




»مســافرت كنیــد تا تندرســت 
بمانیــد و روزی كســب نماییــد.« 
»پیامبر اكرم )ص(«



مجموعه توریستی
لذت تجربه فرصت های شاد در مکان های زیبا را از دست ندهید 

برگزاری میهمانی های لذت بخش

آدرس: نجف آباد ، كمربندی جنوبی ، سمت دادگستری، جنب پمپ بنزین 
تلفن تماس: 09135450087
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همۀ ما دوســت داریم برای مهمانی هایمان سنگ 
تمام بگذاریم؛ ولی این سنگ تمام گذاشتن به قیمت 
خســتگی زیاد و لذت نبردن خودمــان از مهمانی 
تمام می شــود. اگر هم بخواهیم به رستوران برویم 
كل مهمانی در یک شــام خوردن خالصه می شود . 
مجموعه توریســتی ایرانیان یک مجموعه كامل با 
تلفیقی از فضای سنتی و معماری مدرن اما صمیمی 
در سرویس دهی به همه همشهریان ،هم استانی ها و 
گردشگران داخلی و خارجی است. این مجموعه اولین 
مجموعه توریستی در استان به شمار می رود كه نائل 
  T.U.V كارآمد از شركت ISO به افتخار دریافت پنج

آلمان شده است.
اولین مجموعه كه با عنایــت به صدور مجوز از اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان با عقد قرارداد 

با یک گروه موسیقی كامال سنتی و بدون حاشیه به 
اجرای موسیقی سنتی اصیل و محلی می پردازد .

اولین مجموعه كــه در آن برنامه زنده رادیویی اجرا 
می شــود و به خانواده ها به مناسبت های مختلف از 
قبیل سالگرد ازدواج و تولد پیام تهنیت و شادباش 
گفته می شود و در خالل آن موسیقی های مناسبتی، 

رسمی، سنتی و اقوام پخش می شود .
اولین مجموعه كه روی جذب توریست های داخلی 
و خارجی در شهرســتان و حومه تحقیق، تمركز و 
بازاریابی كرده و با اتحادیه ها، انجمن های توریستی و 
راهنمایان تور جلسات توجیهی تشریحی گذاشته و 
با شرح موقعیت ها و پتانسیل های جذب گردشگری 
شهرستان، مجموعه های مرتبط را ترغیب و تشویق به 
معرفی موقعیت ها در آژانس ها و تورهای گردشگری 

داخلی و خارجی كرده است.
اولین مجموعه در شهرستان كه مجوز نصب پرچم 

ملل دوست و همسایه را دریافت كرد.
اولیــن مجموعه حامــی مالی انحصاری نقشــه و 

فهرست های گردشگری شهر زیبای نجف آباد 
اولین مجموعه كه با اجرای كار كارشناســی سعی 
بر فراهم سازی فضا و بســتری مناسب بر محوریت 
تفریحات سالم خانواده و توسعه فرهنگ شادمانی در 

كنار خانواده را محقق ساخته است. 

مجموعه توریســتی ایرانیان با رعایت فاكتورها و 
پارامترهای صنعتی و حرفه ای در قطع سرویس دهی 
بومی، استانی و فرا استانی بسترسازی و افق نگری 

شده است.



ايـــرانيـــــان
Iranian

گاهی اوقات غذا خوردن فقط بهانه ای ا ست برای دلخوش بودن 
كنار خانواده
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این مجموعه دارای فضاهای زیر است :
 1. آالچیق های سرو غذا برای خانواده های 2 تا 15 نفره 

سکوریتی با چشم اندازهای بکر و دلپذیر؛ 
2. ســالن VIP مجهز به سیســتم اجالس دیتاشو 

مخصوص جلسات رسمی و اداری با ظرفیت 20 نفر؛
3. ســالن های پذیرایی از مجالس با ظرفیت 200 نفر 
جهت برگزاری ضیافت های رســمی و میهمانی های 

خصوصی؛ 
4. كافی شاپ با ارائه انواع دسر، بستنی، كیک، دم نوش 

و نوشیدنی های سرد و گرم ایرانی و فرنگی؛ 
5. چایخانــه با ارائه انــواع چای ســنتی، ایرانی و 

دم نوش های محلی؛ 
6. ارائه منوی غذای متفاوت با محوریت اســتفاده از 

مواد خام ســالم و ارگانیک كه به لحاظ ارزش غذایی، 
غنی است و تهدیدی برای سالمت شخص و خانواده 
نیست.  این منو شامل انواع غذاهای محلی، سنتی، 

ایرانی، فرنگی و دریایی است؛
7. ســالن و صحنه روبــاز مخصوص ســمینارها، 
جشنواره های رسمی و سازمانی شبانگاهی در فضایی 

بکر و منحصربه فرد با گنجایش 200 نفر؛ 
8. سلف سرویس انواع دسر، ژله و ساالدها ی فرنگی 

و ایرانی و سنتی.

مجموعه پذیرایی ایرانیان تاكنون موفق و مفتخر به 
دریافت 5 ایزو با محوریت و گرایش هایی به شرح زیر 

شده است : 

1.سیستم مدیریت كیفیت )ISO:2015 QMS 9001  (؛
2.مدیریت رضایتمندی مشتری )ISO 10004  : 2012(؛
 ISO10002( 3.مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

: 2014(؛
4.مدیریت بهداشت مواد غذایی )HACCP(؛
.)SFBB( 5. غذای سالم تر، كسب و كار بهتر

آدرس: نجف آباد، كمربندی جنوبی به سمت غرب، بعد 
از میدان شهیدان حجتی، جنب پمپ بنزین ایران نژاد 

راه  های ارتباطی ما با مشتریان گرامی:
مدیریت:09135450087

روابط عمومی: 09135450086
IRANIANREST@:كانال تلگرامی



طرح گل و مرغ :  نفیسه خانی

 درباره گل و مرغ 
گل و مرغ سبکی در نگارگری ایرانی اســت که درآن گفت وگوی عاشقانه گل و مرغ  به تسبیح گویی خداوند 
و ذکر حق تشبیه می شود.آثار گل و مرغ از دوران سلجوقی، صفوی و قاجار وجود دارند که تفاوت هایی با هم 
دارند اما روند تغییرات آنها در طول زمان کند بوده است. در اواخر دوران صفویه پرندگان با دقت زیادی کشیده 
می شدند و پس از آن تغییر شگرفی در این هنر دیده نمی شود. در شیوه اجرا تفاوت هایی وجود دارد برای مثال 

در مکتب شیراز گلبرگ ها پُرتر هستند و در روش های دیگری کامال نازک و اندک هستند.



اصفهان؛یکی از پنجاه مقصد جذاب  دنیا
از دیدمجله معتبر گردشگری

  امامزاده هالل 
از نگاه » تراولر« 

پس از سی سال، مجلۀ معتبر »تراولر« اصفهان را به عنوان یکی از 50 مقصد زیبای گردشگری جهان معرفی كرد. در بین 50 منطقه گردشگری و زیبای 
دنیا كه تراولر معرفی كرده نام كشورهای ایتالیا، چین، تركیه، فرانسه، آمریکا، آفریقای جنوبی، آرژانتین، استرالیا، اسپانیا و عمان به چشم می خورد؛ 

درضمن این مجله یکی از زیباترین مناطق گردشگری این كشورها را در معرض دید بینندگانش قرار داد.
این مجله در ابتدای توضیحات معرفی این 50 شهر نوشته است: زیبایی اشکال مختلفی دارد از هنر و معماری تا چشم اندازهای دریاها و كوه های بلند 
و مردم و تاریخ هر كشور و در این فهرست زیباترین شهرهای جهان از ایتالیا تا ایران نشان داده شده است. عالقه مندان می توانند در نظرسنجی 

انتخاب شهر مورد عالقه شان شركت كنند.
جالب اینکه در عکس انتخابی تراولر این بار نه نمایی از میدان نقش جهان بود و نه ابنیه تاریخی مشهور اصفهان. این بنا، بنای »امامزاده هالل«بود 
 كه در آران و بیدگل قرار دارد و بیشــتر ما تصویر آن را در مراسم جزءخوانی قرآن كریم كه از تلویزیون پخش می شــود دیده ایم.  بقعه امامزاده 
هالل بن علی مربوط به دوره صفوی و در شهرستان آران و بیدگل واقع شده است. این اثر در تاریخ 27 مرداد 1377 با شماره ثبت 2094 به عنوان یکی 
از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. محمد  هالل بن علی در این بقعه مدفون است.  این بنا شامل گنبدی زیبا و كاشی كاری شده به ارتفاع 24 متر از 
كف است و چهار گلدسته كه دوتای آن ها به ارتفاع 25 متر از كف و دو گلدسته كوچک تر هر كدام از كف  11 متر ارتفاع دارند. مساحت صحن امامزاده 

3000 مترمربع است و مساحت زیر بنای بقعه به عالوه رواق های آن به 3000 متر مربع می رسد.
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 به جای کاالهای لوکس

 صنایع دستی ایرانی هدیه بدهیم

از آنجا که تولید و صادرات صنایع دستی در دنیا از مزیت رقابتی برخوردار است باید همه تالش کنیم 
تا با احیا و توســعۀ این هنرهای بومی و قدیمی که موجب توسعۀ گردشــگری و رونق اقتصادی نیز 
هســتند، بتوانیم این مزیت را به طور پایدار حفظ کنیم. متاسفانه امروزه بیشتر خانواده ها از کاالهای 
خارجی لوکس به عنوان هدیه برای مجالس و مهمانی های خود استفاده می کنند. برخی کارشناسان 
معتقدند که دلیل این رفتار آن است که تعداد فروشگاه های تخصصی صنایع دستی کم است یا راجع 
به اصل و داخلی بودن کاالها اطمینان وجود ندارد.همان طورکه دررابطه با نفت نیاز به واردات نداریم 
در حوزۀ صنایع دستی نیز واردات هیچ گونه توجیهی ندارد و به عنوان خطر بزرگی اشتغال فعاالن این 
حوزه را تهدید می کند. در سال های اخیر نگاه به صنایع دستی ایرانی تبدیل به نگاه به کاالهای لوکس 
شده است؛ درحالی که تا همین چند سال پیش صنایع دستی جزو لوازم ضروری منزل بود و در سبد 
نیازمندی های ایرانی وجود داشــت. باتوجه به اینکه ایران در کنار هند و چین یکی از سه قدرت برتر 
صنایع دستی جهان محسوب می شــود، اما هنوز آن طور که باید به این مقوله توجه و رسیدگی کافی 
نشده است. صنایع دستی زدایی و ارزش افزوده باال، گسترش عدالت و رونق اقتصادی را با خود به همراه 
دارد. باتوجه به این که 99درصد کارگاه های صنایع دستی خرد هستند، با رویکردی مبنی بر حمایت از 
صنایع کوچک الزم است اقتصاددانان هرچه سریع تر نظریه های خود را در رابطه با حمایت از مشاغل 
بومی ارائه دهند. صنایع دستی کوچک صنایعی چاالک، زودبازده و حامی محیط زیست هستند. اصفهان 
به عنوان پایتخت صنایع دستی جهان می تواند آینده ای روشن را برای هنرمندان نصف جهان رقم بزند 
و به خوبی منتقل کننده مفاهیم فرهنگی در جوامع بین الملل باشد. اگر همواره به یاد داشته باشیم هنر 
خالص و صلح طلب ایرانی است که می تواند احساسات بشری را پاالیش کند و بدین وسیله راه را برای 
ایجاد صلح در جهان باز می کند به خوبی می توانیم از فرصت های پیش رو نهایت استفاده را ببریم. امید 
است برجام برجا بماند تا فرصت های طالیی برای گشایش و بهره گیری از استعدادهای بومی به منظور 

توسعه صنایع ملی و اقتصادی راه را برای فعالیت چشمگیر هنرمندان این حوزه هموار سازد.
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   كلیسای بیت لحم ؛موزه  دائمی  نقاشی ها
 خانه گردی این شماره: مارتاپیترز

گذری به عصارخانه شاهی

چهارباغ زمان قاجار

لیسای بیت لحم ؛موزه  دائمی  نقاشی ها

OLD  Isfahan



کلیسا گردی

كلیســای بیت لحم مقدس یا كلیسای 
بدِخهم مقدس مربوط بــه دوره صفوی 
است ودر خیاباِن نظِر شرقی، میدان بزرگ 
جلفا واقع و در سال 1628 میالدی بنا شده 
است. این اثر در تاریخ 17 اسفند 1381 با 
شماره ثبت 7643 به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

 این کلیســا که به نام زادگاه حضرت عیســی 
مسیح بیت لحم یا اورشلیم نام گذاری شــده جنب میدان بزرگ واقع در خیابان نظر، 
محله جلفای اصفهان و در مجاورت کلیســای حضرت مریم مقدس، توسط خواجه 
پطرس ولیجانیان، تاجر نامی روزگار صفوی بنا شــده است. کلیسادارای ساختمانی 
مرتفع و باشکوه است و صاحب بزرگ ترین گنبد در میان کلیساهای جلفای اصفهان 
است. پالن کلیسا مستطیلی شکل با سمت شرق به غرب اســت که از نوع تاالرهای 
گنبددار معماری ارمنی است؛ ولی نمای خارجی آن نمایانگر سبک معماری ایرانی 
است. کلیسا دارای گنبدی دوالیه است که تمامی سطح داخلی آن با آب طال تزئین 

شده است.
روی گنبد هشت نورگیر تعبیه شده و خود گنبد توسط چهار قوس که به چهار ستون 
بزرگ متصل است به دیوارهای شمالی و جنوبی بنا اتکا دارد. سمت غربی بنا دارای 
ایوانی دو طبقه است که ورودی اصلی کلیسا در این سمت قرار دارد. در باالی قسمت 
داخلی ورودی اصلی بالکنی قرار دارد با پلکانی در سمت جنوبی ورودی. ورودی دوم 
کلیسا در قسمت جنوبی آن واقع اســت. محراب کلیسا که در قسمت شرقی بنا قرار 
دارد، دارای دو اتاقک مستطیلی شکل در دو سوی آن است؛ درضمن مصالح به کار رفته 

در بنای این کلیسا خشت و آجر است.
دیوارهای داخلی این کلیســا که با گچ اندود شده، پوشــیده از نقاشی های آبرنگ با 
موضوعاتی برگرفته از کتاب مقدس انجیل است. تزئینات داخلی کلیسا از کاشی های 
هفت رنگ با زمینه نیلی و آبی است. دیوارها و گنبد کلیسا نیز از تزئینات و نقاشی رنگ 

روغن زیادی بهره برده است.

سفری خیالی به بهشت و جهنم 

  بیت لحم؛ موزه  
دا�ی نقاشی ها

آوا منتظر

عکس:
آوا منتظر
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تصاویر نقاشی شده بسیاری 
که گویای داستان هایی از 

کتب عهد عتیق و جدید است 
وجود دارد. در گوشه سمت 
چپ قسمت فوقانی تصویر 

بهشت و تصویر خود خواجه 
پطرس نقاشی شده است. 

کلیسا در سال 1850 میالدی 
با خطر تخریب مواجه شد؛ 
ولی در سال 1870 توسط 

هوان جان الیازیان مرمت و 
بازسازی شد و به این ترتیب 

از ویرانی نجات یافت. برج 
ناقوس در سال 1897 میالدی 

در باالی در ورودی باختری 
کلیسا ساخته شد. در حیاط 

کلیسا سنگ قبرهای بسیاری 
وجود دارد که ازجمله آن ها 
سنگ قبر خواجه پطرس و 

افراد خانواده اوست. تعدادی 
از این سنگ قبرها همراه با 

حیاط شمالی کلیسا به علت 
تعریض خیابان جانبی آن 
در سال 1936 میالدی به 

خیابان نظر متصل شد. در سال 
1970 به علت عبور ماشین های 

سنگین از خیابان نظر گنبد 
کلیسا ترک برداشت که به موقع 

توسط سازمان فرهنگ و هنر 
مرمت شد.

کلیسای بیت لحم را می توان 
هم از نظر نقاشی های زیبای 

داخلی و هم از نظر نمای 
خارجی، باشکوه ترین کلیسای 

اصفهان دانست. به خصوص 
اینکه دارای بزرگ ترین گنبد 

در میان کلیساهای جلفای 
اصفهان است.

