
 هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت، گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته 
در تاریخ 28 الی 31 اردیبهشت ماه سال 1395 در جوار پل تاریخی شهرستان، محل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد. موسسه نسل فردا نیز با سابقه 25ساله 
در زمینه مطبوعات  به تازگی اقدام به انتشار نشریه  وزین گردشگری سپاهان)کوله( کرده 
است و با هدف معرفی این ماهنامه به فعاالن و عالقه مندان در حوزه گردشگری استان در این 

نمایشگاه حضور یافت.
حضور در این نمایشــگاه که بــا هدف توســعه بازار گردشــگری، رونق بخشــی به این 
صنعت و افزایش ســهم کشــور در بازار جهانی گردشگری برگزار شــد، مزیت های قابل 
 توجهی را برای ماهنامه  نوپای گردشــگری ســپاهان به همراه داشــت کــه از این بین

 می توان به آشنایی با تعداد زیادی از جوانان عالقه مند به نویسندگی، عکاسی، خبرنگاری و... 
در این حوزه اشاره کرد که به دنبال مأمنی برای انتشار مطالب خود بودند و از این طریق پل 
ارتباطی مناسبی بین عالقمندان جوان در این حوزه و ماهنامه گردشگری سپاهان ایجاد شد.

الزم به ذکر است هیئت تحریریه این ماهنامه همت خود را بر آن قرار داده اند تا بتوانند 
اســتان تاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی اصفهان را هرچه بهتر به مردم شهر و کشور 
خویش و همچنین گردشگران کشورهای دیگر معرفی کرده و در ارتقای سطح فرهنگ 
گردشــگری اســتان قدمی هرچند کوچک بردارند و یقیناً در این راه نیاز به همراهی 
دوســتداران فرهنگ، هنر و صنایع این مرز و بوم نیز دارند. از دیگر مزیت های شرکت 
در این نمایشــگاه رونمایی از ماهنامه گردشــگری ســپاهان)کوله( با حضور مدیران 
برجسته کشوری و اســتانی از جمله آقایان الهیاری، مدیر ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری استان اصفهان، محمدی عضو شورای شهر اصفهان ،محققیان ،مدیر شرکت 
نمایشگاه های استان اصفهان ، حسینی، مدیر شرکت سرمایه گذاری گردشگری  و دکتر 
محزونیه مدیر مسئول روزنامه سراسری نسل فردا  و با اســتقبال پرشور مردم بود. در 
پایان این مراسم نیز تعداد هشت نفر از مخاطبان غرفه در چهار شب نمایشگاه ، مهمان 

ما در سفر  به مشهد مقدس  شدند.                                                                                

آیین رونمایی  از
مجله گردشگری سپاهان)کوله(

ش ویژه
گزار
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 اصفهان، اصفهان آبی ما فقط تاریخ و سنت نیست.در این مجله ما سعی می کنیم اصفهان جدید یا اصفهان مدرن را هم سخ

به شما معرفی کنیم تا شناخت شما از اصفهان کامل ترشود.یکی از بهترین دیدنی های مدرن اصفهان تونل آکواریوم 
ماهی ها در پارک جنگلی ناژوان است که نوروز امسال افتتاح وبه سرعت به یکی از پربازدیدترین مکان های دیدنی 
اصفهان از دید گردشگران تبدیل شد .این نشان می دهد که شهرتاریخی اصفهان پتانسیل ایجاد مراکز مدرن گردشگری 
را نیز دارد.نکته ای که خوشبختانه از نگاه شهردار جدید شهر موردتوجه قرار گرفته است. جمالی نژاد  ایمان دارد به 
شهری که زیباست و همواره در فهرست اولین انتخاب ها برای گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد و حاال افتتاح 
بزرگ ترین آکواریوم ایران، می تواند به افزایش اقامت گردشگران در این شهر هم کمک کند.آکواریوم  اصفهان به عنوان 
یکی از مهم ترین و زیباترین جاذبه های توریستی قابلیت آن را دارد که ساالنه گردشگران زیادی را به سمت خود جذب 
کند و اصوال در اکثر کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته دنیا آکواریوم  ها جزئی از مکان های توریستی به شمار می روند. 
مجموعه آکواریوم اصفهان با سرمایه گذاری مشترک شرکت اقیانوس آکواریوم ترکیه و شهرداری اصفهان ساخته 
شد.اگر شما هم مثل من عاشق دنیای ماهی ها و آرامش آب هستید حتما این آکواریوم زیبا را ببینید.  این مجموعه در 
زمینی به وسعت 4000 متر مربع و در عمق 7 متری زیر زمین باماهی هایی از پنج قاره جهان ازگونه های مختلف آبزیان، 
ماهیان آب های شور و شیرین ستاره دریایی و ..ساخته شده است. این مجموعه به خصوص برای کودکان جذابیت های 

ویژه ای دارد.از غذا دادن با شیشه شیر به ماهی ها تا تماشای خرچنگ و کوسه ها.
دیگر امکانات آکواریوم ماهی ها آکواریوم های بزرگ 5 الی 10 متری ، آکواریوم های لمسی و سیلندر آکواریوم و نیز 
 یک تونل آکواریوم به طول 35 متر و همچنین یک بخش عکس یادگاری ، فروشگاه هدایا و کافی شاپ است. کودکان 

می توانند درکنار تماشای زیبایی های دنیای زیرآب به ماهی کپورژاپنی با شیشه غذا بدهند وآنها را لمس بکنند.  

  آبی به وقت آرامش
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 موزه،حمام علي قلي آقا
نفیسه خانی: به عنوان دانشجوی رشته هنر،یکی از تفریحاتم 
عکاسی است.در این شماره در حین عکاسی از بافت قدیمی 
اصفهان به کشف و شهود تازه ای از حمام علی قلی آقا رسیدم.

یکی از حمام های قدیمی اصفهان که تا همین چند سال پیش 
هم مورد استفاده قرار می گرفت و در اواخر دوره صفویه حدود 
310 سال پیش توسط شخصی به   نام  علي قلي آقا، از درباریان و 
شاهزادگان دربار شاه  سلیمـان و شاه سلطان  حسیـن صفـوي 

در اوایل قرن دوازدهم هجري ساخته شد.     
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علي قلي آقــا، از درباریان و شــاهزادگان دربار 
شاه  سلیمـــان و شاه سلطان  حسیـن صفـوي 
در اوایل قــرن دوازدهم هجري اســت که باني 
ساخت مجموعه  اي متشکل از بازار، چهارسوق، 
مسجد، سرا و حمام شــد. علی قلی شاید هیچ 
وقت فکــرش را نمی کرد که ایــن حمام روزی 
از معروفترین موزه های اصفهان بشــود.حمام 
درحال حاضــر در بافتي چند صد ســـاله و در 
محلـــه اي به  همین نام، حد فاصـــل خیابان 
مسجد  سید، خیابان جامي و چهارباغ پایین قرار 
دارد. بناي حمام با مســاحتي نزدیک به 1200 
متر مربع از دو مجموعه با نام هاي حمام بزرگ و 
حمام کوچک تشکیل شده  است. فضاهاي حمام 
کوچک و بزرگ شــامل: بینه هاي هشت گوش 
و مربع شــکل، گرمخانه ها، خلوت و چال حوض 
که از شــاخص ترین عناصر فضایــي این حمام 
است،مي باشد. از ویژگي هاي خاص و معمارانه 
این حمام تزئیناتي زیبا اســت که در سه دوره  
صفوي، قاجــار و پهلوي شــکل گرفته و اکنون 
جزئي از این بناســت. با اتمام احیا و مرمت این 
بنا در ســال 1383، حمام علي قلي آقا، فعالیت 

موزه اي خود را در نوروز 1384 آغاز کرد.
نقــوش و گچبری های بجا مانــده در طاق ها و 
دیوارهای حمــام و نمایش آنها بــه صورتی که 
بیشتر به چشم بیایند و جداسازی مناسب فضاها 
برای جلوگیری از هدر رفتن گرما نشان از ذوق و 

درایت سازندگان حمام دارد.
نحوه تقسیم گرما در بخش های مختلف حمام 
و ترتیب قرار گرفتن فضاهــا از جمله رختکن، 
سربینه، چال حوض و گرمخانه نشان می دهد از 
لحظه ورود تا خروج برای مراجعین برنامه ریزی 
وجود داشته تا مردم با عبور از این فضاها عالوه 
بر نظافت، به مالقات و گفتگو با یکدیگر و حتی 
تفریح و شنا نیز پرداخته باشند. مثال در سربینه، 
حوضچه هایی وجود دارد که می بایست پاها را در 
آن شستشو می دادند، و یا در قسمت چال حوض 
حمام، استخری با قاعده مستطیل وجود دارد که 
با آب سرد پر می شــده و برای شنا استفاده می 
شده است.بر روی طاق ها و دیوارها نقاشی هایی 
مربوط به اواخر صفویه به چشــم می خورد که 
بعضی از آنها در دوره پهلوی تراشیده شده و جای 
خود را به نقاشــی های رنگ روغن ساده ای داده 
است که شــخصی گمنام از خود برجا گذاشته 
است. اما کاشــی کاری های ظریف حمام توجه 

هر بیننده ای را به خود جلب می کند. رنگ بندی 
مناسب آنها در قسمت ورودی و رختکن، بسیار 
اســتادانه اســت ضمن اینکه تصویری در کنار 
استخر بزرگ حمام مشاهده می شود که منسوب 

به بانی حمام، علیقلی خان می باشد.
یکی از نکات جالب این گرمابه،سیستم نوردهی 
آن است. روشنایی از روزنه هایی تأمین می شود 
که بر روی ســقف گنبدی شــکل حمام تعبیه 
گردیده، در این روزنه ها شیشــه های محدبی و 
عدسی شــکل وجود دارد. خاصیت محدبی این 
شیشه ها عالوه بر جلوگیری از اتالف انرژی،باعث 
شکست نور شده و روشــنایی را پخش می کند. 
در واقع مهندسان و معماران بنا از خاصیت ذره 
بین، برعکس اســتفاده نموده و براحتی فضای 
داخل حمــام را روشــن کرده اند.ویژگی جالب 
دیگر اینکه شیشــه ها از یک طرف نور را عبور 
می دهند و کسی که در پشت بام باشد نمی تواند 
داخل حمام را ببیند.استفاده از حمام برای همه 
مردم آزاد بوده و از ســحرگاه تا نیم روز مردها، 
و از ظهر تا غروب زنان اســتحمام می کردند.در 
بعضی دوره هــا مانند دوره قاجــار، ثروتمندان 
و افراد با نفوذ ســاعاتی گرمابــه را قرق یا اجاره 
می کردند و اجازه ورود را تا زمانیکه خود مشغول 
اســتحمام بودند به مــردم عــادی نمی دادند.

 مخــزن حمام از ســوختن چــوب و زغال گرم 
می شــد و حتی دود حاصــل از آن را به داخل 
لوله هایی که در کف وجود دارد هدایت می کردند 
تا برای ضدعفونی و گرم کردن ســایر قسمت ها 
نیز مورد اســتفاده قــرار بگیــرد، بدین ترتیب 
 ازکمترین انرژی موجود، به بهترین وجه استفاده

 می کردند.
در چنــد جــای حمــام در کنــار حوضچه ها، 
سنگ های یک تکه و سفید رنگی به اندازه یک 
متر دیده می شود که ســطح آنها آجدار و دارای 
برجســتگی های مالیمی اســت. تعجب نکنید 
اگر بگوییم که از این سنگ ها برای ماساژ دادن 
استفاده می کردند. این سنگ ها مانند تکیه گاه 
صندلی و عمود بر حوضچه ها طراحی شده اند و 
از حفره باالی آنها آب گرم بر سطح آجدار جاری 

می شد ونقش یک ماساژور را بازی می کردند.
.یکی از مواردی که هنــگام بازدید حمام توجه 
شــما را به خود جلب خواهد کرد وجود تعداد 
زیادی فواره ها و جوی ها وصدای دلنشــین آب 

است که تقریبا همه جا دیده  می شوند.

 موزه،حمام علي قلي آقا
Sepahan tourism
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گفتگو با مرمتگر برج های کبوتر :

تیمورلنگ
 ازکبوترخانه های 
اصفهان کپی کرد  
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خانه اش در کوچه بابا قاســم مسجدجمعه است؛ جایی 
که هنوز دســت آپارتمان ســازی های قارچ گونه بافت 
قدیمی اش را آســیب نزده است. حوزه 
علمیه قدیمی محله با نام باباقاسم را نیز 
که هنوز هم محــل زندگی طالب حوزه 

علمیه است خود او مرمت کرده است.
در کار مرمت بسیار ماهر است اما از ادعا 
خالی است و آن طور که خودش می گوید 
با دســتمزد خیلی پایین فقط به خاطر 
اینکه این بناها تخریب نشوند حاضر به 
مرمت آنها شده اســت؛ اما چه حیف که 
این روزها بیماری دیگر امانش را بریده و 

توان مرمت برج های کبوتر را ندارد.

چرا کار مرمت برج ها به شما واگذار 
شد؟

من از هفده سالگی معماری می کردم.
کافی بود یک بار یک بنــا را ببینم تا یاد 
بگیرم چطــوری از نو بســازمش. این 
برج هــای کبوتر هم معمــاری خاصی 
داشت و مهندس ها هم نتوانستند از پس 
مرمتش بربیایند. از زمان دولت هشتم 
برای مرمت کبوترخانه ها همیشه سراغ 
من می آمدند و در میــراث فرهنگی به 
علی برجی  معروف شده بودم وقتی من 
می رفتم خیالشان راحت بود. در واقع در کار مرمت این 

برج ها من رودست نداشتم.

