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ایران در نظر مردم فاضل کش��ورهای سراس��ر جهان چه در غرب و چه در شرق، دارای جذابیت خاصی بوده 
و به عناوین س��رزمین ش��عر و غزل، گل وبلبل، آتش جاویدان، س��رزمین امپراتوریهای با شکوه هخامنشایان 
و ساس��انیان، سرزمین زرتش��ت، کوروش، داریوش، اردشیر سرزمین س��وارکاران، کماندران و جنگجویان، 
س��رزمین رستم و سهراب، فردوسی، حافظ وسعدی و خیام شهره اس��ت. ایران سرزمین مذاهب و آیین های 

بزرگی از جمله آیین زرتشت، میترا، مانی، مزدک، صفوی و شیعه اسام نیز می باشد.
اقوام آریایی پس از مهاجرت به قس��مت های مرتفع فات واقع درجنوب دریای خزر، آن را ایران نام نهادند که 
طبق نوش��ته های باستانی به معنی سرزمین آریایی ها می باش��د.پارس ها از دیگر اقوام آریایی بودند که در 
جنوب این منطقه س��کنی گزیده و آن را پارسه نامیدند. پارسه که ویرانه های باشکوه امپراتوری هخامنشی را 
در بردارد، امروزه در اس��تان فارس قرار گرفته اس��ت. فارسی زبان رس��می ایران همان زبان باستانی پارسه 

می باشد.
پس از حمله اعراب، ایرانیان مسلمان، زبان دین خود یعنی عربی را با چنان تکاملی به کار گرفتند که قسم اعظم 
آثار ادبی و علمی زبان عربی به وس��یله نویسندگان ایرانی تألیف شدند. از سوی دیگر در قرن نهم هنگامی که 
زبان فارسی با بهره گیری از کلمات عربی به زبان ادبی تبدیل شد، دانش ایرانیان ونیز ادبیات پارسی عنصری 

جدانشدنی از فرهنگ و ادب گردید.
در ارتباط با ادبیات نمی توان به آس��انی از دوران س��امانیان گذر کرد، زیرا در دربار آنان در بخارا ش��اعران 

بسیاری پدیدار شدند که رودکی مشهورترین آنان است. نبوغ ایرانی در دوران سلجوقیان نیز شکوفا گردید.
فردوس��ی خالق شاهنامه، داستان حماسی ملی ایرانیان، عمر خیام س��تاره شناس و ریاضی دان که بیشتر به 
عنوان شاعر و فیلسوف شهره است، ابن سینا فیلسوف و طبیب، غزالی فیلسوف بزرگ جهان اسام، فریدالدین 
عطار نیش��ابوری شاعر معروف و نظام الملک وزیر ملک شاه که رساله ای در آیین کشورداری دارد، تنها چند 

مورد تنوع و نبوغ فوق العاده ایرانیان است.
در دوران حکومت تیموریان رش��ته ه��ای دیگری از هنر، مانند مینیاتور جهت تذهیب نس��خ خطی، فرش بافی، 
سرامیک و فلزکاری شکوفا گردید. جال الدین رومی که به گفته بسیاری یکی از بزرگترین شاعران ایران است 

در قرن هفتم از شهرت خاصی برخوردار بود. از دیگر شاعران این دوره باید از سعدی نام برد.
جال الدین رومی و سعدی به همراه حافظ و نیز جامی بیشتر از دیگر شخصیت های ادبی، عظمت ایران را در 
در جهان اسام و نیز در سراسر جهان گستردند. در دوران صفویان شاهکار دیگری در هنر پارسی پدیدار شد. 
نقشه معماری بناهای اصفهان، پایتخت جدید، هر یک به تنهایی یک شاهکار هنری می باشد. بافت فرش و قالیچه 
شامل فرش های ابریشمی با تار و پود طا و نقره، نقاشی، مینیاتور که بهزاد و رضا عباسی سرآمد همه اساتید 

این هنر بوده اند، سرامیک و فلزکاری از شهرت جهانی برخوردار می باشند.
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      Mount Damavand /قله دماوند  
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          Tehran, Azadi Square /تهران، میدان آزادی

برج آزادی، نماد شهر تهران است، که در 
سال 1349 خورش��یدی با طراحی و اجرای 
معمار ایرانی، حسین امانت، در غرب تهران 
شروع به س��اخت شد. نمای برج، تلفیقی از 
طاق ه��ای معماری قبل و بعد از اس��ام و 
تبدیل آن به نم��ادی زیبا به لحاظ معماری  
مدرن و امروزی اس��ت. ارتفاع این برج 45 
مت��ر و طول آن 63 متر با زیر بنای400 متر 
مربع می باش��د، ک��ه در محوطه زیرین آن 
چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه و 
موزه قرار دارد. گفته می شود که، در ساخت 
برج آزادی چهل و ش��ش هزار قطعه سنگ 

