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اميدواريم جغرافيايتان آن  قدر خوب باشد كه 
به ياد آوريد، «هزار مسجد» نام رشته كوهى در 
شمال خراسان است. اگر زياد اميدوار باشيم، 
شايد توقع داشته باشيم كه «هزار مسجد» نام 
شهرى را هم به خاطر شما بياورد: آيا آن  قدر 
ــت كه نام «استانبول»  جغرافيايتان خوب اس
ــتانبول،  ــه را به ياد آوريد؟ بله، به اس در تركي
شهر هزار مسجد هم مى گويند. اما در اين نوشته 
ــت؛ يعنى رشته  منظور ما، همان مطلب اول اس
كوه هايى كشيده و نسبتاً  باريك و تقريباً  مرتفع 
در شمال خراسان كه ارتفاع آن از سطح دريا 

به حدود 3140 متر مى رسد.

هزار مسجد، مسجد ندارد
ــجدى  ــجد، مس ــته كوه هزار مس رش
ــتيغ هاى قلل  ندارد! بعضى مى گويند س
ــاجد را به  مرتفع اين كوه، مناره هاى مس
ــن خاطر و از روى  ــاد مى آورد. به همي ي
همين مناره هاى زياد، آن را هزار مسجد 
ناميده اند. بنابراين، اگر چه در دامنه ها و 
ــت هاى پيرامون اين كوه، مساجدى  دش
بزرگ يا كوچك وجود دارند، اما در خود 
ــجدى نيست. آيا شما هم قبول  كوه، مس
ــتون هاى  مى كنيد كه قلل نوك تيز و س
ــن كوه به نام  ــدد باعث نام گذارى اي متع
ــت؟ آيا نام اين  ــجد» شده اس «هزار مس
ــرو برده  ــما را به فكر ف ــوه تاكنون ش ك

است؟!

زمين شناسان مى گويند
ــر از من  ــى را بهت آنان كه زمين شناس
ــواد  ــه م ــته اند ك ــد، نوش ــما مى دانن و ش
تشكيل دهنده ى سنگ هاى اين كوه بيشتر 
ــنگ و گاه  ــيل و آهك، مارن و ماسه س ش
ــت و  ــنگ هاى تبخيرى اس كنگلومرا و س
ــتقرار آن ها، از  ــكيل اين سنگ ها و اس تش
ــل تاكنون (از  ــال قب حدود 70 ميليون س
ــن و پس از آن) زمان  ــيك تاميوس ژوراس
ــت. در طول اين 70 ميليون سال،  برده اس

ــوبى هزار مسجد، فعاليت  در حوضه ى رس
آذرين (آتش فشانى) صورت نگرفته است. 
ــازندهاى كالت، كشف  ــان س زمين شناس
ــازندهاى  ــه س ــزدوران را از جمل رود و م

تشكيل دهنده ى اين منطقه مى دانند.
ــز از هوازدگى و  ــاى حاصل خي خاك ه

تخريب سنگ هاى منطقه ى هزار مسجد، 
با ضخامت هاى متفاوت خود، امكان رشد 
انواع درخت ها و درختچه هايى نظير ارس 
ــترن  ــك كوهى، نس ــروكوهى)، زرش (س
وحشى، آويشن، ريواس، گل ماهور و انواع 
ــه اى و غيرعلوفه اى را  ديگر گياهان علوف
ــت ها و دامنه هاى  فراهم كرده اند. در دش
ــترده  ــيارى گس ــجد، مراتع بس هزار مس
ــاير و دام داران محلى در  ــده اند كه عش ش
ــغول اند.  ــرورش انواع دام مش ــا به پ آن ه

هم چنين زنبوردارى از ديگر فعاليت هاى 
ــاير پيرامون  ــاكن روستاها و عش مردم س
هزار مسجد است كه با بهره گيرى از انواع 
گل ها و شكوفه هاى درختان و درختچه ها 
ــل هاى خوش مزه و  و بوته ها، به توليد عس

خوش عطر و بو مى پردازند.

 هزار مسجد با هزاران مناره   
سياوش شايان
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وارد كالت شويد
ــرس، پلنگ  ــان مى خواهد خ ــر دلت اگ
ــوچ، كل و بز  ــى، گراز، ق ــه ى وحش و گرب
كوهى را از نزديك ببينيد، راهى كوه هاى 
هزارمسجد شويد و از راه هايى كه شما را 
ــانند، راهى  به قله هاى متعدد كوه مى رس
قله شويد. اما بر سر راه خود، وارد «كالت» 
ــويد كه به «كالت نادرى» نيز معروف  ش
ــا «بند نادرى»  ــت و در نزديكى آن ج اس
ــرى از زمان  ــدى آج ــد؛ يعنى س را ببيني
ــلجوقيان كه در انتهاى جلگه ى  نادر يا س
شهرستان كالت قرار دارد. ارتفاع اين سد 
ــجد،  از كف رودخانه در كوه هاى هزار مس
ــاى قرمز و  ــد. آجره ــه 70 متر مى رس ب
ديواره ى سد كه شكلى هاللى دارد، بسيار 
زيباست و حكايت از پيشرفت مهندسى و 

سدسازى در قرن هاى قبل دارد.