    معماری کلیسا
پالن کلیسا از نوع تاالرهای گنبددار مستطیل شکل است که در جهت شرقی غربی قرار گرفته و دارای گنبدی دوجداره با هشت 

نورگیر در قسمت پایین گنبد است. بنا هیچ گونه تزئین خارجی ندارد و ارتفاع آن از سطح زمین ۲5 و قطر آن 11 متر است.
گنبد با چهار قوس به چهار ستون بزرگ متصل و به دیوارهای شمالی و جنوبی بنا تکیه کرده است. در سمت غربی کلیسا و در 
قسمت جلوی ورودی اصلی ایوانی دو طبقه قرار دارد و در باالی آن ناقوس خانه کلیسا، که در سال 1897م بنا شده، قرار گرفته 

است.
مصالح به کاررفته در ساختمان عبارتند از: خشت و آجر. دیوارهای داخلی با گچ پوشانده شده اند و روی تمامی آن ها نقاشی هایی 
با موضوعاتی برگرفته از کتاب مقدس نقش بسته است. در قســمت پایین دیوارها نیز از کاشی های لعابدار به رنگ های نیلی و 

آبی برای تزئین استفاده شده است.

کلیسا گردی

* آبان 1395/ شماره پنجم *

14



Sepahan tourism
 m

agazine

Sepahan tourism
 m

agazine

 کافه سیمون
آدرس: اصفهان، خیابان 
نظر میانی، خیابان جلفا، 
میدان جلفا

کافه سیمون، یکی از بهترین 
کافه های اصفهان است که 
طرفداران زیادی دارد و 
خوراکی هایش عالی هستند. 
درواقع شاید مکان قرارگرفتن 
این کافه در پرطرفداربودن 
آن بی تاثیر نباشد. میدان 
جلفا، خودش یکی از زیباترین 
میدان های اصفهان است که 
انگار از میانۀ تاریخ در اصفهان 
جامانده است. درست در 
یکی از کوچه های نظر میانی 
انگار تاریخ متوقف می شود و 
برمی گردیم به آسودگی صدها 
سال پیش. از قهوۀ عالی آقای 
سیمون در یک میدان تاریخی 
لذت ببرید!

رستوران هرمس
آدرس: اصفهان، نظر شرقی، كوچه كلیسا وانک، كوچه جلفا

بعد از کلیسای بیت لحم می توانید اگر گرسنه اید سری به رستوران هرمس 
بزنید. رستوران هرمس یکی از باکیفیت ترین رستوران های ایتالیایی 
اصفهان است. در هرمس شما می توانید از مزۀ یک استیک خوب لذت 
ببرید. پیتزاهای هرمس هم کیفیت خوبی دارند. نوشیدنی های هرمس 
آبمیوه های طبیعی هستند و با طعم دلخواه شما سرو می شوند. فضای 
معماری این رستوران متفاوت و خوب است و اگر از سبک های مدرن لذت 
می برید هرمس مکان مناسبی برای شماست. یک شعبه دیگر هرمس هم 
در سیتی سنتر قرار دارد و از رستوران های پرطرفدار سیتی سنتر است. 
اینترنت رایگان و امکان رزرو تلفنی از دیگر مزایای هرمس است. موقع رفتن 
از رستوران فراموش نکنید که دم در ورودی عکس یادگاری بگیرید و خاطره 
اصفهان گردی خود را ثبت کنید.
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خونه گردی

محال است كسی در اصفهان دانشجوی هنر 
بشود و خانۀ مارتا پیترز را نشناسد؛ خانه ای 
آجری رنگ در محله جلفا كه درست روبه روی 
خیابان خاقانی بر خیابان حکیم نظامی قرار 
دارد و تابلوی دانشگاه هنراصفهان بر باالی آن 

خودنمایی می كند.

تونل زمان در قلب حکیم نظامی

خانه مارتا پیرتز 
(دانشگاه ه� اصفهان)

الهام شهیدان

خیابان خاقانی بر خیابان حکیم نظامی قرار 
دارد و تابلوی دانشگاه هنراصفهان بر باالی آن 

ند.كند.كند. خودنمایی می

اولین خاطرات هنری کودکی من با کشف و شهودهای هنری 
در این خانه آغاز  شد؛ به خاطر اینکه محل کار مادرم در دانشگاه 
هنر بود. از همان بچگی هروقت مــادر اجازه می داد، به این 
ساختمان قدیمی زیبا می رفتم و محو بنایی می شدم که مثل 
خانه های مرسوم و ی یاآپارتمانی نبود و حتی با خانۀ قدیمی 
مادربزرگ هم فرق داشت. دیوارهای ساختمان اصلی پر از 

نقاشی بود. همه چیز این خانه مرا به فکر فرومی برد.
بعدها فهمیدم خانۀ مارتا پیترز معروف به جانی گانی )پدر 
خانم مارتا پیترز(، در زمان شاه عباس صفوی ساخته شده 
است. این خانه به دلیل تنوع در طرح و کیفیت ساخت و شیوه 

تزئینات از ارزش باالیی برخوردار است.  
معماری این خانه عالوه بر قدمت تاریخی، دارای ارزش های 
هنری خاصی نیز هست. این خانه با دارابودن حدود ۲500 
متر مربع مساحت، منطبق با ویژگی های معماری این دوره 
تاریخی )ازجمله حیاط شــمالی، کوشک و حیاط جنوبی( 
ساخته شــده اســت و الگویی متفاوت با خانه های هنری 
عصر خود دارد و به نظر می رسد طرح کلی این خانه در ابتدا 
به صورت یک کوشک و در میان باغ واقع بوده و در طول زمان 

دستخوش تغییراتی شده است.
بخش اصلی این خانه، بنایی مکعب شکل و متعلق به دوره 
صفویه است و یک تاالر چهارصفه در میانه خود دارد. این فضا  
ارتفاعی معادل دو طبقه داشته و در دو سوی شرقی و غربی 

دارای ایوان هایی بوده است.
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سقف این چهار صفه دارای تزئینات مقرنس و دیوارهای آن پوشیده از تزئینات گچبری، آینه کاری، 
طالکاری و نقاشی هایی از فرشتگان اســت که جلوه ای خاص به آن بخشیده اند. ورودی خانه نیز در 
وضعیت فعلی مستقیم به حیاط شمالی وارد می شود. شاید در این بخش فضاهای دیگری نیز وجود 
داشته که در تعریض خیابان مجاور این ضلع بنا  ازبین رفته است.  تغییرات مختلف در طول زمان موجب 
شد تا باغ پیرامون بنا به چند حیاط و فضای باز تبدیل شود؛ به طوری که امروزه در شمال کوشک اصلی 
یک حیاط و در دو جبهه شمالی و شرقی این حیاط فضاهای دیگری واقع شده اند. نام این خانه از آخرین 
مالک آن یعنی مارتا پیترز گرفته شده است. خانه مارتا پیترز که در سال 1353 توسط سازمان حفاظت 
آثار باستانی )وقت( به شماره 990 به ثبت فهرست آثار تاریخی کشور رسیده بود، در سال 1357 به 
دانشگاه هنر  تحویل داده  شد و از همان زمان کار مرمت و بازسازی به طور جدی در آن صورت گرفته 

است.درحال حاضر حوزه ریاست دانشگاه در مارتاپیترز است.است.درحال حاضر حوزه ریاست دانشگاه در مارتاپیترز است.
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به عقیدۀ 
باستان شناسان و 
برحسب قراین و 
شواهد به دست آمده، 
تولید روغن از دانه هاي 
گیاهي در ایران از 
حدود هفت هزار سال 
پیش وجود داشته و 
به صورت ابتدایي و با 
ابزارهاي ساده تهیه 
مي شده است. استفاده 
از روغن تولیدشده 
از عصارخانه ها در 
مساجد، مکتب خانه ها و 
منازل باعث می شد این 
بناها نزد مردم محترم و 
مقدس باشند.
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 موزه گردی 
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 گذری بر عصارخانه  شاهی

درباره  
عصارخانه ها

تحقیق و نگارش: رضا درخشان
كارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه تهران 

عکس :
رضا درخشان

دربارۀ تقدس عصارخانه نزد مردم گفته شده که چون تیرهاي چوبي عصارخانه به طور معمول 
10 تا 1۲ متر طول داشتند و جابه جایي و حرکت دادن آن ها در کوچه هاي تنگ و پرپیچ شهر 
دشوار بوده است، هرجا حرکت تیر چوبي با دیوار یا مانعي برخورد مي کرده است، آن جا را 
تخریب مي کردند. این خسارت ها نه تنها اعتراضي از جانب مالکان ساختمان ها و عمارت ها 
به همراه نداشته، بلکه صاحب خانه این تخریب را مبارک قلمداد مي کرده و به خاطر آن سور 
)مهماني( مي داده است. »عصارخانۀ شاهي« اصفهان با مساحت تقریبي 500 مترمربع و 
زیربناي 850 مترمربع، یکي ازآثار مهم تاریخي و گردشگري اصفهان است که در بازار بزرگ 

اصفهان، در ابتداي بازار مخلص و در جوار بازار تفنگ سازها بنا شده است.
از سال 1340 تا 1349 براي حرکت دادن تیر بزرگ و چرخش سنگ آسیاب از موتوربرق 
استفاده می شده و بعد از آن زمان به دلیل صنعتي شدن این حرفه و وجود تجهیزات مکانیزه، 
ادامۀ کار مقرون به صرفه نبوده و عصارخانه به مدت 30 سال تعطیل شده است؛ تا اینکه در 
سال 1379 سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان عصارخانه را از مالک اعیاني آن 
خریداري و از سال 1380 تا 138۲ اقدام به مرمت و ساماندهي آن می کند. الزم به ذکر است؛ 
زمین عصارخانۀ شاهي جزو موقوفات و در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه اصفهان است.
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در گذشته در محل 
تیران وكرون نیز 

عصارخانۀ بزرگي 
وجود داشت كه از 

میان رفته است. در 
لنجان هم كارخانه هاي 

روغن كشي معروفي 
چون كیادگان 

)در قلمرو قدیمي 
كیادگان(، ریز )در 

محل نزدیک میدان(، 
غالم خاص و  آقا 

و حاجي یداله )در 
سده(، چم گردان 

)كنار نهر كمال آباد(، 
زین العابدین )در 

دهکده كینو( و در 
مباركه وجود داشت 

كه امروز تا حدودی از 
میان رفته اند. 

 معماري عصارخانۀ  شاهی
قسمت مرکزي عصارخانه در یک طبقه با ارتفاع حدود 
11متر است و سه فضاي گنبدي شکل با مقطع کجاوه 
ایجاد شده است. سقف ها به سبک طاق و چشمه است 
و نورگیرهاي ســقف، روشــنایي عصارخانه را تامین 
مي کنند. دلیل ساخت ســقف گنبدي شکل به خاطر 
خنک نگه داشتن محل براي نگهداري روغن موجود 
در عصارخانه بوده است. دیوارها و سقف، خشتي است 
و به دلیل کاربــري آن، بدون کاربندي، قاب ســازي، 
تزئینات و پنجره ساخته شده اند. فضاي اصلي داراي 
پنج قسمت پیشخوان،  بارانداز، شترخوان، گرم خانه و 

تیرخانه  بوده است.
متاســفانه درحال حاضر قسمت پیشــخوان )ورودي 
عصارخانه(، بارانداز )محل تخلیه و نگهداري دانه ها( 
و شــترخوان )محل نگهداري شــترهاي عصارخانه( 
ازبین رفته اند.قسمت شــرقي عصارخانه در دو طبقه 
شکل گرفته اســت: طبقۀ باالیي معروف به گرم خانه 
است و از این محل برای پاک کردن و بودادن دانه هاي 
روغني استفاده مي شده است. در طبقۀ زیرین یک اتاق 
هشت ضلعي وجود دارد که محل نگهداري خمره هاي 
حاوي روغن بوده است. در قسمت مرکزي که به دلیل 
وجود تیرهاي روغن گیري به آن »تیرخانه« می گفتند، 

سنگ هاي آسیاب قرار دارند. جنس این سنگ ها از نوعي 
سنگ سخت اســت که از معدن الســو  واقع در حوالي 
اردستان اصفهان استخراج و ســاخته شده اند. در وسط 
سنگ افقي آسیاب سوراخي است به نام توره که تیرچوبي 
استوانه اي شکلي به نام میله را در آن، جا داده اند. سنگ 
عمودي که بزرگ تر است به وسیلۀ یک تیر چوبي بلند که 
از چوب درخت زبان گنجشک یا وسک ساخته شده و لکه 
نام دارد، به شتر عصاري بسته مي شده است. شتر عصاري 
نر بوده و با پشته اي مرکب از گوني و کرباس و زنجیر به تیر 
لکه بسته مي شده است تا بتواند سنگ آسیاب را به گردش 
درآورد. چشــمان شــتر را در حین گردش حول سنگ 

آسیاب مي بستند تا  دچار سرگیجه نشود.
ساير عصارخانه هاي شهر اصفهان   

1. عصارخانۀ بازارعربان: این عصارخانه از موقوفه هاي 
مسجد جامع بود و به دستور یکي ازعلماي متنفذ دوران 

قاجاریه درهم کوبیده شد. 
2. عصارخانۀ بازارغاز: در امتداد بازار میدان میر قرار 
دارد که در ســال 1311 به علت احداث خیابان هاتف، 

ازبین رفت.
3. عصارخانۀ شاهزادگان: ایــن عصارخانه در شمال 
بازارچه بلند واقع اســت که در سال 1313.ق به دستور 

مسعودمیرزا ظل السطان ویران شد. 
4. عصارخانۀ دردشــت: عصارخانۀ دردشت در اول 
کوچه ارابه چي ها واقع اســت که به دســتور حســین 
نعمت بخش خراب شــد. در این کارخانــه تیري به نام 
جهان نما وجود داشت که در نوع خود منحصربه فرد بود. 
5. عصارخانۀ بازار حســین آباد: این عصارخانه در 
نزدیکي دروازۀ حســین آباد قرار داشت و حدود شصت 

سال قبل ویران شد. 
6. عصارخانۀ بیدآباد: این عصارخانه در بازار بیدآباد و 
در نزدیکي مسجد و حمام میرزاباقر واقع بوده است؛ اما 

امروز اثري از آن برجا نیست. 
7. عصارخانۀ بازار گلشن: ایــن عصارخانه در محلي 
مجاور ســراي فخر دایر بود که حدود هشتاد سال پیش 

ویران شد. 
8. عصارخانۀ چهارسوي شیرازي ها: امروز تنها نامي 

از آن برجاي مانده است.
9. عصارخانۀ سر قبر آخوند: این عصارخانه در بازار 
مجلسي )نزدیک مســجد جامع( قرار داشت که به علت 

بي توجهي فروریخت.
 گفته مي شود عصارخانه هاي دیگري در محل چارسوي 
علیقلي آقا و در محل سه پله و نورباران وجود داشته است.

عصارخانه هاي ديگر استان 
خارج از شهر تاریخي اصفهان نیز عصارخانه هاي فراواني 
وجود داشــت که پاره اي از آن ها پابرجاســت؛ ازجمله 
مي توان عصارخانۀ بزرگ خمیني شهر )سده( را که مجاور 
چارسوي بازار است، نام برد. ســنگ این عصارخانه را از 

بازار عربان آورده بودند. 
در نجف آباد نیز ده کارخانۀ عصاري به شــرح زیر وجود 

دارد: 
1. عصارخانۀ بزرگ، واقع در بازار نجف آباد. 

۲. عصارخانۀ  ســیدرضا، واقع در خیابان شاه که یکي از 
ســنگ هاي عصارخانۀ  قهدریجان را به این محل انتقال 

داده اند. 
3. عصارخانۀ  حاجي حسین آقا، واقع در خیابان شاه. 

4.عصارخانۀ  حاجي فتح اله، واقع در خیابان شاهپور که 
یکي از سنگ هاي عصارخانۀ  بزرگ میدان هاتف را به این 

عصارخانه منتقل کرده اند. 
5.عصارخانــۀ  ســیدمحمود، واقع در خیابان شــاه که 
یکي دیگر از سنگ هاي عصارخانۀ  قهدریجان را به این 

عصارخانه آورده اند. 
6. عصارخانۀ  حاجي درویش، واقع در مزرعه شــاه آباد 

نجف آباد. 
7. عصارخانۀ  بابا امین، واقع در خیابان قباد. 
8. عصارخانۀ  بابا قباد، واقع در خیابان قباد. 

