوران  قبـــل  از انقـــاب  اســـامی  بـــود. ایـــن  بنـــا دارای  اتاق هـــا و 

اســـت .   شـــده   تزئیـــن   زیبـــا  بری هـــای   گـــچ   بـــا  داخل آن هـــا  کـــه   اســـت   متعـــددی   تاالرهـــای  

خانه مشیرالدوله  
لـــه   کوچـــه  پیرینای ال ایـــن  بنـــای  قدیمـــی  در حـــد فاصـــل  خیابـــان  منوچهـــری  و جمهـــوری  اســـامی  در 
زار واقـــع  شـــده  و منتســـب  بـــه  حســـن  پیرینـــا ملقـــب  بـــه  مشـــیرالدوله  اســـت  کـــه  از رجـــال  برجســـته  
دوره  قاجـــار بـــود. نمای خارجـــی  ایـــن  عمـــارت  ســـه  طبقـــه ، ســـاده  و یکدســـت  آجـــر بـــا بندکشـــی  گچـــی  
کاشـــی کاری   و داخـــل  بنـــا نیـــز صـــاف  و یکدســـت  اســـت .گچبری  و فرنگـــی  کاری  ایـــوان  شـــمالی  و 
اتاق هـــای  زیـــر زمیـــن ، مهم تریـــن  تزئینـــات  بنـــا را تشـــکیل  می دهند.کاشـــی های  بـــه  کار رفتـــه  در 
ـــه  تصویـــر شخصیت های اســـاطیری   ـــزرگ  اســـت  و منقـــوش  ب زیرزمیـــن  از جنـــس  خشـــت  و در ابعـــاد ب

ـــوم  پزشـــکی  تهـــران  اســـت .   ـــا در تملـــک  دانشـــگاه  عل ـــن  بن و تاریخـــی  اســـت . در حـــال  حاضـــر ای

خانه وثوق الدوله  
بنـــای  ایـــن  ســـاختمان  در ســـال  ۱۲۵٣ ه.ق  )قـــرن  ســـیزدهم ( بـــه  پایـــان  رســـید و شـــامل  تاالرهـــا 

گـــچ  بـــری  هـــای  عالـــی  مزیـــن  شـــده اند. اتاق هـــای  متعـــددی  اســـت  کـــه  بـــا 

سایر خانه های قدیمی  
امیرکبیـــر،  خیابـــان   در  واقـــع   احســـانی   خانـــه   از:  عبارتنـــد  تهـــران   قدیمـــی   خانه هـــای   دیگـــر 
ـــه   ـــان  شـــهید مصطفـــی  خمینـــی ، خان ـــع  در خیاب ـــازار مســـگرها واق ـــه  ب ـــه ، خان پامنار،کوچـــه  بهاءالدول
صفـــوی  واقـــع  در خیابـــان  شـــهیدمصطفی  خمینـــی ، سرچشـــمه ، خانـــه  مانـــدال )کوشـــک ( واقـــع  در 
کنـــون   کـــه  ا ــر  خیابـــان  فردوســـی ، خیابـــان  کوشـــک ، خانـــه  قوام الســـلطنه واقع  در خیابـــان  ســـی  تیـ
کباتـــان ، خانـــه   کبیـــر روبروی ا مـــوزه  آبگینـــه  اســـت ، خانـــه  ابوالقاســـم  تفصیلـــی  واقـــع  در خیابـــان  امیـــر 
هدایـــت  واقـــع  در خیابـــان  هدایـــت ، خانـــه  اســـتاد حســـین  بهـــزاد واقـــع  در خیابـــان  بهـــزاد )شـــهید 
ـــور  ـــه راه امین  حض ـــی  س ـــه  قدیم ـــوری ، خان ـــان  جمه ـــع  در خیاب ـــکار واق ـــه  کارا آب ـــاح (، خان ـــن  نوف حس
مربـــوط  بـــه  دوره  قاجاریـــه ، خانه عـــاء الدولـــه  مربـــوط  بـــه  دوره  قاجاریـــه ، خیابـــان  فردوســـی ، خانـــه  
نصرالدولـــه  مربـــوط  بـــه  دوره  قاجاریـــه ، سرچشـــمه ،کوچه  مـــرآت  و خانـــه  مســـتوفی  الممالـــک  مربـــوط  

بـــه  دوره  قاجاریـــه ، بـــوذر جمهـــری ، گذرمســـتوفی . 

دژها و قلعه ها

ج،ورامین   قلعه ایر
ایـــن  قلعـــه  در شـــمال  شـــرقی  ورامیـــن  و در نزدیـــک  دهکـــده  جعفرآبـــاد واقـــع  شـــده  اســـت . ایـــن  
ــر  ــای  آن  ۱۲ متـ ــط  دیواره هـ ــاع  متوسـ ــده  و ارتفـ ــاخته  شـ گل  سـ ــت  و  ــا خشـ ــکل  بـ ــتطیل  شـ قلعه مسـ

اســـت . در اطـــراف  ایـــن  قلعه ســـنگرهایی  بـــه  فواصـــل  ۱۰۰ متـــر وجـــود دارد.

قلعه طبرک و حصار قدیم،ری  
 ایـــن  بـــارو و حصـــار از آثـــار دوران  خلفـــای  عباســـی  اســـت  کـــه  در شـــهرری  واقـــع  شـــده  ومشـــتمل  بـــر 
یـــک  رشـــته  دیوارهـــای  خشـــتی  و ســـنگی  اســـت . در داخـــل  حصـــار، قلعـــه  طبـــرک  قـــرار داشـــت  کـــه  بـــه  

ـــت. ـــده  اس ـــدم  ش ـــلجوقی  منه ـــتورطغرل  س دس

سایر قلعه ها و دژها،تهران  
ج  و بـــاروی  مرکـــز شـــهر ســـلجوقیان  در شـــهر ری ، زندان هـــارون   ج هـــا عبارتنـــد از: بـــر ســـایر قلعه هـــا و بر
ج  ســـنگی  تپـــه  گبـــری  )گنبـــد مرداویـــج  زیارگیلـــی ( در  در ده  کیلومتـــری  جـــاده  تهـــران  - خراســـان ، بـــر

خ  در شـــهر ری . شـــمال  شـــرقی امین آباد و قلعـــه  ســـر
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گورستان ابن بابویه  
اســـت .  شـــده   ایجـــاد  هکتـــار   ۵/۹ مســـاحت   بـــه   درزمینـــی   بابویـــه   ابـــن   قدیمـــی   گورســـتان    
این گورســـتان  مـــوزه ای  ارزشـــمند اســـت  کـــه  مـــردان  بـــزرگ  تاریـــخ  معاصـــر ایـــران  از جملـــه  میـــرزاده  
عشـــقی ، شـــاعر بـــزرگ  وانقابـــی ، دهخـــدا، ادیـــب  و خالـــق  لغـــت  نامـــه  دهخـــدا و دکتـــر حســـین  

فاطمـــی  وزیـــر امـــور خارجـــه  دوران  نهضـــت  ملـــی  کردن نفـــت  را در خـــود جـــای  داده  اســـت.

گورستان ظهیرالدوله  
 گورســـتان  ظهیـــر الدولـــه  در خیابـــان  دربنـــد، در باغـــی  بـــه  مســـاحت  ٣ هـــزار متـــر مربـــع  واقع شـــده  
ج  میـــرزا  اســـت . ایـــن  گورســـتان  مدفـــن  بســـیاری  از هنرمنـــدان  و شـــاعران  از جملـــه  رهـــی  معیـــری ، ایـــر

و فـــروغ  فرخزاداســـت.

بازارهای قدیمی

بازار بین الحرمین  
در  و  شـــده   واقـــع   جامـــع   مســـجد  و  ســـابق (  )شـــاه   خمینـــی   امـــام   مســـجد  بیـــن   بـــازار  ایـــن    
زمان محمدشـــاه  قاجـــار ســـاخته  شـــده  اســـت . بـــازار بین الحرمیـــن  عرضـــه  کننـــده  نوشـــت افزار و 

مقواســـت . و  کاغـــذ 

بازار تهران  
کوچه هـــای    بـــازار تهـــران  از آثـــار دوره  فتـــح  علـــی  شـــاه  قاجـــار اســـت  و مجموعـــه  اســـت  از داالن هـــا و 
کـــز اصلـــی  داد و ســـتد تجـــاری  شـــهر تهـــران   تـــو در تـــو باردیـــف  دکان هـــا و راســـته ها ایـــن  بـــازار از مرا
ــه  امیـــن  اقـــدس ،  ــر، تیمچـ ــازار امیـ ــد از: بـ ــای  عمـــده  آن  عبارتنـ ــمار می رود.بخش هـ ــه  شـ ــور بـ کشـ و 

تیمچـــه  صـــدر اعظـــم  و تیمچـــه  کتـــاب  فروشـــان. 

سایر بازارها  
 ســـایر بازارهـــای  قدیمـــی  اســـتان  تهـــران  عبارتنـــد از: بـــازار ری  و بـــازار ورامیـــن  کـــه  اهمیـــت  تاریخـــی  

دارنـــد.

ج ها و مناره ها  بر

ج عالءالدین   بر
ج  بـــا ۱۷ متـــر ارتفـــاع  در شـــمال  مســـجد جامـــع  ورامیـــن  قـــراردارد و در ســـال  ۶۸۰ ه.ق  ســـاخته    ایـــن  بـــر
ــو  ــو و قره قویونلـ ــی  و دوره  آق قویونلـ ــی  از معماری مغولـ ج ،ترکیبـ ــاختمان  بر ــده  اســـت . ســـبک  سـ شـ

اســـت. 

ج نقاره خانه،ری   بر
ج ،  بـــر محـــل   و  باقی مانـــده   شـــهرری   نقاره خانـــه   کـــوه   برفـــراز  هشـــت ترکی ،  ج   بـــر ایـــن   بقایـــای    

اســـت. ســـلجوقی   شـــهریاران   از  یکـــی   نقاره خانـــه  آرامـــگاه  

ج طغرل   بر
ــاه   ــرل  اّول  پادشـ ــگاه  طغـ ــااًل آرامـ ــرار دارد و احتمـ ــهرری  قـ ــه ای  در شـ ــان  محوطـ ــرل  در میـ ج  طغـ ــر  بـ
ـــال   ـــت  و در س ـــرک  اس ـــرک  ت ـــای  ت ج ه ـــوع  بر ـــدی  دارد و از ن ـــر بلن ج  ۲۰ مت ـــر ـــن  ب ـــه  ای ـــت . ک سلجوقی اس
ـــنگ   ـــوح  س ـــت . ل ـــه  اس ـــن  رفت ـــه  آن  از بی کتیب ـــگار و  ـــش  و ن ـــر و نق کثرعناص ـــده  و ا ـــر ش ۱٣۰۰ ه . ق  تعمی

مرمـــر بـــه  نشـــانه  مرمـــت  بنـــا بـــه  دیـــواره  آن  نصـــب  شده اســـت .

مناره پامنار  
ایـــن  منـــاره  از بناهـــای  قـــرن  ۱٣ هجـــری  قمـــری  و متصـــل  بـــه  یـــک  مســـجد اســـت  کـــه  در نتیجـــه  
کاشـــی  فیـــروزه ای  و  ـــا  احداث خیابـــان ، محوطـــه  آن  آســـیب  دیـــده  اســـت . ســـاختمان  آجـــری  منـــاره  ب

ــت .   ــن  شده اسـ ــوازی  تزییـ ــیه  متـ حاشـ

ج ها   سایر بر
ج  و بـــاروی  مرکـــز شـــهر ســـلجوقیان  در شـــهر ری ، زندان هـــارون   ج هـــا عبارتنـــد از: بـــر ســـایر قلعه هـــا و بر
ج  ســـنگی  تپـــه  گبـــری  )گنبـــد مرداویـــج  زیارگیلـــی ( در  در ده  کیلومتـــری  جـــاده  تهـــران  - خراســـان ، بـــر

خ  در شـــهر ری  .  شـــمال  شـــرقی امین آباد و قلعـــه  ســـر

گورستان های قدیمی

گورستان بهشت زهرا  
ایـــن  گورســـتان  بـــزرگ ، شـــهدای  انقـــاب  اســـامی  از جملـــه  شـــهدای  روز تاریخـــی  ۱۷شـــهریور، 
شـــهدای  دفتـــر حـــزب  جمهـــوری  اســـامی ، شـــهدای  هشـــت  ســـال  جنـــگ  تحمیلـــی ، مقبـــره  آیـــت اهلل 
ـــی  )ره (  ـــام  خمین ـــد ام ـــت . مرق ـــای  داده  اس ـــود ج ـــامی  را در خ ـــاب  اس ـــهدای  انق ـــر ش ـــی  ودیگ طالقان

نیـــز در جـــوار ایـــن  گورســـتان  مشـــهورقرار دارد.