این کبوترخانه ها چه فایده ای برای مردم اصفهان 
داشته است؟

کبوترخانه هــا فقط یک کاربرد نداشــته اســت؛ هم 
وسیله دفاع از مردم شــهر در زمان حمله دشمن و هم 
محلی برای نگهداری کبوترها بوده اســت. رعیت ها در 
 زمان قدیم فضله کبوترهایی کــه در این برج ها زندگی 
می کردند را می فروختند به عنوان کود و به جایش گندم 
می گرفتند. زمانی این برج ها این قدر مهم بود که حتی 
خرید و فروش هم می شــدند و به خاطرش مالیات هم 
می دادند. می گویند تیمور لنــگ نیز در زمان حمله به 
اصفهان با دیدن برج ها فکر می کند مردم منطقه کبوتر 
باز هستند اما وقتی به فایده آنها پی می برد در پایتخت 
کشور خود یعنی بخارا نمونه هایی از آن را می سازد؛ اما 
وقتی کودهای شیمیایی به بازار آمد کبوترخانه  ها دیگر 
چندان رونق نداشت. از طرفی وقتی اطراف برجها خیابان 
ساخته شد دیگر کبوترها از ســروصدا و شلوغی در آن 

نرفتند و متروکه شدند.

برج مرداویج را هم شما مرمت کردید؟
)با خنده( نقاشــی قدیمی برج را از طاقچه کنار تختش 
برمی دارد و نشان می دهد و می گوید گفتم که در میراث 
به من می گفتند علی برجی. این برج هم از آن برج های 
قدیمی دوره صفویه است و البته آسیب چندانی ندیده 
بود فقط سال به ســال ترک می خورد. پایه اش را خالی 
کردم و ســتونش را آهنی کردم و با تسمه فلزی ستونها 

را متصل کردم.

مرمت هر برج چقدر زمان می برد؟

بستگی به میزان تخریب از یکسال تا یکسال و نیم زمان 
صرف مرمت این برجها می شــد. ضمن اینکه کارگرها 
روزمزد بودند و عوض می شدند. می شود گفت کار مرمت 
این برج ها به خاطر معماری پیچیده اش در عین سختی 
آسان بود و من ســریع راه مرمتش را پیدا کردم. برجی 
نزدیکی باغ رضوان هســت که آســیب جدی دیده بود 
حتی سقف هم نداشت و به خاطر مهارتی که پیدا کردم 

توانستم به طور کلی بازسازی اش کنم.

در شهرهای دیگر هم کبوترخانه وجود دارد؟
کبوترخانه  هــا مخصوص اصفهان و شــهرهای اطراف 
آن است. در اصفهان تا 150کیلومتر برج کبوتر هست.
من حتی چند برج هم در مبارکه و خمینی شهر مرمت 
کردم. در یزد هم کبوترخانه هست اما هیچ کجای ایران 
نمی توانید کبوترخانه ها را به ایــن تعداد باال ببینید اما 
آنچه که از ایــن آثار در اصفهان باقــی مانده تنها تعداد 
محدودی است. چندسال پیش اســتاندار مشهد از من 
خواست که در آن شهر هم کبوترخانه بسازم اما مسئوالن 
وقت اصفهان از من درخواست کردند که این کار را نکنم 

تا کبوترخانه ها منحصر به اصفهان باشد.

معماری کبوترخانه ها برچه اساســی بود و علت 
خراب شدن برج ها چیست؟

کبوترخانه ها از گل رس و کاه و نمک تشــکیل شده که 
در برابر ســرماو گرما مقاوم اســت و حتی صدا هم کمتر 
به داخل آن می رســد تا آرامش کبوترها حفظ شــود. 
بیشتر کبوتر خانه ها به شکل استوانه هستند تا النه های 
بیشتری داشته باشند. طراحی ورودی هم به اندازه ای بود 
تا فقط کبوتران بتوانند داخل شــوند و در بدنه کاهگلی 
هم مانع از زاد و ولد حشرات می شــد؛ اما دلیل تخریب 
و آســیب کبوترخانه ها در زمان قدیم حمله دشمن بود 
و در حال حاضر بی توجهی. مثال در زمان حمله افغان ها 
 این برج ها آســیب جدی دید و دلیلش هم تبدیل شدن
 برج ها به ســنگر دفاعی بوده و حمله دشمن است اما در 
حال حاضر بی تو جهی به مرمت و متروک شدن کبوترخانه 
 ها دلیل اصلی اش است. برجی نزدیکی خیابان کاوه است 
که متروک شده بود و محل زندگی معتادها بود و مردم بی 
اطالع هم آب در آن می بستند تا خراب شود. در شهرهای 
اطراف هم کشت مزارع تا پای برج ها و نفوذ آب آبیاری به 

پی برج ها سبب خرابی شده است.

اگر حالتان خوب بشود باز هم مرمت برجها را قبول 
می کنید؟

)آهی از ته دل می کشد(معلوم است که قبول می کنم. 
اگر پاهایم توان داشــت همین امروز مرمت را شــروع 
می کردم. میراث فرهنگی را که نبایــد به بهانه متروکه 
شــدن خراب کرد. این ها تاریخ مملکت اســت. برایش 
زحمت کشیده اند. من تا همین سال گذشته هم در هرند 
یک خانه تاریخی را بازسازی کردم. باورتان نمی شود اگر 
بگویم در یک امامزاده به ما اسکان داده بودند و شرایط 
کار برای من پیرمرد خیلی ســخت بود اما قبول کردم. 
من به جز مرمت برج ها خانــه تاریخی و امامزاده و حتی 
مسجد و مدرسه های قدیمی را هم در گوشه و کنار این 

شهر مرمت کرده ام.
پیرمرد چندماه بعد از این مصاحبه درگذشــت وبرج ها 

حامی و مرمتگر اصلیشان را ازدست دادند.

اصفهان فقط سی و ســه پل، منارجنبان و پل خواجو 
نیست. برج های کبوتر هفتصد ســاله ای دارد که به 
اعتراف شاردن در ســفرنامه اش بهترین معماران 
اروپایی نیز نتوانستند چنین مکانی برای پرندگانشان 
طراحی کنند. اصال امکان ندارد اصفهانی باشی و برج 
های کبوتر منحصربه فرد اصفهان را ندیده باشی. جوان 
ترهای شهر که شب ها در حوالی خیابان برج یا همان 
مرداویج دور می زنند شاید کمتر بدانند که این برج 
قدیمی تنها اثری زیبا و تزیینی نیست و با نام کبوترخانه 
 چه قدمتی دارد و اصال چه استفاده ای از آن می شود. 
به همین بهانه به سراغ   مرمتگراصلی برج های کبوتر 
علی صادقی رفتیم  حاج علی  در زمــان انجام این 
مصاحبه در بستر بیماری بود واواخر سال 93درگذشت.
مصاحبه خواندنی من با این مرمتگر تجربی را درادامه 

می خوانید:

  الهام شهیدان



 اصفهان من

* مرداد 1395/ شماره سوم *

12

/ شماره سوم *

جلفا ، یکی از زیباترین محله های اصفهان اســت که در 
کنار گذشــته پر حکایتش که در پس هر کوچه و بنای 
خود، به یادگار نهاده محله ای برای گم شدن در گذشته 
و پیدا شــدن در روزگار مدرنی است که دو چهره متضاد 
از یک محله را به تماشا می گذارد. جلفا به یاد منطقه ای 
که ارامنه از آنجا کوچ داده شــده اند نام گذاری شده که 
به زبان ارمنی “نور جوقا”یا همان جلفای جدید خوانده 
می شود. ارامنه از بدو ورود به اصفهان همزمان با ساخت 
مسکن نسبت به ســاخت عبادتگاه برای خود نیز اقدام 
نموده و گواه این واقعیت وجود 13 کلیســا از بیســت و 
اندی کلیسای ساخته شده است که قدمت بعضی از آنها 
به بیش از 400 ســال نیز می رسد. یکی از مهمترین آنها 
کلیســای وانک اســت که به عنوان یک کلیسای اسقف 

نشین، سالهاست محل تجمع و عبادت ارامنه واقع شده 
است. این کلیسا جایگاه اســقف هایی بوده که به عنوان 
پیشــوای مذهبی ارامنه ایــران، هندوســتان، مالزی و 
سنگاپور فعالیت کرده اند. محوطه کلیسای وانک شامل 
یک کتابخانه ارزشــمند، بنای یاد بود شهدای قتل عام 
ارامنه در ســال 1915، چاپخانه و موزه ای با اشیا نفیس 
و بی همتاســت که بیانگر تاثیــرات فرهنگی ،اجتماعی 
ارامنــه در جامعه ایرانی اســت و از آن نمونه می توان به 
اولین دستگاه چاپ خاورمیانه اشاره کرد که توسط یک 
روحانی ارمنی به نام “خاچاطور کسراتسی” در چاپخانه 
این کلیســا به کار گرفته شده است. شورای خلیفه گری 
ارامنه نیز در همین کلیسا مستقر است. این شورا در مورد 
کلیه امور شخصی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به ارامنه 

اصفهان و جنوب ایران تصمیم گیری می کند . حضور و 
فعالیت این شــورا تاییدی بر این واقعیت است که ارامنه 
ایران دارای اختیار و آزادی کامل در انجام امور مربوط به 
خود هستند و این نمونه ای زیبا از همزیستی و آزادی این 
قوم در کنار سایر اقوام ایرانی است. کلیسای وانک در سال 
1655 میالدی بنیانگذاری و ساخت آن آغاز شده است. در 
بسیاری از کتب نام آن به عنوان یک اثر تاریخی ارزشمند 
ثبت و کتابهایــی نیز به زبان های مختلــف در مورد این 
مجموعه نوشته شده اســت. شکل گنبدهای کلیساهای 
اصفهان آمیزه ای از هنر معماری ایرانی و ارمنی اســت 
و نقاشی های دیواری واقع در این کلیسا که روایت هایی 
از انجیل و زندگی مســیح را به تصویر درآورده اســت، 
همچنین فرم طراحی و اجرای سنگ های قبرهای موجود 
در کلیســا، گواه بر فرهنگ غنی مردمان این قوم است. 
اجرای فرم ســنگ فرش در پیاده روهای اطراف کلیسا 
زیبایی فضا را دو چندان و این محله را به محیطی مناسب 
برای پیاده روی تبدیل کرده اســت. نزدیک به کلیسای 
وانک، دو کلیسای بســیار زیبا و قدیمی به نام های مریم 
و بیت اللحم قرار دارند که هر یک از آنها یک اثر بســیار 
زیبای تاریخی است و برای بازدید از آنها کافی است، چند 
متری از کلیســای وانک در یک گذر قدیمی پیاده روی 
کرد. میدان جلفا نیز یکی دیگر از جاذبه های تاریخی این 
منطقه است. میدانی تاریخی که یک ساعت آفتابی جالب 
در میانه آن قرار گرفته و روزگاری محل تجمع کاروان ها 
بوده است. امروزه نیز به واســطه فعالیت کافه ها در این 
محل، به پاتوقی برای جوانان مبدل شده است و در عین 
دارا بودن زمینه های مناســب برای اشتغالزایی می تواند 
مکانی دلنشین برای گردشگران و عالقمندان به فرهنگ 

و تمدن ارمنی باشد.

راز های محله جلفا
پاتریک ساهاکیان
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درشماره قبل خواندید که سیلویا دختر دانشجویی از آمریکا عزم 
خود را جزم می کند که با وجود هشدارهای دوستانش به ایران 
بیاید.او پس از تهرانگردی رهسپار کاشان و اصفهان می شود.دنباله 
خاطرات او را در این شماره می خوانید:پس از تهران  با اتوبوس به 
سوی کاشان که از تهران خیلی دور نبود راهی شدیم.کاشان به 
مروارید کویر مشهور است . باغ فین کاشان شهرت جهانی دارد 
که سر راه آن ابتدا به تماشای تپه ســیلک رفتیم . از هیجان و 
 خوشحالی قلبم تند می زد .داشتم به جایی پا می گذاشتم که متعلق به بیش از 5000سال پیش

است. وقتی برای دوستانم تعریف کنم به مکانی رفتم که چنین قدمتی داشته شاید باورشان 
نشود و یا به من حسرت بخورند.

   )کاشان و اصفهان( 
قسمت دوم

خاطرات 
سیلویا 
 ازسفر
 به ایران

مترجم: 
مهشادصادقی شاد
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سیلک، نام اولین تمدن شهر نشــینی ایران مرکزی 
در کاشان اســت.ناحیه شهرسفالگران یا شهر سیلک 
به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز ســکنای بشر ما 
قبل تاریخ در ایران شناخته شــده که از دو تپه و دو 
گورستان تشــکیل شده اســت.یکی از  گورستان ها 
قدمتی 3500 ساله دارد. قدمت قدیمی ترین آثار به 
دست آمده از تپه شــمالی به حدود 7500 سال قبل 
می رســد و آخرین آثار مکشوفه از تپه جنوبی مربوط 
به 5000 سال قبل است. در خرابه های تپه باستانی 
سیلک چند اسکلت انسان و ظروف قدیمی پیدا شده 
که این اشــیاء در موزه های لوور فرانســه، موزه ملی 

ایران و موزه بــاغ فین و مــوزه ای در جنب این بنای 
باستانی قرار داده شده اســت.تپه سیلک در حقیقت 
زیگورات یا محل عبادت اقوام باستانی بوده که از گل 
رس و سفال ساخته شده اســت.این بنای تاریخی در 
 میان مردم کاشان به شــهر نفرین شده معروف بود .
بعد ها باستانشناســان بقایای آثار باســتانی را پیدا 
کردند . تمدن اقوام تپه های ســیلک در 2500 سال 
پیش مغلوب تمدن آریایی شد که آثار آنها در طبقات 
مختلف حفاری از قبیل ظــروف لوله دار بلند با نقش 
اسب و خورشید و اسلحه آهنی و شمشیر و نیزه های 

بلند کشف شده است.