9.عصارخانۀ  محمود عمونوروز، واقع در خیابان قباد.
10. عصارخانۀ  اسماعیل نادر، واقع در خیابان قباد.

به جز سه عصارخانۀ  نخست، بقیۀ ده عصارخانۀ  نجف آباد 
کوچک هستند؛ اما روش روغن گیري در این عصارخانه ها 

با آنچه پیش تر آمد، توفیري نمي کند. 
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قبل از پیدایش نفت، روغن منداب در تامین 
روشنایي و روان کاري به جاي مواد نفتي به کار 
مي رفته است. با این که روغن منداب مصرف 
خوراکي نداشته، اما از لحاظ اقتصادي از روغن 
کنجد، کرچک، زیتون و آفتاب گردان مصرف 
تجارتي و صادراتي بیشتر داشته و در ظروفي 
به نام دبه نگهداري مي شده است. روغن منداب 
نور چراغ هاي مســاجد، آب انبارها، مدارس 
علمیه و گذرگاه ها را تامین مي کرده است.  در 
گذشته عامۀ مردم به روغن منداب براي ریختن 
در چراغ دسترسی نداشتند و بزرگان هم از نور 
شمع استفاده مي کردند. برخي از مردم طبقۀ 
متوسط هم در شب هاي میهماني و جشن و 
سرور از چراغ موشي اســتفاده مي کردند. در 
ســوگواري ها و میادین، روغن منداب را روي 
مشــعل ها مي ریختند و نور بیشتري ایجاد 

مي کردند.
2. كافشه: این دانــه یکي از دانه هاي روغني 
مفید اســت که در حوالي اســفندماه کشت 
مي شــود. روغن کافشــه در گذشته مصرف 
خوراکي داشته و بهترین روغن براي تهیۀ انواع 
شیریني به ویژه زولبیا و بامیه و سوهان بوده 
است. دانۀ این گیاه هنوز هم به عنوان خوراک 

کبوتر استفاده مي شود. 
3. خشخاش: کشت این گیاه در مهرماه انجام 
مي شود و محصولش اوایل خردادماه به دست 
مي آید. دانۀ خشــخاش را در عصارخانه ها بو 
مي دادنــد و پس از ســایش و تخمیر، روغن 
مخصوصي به دست مي آوردند که به مصرف 
روشــنایي و تهیۀ صابون مي رســیده است. 
بذر خشــخاش نیز به عنوان کود، خاصه براي 
گیاهاني چون جوزق، خربزه، هندوانه، شلتوک 
و غالت به کار مي رفته و در زمســتان غذاي 
عمدۀ حیوانات اهلي نظیر گاو و شتر بوده است؛ 
همچنین از روغن تازۀ خشخاش در مصارف 

خوراکي استفاده مي شده است. 

انواع دانه هاي روغني
1. كیکج: در نواحي خشــک و کم آب اطراف اصفهان نظیر برخوار، ســمیرم، نجف آباد و... کیکج کشت 
مي شود که بهره برداري از آن از اوایل خردادماه آغاز می شود. گرفتن روغن کیکج به علت سختي دانه اش، 

جز در عصارخانه ها امکان ندارد. عصارها روغن کیکج را منداب مي نامیدند.
در گذشته روغن منداب بیشتر از سایر روغن ها به مصرف مي رسیده است. چون روغن منداب بوي مطبوعي 
نداشت، براي خوردن به کار نمي رفت و در پیه سوزها براي روشنایي استفاده مي شد. روغن منداب در قرون 
گذشته از نظر اقتصادي و تجاري نیز بر سایر روغن ها برتري داشت و مي توان گفت در مدت هفت قرن، 

روغن منداب نقش مواد نفتي را به عهده داشته است. 
از روغن منداب براي سوخت روشنایي، روان کاري چرخ هاي صنایع فلزي، در صنایع چوب و نقاشي رنگ 
و روغن در بناهاي مهم درباري استفاده مي شده است. منداب همچنین اثر دارویي داشته و براي زدودن 
انگل ها از بدن حیوانات اهلي از قبیل گاو، گوسفند، شترمرغ و خروس به کار مي رفته است. قطارهاي شتر، 
ترابري دوران گذشته را به عهده داشــتند و صاحبان شترها سالي یک بار پشم آن ها را قیچي مي کردند و 
براي جلوگیري از بیماري هاي گري )کچلي(، جرب و سودا، روغن منداب به بدن شترها مي مالیدند. براي 
تامین روشنایي نیز صد گرم روغن منداب را در چراغ موشي مي ریختند و فتیلۀ آن را آتش مي زدند و ده 

ساعت در زیر نور آن مي نشستند یا کار مي کردند. 
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تا چند ســال قبل عصارخانــۀ  بزرگي در 
قهدریجان و سمیرم وجود داشته که به عمد 

یا به واسطۀ بي توجهي نابود شده است. 
در شــهرکرد هنوز چنــد عصارخانه وجود 
دارد. در قهوه رخ عصارخانۀ بســیار زیباي 
سیدحســین در دامنۀ کوهي بــا هیمنه و 
جاللي خاص به چشم مي آید. سنگ بزرگ 
و زیباي این عصارخانــه را از میدان هاتف 

آورده اند.
در اطــراف شــهرضا نیــز عصارخانه هاي 
زیادي وجود داشــته اســت. از قرار معلوم 
در خود شهر چهار عصارخانه باقي است که 

معروف ترین آن ها حاجي حسین نام دارد.
در گلپایگان عصارخانه هاي کهن هنوز یافت 
مي شوند. در اردســتان و زواره ویرانه هاي 

چند عصارخانه وجود دارد.
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4. بید انجیر )كرچک(: این گیاه، پاییزه است و در تمام بخش هاي اصفهان و یزد به دست مي آید 
و روغن آن امروزه در بعضي کارخانه هاي روغن کشي تهیه مي شود. در گذشته روغن کرچک را 
همراه با روغن سایر گیاهان، نظیر خشخاش و کیکج مي گرفتند که مصرف خوراکي و درماني 

نیز داشته است. 
5. برزك: این گیاه که در چهارمحال و بختیاري کشت مي شود، در گذشته بهترین ماده براي 
روشنایي بوده است. در حال حاضر روغن برزک بیشتر در نقاشي و رنگ آمیزي در و پنجره ها به کار 
مي رود و به مصرف غذاي دام مي رسد؛ همچنین از آن به عنوان کودهاي گیاهي استفاده مي شود. 
6. كنجد: گیاهي است شبیه برزک که در حوالي یزد، اردکان، سمنان و برخي از شهرهاي استان 
خراسان کشت مي شود. ارده، معروف ترین ماده است که از کنجد مي گیرند. ارده مالي عملي است 

که این روزها نیز رواج دارد.

آسیاب کردن و ارده مالی   
آسیاب نیز یکي از وسایل کارخانه هاي روغن کشي است. این دستگاه که به وسیلۀ شتر عصارخانه 
به گردش درمي آمده است، داراي دو چرخ بزرگ از چوب چنار و یک چرخ کوچک )کرتنا( از چوب 

کوکن یا وشمه بوده است. 
سنگ زیرین آسیاب به وسیلۀ میله اي آهني روي چرخ کوچک استوار مي شود. گردش سریع 
چرخ کوچک، سنگ زیرین را مي چرخاند. در گذشته چندین نوع آرد در این آسیاب ها تولید 

مي شده است. 
یکي دیگر از دستگاه هاي عصارخانه ارده مال نام دارد که دو سنگ زیر و روي آن را بر سکویي به 
ارتفاع یک متر متکي کرده اند. سنگ رویي به وسیلۀ تیری چوبي )لکه( به شتر وصل مي شده است. 
در ابتدا پوست دانه هاي کنجد را مي گرفته اند و پس از بودادن، آسیاب مي کرده اند و بدین ترتیب 

ارده که یکي از بهترین خوراکي هاي زمستاني بوده به دست مي آمده است.

عصاری
درگذشته به کسي که از دانه هاي روغني نظیر خشخاش، کیکج )منداب(، بیدانجیر )کرچک(، 
برزک، کافشه و... روغن مي گرفته اســت، عصار و به این شغل عصاري مي گفته اند. درقدیم 

عصاري یکي از مشاغل مهم به شمار مي رفته است.
فرایند روغن گیری  

1.  ابتدا دانه هاي روغني را از قسمت بارانداز به قسمت پیشخوان وارد مي کردند و بنا به نوع 
مصرفشان )خوراکي، سوخت، دارویي، صابون سازي، رنگ آمیزي، روان کاري و...( طبقه بندي 

مي کردند.
۲.  دانه ها را به گرم خانه انتقال مي دادند و به وسیلۀ آتش، بو داده مي شدند تا ترد و شکننده 

شوند.
3.  دانه ها وارد قسمت آسیاب می شدند و توسط سنگي که به وسیلۀ تیرک چوبي بلندي به نام 

لکه به کمر شتر بسته مي شد، به حرکت درمي آمدند تا خرد و نرم شوند.
4.  مقداري آب به دانه هاي له شده اضافه مي کردند تا به صورت خمیري شکل درآید. به این 

خمیر کله مي گفتند.
5.  توده هایي از خمیر به دســت آمده را روي طبق هاي بافته شده از لیف درخت خرما به نام 

کوپي پهن مي کردند.
6.  کوپي ها را یکي یکي روي هم درون تیلوه )استوانۀ عمودي بلند با جداره چوبي( مي چیدند.

7.  قطعه چوبی استوانه اي شکل به نام گرده را روي آخرین کوپي که مرکز آن فلزي بود، قرار 
مي دادند.

8.  با استفاده از تیر روغن گیري کوچک به نام کارماله که سرش در دیوار مقابل ثابت مي شده 
و ته آن به وسیلۀ سنگ بزرگي به نام بنه به پایین کشیده مي شده است، کمي فشار بر کوپي ها 
وارد مي کردند تا زیرکار براي تیر بزرگ مهیا شــود؛ سپس سر تیرکوچک را از جایش خارج 

می کردند و کنار مي گذاشتند.

9.  حاال با اضافه کردن چند چوب گرده دیگر روي کوپي آخر، ته تیر بزرگ را براي فشــردن 
کوپي ها به همان شیوه تیر کوچک پایین مي کشیدند تا فشار زیادي بر کوپي ها وارد شود و 

تمامي روغن از مادۀ خمیري شکل خارج و به خمرۀ ثابت داخل پاچال وارد شود.
توضیح: براي آن که فشار ناشي از پایین کشیده شدن تیر روغن گیري بزرگ که از سر تیر به 
دیوار جانبي وارد مي شد، خنثي شود، این دیوار با سنگ و آجر ساخته شده و با الوارهاي چوب 

کالف بندي شده است. به این دیوار اسپر مي گفتند.
10.  پس از اتمام عملیات روغن گیري، کوپي ها خارج مي شدند و تفالۀ باقي مانده از دانه هاي 

روغني آسیاب مي شد و به عنوان کود طبیعي و خوراک دام استفاده مي شد. 
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توریست ها درباره ما چه می گویند؟

سفر منادیان فرهنگ 
به اصفهان

داوود شیخ جبلی

اجالس جهانی صنایع دستی كه در 
هجدهمین دوره از خود به سر می برد 
بیش از هفت دهه از عمر خود را در 
معرفی صنایع دستی اقوام گوناگون 
در سرتاسر جهان می گذراند و 
سعی دارد با اشاعه فرهنگ و تمدن 
بشریت در اقصی نقاط جهان به 
اشاعه هنر بی بدیل آدمی بپردازد؛ 
هنری كه از دیرباز در گرو تمدن های 
مختلف بوده و توانسته اند آن را با كم 
و كاست خود حفظ كنند.
اصفهان كه از دیرباز پایتخت جهانی 
صنایع دستی جهان محسوب 
می شد توانست این بار میزبانی 
شایسته برای این رویداد بزرگ 
یعنی هجدهمین اجالس جهانی 
صنایع دستی باشد تا بدین وسیله 
به نمایش هنر ایران زمین در حوزه 
صنایع دستی و گردشگری در میان 
دیگر اقوام جهان بپردازد. 

 صنایع دستی یعنی نقش زربافت بر 
تاروپود لباسی از دیار شرق، مینایی 
خوش آواز بر ســفالی از دیار چشم 
بادامی ها، صوری آسمانی بر تکه چوبی 
از قاره كهن یا اینکه نقوشی اسلیمی كه 
فلزی بی جان را جانی تازه می بخشد و 

بر روح كبریایی آن می دمد.
 اما در میان این همه زیبایی نقش اگر 
بخواهیم عصر ظهور صنایع دستی فاخر و شناسنامه دار را بررسی كنیم 
می توانیم به دوران قبل از اسالم در ایران برگردیم؛ دورانی كه رنسانس 
در ایران را بسیار زودتر از رنسانس در اروپا رقم زد و شاید این پیش بینی 
به بیش از ده ها قرن پیش برمی گردد. هیچ زمان و زمیني را نمي توان یافت 
كه اثري از هنر در آن نباشد. گویا آدمي با هنر آفریده شده، با هنر زیست 
كرده و با هنر از این جهان به دیار دیگر شتافته است. این همراهِي انسان 
با هنر حکایت از ارتباط جوهري هنر با انسان دارد. اگر هنر امري عارضي 
براي انسان بود، هرگز چنین تالزمي با آن پیدا نمي كرد. صنایع دستی 
امری بی بدیل از هنرانسان در عرصه های مختلف محسوب می شود كه 
شناسنامه ای بر كار هنری آدمی است. می توان قدمت هنری یک دیار را 
با صنایع دستی و آثار تاریخی آن منطقه برآورد كرد و بر این باور بود كه 
صنایع دستی نقش كلیدی بروز و ظهور تمدن در ممالک را ایفا می كنند. 
اثر هنري، آفریده هنرمند است و هنرمند، مانند هر خالق دیگري، تا جایي 

خالق و آفریننده است كه با اراده و اختیار خود به آفرینش مي پردازد. 

هنر را می توان میانجی صلح و آرامش در میان اقوام وبشریت نام برد و این گوهر 
گرانبها را دستمایه ای برای آرامش جهان دانست. هنرمندان که سرباز این عرصه 

هستند با ارائه آثار هنری خود سفیران فرهنگی آن کشور محسوب می شوند.
این متن را مقدمه ای بر گفتار پیش رو آوردیم تا بااشاره به ارزش صنایع دستی 

بر اجالس هنرمندان در این زمینه تاکید کنیم. 