گورستان دولت  
ایـــن  گورســـتان  بـــا ۲ هـــزار متـــر مربـــع  مســـاحت  در خیابـــان  دولـــت  واقـــع  شـــده  اســـت . تاریـــخ  
آخرین دفـــن  در ایـــن  گورســـتان  بـــه  حـــدود ۵۰ ســـال  پیـــش  مربـــوط  اســـت . و یادبـــودی  از جنـــگ  

می آیـــد. بشـــمار  دوم   جهانـــی  

http://safaridigar.com


سایر آثار تاریخی

میدان ارگ  
تهماســـب   شـــاه   دوره   بـــه   آن   قدمـــت   کـــه   اســـت   تهـــران   دارالخافـــه   مهـــم   میدان هـــای   از  ارگ  
کـــرده  بودنـــد  گذشـــته  محصـــور بـــود و اطـــراف  آن  را خنـــدق  حفـــر  صفوی می رســـد. ایـــن  میـــدان  در 
و بناهـــای  ســـلطنتی  نیـــز در داخـــل آن  قـــرار داشـــت . نـــام  ایـــن  میـــدان  از زمـــان  فتحعلـــی  شـــاه  بـــه  
یـــادگار مانـــده  اســـت  و در زمـــان  ناصرالدیـــن  شـــاه ، بـــه  میدان توپخانـــه  و بـــاغ  گلشـــن  معـــروف  بـــود.

میدان آزادی
ایـــن  بنـــا در ســـال  ۱٣۵۰ شمســـی  و در زمـــان  محمـــد رضـــا پهلـــوی  در غـــرب  تهـــران  و درابتـــدای  
ـــع  ســـاخته  شـــد و هـــم  زمـــان   ـــه  وســـعت  ۵۰ هـــزار متـــر مرب ج  در زمینـــی  ب جاده مخصـــوص  تهـــران  - کـــر
ـــن   ـــطح  زمی ـــاع  آن  از س ـــر و ارتف ج  ٤۰۰ مت ـــر ـــن  ب ـــای  ای ـــر بن ـــد. زی ـــیس  ش ـــل  آن تاس ـــز در داخ ـــوزه ای  نی م

٤۵ متـــر اســـت.

میدان بهارستان
کاخ  بهارســـتان  از بناهـــای  قدیمـــی  تهـــران  اســـت . بانـــی  کاخ  بهارســـتان  میرزاحســـین   میـــدان  و 
خان ســـپه  ســـاالر و تندیـــس  وســـط  میـــدان  نیم تنـــه  آیـــت  اهلل  مـــدرس  اســـت . ســـمت  شـــمال  ایـــن  
کـــه  بعدهـــا ســـاختمان های  مختلفـــی  در  میـــدان ، محـــل  بـــاغ  نگارســـتان فتحعلی  شـــاه  قاجـــار بـــود 
آن  ســـاختند. در حـــال  حاضـــر مجموعـــه  ســـاختمان های  آن در تملـــک  دانشـــگاه  تهـــران  قـــرار دارد. 

مـــوزه  هنرهـــای  ملـــی  نیـــز در قســـمت  جنوبـــی  ایـــن  بـــاغ  واقـــع  شـــده  اســـت.

میدان حسن آباد
پســـرش   بنـــام   را  میـــدان   ایـــن   شـــاه ،  ناصرالدیـــن   اعظـــم   صـــدر  آشـــتیانی ،  یوســـف   میـــرزا 
میرزاحسن مســـتوفی  الممالـــک  بنـــا نهـــاد. در فاصلـــه  ســـال های  ۱٣۰٣ تـــا ۱٣۱۲، چهـــار ســـاختمان  
کـــه  یکـــی  از  بـــا اقتبـــاس  از پاالدیـــو، معمارمعـــروف  عصـــر رنســـانس  ایتالیـــا در چهـــار ســـوی  آن  بنـــا شـــد 
ـــد.  ـــاخته  ش ـــی  س ـــک  مل ـــرای  بان ـــه  ب ـــد طبق ـــاختمانی  چن ـــال  ۱٣٤۵س ـــای  آن  در س ـــب  و بج ـــا تخری آنه

ــرو تخریـــب  شـــد. ــاختن  متـ ــان  سـ ــز در جریـ ــه  وســـط  میـــدان  نیـ فلکـ

سردرباغ ملی
در نخســـتین  ســـال های  دهـــه  ۱٣۰۰ ســـردری  بلنـــد در مدخـــل  میـــدان  مشـــق  ســـابق  ســـاخته  
ــه   ــاغ  ملـــی  اختصـــاص  یافـــت  و لـــذا بـ ــه  بـ شـــد.بعدها بخـــش  بزرگـــی  از زمین هـــای  میـــدان  مشـــق  بـ
کنـــون  در وســـط  اداره هـــای  مرکـــزی  پســـت  تهـــران ، شـــهربانی   ایـــن  نـــام  مشـــهور شـــد. ایـــن  محوطه ا

ــرار دارد. ــت  قـ ــور و ثبـ کل  کشـ

سایر آثار تاریخی
ــه  میـــل   ــران ، تپـ ــه ( در تهـ ــو )دروازه  محمدیـ ــد از: دروازه  نـ ــران  عبارتنـ ــتان  تهـ ــار تاریخـــی  اسـ ــایر آثـ سـ
درجـــاده  میـــل  ورامیـــن ، تپه هـــای  کهریـــزک  در جنـــوب  گورســـتان  بهشـــت  زهـــرا، تپـــه  کمیـــل  و تپـــه  
خازیـــر در ری ، تپـــه  حصـــارک در جنـــوب  گلنـــدوک  لواســـان ، تپـــه  قلیـــان  در لواســـان  بـــزرگ ، تپـــه  
ـــه .از دیگـــر  کی میـــر درلواســـان  کوچـــک ، تپـــه  ســـر قلعـــه  لواســـان  درســـوهانک ، تپـــه  و قبرســـتان  قیطری
میدان هـــای  قدیـــم  تهـــران  می تـــوان  بـــه  میـــدان  محمدیـــه  )اعـــام (، میـــدان  اســـب  دوانـــی  وســـبزه  

میـــدان  اشـــاره  کـــرد.
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رودخانه ها

ــاران   ــا حاصـــل  بـ کوه هـــای  البـــرز سرچشـــمه  می گیرنـــد و آب  آن هـ ــر رودخانه هـــای  اســـتان  از  بیش تـ
و برفـــی  اســـت  کـــه  در این مناطـــق  انباشـــته  می شـــود. کناره هـــا و ســـواحل  ایـــن  رودخانه هـــا مکانـــی  
مطلـــوب  بـــرای  گـــذران  اوقـــات  فراغـــت  اســـت  و تقریبـــًا در همـــه  ســـال  از آن هـــا اســـتفاده  می شـــود. 

ــای  اســـتان  عبارتنـــد از : مهم تریـــن  رودخانه هـ

حبله رود،فیروزکوه  
کوه هـــای  شـــهمیرزاد سرچشـــمه  می گیـــرد و پـــس  از مشـــروب   ایـــن  رود از فیروزکـــوه ، ســـوادکوه  و 
جـــاری   ســـلطان   حـــوض   شـــرق   نمک زارهـــای   ســـوی   بـــه   گرمســـار  دشـــت   رودخانـــه    ســـاختن  

دارد.   مناســـبی   گـــردش  گاهـــی   ارزش هـــای   رود  سرشـــاخه های  ایـــن   ســـواحل   می شـــود. 

رودخانه جاجرود،تهران  
کوه هـــای  کلون بســـتک   ـــه  یکـــی  از مهم تریـــن  رودخانه هـــای  اســـتان  تهـــران  اســـت  کـــه  از   ایـــن  رودخان
ج   سرچشـــمه  می گیـــرد و پـــس  از مشـــروب  ســـاختن  زمین هـــای  دشـــت  ورامیـــن  بـــه  رودخانـــه  کـــر
ــتان   ــای  اسـ ــای  زیبـ گردش گاه هـ ــده  و از  ــداث  شـ ــان  احـ ــد لتیـ ــه ، سـ ــن  رودخانـ ــدد. روی ایـ می پیونـ

بـــه  شـــمار می آیـــد. 

ج   ج،کر کر رودخانه 
ــرز و  ــتان  البـ کوهسـ ــه  از  ــت  کـ ــران  اسـ ــتان  تهـ ــای  اسـ ــن  رودخانه هـ ــی  از پرآب تریـ ــه  یکـ ــن  رودخانـ  ایـ
کانـــون  آب گیرخرســـنگ  کـــوه  سرچشـــمه  می گیـــرد. ایـــن  رودخانـــه ، حـــدود ۲۲۰ کیلومتـــر طـــول  دارد 
ــه   ــای  رودخانـ کناره هـ ــد و  ــون  سـ ــط  پیرامـ ــت . محیـ ــده  اسـ ــر روی  آن  ساخته شـ ــر بـ کبیـ ــر  ــد امیـ و سـ

گردش گاه هایـــی  زیبـــا دارد.  

رودخانه الر،تهران  
کوه هـــای  برف گیـــر و پـــر بـــاران  کلـــون  بســـتک  بـــا ٣۰۰۰ متـــر ارتفـــاع  در شـــرق  و   ایـــن  رودخانـــه  از 
شمال شـــرقی  اســـتان ، سرچشـــمه  می گیـــرد. روی  ایـــن  رودخانـــه  یـــک  ســـد ســـاخته  شـــده  اســـت . 

حواشـــی  ایـــن  رودخانـــه  ازگردش گاه هـــای  بســـیار مهـــم  اســـتان  تهـــران  اســـت.  

ج   طالقان رود،کر
بـــه  ســـفیدرود می پیونـــدد.  و  کهاربـــزرگ  سرچشـــمه  می گیـــرد  و  کنـــدوان   کوه هـــای   از  رود  ایـــن  
ــد  ــای  باالدســـت ، واجـ ــژه  در بخش هـ ــه  ویـ ــواحل  آن ، بـ ــول  دارد. سـ ــر طـ ــه ۱۸۰ کیلومتـ ــن  رودخانـ ایـ

ارزش هـــای  تفریحـــی  و جهـــان  گردی اســـت.

سایر رودخانه ها،تهران  
 از دیگر رودخانه های  استان  می توان  به  رودشور یا ابهررود اشاره  کرد.

جاذبه های طبیعی
قله ها و ارتفاعات

قله دماوند،دماوند  
قلـــه  دماونـــد بـــا ۵۶۷۸ متـــر ارتفـــاع  در ۷۵ کیلومتـــری  شـــمال  شـــرقی  تهـــران  واقـــع  شـــده  اســـت . عـــاوه  
گل زرد نیـــز در مســـیر صعـــود بـــه  آن  در پلـــور قـــرار  برطبیعـــت  زیبـــای  قلـــه  دماونـــد، غـــار اســـک  و غـــار 
ـــا هشـــت   ـــرم  آن ، دشـــت  »ورارو« ب ـــه  ناحیـــه  الریجـــان  و آب  گ ـــی  آن  ب ـــد. از دیگـــر جاذبه های دیدن دارن

ـــرد. ـــاره  ک ـــتان  و دریاچـــه  الر میتوان اش ـــرف  در فصـــل  زمس ـــر ب مت

قله توچال،شمیرانات
کـــه  بـــه  کوهســـتان  توچـــال  شـــهرت  دارد، میعـــادگاه  اصلـــی  کوه نـــوردان  و  دامنـــه  جنوبـــی  البـــرز 
کلک چـــال ، شـــروین ،  ورزش کاران  تهـــران  اســـت . پناه گاه هـــای  آن  از شـــرق  بـــه  غـــرب  عبـــارت  اســـت  از 
از  دارد  ارتفـــاع   متـــر   ٣٣۵۰ کـــه   کلک چـــال   قلـــه   و  پلنگ چـــال   و  کمـــر  اســـپید  توچـــال ،  شـــیرپا، 
مســـیرهای  جمشـــیدیه ، گاب دره ، بـــاغ  افشـــار ودره  وزبـــاد امـــکان  صعـــود دارد. پنـــاه گاه  نســـبتًا مجهـــز 
شـــیرپا اقامـــت  شـــبانه  را ممکـــن  می ســـازد و پـــس  از آن  تـــا قلـــه  توچال ســـه  ســـاعت  راه  اســـت . ایـــن  
پنـــاه گاه  دارای  ۱۵۰ تخـــت ، ناهارخـــوری ، بوفـــه ، آب  لوله کشـــی  و بـــرق  دارد. مســـیر پناه گاه پلنـــگ  
چـــال  از طریـــق  درکـــه  اســـت  و مـــدت  زمـــان  صعـــود بـــه  آن  در تابســـتان  حـــدود پنـــج  ســـاعت  اســـت . 