 باغ فین کاشان 
این  باغ  در جنوب  شهر کاشان و در مجاورت  روستای  فین 
قرار دارد. این  بنا روی بناهایی  از عهد آل  بویه  ساخته  شده  
است . فضای  عمومی  آن  از لحاظ  باغ  آرایی  و نحوه  آبرسانی  
اهمیت  ویژه ای دارد. باغ  فین  به  علت  قتل  امیرکبیر در حمام  
کوچک  آن  شــهرت ملی  یافته  اســت . این  باغ  از آثاردوره  
صفویه  است  و بواسطه  آب  چشــمه  سلیمانیه ، صدها سال  
است  که  پابرجا مانده  اســت . هم  اکنون  آب  فین  به حوض  
می ریزد و پس  از عبــور از آبگیرها و جدول های  زیبای  باغ  
فین ، باغات  و کشتزارهای  حومه  فین  را آبیاری  می کند.این 
باغ نمونه ستودنی باغ های اصیل ایرانی می باشد که تمام 
مشخصات و جنبه های مختلف باغ های ایرانی در آن جمع 
شده است. قرینه ســازی محور باغ، خیابان ها و نهرهای 
متعدد با کفپوش های آبی رنگ و فواره های تعبیه شده که 
صدای آب را در فضای باغ و ایوان ها می پراکند به این باغ 
جلوه خاصی داده است. بنای اولیه باغ فین کاشان به قبل از 
اسالم بر می گردد و با تمدن 7000 هزار ساله شهر قدیمی 

سیلک پیوندی دیرینه دارد. با توجه به قدمت این درختان، 
به نظر می رســد که درخت سایه گســتر و همیشه سبز 
ســرو در طراحی باغ نقش کالبدی داشته و کاشت معدود 
درختان خــزان دار چنار موجود در بــاغ، فقط به منظور 
افزایش کیفیت بصری صورت گرفته باشد. اغلب درختان 
بین 100 تا 470 سال ســن دارند حمام سلطنتی، موزه 
ملی، خلوت کریمخانی و اتاق شاه نشین ابنیه ای هستند 
که گردشگران را به ســوی خود جلب می کند. درقسمت 
جنوبی باغ فین دو حمام وجــود دارد که به حمام کوچک 
و بزرگ معروف است. حمام کوچک از آثار دوره صفویه و 
همراه با بنای اولیه باغ فین ساخته شده است. حمام بزرگ 
در دوران قاجار به دستور فتحعلی شاه ساخته شد. موقع 
ناهار بود ما را به یک رستوران با سبک کامال ایرانی و سنتی 
بردند غذایی به نام تاس کباب  آوردند بسیار خوشمزه بود 
از بادمجان و ماهیچه گوسفند و گوجه فرنگی و پیاز تشکیل 
شده بود با نان یا برنج میل می کردند من با کمی برنج طعم 

ایرانی که در تمام دنیا بی نظیر است خوردم.
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 خانه تاریخی بروجردی ها
این خانه در محله سلطان امیراحمد کاشان درخیابان 
علوی و توسط بازرگانی به نام حاج سید حسن نطنزی 
در دوره قاجاریه ساخته شده است.چون صاحب خانه 
مال التجاره از بروجرد وارد می کرده، لذا به بروجردی 
مشهور شده و خانه او هم به خانه بروجردی ها معروف 
شده است. این خانه از معروفترین بناهای شهر کاشان 
 اســت و تصویر آن به عنوان نماد این شــهر شناخته

 می شود و شاید به همین دلیل بر خالف دیگر خانه ها 
بازسازی نشده است و دست نخورده باقی مانده باشد. 
ورودی خانه، هشــتی ورودی، راهروی ورودی، ایوان 
شــمالی، حیاط و اتاق های دور حیاط، سرداب، ایوان 
شمالی، تاالر پزیرایی و محل شاه نشین و بادگیرها از 
ویژگی های معماری آن است. معماری آن و مخصوصا 
تصاویر نقاشی شده در شــاه نشین آن بسیار زیباست. 
نقاشــی های ارزنده و گچ بری های این خانه، زیر نظر 
کمال الملک، نقاش بزرگ ایران اجرا شده اســت. خانه   
بروجردی ها از نظر جاذبه توریستی به عنوان انتخاب 

برتر یونسکو در سال 2015 و 2016 اعالم شد.

 شهر زیر زمینی نوش آباد
شــهر زیرزمینــی نوش آباد اثــری منحصــر به فرد 
اســت و به شــهر مخفی معروف شد.ســاختارهای 
چــون ای  گســترده  و  پیچیــده  و   متراکــم 

 داالن های باریک تو در تو و اتاق هایی با ابعاد کوچک 
دلیل این شهرت شده اســت. در بعضی از این شهرها 
عالوه بر موارد فوق معبــد و محل تدفین در دل زمین 
ایجاد شــده اســت. شــهرهای زیر زمینی که جنبه 
پناهگاهی دارند به دو شکل ایجاد شده اند یا در بیرون 
از شهرها و در دل تپه های طبیعی یا در زیر شهرهای 
مسکونی تا عمق حتی 50 متری از سطح زمین ایجاد 
شده اند.شهر زیرزمینی نوش آباد پناهگاهی  است که با 
فکر گریز از حمالت راهزنان و دشمنان، بیش از 1500 
سال قبل در دل کویر ساخته شده است.شهرنوش آباد 
پاِیتخت انوشیروان پادشاه ساســانی می باشد که در 
شمال شهر کاشان شــهر آران قرار دارد. 10 کیلومتر 
دور تر از کاشان اســت. مجموعه دارای قدمت 1500 
ساله می باشد و به دوره ساســانیان مربوط می  شود. 
طبقه  اول شهر در عمق سه متری و طبقه سوم آن در 
عمق 16 متری از سطح زمین ساخته شده است. تمام 
فضاهای آن به وســیله حفاری ظریف و دقیق در زیر 
زمین ایجاد شده و شامل داالن هایی در دو طرف آنها 
اتاق هایی با ابعاد مختلف ایجاد شــده است که انتهای 
 راهروهــا با چاکهایی بــه طبقه راهرو بعــدی منتقل 
می شــود. این شــهر زیرزمینی در گویش محلی به 
»اویی« معروف اســت. اویی همان آهــای در لهجه 
کاشانی اســت. هنگام کندن شــهر زیر زمینی وقتی 
سطلی را پر از خاک می شده مقنی می گفته » اوی« و 
از آنجا که مسیر طوالنی بوده شاگرد به محض شنیدن 
اوی سطل خاک را باال می کشــیده است که این وجه 
تسمیه توســط کارشناســان تاریخ و مردم شناسان 
مطالعه و تدوین شده اســت.    سیستم تهویه شهر زیر 
زمینی نوش آباد از طریق کانالهایی بوده که در طبقه 
اول و به سطح زمین ایجاد شده است. این مکان  از لحاظ 
معماری بی نظیر است . هنوز این شهر راز هایی را دل 

خود نهفته داردکه کشف نشده است بعد از دیدن گوشه 
ای از تاریخ دیرینه کاشان  به سوی ابیانه راه افتادیم.

 روستای تاریخی ابیانه
در 40 کیلومتری شمال غربی نطنز از شهر کاشان در 
دامنه کوه کرکس، روستایی کهن و دیدنی وجود دارد 
به نام ابیانه که در زبان محلی بــه آن ویونا می گویند ، 
این روستا را به اعتبار آثار و بنا های تاریخی پرتنوعش 
باید از زمره اســتثنایی  ترین روستاهای ایران به شمار 
آورد. ســندی که دقیقاً قدمت زمانــی ابیانه را معلوم 
کند در دســت نیســت؛ ولی پیشــینه هزار و پانصد 
ســاله را برای آن تخمین می زنند و آن را از کهن ترین 
زیســت گاه های انسانی در حاشیه دشــت کویر ایران 
می دانند. آثــار و بناهای تاریخی کــه در ابیانه وجود 
دارد مربوط به دوره های ساســانی، سلجوقی، صفوی 
و قاجار است. این آثار نشان دهنده قدمت تاریخی این 
زیست گاه انسانی است. شکوه معماری بومی و سرشار 
 از زیبایی این روستا، آن را در شمار نمونه  های کم نظیر
 دیدنی  های جهان درآورده است. ابیانه نقطه  ای خوش 

منظره و خــوش آب و هــوا و دارای موقعیت طبیعی 
مساعدی است.

نمای خارجی خانه ها، با خاک ســرخی که معدن آن 
در مجاورت روستا است، پوشیده شــده است. از آنجا 
که در دامنه های شــیب دار فضای کافی برای ساختن 
خانه های موردنیاز وجود ندارد در این روستا چنین رسم 
شده است که هر خانواده انبار غار مانندی در تپه های 
یک کیلومتری روستا، در کنار جاده و نرسیده به ابیانه، 
ایجاد نماید. این غارها که در دل تپه ها حفر شده اند. از 
بیرون تنها درهای کوتاه و محقر آن قابل دیدن اســت 
که برای نگهداری دام و نیز آذوقه زمســتانی و اشیاء 

غیرضروری مورد استفاده قرار می گیرد.
در این روســتا خانه  ها تماماً بر روی دامنه پرشــیبی 
در شــمال رودخانه برزرود بنا شــده است به صورتی 
 که پشت بام مســطح خانه  های پایین دست ، حیاط
 خانه  های باال دســت را به وجود آورده اســت و هیچ 
دیواری هم آنها را محصور نمی  سازد. در نتیجه، ابیانه 
در وهله اول روســتایی چند طبقه به نظر می  آید که 
در بعضی موارد تا چهار طبقه آن را می  توان مشــاهده 
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کرد. اکثرساکنان   ابیانه  سالمندند.  جوانان این منطقه 
در شهر های بزرگ زندگی می کنند و فقط برای مراسم 
خاص بویژه عید نوروز و عزاداری ها به ابیانه می آیند .یک 
پیرزن مهربان در ابیانه برایمان کاسه ای غذا به نام کشک 
با آشی آورد.که مثل سوپ جو و سبزی بود و بوی عجیبی 
می داد که گفتند بخاطر کشــک آن است که از شیر بز 

تهیه می کنند. 
لباس مردم ابیانه هنوز هماننــد لباس های عهد صفوی 
است زن های ابیانه معموالً چارقد های سفید رنگی بر سر 
دارند. پیراهن بلند در طرح ها و رنگهای مختلف که با کار 
دست گلدوزی شــده و با یراق های از جنس نقره تزئین 
شده است و همچنین یقه و چاک های زیبا از پارچه های 

گلدار زیبایی این لباس را دوچندان نموده است.
لباس مردان نیــز کاله نمدی،قبا، زیرپــوش قبا به نام 
ارخالق، شــال کمر، شــلوار گشــاد از جنس کرباس یا 
متقال،گیوه محلی و پوشــش زمســتانی کمر چین یا 

سرداری،کقش چرمی می باشد.
قدیم  ترین اثر تاریخی ابیانه آتشکده  ای است که مانند 
 دیگر بناهای روســتا در سراشــیبی قرار گرفته است. 
مهم  ترین بنا و اثر تاریخی این روســتا یک باب مسجد 
جامع و قدیم  ترین اثر تاریخی این مســجد منبر چوبی 
منبت  کاری آن است که در ســال 466 هجری قمری 

ساخته شده است.
ابیانه ســه قلعه دارد این قلعه ها مربوط بــه دوره های 
یاغیگری بوده که مردم برای حفظ امنیت خود در مقابل 
یاغی های محلی ســاخته اند و در آن به نوبت کشــیک 
می داده اند قدیم ترین اثر تاریخی ابیانه آتشکده ای است 
که مانند دیگر بناهای ده در سراشیبی قرار گرفته است. 
آتشکده ابیانه را نمونه ای از معابد زرتشتی دانسته اند که 

در جوامع کوهستانی ساخته می شد. 
دل کندن از این روســتای تاریخی ابیانه بسیار سخت 

است .
اما لیدرتور می گویدمکان های جالب دیگری در اصفهان 
در انتظار ماست. از این رو به سوی اصفهان زیباترین شهر 

تاریخی ایران راه افتادیم.
صبح زود از ابیانه بسوی اصفهان حرکت کردیم . به سال 
نوی ایرانیان دو روز مانده بــود. راهنمای تور گفت همه 
مردم در حال تمیز کردن خانه و خرید لباس و شیرینی 

و شکالت هستند. تا در مراسم عید نوروز آماده پذیرایی 
باشــند. اصفهان احتماال از عصر ساسانیان که سپاهیان 
)اسپهان( در دشــت حاصلخیز اطراف شهر گرد آمدند 
به این  نام خوانده شده است. حکمرانان صفوی در قرن 
دهم هجری، اصفهان را از مراکــز مهم تجارت، فرهنگ 
و صنعت تبدیل کردند.  ســپس پایتخت شاه  عباس از 
قزوین به اصفهان انتقال یافت و قریــب یک قرن  و نیم 
این شهر پایتخت سلسله صفویه بوده و به همین واسطه 
از شهرت جهانی برخوردار شــد. آثار تاریخی اصفهان، 
از قرن هــا پیش تــا دوره معاصر، مناره ها  و مســاجد، 
قصرها و هنرهای زری دوزی و قلــم کاری، ترمه و نقره 
کاری و زرنگاری و رونویسی انواع کتاب، قرآن و قطعات 
نگارگری و نقاشی  بیانگر قدمت تاریخی اصفهان است . 
زرکشی، زربافی، گالبتون دوزی، منبت  و پولک دوزی، 
زنجیره بافی، قالی بافی و نساجی از صنایع دستی رایج 
اصفهان است. شهر اصفهان از روزگاران کهن تا کنون به 
نامهای: آپادانا، آصف هان، اســباهان، اسپاتنا، اسپاهان، 
آسپدان، اسپینر، اسفاهان، اصپدانه، نصف جهان مشهور 
بوده است. در شاهنامه فردوســی نیز بارها به اصفهان 
)سپاهان( اشاره شــده و از آن نام برده شده است. البته 
نامهای متعدد دیگری هم داشــته است .درهتل سفره 
هفت سین چیده بودند. قرار بود صبح زود حدود ساعت 
8 صبح سال نو شود. رسم اســت مردم دور سفره هفت 
سین بنشینند و برای سال آینده خود دعا کنند و کتاب 
آسمانی قرآن را در دست بگیرند و بخوانند و بعد روبوسی 
کرده به هم پول عیدی بدهند مراســم جالبی بودبسیار 
دیدنی و با فرهنگ و عمیق بود . بشقابی پر از گندمهای 
سبز شده و جوانه زده و در بلوری با چند  ماهی های قرمز 
دم چتری به این طرف و آن طــرف می رفتند توجه مرا 
جلب کرده بود.دلم می خواست ساعتها کنار این سفره 
رنگارنگ بنشــینم و  حرکت ماهی ها را تماشا کنم.روز 
عید در هتل مــا  اتفاق جالبــی رخ داد خدمتکاری که 
مدتها بود با مدیرهتل اختالف داشت در کنارسفره هفت 
 سین با اوآشتی و روبوسی کرد.این حرکت به رسم زیبای

 ایرانی ها برمی گردد که  گویند دردوران عید همه با هم 
دوست می شوند و کینه ها را کنار می گذارند.