بریده و پرداخت شده به کار رفته است.
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برج میالد، نام آسمان خراشی چند منظوره است 
که در شمال غربی تهران، قرار دارد. برج میاد 
بلندتری��ن برج ایران، چهارمین برج مخابراتی و 
هشتمین برج بلند جهان بشمار می آید. سازه ی 
رأس ب��رج با 13هزار متر زیربنا از نظر وس��عت 
کارب��ری در می��ان تمامی برج ه��ای دنیا مقام 
نخس��ت را دارد. این س��ازه به خاطر ارتفاع بلند 
و ش��کل ظاهری متفاوتش، تقریبا از همه جای 
تهران نمایان است و از این رو، یکی از نمادهای 

پایتخت ایران به شمار می آید.
کلنگ ساخت این برج در سال 1376 خورشیدی 
به مناسبت یکصدمین زاد روز روح اهلل خمینی )ره( 
بنیانگذار جمهوری اسامی ایران با نام میاد به 
زمین زده شد. ساخت این برج 11 سال به طول 
انجامید، در ۸ سال نخست تنها40 درصد از برج 
تکمیل شده بود، اما با سرعت بخشیدن به پروژه 

در 30 ماه پرژه به اتمام رسید.

          Tehran, Milad towers /تهران، برج میاد
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کاخ گلس�تان، در ق��رن نوزدهم میادی ک��ه تهران پایتخت 
ایران ش��د، پادش��اهان قاجار در بخش شمالی هسته مرکزی آن 
زمان ش��هر شروع به س��اختن تعدادی بنا کردندکه مهمترین آن  
کاخ گلس��تان می باش��د. نام آن از تاالر گلستان واقع در عمارت 
خروجی گرفته شده اس��ت. ش��روع س��اخت آن به ارگ تاریخی 
تهران به زمان شاه طهماسب اول باز می گردد که در دوره قاجار 

گسترش فراوانی یافت و محل سکونت شاهان قاجار بود.
کاخ گلس��تان در زم��ان پهلوی جهت مراس��م رس��می و محل 

اقامت روس��ای جمهور و مهمانان ویژه خارجی اس��تفاده می شد.  
ب��ا این وجود قس��مت هایی از آن در این زم��ان تخریب گردید. 
اتفاق های مهمی از تاریخ معاصر ایران در این مجموعه به وقوع 
پیوسته اس��ت.  در حال حاضر به صورت موزه مورد اس��تفاده قرار 
دارد. از بناهای موجود در کاخ گلستان می توان از شمس العماره، 
تاالر س��ام، تاالر آینه، تخت مرمر، ت��االر الماس، حوض خانه، 
کاخ ابیض، خل��وت کریمخانی، عمارت بادگیر، تاالر عاج و تاالر 

برلیان نام برد. 

تهران، بخشی از نمای کاخ گلستان
Tehran, Part of the interior
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موزه ملی ایران، مجموعه ای از گنجینه آثار تاریخی و پیش از تاریخ ایران اس��ت، که ش��امل دو ساختمان مجزا به   
نام های موزه ایران باستان با تاریخ گشایش 1316 و موزه دوره اسامی با تاریخ گشایش 1375 خورشیدی می باشد. 
از آنجایی که طرح و نقش��ه یک موزه باید با موضوع و اش��یای داخل آن ارتباط و هماهنگی داش��ته باشد و همچنین با 
تاریخ و هنر آن سرزمین مرتبط و پیوسته باشد، از این رو نما و سر در ورودی موزه به سبک نمای ایوان کسری ساخته 
شده است. )ایوان کسری نام کاخ مشهور شهر تیسفون، پایتخت دولت ساسانی است، که ایوان آن 35 متر بلندی و 50 
متر پهنا و 25 مترمربع عمق دارد.( رنگ آجرها نیز به همین منظور به رنگ سرخ تیره انتخاب شده تا نمایانگر معماری 
عصر ساس��انی باش��د. این موزه دارای 270 قلم شی مفرغی، سفالی، شیشه ای، سکه، ساحهای قدیمی، مهر، اشیای 

چوبی، مرقعات، کتاب و منسوجات بوده که بوسیله کارمندان اداره جمع آوری یا توسط مردم اهدا شده است.

      Tehran, Iran Bastan Museum /تهران، موزه ایران باستان
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سردر باغ ملی، طی سال های 1301 تا 1304 خورشیدی به عنوان دروازه ورود به میدان مشق ، 
که محوطه ای نظامی و در اختیار قش��ون بود، احداث ش��د. مدتی پس از ساخت دروازه  فکر ایجاد 
اولین باغ عمومی شهر تهران به نام باغ ملی، در اراضی داخل میدان مشق ، مطرح شد و طرح آن 
تهیه و به اجرا درآمد و میدان مشق به سردر باغ ملی تغییر نام یافت . باغ ملی چند سالی بیش تر به 
جا نماند و در محوطه آن وزارت امورخارجه ، کتابخانه ملی و موزه ایران باستان ساخته شد. این بنا 
کار استاد جعفر خان معمار کاشانی است . این دروازه دارای 3 دهانه است و با کاشی هایی مزیین 

شده که روی آن نقوشی از مسلسل ،تسلیحات سنگین، سربازان قزاقی و... نقش بسته است.

          Tehran, Bagh-e Melli Gateway /تهران، سردر باغ ملی
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