عکس:
محمد شریف

معاون صنایع دستی سازمان 
میراث فرهنگی استرالیا: 

اعتقادی به مرگ 
صنایع دستی ندارم

»كوین موری« )Kevin Murray (، معاون 
صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی 
استرالیا و اقیانوسیه و مدیر ویراستاری 
مجله » Garland«  در ملبورن استرالیا 
اســت. وی 30 ســال از عمر خود را در 
حوزه صنایع دستی و هنرهای تجسمی 
گذرانده و در ایــن راه تجارب مثمرثمری 
كسب كرده است؛ به طوری كه این روزها 

در قالب ســفیر فرهنگی كشور استرالیا 
به كشورهای مختلف ازجمله كشورهای 
دارای تمــدن كهن هماننــد ایران برای 
تحقیقات بیشتر سفر می كند. كوین موری 
57ساله در حاشــیه هجدهمین اجالس 
جهانی صنایع دســتی در گفت وگویی با 
خبرنگار ما با اشاره به اهمیت صنایع دستی 
در استرالیا گفت: باتوجه به ارزش گذاری 

نهادهای رســمی بین المللی بر قدمت 
صنایع دستی اســترالیا و دارابودن این 
كشور از گنجینه های بزرگ و فاخر دولت 
اهمیتی ویژه برای صنایع دستی قائل است. 
وی همچنین تصریح كرد: صنایع دستی در 
سال های 2015 و 2016 با سود پنج میلیون 
دالر توانســته درآمد خوبی برای كشور 
فراهم كند. كوین مــوری كه اعتقادی به 

اجالس صنایع دستی
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رئیس اجالس جهانی صنایع دستی:

انگلیس باید از ایران در 
صنایع دستی الگو بگیرد

 Rosey( »ُرزی گریــن لیــز«
Green Lees( استاد هنرهای 

تجســمی و صنایع دســتی 
دانشــگاه هنر »لندن« است. 
وی مدت ده ســال است که به 

هنر صنایع دستی و آموزش مشاغل گوناگون مربوط به این 
رشته، اشــتغال دارد. او که هم اکنون ریاست اجالس جهانی 
صنایع دستی را در هجدهمین دوره از این رویداد برعهده دارد، 
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش اصلی صنایع دستی 
و صنعت گردشگری در پیشــبرد اهداف اقتصادی می گوید: 
»یکی از اصلی ترین راه های سنجش پیشرفت اقتصادی انگلیس 
صنایع دستی و توسعه صنعت گردشگری وابسته به آن است.« 
وی با بیان اینکه صنایع دستی در باالبردن تزار اقتصادی کشور 
نقش بی بدیلی دارد، گفت: »سهم   صنایع دستی در باالبردن 
تراز اقتصادی مهم است؛ به طوری که این مهم در بودجه کل 
کشور انگلستان سی وپنج هزار میلیارد پوند را در بر می گیرد  و 
رقم چشمگیری در بودجه محسوب می شود.«                                                          
** چه اقداماتی از سوی دولت یا سایر نهادهای رسمی 
در كشورتان صورت می گیرد تا جوانان تشویق به ورود 
در رشته    صنایع دستی شوند و چه تعداد از جوانان شما 

درحال حاضر اشتغال به این گونه صنایع دارند؟

درحال حاضر در انگلســتان، تعــداد هفده میلیــون نفر به 
صنایع دستی اشــتغال دارند که از این تعداد، یازده میلیون و 
پانصدهزار نفر را جوانان تشکیل می دهند. اکثر این جوانان با 
عالقه خود و سعی و کوشش فراوان به این صنعت روآورده اند. 
دولت هم برای تشویق این جوانان، حمایت های مالی و فکری 
زیادی به عمل می آورد و ســایر نهادهای رسمی نیز کمک و 
همیار دولت هستند. درخصوص وضعیت جوانان باید بگویم 
که  در ایران جای چنین کمک هایی خالی است و دولت باید 

تسهیالت بهتری برای کمک به این قشر تعلق دهد.
** آیا به مرگ برخی از صنایع دســتی به مرور زمان 
و به ویژه در عصر حاضر اعتقــاد دارید و اگر چنین 
است و بر این عقیده هستید كه مرگ دسته ای از این 
صنایع دستی بیش از میزان تولد آن است، چه راه حلی 

برای این موضوع دارید؟ 
گمان می کنم در بخشــی از جواب پرسش قبلی شما درباره 
این موضوع هم صحبت کردم که بایســتی برای زنده ماندن 
همه صنایع دستی، جوانان را ترغیب به حضور در این رشته و 
مشاغل مربوط به آن کنیم. اگر از فناوری های نوینی استفاده 
کنیم که این روزها جوانان از آن بســیار بهره می گیرند، در 
این راه می تواندکمک فراوانی بــه ما کند. حمایت های مالی 
یا حمایت های فکری دولت و ســایر نهادهای رســمی نیز 
به هیچ عنوان نباید از جوانانی که به این صنعت و هنر جهانی 

رومی آورند، دریغ شود.                                                            
** برای تشویق جوانان در ایران به منظور روی آوردن به 
گردشگری و به ویژه صنایع دستی چه پیشنهاداتی برای                 

دست اندركاران این هنر در ایران دارید؟
همان طور که گفتم، خانواده ها باید فرزندان و جوانان خود را 
به عنوان مثال از راه عضویت در کانال هایی خاص در شبکه های 

اجتماعی، تشویق به اشــتغال در زمینه هنرهای تاریخی یا 
صنایع دستی کنند. مدرسه ها و آموزشــگاه هایی در زمینه 
صنایع دستی در تمامی مناطق و شهرهای ایران باید تأسیس 
شوند و جوانان را تشویق به ثبت نام و تحصیل در این مدارس 
کنند؛ برای مثال، می توانیم انجام برخی از پروژه ها را به جوانان 
بسپاریم یا آنان را تشویق کنیم همراه با بعضی افراد خانواده شان 
به انواع صنایع دستی بپردازند یا حتی در اوقات فراغت مدرسه، 

صنایع دستی را پیگیری کنند.                             
** برای گسترش شاخه ها و انواع صنایع دستی در 
كشور میزبان این همایش بین المللی )ایران( و به ویژه 

شهر »اصفهان« چه پیشنهادهایی دارید؟
البته ازلحاظ گســتردگی طیف صنایع دســتی در ایران و 
به خصوص شهر »اصفهان« نمی توانم هیچ پیشنهادی برای 
شما داشته باشم: این شما هستید که با قدرت و جاذبه ای که در 
زمینه صنایع دستی و جذب مخاطب گردشگری دارید، حتی 
می توانید برای من و کشــورم انگلیس پیشنهادهای فراوانی 

داشته باشید.
** به طوركلی وضعیت صنایع دستی و گردشگری 
را در ایــران و به خصوص اصفهــان چگونه ارزیابی 
می كنید و از نظر كمی و كیفی در چه سطحی می دانید؟                                                                                                                                        
صنایع دستی در ایران و شهر »اصفهان«  بسیار اشتیاق برانگیز، 
جذاب، خوش ذوق، هیجان آور، مســحورکننده و رنگارنگ 
هستند؛ به طوری که تمامی آن ها چشم هر بیننده ای را به خود 
خیره می سازند؛ البته باید قدر هنرمندان و هنرهای تاریخی 
خود را از این پس، بیش ازپیش بدانید و همه مسئوالن و مدیران 
هنری برای هنرمندان این رشته، ارج و احترام بیشتری قائل 

باشند.

مرگ صنایع دستی در عصر حاضر ندارد، 
می گوید: اعتقادی به مرگ صنایع دستی 
در كشورم ندارم. شاید برخی از صنایع 
هنری ماشینی استقبال كنند،  اما به اعتقاد 
من در ملبورن اســترالیا صنایع دستی 
زوالی نخواهد داشــت؛ زیرا اكثر مردم 

به دنبال گسترش این هنر هستند.
جایگاه جوانان در عرصه صنایع دستی، 

دیگر موضوعی بود كه این سفیر فرهنگی 
به آن اشاره كرد و در این خصوص گفت: 

در استرالیا صنایع دستی جایگاه ویژه ای 
در بین جوانان دارد؛ زیرا این قشــر به 
سوددهی این هنر واقف هستند. باتوجه 
به این كــه در جوامع مختلــف جوانان 
به دنبال وسایل مدرن ارتباطی و دنیای 
جدید هستند، این وظیفه پیشکسوتان 

عرصه هنر اســت تا جوانان را به سمت 
صنایع دستی سوق دهند و آن ها را راغب 

به حضور در این هنر بی بدیل كنند.
معاون صنایع دستی ســازمان میراث 
فرهنگی اســترالیا در بخــش دیگر 
صحبت های خود با اشاره به جاذبه های 
تاریخی و گردشگری ایران گفت: تا كنون 
سه بار به ایران سفر كرده ام و متاسفانه 

در هر سفر شــاهد آسیب های جدی به 
جاذبه های گردشگری این كشور از جمله 
موزه ها بوده ام كه متاســفانه به آن ها 
رسیدگی نمی شود. صنایع دستی ایران 
به خصوص اصفهان بسیار ارزشمند و غنی 
است و جزو گنجینه های دنیا محسوب 
می شود كه می توان باور داشت در تمام 

دنیا منحصربه فرد است.

داوود شیخ جبلی

مترجم: 
بهروز درب امامیه
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برگزاری هجدهمین اجالس صنایع دستی 
و گردشگری، دســتاورد بزرگی برای شهر 
اصفهان محسوب شد. این اجالس که برای 
نخستین بار در ایران برگزار شد، نشان دهنده 
آینده ای روشــن برای هنرمنــدان ایرانی، 
به خصوص اصفهانی ها و فرصت مناســبی 
برای انتقال مفاهیم فرهنگی از ابزار رســانه ای سالم است. در اینجا منظور از ابزار 
رسانه ای سالم استفاده از هنر خالص و صلح طلب ایرانی است که می تواند احساسات 
بشری را پاالیش دهد و بدین وســیله راه صلح جهانی را باز کند. حضور غرفه های 
خارجی در نمایشگاه باغ موزه چهلستون اصفهان از دو بُعد فکری می تواند بررسی 
شود: اولین سوژه ای که باید درنظر گرفته شود، اجتماعی است که میان ایرانیان و 
اقوام خارجی صورت می گیرد و حاصل این اجتماع می تواند رسیدن به یک فرهنگ 
مشترک باشــد. دومین جهت فکری مورد بحث تقســیم تکنولوژی هنری میان 
هنرمندان و تجار حاضر در این نمایشگاه است که عالوه بر ایجاد چرخه اقتصادی 
مناسب میان دو گروه، می تواند پل ارتباطی خوبی برای رسیدن به همکاری های 
موفقیت آمیز باشد. در همین راستا گفت وگویی داشتیم با یکی از غرفه داران ایرانی 
در نمایشگاه باغ موزه اصفهان که برایمان از ویژگی های مثبت و منفی این نمایشگاه 
درددل کرد.ســیدمهدی حســینی از نجف آباد که ابنیه های قدیمی را معماری 

می کند، وی 35ساله است و به این حرفه اشتغال دارد. 

   جایگاه معماری سنتی در صنایع دستی کجاست؟
 کارهایی که در این غرفه مشــاهده می کنید همه در ســطح بــاالی هنری قرار 
دارند و همیشــه ســعی ما بر این بوده که بتوانیم آثار خود را بــه بهترین نحو به 
مخاطبانمان ارائه دهیم. دررابطه با میزبانــی اصفهان باید بگویم با توجه به اینکه 
در چند نمایشگاه خارجی ازجمله نمایشــگاه های امارات و قبرس حضور داشتم، 
میزبانی اصفهانی ها در اندازه یک نمایشگاه جهانی است؛ اما چند ویژگی نامناسب 
باعث می شود از کیفیت رضایت غرفه داران کاسته شود که ازجمله این ویژگی ها 
می توان به تابش نور مستقیم آفتاب در بعضی از ساعات روز در غرفه ها اشاره کرد. 
این خصوصیت عالوه بر ایجاد گرمای شدید می تواند موجب نارضایتی غرفه داران 
شود. بهتر بود مسئوالن فکری به حال این معضل محیطی می کردند. ویژگی دوم 
اینکه این نمایشگاه به دو بخش تقسیم می شــود و عمال بخش دوم آن که بیشتر 
جنبه داخلی دارد، دیده نمی شــود. نمایشــگاهی با چنین ابعاد اجتماعی نیاز به 
برنامه ریزی های دقیق تر و مســئوالنه تر دارد تا عالوه بر آسایش بازدیدکنندگان 

آسایش غرفه داران را نیز به همراه داشته باشد.
   تقویت روابط فرهنگی به وسیله معماری های چشم نواز

 بر همه آشکار است که ایران یکی از مهم ترین کشورها در زمینه گردشگری است 
و مسلما گردشگران خارجی نیز از این موضوع اطالع کافی دارند؛ اما آنچه این 
موضوع را اهمیت دوچندان می بخشد، حضور مسئوالن رده باال و مقامات مهم 

پنج قاره است که عالوه بر ایجاد فرصت برای تعامل بیشتر در زمینه های مختلف، 
از نظر فرهنگی نیز، معماری ایرانی، تاثیرگذاری مستقیم بر دید آنان دارد و باعث 
شگفتی می شود. در همین رابطه باید به موضوعی اشاره کنم که جای تفکر دارد. 

اجالس صنایع دستی

       گفت وگو با یکی از غرفه داران باغ موزه اصفهان   

اصفهان میزبان خوبی برای اجالس صنایع دستی بود

علی رفیعی وردنجانی
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بهمن نامورمطلق،معاون صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، در 
گفت و گویی اختصاصی با ماهنامه گردشگری سپاهان، بااشاره به این كه مصرف برخی از صنایع دستی 
رو به افول است، گفت: متاسفانه برخی از صنایع دستی، مصرفشان رو به كاهش است و این مسئله 

باعث شده این صنایع كم كم به فراموشی سپرده شوند.

وی در ادامه گفت: نمی توان انتظار داشت صنعتی در دنیا پایدار باشد و مادام العمر پابرجا بماند؛ به همین منظور معتقدیم صنایع دستی به عنوان 
یک موجود زنده، باید هم تولد و هم مرگ داشته باشد.

تاریخ نشان داده است که صنایع دستی از دوره ای به دوره ای دیگر تغییراتی داشته و تغییر سبک و روش داده است: آیا می توان انتظار داشت که 
صنایع دستی در دوران قاجار با صفویه یکی باشد و آیا در هر عصری، صنایع دستی تغییر سبک نداده است؟ به طوری که برخی از آن ها نیز در میان این تغییرات، به فراموشی سپرده 
شده اند. وی با تاکید بر اینکه »نباید سهراب کشی در میان صنایع دستی رواج داشته باشد«، گفت: مواظب باشیم آن صنایعی که وقت منسوخ شدن آن ها نرسیده، ازبین نروند و باید 
برای حفظ آن ها تالش کنیم. ما در جامعه خود، اندیشه سهراب کشی داریم: یعنی رســتم به عنوان نسل قدیمی، اجازه رشد نسل جوان را نداده است و این تفکری کامال غلط است؛ 

درصورتی که باید صنایع دستی نوین، اجازه ورود به بازار را داشته باشند.
اینکه بخواهیم گذشته را مرور کنیم و به فکر ورود صنایع دستی جدید نباشیم، تفکر اشتباهی است. نسل نو هنرمندان صنایع دستی آمدند و این اجازه را دادند تا تولد صنایع دستی 
بیش از مرگ آن باشد. این مقام مسئول در پایان این بخش از صحبت های خود گفت: برای دادن تسهیالت در حوزه صنایع دستی به کارگاه های کوچک، هیچ محدودیتی نداریم و 

هرکس شرایط گرفتن این تسهیالت را داشته باشد، می تواند از آن استفاده کند.

هرگاه یک گردشگر خارجی برای بازدید از غرفه های ایرانی 
اقدام می کند، برخورد اول غرفه دار می تواند در نوع واکنش 
آن گردشگر به آثار به نمایش گذاشته شده بسیارتاثیرگذار 

باشد. تمامی غرفه داران ایرانی باید چگونگی برخورد با 
گردشگران را بدانند و فقط در این صورت است که می توان 
آثار هنری را به گونه ای که شایسته است، به معرض نمایش 
گذاشت. خوشبختانه هنر باعث بروز نشانگرهای فرهنگی 
در جامعه می شود و چنین نمایشگاهی فرصت خوبی برای 

ارزیابی و شناخت پتانسیل ها در این زمینه است.

   هنرمند باید به اثر خود وفادار باشد
هنرمند باید توانایی دفاع از اثر خود را داشته باشد: در درجه 
اول شاید گردشگران خارجی از آثار این چنینی که در غرفه 
مشاهده می کنید، هیچ اطالعی نداشــته باشند و به راحتی 
از کنــار آن عبور کنند؛ امــا این وظیفه غرفــه دار و هنرمند 
است که با راهنمایی درســت و تاثیرگذار طوری گردشگر را 
هدایت کنند که وی تمایل به بازدید از آثار و حتی ســفارش 
در این زمینه را داشته باشــد. از مسئوالن مربوط تقاضا دارم  
به هنرمندان اهمیت بیشتری بدهند؛ زیرا تنها هنر است که 

می تواند آبروی فرهنگی یک جامعه را حفظ کند.

  معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

 تولد صنایع دستی ما بیش از مرگ آن است

داوود شیخ جبلی
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میراث فرهنگي، حقیقت فرهنگي و هویت هر ملت است 
و ركن اساسي آن به شمار مي رود و از این نظر حائز اهمیت 
است كه در مقابل یکسان سازي فرهنگي در جهان مقاومت 
می كند و با حمایت از تنوع فرهنگي و توجه به آن،  عالوه 
بر ایستادگي در برابر جهاني ســازي، از هویت فرهنگي 

پاسداري مي كند.