روز عید هوا متبوع و آفتابی بود.ما به میدان نقش جهان 
 رفتیم. قبال عکس ایــن مکان را دیده بــودم ولی باورم

 نمی شــد روزی در ابنجا قدم بگذارم و آثار باستانی را از 
نزدیک ببینم. این میدان جهانی است  و معروفیت جهانی 
دارد در اطراف آن مسجد شاه، مســجد شیخ لطف ا...، 
عمارت عالی قاپو، بازار قیصریه، و بازارهای قدیمی زیبا 
و متعدد می باشــد و در زمان صفویه ساخته شده است. 
این مجموعه که به دستور شاه عباس اول ساخته شده بر 
گرفته از باغ نخجوان آذربایجان می باشد. کاخ شاه عباس 
اول یا همان کاخ عالی قاپو بوده. عالی قاپو یا عالی قاپور یه 
اصطالح ترکی و به معنی سر در بلند یا درگاه بلنده. کاخ 
با شــکوه عالی قاپو 6 طبقه دارد و روبروی مسجد شیخ 
لطف ا... قرار گرفته است. بچه ها  دست در دست مادر و 
پدرشان با لباسهای رنگارنگ و نو در این میان شادمانه 
باال و پایین می پریدندو به خاطر سال نو خو شحال بودند.
باغ چهل ستون تنها قسمت کوچکی از باغ وسیع جهان 

نماست که پیشینه آن به قبل از دوران صفوی می رسد.
 در نامگذاری این بنا به عنوان چهل ســتون به دو دلیل
 می توان اشاره نمود: نخســت آنکه عدد 40 در عرفان 
اســالمی نماد تعدد و کثرت اســت و دوم آنکه انعکاس 
تصویر 20 ستون ایوان ضلع شرقی کاخ در استخر مقابل، 
در مجموع تعداد ســتون ها را به چهل می رســاند این 
عمارت عمدتــاً به منظور پذیرایي رســمي از میهمانان 
و ســفراي خارجي در دوران صفوی احداث شده است. 
نقاشی های زیبایی  روی دیوار این عمارت جلوه می کرد.

بازار قیـصـریه
سردرب این بازار ، یکي از زیباترین نقاشي هاي مربوط به 
دوران صفویه دیده می شد . از این سردرب ، وارد یکي از 
زیباترین بازارهاي جهان مي شویم. یکی دیگر از جاهای 
دوست داشتنی من بازار قیـصـریه اصفهان بود که انواع 
صنایع دستی و خوراکی ها و شیرینی مخصوص این شهر به 
نام گز در دسترس بود. از این بازار چند بشقاب نقره صنایع 
دســتی و گز خریدم. ای کاش بیشتر می خریدم چون از 

بس خوشمزه بود بیشتر گز ها را در مدت دو روز خوردم.

مسجد شیخ لطف ا...
این مسجد یکی از زیباترین معماری ها را دارد و  داراي 
یک مکان بزرگ زیرزمیني است که کف گنبدخانه را از 
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سطح زمین باالتر قرارداده اســت . به خاطر استفاده هاي 
خاص علميـ  مذهبي از این مسجد ، نیازي به احداث حیاط 
و مناره نبوده است . گنبد بر روي هشت طاق قرار گرفته و 
لبه این طاق ها با کاشي هایی به رنگ فیروزه   تزئین شده 
است . سطوح داخلي به ویژه محراب مسجد شیخ لطف ا... 
از شاهکارهاي بي نظیر هنر کاشي کاري هفت رنگ و معرق 
اســت. در معماری این مســجد لطافت ومعنویت خاصی 
بکار رفته شده است. تا غروب در این میدان بودیم  غذای 
خوشمزه ای به نام بریانی با خورش ماست خوردیم که من 
خورش ماست را بیشتر دوست داشــتم با زعفران طالیی 
رنگ شده بود و رشته های گوشت در زیر دندان احساس 

می شد. این دسربسیار لذیذ بود.

 سي وسه پل
 طول ســي وســه پل ســیصد متر و عــرض آن 14 متر 
مي باشد . این پل از معماري بسیار زیبا و متناسب برخوردار 

اســت ، نظم طوالني دهانه هــاي آن ، ابهت و وقار 
خاصي در آن به وجود آورده اســت . در طرفین 
ســطح فوقاني ، دو راهروي سرپوشیده ساخته 

شــده که هم در زمســتان و هم در تابستان 
 ســرپناه مطمئني براي عابرین مي باشــد.
 در دوران صفویه جهت گســترش شهر  و 

عنصر مهم شهرسازي این پل ساخته شد. 

  پل خواجو
پل خواجو از آثــار دوره صفویه در ســال 1060 هجري ، 

مصادف با زندگي شاه عباس دوم احداث شده است .
پل از بناهای شاه عباس دوم صفویه است قسمت فوقاني 
براي حرکت سریع و عبور کالسکه ها و چهارپایان بوده در 
حالي که بخش تحتاني عمدتاً براي حرکت آرام و توقف و 
تأمل عابرین پیاده بوده اســت . قسمت زیرین پل تماماً از 
سنگ و مالت ساروج ساخته شــده است. در بین دو ضلع 
شرقی و غربی پل ساختمانی بنا شده که شامل چند اتاق 
پر از نقاشی به اسم شاه نشین اســت که جایگاه بزرگان و 
امیرانی بوده که برای تماشای مسابقات شنا و قایقرانی بر 
روی دریاچه مصنوعی به اینجا دعوت می شــدند. قسمت 
مرکزي پل در طبقــه فوقاني و در دو طــرف راهروي پل 
 براي پذیرائي و تشــریفات رسمي ســاخته شده است که

 اطاق هاي آن در دوره هاي مختلف با نقوش رنگ طالئي 
تزئین شده است .
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ن باالتر قرارداده اســت . به خاطر استفاده هاي ین باالتر قرارداده اســت . به خاطر استفاده هاي ین باالتر قرارداده اســت . به خاطر استفاده هاي  یسطح زمیسطح زم
اط یاط یاط  یازي به احداث حیازي به احداث ح ازي به احداث حیازي به احداث حی ین مسجد ، نین مسجد ، ن ن مسجد ، نین مسجد ، نی یخاص علميـ  مذهبي از ایخاص علميـ  مذهبي از ا
و مناره نبوده است . گنبد بر روي هشت طاق قرار گرفته و 
ن شده ین شده ین شده  یروزه   تزئیروزه   تزئ روزه   تزئیروزه   تزئی یاشي هایی به رنگ فیاشي هایی به رنگ ف اشي هایی به رنگ فکاشي هایی به رنگ فک کن طاق ها با کن طاق ها با  ن طاق ها با ین طاق ها با ی لبه ا
خ لطف ا... یخ لطف ا... یخ لطف ا...  یژه محراب مسجد شیژه محراب مسجد ش ژه محراب مسجد شیژه محراب مسجد شی است . سطوح داخلي به و
اري هفت رنگ و معرق کاري هفت رنگ و معرق کاري هفت رنگ و معرق  کاشي کاشي  اشي کاشي ک کر هنر کر هنر  ر هنر یر هنر ی یارهاي بي نظیارهاي بي نظ ارهاي بي نظکارهاي بي نظک کاز شاهکاز شاه
اســت. در معماری این مســجد لطافت ومعنویت خاصی 
بکار رفته شده است. تا غروب در این میدان بودیم  غذای 
خوشمزه ای به نام بریانی با خورش ماست خوردیم که من 
خورش ماست را بیشتر دوست داشــتم با زعفران طالیی 
رنگ شده بود و رشته های گوشت در زیر دندان احساس 

می شد. این دسربسیار لذیذ بود.

 سي وسه پل
14صد متر و عــرض آن 14صد متر و عــرض آن 14 متر  صد متر و عــرض آن یصد متر و عــرض آن ی یطول ســي وســه پل ســیطول ســي وســه پل ســ
با و متناسب برخوردار یبا و متناسب برخوردار یبا و متناسب برخوردار  ار زیار زیار ز ین پل از معماري بسین پل از معماري بس ن پل از معماري بسین پل از معماري بسی مي باشد . ا

اســت ، نظم طوالني دهانه هــاي آن ، ابهت و وقار 
ن ین ین  یخاصي در آن به وجود آورده اســت . در طرفیخاصي در آن به وجود آورده اســت . در طرف
ده ساخته یده ساخته یده ساخته  یســطح فوقاني ، دو راهروي سرپوشیســطح فوقاني ، دو راهروي سرپوش

ه هم در زمســتان و هم در تابستان که هم در زمســتان و هم در تابستان که هم در زمســتان و هم در تابستان  کشــده کشــده 
ن مي باشــد.ین مي باشــد.ین مي باشــد. ســرپناه مطمئني براي عابر
 در دوران صفویه جهت گســترش شهر  و 

عنصر مهم شهرسازي این پل ساخته شد. 

  پل خواجو
ه در ســال یه در ســال یه در ســال 1060 هجري ،  پل خواجو از آثــار دوره صفو

مصادف با زندگي شاه عباس دوم احداث شده است .
پل از بناهای شاه عباس دوم صفویه است قسمت فوقاني 
ان بوده در یان بوده در یان بوده در  ه ها و چهارپاکه ها و چهارپاکه ها و چهارپا کالسکالس السکالسک کع و عبور کع و عبور  ع و عبور یع و عبور ی ت سرکت سرکت سر براي حر
ت آرام و توقف و کت آرام و توقف و کت آرام و توقف و  ه بخش تحتاني عمدتاکه بخش تحتاني عمدتاکه بخش تحتاني عمدتاً براي حر کحالي کحالي 
ً از 
ت آرام و توقف و 

ً
ت آرام و توقف و 

ن پل تماماین پل تماماین پل تماما ریریر اده بوده اســت . قسمت زیاده بوده اســت . قسمت زیاده بوده اســت . قسمت ز ین پین پ ن پین پی تأمل عابر
سنگ و مالت ساروج ساخته شــده است. در بین دو ضلع 
شرقی و غربی پل ساختمانی بنا شده که شامل چند اتاق 
پر از نقاشی به اسم شاه نشین اســت که جایگاه بزرگان و 
امیرانی بوده که برای تماشای مسابقات شنا و قایقرانی بر 
روی دریاچه مصنوعی به اینجا دعوت می شــدند. قسمت 
زي پل در طبقــه فوقاني و در دو طــرف راهروي پل کزي پل در طبقــه فوقاني و در دو طــرف راهروي پل کزي پل در طبقــه فوقاني و در دو طــرف راهروي پل  مر
هکهکه کفات رسمي ســاخته شده است کفات رسمي ســاخته شده است  فات رسمي ســاخته شده است یفات رسمي ســاخته شده است ی رائي و تشــریرائي و تشــریرائي و تشــر براي پذ

 اطاق هاي آن در دوره هاي مختلف با نقوش رنگ طالئي 
ن شده است .ین شده است .ین شده است . یتزئیتزئ

کلیسای وانک
روز بعد به کلیســای دیدنی وانگ رفتیــم. این دومین 

کلیسایی بود که در ایران می دیدم.
تاریخچه این کلیســا به زمانی می رســد که تعدادي از 
ارامنه ساکن در ارمنستان فعلي به اصفهان منتقل شده 
و در دهکده اي در جنوب غرب اصفهان  آمدند و نام آن 
دهکده را جلفا گذاشتند . پادشاهان صفوي  این اقلیت 
ارامنه را مورد حمایت قراردادند . در بین ســاکنان جلفا   
تجار و افــرادي که دانش فنــي آن دوران را دارا بودند ، 
وجود داشــتند . این کلیسا که کلیســای جامع ارامنه 
اصفهان هم شناخته می شود در زمان شاه عباس دوم و 
از روی کلیسای سنت استپانوس در جلفای آذربایجان 
ساخته شده اســت.  در واقع با کمک و مساعدت تجار 
ارمني چند کلیسا از جمله کلیساي وانک احداث گردید.

اکنون جلفا بخشي از شــهر اصفهان محسوب مي شود 
 . کلیســاي وانک یکي از زیباترین کلیســاهاي ایران با

 آمیختــه اي از معماري ایراني و اروپایي اســت . داخل 
کلیسا تزئینات هنري از جمله گچبري   نقاشي 
و طالکاري وجود دارد . داخل کلیســا و تمام 
دیوارهای اطراف آن با تزئینات نقاشی رنگ 
روغن و آب طال به سبک ایرانی و تصاویری از زندگی 
حضرت مسیح )ع( متاثر از نقاشی ایتالیایی تزئین 
شده در کنار کلیسا ، موزه با ارزشي وجود دارد که در 
آن تابلوهاي نفیس نقاشــي ، کتب خطي و سایر اشیای 

نفیس هنري دیده مي شود.