ایـــن  پنـــاه گاه  ۷۰تخـــت  دارد. 

دریاچه ها

ج   دریاچه سد امیرکبیر، کر
ج  - چالـــوس  در تنگه واریـــان   ایـــن  دریاچـــه  بـــا ٤۰۰۰ هکتـــار وســـعت  در ۲٣ کیلومتـــری  جـــاده  کـــر
قـــرار دارد و هـــوای  پیرامـــون  آن  نیـــز در تابســـتان ها خنـــک  و مطبـــوع  اســـت . در ایـــن  دریاچـــه ، 
ــرواز  ــنا و پـ ــکی  روی  آب ، شـ ــری ، اسـ ــی ، ماهی گیـ ــق  رانـ ــد قایـ ــی  ماننـ ــی و تفریحـ ــای  ورزشـ فعالیت هـ

کایـــت  انجـــام  می شـــود.  بـــا 

دریاچه سد الر،الر 
 ایـــن  دریاچـــه  در ۸٤ کیلومتـــری  تهـــران  قـــرار دارد و بـــه  دلیـــل  نزدیکـــی  بـــه  قلـــه  دماونـــد هوایـــی  خنـــک  
وچشـــم اندازهایی  زیبـــا دارد. ورزش هـــای  آبـــی  ماننـــد شـــنا و اســـکی  در ایـــن  دریاچـــه  امکان پذیـــر 

اســـت .

دریاچه سد لتیان،لواسانات،دماوند  
  ایـــن  دریاچـــه  در ۲۵ کیلومتـــری  شـــمال  شـــرقی  تهـــران  قـــرار دارد و بـــا ٣٣۰ هکتـــار وســـعت  بـــرروی  
رودخانـــه  جاجـــرود ایجـــاد شـــده  اســـت . کرانه هـــا و پیرامـــون  ایـــن  دریاچـــه  گـــردش  گاهـــی  گســـترده  

ــره  می گیرنـــد. ــه  مـــردم  از آن بهـ اســـت  کـ

دریاچه تاروممج،دماوند  
جنـــوب   در  زریـــن   کـــوه   و  شـــمال   در  قـــره داغ   کـــوه   رشـــته   دو  میـــان   تاروممـــج ،  دریاچه هـــای  
واقع شـــده اند و حـــدود ۱۱٣ کیلومتـــر از تهـــران  فاصلـــه  دارنـــد. ایـــن  دریاچه هـــا در مدخـــل  کـــوه  و در 
کـــه  از ســـمت  شـــمال   ارتفـــاع  ۲۵۰۰ متـــری  قراردارنـــد. و آب  آنهـــا از رودخانه هایـــی  تامیـــن  می شـــود 
جریـــان  می یابنـــد. آب  و هـــوای  ایـــن  منطقه کوهســـتانی  اســـت . ایـــن  دریاچه هـــا چشـــم  انـــدازی  
کوهنـــوردی  نیـــز در دو قلـــه   زیبـــا و بـــرای  تفریحـــات  آبـــی  از جملـــه  شـــنا و قایقرانـــی  مناســـب اند و 

ــر اســـت.    ــا امکانپذیـ ــمالی  آنهـ ــی  و شـ جنوبـ

سایر دریاچه ها، تهران  
عـــاوه  بـــر دریاچه هـــای  یـــاد شـــده  از دریاچه هـــای  زیـــر نیـــز می تـــوان  نـــام  بـــرد : دریاچـــه  آهنـــگ  در 
کنـــار جـــاده  هـــراز  ـــاد در  ـــه  وســـعت  نیم هکتـــار. دریاچـــه  زی ـــه  ســـیمین  دشـــت  ب ـــوه  ب کنـــار جـــاده  فیروزک

ـــار.  ـــعت  ۵/۲ هکت ـــه  وس ب
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مناطق حفاظت شده و پارک های جنگلی

مناطق حفاظت شده و پارک های جنگلی،تهران
کـــه  هـــر یـــک  از آن هـــا،  در محـــدوده  اســـتان  تهـــران ، فضاهـــای  جنگلـــی  گســـترده  فراوانـــی  وجـــود دارد 
ـــذران  اوقات فراغـــت  مـــردم  اســـت . مهم تریـــن  پارک هـــای  تجهیـــز شـــده  جنگلـــی  عبارتنـــد از : محـــل  گ

پارک جنگلی چیتگر،تهران
ایـــن  پـــارک  بـــا ۱٤۵۰ هکتـــار فضای ســـبز و یـــک  پیســـت  دوچرخه ســـواری  در غـــرب  تهـــران  قـــرار دارد.
ایـــن  پـــارک  از بزرگتریـــن  پارک هـــای  اســـتان  اســـت  کـــه  در بیش تـــر فصل هـــای  ســـال  از آن  اســـتفاده  

می شـــود.

کویر،ورامین   پارک ملی 
ــه   ــارک  مجموعـ ــن  پـ ــراردارد. ایـ ــه  نمـــک  قـ ــرق  دریاچـ ــران  و شـ ــزی  ایـ ــر مرکـ ــرب  کویـ ــارک  در غـ ــن  پـ ایـ
ــرای   کاروانسـ ــد  ــی  و تاریخـــی ، ماننـ ــار فرهنگـ ــز آثـ ــوع  و نیـ ــوری  متنـ ــی  و جانـ گیاهـ ــر  باارزشـــی از ذخایـ
شاه عباســـی  )قصـــر بهـــرام ( وباقی مانـــده  آثـــار حـــرم  خانـــه  و عیـــن  الرشـــید اســـت . مشـــهورترین  
گورخـــر، قـــوچ  و میـــش ، کل و بـــز، یـــوز پلنـــگ ، قـــره کل ، جبیـــر،  جانـــوران  ایـــن  پـــارک  عبارتنـــد از 
آهـــو، گربـــه  شـــنی ، کفتـــار، گـــرگ ، شـــغال ، روبـــاه  شـــنی ، روبـــاه  معمولـــی ، خرگوش ،جوجه تیغـــی  و 
ســـمور ســـنگی  و از پرنـــدگان  مهاجـــر ایـــن  پـــارک  می تـــوان  بـــه  حواصیـــل ، فامینگـــو، غـــاز، اردک ، 

غ  اشـــاره  کـــرد. عقاب ،قرقـــاول ، درنـــا و میـــش  مـــر

کویر  پارک ملی 
کـــه  از طریـــق  ورامیـــن  - پیشـــوا، روســـتاهای قلعه  بلنـــد، عســـکر  پـــارک  ملـــی  کویـــر یـــک  راه  اصلـــی  دارد 
ــای   ــود. راه هـ ــط  می شـ ــاس  مرتبـ ــاه  عبـ ــرای  شـ ــه  کاروانسـ ــپس  بـ ــه  و سـ ــه  مبارکـ ــی ، بـ ــاد و حصارگلـ آبـ
ــاد و  ــیله ، راه  مرنجـــاب ، راه  ابوزیدآبـ ــیاه  پـــرده ، راه  مسـ ــر آن عبارتنـــد از راه  بندعلی خـــان ، راه  سـ دیگـ

راه  کهـــک  کـــه  اســـتفاده  از ایـــن  راه هابـــه  راهنمـــا نیـــاز دارد.  

پارک ملی خجیر و سرخه حصار،تهران  
ــرار  ــار شـــهرتهران  قـ کنـ ــا، در  ــاع  از ســـطح  دریـ ــر ارتفـ ــار وســـعت  و ۱۵٤۷ متـ ــا ۹٣۸۰ هکتـ ــارک  بـ ایـــن  پـ
ـــه  جـــز بخـــش  شـــمال  شـــرقی  آن  جـــزو مناطـــق  حفاظـــت  شـــده  و زیســـتگاه   دارد. تمـــام  ایـــن  ناحیـــه  ب
ـــر  ـــاده  خجی ـــد از: ج ـــه  عبارتن ـــن  ناحی ـــی  ای ـــای  ارتباط ـــت . راه ه ـــتان  اس ـــر در زمس ـــواع  پرندگان مهاج ان

و جـــاده  قصـــر فیـــروزه. 

منطقه حفاظت شده الر،تهران  
ــه   ــران  و در فاصلـ ــرقی  تهـ ــمال  شـ ــمال  و شـ ــا در شـ ــطح  دریـ ــاع  از سـ ــر ارتفـ ــا ۲۹۰۰ متـ ــه  بـ ــن  منطقـ ایـ
گونه هـــای  مختلفـــی  از حیـــات  وحـــش  ماننـــد قـــوچ ،  ۹۰کیلومتـــری  آن  واقـــع  شـــده  اســـت . منطقـــه  الر 
میـــش ، پلنـــگ ، گـــراز، روباه ،شـــغال ، عقـــاب  طایـــی  و ۹۷ گونـــه  پرنـــده  و انـــواع  خزنـــدگان  را در خـــود 

جـــای  داده  تنـــوع  گیاهـــی  جالـــب  توجهـــی  دارد.

پارک جنگلی لویزان،شمیرانات  
لویـــزان از  پـــارک   دارد..  قـــرار  تهـــران   شـــرقی   شـــمال   در  وســـعت   هکتـــار   ۱۱۰۰ بـــا  پـــارک   ایـــن  

اســـت. تهـــران   اســـتان   بـــزرگ   گردش گاه هـــای  

باغ وحش تهران،تهران  
ج  و در جنـــب  پـــارک  ارم  واقـــع  شـــده  اســـت .  باغ وحـــش  تهـــران  در ٤ کیلومتـــری  بزرگـــراه  تهـــران  - کـــر
این باغ وحـــش  بـــا ٤/۵ هکتـــار وســـعت  در ســـال  ۱٣۷۱ احـــداث  شـــد. در ایـــن  مـــکان ، بیـــش  از ۲۹۰ 

حیـــوان  نگهـــداری  می شـــودو مـــورد بازدیـــد مـــردم  قـــرار می گیـــرد. 

سایر پارک های جنگلی و مناطق حفاظت شده،تهران  
ســـایر مناطـــق  حفاظـــت  شـــده  اســـتان  عبارتنـــد از: منطقـــه  حفاظـــت  شـــده  ورجیـــن  در ۱۵کیلومتـــری  
ج  کـــه  تـــا ســـاوجباغ  و اشـــتهارد ادامـــه  می یابـــد، مناطـــق  آزاد فیـــروز  کـــر شـــرق  تهـــران ، مناطـــق  آزاد 
کـــوه ، الر، پلور،ورامیـــن ، تلـــو، قـــم  در اطـــراف  دریاچـــه  حـــوض  ســـلطان  و پلنـــگ  دره  و ارتفاعـــات  امـــام  
زاده  داوود، حومه کـــن  و ســـولقان  ورودهن .ســـایر پارک هـــای  جنگلـــی  اســـتان  عبارتنـــد از: پـــارک  
ـــا ۸۵۰  ـــار در شـــمال  شـــرقی ، ســـرخه  حصـــار ب ـــار مســـاحت ، غـــزال  ب۹۷۵ هکت ـــا ۲۰۰ هکت ســـوهانک  ب
هکتـــار در شـــرق  توســـکا بـــا ٣۰۰ هکتـــار در جنـــوب  شـــرقی  و خجیربـــا ۱۲۰ هکتـــار در شـــمال  شـــرقی  

ـــران. ته

چشمه ها

در نواحـــی  کوهســـتانی  تهـــران ، منابـــع  آب  معدنـــی  متعـــددی  جـــاری  اســـت . کـــه  مهمتریـــن  آنهـــا 
عبارتنـــد از:  

چشمه آب علی هراز،تهران  
چشـــمه  آب  معدنـــی  آبعلـــی  در شـــمال  دهکـــده  آب علـــی  در ۶۰ کیلومتـــری  شـــمال  شـــرقی تهران ، در 
گـــروه  آب هـــای  بـــی  کربناتـــه   کنـــار بســـتر رودخانـــه  مبـــارک  آبـــاد واقـــع  شـــده  اســـت . آب  ایـــن  چشـــمه  از 
ـــا در آن  وجـــود دارد. ایـــن  آب   ـــز ب ـــه  اســـید اســـت  و آهـــن  و ســـیلیس  نی کلســـیک  ســـرد PH  متمایـــل  ب
در درمـــان  برخـــی  بیماریهـــای  دســـتگاه گوارش ، کبـــد، لوزالمعـــده  و روده  مؤثـــر اســـت . همچنیـــن  در 

تنظیـــم  کلســـترول  و اســـید اوریـــک  نیـــز اســـتفاده  می شـــود.