میراث فرهنگي ناملموس در اقدام ها، نمایش ها، ابزارها، دانش، 
مهارت ها، اشــیا و مصنوعات دســتي متبلور می شــود. باوجود 
تولید صنایع دســتی مرغوب و باکیفیت، نبود گفتمان و دیپلماسی بین المللی موجب شده تا ایران در 
بازارهای جهانی صنایع دستی حضور کمرنگ داشته باشد. سهم ایران از بازارهای جهانی صنایع دستی 
در یک ســال 500 میلیون دالر است؛ درحالی که چین و هند در هرســال چهارمیلیارد دالر از فروش 
صنایع دستی در بازارهای جهانی درآمدزایی می کنند. می گویند برگزاری اجالس شورای جهانی صنایع 
دستی در اصفهان فرصتی برای سهم خواهی صنایع دســتی ایران به ویژه اصفهان در بازارهای جهانی 
بود؛ ازاین رو  بر آن شدیم تا در میزگردی در دفتر روزنامه نسل فردا با حضور آقایان جعفر جعفرصالحی 
معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، عادل دهدشتی کارشناس ارشد ارتباطات و برند و عضو 

کمیسیون گردشــگری و برند شهری و 
خانم ها مهری اذانــی عضو هیئت علمی 
دانشــگاه آزاد نجف آباد، سحر موحدی 
دانشــجوی دکتری برنامه ریزی شهری 
و مدیر گروه مطالعات گردشــگری شهر 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و معصومه 
صابــری مدیرعامل انجمــن مینانگاران 
نقش جهان به تاثیرات میزبانی شــورای 
جهانی صنایع دســتی و نقش دیپلماسی 
فرهنگــی در توســعه صنایع دســتی 

بپردازیم.

اجازه دهید با این سوال آغاز 

کنیم که به واقع میزبانی نشست 

شورای جهانی صنایع دستی چه 

منافعی برای ما داشت؟
جعفر صالحی: جدا از بحث تبادل فرهنگ 
و عقاید که بــا این چنیــن ارتباط هایی 
حاصل می شــود ما این فرصت را فراهم 
کردیم که هنرمندان با یک زبان مشترک 
به نام هنر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و 
به واسطه آن با هم ارتباط برقرار کنند. از 
طرفی اگر نمایندگان شــورا تردیدی در 
جهانی بودن صنایع دســتی در اصفهان 
داشــتند به وسیله نمایشــگاهی با 13۲ 
رشــته هنری که اکثریت آن ها متعلق به 
اســتان اصفهان بودند، بدان یقین پیدا 
کردنــد؛ به گونه ای که بــه تعبیر یکی از 
مهمانان خارجی، اصفهان دایره المعارف 
هنر است و هر یک از غرفه ها به منزله یک 
صفحه از این کتاب هســتند؛ لذا توانایی 
ایران و اصفهان که دوسوم صنایع دستی 
دنیا را در خود جای داده به وضوح پدیدار 
شد. از طرف دیگر این تجربه ای موفق بود 
تا بخش دولتی و بخش خصوصی بتوانند 
در کنار یکدیگر قرار گیرند و باب جدیدی 
باز شــود. این رویدادی بود که بعد از 50 
سال عضویت در شورا در اصفهان رخ داد 
و شاید تا 100 سال آینده دیگر در ایران 

اتفاق نیفتد.

صادرات صنایع دستی قبل از 

سال ۹۲ کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر در 

سال بود و در دولت تدبیر و امید به 

۲۰۰ میلیون دالر افزایش یافت؛ ولی 

گویا همچنان در این مقوله با مشکالتی 

رو به رو هستیم. 
جعفر صالحــی: در بحث صــادرات باید 
بگویم کــه وظیفۀ دولت بسترســازی و 
اطالع رسانی اســت؛ لذا اتاق بازرگانی به 
این منظور ایجاد شــده است تا رابط بین 
دولت و بخش خصوصی باشد. نمی توان 
انتظار داشت کسی که تولیدکننده است 

در میزگرد مجله گردشگری سپاهان بررسی شد:

دست آفریده های ه�ی 
نیازمند دست نوازی

عکس:
محمدشریف

بهاره بستام رخ
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بازاریاب هم باشــد. باید دیــد علمی به 
صنایع دستی داشت: چه در بخش طراحی 
و چه تولید و فروش. تولیدکنندگان ما در 
بخش تولید بســیار حرفه ای هستند؛ اما 
این مهم است که ارتباطشان برای فروش 
را درســت برقرار کنند و از کارشناسان 
این حوزه اســتفاده ببرند؛ چراکه آن ها 
هســتند که می دانند سلیقه بازار جهانی 
در کدام نقطه به چه صورت اســت. باید 
آثار فاخر شناسنامه دار تولید کرد تا امکان 
کپی برداری به حداقل برســد؛ همچنین 
باید به بسته بندی صنایع دستی توجه ویژه 
داشت. باید علم و آگاهی هنرمندانمان را 
باال ببریم و کارهــا را به صورت تخصصی 
به اهلش بســپاریم تا بتوانیــم در بحث 
صادرات موفق باشــیم. آمــار می گوید 
صادرات ســالیانه صنایع دســتی 350 
میلیون دالر اســت که برنامه ریزی شده 
تا پایان برنامه ششم به یک میلیارد دالر 
برســد؛ اما همه اینها نیازمند بازنگری، 

حرکت علمی و عزم جدی است.
الزم به ذکر است که ســه درصد مالیات 
بــر درآمــد مســتقیم فروشــندگان 
تعلــق می گیرد؛ ولــی در بحــث تولید 
صنایع دســتی هیچ گونــه مالیاتــی به 

تولیدکننده تعلق نمی گیرد. 
دهدشــتی: صنایع دســتی اگر بخواهد 
تبدیل به یــک صنعت درآمدزا شــود، 
مشــکلش مالیــات و عــوارض گمرکی 
نیست: به دلیل فروش سنتی و باواسطه 
صنایع دستی سود کمی عاید هنرمندان 
می شــود. فروش صنایع دستی به صورت 
ری اکســپورت و فروش چمدانی صورت 
می گیرد و تابه حال به آن به چشــم یک 
صنعت تجاری نگریســته نشــده است. 
زمانی که صنایع دســتی صرفا هنر دیده 
شود ماهیت حمایتی از آن متفاوت است؛ 
ولی اگر اعتقاد داریم که می توان به چشم 
یک صنعت به آن نگاه کرد باید اولویت ها 
و سیاســت گذاری ها را تغییــر دهیم و 
به گونه ای متفاوت تر عمل کنیم. چین و 
هند که به نوعی رقبای اصلی ما محسوب 
می شــوند خال مهمی را که مــا نیز با آن 
مواجه هستیم، برای خود پرکرده اند و آن 
چیزی نیست جز بازاریابی؛ لذا متولی امر 
بازاریابی برای صنایع دســتی باید هرچه 

زودتر مشخص شود.

جعفر صالحی: ری اکسپورت یک عامل درونی دارد 
و یک عامــل بیرونی. سیاســت گذاری های کالن و  
تحریم ها عامل بیرونی محسوب می شوند. ما در پس 
شرایط مجبور شدیم کاالی خود را ابتدا به کشوری 
دیگر صــادر و از آنجا با نام دیگری به کشــور مقصد 
ارســال کنیم؛ اما عامل درونی آن خودمان هستیم 
که اثر بی کیفیت خود را به دنیــا عرضه می کنیم و 
باعث می شــویم اعتماد به هنر ما در دنیا از بین برود 
و این گونه می شــود که اثر باکیفیت مان هم ارزش 
خودش را از دســت می دهد و تر و خشک کنار هم 

می سوزند.
صابری: ما نیز برای صادرات واسطه داریم؛ ولی با تمام 
مشکالتی که صادرات مجدد برای ما دارد خوشحالیم 
حداقل یک نفر هســت که خریدار هنر باشد؛ چون 
اکثر تاجران بزرگ به خرید و فروش کاالهای صنعتی 

عالقه دارند.

نمایشگاه یا بازارچه؟
دهدشتی: من به این نمایشگاه بین المللی، بازارچه 
می گویم. وقتی آخر سال به کارنامۀ کاری خود نگاه 
می کنیم می بینیــم که مجــری برگزارکننده ده ها 
نمایشگاه و نشســت جهانی بوده ایم؛ ولی خروجی 
تجاری از آ ن ها نداشته ایم.اگر می گوییم این نشست 
رویدادی بود که ممکن است تا 100 سال آینده دیگر 
در ایران برگزار نشــود ما االن چــه کار کرده ایم که 

منفعت 100 ساله ببریم؟
موحــدی: این طــور برنامه ریــزی و ایجــاد چنین 
نمایشــگاهی به واقع در دنیا منسوخ شــده است. با 
یک سری داربســت و بنر نمایشــگاهی، نمایشگاه 
بین المللی ایجادکردن در خور شان اصفهان نبود. باید 
یک بانک اطالعاتی از هنرمندان به دست می آوردیم 
تا برای برگزاری چنین رویدادی از آنان دعوت و یک 

فضای تعاملی غنی ایجاد می کردیم.
صابری: ما تصور یک نمایشــگاه خــاص و ایده آل را 
داشــتیم که بتوانیم با هیئت هــای خارجی ارتباط 
برقرار کنیم و قرارداد ببندیم. جــدای از این موارد 
مکان نمایشگاه هم به خوبی درنظر گرفته نشده بود 
و توریستی می گفت: شلوغی بیش از حد فضای موزه 
اجازه نمی دهد به درستی از آن بازدید و عکاسی کنم. 
هنرمنــدان منتظر اتفاقات خوب بودنــد؛ ولی... . ما 
کارمان قلم دست گرفتن است؛ لذا باید نهادی باشد 

که برای بازاریابی و فروش به کمک ما بیاید. 

حلقه مفقوده این زنجیره چیزی نیست جز 

استراتژی

دهدشــتی: حلقه مفقوده در درجه اول استراتژی و 
در درجه دوم ارتباط صحیح و هدفمند است. اصوال 
در کشور ما برنامه ها به صورت نقطه ای درنظر گرفته 
و عمل می شــوند و هیچ ارتباطی با هم ندارند. وقتی 
اســتراتژی درست تعریف شــود ارتباط هم درست 
شــکل می گیرد؛ همچنین نقش نهادها و افراد هم 
درست تعریف می شود. متاسفانه متولیان مختلفی 
وجود دارند که بــا  هم همــکاری الزم را ندارند. در 
حوزه صنایع دســتی نقش NGO ها، اتحادیه ها و 
صنوف اصال درنظر گرفته نشــده است. اگر با همین 
نگاه بخواهیــم پیش برویم تا 100 ســال آینده هم 

نمی توانیم چیزی را جایگزین نفت کنیم. 
بخش خصوصی زمانی می تواند به درستی فعالیت کند 
که امکانات و داده های مورد نیازش را در اختیار داشته 
باشــد. باید بپذیریم که در پانزده سال اخیر کشور 
در شــرایط خوبی به لحاظ اقتصادی و سیاسی قرار 
نداشته و ما االن تالش می کنیم تا دوباره خودمان را 
به دنیا اثبات کنیم؛ لذا استراتژی میزبانی این نشست 
در درجه اول اســتراتژی اثبات )پایین ترین ســطح 
بازاریابی( بود و بعد معرفی و ترویج محصول؛ اما آیا 
االن می دانیم در دو ســال آینده چه استفاده هایی 

می خواهیم از این نشست داشته باشیم؟ 
موحدی: اگر هنرمندان بیشتری از کشورهای جهان 
با برنامه درســت و هدفمند به این نشســت دعوت 
می شدند به راحتی می شد از تعدد واسطه ها کاست و 

مستقیم وارد تبادل و تجارت شد. 
دهدشتی: دقیقا همین طور اســت؛ چون استراتژی 
خاصی نداریم و اصال نمی دانیم می خواهیم هنرمند 

حضور پیدا کند یا عرضه کننده؟ 

چه باید کرد ؟
موحدی: باید صنایع دســتی را ســطح بندی کرد. 
صنایع دســتی مــوزه ای، صنایع دســتی مصرفی و 
کاالهای هنری که صرفا جنبه هنری و نمایش اصالت 
و فرهنگ را برعهده دارند هر کدام یک سطح هستند. 
باید تک تک اینها برنامۀ خاص خودشــان را داشته 
باشند. باید به هنرهای دستی کاربردی تر نگاه کنیم 

و آن ها را با سایر اقالم مصرفی تلفیق کنیم.
 این یک فاجعه است که در شهر جهانی صنایع دستی 
که دوسوم صنایع دستی جهان را به خود اختصاص 

داده، موزه صنایع دستی وجود ندارد. 
دهدشتی: نزدیک به دو دهه است که گفته می شود 
طبقه بــاالی نقش جهــان را باید تبدیــل به موزه 
هنرهای سنتی بکنیم و تا به حال ده ها وزیر و مسئول 
دولتی قول آن را داده اند؛ ولی هنوز شاهد برداشتن 

گامی در جهت آن نبوده ایم.
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موحدی: در شهر اصفهان بازارچه ها و راسته های مختلفی وجود دارد 
که به طور تخصصی روی هنر خاصی تمرکز دارند و فعالیت می کنند؛ 
لذا زیرساخت موجود اســت؛ فقط باید آن ها را به هم مرتبط کرد تا 

سینرژی حاصل شود. 

بازاریابی؛ کلید حل مشکالت
دهدشتی: اولیه ترین الزمه بازاریابی یک محصول از دید تجاری این 
است که هنرمند ما سلیقه مشتری را بشناسد و بر طبق آن محصول 
خودش را تولید کند. وقتــی نیاز را بشناســیم، می توانیم در نحوه 
طراحی، بســته بندی، حمل و ارائه تخصصی عمل کنیم. باید برای 
ترویج و تبلیغ محصول روند تولید محصول نمایش داده شود تا ارزش 
هنری آن بیشتر نمود پیدا کند. بخش عمده تبلیغ و ترویج ما فارسی 
است! این یک اشتباه بزرگ است؛ چون بازار خود را نشناخته ایم.در 
همین نمایشگاه دیدیم که اکثر غرفه ها بروشور فارسی ارائه می دادند. 
آیا در یک نمایشگاه بین المللی می خواستیم محصولمان را به خودمان 

معرفی کنیم؟! 
جعفرصالحی: تولیدکنندگان باید قبول کنند که در فاز بسته بندی 
و معرفی محصول و بازاریابی دچار ضعف هســتند و به علم روز آگاه 
نیستند. مســئولیت این امر به نظر من باید به اتاق بازرگانی سپرده 
شــود. جایگاه اتاق بازرگانی آن طور که باید معرفی و شناخته نشده 
اســت و هنرمند صنایع دســتی ما هنوز کامال برایش جانیفتاده که 

می تواند از این مکان و کارشناسان آن بهره ببرد. 
دهدشتی: متاسفانه در سال های اخیر در میدان نقش جهان نمایشی 
که سال ها قبل توسط استاد کار برای تولید محصول در همان مکان 
صورت می گرفت ازبین رفته و این ضرر بزرگی به خصوص بازاریابی به 

صنایع دستی زده است. 
اذانی: بایــد کاری کرد که گردشــگر بتوانــد در کارگاه های تولید 
صنایع دستی حضور پیدا کند و حتی ســهم کوچکی در تولید آن ها 
داشته باشد. این باعث آشنایی بیشــتر و درک ارزش هنری آن کاال 
می شود. می توان سایت هایی ساخت که در آن به زبان های مختلف 
مراحل تولید صنایع دستی گوناگون به همراه عکس و فیلم شرح داده 
می شود؛ ســپس این عکس و فیلم ها را در البی هتل ها به طور مرتب 

پخش کرد یا روی یک سی دی به گردشگران هدیه داد. 
موحدی: باید کارگاه های تعاملی ایجاد کنیم؛ زیرا گردشگر خارجی 
حتی حاضر اســت بابت تجربه ای که در فرآیند تولید صنایع دستی 
کسب می کند پول پرداخت کند و حتی آن مشارکت منجر به خرید 

کاال می شود. 