  منـارجـنـبــان 
منارجنبان یکي از آثار تاریخي مشهور ایران است که در 
5 کیلومتري غرب اصفهان در جاده اصفهان به نجف آباد 
قراردارد . ساختمان داراي یک ایوان و دو مناره است . این 
بنا از نقطه نظر معماري ، داراي ارزش فراواني است.  یکي 
از ویژگیهاي این بنا این است که اگر یکي از مناره ها تکان 
داده شود ، مناره دوم و تمام ســاختمان تکان و حرکت 
بسیار محسوس دارد . . مســئله بسیار مهم این است که 
این بنا را براي تکان دادن نساخته اند وتکان دادن زیاد 
 آن موجب ویراني بنا مي گــردد .البته منارجنبان  دیگر 
نمی جنبــد ولی هنوز هم دیدنی اســت. در گذشــته 
منارجنبان از شهر جدا و در دهکده ای به نام »کارالدان« 
قرار داشــت ولی امروزه این بنا جزو اصفهان به شــمار 
می رود و در نزدیکی محلی به نــام نصرآباد قرار گرفته 

است. 
این ســاختمان با کاشــی های الجوردی رنگ به شکل 
ســتاره چهارپر و اشکال دیگری به شــکل چند ضلعی 
فیروزه ای رنگ زینت یافته و نکتــه جالب در این بنای 
تاریخی آن اســت که با حرکــت دادن یک منــاره، نه 
تنها مناره دیگر به حرکت در می آیــد، بلکه تمامی این 

ساختمان به لرزه درمی آید. 
اصفهان صدها مکان بــرای بازدید 
دارد اما راهنمای تــور گفت باید بار 
ســفر ببندیم و به سوی شــیراز راهی 
شویم تا از عطر بهار نارنج این شهر لذت 
ببریم  من با بــازار و جاهای دیدنی و گز 
و ابنبات طعم دار به نــام پولکی اصفهان 
خداحافظی کردم  و بســوی شیراز به راه 
افتادیم که در بخش بعدی سفرنامه اشاره 

خواهد شد



20

* مرداد 1395/ شماره سوم *

ازشهر اصفهان که به ســمت سمیرم رهسپارشویم پس 
ازگذشتن ازشهرســمیرم و واردشــدن به جاده یاسوج 
چندکیلومتــری را که طی  کنیم  به روســتای چهارراه  
می رسیم. بعدازروســتا به جاده ای خاکی برمی خوریم 
که به دوراه تقســیم می شــود؛ فرقی نمــی کند کدام 
راه را برگزینیم چون ســمت چــپ هردوراه مــا را به 
ســمت آبشــاررهنمون می کند.راهــی پرازپیچ وخم 
و بســیارخطرناک.ولی باالخــره پس ازطی مســافتی 
7کیلومتری به روســتای آب ملخ می رسیم؛ روستایی 
درشــمالی ترین خط الراس رشــته کوه دناکه اصالت 
مردمش بختیــاری اســت.پس ازعبورازپلــی نزدیک 
روســتاکه روی رودخانه ماربرقرارگرفته، برای رسیدن 
به آبشارعجیب، ترســناک ، زیباوکم نظیرآب ملخ باید 
مســافت 4کیلومتری کنارکوه ورودخانــه راپیاده طی 
کنیم تا شــاهد این پدیده زیبای طبیعت باشیم. ناگفته 
نماند عبورازاین مســیرپرپیچ  وخم به دلیل خطرناک 
بودن ومســیر کوهپیماییش برای همه مناسب نیست.

پس ازعبورازدره های عمیق باالخره به تخت ســلیمان 
می رسیم.چشــمه ای دردل کوه که آب سردوگوارایی 
دارد وبا نوشیدن آب چشمه وحتی آب تنی در آن همه 
خستگی راه فراموش می شود. وجه تسمیه این منطقه به 
دلیل قطعه سنگ بزرگ و طبیعی است که به مانند یک 
پل روی رودخانه آب ملخ قرار گرفته است و دو دره را به 
یکدیگر متصل می کند.برخی از اهالی این منطقه اعتقاد 
دارند که این پل به مانند یک تخت، محل اســتراحتگاه 
حضرت ســلیمان بوده اســت. منظره خیال انگیز و بی 
مانند تخت ســلیمان روی رودخانــه آب ملخ همچون 
تخت طاق مانندی کــه بر باالی رودخانــه قرار گرفته 

است مانند پلی زیبا و طبیعی مســافران و گردشگران 
را به غار داخل کوه هدایــت می کند.از دهانه غارطبیعی 
که در تخت ســلیمان وجود دارد، چشمه ای با آب زالل 
و گوارا می جوشــد و از اطراف این تخت بــه رود پایین 
دســت آن می پیوندد.درپشت این چشــمه زیباآبشار 
آب ملخ قراردارد این آبشــار به این دلیــل آب ملخ نام 
گرفته اســت که مردم این منطقه درچندین سال پیش 
توانسته اند با اســتفاده از ترکیب بی نظیر آب آن  کلیه 
ملخ های منطقه را ریشه کن کنند.آبشاری رویایی که با 

دیدن آن گویی بهشــت برای انســان تداعی می شود.
درپشت آبشار غاری بسیار بزرگ وجوددارد که با آبشاری 
 زیبا پوشــیده شده است وشــنیدن صدای پرندگان در
 قسمت های مختلف غار گردشــگران را جلب خودش 
می کند.رودخانه پرخروشــی نیزکه درقســمت پایین 
آبشــارقرار دارد هم زیبا وهم بسیار خطرناک است.پس 
برای دیدن این بهشت زمینی بهتر است نهایت احتیاط 
را درنظرداشته باشیم وبا گرفتن عکسی به یادگار خاطره 

خوش آن را تاابد به خاطربسپاریم. 

آب ملخ ؛ آبشاری رویایی درسمیرم
فرنوش اقبری 
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میراث کهنجهانگردی

گذری در محله سرچشمه گرگان
شبنم اربابیان: گرگان ،جنگل های بسیار زیبایی دارد که النگدره و ناهارخوران با طبیعتی بکر و زیبا از جمله معروفترین آنها می باشند؛ولی 
در این شماره قصد دارم  به معرفی یکی از محله های گرگان به نام محله  سرچشمه با خانه های تاریخی، بازارچه و امامزاده بپردازم.وقتی وارد 
کوچه های باریک و سنگفرش شده این محله می شوی، خانه هایی با سقف شیروانی، درهای چوبی و کلون دار را می بینی تا این که به خانه 
تقوی ها می رسیم. وقتی وارد خانه شدم، عطر گل بهارنارنج در حیاط پیچیده بود. باغچه های کوچک و قرینه ای که درختان نارنج را در خود 
جای داده و حوض آبی رنگی که در وسط حیاط قرار داشت. این مجموعه از بناهاي دوره  قاجار است که در  2.000 متر مربع ساخته شده و ساخت 
آن منسوب به حاج میرزا محمدتقي تقوي )تقي اف( مي باشد. مجموعه اي تاریخي با بیش از ده حیاط اصلي و فرعي که تا کنون 10 حیاط اصلي 
آن توسط سازمان میراث فرهنگي خریداري و بازسازي شده است. این حیاط ها عبارتند از: حیاط هاي بیروني اول و دوم، حیاط هاي اندروني 

اول و دوم، حیاط مطبخ، حیاط سرطویله، هشتي ها و پشت حیاط ها و...
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ایوان هاگرداگرد ساختمان را احاطه کرده اند و در قسمتی 
از ایوان، داِرقالی ودر قســمتی دیگر، ظرف های مســی و 
صندوق چوبی آن دوران گذاشــته شــده بود. ساختمان 
 دو طبقه ای کــه نمای آن در و پنجره هــای چوبی و روی

 سقف های شــیروانی، گل های زرد روییده بود. در داخل 
یکي از حیاط های بیروني، جلوي نماي ورودي ساختمان 
باال، کنسولي طراحي شــده که زیبایي و ابهت  در طبقه
خاصي به بنا بخشیده اســت و اصطالحا به این گونه بناها 
کاله فرنگي گفته مي شود. این ساختمان محل تجمع تجار 
و سیاستمداران بزرگ منطقه بوده و حتي در چند دوره هم 

دفتر انتخابات نمایندگان تجار بوده است.
در آن سوی کوچه،عمارت دیگری به چشم می خورد که 

در گذشته مدرســه  تقوی بوده واکنون در اختیار سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان 
قرار گرفته است. ســاختمانی دو طبقه با حیاتی بزرگ که 
اگر خوب گوش کنی هیاهوی بچه های آن دوران راخواهی 
شنید.این مدرســه  قدیمی و بزرگ با چند حیات و باغچه 
های پر از گل و حوضی که با آجرهای قدیمی ساخته شده تو 
را به گذشته می برد. بزرگترین حیات مدرسه، حیات سوم 
است با ایوانی که گلدان های شمعدانی آن را زینت داده اند. 
 در مجاورت این ایوان، اتــاق هایی با درهای چوبی قدیمی

 می بینی که  از داخل به هم راه دارند.
 کمی آن ســوتر که در محله قدم بزنی بــه خانه  باقری ها
 می رسیم. یکی از بناهای شاخص در بافت تاریخی گرگان 

که نمونه ای با ارزش از معماری بومی مســکونی در شــهر 
به شــمار می آید ودر میان خانه های تاریخی باقی مانده در 
شهر گرگان، یکی از وسیع ترین و سالم ترین نمونه ها است. 
زیربنای فضاهای سرپوشیده  آن حدود1.600 مترمربع است 
و امروزه به بازارچه صنایع دستی تبدیل شده.داخل حیاط، 
 ایوان و اتــاق هایی گرداگرد خانه قرار دارنــد. که هر یک از 
اتاق ها متعلق به یک هنر و صنایع دستی می باشد.هنرهایی 
چون: منبت کاری، قلم زنی روی مس، معرق کاری، شیشه 
گری، سفالگری، پیکره تراشی، چرم دوزی، نگارگری، گلیم و 

جاجیم و... به نمایش و فروش گذاشته شده است.
بازار سنتی نعلبندان که در گذشته به آن بازار استرآباد نیز 
گفته می شد و قدمت آن به سال 375 هجری قمری برمی 
گردد. )کتاب احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم نوشته محمد 
بن احمد شمس الدین المقدســی(بازاری که بر خالف بازار 
شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، تبریز و... سرپوشیده 
نیست و دکان ها در دو ردیف یک راسته کنار هم قرار گرفته 
اند. در گذشته هر راستای این بازار متعلق به یک صنف بود. 
مثال راسته  زرگرها، راسته  نجارها، راسته  کفاش دوزان و... 
همچنین در حاشیه  ورودی بازار، کاروانسرایی به نام کربالیی 
مهدی وجود داشته که محل نعل زدن اسب ها و قاطرها بوده 
و به احتمال زیاد نام این منطقه را از آن گرفته اند.در نزدیکی 
این بازار می توان از مسجد جامع و حمام قاضی هم بازدید 
 کرد.با گذر از هیاهوی بازار و کوچه های این محل،به مکانی

 می رســیم که روح آدمــی را جال می دهد.ســاختمانی با 
نمای آجری و طرح هندسی 12 ضلعی که همچون نگینی 
در محله می درخشــد. امامــزاده نور؛ آرامگاه اســحاق بن 
موسی بن جعفر)ع( معروف به مشــهد نور، از بناهای دوره  
سلجوقی در شهرستان گرگان اســت که با توجه به تاریخ 
حک شــده بر صندوق چوبی مرقد امامــزاده، احتماال در 
525.ق ساخته شده باشــد.این بنا دارای تزیینات آجری، 
محراب و گچ بری اســت و دو لنگه دِر قدیمــی و صندوق 
چوبی نفیســی در آن وجــود دارند.روی بدنــه دِر ورودی 
هنوز آیاتی از قرآن به خط کوفی باقی مانده است. امامزاده 
اســحاق بن موســی بن جعفر یکــی از مفاخــر معنوی و 
 روحانی شــهر گرگان اســت که گفته می شــود برادر امام

 رضا )ع( می باشد.
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تاالب
 گندمان  

لی لی صنیعی: در یکی از روزهای 
تابستان اگر گذارتان به بروجن رسید 
حتما تاالب زیبای گندمان را ببینید.
این تاالب در نزدیکی شهر گندمان 
از شهرستان بروجن ودر لیست 10 
تاالب برتر پرنده نگری در ایران قرار 
دارد. تــاالب گندمان همچنین در 
دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان 
آبزی لندن ثبت شده است. وسعت  تاالب، 9۸0 هکتار است و ارتفاع آن 
از سطح آب 2219 متر است. منابع تامین کننده آب تاالب عالوه بر باران و 
برف، چشمه ها )چشمه های حاشیه تاالب چون گل کوچک، گل بزرگ، 

مرادان و نصیرآباد( و رودخانه آقبالغ است.
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پوشش گیاهی تاالب گندمان را عمدتاً گونه های حاشیه ای و 
نم پسند تشکیل می دهد که از آن جمله می توان به درختان 
بید، مرغ، جگن، ســاز، نی، لویی، زنبق، آالله آبی، هزار نی، 
بارهنگ آبی، نخل مرداب، عدســک آبی و بزواش اشاره کرد. 
پرنده هایی مثل  لک لک، شکاریا، حواصیل، بالکان، مرغابی 
ســانان، یلوه و ســلیم هم در تاالب گندمان دیده می شوند. 
ماهی های تاالب نیز شامل ماهی گورخری، سفید کولی، ماهی 

پوزه دار و سیاه ماهی است.
از امکانات ویژه تفریحی و ورزشــی اطراف تاالب، پرورش و 
نگهداری اســب و همچنین ســوارکاری در مرغزار پیرامون 
تاالب است. سنت پرورش اســب از زمان های بسیار دور در 
این منطقه بختیــاری معمول بوده و نژاد ویــژه ای به وجود 
آورده اســت که آمیزه ای از نژاد بومی و عربی اســت. تاالب 
گندمان که عالوه بر خشکسالی و محرومیت از حق آبه طبیعی 
با برداشت بی رویه آب برای کشاورزی نیز رو به رو بود، اکنون 
مورد هجوم افراد سودجویی قرار گرفته که برای تهیه علوفه 
به جان نیزارهای این تاالب در آســتانه ثبت بین المللی قرار 

گرفته اند.
قسمت هایی از این تاالب در دامنه کوه کالر است و ارتفاعات 
باالی این کوه دارای منابع برفی است که اغلب یک سال دوام 
دارد و تا ســال بعد می ماند. این منابع برفی که در باالدست 
است منبع اب چشمه هایی است تامین کننده عمده کنونی 
آب این بخش از تاالب است. این منطقه که حدود  20 تا 30 
درصد از سطح تاالب را شامل می شود و هنوز در بخش هایی 
از آن می توان محل های کوچکی از آب را پیدا کرد، پوشش به 
نسبت مناسبی دارد و می توان امید داشت که پرنده ها بتوانند 
از آن اســتفاده کنند. غیر از این 20 تــا 30 درصد تاالب در 

حاشیه کوه کالر، باقی تاالب عمال خشک شده است.
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ترشی های 
جهانی خاور خانم
نازنیــن صادقی: اگــر این 
تابســتان به گیالن و چابکسر 
رفتید حتما ســراغ روستای 
ســروالت را بگیرید.روستایی 
دیدنی که با همت خاورخانم 
اســمش جهانی شــده است.