چشمه علی،ری  
ایـــن  چشـــمه  در شـــمال  ابـــن  بابویـــه  و غـــرب  کارخانـــه  ســـیمان  ری  واقـــع  شـــده  اســـت . پیشـــینه  
ایـــن  چشـــمه ، ســـنگ   بـــر  از میـــاد می رســـد. مشـــرف   بـــه  ٤۰۰۰ ســـال  قبـــل   تمـــدن  این ناحیـــه  
ـــر روی   ـــار ب ـــی  شـــاه  و برخـــی  شـــاه  زادگان  قاج که ســـیمای  فتحعل ـــی  وجـــود دارد  ـــبتًا بزرگ برجســـته  نس

ــده  اســـت.  آن  حـــک  شـ

چشمه آب معدنی اسک،دماوند  
ایـــن  چشـــمه های  یازده گانـــه  در ۹۶ کیلومتـــری  شـــرق  تهـــران  در دامنـــه  جنوبـــی  قله دماونـــد و در 
کـــف  دره  هـــراز در دو ســـوی  رودخانـــه  هـــراز واقـــع  شـــده اند. آب  ایـــن  چشـــمه ها حـــاوی  کلـــروره  
گوگـــرد اســـت  و در درمـــان  عفونت هـــای  مجـــاری  تنفســـی  و  بی کربناتـــه  وهیـــدروژن  ســـولفوره  و 

بیماری هـــای  جلـــدی  و مفصلـــی  مؤثراســـت . 

ج   گیله،کر گله  چشمه 
ج  - چالـــوس  و در ۱۰۰ کیلومتری تهـــران   ایـــن  چشـــمه  در روســـتای  شهرســـتانک  در مســـیر جـــاده  کـــر
ــوه   ــف  کـ ــل  توقـ ــه  محـ کـ ــرار دارد  ــمه  قـ ــن  چشـ ــک  ایـ ــز در نزدیـ ــری  نیـ ــر ناصـ ــت . قصـ ــده  اسـ ــع  شـ واقـ
ــبی   ــیار مناسـ ــی  بسـ ــت  وارزش  تفریحـ ــن  چشمه هاسـ ــی  از پرآب تریـ ــمه  یکـ ــت . این چشـ ــوردان  اسـ نـ

دارد. 

گرم الریجان،الر،تهران  چشمه آب 
حمام هایـــی   گـــرم ،  آب   ایـــن   مظهـــر  در  شـــده اند.  واقـــع   الر  دره   امتـــداد  در  چشـــمه ها  ایـــن  
باخزینه هایـــی  کوچـــک  احـــداث  شـــده  اســـت . فضـــای  پیرامـــون  ایـــن  چشـــمه  بـــا آب  و هـــوای  معتـــدل  

و بـــا چشـــم  اندازهای کوهســـتانی  مرتفـــع  در آمیختـــه  اســـت . 

چشمه قلعه دختر،پلور،فیروزکوه 
ایـــن  چشـــمه  در محـــل  پـــل  دختـــر، بیـــن  گردنـــه  امـــام  زاده  هاشـــم  و پلـــور قـــرار دارد. آب  ایـــن  چشـــمه در 
ج  می شـــود و بـــه  ســـوی  رودخانـــه  ســـرازیر می شـــود. وجـــه  تســـمیه   کـــوه  میـــان  رود خـــار تنگـــه ای  از 
گـــروه  آب هـــای   کنـــار آن  قـــرار دارد. آب  ایـــن  چشـــمه  از  چشـــمه  بـــه  خاطـــر قلعه دختـــر اســـت  کـــه  در 
ـــه خنثـــی اســـت  و نوشـــیدن  آب  آن  در درمـــان   ـــا   PH نزدیـــک ب ـــه  کلســـیک  ســـبک  و ســـرد ب ـــی  کربنات ب

ـــر اســـت.   ـــوارش ، کبـــد و لوزالمعـــده  مؤث بیماریهـــای  دســـتگاه  گ

کز آب درمانی سایر چشمه ها و مرا

دیگـــر چشـــمه های  اســـتان  عبارتنـــد از: چشـــمه  اعـــاء دماونـــد در شـــمال  دماونـــد، چشـــمه  هرمـــس ، 
اســـک در دهکـــده  اســـک ، چشـــمه  معدنـــی  البـــرز - آب  علـــی  در دهکـــده  آب  علـــی  و چشـــمه  ولـــه  - گـــچ  
ج  و چشـــمه  تیـــز آب  در ۵٣ کیلومتـــری  تهـــران .  کـــر ســـر در شـــمال  غربی دهکـــده  ولـــه ، شاه دشـــت  در 

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


پیست آب علی،فیروزکوه  
 ایـــن  پیســـت  بـــا ۲۸۰۰ متـــر ارتفـــاع  از ســـطح  دریـــا در جـــاده  هـــراز بـــه  فاصلـــه  ۵۰ کیلومتـــری  تهـــران  
کایـــت ، هتـــل   قـــرار دارد.پیســـت  آب علـــی  دارای  امکاناتـــی  ماننـــد زمیـــن  تنیـــس ، ســـوارکاری ، پـــرش  با
و ســـه  رســـتوران  و تیـــم  پزشکی اســـت . زمـــان  مناســـب  بـــرای  اســـکی  در ایـــن  ناحیـــه  اوایـــل  دی  تـــا 

اواخـــر اســـفند مـــاه  اســـت. 

ج   پیست دیزین،کر
ـــرار  ـــوس  و در ۶۰ کیلومتـــری  تهـــران  ق ـــا، در جـــاده  چال ـــر ارتفـــاع  از ســـطح  دری ـــا ٣۸۰۰ مت ایـــن  پیســـت  ب
دارد. ازامکانـــات  آموزشـــی  و زمین هـــای  تنیـــس ، والیبـــال ، زمیـــن  بـــازی  کـــودکان  و پیســـت  اســـکی  
ـــواری  دارد.  ـــب  س ـــی  و اس ـــوردی ، راه پیمای ـــوه  ن ـــرای  ک ـــی  ب ـــت  و بلندی های ـــوردار اس ـــن  برخ روی  چم

هم چنیـــن  مســـیرهای  دوچرخـــه  ســـواری  و شش رســـتوران دارد. 

پیست شمشک،شمیرانات  
ایـــن  پیســـت  بـــا ٣۰۰۰ متـــر طـــول  و ٣۶۰۰ متـــر ارتفـــاع  از ســـطح  دریـــا، در ۵۸ کیلومتـــری  شـــمال  
شـــرق تهران  قـــرار دارد و زمـــان  مناســـب  اســـکی  در آن ، اوایـــل  دی  تـــا اردیبهشـــت  مـــاه  اســـت . ایـــن  

پیســـت  دو اقامـــت گاه  نیـــز دارد.

پیست توچال ،تهران  
 ایـــن  پیســـت  بـــا ٣۵۰۰ متـــر ارتفـــاع  از ســـطح  دریـــا در ایســـتگاه  پنـــج  تله کابیـــن  توچـــال  قـــراردارد. 
ــه  دو  ــن  مجموعـ ــود دارد. ایـ ــتراحت  وجـ ــل  اسـ ــتوران  و محـ ــن  رسـ ــج ، چندیـ ــتگاه  پنـ در انتهای ایسـ

تله ســـی یژدارد. یـــک   و  بشـــقابی   تله اســـکی  

سایر پیست های اسکی،تهران  
 از دیگـــر پیســـت های   اســـکی  می تـــوان  بـــه  پیســـت  دربندســـر در شـــمال  شـــرق  تهـــران ، پیســـت  
ـــرد. ـــوس  اشـــاره  ک ـــوس  و پیســـت  اســـکی  روی  چمـــن  دیزیـــن  در جـــاده  چال ج  - چال خـــوردر جـــاده  کـــر

غارهای طبیعی

گل زرد،الر،دماوند   غار 
کتیت   گل  زرد در دشـــت  زیبـــای  الر واقـــع  شـــده  اســـت . ســـطح  درون  غـــار، مملـــو از اســـتاال غـــار 
کـــف  آن  نمایـــان  شـــده اند. هم چنیـــن   گمیت هایی  اســـت  کـــه  بصـــورت  قندیـــل  از ســـقف  و  واســـتاال
کربنـــات  کلسیم پوشـــیده  شـــده  و روشـــنایی  فانـــوس  کـــوه  نـــوردان ، درخشـــندگی  زیبایـــی   ســـطح  آن  از 
غـــار را نمایـــان  می ســـازد. درون  ایـــن  غـــار چندین حوضچـــه  آب  ســـرد در فاصله هـــای  متفـــاوت  از 

هـــم  وجـــود دارد.  

ج   غار مراد،گچسر،کر
گرفتـــه  اســـت   ـــر قـــرار  ایـــن  غـــار در مســـیر جـــاده  تهـــران  - چالـــوس  در منطقـــه  گچ ســـر و در ناحیـــه  آزاد ب
ـــار  ـــن  غ ـــرودت  درون  ای ـــید. ب ـــراد رس ـــخ  م ـــار ی ـــه  غ ـــوان  ب ـــاده روی  می ت ـــاعت  پی ـــک  س ـــا ی ـــل  ب از این مح

بـــه  انـــدازه ای  اســـت  کـــه  تـــا ماه خـــرداد هـــم  می تـــوان  قندیل هـــای  یـــخ  را در آن  دیـــد.

غار رودافشان،فیروزکوه  
واقـــع   مرکـــزی   البـــرز  کوهســـتان   در  و  دماونـــد  شهرســـتان   افشـــان   رود  دهکـــده   در  غـــار  ایـــن  
شده اســـت . درون  ایـــن  غـــار از مـــواد آهکـــی  پوشـــیده  شـــده  کـــه  بـــه  صـــورت  قندیل هایـــی  از ســـقف  
آویـــزان  شـــده اند. ارتفـــاع  غـــار به انـــدازه ای  اســـت  کـــه  بـــه  آســـانی  می تـــوان  در آن  حرکـــت  کـــرد.

سایر غارها،تهران  
از دیگـــر غارهـــای  اســـتان  تهـــران  می تـــوان  بـــه  غـــار بورنیـــک  در جـــاده  دماونـــد - فیروزکـــوه ، در 

مجاورت روســـتای  هرانـــده  و غـــار بیـــوک  آغـــا در مســـیر جـــاده  کـــن  اشـــاره  کـــرد. 

آبشار ها

آبشار دوقلو،شمیرانات  
گرفتـــه  و یکـــی  از زیباترین آبشـــارهای   ایـــن  آبشـــار در ارتفـــاع  ۲۷۰۰ متـــری ، در زیـــر پنـــاه گاه  شـــیرپا قـــرار 
ـــی   ـــوه  نوردان ـــتگی  ک ـــع  خس ـــرای  رف ـــبی  ب ـــل  مناس ـــار مح ـــن  آبش ـــون  ای ـــت . پیرام ـــمیرانات  اس ـــه  ش ناحی

اســـت  کـــه  به ارتفاعـــات  صعـــود می کننـــد.

آبشار الر،تهران 
ـــا واقـــع   یکـــی  از جاذبه هـــای  مهـــم  ناحیـــه  الر، آبشـــار آن  اســـت  کـــه  در محلـــی  در نزدیکـــی  روســـتای  وان

شده اســـت . ایـــن  آبشـــار زیبایـــی  خاصـــی  دارد. 

سایر آبشارها،تهران  
ــاه گاه   ــیر پنـ ــنگ  در مسـ ــار پسـ ــد، آبشـ ــون  در دربنـ ــار اوسـ ــد از: آبشـ ــتان  عبارتنـ ــارهای  اسـ ــایر آبشـ سـ
شیرپا،آبشـــار ســـوتک  در شـــمال  غربـــی  دربنـــد، آبشـــار شـــکر آب  در ناحیـــه  میگـــون ، آبشـــار فصلـــی  
ج  - چالـــوس ، آبشـــار ســـنگان  در مســـیر امـــام زاده  داوود،  پیـــچ  آدران  در ۱۵ کیلومتری جـــاده  کـــر

آبشـــار منظریـــه  در ناحیـــه  شـــمیرانات  و آبشـــار یـــخ  کوه دماونـــد. 

دره ها

دره اوین،درکه،تهران  
 ایـــن  دره  کـــه  در طـــول  آن  رودخانـــه ای  پـــر آب  جریـــان  دارد، در شـــمال  شـــهر تهـــران  واقـــع  شـــده  
ــه   ــتان  بـ ــار و تابسـ ــل  بهـ ــه  در فصـ کـ ــد  ــود دارنـ ــای  متعـــددی  وجـ ــیر دره ، باغ هـ ــول  مسـ اســـت . درطـ

می افزاینـــد.  دره   زیبایـــی  

کن،سولقان،تهران   دره 
ایـــن  دره  در شـــمال  شـــرقی  تهـــران  قـــرار دارد و رودخانـــه  پـــر آب  کـــن  در مســـیر آن  جریـــان  دارد. 
بـــه   می تـــوان   آن   امکانـــات   از  اســـت .  بخـــش   ح   فـــر بســـیار  ســـولقان    - کـــن   مســـیر  وهـــوای   آب  
قهوه خانه هـــای  ســـنتی ، در طـــول  دره اشـــاره  کـــرد. در فصل هـــای  بهـــار و پائیـــز، می تـــوان  زیباتریـــن  

چشـــم  اندازهـــا را در دره  کـــن  - ســـولقان  شـــاهد بـــود.