دیپلماسی فرهنگی؛ راهکاری برای توسعه صنایع دستی
اذانی: در زمینه دیپلماســی فرهنگی در درجه اول باید بدانیم با چه 
حربه هایی می خواهیم عمل بکنیم. دیپلماسی فرهنگی یک قدرت 
نرم است که باید آن را در مقابل قدرت سخت قرار دهیم. با زور و جنگ 
و تهدید کاری از پیش نمی رود. ما دوگونــه فرهنگ داریم: فرهنگ 
قبل از اسالم یا باستانی و فرهنگ ایرانی اسالمی که این دو از جهات 
گوناگون با هم مشترکاتی دارند. مظهر این مشترکات را می توان در 

صنایع دستی یافت. 
من ایرانی اگر هنر ســرزمین خودم را نشناسم نه می توانم ارزش آن 
را درک کنم و نه مبلغ خوبی برای آن باشــم و نه فروشنده خوبی. به 
اعتقاد من در ابتدا دیپلماسی فرهنگی باید بین استان های ما برقرار 
شود. خواهرخوانده ها حتما نباید کشورهای خارجی باشند؛ به عنوان 
مثال، هنرمندان اصفهانی و شیرازی هر دو در خاتم کاری تبحر دارند. 
حال فکر کنید یک هم افزایی میان این هنرمندان ایجاد شود و علم 
و تجربه خود را با هم به اشــتراک بگذارند. وقتی شهرها و استان ها 
به واسطه تعامل با هم آگاه تر شــوند دیپلماسی ملی و بین المللی نیز 

به شکل صحیح و کارآمدی به وجود می آید. 

آموزش ابزار اصلی دیپلماسی فرهنگی
اذانی: یکی از ابزارهــای اصلی و تاثیرگذار در دیپلماســی فرهنگی 
آموزش است. باید به هنرمندان، فروشندگان و حتی مردمی که در 
میدان نقش جهان حضور دارند نحوه رفتار با گردشــگران را آموزش 

داد. 
باید آموزش دهیم که اشــکالی ندارد در هتل هایمــان پرچم ها یا 
مظاهری از کشورهای مختلف قرار دهیم. با این کار گردشگر به محض 
ورود حس می کند به سرزمین آشــنایی وارد شده است که برای او 

و کشورش احترام قائلند. 
هدیۀ کوچکی که روی آن 
هم برج ایفل نقش بسته 
باشــد و هم پل خواجو، 
دوســتی و محبت را زیاد 

می کند. 

؛  ت تبلیغــا

تاثیرگذاری بی مانند
دهدشتی: تولید محتوا و 
خوراک برای رسانه هایی 
که امــروزه تصمیم ایجاد 
می کننــد بســیار مهم 
است. اولین نقطه تماس 
هر کســی کــه اصفهان 
را نمی شناســد از طریق 
اینترنت است. اگر تالش 
نکنیم توصیف درســتی 
در فضاهــای مجــازی 
از شــهرمان ارائه دهیم، 
در عمل فرصــت جذب 
گردشگران بســیاری را 

ازدست می دهیم 
نــی: خوشــبختانه   اذا
برجــام خیلــی دیدها را 
درباره ایــران تغییر داد و 
پای گردشــگران زیادی 
را بــه ایــران بــاز کرد. 
تبلیغات منفــی علیه ما 
باعث می شد گردشگران 
زیادی ندانســته از ایران 

روبازگردانند.
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عکس:کافه تئاتر
سیامک رضاپور

آوا منتظر

كافه گردی این ماه ما به كافه تئاتر ختم شــد؛كافه ای در خیابان چهارباغ 
عباسی؛كافه ای حرفه ای و دوست داشــتنی.در میانه راه چهارباغ از رواق 
بلندآجری كه بگذری، ورودی سرای هشت بهشت بویی گرم دست به شانه ات 
می زند.پله ها را كه باال می آیی ســه صندلی چوبی می بینی با میزی گرد و 
گلدانی با گل های صورتی ریز كنارهم جلوی در چوبی.از الی پرده های نیمه 
كشیده میزها را می بینی با رومیزی قرمزچهارخانه و چندنفری كه هركدام 
دور میزی نشسته اند.دستگیره را كه بچرخانی عطر دانه های قهوه و عود در 
 سرت می پیچد.پشت میزی می نشینی.زیر نور گرم و مالیم و از اینجاست كه 
كافه گردی ات معنا به خود می گیرد.كافه تئاتر كافه ای برای گذراندن لحظات ناب همراه با یک قهوه منحصر به فرد 

است؛ البته میان وعده های خانگی این كافه هم طرفداران زیادی دارد.

 چهارباغ عباسی، خیابان چهارباغ عباسی، روبه روی خیابان شیخ بهایی، سرای هشت بهشت، طبقه اول
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 لذت شام  ایرانی 
در ملک سلطان جارچی باشی

گردشگرانی كه به اصفهان می آیند دوست دارند غذایشان را هم مانند اقامت در یک شهرتاریخی در یک جای سنتی سرو كنند.یکی از دیدنی ترین  
حمام های اصفهان كه تبدیل به رستورانی سنتی شده حمام ملک سلطان جارچی باشــی است.در خیابان حکیم از هركس كه سراغ  ملک سلطان 
جارچی باشی را بگیری نشانی اش را بلد است؛حمامی سنتی در كوچه باغ قلندرها كه قدمتی به اندازه میدان امام دارد.این حمام كه جنب مسجد 
حکیم واقع شده است یکی ازحمام های قدیمی شهر اصفهان است كه با قدمت 400 ساله اش در زمان خود بزرگ ترین حمام شهر نیز بوده است. حمام 
جارچی باشی دارای دو قسمت مردانه و  زنانه و سال ساخت آن همزمان با میدان امام اصفهان   است. ملک سلطان جارچی باشی به غیر از حمام یک مسجد 
نیز در بازار بزرگ اصفهان ساخته است كه كتیبه سردر آن نام »شاه عباس اول« و » ملک سلطان جارچي باشي«  را كه باني ساختمان مسجد بود دربردارد 
و داخل آن تزئینات كاشي كاري معرق دارد وسال ساخت آن نیز 1019 ه .ق ذكر شده است . عملیات مرمت حمام سنتي ملک سلطان جارچي باشي 
جهت كاربري رستوران سنتي و تاالر پذیرایی و گردشگری از سال 1382 با هزینه چهارمیلیارد و 350 میلیون تومان آغاز شد و این سفره خانه سنتی 
اسفندماه سال 90رسما افتتاح شد. رستوران و سفره خانه سنتی ملک سلطان جارچی باشی ظرفیت پذیرایي از 300 نفر گردشگر و میهمان را به طور همزمان دارد. احداث پاركینگ خودرو و 
فروشگاه هاي صنایع دستي و سوغات اصفهان وهمچنین تکمیل مراحل مرمت حمام برای امکان اقامت گردشگران از پروژه هاي آینده این مجموعه است. سفره خانه سنتی جارچی باشی 
در مدت كوتاهی كه از افتتاحش می گذرد گردشگران زیادی را جذب خود كرده  است و از سفیران كشورهای فرانسه و آفریقای جنوبی تا بازیگرانی مانند رامبد جوان و سحر دولتشاهی و 

حتی سامان گلریز از مشتریان این سفره خانه سنتی هستند. 
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عکس:رستوران آرک 
آوا منتظر

الهام شهیدان

كوچه جلفا را هرچقدر بیشتر ببینی باز هم كم است.این كوچه بعد از میدان 
نقش جهان، یکی از بهترین و خاطره ســازترین محله هــای اصفهان برای 
گردشگران است. اگر می خواهید بعد از بازدید و لذت بردن از كلیسای زیبای 
وانک، یک وعدۀ خوشمزه یا نوشیدنی های تازه در محیطی منحصربه فرد و 

چشم نواز نوش جان كنید، شک نکنید كه آرك بهترین انتخاب ممکن است.
این كافه رســتوران نه تنها منوی خوب و وسوسه انگیزی دارد،  بلکه محیط 
فوق العاده، به خصوص فضای بیرونش، لذت غذاخوردن و استراحت كردنتان 
را چند برابر می كند.این خانۀ قدیمی با بازسازی تبدیل به فضایی عالی برای 
گردشگران شده است؛ به خصوص گردشگرانی كه در پاییز امسال به اصفهان 

می آیند، می توانند از تراس زیبا و غذای باكیفیت این رستوران لذت ببرند.

محلی خاطره انگیز برای پاییزگردی در اصفهان
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پاتوق کتاب 

تصویر ایران و ایرانی از 
نگاه مسافران خارجی

علی اصغر حقدار در کتاب »تصویر ایران و ایرانی از نگاه مسافران خارجی« نوشته های سیاحان مختلف را در پنج فصل مجزا شامل جاذبه های اقلیمی، 
آداب و رسوم اجتماعی، باورهای شخصی، اماکن دینی و آثار باستانی و شــیوۀ زیستی مردمان این سرزمین گردآوری کرده است. این کتاب در 350 

صفحه در اردیبهشت 95 در کشور ترکیه منتشر شد که در نوع خود اثری تحلیلی و روشمند در باب سفرنامه هاست.
 مبنای پژوهش حقدار در این کتاب، بررسی و تحلیل گزارش های سیاحان خارجی از ایران زمین در دوران صفویه است؛ زیرا پس از فراز و نشیب های 
فراوان در دوره های پیشین، در این برهۀ تاریخ، ایران به یک حکومت مرکزی و مقتدر دســت یافت و در همین ایام گردشگران غربی در پی شناخت 
مشرق زمین، راهی این دیار شــدند. علی اصغر حقدار در مقدمۀ »تصویر ایران و ایرانی از نگاه مســافران خارجی« می نویسد: سیاحان تمام الیه های 
زیستی و فرهنگی ایران را به قلم کشیدند و از هیچ نکته ای در آداب ورسوم و اخالقیات و دینداری و ملک داری ایرانیان فروگذار نکردند و محسنات و 
عیوب ایرانی را در یادداشت های خود ثبت کردند و آن سفرنامه ها در تحوالت معرفتی به ایران و ایران شناسی و باستان شناسی ایران زمین تبدیل شدند و شخصیت های مهمی چون آلبرت 
اومستند، پی یر بریان، دیاکونوف، دومزیل، هانری ماسه و... تا آنجا مجذوب ایران و ایرانی شدند که تمام عمر خود را صرف شــناخت ایران و ایرانی کردند. بی تردید با ایجاد روابط در قرن 
چهارده میالدی، ایران در راه عصر جدید قرار گرفت و همان طور که هانس روبرت رویمر، خاورشناس آلمانی در تحقیق عالمانۀ خود آورده است، مراودات ایران با دنیای رنسانس، ایران زمین 

را بیش ازپیش به اروپایی شناسان معرفی خواهد کرد.

بهاره بستام رخ

معرفی کتاب
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دولتخانه صفوی

فصل چهارم
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 سفری مجازی به دولتخانه صفویه: 
موزه هنرهای معاصر، چهلستون، 

تاالرتیموری

چهلستون اصفهان | عکس : محمد شریف
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The
Safavid

با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان



بازار قیصریه اداره مالیات و دارایی مسجد امام خمینی)ره(

بازار هنر بانک سپه مسجد شیخ لطف اهلل

مدرسه چهارباغ بانک تجارت توحیدخانه

هتل عباسی بانک ملی عمارت عالی قاپو

استانداری پاسگاه موزه هنرهای معاصر

مدرسه سعدی كتابخانه مركزی تاالر اشرف

ساختمان شهرداری مركزی مجموعه ورزشی آزادی موزه هنرهای تزئینی)ركیب خانه(

دبیرستان بهشت آیین اداره آموزش و پرورش چهلستون

عمارت هشت بهشت پاسگاه موزه تاریخ طبیعی )تاالر تیموری(

مجموعه عباسی مراكز درمانی نور و حضرت علی اصغر)ع( عمارت سردار اعظم

 ازجمله آثار بسیار مشهور اصفهان در دوره صفویه، دولتخانه صفویه و محور 
چهارباغ است که مجموعه ای از باشکوه ترین کاخ ها و عناصر شهری پایتخت 
امپراطوری صفویه را در خود جای داده و از عناصر مهم محور تاریخی شهر 
اصفهان است که متاســفانه در طول زمان دستخوش تخریب و مداخالت 
بسیاری شده  و بخش زیادی  از عناصر و اجزای آن ازبین رفته اند؛ به همین 
منظور و با هدف احیای بخشی از هویت تاریخی شهر اصفهان، طرح احیاء 
دولتخانه صفوی از سال 1393 به طور جدی در دستور کار نهادهای مربوط 
قرار گرفت.درادامه به معرفی چند بنای تاریخــی موجود در این محدوده 

می پردازیم:

دولتخانه صفویه

عالوه بر ابنیه و آثار بسیار متعدد تاریخی كه از گذشته در شــهر موجود است، فضاها و عناصر 
معماری باشکوه دیگری نیز در اصفهان وجود داشته كه دست روزگار منجر به نابودی و تخریب آن 
شده است؛ حال آنکه بسیاری از این ابنیه و آثار فاخر در اسناد و مدارك تاریخی موجود توصیف 

شده و اطالعات زیادی جهت احیای آن ها موجود است.
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تاالر تیموری

عکس:
محمد شریف

در جنوب خیابان استانداری و در 
مجموعه دولتخانه، عمارت زیبا و 
جالب تاالر تیموری واقع شده است. 
این بنا كه طی سالیان متمادی شکل 
و كاربرد اصلی خود را از دست داده 
است هنوز هم به نام تاالر تیموری 

نامیده می شود.
اكثر محققین و پژوهشگران این اثر 
را از بناهای دوران تیموری می دانند. آن ها عقیده دارند تیمور هنگام 
یورش های خود به اصفهان و نوادگانش موقع اقامت در این شهر به 
دلیل آب و هوای خوش اصفهان عمارات و كاخ هایی ســاخته اند كه 

تاالر تیموری یکی از آن هاست. 

Sepahan tourism
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آنچه محقق است اینکه در دوران صفویان و بعد از این خاندان 
تغییراتــی در بنا به وجود آمــده و الحاقاتی بــه آن اضافه یا 

قسمت هایی از آن كاسته شده است.
مؤلف كتاب »آثار ملی اصفهان« این بنا را از آثار تیمور گوركانی 
می داند كه بعد از قتل عام مردم اصفهان دســتور احداث آن را 
در مجاورت باغ نقش جهان صادر كرده است. از آن زمان برخی 
از مورخین دوران صفوی از این بنا به نام »چهارحوض« اســم 
برده اند؛ زیرا در جلوی تاالر آن حوض آبی وجود داشــته كه به 

چهار حوض معروف بوده است.
این عمارت با تزئینات بســیار جالب كه از نوع قطاربندي های 
گچی است، سنگاب بسیار نفیســی دارد كه با خط نستعلیق 
برجسته و زیبا، اشعاری با تاریخ 1056 هجری قمری بر بدنه آن 

نوشته شده است.
در دوران حکومت پهلوی تاالر تیموری محل لشکر و سربازان 
بود كه در ســال 1327 هجری شمســی به باشــگاه افسران 
اختصاص یافت و همزمان با آن بــه تقلید از مینیاتورهای كاخ 
 چهلستون تابلوهای مینیاتور را به تزئینات آن اضافه كرده اند. 

   بر دیوار مقابل ایوان شرقی لوح سنگی مرمرین بر دیوار نصب شده كه نشان می دهد در سال هزار و سیصد و بیست و هفت به دستور 
محمدرضا شاه پهلوی این بنا تعمیر و بازسازی شده است. سنگاب بسیار نفیس و زیبای بنا دارای اشعاری زیبا است كه به خط نستعلیق 
برجسته روی آن حجاری شده است. این سنگاب وسط یکی از باغچه های این كاخ در ضلع جنوبی، زینت بخش عمارت است.  این تاالر كه 

چندین دوره از هنر معماری اسالمی را به تصویر می كشد، اكنون در اختیار موزه تاریخ طبیعی اصفهان است.
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باغ چهلستون اصفهان نمونه  ای از یک باغ سلطنتی از دوره صفوی است كه 
اكنون آن را كاخ چهلستون یا باغ موزه چهلستون نیز می نامند. كاخ چهلستون 
در میدان امام حسین، خیابان استانداری اصفهان واقع شده است و بالغ بر 67000 
متر مربع مساحت دارد . این بنا در سال 1057 هجری یعنی دوره شاه عباس اول 
صفوی تاسیس و در سلطنت شاه عباس دوم صفوی، ساختمان آن تکمیل شد و 
در ساختمان موجود مركزی، تغییرات كلی داده شد و تاالر آئینه، تاالر 18 ستون، 
دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تاالر آئینه، ایوان های طرفین سالن پادشاهی و 
حوض بزرگ مقابل تاالر با تمام تزئینات نقاشی و آئینه كاری و كاشی كاری دیوارها 

و سقف ها افزوده شد.