خاورخانم از اهالی ســروالت 
است و کارش را با چایی آوردن 
برای مسافران گذری آغاز کرده،بعد کم کم نهار وشام برای مسافران 
درست کرده و اتاق های خانه را اجاره داده است.بعدترها مربا و ترشی 
درست کرده و کم کم که مشتری هایش زیاد شده اند رستوران اش 
را افتتاح کرده است.رستوران که نه همان بالکن را کم کم تبدیل به 
رستوران کرده است.قدرت خاورخانم را دست کم نگیرید،خاور خانم 
توانسته با جاذبه گردشگری رستورانش یک روستا و اهالی اش را به 
نان و نوایی رسانده است.به گفته خود خاورخانم تابستان ها هفته ای 

500 مسافر به سروالت می آیند.
این همه گردشگر برای خوردن غذا دریک رستوران کامال سنتی که 
طعم غذاهایش خیلی خوب اســت به سروالت می آیند. خاورخانم، 
یک خانه محلی زیبا با چشــم انداز جنگل و دریا در روستای کوهی 
سروالت دارد، این خانه به یک رستوران تبدیل شده و پاتوقی شده 
برای کسانی که بوی سیر و کباب ترش، وسوسه شان می کند. خاور 
خانوم می گوید غذاها از مواد غذایی سالم و بهداشتی تهیه می شوند 
و این رمز محبوبیت این رستوران است. شیوه سرو غذا در رستوران 
خاور خانوم کامال متفاوت است. پلو در دیس سرو می شود. اعضای 
یک خانواده از یک دیس پلو می کشند انگار در خانه خودتان نشسته 
اید. غذاهای خاور خانم آنقدر خوشــمزه هست که طعم خوشش تا 

مدتها زیر زبانتان باقی بماند.

پیشنهاد سفر
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کشک بادمجان با دست پخت هلندی ها 
حامدقصری: »آنه پِراک« و »ِهلن ِجننرال« زوج جوانی هستند که ایران را برای سفر یک ماهه خود انتخاب کردند، آنها حاال بعد از 
خوردن غذاهای ایرانی تصمیم گرفته اند طرز پختن کشک بادمجان را یاد بگیرند.»آنه« که خودش هم معتقد است اسمش دخترانه به 
نظر می رسد، بازیگر مرد سینما و »ِهلن« پزشک است که علی رغم طوالنی شدن صدور ویزای ایران، اصرار داشتند حتما این سفر را انجام 
دهند.آنها بعد از اینکه به تهران رسیدند، سفرشان را از شهر رشت شروع کرده و بعد از بازدید از ماسوله و تجربه خوردن غذاهای گیلکی و 
لذت بردن از مرغ ترش و فسنجان به سمت سمنان و دامغان حرکت کردند. این زوج هلندی بعد از خوردن کشک بادمجان در اولین روز 
اقامت شان در روستای مصر، تصمیم گرفتند طرز پخت آن را در اقامتگاه بومی که در آن ساکن بودند یاد بگیرند.آنها می گویند: ایرانی ها 
غذاهای بسیاری مناسب گیاه خواران دارند و چون ما دوستان گیاه خوار زیادی در هلند داریم، تصمیم گرفتیم طرز پخت برخی از آنها از 
جمله کشک بادمجان را که خیلی هم خوشمزه است یاد بگیریم.»آنه« در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اینکه تا چه اندازه سینمای ایران را 
می شناسد،می گوید: من سینمای ایران را دنبال می کنم و فیلم »جدایی نادر از سیمین« به کارگردانی اصغر فرهادی را دیده ام. به نظرم سینمای ایران حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد.او در پاسخ به اینکه آیا سینمای هند را هم به اندازه سینمای ایران دنبال می کند یا نه؟ می گوید: با اینکه هند برای معرفی سینمای کشورش خیلی تالش می کند، 
اما من به هیچ وجه فیلم های بالیوود را دنبال نمی کنم.این زوج درباره علت سفرشان به ایران اظهار می کنند: دوستان ما سفرهای زیادی به دور دنیا داشته اند و درباره سفرشان 
به ایران تعریف زیادی کرده بودند. ما دوستان ایرانی داریم که در هلند زندگی می کنند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم ایران را از نزدیک ببینیم. آنها قرار است در سفر یک 
ماهه خود در ایران اصفهان، شیراز، یزد و کرمان را هم ببینند.آنه و جنرال بعد از ایران به مدت دو هفته به هند و سپس به تایلند و مغولستان سفر می کنند. آنها معتقدند با اینکه 
مردم آسیا به ویژه آسیای شرقی بسیار مهمان نواز هستند، اما ایرانی ها با دیگر کشورهای آسیایی فرق می کنند.آنه اضافه می کند: ما در سفرمان به گیالن هربار که خواستیم 
به رستورانی که در آن غذا خوردیم یا پرسنل هتلی که در آن اقامت داشتیم انعام بدهیم، آنها نپذیرفتند و گفتند که ما مهمان آنها هستیم.این زوج هلندی تصمیم دارند در 

سفرهای بعدی دوباره به ایران بیایند، چون معتقدند ایران دیدنی های بسیاری دارد.

میراث کهن

28

* مرداد 1395/ شماره سوم *



29

1395* مرداد 1395* مرداد 1395/ شماره سوم ** مرداد 1395/ شماره سوم *

طبیعت گردی

فصل  چهارم

Sepahan 
tourism 

magazine

    یک اصفهانی در نروژ

 

Nature trip



یک اصفهانی در نروژ
من بــه عنوان یک اصفهانی که در مســیر گردشــگری  

 و کوهنــوردی هــای خــودم بــه نــروژ رســیده ام
می توانم بگویم که طبیعت نروژ یکی از زیباترین و متحیر  

کننده ترین مناظر اروپاست. سفر در جاده های باریک اما 
شگفت انگیز باعث می شد که حتی لحظه ای خستگی و 

خواب آلودگی را حس نکنم. 
شاید بتوانم بدون اغراق بگویم که طی سفرم به این کشور 
پررنگترین لحظاتی که در  خاطرم هستند لحظاتی است 

که  همراه با  جاده و غرق تماشای طبیعت بکر این کشور بودم. 
 تمامی رنگها خیلی شــفاف و خاص بودند، مثل نقاشــی. انگار که بوم نقاشی جلوی چشمان من

 باشد.
زمان سفر به نروژ: 4-11 نوامبر 2014

در این زمان ســاکن دانمارک بودم و برای تعطیالت پاییز راهی نروژ و سوئد شدم. برنامه ریزی ما 
برای ســفر به گونه ای بود که اکثر اوقات را  در طبیعت بگذرانیم و از شهرهای خیلی بزرگ دوری 
کنیم به همین علت اسلو )پایتخت نروژ( در برنامه ریزی ما در این سفر جایگاهی نداشت. کل سفر با 
( ماشین را توسط  ماشین انجام شد اما بسیاری از اوقات به دلیل نبود پل و وجود آبدره ها )

 کشتی های باربری و مسافربری جابه جا می کردم.

جاذبه ها
( : دومین شــهر بزرگ نروژ است و هر کسی که به این کشور سفر می کند باید  برگن )
بازدیدی از این شهر داشته باشد. برگن در سال 1979 درلیست سازمان جهانی یونسکو قرار گرفت . 
آتش سوزی های متعدد خسارات بسیاری به این شهر وارد کرده اند )آخرین بار 1955( با این وجود 
ساختمان های قدیمی رنگارنگ چوبی و کوچه های باریک سنگفرش شده با دقت تمام به سبک 

اصلی قرون وسطی ترمیم شده اند.
: واقع در شهر گلند از دیگر مناطق دیدنی نروژ می باشد. ارتفاع  کوه کیراگ ) یا 
این کوه 1،110 متر است و سالیانه گردشگران بسیاری را به سمت خودش جذب میکند. آبشار کیراگ 

( فرو میریزد و بسیار دیدنی است. فوسن از این کوه به سمت پایین آبدره )
( ترجمه شده است  زبان ترول  )  (: این صخره به  ترولتونگا )
و حدود 604 متر میباشد که در 190 کیلومتری برگن واقع شده است. جنس صخره از سنگ است 
( در منطقه ای  و به صورت افقی از کوه بیرون آمده است، در باالی اسکیه گه دال )
به نام ادا واقع شده است. دسترسی به صخره نسبتا آسان و کل  مسیر به سمت صخره عالمت گذاری 
شده است.مردم نروژ یا بهتر است بگویم مردم کشورهای حوزه اسکاندیناوی با ما ایرانی ها متفاوت 
 هستند. اکثرا مردمی درون گرا هستند  و  تا زمانی که به شما اعتماد نکنند با شما  به اصطالح قاطی

 نمی شوند. اما  وقتی روابط دوستی باشــما برقرار کردند می توانید به عنوان دوست واقعی به آنها  
اعتماد کنید .

طبیعت گردی
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شیما احمدی
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دور دنیا

گردشگری مذهبی
امروزه صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین و بزرگ ترین 
صنایع دنیا به شمار می رود که با ویژگی های خاص خود صنعتی 
پویا با آینده ای روشن تلقی می شود و درست به همین دلیل 
سرمایه گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه  
گردشگری رو به افزایش است . این صنعت نشان داده است 
که می تواند به عنوان صنعتی پاکیزه و عاری از آلودگی ، منبع 
اصلی درآمد و اشتغال زایی ، در رشد و توسعه یک کشور نقش 

چشمگیری ایفا کند .
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بهاره بستام رخ



گردشگری حالل 
بنا به بررسی های سازمان جهانی 
جهانگردی ، گردشــگری حالل 
نوع خاصی از گردشگری مذهبی 
است که تمام فعالیت های آن از 
 نظر قوانین اسالمی مجاز شمرده 
می شــود و منافع کشف نشده 
بسیار و شانس های تجاری زیادی 
 را به کشــورهای مســلمان ارائه 

می دهد .
بر اســاس آمارهای بدست آمده 
مردم ایران گردشــگری اسالمی 
 ) مذهبــی ( را در اولویــت قرار 
می دهند . یکــی از فرصت های 
مغتنم در عرصه جذب گردشگر 
مذهبی به ایران ماه مبارک رمضان  
آداب و رســوم مرتبط با این ماه و 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
است . نمایشگاهی که می تواند هر 
ساله هزاران مسلمان را از سراسر 

دنیا به ایران جذب کند .
  در نهایت می توان گفت اگر نقطه 
ثقل را به درستی مشخص کنیم 
می توانیم از ایران به عنوان پایگاه 

شیعیان دنیا یاد کنیم .

Sepahan tourism
 m

agazine

 اهمیت گردشگری مذهبی 
گردشگری وسیله ای اســت که افراد را با مذاهب و فرهنگ های 
متفاوت به یکدیگر پیوند می دهد و به آنها کمک می کند تا همدیگر 
را با وجود تنش های سیاسی و اجتماعی بهتر درک کنند . از تظر 
سازمان جهانی جهانگردی مذهب به عنوان یکی از اصلی ترین 

انگیزه های سفر شناخته شده است .
زیارت، بخش مهمی از فعالیت های مربوط به گردشگری مذهبی 
را در بر می گیرد . با نگاهی به آیه 156 سوره بقره درمی یابیم که در 
فرهنگ اسالمی هدف اصلی از خلقت رشد و ارتقای معنوی است  
از این رو یکی از راه های تقویت معنویت و ایجاد ارتباط با معبود ، 

زیارت است .
باتوجه به وجود8919مکان مذهبی درایران که4319آنهاثبت 
میراث ملی شده اســت،لزوم توجه به گردشگری مذهبی بیش 
ازپیش احساس می شود . دراین میان5800بقعه متبرکه به عنوان 
آرامگاه امامزادگان درایران ثبت شده است که بعضاپتانسیل بالقوه 

ای درراستای رشدوتوسعه گردشگری مذهبی داراهستند .
از منظر قرآن کریم عالقه مندی به کمال و تفریح و تفرج ، کسب 
روزی حالل و رفع نیاز ها ، تقویت حس پرســتش خالق و از بین 
رفتن جهالت ها از دیگر فواید سفر است . از مهم ترین آیاتی که به 
طور مستقیم به مقوله جهانگردی پرداخته اند می توان به سوره 
مبارکه آل عمران ) آیات 137 و 138 ( ســوره مبارکه توبه ) آیه 
42( سوره مبارکه یونس ) آیه 22( سوره مبارکه نحل ) آیه 80( 
سوره مبارکه انعام ) آیه 11( ســوره مبارکه یوسف ) آیات 109 و 
 111 ( ســوره مبارکه عنکبوت ) آیه 20 ( و ســوره مبارکه روم 

)آیات 9 و 10 ( اشاره کرد .
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 از نصف جهان 
تا سرزمین عثمانی

گردشگری یا توریسم، از سال ها پیش، به دلیل 
نقش پررنگی که در توســعه اقتصادی کشورها 
دارد به عنــوان صنعت از آن نام برده می شــود. 
ایران و ترکیه دو کشور همسایه اند که مشابهات 
زیادی با هم دارند؛ اما تفاوت فاحش میان آن ها از 
نظر صنعت توریسم بسیار قابل تامل است.البته 
بررسی های ما به قبل از حمالت اخیر تروریستی 

برمی گردد که ترکیه  را ناامن کرده است.