ج   کردان،واریان،ارنگه،کر
کبیـــر، تنهـــا راه  ارتباطـــی   ج  واقـــع  شـــده اند. پـــس  از پی ریـــزی  ســـد امیـــر  کـــه  در اطـــراف  کـــر ایـــن  دره هـــا 
ـــرای  قایـــق   ـــی  ب ـــان  نیـــز امکانات ج  اســـت . در هتـــل  واری ـــر ک ـــا قایـــق  از دریاچـــه  ســـد  ـــذر ب ـــان  گ ـــه  ده واری ب
رانـــی  و اســـکی  روی  آب  فراهم آمـــده  اســـت .هوای  ایـــن  منطقـــه  در تابســـتان  مایـــم  و معتـــدل  و 

گلســـتان های  ارنگـــه  نیـــز شـــهرت  بســـیار دارد. در زمســـتان  بســـیار ســـرد اســـت . باغ هـــای  ســـیب  و 

اوشان،فشم،شمیرانات  
ایـــن  دو ناحیـــه  بـــه  ترتیـــب  در ٣۰ و ٣۵ کیلومتـــری  شـــمال  شـــرق  تهـــران  قـــرار دارنـــد و هـــوای  آن  در 
لـــون ، زایگـــون ، گرمـــاب  دره  و میگـــون   بهـــار وتابســـتان  معتـــدل  اســـت . روســـتاهای  آهـــار، شـــکراب ، ال

ــد.  ــمار می آینـ ــی  بشـ ــی  آن ، از نواحی تفریحـ در حوالـ

سایر دره ها،تهران  
ج   ــر ــاده  کـ ــواب  در جـ ــوس  و دره  پل خـ ــه  چالـ ج  بـ ــر ــد از: دره کـ ــران  عبارتنـ ــتان  تهـ ــای  اسـ ــایر دره هـ سـ

ــوس  - چالـ

پیست های اسکی  

کوهســـتانی  و تابســـتان های  معتـــدل  و  بلندی هـــای  شـــمالی  شـــهر تهـــران  زمســـتان های  ســـرد 
خنـــک  دارد. از همیـــن  رو درفصـــول  مختلـــف  ســـال ، فضـــای  مناســـبی  بـــرای  ورزش هـــای  زمســـتانی  
ــر شـــده   ــز دایـ ــه  پیســـت های  خصوصـــی  نیـ گوشـــه هایی  از این منطقـ )اســـکی ( بشـــمار می آینـــد. در 

اســـت  کـــه  عبارتنـــد از:

http://safaridigar.com


امکان مذهبی
مساجد قدیمی

مسجد امام خمینی)سلطانی(،تهران  
ـــازار تهـــران  محدوداســـت . مســـجد  ـــه  ب ـــان  ناصرخســـرو واقـــع  شـــده  و ب  ایـــن  مســـجد در انتهـــای  خیاب
ــز، دو  ــاه  نیـ ــار اســـت  و در زمـــان  ناصرالدیـــن  شـ ــاه  قاجـ ــار دوران  فتحعلـــی  شـ ــا ســـلطانی  از آثـ ــاه  یـ شـ
منـــاره  کنونی ســـردر مســـجد بـــه  آن  اضافـــه  شـــد و تعمیراتـــی  در آن  صـــورت  گرفـــت . ایـــن  مســـجد از 
لحـــاظ  وســـعت  صحـــن ، شبســـتان های زیبا، گنبـــد عظیـــم  کاشـــی  کاری  شـــده  و تاق هـــا و ســـردر، 

باشـــکوه  و جالـــب  اســـت .

مسجد رجب علی،تهران  
و  شـــده   واقـــع   »درخوانـــگاه «  محلـــه   در  بوذرجمهـــری   خیابـــان   در  قدیمـــی   مســـجد  ایـــن  
ــن   ــی  ایـ ــتان  قدیمـ ــه  و شبسـ ــوان  مدرسـ ــتانی  دارد. ایـ ــتانی  و زمسـ ــتان  تابسـ ــیع ، شبسـ صحنی وسـ

اســـت .    مزیـــن   قاجـــار  زیبـــای دوران   کاشـــی کاری های   بـــه   مســـجد، 

مجموعه و مسجد جمعه سلجوقی،دماوند  
ــاره  مـــدور  ــر و مرمـــت  شده اســـت . منـ ــا تعمیـ ــرار دارد و بارهـ  ایـــن  مســـجد در شهرســـتان  دماونـــد قـ
گرفتـــه ، تنهـــا یـــادگار بنـــای  مســـجد اســـت. کـــه  روی  پایـــه  چهارگـــوش  آجـــری  قـــرار  ســـاده  ایـــن  مســـجد 

مدرسه و مسجد شهید مطهری)سپهساالر(،تهران  
هجـــری   قرن ســـیزدهم   آثـــار  از  و  شـــده   واقـــع   خمینـــی   مصطفـــی   شـــهید  خیابـــان   در  بنـــا  ایـــن  
ــار و  ــاه  قاجـ ــن  شـ ــم  دوره  ناصرالدیـ ــدر اعظـ ــاالر، صـ ــپه  سـ ــاج  میرزاحســـن خان  سـ ــری  اســـت . حـ قمـ
برادرش مشـــیرالدوله  بانـــی  ایـــن  مســـجد بودنـــد. ایـــن  مدرســـه  ۶۲ متـــر طـــول  و ۶۱ متـــر عـــرض  و ۶۰ 
ـــا شـــامل  جلوخـــان ، ســـردر، دهلیـــز، ســـاختمان   حجـــره  دارد. گنبـــد آن ، ٣۷ مترارتفـــاع  دارد. ایـــن  بن
دو طبقـــه ، حجره هـــا، چهارایـــوان ، گنبدی بزرگ ،شبســـتان ، هشت گلدســـته ، منـــاره  کاشـــی کاری  

شـــده  و مخـــزن  یـــک  کتابخانـــه  معتبـــر اســـت .

مسجد جامع ورامین،ورامین  
ســـلطنت   دوران   در  بنـــا  ایـــن   اســـت .  ورامیـــن   شـــهر  قدیمـــی   بناهـــای   از  یکـــی   مســـجد  ایـــن    
ســـلطان محمد خدابنـــده  آغـــاز و در عهـــد فرزنـــدش  ســـلطان  ابوســـعید بـــه  پایـــان  رســـید. ایـــن  بنـــا 
ـــاق  نمـــای  کوچـــک   شـــامل  شبســـتان ، ایـــوان ، گنبـــد بزرگ آجـــری ، بناهـــای  طرفیـــن  شبســـتان  و ده  ت

ــزرگ  در وســـط  اســـت . ــاق  بـ و یـــک  تـ

سایر مساجد قدیمی 
مشیرالســـلطنه ،  مســـجد  علی خـــان ،  قنبـــر  مســـجد  بـــه   می تـــوان   قدیمـــی   مســـاجد  دیگـــر  از 
ـــاره   ـــوه اش ـــع در فیروزک ـــجد جام ـــین  و مس ـــیخ  عبدالحس ـــه  ش ـــجد و مدرس ـــیدعزیزاهلل  و مس مسجدس

کـــرد. 

مقبره ها و امامزاده ها   

بقعه آقا)سرقبرآقا(، تهران  
ــا در قـــرن  ســـیزدهم  هجـــری  قمـــری  ســـاخته  شـــده  و آرامـــگاه  سیدابوالقاســـم امامی ، امـــام   ایـــن  بنـ
ـــا  ـــوان ، رواق هـــای  زیب جمعـــه  تهـــران  در دوران  قاجـــار اســـت . مجموعـــه  ســـاختمان  شـــامل  حـــرم ، ای

گنبـــد و پوشـــش  کاشـــی کاری  اســـت. و آینـــه کاری و 

گنبد بی بی شهربانو،ری  
ایـــن  گنبـــد مینائـــی  کـــه  بـــه  روایتـــی ، محـــل  آرامـــگاه  مـــادر حضـــرت  ســـجاد )ع ( و دختـــر یزدگردســـوم  
ساســـانی  اســـت  در دامنـــه  جنوبـــی  کـــوه  ری  معـــروف  بـــه  کـــوه  بی بـــی  شـــهربانو واقـــع  شـــده  اســـت . 
کـــه  بـــا دیـــوار ســـنگی  محصـــور شـــده  اســـت .  محوطـــه  ایـــن  گنبـــد ٣٣متـــر طـــول  و ۲۲ متـــر عـــرض  دارد 

گنبـــد بقعـــه  از آثـــار دوره  دیلمیـــان  اســـت .

بقعه بی بی زبیده،ری  
ـــه  خـــط  نســـتعلیق  در رواق  حـــرم    ایـــن  بقعـــه  در قـــرن  نهـــم  هجـــری  ســـاخته  شـــده  اســـت . لوحـــه ای  ب

کربـــا را بیـــان  می کنـــد.  ح  ســـفر بی بی شـــهربانو و دختـــرش  زبیـــده  خاتـــون  از  کـــه  شـــر قـــراردارد 

آستانه حضرت عبدالعظیم،ری  
ــهرری   ــت  و درشـ ــان  اسـ ــیعیان  جهـ ــزرگ  شـ ــای  بـ ــی  از زیارت گاه هـ ــم  یکـ ــرت  عبدالعظیـ ــتانه  حضـ آسـ
واقـــع  شـــده  اســـت . حضـــرت  عبدالعظیـــم  از فرزنـــدان  امام حســـن؟ع؟ اســـت  کـــه  در قـــرن  ســـوم  
هجـــری  شـــهید شـــد.بقعه های  امـــام زاده  حمـــزه ، بـــرادر امـــام  رضـــا )ع ( و امـــام  زاده  طاهـــر از فرزنـــدان  
ــه   ــز در همیـــن  مجموعـ ــا نیـ ــاهان قاجار و شـــماری  از علمـ ــای  برخـــی  از شـ امام ســـجاد؟ع؟، مقبره هـ

قـــراردارد. قدمـــت  ایـــن  بنـــا بـــه  ســـال  ۸٤۸ هجـــری  قمـــری  می رســـد.

حرم امام خمینی،تهران  
مرقـــد امـــام  خمینـــی  ؟هر؟ رهبـــر انقـــاب  اســـامی  ایـــران  در جنـــوب  شـــهر تهـــران  واقـــع  شده اســـت . 
ـــارک  حضـــرت  امـــام  ســـاخته   ـــه  نشـــانه  ســـن  مب ـــر و ب ـــا ارتفـــاع  ۹۱ مت گلدســـته  ب در اطـــراف  حـــرم  چهـــار 
گنبـــد ایـــن  حـــرم   شـــده  و ارتفـــاع  حرم تانـــوک  چـــراغ  پرچـــم ، ســـن  رحلـــت  امـــام  را نشـــان  می دهـــد. دور 
ـــن  دارد. در اطـــراف  حـــرم   ـــه  اســـم  پنـــج  ت ـــن  تزییـــن  شـــده  و پنـــج در ورودی  ب ـــام  ۷۲ ت ـــه  ن ـــه  ب ل ـــا ۷۲ ال ب

ـــت .  ـــاز زائران اس ـــخگوی  نی ـــه  پاس ـــده  ک ـــددی  برپاش ـــی  متع ـــات  خدمات تأسیس

امامزاده داوود،تهران  
ایـــن  امـــام زاده  مدفـــن  داوود بـــن  عمـــاد یکـــی  از نـــوادگان  حضـــرت  امـــام  زیـــن  العابدیـــن ؟ع؟ اســـت  
کـــه در روزهـــای  تعطیـــل ، انبوهـــی  از زائـــران  را بـــه  ســـوی  خـــود جـــذب  می کنـــد. امـــام زاده  داوود در 
کوهســـتان های  شـــمال  غربی تهـــران  واقـــع  شـــده  و بـــر اهمیـــت  ســـیاحتی  و زیارتـــی  ایـــن  منطقـــه  

افـــزوده  اســـت . 

بقعه امامزاده یحیی،تهران  
کوچـــه  امـــام زاده  یحیـــی ، محلـــه  عودالجـــان واقـــع  شـــده  اســـت . ایـــن  بنـــا در ســـال ۱٣۲۰  ایـــن  بقعـــه  در 
شمســـی  از روی نقشـــه  قدیمـــی  و بـــا همـــان  ابعـــاد بازســـازی  شـــد.در ایـــن  بقعـــه  یـــک  صنـــدوق  مرقـــد 
عتیقـــه  بـــا ۵/۲ مترطـــول  و ۰۶/۱متـــر عـــرض  و ۱۸/۱ متـــر ارتفـــاع  نصـــب  شـــده  کـــه  تاریـــخ  ۸۹۵ را دارد. 