چهلستون صفویه
   وجه تسمیه کاخ چهلستون 

ایوان اصلی بر بیست ستون استوار است. بسیاری از محققین 
وجه تسمیه کاخ را انعکاس بیست ســتون بر استخر زیبا و 
بزرگ عمارت می دانند؛ البته نقشــی که عــدد 40 در ادب 
فارسی دارد )این عدد نشــان تعدد و کثرت است( نیز شاید 

دلیل دیگری بر نامیده شدن عمارت به چهلستون باشد.
عکس:
محمد شریف
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مجلس پذیرایی شاه طهماسب از همایون 
پادشــاه هند، نبرد چالدران مابین شاه 
اسماعیل و ســلطان سلیم خان امپراطور 
عثمانی، مجلس پذیرایی شاه عباس اول 
از فرمانروای ترکستان ولی محمدخان، 
مجلــس پذیرایی شــاه عبــاس دوم از 
فرمانروای ترکســتان نــدر محمدخان، 
جنگ کرنال مابین نادرشــاه افشــار و 
محمدشاه گورکانی پادشــاه هند و نبرد 
شاه اسماعیل اول با شــیبک خان ازبک 
اشاره کرد. شایان ذکر است که دو تصویر 
جنگ های چالــدران و کرنال از الحاقات 
تزئینات ایــن بنا پــس از دوران صفوی 
است که مطابق با شواهد موجود توسط 
»آقاصادق نقاش« در عصر قاجار به تصویر 
کشیده شده است. همچنین در بخشی از 
کاخ برخی نقاشــی های متعلق به آنژل و 
لوگار، دو نقاش هلندی که در دوران شاه 
عباس دوم به ایران و اصفهان آمده بودند 
به چشــم می خورد. در قســمت تحتانی 
دیوارهای تاالر اصلی نیز نقاشــی هایی از 
شخصیت های تخیلی جهت تزئین بنا به 

تصویر کشیده شده است.

معماری این کاخ ترکیبی از هنر معماری چینی و ایرانی و 
فرنگی است. عمارت چهلستون مشتمل بر یک ایوان اصلی 
)بزرگ( به طول 3 متر و عرض 17 متر و ارتفاع 14 متر رو 
به شرق ساخته شده است. ستون های ایوان هشت ضلعی از 

جنس چوب چنار و کاج است. 
اســتخِر مقابل عمارت به طول 110 متــر و عرض 16 متر 
 اکنون نیز طراوت و زیبایی خاصی به این کاخ می دهد. در 
گذشته جهش آب در حوض وسط تاالر از دهان شیرهایی 
که درچهار گوشه حوض قرار داشتند و فواره  های سنگی که 
نقطه به نقطه در جوی کوچک اطراف عمارت قرار داشتند، 
صفای مخصوصی به این عمارت می  داده اســت. تناسبات 
اســتخر مقابل کاخ برای دیدن تصویر کاخ در آب و تیرگی 
کف استخر به منظور هرچه عمیق تر نشان دادن آن طراحی 

شده  اند.
ایوان کاخ چهلســتون مرکب از دو بخش است: یک بخش 
که بر 18 ستون چوبی و رفیع اســتوار است. چهار ستون 
وسط که روی چهار شــیر ســنگی قرار گرفته و حجاری 
آن ها به گونه ای اســت که دو شیر با یک ســر انسان نشان 
داده می شود. از دهان این چهار شــیر آب فوران می کرد و 
به حوض مرمری تاالر می ریخت. قســمت دیگر که کمی 
مرتفع تر است ســردر ورودی تاالر را تشکیل می دهد و در 
بعضی منابع آن را تاالر آئینه نامیده اند. این قســمت بر دو 
ستون قرار گرفته و سراســر آن مزین به آینه کاری وسیع و 
پرکاری است که در آن آینه های ریز و خوش نقش به صورت 
معــرق در کنار آینه های قدی و خشــتی بــه کار رفته اند. 
ســقف تاالر از قاب های چوبی و به اشکال مختلف هندسی 
ساخته شده اند. تصویر قرینه حوض مرمرین وسط ایوان در 
تزئینات سقف مشاهده می شود. این قرینه سازی شباهت 
بســیاری با ایوان عالی قاپو دارد.از ویژگی های بسیار مهم 
کاخ چهلستون می توان به وجود نقاشی های بسیار زیبای 
هنرمند عصر صفوی رضا عباسی اشــاره کرد که به سبک 
مینیاتور ایرانی، دیوارهای تاالرهای کاخ را تزئین کرده است. 
هر یک از این نقاشی ها بیانگر دوره ای از حوادث تاریخی در 
دوران صفوی و افشــاریه اســت که می توان از آن جمله به 
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   ساختمان کاخ چهلستون 

کاخ چهلســتون از نخســتین بناهایی است که در آن 
تزئین وسیع، آینه کاری، نقاشــی های بزرگ دیواری 
و ســتون های چوبی، با سرســتون های مقرنس به کار 
رفته اســت. تمام دیوارها با آینه  های قدی و شیشه ها 
و نقاشــی های رنگی و زیبا تزئین شــده و تمامی درها 
و پنجره هــا از نوع منبت و خاتم بوده اســت. مهارت و 
اســتادی ایرانیان در طرح این کاخ به خوبی مشاهده 
می شــود که در آن فضای خارج از عمــارت با فضای 
داخل آن، چنان مربوط و هماهنگ است که نمی توان 
تشــخیص داد کجا یکی پایان می یابــد و دیگری آغاز 
می شود. ایوان اصلی و چشمگیر کوشک با ستون های 

متعدد از ویژگی های بنا محسوب می شوند.
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دولتخانه صفویه
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عکس:
محمد شریف

  سوگلی تاالرهای اصفهان

تاالر ارشف 

تاالر اشــرف اصفهان كه از 
بناهای معروف دوره صفوی 
است در خیابان باغ گلدسته 
در غرب خیابان استانداری و 
در محدوده باغ استانداری 
اصفهان واقع شــده است. 
عمــارت تاالر اشــرف، 
باقیمانــده كاخ های عصر 
صفوی است كه در منطقه 
دولت خانه در كنار قصرهای دیگری همچون تاالر سرپوشیده، 
كاخ هشت بهشت، كاخ پشت مطبخ، ركیب خانه و تاالر تیموری 
مجموعه ای از كاخ های باشکوه آن روزگار را تشکیل می داده 

است. 

کلمه »اشرف« باعث شده برخی ساختمان این عمارت را به »اشرف 
افغان« نسبت دهند؛ اما مطالعات محققین و پژوهشگران بیانگر این 
نکته است که »تاالر اشرف« در زمان شاه عباس دوم ساخته و در عصر 
جانشین او شاه سلیمان کامل شده است. این اثر زرنگار از لحاظ هنر 
تزئین و نقاشــی و مقرنس های زیبا و گچبری و طاق های متناسب 
ضربی جلوه و شکوهی خاص دارد. درحال حاضر از آن عمارت مجلل 
یک تاالر نفیس بزرگ و دو اتاق کوچک در طرفین تاالر اصلی باقی 
مانده است. درهای اصلی و پنجره های تاالر اشرف که به سمت جنوب 
باز می  شــود به احتمال زیاد در دوره پهلوی بازســازی شده است و 
تزئینات برجای مانده در این تاالر بسیار نفیس و منحصربه فرد است؛ 
تزئیناتی همچون گچبری با نقوش هندسی و گل و بوته، الیه چینی با 
نقوش گیاهی، طالکاری، تنگ بری، قطاربندی و در سر در ورودی آن 

با آجرهای گره چینی شده به صورت برجسته کار شده است. 
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 وجه تسمیه تاالر اشرف اصفهان
باتوجه به تحقیقات به عمل آمده نام تاالر اشرف به واسطه استفاده زیاد از ورقه طال در تزئینات این بنا بوده است؛ چرا که نحوه ساخت ورقه طال 
در هنر سنتی ایرانی به گونه  ای بوده که سکه  های اشرفی طال را بین پوست آهو  می گذاشتند و با پتک آن قدر روی آن می کوبیدند تا به صورت 
الیه نازک ورق برای طالکاری قابل استفاده شود و شاید نام اشرف به واسطه استفاده زیاد اشرفی های طال در تزئینات بر این بنا نهاده شده باشد.
در اواخر دوران قاجار مرمت هایی در تاالر اشرف صورت گرفت و از ویرانی کامل نجات یافت. در اوایل جنگ جهانی اول بین سال های 1914 
تا 1918 میالدی تاالر اشرف به انبار تبدیل و یکی از واحدهای نظامی در آن مستقر شد. نکته جالب اینکه در همین سال ها تمام تزئینات 
سقف این تاالر را زیر گچ پنهان کردند که خود سبب حفظ این نقوش زیبا  شده است و بعدها حدود سال  های 1308 و 1309 طالکاری ها و 
تزئینات آن از زیر الیۀ گچ خارج  شد. در مقابل این بنا حوضی مستطیل شکل وجود دارد که در چهار طرف آن چهار باغچه مشجر قرار گرفته 
 است. در شمال غربی عمارت زمین مسطح وسیعی قرار دارد که باقیمانده عمارت صدریه و متصل به باغ چهلستون است. درحال حاضر تاالر 
اشرف یکی از بناهای استانداری اصفهان است. به عبارتی از سال 1383 تاکنون اداره تشریفات و امور بین  الملل استانداری اصفهان در این 
تاالر مستقر است که در زمان سفرهای خارجی از مهمان ها در آن پذیرایی  و برخی از دیدارها و مذاکرات استاندار با نمایندگان کشورهای 
خارجی در تاالر اصلی آن انجام می شود. درحال حاضر نمونه هایی از هنر قالی اصفهان، کار گروهی از هنرمندان برجسته این رشته در تاالر 
اشرف به نمایش گذاشته شده و تاالر اشرف تبدیل به تاالرموزه قالی اصفهان شده است تا به هنگام دیدار استاندار با هیئت های خارجی مبلغ 

هنر درخشان اصفهان به مهمانان عالی رتبه خارجی باشد.
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نویسنده و عکاس:
حامد قصری

 رکیب خانه ای که به مهمترین مرکز هنری اصفهان تبدیل شد

موزه ه�های تزئینی

یکــی از آثار 
و  ارزشــمند 
بســیار زیبای 
اصفهان  شهر 
پیشــینه  كه 
به  تاریخی آن 
عصــر صفوی 
بازمی گـردد و 
از جذابیت های معماری و هنری دلپذیری برخوردار 
است، عمارت »ركیب خانه« یا موزه هنرهای تزئینی 
كنونی است. عمارت تاریخی ركیب خانه كه در مركز 
شهراصفهان و نزدیک بناهای مشهوری همچون 
»تاالر اشرف«، »كاخ چهلستون«، »عالی قاپو« و 
»توحیدخانه« قرار دارد ازجمله بناهای بافت قدیم 
اصفهان به شمار می رود كه در اوایل قرن یازدهم 
هجری مقارن با سلطنت شاه عباس اول به عنوان 
یکی از بناهای مجموعه دولتخانه صفوی احداث شد. 
با توجه به كلمه »ركیب خانه« مشخص می شود این 
عمارت محل نگهداری لوازم سواركاری و یراق آالت 

اصطبل دولتی بوده است.

بعد از پایان حکومت صفویه عمارت »رکیب خانه« متروک و بعدها در عصر قاجار به دستور حاج محمد حسین خان  صدر اصفهانی، 
صدراعظم نیک اندیش فتحعلي شاه  احیا شد. در دورۀ حکومت »مسعودمیرزا ظل السلطان« بعد از انجام تعمیرات و الحاقاتی که 
با آن دوره سازگار بود به عنوان محل زندگی این حاکم تعیین شد. در دوران پهلوی اداره آمار و ثبت احوال اصفهان در این محل 

مستقر شد و تغییراتی در ساختمان و به خصوص در جبهه غربی آن صورت گرفت.
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی »رکیب خانه« مرمت اساسی و بعد از بازسازی مقرر شد اشیاء موجود در موزه های 
هنرهای تزئینی تهران و بقیه اشیاء قدیمی به اصفهان منتقل و در این ساختمان به معرض تماشای عموم گذاشته شود. در اجرای 
این هدف در تابستان 1375 گنجینه هنرهای تزئینی رسما افتتاح و بهره برداری شد. موزه هنرهای تزئینی شامل مجموعه ای از 
آثار هنری در زمینه های متفاوت است که امروزه در عمارت رکیب خانه که در قدیم االیام کاخ چهارباغ در آن مستقر بود، نگهداری 
و نمایشگاه های مختلفی نیز به مناسبت های گوناگون در موزه برپا می شود که اکثر آن ها در زمینه هنرهای اسالمی همچون 

خوشنویسی و نقاشی قهوه خانه ای و... هستند.
این ساختمان زیبا دارای حیاطی است که فضای سبز دلنشینی با درختانی زیبا در میانه آن قرار گرفته است و در پیرامون این 
حیاط مستطیل گونه تاالر ها و اتاق های فراوانی جای دارد؛ همچنین این ساختمان دارای طبقات فوقانی نیز هست و در سمت 
راست گوشۀ شرقی آن نیز برج زیبایی بـه چشـــم می خورد که عالوه بر استفاده از آن به عنوان یک کاله فرنگی، کاربردهای 

گوناگون دیگری نیز داشته است.
شاه نشین این مجموعه که اکنون دفتر موزه به شمار می رود از معماری و گچبری ها و به ویژه آینه کاری های بسیار دلپذیری 
برخوردار است و از طبقات باالیی آن هم اکنون به عنوان بخش اداری این موزه استفاده می شود. در این موزه بیش از 3000 شئ 
تاریخی مربوط به دوران گوناگون به ویژه صفویه و قاجاریــه بـه چشم می خورد که در غرفه های زیبای آن با چیدمان مطلوبی 
در معرض دیــد عمـوم گردشـگران واقع شده است؛ همچنین این موزه از کتابخانه ویژه و تخصصی نیز برخوردار است که 

دانشجویان، به ویژه دانشجویان رشته های معماری، هنر و موزه داری از آن استفاده می کنند.