گردشگری ایران و ترکیه؛ رفتی که آمد ندارد

آمارهای رسمی از ورود گردشگران به ایران تفاوتی بین سفرهای 
تجاری، تفریحی و زیارتی نمی گذارد. اما به طور کلی در ســال 
2011 حدود 3 میلیون نفر وارد ایران شدند و از این طریق بیش 

از دو میلیارد دالر وارد اقتصاد ملی ایران شد

گردشگران خارجی ترکیه در سال گذشته بالغ بر 6.5 میلیارد دالر در این کشور پول 
غذا داده اند که این رقم قابل توجه، معادل کل درآمد گردشگری ایران از ورود مسافران 
خارجی است.در سال 2014 حدود 41 میلیون و 400 هزار گردشگر خارجی از ترکیه 
دیدن کردند که ا6.5 میلیارد دالر بابت هزینه برای وعده های غذایی و خوراکی ها بوده 
است.درآمد ایران از ورود گردشگران خارجی در سال گذشته حدود 6.5 میلیارد دالر 

بوده است؛ یعنی به اندازه هزینه غذای گردشگران خارجی در ترکیه!

در ســال 2012 میالدی 32 میلیون توریســت از 
ترکیه، و سواحل گرم دریای مدیترانه دیدن کردند و 
درآمدی معادل 23 میلیارد دالر نصیب ترکیه کردند.

تالش دولــت ترکیه برای اتخاذ سیاســت هایی در 
راستای جذب بیشتر توریســت موجب شده ترکیه 
و ســواحل جنوبی آن از جمله شهر تاریخی و بزرگ 
استانبول یکی از 10 مقصد برتر گردشگران دنیا به 

حساب بیایند.

مساجد، کاخ ها، موزه ها و بازارهای تاریخی ترکیه در تمام طول سال 
پذیرای توریست هایی از کل دنیا هستند. از جمله مسجد آبی )مسجد 
سلطان احمد( و مسجد ایاصوفیه اماکن مذهبی هستند که توریست 

ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان از آن استقبال می کنند.

اینفوگرافیک

سال گذشته حدود 6 میلیون ایرانی به این کشور سفر کرده اند. در 
مقابل 400 هزار نفر از شهروندان ترکیه به ایران آمده اند

در ســال گذشــته به دلیــل ناآرامی ها در 
خاورمیانه تعداد گردشــگرانی کــه به این 
منطقه ســفر کرده اند چهار درصد کاهش 
داشته است. از ســوی دیگر در همین زمان 
ترکیــه موفق شــده با جــذب 36 میلیون 
گردشــگر در جایگاه هفتمین مقصد سفر 

گردشگران جهان قرار گیرد .

6 میلیون ایرانی به ترکیه می روند

36 میلیون گردشگر

پول غذای گردشگران ترکیه = 
کل درآمد گردشگری ایران

 32 میلیون توریست

3 میلیون نفر

استقبال گردشــگران از اماکن تاریخی ترکیه در حالی است که این کشور    
در رده بندی تعداد اماکن تاریخی 17 پله پائین تر از ایران قرار دارد.کشور 
ما به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت های گردشگری نتوانسته جاذبه های 
تاریخی و باستانی خود را تبلیغ کند و آنها را به عاملی برای جذب توریست 

تبدیل کند.

ایرانیان پس از روس ها و آلمانی ها 
بیشترین مسافران به کناره های 
مدیترانه در این کشور بوده اند. در 
سال 2013 حدود 3 میلیون روس 
و 2 میلیون آلمانی تعطیالت خود 

را در آنتالیا گذرانده اند.

 ای
نه 

سا
ت  ر

یغا
تبل

ش 
نق

محتوا و اجرا:
سید مهدی رضوی
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به آماری که از ســوی  انجمــن اقتصاد جهانــی در رتبه بندی 
مناسب ترین کشورها برای گردشگری ارائه داده است مراجعه 
می کنیم. این آمار، ایران را در میان 141 کشور در رتبه 97 قرار 

داده است و ترکیه را در جایگاه 44 .

 ســهم ایران از گردشگری 
جهان کمتــر از نیم درصد 

است

ترکیه با مســاحتی نصف ایران حدود 76 
میلیون نفر)جمعیتی به انــدازه ایران( را 
در خود جا داده وباوجودحکومت سکوالر 
این کشــور، 98 درصد جمعیت ترکیه را 

مسلمانان تشکیل می دهند.

 از مردم 16 کشور خاورمیانه، حداقل یک سریال 
ترک را به طور کامل دنبال کرده اند و بسیاری 

از آنها نام چندین بازیگر ترک را می شناسند. 

فهرست میراث جهانی یونسکو در ایران شامل 19 مکان می باشد که 
در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند. تمام 19 مکان فرهنگی 
می باشند در سال 1979 چغازنبیل، تخت جمشید و میدان نقش 
جهان نخســتین مکان هایی بودند که در ایران به فهرست میراث 

جهانی یونسکو اضافه شدند.

شهر استانبول به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی 
از جهانگردان است. این کشــور دارای ده میراث ثبت شده است، 
پارک ملی گورمــه واقع در اســتان نوشــهیر در آناتولی مرکزی 
نخستین مکان در کشور ترکیه بود که در ســال 1985 به عنوان 
مکانی ترکیبی در فهرســت میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدو 
مســجد و دارلفنون ســلیمیه در اســتان ادیرنه به عنوان مکانی 
فرهنگی آخرین مکانیست که در ســال 2011 به فهرست میراث 

جهانی یونسکو در ترکیه اضافه شده است.

نیم درصد

بیشترین جذب گردشگر درآمد گردشگری ترکیه از کل 
درآمد نفتی ایران بیشتر است
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استانبول

آنتالیا

بازار گردشگری ترکیه در پی نمایش سریال های تلویزیونی ترک 
در کشورهای عربی با رشد 50 درصدی، بیش از پیش رونق گرفته 
است. شوق دیدن مناظر توریستی که این سریال ها نمایش داده 

می شود را عامل رشد میل سفر به ترکیه دانست.

سریال های ترک
بی کیفیت های جذاب!

 ایران در جایگاه 97 
ترکیه در جایگاه 44

مازندران
گیالن

خراسان رضوی
اصفهان

یزد
فارس

رتبه در
 برترین
 مقصد 

گردشگری 
جهان

در آمار ســازمان جهانی گردشگری درآمد مستقیم 
حاصل از این صنعت در سال گذشته میالدی حدود 

یک هزار و 200 میلیارد دالر اعالم شده است.
درآمد ترکیه از گردشگری از کل درآمد صادرات غیر 
نفتی ایران بیشتر اســت. طبق آمار موجود، درآمد 
واقعی ایران از صادرات غیر نفتی 22 میلیارد دالر و 
حدود 4 میلیارد دالر کمتر از درآمد مستقیم ترکیه 

از گردشگری بوده است
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Gandoman beautiful lagoon is locat-
ed near Gandoman Rural District 
in Borujen County. This wetland 

is on the list of 10 greatest wetlands in the 
field of birdwatching in Iran.  The beautiful 
lagoon has been registered in International 
Bureau of aquatic in London. The extent of 
this lagoon, which located in the southwest 
of Gandoman, is 980 hectares and its altitude 
is 2219 meters above the sea level. Water 
supplier sources, in addition to rain and snow 
including springs (springs around the pond, 
such as Gol Kochak, Gol Bozorg,  Murad 
and Nasirabad) and Aghbalogh  river.

     Vegetation covering of Gandoman lagoon is 
mainly formed by marginal and humid plant 
species including, willows, chicken, sedge, 
straw, Louis, iris, blue buttercup, thousands 
of straw, water plantain, palm swamp, Boz-
vash, and Water Duckweed. Birds such as, 
stork, Heron, the Balkans, duck-related, and 
common sandpiper can be seen in wetland. 
Pond fishes including, Zebra fish, white 
anchovies, fish snout, and black fish. 

     Special entertainment and sport facilities 
around the wetland including, breeding 
and keeping horses and also riding on the 
lawn surrounding the pond. Horse breed-
ing tradition was common in Bakhtiari 
area from a very long time ago and they 
breed a special species of horses which is 
a mixture of indigenous and Arabic races. 
Gandoman lagoon, in addition to drought 
and deprivation of natural water right , was 
also faced excessive consumption of water 
for agriculture , now , this wetland has 
been attacked by profiteers who plunder 
wetland reeds to provide feed. A wetland 
which is on the verge of international 
registration. 

    Parts of this lagoon are on the hillside of 
Mount Clar and high altitudes of the moun-
tain possess snow sources that often last a 
year or will remain until the following year. 
These snow sources at high altitudes are 
sources for water of springs that are the cur-
rent and major water suppliers of this part of 
the lagoon. This area includes about 20 to 30 

percent of the wetland and still small water 
puddle can be found in different parts of it. 
Coverage is relatively considerable to hope 
birds can be able to use it. Other than, this 20 
to 30 percent of lagoon, on the edge of Mount 
Clare, practically dries up.

Gandoman Wetland  
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When moving from Isfahan toward 
Semirom, after passing Semirom 
city and entering into Yasouj road 

and then after passing a few miles we arrive 
to Chaharrah Village. Passing the village we 
encounter a dirt road divided into two ways; it 
doesn’t matter which way to choose, the left 
side of both ways leads us towards the water-
fall. This path is full of twists and turns and 
very dangerous slopes. But finally we arrive to 
Ab Malakh Village after passing a distance of 
about 4.5 miles. A village in the most northerly 
ridge of Dena Mountain ranges with people of 
Bakhtiari authenticity. After crossing through 
a bridge near the village that is located over 
the Marber River we must walk a distance 
of about 2.5 miles along the mountain and 
river to reach to strange, scary, beautiful and 
unique waterfall of Ab Malakh and watch this 

beautiful phenomenon of nature. It should be 
mentioned that crossing through this tortuous 
route is not appropriate for all ages because it 
is a dangerous and trekking route. After pass-
ing many hardships and crossing through deep 
valleys we finally reach to Takht-e Soleiman. 
In the heart of the mountain there is a spring 
with cool and pleasant water which drinking 
it and even swimming in it causes to forget all 
the fatigues of the path. Appellation of this 
region is due to a big and natural piece of stone 
that is located over the Ab Malakh River like 
a bridge and connects the two valleys. Some 
of the natives believe that this bridge like a 
bed has been Solomon’s resorts. Dreamy 
and unique view of Takht-e Soleiman as a 
vault-like bed over the Ab Malakh River and 
like a beautiful and natural bridge guides the 
travelers and tourists towards the cave inside 

the mountain. From the mouth of this natural 
cave seethes a spring with clear and pleasant 
water and it joins to the downstream river. Ab 
Malakh Waterfall is located behind this beau-
tiful spring. The appellation of Ab Malakh 
Waterfall is due to the fact that the natives 
have been able to eradicate all the locusts in 
the region by use of the unique combination 
of waterfall’s water in many years ago. A 
dreamy waterfall that evokes the paradise for 
the human and behind it there is a very huge 
cave covered with a beautiful waterfall and 
hearing the sound of the birds in different parts 
of the cave enchants the human. The roaring 
river underneath the waterfall is very beauti-
ful and also very dangerous. So to watch this 
earthly paradise it is advisable to keep in mind 
the utmost caution and by taking a memorial 
photo remember its good memory forever.                           

Ab Malakh;
Dreamy Waterfall  In Semirom
Farnoush Aghbary
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Gorgan has beautiful forests among 
them Alangdare and Naharkhoran 
are the most famous. But in this article 

I intend to produce one of the neighborhood 
of Gorgan named Sarcheshme with historical 
buildings, bazars and shrine. 
When you enter the narrow cobbled alleys of 
this neighborhood, you observe buildings with 
garble roofs, wooden clone doors till you get to 
the house of Taghave´s. As I entered the build-
ing, the scent of sour oranges was spread in the 
courtyard. Small symmetrical gardens holds 
in itself orange trees as well as a blue fountain 
in the middle of the yard. The complex with an 
area of over 2000 square meters is one of the 
Qajar monuments which its construction is 
attributed to Haj Mohammad Taghavi (Taghi 
F). Of more than ten historical series of main 
and secondary courtyards, ten main yards has 
been purchased and reconstructed by Cultural 
Heritage Organization. These yards includes: 
First and second exterior  yards, first and second 
interior yards, kitchen yards, porches, stable 
yards, back yards and etc.
Ivans has surrounded the entire buildings, 
placed in one part of it a carpet staff and in the 
other side of Ivan copper bowls as well as a 
wooden cage belonged to that period. The two 
storey building with façade and windows and 
garble roofs grown on them yellow beautiful 
flowers. Inside the exterior yard, in front of the 
entrance, on the upper floor , a consular was 
designed to certain grandeur and beauty called 
pavilion ( Kolah- Farangi) . The buildings was 
once the gathering place of great politicians 
and businessmen or even the office of trade 
representative´s election. 
On the other side of the alley, there is another 
monument which once was the school of 
Taghavi , now possessed by Cultural Heritage 
Artifacts and Tourism organization of Golestan 
Province . A two floor building with a large 
courtyard therein you can hear the sound of chil-
dren of the past if you listen attentively. This an-
cient large school with gardens of flowers and 
a basin made of old bricks may take you to that 
era.The largest courtyard is the third one with  

a Ivan decorated with cranesbills. Adjacent to 
Ivan there are several rooms with old wooden 
doors connected to each other from the inside. 
A bit walk farther away the neighborhood, 
we get to the house of Bagheri´s, one of the 
prominent monument in a historical context of 
Gorgan counted to be a specimen of indigenous 
residential architecture in the city. Among the 
other historical buildings in the city, Gorgan is 
one of the vastest and the most untouched one. 
The enclosed infrastructure is almost 1600 
square meters inverted to a handicraft bazar. 
Inside the yard, there are Ivans and rooms, each 
of them are accounted to an art and a handicraft. 
Arts like fretwork, engraving on copper, mosaic 
work, glass works, pottery, sculpture, curriery, 
miniature, Kilim and Jajim and etc. are exhib-
ited and sold.
Farriery markets called Estar Abad in the past,  
dates back to 375 A.H. ( The book “ Ahsano 
Taghasim Fi marefat Aghalim witten by Shams 
– din Moghadasi). Unlike other large city such 
as Tehran, Esfahan and Tabriz, this bazar is not 
an enclosed one and has many shops placed in 
two rows   adjacent to each other.