ســـاختمان  بقعـــه  امـــام زاده  یحیـــی  از آثـــار عهـــد مغـــول  اســـت .

امامزاده یحیی،ورامین  
هجـــری    ۷۰۷ ســـال   آن ،  بنـــای   تاریـــخ   و  گرفتـــه   قـــرار  ورامیـــن   گل   کهنـــه   محلـــه   در  بقعـــه   ایـــن  
ـــی   ـــد امام زاده یحی ـــی  مرق ـــری  در نزدیک ـــری  قم ـــخ  ۶۲۸ هج ـــا تاری ـــی  ب ـــی  فیروزه فام ـــت . کاش قمری اس
کشـــف  شـــده  کـــه  متعلـــق  به آرامـــگاه  یکـــی  از بـــزرگان  شـــیعه  و قدیمی تریـــن  لوحـــه  تاریـــخ  دار تهـــران  

اســـت . 

بقعه جوانمرد قصاب،ری  
ایـــن  بنـــا در منصورآبـــاد ری  واقـــع  شـــده  و مربعـــی  بـــا اضـــاع  ۶ متـــر اســـت . در میـــان  ایـــن  بقعه ســـکوی  

مســـتطیل  شـــکلی  بایـــک  متـــر ارتفـــاع ، ۲ متـــر طـــول  و ۱ متـــر عـــرض  قـــراردارد. 

بقعه سید اسماعیل،تهران  
واقـــع   مولـــوی   خیابـــان   و  بوذرجمهـــری   خیابـــان   میـــان   چال میـــدان ،  محلـــه   در  بقعـــه   ایـــن  
ـــرمرقد،  ـــاالی  س ـــمت  ب ـــت . در قس ـــوط  اس ـــاه  مرب ـــد ش ـــان  محم ـــه  زم ـــه  ب ـــی  بقع ـــت .بنای  کنون شده اس
یـــک  در منبـــت  کاری  زیبـــا وقدیمـــی  بـــا ۱۶۲ ســـانتی  متـــر طـــول  و ۶۶ ســـانتی  متـــر عـــرض  نصـــب  شـــده  
اســـت . قدیمی تریـــن  اثـــر تاریخـــی  ایـــن  بقعه کتیبـــه ای  بـــا خـــط  نســـخ  برجســـته  بـــا تاریـــخ  جمـــادی  

ــو مربوط اســـت. ــان  آق قویونلـ ــه  زمـ ــه  بـ ــری  اســـت . کـ ــری  قمـ ــال  ۸۸۶ هجـ االول  سـ

بقعه سید نصرالدین،تهران  
واقـــع   بـــزرگ  محمدیـــه   میـــدان   و  امـــام  خمینـــی   بیـــن  خیابـــان   بقعـــه  در خیابـــان  خیـــام   ایـــن  
شده اســـت . قدیمی تریـــن  تاریـــخ  موجـــود در ایـــن  بقعـــه ، ســـال  ۹۹٣ هجـــری  قمـــری  اســـت  کـــه  در 

کتیبـــه ای  بـــر روی  قطعـــه  طویل چـــوب  بـــه  خـــط  ثلـــث  برجســـته  نوشـــته  شـــده  اســـت . 

ج و مقبره شبلی)شیخ شبلی(،فیروزکوه   بر
ـــد قـــراردارد و ســـاختمانی  مخروطـــی  شـــکل  اســـت  کـــه  از آهـــک  و آجـــر  ج  در شـــرق  شـــهر دماون ـــر ایـــن  ب

ـــد.   ـــال  می رس ـــه  ۲۵۰ س ـــت  آن  ب ـــده  و قدم ـــاخته  ش س
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کـــی ، فلـــز و شیشـــه  اســـت . در ایـــن   طبقـــه  دوم : ایـــن  طبقـــه  شـــامل  پنـــج  بخـــش  خاتـــم ، منبـــت ، ال
طبقـــه  انـــواع  قـــاب  آیینـــه ، جعبه ،رحـــل ، قلمـــدان  و سرچســـبدان  و زیورهـــای  مختلـــف  ســـده های  
دوازده  تـــا چهـــارده  هجـــری  قمـــری ، انـــواع  شیشـــه  از دوران پیـــش  از اســـام  تـــا ســـده  چهـــارده  هجـــری  

ـــه  نمایـــش  گذاشـــته  شـــده  اســـت .    قمـــری  ب
تبریـــز، شـــیراز و  ایـــن  طبقـــه  نقاشـــی ها و مینیاتورهـــای  مکتب هـــای  هـــرات ،  طبقـــه  ســـوم : در 
کتـــاب  عجایـــب   ـــار صفحاتـــی  از  اصفهـــان  و قزویـــن  بـــه  نمایش گذاشـــته  شـــده  اســـت . از جملـــه  ایـــن  آث
ــی  اســـت . ــاهنامه  فردوسـ ــام  و شـ ــاوران  نامه ایـــن  حسـ ــی ، خـ ــیرین  نظامـ ــرو و شـ ــات ، خسـ المخلوقـ

موزه ملی ایران باستان،تهران
مـــوزه  ملـــی  یـــا ایـــران  باســـتان  بـــا ۲۷٤٤ متـــر مربـــع  زیربنـــا، نخســـتین  مـــوزه  علمـــی  ایران اســـت  کـــه  
آثـــاری  از هـــزاره  ششـــم  پیـــش  از میـــاد تـــا دوره  اســـامی  را در خـــود جـــای  داده  اســـت . ایـــن  بنـــا زیـــر 
ـــاالر  ـــه  ســـال های  ۱٣۱۶ - ۱٣۱٤ ســـاخته  شـــد. ایـــن  مـــوزه  دو طبقـــه  دارای  ت ـــداردر فاصل ـــدره  گ نظـــر آن

ســـخنرانی ، تـــاالر نمایـــش ، کتابخانـــه و... اســـت .  
طبقـــه  اول  مـــوزه  بـــه  آثـــار پیـــش  از تاریـــخ  و دوره  تاریخـــی  اختصـــاص  دارد و در طبقـــه  دوم  آثـــار 
دوران  اســـامی  به نمایـــش  گذاشـــته  شـــده  اســـت . ایـــن  مـــوزه  بـــرای  تعمیـــرات  اساســـی  تـــا ســـال  
ــا نـــام  »موزه ملـــی  ایـــران « بازگشـــایی  شـــد و فعالیـــت  خـــود را  ۱٣۶۶ تعطیـــل  بـــود و در ایـــن  ســـال  بـ
کـــرد. آثـــار مهـــم  و بـــا ارزش  ایـــن  مـــوزه  عبارتنـــد از: قرآن هـــای  سده های ســـوم  تـــا ســـیزدهم   آغـــاز 
نقـــره   ســـکه های   مجموعـــه   آل بویـــه ،  و  ســـامانی   دوران   طـــای   ســـکه    ۶۱ مجموعـــه   هجـــری ، 

غیـــره .   و  غزنـــوی   آل بویـــه ،  دوره های ســـامانی ، 
کتاب هـــا و نشـــریات  در زمینه هـــای  تاریـــخ ، باستان شناســـی  و  ایـــن  مـــوزه  دارای  مجموعـــه ای  از 

هنـــر ایـــران  وکشـــورهای  همجـــوار بـــه  زبان هـــای  مختلـــف  جهـــان  اســـت .  

کتابخانه ملک،تهران   موزه و 
کتابخانـــه ،  مخـــزن   تاالرهـــا،  بـــر  مشـــتمل   و  دارد  بنـــا  زیـــر  مربـــع   متـــر  هـــزار  ده   مـــوزه ،  ایـــن  
ــد  ــزار جلـ ــه  ٤۰ هـ ــن  کتابخانـ ــت . ایـ ــه ای  اسـ ــات  رایانـ ــز خدمـ ــه  و مرکـ ــت  خانـ ــم ، قرائـ اطاق میکروفیلـ
کتـــاب  دارد و سرپرســـتی  آن  باآســـتان  قـــدس  رضـــوی  اســـت ، مـــوزه  ملـــک  در محوطـــه  بـــاغ  مّلـــی  و 
در جنـــب  وزارت  امـــور خارجـــه  قـــرار دارد. آثـــار ایـــن  موزه عبارتنـــد از: قالی هـــای  پشـــمی  و ابریشـــمی  
دوره  قاجـــار، ســـکه های  طـــا و نقـــره  دوره  هخامنشـــی  تـــا قاجـــار، میـــز و صندلی چوبـــی ، قلـــم دان  و 

تابلوهـــای  دوره  صفـــوی  تـــا قاجـــار و انـــواع  خـــط ، تمبـــر، کتـــاب . 

کاخ موزه ملت،تهران  
ایـــن  کاخ  بـــرای  اســـکان  خانـــواده  پهلـــوی  در مجموعـــه  ســـعدآباد ســـاخته  شـــد. آثـــار موجـــود در 
ایـــن کاخ  - مـــوزه  شـــامل  فرش هـــای  نفیـــس  ایرانـــی  و اشـــیا و چینی هـــای  خارجـــی  و امـــوال  مربـــوط  

بـــه  خانـــدان  سلســـله  پهلوی اســـت . 

کاخ موزه نظامی،تهران  
ــی   ــای  مختلف تاریخـ ــه  دوره هـ ــوط  بـ ــی  مربـ ــای  جنگلـ ــزار و ادوات  و تن پوش هـ ــوزه  ابـ ــن  کاخ  مـ در ایـ

ایـــران  بـــه  نمایـــش  گذاشـــته  شـــده  اســـت . ایـــن  مـــوزه  در مجموعـــه  ســـعدآباد جـــای  گرفتـــه  اســـت.

ج   - کاخ موزه مروارید،کر
ج  واقـــع  شـــده  و وســـایل لوکس   ـــر ک ـــود، در مهرشـــهر  گذشـــته  کاخ  شـــمس  پهلـــوی  ب ـــه  در  ایـــن  مـــوزه  ک

ماننـــد مبـــل  و لوســـتر و چینـــی  را بـــه  نمایـــش  گذاشـــته  اســـت .

کاخ موزه رجعت و عبرت)مادرشاه(،تهران  
ایـــن  کاخ  در مجموعـــه  ســـعدآباد قـــرار دارد و در ســـال  ۱٣۵۰ برای اســـتفاده  و اســـکان  مادرشـــاه  
ــاخت  ــیای  نفیـــس  سـ ــی  و اشـ ــا ارزش  ایرانـ ــای  بـ ــامل  فرش هـ ــوزه  شـ ــن  کاخ  مـ ــار ایـ ــد. آثـ ــاخته  شـ سـ

 کشـــورهای  اروپایـــی  اســـت .

فرهنگ و هنر
موزه ها

موزه آزادی، تهران  
ج  میـــدان  آزادی  واقـــع  شـــده  و در آن  اشـــیای  مختلفـــی  از دوران   ایـــن  مجموعـــه  در داخـــل  بـــر
قبـــل  ازمیـــاد، هخامنشـــی ، اشـــکانی ، ساســـانی  و دوره هـــای  اســـامی  ماننـــد اشـــیای  ســـفالین ، 

بـــه  نمایـــش  گذاشـــته  شـــده  اســـت . ظرف هـــای  مفرغـــی ، تابلوهای نقاشـــی  و فـــرش  

شهرک سینمایی صداوسیما)حاتمی(،تهران  
ــم   ــران  قدیـ ــازی صحنه هایی  از تهـ ــرای  بازسـ ــال  ۱٣۵۸ بـ ــاحت  در سـ ــار مسـ ــا ۱۰ هکتـ ــهرک  بـ ــن  شـ ایـ
گذرهـــا توســـط  جانـــی  کورتینـــا  ســـاخته  شـــد. طراحـــی  نمـــای  عمارت هـــا، مغازه هـــا، محله هـــا و 
ودیگـــر دکوراتورهـــای  ایتالیایـــی  و بـــا توجـــه  بـــه  عکس هـــای  آن  زمـــان  صـــورت  گرفتـــه  و ســـعی  شـــده  
جریان هـــای   و  حـــوادث   شـــاهد  زمـــان   گـــذر  در  کـــه   معروفـــی   و  ســـاختمان های تاریخی   اســـت  

مختلـــف  بوده انـــد، بازســـازی  شوند.شهرک ســـینمایی  شـــامل  ســـه  مجموعـــه  مّهـــم  اســـت .  
له زار، ساختمان  شهرداری  و میدان  توپ  خانه  تهران  قدیم .    الف  - خیابان  ال

ــازار  ــوی  بـ ــار در فراسـ ــان  و پامنـ ــای  عودالجـ ــامل  محله هـ ــه زار شـ لـ ــه  ال ــل  بـ ــمت های  متصـ ب  - قسـ
تهـــران .   