عکس:
محمد شریف
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    یادداشت های یک راهنمای تور
   پوشــش ایرانــی؛ جذابیت یا 

محدودیت؟

توریست در نقش جهان | عکس: محمد شریف

OTHERS



دیگران 

  یادداشت های یک راهنمای گردشگری

پوشش ایرانی؛
محدودیت 
یا جذابیت؟

عکس:
مرضیه فرزانه

مرضیه فرزانه
راهنمای تور و كارشناس ارشد گردشگری 

دوازدهم مرداد 95 مسجد جامع عتیق اصفهان: 
هوا خیلی گرم است. مشغول بازدید از مسجد جامع 
بودیم كه زیر گنبــد تاج الملک یک دختر حدودا 
25ساله توجه مان را جلب كرد. مشغول عکاسی بود. 
ابتدا متوجه نشدم كه ایرانی نیست. گمان كردم یکی 
از دانشجویان رشتۀ هنر است كه بیشتر اوقات در 
بناها می بینم و مشغول عکاسی یا نقاشی هستند. به 
طرف من برگشت و وقتی دید توضیحاتم تمام شده 
است، از من خواهش كرد از او عکس بگیرم. چادرش را برداشت و پوشید. به طوركامل 
شبیه دختران چادری ایرانی شده بود؛ اما چینی بود... . از او پرسیدم: مسلمان هستی؟ 
گفت: نه، مسلمان نیستم؛ اما دلم می خواهد االن كه ایران هستم، پوشش زنان ایرانی 

را تجربه كنم.
در گوشه گوشۀ مسجد، ده ها عکس از خودش با چادر گرفت! اجازه گرفتم و با موبایلم 
چند عکس از او گرفتم. اولین بار نبود كه چنین حرفی از یک گردشــگر خارجی 
می شنیدم. گردشــگران زیادی دیده ام كه تمایل دارند حجاب و پوشش ایرانی را 
تجربه كنند؛ حتی گاهی از من خواهش می كنند آن ها را جایی ببرم كه مقنعه بخرند یا 
شال های رنگارنگ. یک بار هم راهنمای چند دختر بودم كه هرروز قبل از شروع بازدید 
به نوبت می آمدند تا شال آن ها را به سبک دختران امروزی ایرانی روی سرشان مرتب 
كنم... .  از گوشه وكنار زیاد شنیده ایم كه گردشگران خارجی به دلیل اجباری بودن 
حجاب در ایران، به سفر به ایران عالقمند نیستند یا اگر سفر می كنند نوع پوشش 
برایشان آزاردهنده است. عده ای می گویند اگر حجاب اجباری نبود، گردشگران 
بیشتری داشتیم... . كارشناسان گردشگری اما می گویند گردشگرانی كه به ایران 
سفر می كنند، گردشگران فرهنگی هستند و احترام به فرهنگ جامعۀ میزبان اغلب 
برایشان نهادینه شده است. درنظر داشته باشیم  كه احترام به هنجارهای میزبان، 
اصلی مهم است كه باید مدنظر گردشگران باشد؛ ولی می توان از آن كمی فراتر 
رفت و آن را تبدیل به جاذبه كرد؛ در این صورت نه تنها هنجارها حفظ خواهد شد؛ 
بلکه تجربۀ  خوشایندتری برای گردشگران به ارمغان خواهد آورد. مهم تر این كه 

می تواند منجر به درآمدزایی برای جامعۀ میزبان شود.
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   Minarets 
arisen on old 
quarters of 
Isfahan are 
miracles 
which rep-
resents the 
civilizations, 
emotions, 
culture, and 

artistic nature of nations which developed 
simultaneously by humans. Thanks to the 
miraculous hands of their architects, the 
minarets scrapes the sky of Isfahan.     In 
ancient times, minarets were built between 
two borders, and for determining the border, 
some illuminating instruments were put 
in them. Gradually such a structure were 
implemented in public roads. According to 
historical records, Lighthouse of Alexandria 
located on Egypt is the first minaret ever built. 
In Islamic lands, minarets were used for a very 
different purpose, in a way that the Muezzin 
were gone to the position in the minaret in-
tended for him and started to call the prayers, 
therefore his voice encoded across the region. 
In a sense, Isfahan is the city of high brick 
minarets. It seems that, these minarets were 
belonged to mosques which have been ruined 
and just their minarets remained; of course, 
they were used as signal tools for travelers and 
showed the location of Isfahan city from a very 
far distance. Some of these minarets dates 
back 900 years ago. 
   If a mosque is a museum of Islamic arts, a 
minaret is a mirror showing all facades of that 

Minarets, the Miracles on the Sky

museum. In history of architecture, minarets in comparison with other monuments 
have different designs and construction. The word minaret rooted from an Arabic 
word “Nar” which means “a very narrow place that was lit on fire.” Different refer-
ences divided minarets in two categories: minarets in urban area which were used 
as watchtowers and before invasion of Arabs to Persia were used for “Zoroastrian 
Sacred Fire” and the golden flames of the fir showed the route to caravans; minarets 
in suburban areas were used as signals for travelers to find their routes from far 
distance. 
   In past, the application of minarets had direct correlation with tight and winding 
urban street; streets were designed tight and winding due to security and water 
supply system. The location of minarets showed the place of mosque to the public 
from far and near. After Arabs invasion, minarets turned to a place for “Muezzins”. 
According to some reports, Hakim Mosque of Isfahan, which was originally a mosque 
built in Daylamite era (1055-934), had a very high minaret with height of more than 
100 meters, and some references attribute its destruction to Mongols and some 
other to Tamerlane. The existence of such minaret represents their importance as 
a watchtower and signaling in time of enemies’ invasion. Although minarets seems 
lean with low balance elements, they have an unexpected durability; this is due to 
their restricted roof and less penetration of snow and rain. On the other hand, their 
conical and cylindrical shapes is a very resistant factor against earthquakes, in a way 
that, when the earth quakes the minaret absorb the sweeping fluctuations from base 
to the top of its construction, therefore lower the earthquake fluctuations force. 
   Considering that Isfahan was one of the biggest civilized centers of Iran, especially 
during Seljuk and Safavid era, it has the most numbers of minarets. Generally, 
minarets located besides the mosque’s dome.  In past, minarets were in attention of 
travelers and tourists, and now they are interesting in terms of their height, type and 
style of architecture, arrangement of knots, inscription and epigraphy, plastering, 
and tilling.     There are more than 21 minarets in Isfahan, each of which has its own 
unique characteristics and seems interesting to visitors, for example, Monar Jonban 
(Shaking Minarets) is the most important minaret in the city represents technologi-
cal development in ancient Iran. Sareban Minaret (Camel Driver’s Minaret) with 54 
meters height is the highest minaret in Isfahan built in 12th century. Chehel Dokhta-
ran (the 40 virgins) Minaret with 40 meters height has the most obvious identity and 
it is the second minaret with historical value. Sareban Minaret is the highest and the 
most beautiful minaret in the city; it is one the most beautiful minarets from Seljuk 
era; it is decorated with bricks and mosaic tilling with Kufic scripts, it has 54 meters 
height built without pedestal in three stories. Bagh-e-Goshkhane is another popular 
minaret of Isfahan that is the most elegant and the most decorated minaret built in 
late Ilkhanid era (1353-1256). It is called Bagh-e-Goushkane due to the existence of a 
royal garden used for royal falcons, before and during Safavid era (1736-1501) when 
Isfahan was the capital. 

Khaje Nezam Al-Molk minaret in Darasht quarter is another monument built in ultimate coher-
ence and beauty; this minaret is that much high which is call Dome of the Sky. 
It is a monument from Seljuk era (1194-1037). Bersian Minaret is another ancient minaret in 
Iran and it is the 3rd minaret whose date of construction is obvious. Rahravan Minaret is the 
most near suburban minaret of Isfahan. Shahrestan Minaret, or Shah Rostam, located near 
Shahrestan Bridge which has a history for itself and decorated with Kufic inscriptions. Ali 
minaret is the most well-shaped minaret of the city who faced less damaged during passage of 
time. 
This minaret consists of three parts and become thinner and shorter from bottom to the top. 
This minaret has four inscription in Kufic script, from which three inscriptions are on tile and 
one on the brick. This minaret alongside the other monuments seems that they have a very at-
tracting and hearable conversation that needs our translators to translate this conversation. 
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In termi-
nology, 
bazaar is 
a place for 
selling and 
purchasing 
goods and 
commodi-
ties. From 

the immergence of bazaar, the com-
munication corridors between urban 
space has become better and the main 
permanent bazaar got organized in 
every city along the main roads and city 
passages beginning from the city gate 
to the  center of the town.
In other words, bazaar was a crowded 
place along which different trades 
and productive businesses were 
stablished. Besides that, bazaars were 
built in different manners based on the 
geographical locations. For instance, 
in warm and desert cities, the bazaars 
were built with covered ceilings to pro-
vide a shadow for the passengers or in 
cold places the bazaar was an open one 
to warmth the path for the passengers. 
Professor Robert (Geographical and 
Orientalist) mentioned : “ Bazaar 
complex is one of the greatest achieve-
ment of Islamic era and the connection 
of new bazaars to the old ones were so 
masterfully designed that old parts of 

Gheisari bazaar
the bazaar has been still preserved during the past four centuries.
The main component of bazaar are as followed: 
-1Row, which composes the main passage in the bazaar.
-2 Category (rāsta) is a place for tradesmen and various jobs in the 
market. 
-3 Passageways (dālān) are parts of bazaar in which different commodi-
ties are sold. 
-4Kalfbaz or khalfbaz means a place where row materials and goods are 
starched.
-5Serra (sarāy)  is a place for selling and offering goods.
-6Archade( timças) ,mostly roofed, is a part of the bazaar where retails 
and wholesale are running, 
Besides that, Hujras, mosques tea shops and schools and healing prac-
tice are other parts of the bazaar. Isfahan being the capital in different 
periods and located on the main economic and commercial roads pos-
sesses many bazaars among which Gheisari bazaar is a famous one.

Where is Gheisari bazaar? 
Opposite the Abbasi Jameh Mosque in the north of Naghsh -e Jahan 
square an arched Façade with splendid tiling and pale magnificent Sa-
favid painting shows off to be the entrance of Gheisari bazaar. Gheisari 
façade is a glorious genuine entrance of the bazaar having the best view 
to the square finished during safavid dynasty in the time of Shah Abbas 
the first whose architect wad Ali Akbar Isfahani.  
The Grand Gheisari façade is the most important gate of the Safavid city 
connecting the new town of Safavid with the old town of Seljuk through 
Gheisari bazaar.

Why Gheisari ?
 Clearly the name of façade is taken from “Gheisari bazaar” which im-
mediately startsfrom the façade to the Chit cross section (čahār suq). 
It is said that Gheisari is derived from the word “ Gheisar “ or “ Caesar” 
and is typically a row in bazaar where lightweight expensive goods  are 
sold and  generally built by the government or rich tradesmen. This part 
of the bazaar is more prosperous  in term of architecture and decora-
tion due to the financial strength of the Gheisari craftsmen. It is also 
called royal bazaar because of its enriched decoration and prominent 
constructors. The royal bazaar stars from the façade to the chit rows and 
from there to the healing practice which is nowadays a place for selling 
handicrafts and calico.  In this part, there is a royal  mint as well which 
has been transferred to a bank. The famous king Serra or Malek - o Tojar 
is also located in the bazaar.
 
The Architecture of the Bazaar

The bazaar is a two high storeys,  the second floor of which is dedicated 
to the tradesmen and the first floor belonged to the different vendor´s 
shops located on both sides of rows merged in a place called “ (čahār 
suq)” whose dome is a bit higher than the other domes and has rows, 
arcades, caravanserai along it. In this complex there are handicrafts, 
workshops, mosques schools, religious and public buildings as well. 
Nowadays more activities depends on big sellers in serras and arcades. 
The bazaar has other branches as well which are still active in different 
jobs and occupations. 
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Naghsh-
e-Jahan 
Square
Ghannadiha 
Bazaar
Mokhles 
Bazaar

Translator: Reza Derakhshan

Assar Khaneh
Assari or Assar khaneh has been referred 
to a sort of oil-extracting factory in the 
past. One of the greatest of such factories is 
located in the historical market of Isfahan.
Oil-Extracting
Oil-extractors were the people who 
extracted oil from   oil seeds such as: poppy, 
wild rocket, castor, linseed   and sesame. 
This type of job was important and de-
served an important role in providing fuel 
for   different uses in the past.
Oil- Extracting Factories
According to archeologists, oil was ex-
tracted from oil seeds in Iran by simple in-
struments and through   primary processes 
since 7 thousand years ago.        
Using the produced oil in mosques, schools 
and houses caused the people to know As-
sar Khaneh as a holy and respectable place. 
Such a belief was so deep in the people that 
when the 12-10 meter wooden beams used 
in the construction of Assar Khaneh were 

Shahi Assar Khaneh
carried through narrow alleys, and accidentally hit     walls or other obstacles 
in their way and damaged or destroyed them totally, not only the owners of 
the damaged places did not make any complaint, but also they treated such ac-
cidents as the signals of God’s blesses and therefore celebrated them.                     

Isfahan had 17 Assar khaneh in the past, but    unfortunately most of them were 
destroyed         during the last century.                                         
Shahi Assar Khaneh is one of the most important historical places and a major 
venue for tourist attraction in Isfahan.                                             
This building was made more than 400 years ago (1600) in Mokhles Bazaar, 
next to Tofang Saazha Bazaar in Shah Abbas I dynasty.                             
The total area of Shahi Assar Khaneh building is 408 square meters. Also the 
height of the building is about 11 meters.                                                  
Then, the Renovation and Restoration Organization of Isfahan bought Shahi 
Assar Khaneh from its last owner in 1900 and renovated it during two years.      
Oil-Extracting Processes
The first step in oil-extracting process is to transport the oil seeds to the counter 
of the factory and classify them according to the way they were used (for food 
processing, fuel, medicine, coloring, lubricating the instrument). Then the 
seeds were carried to a huge oven to be roasted.                                                    
Next, the oil-extractors grinded the seeds by moving a heavy millstone on them. 
The grinded seeds were then mixed with some water to make a special dough 
called Koleh. This was then followed by putting Koleh in a thick round basket 
called Koopi. The Koopies were were then put in a row in Teiloveh (a huge 
vertical brick-made cylinder) and squeezed a little by a small puncheon named 
Karmaleh.                    
Then, some thick wooden blocks called Gerdeh were put on top of the Koopies. 
Now, the small puncheon is moved down gradually by the weight of a big stone 
called Boneh to press the Koopies. Then, this stage is repeated by the big punch
eon.                                                     
There was a big barrel at the bottom of the big puncheon called Pachal to hold 
the oil. The remained refuse of the seeds after oil-extracting process, was used 
as the natural fertilizer and animal food.        
The Architecture of Shahi Assar Khaneh
The ceiling of Shahi Assar Khaneh was doom-shaped to keep the oil cool and 
safe. The walls were made of sun-dried bricks. Neither was there any decora-
tion nor windows in the building. However, sunlight was able to reach the floor 
through an opening in the roof. Assar Khaneh was constructed in five parts: Pish 
khan (counter), Barandaz (warehouse), Shotor khan (place for keeping cam-
els), Garm Khaneh (place for roasting the seeds) and Tir Khaneh (place to keep 
the beams). Unfortunately, Pish khan, Barandaz and Shotor khan have been 
destroyed due to various reasons, but Garm Khaneh and Tir Khaneh still exist.                      
Garm Khaneh is placed on the eastern side of the second floor.                                                   

The main space on the first floor was Tir         Khaneh. There are two beams and two 
millstones for oil-extracting in Tir Khaneh. Millstones were made of a hard kind of stone 
extracted from a mine in Ardestan (a city in the Isfahan Province) and were placed on a 
round brick-made surface. Next to Tir Khaneh, there is an octagonal room     for keeping oil 
barrels. The Assari camel was male. A thick canvas was put on his back to make it possible 
to attach the beam of the millstone to it. If the camel realised that he was rotating round 
himself, he would stop working; therefore the oil-extractors closed his eyes with blink-
ers.                                          
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It was warm on Mordad 1395 ,12 in 
Ateegh Mosque. We were busy visiting 
Jameh Mosque that a 25 year old girl 
attracted our attention under Taj al-
Mulk Tomb who was photographing. 

A Tourism Tour Guide´s Notes

At first I didn’t realized 
she wasn’t an Iranian 
girl. I assumed she was 
a student of art oc-
casionally being seen 
at buildings, painting 
and photographing. 
She turned back to me 
and asked me to take 
a picture of her after I 
finished my explana-
tion. She picked up 
her veil and put it on. 
She looked quite an 
Iranian girl but she 
was Chinese. I asked 
her if she was a Muslim 
and she replied: “No, 
I’m not. But now that 
I’m in Iran I would like 
to experience Iranian 
coverage. 
She started to take a 
dozens of picture in 
every corner of the 
mosque with that 
coverage. I requested 
her to let me take 
some pictures of her. 
It wasn’t the first time 
I heard such a thing 
from a foreigner. I’ve 
seen several tourists 
tend to wear Hijab 
and Iranian coverage. 
Even sometimes they 
ask me to take them to 
where they can pur-
chase colorful scarves. 

Once I was a tour guide of some girls who came to me before visiting and 
asked me to sort their scarves for them. 
We have heard everywhere that foreign tourists are not eager to travel 
to Iran because of obligatory Hijab or find it disturbing if they travel. 
Some says we would have had many more tourists if there was no 
compulsory Hijab. But tourist experts believe that those tourists travel-
ling to Iran are cultural tourists and they respect the host community 
culture. 
Note to mention, it’s an important issue to respect the host community 
norms but we can step a bit further and transform it in to an attraction. 
In this way no only the norms will be preserved be also it can bring a 
pleasant experience to the visitors. More importantly it can lead to more 
revenue and prosperity for the host society. 
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