In the past, each rows belonged to one trade 
e.g. goldsmiths trade, carpenters, shoemakers. 
Along the entrance side of the bazar there was 
a caravanserai named Karbalai Mehdi, a place 
for calking  mules and horses from which the 
name of the sector was chosen. Near the bazar 
you can have a visit to the Friday Mosque and 
Ghazi bathrooms. 
Passing through the uproars and streets, we 
arrive at a revitalizing place, a building with 
brick façade and a 12 angle geometrical design 
shining in the neighborhood like a pearl. Nur 
shrine and  the tomb of Eshagh- ben Musa- ben 
Jaafar (RA) known as Mashhad Nur is a Seljuk 
monuments in Gorgan city  which seemed to be 
constructed in 525 A.H.  based on the engraved 
date on the wooden cage of shrine tomb. This 
building possesses brick decoration, altar, 
plasterwork and a pair of old doors as well 
as a  precious wooden cage . On the entrance 
doors there is still some verses of Quran in Kufi 
language. Eshagh -ben musa- ben Jaafar (RA) 
was one of the notable religious persons in the 
city of Gorgan  said to be  a brother to Imam 
Reza (RA). 

An Excursion to
Sarcheshme Neighborhood in Gorgan
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Anne Perak and Helen General are a 
young couple that selected Iran as 
their one month trip. After eating 

Iranian dishes they decided to learn mashed 
eggplant cuisine. Believing his name is girl-
ish, Anne is an actor. His wife Helen is a 
mendicant. Despite it took long to issue their 
visa, they insisted on their travel to Iran. After 
arriving in Tehran they began their trip from 
Rasht. They visited Masule, experienced 
Guilaki dishes and enjoyed sour chicken and 
Fesenjan. Then they moved to Semnan and 
Damqan. Having eaten mashed eggplant in 
Mesr village, this couple decided to learn its 
recipient. “Iranian foods are very suitable for 

vegetarians”. They said. “We have so many 
vegetarian friends in Dutch so we decided to 
learn mashed eggplant which is a nice deli-
cious dish”. Replying   to our ISNA reporter, 
regarding how well Anne knew Iranian cin-
ema, he said: “Iranian cinema has a lot to tell 
“. Being asked if he follow Indian cinema as 
well as Iranian cinema he responded: “Indian 
cinema thrives a lot to present its cinema to the 
world but I don’t follow Bollywood films” 
.This couple explained their reason to travel to 
Iran and said: “we have so many friends trav-
elled around the world and they spoke highly 
of Iran. We have also a lot of Iranian friends 
living in Dutch so we decided to visit Iran 

ourselves “.They are supposed to have a one 
month trip to Isfahan, Shiraz, Yazd and Ker-
man as well. Anne and General are intended 
to travel to India and Mongolia in the next two 
weeks of their trip. They believe although 
Asian people are very hospitable but Iranians 
differs greatly from other Asian countries. 
They added: “In our travel to Gilan, every 
time we tried to pay a tip in a restaurant we 
had our meal or in a hotel we accommodated, 
the personnel refused to accept it mentioning 
we were their guests. This young couple has 
planned to travel to Iran again in their next 
travel because they believe Iran has so many 
sightseeing to visit.

Mashed Eggplant with Dutch Cuisine

41

* مرداد 1395/ شماره سوم *



Julfa is one of the most alluring quarter in 
Isfahan where despite of its eventful his-
tory left behind each alley and building, it 

is a quarter to get lost in the past and to be found 
in modern age, which spectacles two opposite 
faces of this quarter. Julfa is named in remem-
brance of a region where Armenians had mi-
grated, and in Armenians language it is called 
“New Julfa”. Upon arrival of Armenians to 
Isfahan, they simultaneously constructed their 
houses and places for worship; the existence of 
13 Cathedrals from some twenty constructed 
Cathedrals, out of which some are dates back 
more than 400 years ago, is the proof for this 
evident fact. One of the most important Cathe-
drals in Julfa quarter is Vank Cathedral, where 
as the diocese cathedral is distinguished for 
years for congregation and prayer of Armeni-
ans. This cathedral is the place of Bishops who 
served as the religious leaders of Armenian in 
Iran, India, Malaysia, and Singapore. Vank’s 
churchyard includes a valuable library, Arme-
nians’ martyrs monument of 1915 genocide, 

a printing office, and a museum of extin-
guishable and unique objects that reflects the 
social-cultural effects of Armenians in Iranian 
society, among them we can point to the first 
printing machine in middle-east which first 
was used by an Armenian priest named “Kha-
chatur Kesarats” in the printing office of the 
church. Armenian Caliphate Council is in this 
cathedral, too. This council makes decision on 
all personal, economical, and social affairs of 
Armenians in Isfahan and south of Iran. The 
presence and proceedings of this council are 
reaffirming the fact that Iranian Armenians 
have the full authority and freedom in their 
own affairs; this is a very beautiful example of 
coexisting and freedom of this society along 
with other Iranian Societies. Vank cathedral 
was founded at 1655 and its construction 
started then. This cathedral in many books 
recorded as valuable historical monument, 
and some books in different languages were 
written about the monument. The shape of the 
domes in Vank cathedral is a mixture of Iranian 

and Armenian architectures; frescoes on the 
walls of the cathedral which narrative stories of 
Gospel and life of Jesus, and also designation 
and implementations of grave stones in the 
churchyard are the evidences of rich culture of 
Armenian society. Paving sidewalks around 
the church increased its beauty and makes the 
quarter a suitable place for walking. There 
are two fascinating historical churches close 
to Vank cathedral, call St. Mary Church and 
Bedkhem Church, each of which is a fascinat-
ing historical monument; just walk for some 
hundred meters through an old sidewalk to 
visit two other churches. Julfa square is the 
other historical monuments in the quarter. 
There is a very interesting sundial in middle 
of this historical square, which was once the 
rendezvous for caravans. Nowadays, due to 
cafes in this square, it turn to a rendezvous for 
young people; and while having good grounds 
for employment, there can be a pleasant place 
for tourists and those who are interested in 
Armenian cultures and civilization. 
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This summer, if you are going to travel 
to Chaboksar district, Gilan Province, 
make sure to stop over Sarvelat Village. 

Thanks to Mrs. Khavar, this landmark village 
becomes international. Mrs. Khavar is a resident 
of Sarvelat village, and she has started her career 
by bringing tea to passengers; then gradually 
she cooked lunch and dinner, and renting room 
to them. Later, she started selling local pickles 
and jams; through time her customers increased 
and she opened her own restaurant. Actually, we 
cannot call it a restaurant, because through time 
she turned the porch of her home to a restaurant. 
Do not underestimate Miss Khavar’s ability, 
this woman with her tourist attraction restaurant 
could managed to make money for the village 
and for its residents. Each week in summer, 500 
travelers go to Sarvelat, stated Mrs. Khavar. 
These travelers go to a traditional restaurant, 
which foods are very tasty, in Sarvelat. Mrs. 
Khavar owns a beautiful local house with the 
landscape to the sea and jungle in a mountain vil-
lage of Sarvelat. This house is turned to a restau-
rant and it is a rendezvous for whom are tempted 
by the smell of garlic and sour kebabs. Foods are 
prepare by healthy and hygienic products, and 
it is the popularity key of the restaurant. Food 
serving is different in this restaurant; rice serves 
just on one dish, so all members of a family take 
rice to their own plates from the same dish, it 
feels like home. Mrs. Khavar’s food are so much 
delicious that you are not going to forget their 
tastes for a long time. 

International Pickles of 
Mrs. Khavar
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Tourists who come to Isfahan prefer to 
serve their meals in a traditional place 
just like residence in a traditional city. 

Malek Sultan Jarchi Bashi Bath is one of the 
most spectacular baths of Isfahan which has 
turned to a traditional restaurant. Everybody 
knows the address of Malek Sultan Jarch Bashi 
Restaurant in Hakim Street. It is a traditional 
bath in Qalandars garden as old as Naqsh-e 
Jahan Square. This bath located next to Hakim 
Mosque is one of the old baths of Isfahan with 
a 400 years old hoariness which in its time has 
been the biggest bath of the city.
Jarchi Bashi Bath had consisted of two male 
and female sections and its construction year is 
coincided with Imam Square’s (Naqsh-e Jahan 
Square) construction year.
Except for this bath, Malek Sultan Jarchi Bashi 
has built a mosque in Isfahan’s Grand Bazzar 
which its entrance epigraph includes the name 
of First Shah Abbas and malek Sulatan Jarchi 
Bashi who is the founder of mosque’s building. 

Inside the mosque is decorated with mosaic 
tiling and its construction date backs to 1019 
AH. The restoration operation of Malek Sultan 
Jarchi Bashi Traditional Bath for turning it to a 
traditional restaurant, reception and tourism 
hall began in 2003 at the cost of 4 billion and 
350 million. This traditional restaurant was 
officially opened in February 2012. 
Malek Sultan Jarchi Bashi Traditional Res-
taurant has the capacity for entertaining 300 
tourists and visitors simultaneously. Future 
projects of this complex include construction 
of car parking and handicrafts and souvenirs 
shops and also completion of restoration pro-
cess for the possibility of tourists’ residence. 
Jarchi Bashi Traditional Restaurant has at-
tracted many tourists during the short time 
after its opening and the ambassadors of 
France and South Africa and actors such as 
Rambod Javan and Sahar Doulatshahi and 
even Saman Golriz are among the restau-
rant’s customers.           
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Malek Sultan Jarchi Bashi 
Bath – Restaurant
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   This bathhouse is located in a centuries-
old quartier with the same name, between 
Masjed Seyed St., Jami St., and Charbagh 
Pa’in (lower Charbagh) Ave. Building of the 
bathhouse with an area near to 1200 square 
meters composed of two parts, private and 
public. Private and public section consisted 
of: octagonal and square shapes Bineh (cloak 
room), Garmkhaneh sections (which was the 
pleasantly warm bathing place), Khalvat (a 
private and not crowded place), and Chal-Hoz 
(water pool), which is the most significant 
element of bathhouse space. Significant and 
architectural features of the bathhouse are its 
attractive decoration, added during Safavid, 
Qajar, and Pahlavi period, and now they are 
part of this bathhouse. Its renovation finished 
in late 2003, and in late March 2005 opened to 
visitors as an ethnological museum. 
   Paintings and stuccos on arches and wall of the 
bathhouse and their prominent display in way 
to attract visitors, and appropriate separation 
of spaces in such a way to prevent heat-loss 
indicates the talent and intelligibility of this 
bathhouse builders. 
  splitting the heat in different part and combina-
tion of different spaces of the bathhouse includ-
ing Sarbineh (cloak room), Chal-Hoz (water 
pool), and Garmkhaneh shows that there was 
a plan from entry to exit of the people; in such 
a way that different spaces serves not only 
for hygienic purposes, but there would be an 

atmosphere for people to talk and even pass fun 
hours and swim. For example, there are ponds 
filled with cold water and used for swimming 
in Sarbineh space, and in Chal-hoz space there 
is a rectangular pool filled with cold water and 
used for swimming. 
   On the arches and walls of the bathhouse 
there are paintings dates back to Safavid era, 
some of which were craved in Pahlavi period 
and replaced by simple and plain oil paintings 
by an unknown painter. But the elegant tile 
works and mosaic faience attract any visitor’s 
attention. Tiles’ color schemes in the entry and 
cloak room are skilfully and masterly done. 
There is a painting by the big water pool which 
is attributed to the founder of bathhouse, Ali 
Gholi Khan.
   One of the interesting architectural fact of this 
bathhouse is its lighting system. Light supplies 
from small openings installed on dome ceiling 
of the bathhouse. There are convex and lens 
shaped glasses in the small openings. Convex 
feature of the glasses not only prevent heat-
loss, but also refract and scatter the light. In 
fact, engineers and architectures of the boiling 
used the property of an opposite magnifier in 
order to easily lighting the interior space of the 
bathhouse. Another interesting fact about these 
glasses is that they just passing the light from 
one side; therefore, nobody can see the interior 
space of the bath from the ceiling. 
   The bathroom was opened to the public, and 

from dawn to midday was the men’s time, and 
from midday to dust it was women’s turn to use 
the bathhouse. Of course, in some periods, like 
Qajar period, wealthy and influential people 
rented the bath hourly, and up until they were 
in the bathhouse no ordinary people was al-
lowed to enter. 
   Bath water reservoir was headed by burning 
woods and coals, and even the produced fumes 
were entered though pipes installed under the 
bathroom floor to sterilize and supply head 
for other parts of the bathhouse. Thus, the 
minimum amount of energy was used in the 
best way.
   In Some place in the bathhouse there are white 
stones in the size of one meter with ribbed sur-
face and gentle ridges. Do not surprise, these 
stones were used for massaging. These stones 
are, like a seat backrest, installed perpendicu-
lar to the ponds and water flows from a hole 
designed in upper part of the stone in the ribbed 
surface and plays role of a masseur.
 Water started flowing due the level difference 
among reservoirs, ponds, and fountains; for 
such a purposes the water pipes were installed 
in slope way. 
   While visiting the bathhouse, what is attracts 
your attention the most is fountains and water 
streams exist mostly in every part of the bath-
house. These fountains and water streams eco 
the pleasant and relaxing sound of water in 
indoor space of the bath. 

Hammam-e Ali Gholi Agha
One of the old bathhouses in Isfahan that was 

used up until a few years ago is Hammam-e 
Ali Gholi Agha (Ali Goli Agha Bathhouse), 

which was built around 310 years ago in late Safavid 
era by a person of the same name (Ali Gholi Agha). Ali 
Gholi Agha was from courtiers and princes of Shah 
Suleiman and Shah Sultan Hussein courts in 17th 
century and he was the founder of a complex including 
a bazaar, a mosque, and a bathhouse. 
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