دره ارواح در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ/ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﮐﻪﺧﻠﻒ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ در ﺷﻤﺎل اﯾﻦ روﺳﺘﺎ
دره ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺳﺘﺎﻟﻪ ﮐﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻧﺎم دره
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎاﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رﻓﺖ و از دﯾﺮﺑﺎز ﻧﺰد آن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮاوان و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺑﯽ ﺷﻤﺎری
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺗﺮﺳﻨﺎک اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﺠﯿﺐ و اﺳﺮارآﻣﯿﺰ دره
ارواح ﻗﺸﻢ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﻮر ﻗﺸﻢ ﺑﺎ اﺳﻢ “دره
ﺳﺘﺎرﮔﺎن” از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم آن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﺳﺘﺎر اﻓﺘﯿﺪه ﯾﺎ اﺳﺘﺎره ﮐﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
آن دﺳﺘﻪ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﻮر ﻗﺸﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺮت
اﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺨﻮف دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دره ﮐﻪ در ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ
ﻏﺎرﻫﺎی ﺧﻮرﺑﺲ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﮐﻪ ﺧﻠﻒ ﻗﺮار دارد رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻣﻮﺟﯽ از ﻫﯿﺠﺎن و دﻟﻬﺮه ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪﻧﯽ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ آن را ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .روﺳﺘﺎی ﺑﺮﮐﻪ ﺧﻠﻒ ﻧﯿﺰ
از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎی ﻗﺸﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ را از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .دره ارواح ﻗﺸﻢ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ای اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺴﺘﯽ
ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺻﺨﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دره ارواح ﻗﺸﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ
داﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی روی وﯾﮋﮔﯽ آن ﺻﺨﺮه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ ی آﺛﺎری ﮐﻪ در دره ارواح ﻗﺸﻢ وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻨﺲ
ﺧﺎک ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﻠﻮت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت
را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﻮر ﻗﺸﻢ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دره ارواح ﻗﺸﻢ دارای
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﺳﺘﻮﻧﮏ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ،ﻣﺨﺮوط ﻫﺎی ﻧﻮک ﺗﯿﺰ،
آرک ﻫﺎ ،دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻧﻮاری و ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت در

اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  10ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ.
دره ارواح ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺨﻮف ﺗﺮ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺑﺎد در
ﻣﯿﺎن آن ﺻﺪاﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﺗﻮر ﻗﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از دره اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ دﻟﻬﺮه آور ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی دره ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،در روز ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎره ای از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود
آﻣﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده و ﺷﺪت آن ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ
ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن دره
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه و
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آن ﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﺪ ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎران ﻫﺎی
ﻣﻮﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دره ارواح ﻗﺸﻢ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﺗﻮر ﻗﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دره ارواح ﻗﺸﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﻮر ﻗﺸﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و اﮐﺜﺮ
آن ﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از دره را در ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺠﺎن و ﻟﺬت ﻗﺪم زدن در آن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺎی ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و از آن ﭘﺲ ﮐﺴﯽ در دره ارواح ﻗﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ دره ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و از
ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن در آن دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ارواح و ﺟﻦ
ﻫﺎ در دره رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮده و ورود ﻣﺮدﻣﺎن در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻫﯿﭻ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دره ارواح ﻗﺸﻢ ﻧﻤﯽ رود و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی درب وردی دره ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ارواح در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد ،زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ،اﯾﻦ دره ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺳﻤﺎن آﺑﯽ
و ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی را ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و دوﺳﺘﺪاران ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دره ارواح ﻗﺸﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎص و رخ دادن ﭼﻨﺪ
ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎدر در آن ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ژﺋﻮﭘﺎرک ﻗﺸﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻧﯿﺰ اﺳﻢ آن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻮر ﻗﺸﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ دره ﺟﺬاب ﮐﻪ در دل ﮐﻮه
وﺟﻮد دارد ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را ﻣﺤﺴﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮه ای ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ را
ﺑﺮای آن ﻫﺎ رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺟﺰء ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﻨﺪ.