گرفتـــه   ج  - فضاهـــای  مربـــوط  بـــه  دوران  ســـربداران  کـــه  در پشـــت  محله هـــای  قدیمـــی  تهـــران  قـــرار 
اســـت .   

موزه هنرهای معاصر،تهران  
کـــه  در خـــرداد ۱٣۵۶ افتتـــاح  شـــد، درخیابـــان  کارگـــر شـــمالی  و  ســـاختمان  مـــوزه  هنرهـــای  معاصـــر 
ـــا آثـــاری  از پابلوپیکاســـو،پل   ـــه  قـــرار دارد. ایـــن  مـــوزه  ســـه  طبقـــه  دارای  ۹ نگارخانـــه  ب ل جنـــب  پـــارک  ال
ک ، کتابخانـــه  و واحـــد ســـمعی  و بصـــری  اســـت . در بـــاغ  مجســـمه   گوگـــن ، کلـــودو مونـــه  و ژورژبـــرا
مـــوزه  هنرهـــای  معاصر،آفریده هایـــی  از مارینومارینـــی ، پرویـــز تناولـــی ، رنـــه  مارگریـــت ، هنـــری  مـــور، 
گوچـــی  گـــرد آورده   کس بـــل ، ادوارد چیلیـــدا، و نوریوکـــی  خارا کومتـــی ، ما کالـــدر، آلبرتوجا الکســـاندر 

شـــده  اســـت.

موزه هنرهای زیبا)کاخ سیاه(،تهران  
کـــه  تابلوهـــای  گرانبهـــا و نفیـــس  نقاشـــی  را بـــه  نمایـــش  گذاشـــته ، درمجموعـــه   کاخ  مـــوزه  هنرهـــای  زیبـــا 

ســـعدآباد واقـــع  شـــده  اســـت .

موزه فرش ایران،تهران  
در  دارقالـــی ،  بـــه   شـــبیه   بیرونـــی   نمـــای   آذین هـــای   بـــا  شـــکیل   معمـــاری   بـــا  مـــوزه   ســـاختمان  
ــر دو  ــر مربـــع  مشـــتمل  بـ ــا شـــده  اســـت . ســـطح  قســـمت  نمایشـــی  آن  ٣٤۰۰متـ لـــه  بنـ شـــمال پارک  ال
ـــه ای   ـــه  در ســـال  ۱٣۵۶ افتتـــاح  شـــد، کتابخان ـــران  ک گلیـــم  اســـت .موزه  فـــرش  ای ـــی  و  ـــاالر نمایـــش  قال ت
 ۹ قـــرن   از  ایـــران   قالـــی   شـــامل نمونه های   فـــرش   مـــوزه   مجموعـــه   دارد.  کتـــاب   جلـــد   ٣۵۰۰ بـــا 
هجـــری  قمـــری  تـــا دوره  معاصـــر اســـت  و در حـــدود ۱٣۵ تختـــه  از شـــاه  کارهـــای  فرش ایـــران  در تـــاالر 
ــا توجـــه  بـــه  قالـــی  ۲۵۰۰  ــر قالـــی  بافـــی  در ایـــران ، بـ طبقـــه  هم کـــف  بـــه  نمایـــش  در آمـــده  اســـت . هنـ
ســـاله »پازیریک « کـــه  در ســـال  ۱۹٤۹ میـــادی  در جنـــوب  ســـیبری  کشـــف  شـــد، از قبـــل  از دوره  

ــت .  ــته  اسـ ــود داشـ ـــی  وجـ هخامنش

موزه هنرهای تزئینی ایران،تهران  
ایـــن  مـــوزه  در ســـال  ۱٣٣۸ بنیـــاد نهـــاده  شـــد. ســـاختمان  مـــوزه  چهـــار طبقـــه  دارد و آثـــار بـــه  نمایـــش  

درآمـــده  در آن  عبارتنـــد از: 
ـــز و  ـــکل  می ـــه  ش ـــم  کاری  ب ـــرق  و خات ـــت  و مع ـــا از منب ـــه ای  زیب ـــه  مجموع ـــن  طبق ـــف : در ای ـــه  همک طبق

کمـــد و ویتریـــن را بـــه  نمایـــش  گذاشـــته اند.   صندلـــی  و 
گل   زری   خطاطـــی ،  زری   زربفـــت ،  انـــواع   از  ایـــران   ســـنتی   دوخته هـــای   و  بافته هـــا  اول :  طبقـــه  
برجســـته ، زری  لپـــه  بـــاف  و انواع مخمـــل ، ترمـــه ، قلـــم  کار، انـــواع  قالیچـــه ، گلیـــم  و جاجیـــم  در ایـــن  
ــار ســـوزن دوزی  و  طبقـــه  بـــه  نمایـــش  درآمـــده  اســـت . همچنیـــن  بخشـــی  بـــزرگ  ازنمایشـــگاه  بـــه  آثـ

شـــاخه های  دیگـــر آن  اختصـــاص  دارد.  
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موزه هنرهای ملی،تهران  
ســـر در ورودی  ایـــن  مـــوزه  کاشـــی کاری  شـــده  و در چوبـــی  بزرگـــی  بـــا شـــبکه های  شیشـــه ای  دارد.
ــوزه   ــای  مـ ــدان  کارگاه هـ ــی  آن  کار هنرمنـ ــای  مخملـ ــا و پرده هـ ــاالی  درهـ ــت  بـ ــای  منبـ ــوب  پرده هـ چـ

اســـت . آثـــار ایـــن  مـــوزه  عبارتنـــد از: 
ــر  ــو نمایان گـ ــر تابلـ ــده اند. هـ ــی  شـ ــر نقاشـ ــرن  اخیـ ــه  در قـ ــم  کـ ــرن  دهـ ــبک  قـ ــه  سـ ــی  بـ - مینیاتورهایـ

ــت .   ــت  کاری  اسـ ـــم  کاری  و منبـ ـــازی ، خات ـــاب  س ـــی ،تذهیب ، ق ــامل  نقاش ــر شـ ــد هنـ چنـ
کمـــال   گرد  - مجســـمه  حـــاج  مقبـــل  )نـــی زن  ســـیاه  و دل زنـــده ( کارابوالحســـن  خـــان  صدیقـــی ، شـــا
ــت  و  ــوی  منبـ ــت ، تابلـ ــش  اسـ ــال  پیـ ــه  ٤۰ سـ ــوط  بـ ــه  مربـ ــی  کـ ــه  کاشـ ــت ، تابلویی بازمینـ ــک  اسـ الملـ

ــر.   ــر دیدنـــی  دیگـ ــا اثـ ــراب  ســـقف  نیلگـــون  گـــچ  بـــری  شـــده موزه  و ده هـ معـــرق  تـــاق  محـ

موزه جواهرات ملی،تهران  
گنجینـــه   پایـــه   بـــر  کـــه   می شـــود  مربـــوط   صفویـــه   عصـــر  بـــه   ایـــران   ملـــی   جواهـــرات   پیشـــینه    
دولت ،یعنـــی  مجموعـــه ای  جـــدا از امـــوال  شـــخصی  پادشـــاه  بنیـــان  نهـــاده  شـــد. آثـــار بـــا ارزش  ایـــن  
ــده   ــدی  شـ ــه  رده بنـ ــش  گنجینـ ــه  در ٣۷ بخـ کـ ــور  ــای  نـ ــگ  دریـ ــاس  صورتی رنـ ــد از: المـ ــوزه  عبارتنـ مـ
و ۱۸۲ قیـــراط  وزن  دارد، تخـــت  طـــاووس  کـــه  در زمـــان  فتحعلی شـــاه  در دوازده  تکـــه  منفصـــل  بـــا 

۲۶۷٣٣ قطعـــه  جواهـــر ســـاخته  شـــده  اســـت . 
ـــه  وزن  ٣۶۵۶  ـــر ب ـــه  گوه ـــاب  و ۵۱٣۶۶ قطع ـــای  ن ـــا ٣٤ کیلوط ـــاه  ب ـــن  ش ـــای  ناصرالدی ـــان  نم ـــره  جه  ک
گـــرم  کـــه  در آســـیای  جنـــوب  شـــرقی  و انگلیـــس  بـــا المـــاس  و هنـــد بایاقـــوت  روشـــن  مشـــخص  شـــده  
ـــارس   ـــد خلیج ف ـــت  مرواری ـــای  درش ـــان  و دانه ه ـــروزه  خراس ـــنگ  فی ـــورده  س ـــراش  خ ـــات  ت ـــت ، قطع اس

ـــت.   ـــه  اس ـــه  کار رفت ـــاخت  آن  ب ـــز در س نی

موزه آثار طبیعی و حیات وحش،تهران  
ــده   ــاح  شـ ــهریور ۱٣۷۲ افتتـ ــه  درشـ ــت  کـ ــران  اسـ ــی  ایـ ــخ  طبیعـ ــوزه  تاریـ ــن  مـ ــاد، غنی تریـ ــوزه  دارآبـ مـ
ـــرات نگه داری   ـــدگان  و حش ـــان ، خزن ـــدگان ، آبزی ـــتان داران ، پرن ـــوزه  پس ـــن  م ـــش  ای ـــج  بخ ـــت . در پن اس
کره زمیـــن  و نیـــز ســـنگواره ها بـــا  می شـــود. در بخـــش  دیرینه شناســـی  نخســـتین  آثـــار حیـــات  بـــر 
کســـی  درمـــی  و پوســـت  آمایـــی   رده بنـــدی  علمـــی  به نمایـــش  گذاشـــته  شـــده اند. بخش هـــای  تا
ــوران  اســـت .این   ــی  جانـ ــوزش  فنون حفـــظ  تندیـــس  طبیعـ ــا و آمـ ــرای  تماشـ ــی  بـ ــوزه ، کارگاهـ ــن  مـ ایـ
ـــوط  به حیـــات  وحـــش  دارد.  ـــرای  تماشـــای  فیلم هـــای  مرب ـــاز و سرپوشـــیده  ب مـــوزه ، دو ســـینمای  روب
گی هـــای  جالـــب  ایـــن  مـــوزه   چای خانـــه  ســـنتی  مـــوزه  بـــا چشـــم  انـــدازی  از شـــهر تهـــران  یکـــی  از ویژ

اســـت .  

موزه استاد صغتی)۱٣ آبان(،تهران  
ایـــن  مـــوزه  در ســـال  ۱٣۲۵ تاســـیس  شـــد و در حـــال  حاضـــر بـــه  هـــال  احمـــر تعلـــق دارد. صغتـــی  
نزدیـــک  بـــه  ۶ هـــزار تابلـــو و بیـــش  از هـــزار مجســـمه  گچـــی ، ســـنگی  و برنـــزی  از شـــخصیت های  علمـــی  
کـــه  شـــماری  از آنهـــا در مـــوزه  ۱٣ آبـــان   و ادبی ایـــران  و تیپ هـــای  مختلـــف  اجتماعـــی  خلـــق  کـــرد 
نگهـــداری  می شـــود. ایـــن  مـــوزه  دارای ســـالن  تئاتـــر، شـــهر فرنـــگ ، نمایشـــگاه  تـــک  چهرهـــا و مـــوزه  
ــراردارد و یکـــی  از  ــام  خمینـــی  قـ ــوزه  در ضلـــع  شـــمال  غربـــی  میدان امـ مردم شناســـی  اســـت . ایـــن  مـ

ــز شـــهر تهـــران  اســـت . مکان هـــای  دیدنـــی  مرکـ

موزه سبز)شهوند(،تهران  
 ایـــن  کاخ  توســـط  رضاخـــان  در ســـال  ۱٣۰۶ در شـــمال  غربـــی  میـــدان  دربنـــد بـــر روی  تپـــه  ســـعدآباد 
احـــداث  شـــد. ایـــن  کاخ  دارای  تـــاالر آیینـــه ، اتـــاق  پذیرایـــی ، اتـــاق  غـــذا خـــوری ، اتـــاق  کار و اتـــاق  
خـــواب  اســـت .نمای  کاخ  بـــا ســـنگ هایی  بـــه  رنـــگ  ســـبز تزییـــن  شـــده  اســـت . فرش هـــای  نفیـــس  و 
ـــال های   ـــی  کاخ  در س ـــیاء زینت ـــتر اش ـــت . بیش ـــران  اس ـــهورقالی بافی  ای ـــتادان  مش ـــا ارزش  کاخ ، کار اس ب

٤-۱٣۵٣ از اروپـــا آورده  شـــده بودند.