كوه نوردى در هزار مسجد
كوه نوردى در هزار مسجد حال و هوايى 
ديگر دارد. كوه نوردان گاهى مجبورند از 
ــور كنند تا در اين  ــاى فلزى عب نردبان ه
ــار آن  ــو» و آبش منطقه به «دره ى قرس
ــند. ديواره هاى تند دامنه هاى هزار  برس
ــيارى جاها بر اثر گسل ها  مسجد در بس
ــاى جارى  ــط آب ه ــا حفر نهرها، توس ي
ــده اند و دست رسى به باالدست  ايجاد ش
دامنه ها، تنها با غلبه بر شيب هاى تند و 

يا استفاده از طناب امكان پذير است.
گاهى در ميان دو تيغه ى سنگى موازى 
ــمت هاى  ــاى جارى قس ــار هم، آب ه كن
ــرده و  ــاييده و ب ــنگ ها را س ــم دوام س ك
ــاد كرده اند كه اهالى محلى  كوچه اى ايج
ــا «كوچه»  ــه آن ه ــم ب ــوردان ه و كوه ن

ــد. راه رفتن ميان اين كوچه هاى  مى گوين
سنگى كه ديوارهاى كناره اى آن ها تا ده ها 
متر باالى سر كوه نوردان كشيده شده اند، 
ــوردان و  ــى به كوه ن ــال و هواى خاص ح
عالقه مندان به طبيعت مى دهد.  توصيف 
ناهموارى هاى هزار مسجد دشوار است و 
تنها با ديدن آن ها و يا تصاويرشان مى توان 

زيبايى اين طبيعت را حس كرد.

افسوس وافسوس
افسوس كه مكان هاى شناخته نشده ى 

ــه  توج ــورد  م زود  ــى  خيل ــى،  طبيع
ــد كه عده اى  ــى قرار مى گيرن ايران گردان
ــرام نمى گذارند:  ــا به طبيعت احت از آن ه
ــع و قمع  ــوزاندن قل ــان را براى س درخت
مى كنند، بوته ها را آتش مى زنند، به گل ها 
ــان دارويى هجوم مى آورند و آن ها  و گياه
ــد. در نهايت، بهره بردارى  را نابود مى كنن
ــط انسان و دام ها، باعث  بيش از حد توس
نابودى گياهان و حيات وحش منطقه و بر 
هم خوردن تعادل بين گياهان، جانوران و 

انسان در منطقه مى شود.
ــگرانى را هم  ــوردان و گردش ــر كوه ن اگ
ــح در ناحيه ى  ــه در حين بازديد و تفري ك
ــد مى كنند،  ــتانى، فقط زباله تولي كوهس
ــجد اضافه  به خرابكاران طبيعت هزار مس
ــه ى بهره برداران و  كنيم، آن وقت مجموع

تخريب گران محيط زيست كامل مى شود!
ــن انواع  ــت با ريخت ــگران بى دق گردش
ــدن بوته ها و آتش  ــا، كن ــام زباله ه و اقس
افروختن، طبيعت هزار مسجد را همانند 

ــده  ــيارى از مناطق بكر يا حفاظت ش بس
ــرده وبه خطر  ــران، آلوده ك ــده ى اي و نش
ــا هم راه  ــه همين خاطر م ــد. ب انداخته ان
دست رسى به اين كوه ها را به شما، نشان 

نمى دهيم!
ــتند،  ــدن نداش ــا مع ــن كوه ه كاش اي
داراى جاده نبودند و محل دفن زباله هاى 
ــدند، تا تعادل  ــهرى و روستايى نمى ش ش
اكوسيستمى آن ها برهم نمى خورد! اما اگر 
قول مى دهيد كه در گردش هزار مسجد، 
ــازى نكنيد و به پاك سازى محيط  زباله س
ــت آن جا كمك كنيد، يك نشانى به  زيس
ــمال غربى شهرستان  ــما مى دهيم: ش ش
ــروع به  ــتاى الئين نو و ش ــهد، روس مش

حركت از جبهه ى شمالى.

اگر مى خواهيد بدانيد 
«كوچـه ى سـنگى» 
چيسـت، سـفرى به 
كوه هاى هزار مسجد 
داشته باشيد و آن ها 

را از نزديك ببينيد

برخى مى گويند به خاطر ستون هاى 
زياد در كوه هاى هزارمسجد، اين 
رشته كوه را هزارمسجد ناميده اند، 
اما سـتون هاى زيـادى در آن جا 

ديده نمى شود!