موزه رضا عباسی،تهران  
ــران  زبردســـت  عهـــد صفویـــه  نام گذاری شـــده ،  ــا عباســـی  کـــه  در بزرگداشـــت  یکـــی  از نگارگـ مـــوزه  رضـ

دارای  دو تـــاالر اســـت  کـــه  عبارتنـــد از:مـــوزه رضـــا عباســـی 
تـــاالر پیـــش  از اســـام : آثـــار ایـــن  تـــاالر بـــه  دو دوره  معـــروف  پیـــش  از تاریـــخ  و عصـــر تاریخـــی  مربـــوط  
غ هـــای  لرســـتان ( در ایـــن  تـــاالر بـــه  دوره  هخامنشـــی ، اشـــکانی  و ساســـانی   اســـت . آثـــار موجود)مفر

مربـــوط  اســـت .  
تـــاالر هنرهـــای  اســـامی : آثـــار موجـــود تـــاالر، شـــامل  ظـــروف  ســـفالین ، اشـــیای  فلـــزی ، عناصـــر 
معمـــاری ، جواهـــر ومنســـوجات  دوره هـــای  ســـلجوقی ، تیمـــوری  و صفـــوی  اســـت  کـــه  در میـــان  آن هـــا 
مـــوزه   ایـــن   در  می شـــود.  دیـــده   قاجـــار  دوره   جعبه های روغنـــی   و  کتاب هـــا  جلـــد  قلمدان هـــا، 
ــط   ــه  اواسـ ــه  بـ ــاهنامه »موت « کـ ــی  از شـ ــود دارد. برگـ ــامی  وجـ ــی های  دوره  اسـ ــه ای  از نقاشـ گنجینـ
ــیراز،  ــد شـ ــی  ماننـ ــای  نقاشـ ــواع  مکتب هـ ــی  از انـ ــت  و نمونه هایـ ــوط  اسـ ــری  مربـ ــتم  هجـ ــده  هشـ سـ
تبریـــزو هـــرات ، یـــک  بـــرگ  از شـــاهنامه  »هوتـــون «، هنـــر تذهیـــب ، آثـــار چایـــی  بیگانـــگان  دربـــاره  ایـــران  
کتاب ســـازی  و خوشنویســـی   ـــاالر اســـت . هنـــر  ـــار به نمایـــش  در آمـــده  در ایـــن  ت ـــور از جملـــه  آث و مینیات
و انـــواع  ظـــروف  ســـفالین ، اشـــیای  فلزی ،منســـوجات  و آثـــار دیگـــر در ایـــن  مـــوزه  قابـــل  مشـــاهده  
ـــا حـــدود شـــش  هـــزار جلدکتـــاب  و چندیـــن  دوره  روزنامـــه   ـــه  ب اســـت . مـــوزه  رضاعباســـی  یـــک  کتابخان

و مجلـــه  قدیمـــی  فارســـی .  

کاخ موزه سعدآباد،تهران  
مجموعـــه  ســـعدآباد بـــا حـــدود ۱٤ کاخ  در شـــمالی ترین  و خـــوش  آب  و هواتریـــن  بخش تهـــران  در 
ــگل   ــار جنـ ــدود ۱۸۰ هکتـ ــه ، حـ ــن  مجموعـ ــت . ایـ ــده  اسـ ــع  شـ ــار واقـ ــدود ٤۰۰ هکتـ ــاحتی  در حـ مسـ
گل  دارد. هـــر یـــک   طبیعـــی ، چشمه ســـار، باغســـتان ، گل خانـــه  و خیابان هـــای  پوشـــیده  از درخـــت  و 
از ایـــن  کاخ هـــا بـــا مســـاحتی  زیـــاد و بـــا انواع امکانـــات  تفریحـــی  ماننـــد اســـتخر، مـــرداب ، زمین هـــای  

بـــازی  و بـــاغ  در اختیـــار یکـــی  از نزدیـــکان  شـــاه  بـــود.    

ساختمان سران،تهران  
متـــر مربـــع   زیربنـــای  ۲٤۵۰۰  بـــا  المللـــی   بیـــن   نمایشـــگاه   بنـــای  عظیـــم  در ضلـــع  شـــمالی   ایـــن  
ــا  ــی  بـ ــی  شـــکل  عظیمـ ــد مخروطـ ــده  اســـت . گنبـ ــری  احـــداث  شـ ــزار متـ ــد هـ ــه ای  یـــک  صـ درمحوطـ
کـــف ، تـــاالر اصلـــی  را می پوشـــاند.  اســـکلت  فـــوالدی  و ســـقف  پانل ســـاندویچی  و بـــا ارتفـــاع  ٣۶ متـــر از 
ســـایر قســـمت های  ایـــن  مجموعـــه  عبارتنـــد از: دوتـــاالر چنـــد منظـــوره ، نمازخانـــه  و وضوخانـــه ، دو 
سرســـرای  مجلـــل ، دو تـــاالر ویـــژه  اســـتراحت  و انتظـــار ســـران ، چهـــار تاالرکنفرانـــس  و پرده هـــای  
نمایـــش  گســـترده  و صفحـــه  بـــام  کـــه  از شـــمال  بـــه  منظـــره  کوه هـــای  البـــرز و از جنـــوب  بـــه  فضـــای  ســـبز 

ــده اند. ــع  شـ ــام  واقـ ــه  بـ ــه  صفحـ گوشـ ــار  ــه  در چهـ ــای  اداری  کـ وفضاهـ

نمایشگاه بین المللی تهران،تهران  
ایـــن  نمایشـــگاه  در زمینـــی  بـــه  وســـعت  ۱/٣ میلیـــون  متـــر مربـــع  مشـــتمل  بـــر ۶۲ ســـالن  پوشیده اســـت . 

اولیـــن  نمایشـــگاه  بیـــن  المللـــی  تهـــران  در ســـال  ۱٣٤۸ در همیـــن  مـــکان  افتتـــاح  شـــد.

سایر موزه ها  
دیگـــر موزه هـــای  اســـتان  عبارتنـــد از: مـــوزه  جانبـــازان  انقـــاب  اســـامی ، مـــوزه  گیاهـــان  دارویـــی ، 
ج ، مـــوزه  مجلـــس  شـــورای  اســـامی ، مـــوزه  علـــوم ، مـــوزه  ملـــی  ماشـــین های   موزه جانورشناســـی  کـــر
ــزاد،  ــوزه  بهـ ــران ، مـ ــفالینه های  ایـ ــه  و سـ ــوزه  آبگینـ ــت ، مـ ــوزه  پسـ ــرق ، مـ ــوزه  صنعت بـ ــاورزی ، مـ کشـ
ــوزه   ــکه ، مـ ــوزه  سـ ــکار، مـ ــوزه  آبـ ــا، مـ ــابی ،موزه خانه  صبـ ــور حسـ ـــوزه  پروفسـ ـــی ، م ـــوزه  مردم شناس م
مجموعـــه   دائمی هواپیمـــا،  نمایشـــگاه   هوایـــی ،  نیـــروی   مـــوزه   زمین شناســـی ،  مـــوزه   شـــهدا، 
ــی  و  ــاد فرهنگـ ــیا، بنیـ ــنتی  آسـ ــی  و سـ ــای  نمایشـ ــگاه  هنرهـ ــهر، نمایشـ ــه  شـ ــکاس  خانـ ــوم ، عـ هرباریـ
گالری هـــای  صـــدر،  هنری فـــرش  رســـام  عـــرب زاده  و نگارخانه هـــای  ســـپهری ، مهـــر، ســـبز علـــی  زاده  و 

کاســـیک ، گلســـتان  و... درتهـــران .  
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فضای روستایی ویژه

ـــای   ـــا و دره ه ـــتاهای  دامنه ه ـــود: روس ـــیم  می ش ـــروه  تقس گ ـــه  دو  ـــتان  ب ـــژه  اس ـــتایی  وی ـــای  روس فضاه
البـــرز جنوبـــی  کـــه  ازجاذبه هـــای  ســـاحلی  و رودخانـــه ای ، چشـــمه های  آب  معدنـــی  و آب  گـــرم ، 
ــا عبارتنـــد از: روســـتاهای  رینـــه ،  ــا و امـــام  زاده هابرخوردارنـــد و اهـــم  آنهـ کاخ هـ ــا و  ــا، دریاچه هـ غارهـ
ــر،  ــن ، گچسـ ــور، دیزیـ ــم ، خـ ــون ، شمشـــک ، اوشان ،فشـ ــار، میگـ ــی ، آهـ ــا، آب  علـ آســـک  گزنـــک ، وانـ

چهـــل  دختـــر و... . 
کدشـــت  ورامیـــن ،  روســـتاهای  بخـــش  جنوبـــی  اســـتان  کـــه  عبارتنـــد از: روســـتاهای  توچـــال  در پا
روســـتای  فشـــاپویه ، مهران آبـــاد، نیـــاز آبـــاد، کنارگـــر آبـــاد، فجـــر آبـــاد، در غـــو آبـــاد، رباط کریـــم  و شـــهریار 

موسیقی و غذای محلی و صنایع دستی

سوغاتی ها و صنایع دستی
ســـبدبافی ،  و  خراطـــی   برنـــج ،  و  مـــس   روی   زنـــی   قلـــم   را  اســـتان   دســـتی   صنایـــع   عمده تریـــن  
ـــی ،  ـــرم ، قالیباف ـــی  روی  چ ـــی ، نقاش ـــه ، زیلوباف ـــی  روی  شیش ـــراش  و نقاش ـــه گری ، ت ـــم کاری ، شیش خات
گلیـــم  بافـــی ، رویـــه   ســـفال گری ، حصیربافی ،ورنی بافـــی ، دســـت بافی ، چـــاپ  باتیـــک ، جاجیـــم  و 
کـــز مهـــم  مبادلـــه  شـــهر  پشـــتی ، جـــوال ، خورجیـــن ، رنگـــرزی  و ریسندگی تشـــکیل  می دهنـــد. مرا
کـــز خریـــد صنایـــع  دســـتی - خیابـــان  طالقانـــی   کـــز خریـــد عتیقـــه  منوچهـــری ، مرا تهـــران  عبارتنـــد از: مرا
کتـــاب   و اســـتاد نجـــات  اللهـــی ، مرکـــز خریـــد فـــرش  - بـــازار بـــزرگ  و خیابـــان  فردوســـی  و مرکـــز خریـــد 

-روبـــروی  دانشـــگاه  تهـــران .  

رقص و موسیقی محلی  
کانـــون ظهـــور انـــواع فرهنگ هـــای ایرانـــی اســـت.  اســـتان تهـــران بویـــژه شـــهر تهـــران مرکـــز حکومـــت و 
عـــاوه بـــر موســـیقی ارکســـتر ملـــی ، موســـیقی ســـایر نواحـــی ایـــران از جملـــه آذربایجانـــی، کـــردی، لـــری، 
کـــز مختلـــف ایـــن اســـتان اجـــرا میشـــود.این نـــوع  مازندرانـــی، گیانـــی و نیـــز ســـایر نقـــاط ایـــران در مرا
موســـیقی هـــا معمـــواًلدر برنامـــه هـــا و مراســـم رســـمی، نمایشـــگاهها و تاالرهـــای عمومـــی بـــه اجـــرا در 
ـــز توســـعه و اشـــاعه موســـیقی  می آیـــد و مـــورد عاقـــه مـــردم اســـت.در حـــال حاضـــر اســـتان تهـــران مرک

ایرانـــی بویـــژه اشـــکال ســـنتی )مقامـــی( و مـــدرن اســـت.

سفر و اقامت

ســـفر و اقامـــت  بـــه  شـــهرهای  اســـتان  تهـــران  بســـیار ســـهل  و آســـان  اســـت . کلیـــه  شـــهرهای  اســـتان  
بـــا شـــبکه زنجیری  راه هـــای  آســـفالته  و مناســـب  بـــه  هـــم  اتصـــال  یافته انـــد و فـــرودگاه  بیـــن  المللـــی  
کثـــر شـــهرهای  کشـــورهای  جهـــان  پـــرواز  ـــه  کلیـــه  شـــهرهای دارای  فـــرودگاه  کشـــور و ا تهـــران  از تهـــران  ب
مســـتمر دارد. اقامـــت  در شـــهر تهـــران  بدلیـــل  فراوانـــی  وتعـــداد هتل هـــای  درجـــه  بنـــدی  شـــده  بـــا 
اســـتانداردهای  ملـــی  و بیـــن  المللـــی  بـــا رزواســـیون  بـــه  ســـهولت  انجـــام  می پذیـــرد. سایرشـــهرهای  
اســـتان  نیـــز امکانـــات  اقامتـــی  و پذیرایـــی  مناســـبی  دارنـــد. در شـــهر تهـــران  و تفرجگاههـــای  اطـــراف  
کـــه  انـــواع  غذاهـــای  ایرانـــی  و خارجـــی  را ســـرو  آن رســـتوران های  متعـــدد و فراوانـــی  وجـــود دارد 

می کننـــد.
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