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ت 
اولیادداش اول

گردشگری فصلی؛

چالش ها و فرصت ها

حال و هــوای خوش بهــاری و تعطیالت نــوروز، اصفهان را همــواره به یکی از 
پرطرفدارترین مقاصد گردشگری نوروزی در بین ایرانیان تبدیل کرده است. 

روزهای آغازین ســال 97 نیز روزهای پرباری برای اصفهان بود. خبرها حاکی  از 
افزایش 20 درصدی بازدید و اقامت مســافران نوروزامسال دراین استان نسبت به 

سال گذشته است.
اما در این میان آنچه نباید فراموش کرد برای ایجاد یک گردشگری پایدار ، تشویق 
و ایجاد جاذبه، برای فصل های کم رونق تر استان است که بتوان از این پتانسیل در 

تمام سال بهره برد. 
به هر حال موضوع فصلی بودن تقاضا مسئله ایست که ارتباطی ناگسستنی با صنعت 
گردشگری دارد ولی متاسفانه تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. بدون شک این 
پدیده، مشکالتی را بر سر راه حداکثر کردن کارایی تسهیالت و زیرساخت ها ایجاد 
می کند ودر اکثر مقاصد ازدحام بیش از حد تحمل مکان، سبب وارد آمدن مشکالت 
اساسی برای عرضه کنندگان محصوالت  وخدمات گردشگری، افرادساکن، شاغالن 
گردشگری و حتی خود گردشگران می شود.  و در مقابل در بقیه فصل ها، رونق کم 
اقتصادی را در بین مشاغل گردشگری شاهد خواهیم بود،  لذا به منظور تعدیل و به 
حداقل رساندن اثرات نامطلوب این پدیده باید اقداماتی توسط هر دو بخش دولتی و 

خصوصی برای خروج از تک فصلی بودن گردشگری صورت پذیرد.
اطالع رســانی مناســب و اصولی برای جاذبه های متنوع اســتان ، تنوع سازی 
 بازارگردشــگری اســتان،قیمت گذاری متمایز برای تاسیسات گردشگری مانند 
هتل ها، دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی و نیز ایجاد مشوق هایی برای فعالین 
بخش خصوصی در گردشگری دردوران کم رونق باید به عنوان استراتژی خروج از 

تک فصلی بودن گردشگری پیشنهاد شود.
در استانی که پتانسیل های چهارفصل جذابی دارد از سرچشمه های خنک افوس 
گرفته تا کویر زیبای مصر، بر آن شــدیم تا در رویکرد نوی این ماهنامه ، هر فصل 
متناسب با ویژگی های آن مقاصد گردشگری را معرفی و عالوه بر آن سفرهای کوتاه 
مدت و کم هزینه ترِ  آخر هفته ای را پیشــنهاد دهیم . تا نیاز کمتری به تعطیالت 
طوالنی مدت که خود از عوامل ایجاد پدیده گردشگری فصلی است، احساس شود .
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نگارستانی به وسعت خیابان
آنچه که از معماری خیابانی اصفهان قدیم برجای مانده، حاال تبدیل به نگارستان خیابانی این شهر شده. برای دیدن این نگارستان 
کافی است که سری به خیابان های چهارباغ، طالقانی، کاشانی ویا عباس آباد بزنید  و تنها برجای مانده های معماری خیابانی صد 

سال پیش اصفهان را ببینید.
 زایش خیابان ها در اوایل قاجار و پهلوی اول بیشتر نشانگر ورود اتومبیل ها به زندگی و تبلور شهری شدن گذرها  و معابر بود.
  در این میان که تجدد کالبد شهر را می شکافت و راه خود را باز می کرد، بدنه خیابان ها با حفظ بدنه بازار، معماری عمارت ها و
 دکان ها شکل گرفته و به تدریج  نمودهایی از تزیینات بناهای ایرانی در سردرها و ایوان ها و بالکن ها بروز یافتند. نقش بستن 

نگاره ها و نقش های اصیل ایرانی بر معماری نماهای بیرونی بناها به نوعی معماری خیابانی این شهر را پدید آورد. 
حاال کاشی کاری ها و  گچ بری ها در قاب لچکی ها و پشت بغل های همین سردرها  و ایوان ها بیشتر از هرچیز یادآور معماری 

خیابانی  اصفهان سال های گذشته شده. تزیینات معماری خیابانی  با کاشی کاری و گچبری گاه بزم ها و شکارها و گاه  باغ ها و اسطوره ها را به نمایش می گذارد.

نویسنده:
مهرناز شهباز

عکس:
نسترن رجالی

گشتی در شهر
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در گذر از چهارباغ هنوز هم می توان الیه های زیرین معماری خیابانی اصفهان 
را دید. ستون های خوش تراش  و  گچبری های جانوری و گیاهی بر پیشانی 
سردر عمارت های این خیابان دل انگیز، نمونه های بارز معماری خیابانی اصفهان 
پیش از این است. کافی است وقتی در چهارباغ قدم برمی دارید، نگاهتان را از 
البه بالی شاخه سار درختان بلند خیابان رو به سوی باال ببرید تا قاب های هنری 
شهر را از پیش نظر بگذرانید. در امتداد این خیابان که به چهارباغ عباسی معروف 
است چهارباغ پایین قرار دارد. در راستای این خیابان اگر به راهتان ادامه دهید، 
همچنان نمودهایی از معماری خیابانی را در بر در و دیوار عمارت های کهن در 

قاب ایوان های ستون دار و طاق نماها  خواهید دید. 
خیابان چهارباغ کهن تر از آن ست که با ورود اتومبیل به ایران پای گرفته باشد اما 
بد نیست که بدانید در دوران صفویه و قاجار بدنه این خیابان  را باغ های سلطنتی 
تشکیل می داد. باغ هایی با دیوارهای مشبک که رهگذران می توانستند فضای 
درونی باغ ها را هم ببینند. تفسیرهای زیادی از شکوه خیابان چهارباغ و باغ های 
بدنه اش در سفرنامه های برخی سیاحان چون  شاردن  وجود دارد. باغ هایی با 
سردرهای زیبا که اکنون دیگر اثری از آنها نیست. در سال های گذشته اما یکی 
از این سردرها که سردر باغ بلبل  یا هشت بهشت بوده تا حدودی احیا شده است 
و شما می توانید آن را در بدنه شرقی چهارباغ ببینید. طاق نماهای بلند مدرسه 
چهارباغ  که درشب با نورآرایی مالیم، زیبایی خیابان را دوچندان می کند وسعتی 
از بدنه شرقی را تشــکیل می دهد. جلوخان ها ویا سردرهای  با ابهت مدرسه 
چهارباغ  و بازار هنر اصفهان در همین راسته قرار دارد. اما از معماری خیابانی 
چهارباغ صد سال اخیر، عمارت های باشکوه با ایوان های  ستوندار و تزیین شده 
با گچبری ها  را خواهید دید که یکی از آنها قدیمی ترین هتل مدرن اصفهان 
به نام هتل جهان است. اما آن ســوتر در خیابان عباس آباد که یکی از خیابان 
های منتهی به  چهارباغ  است، قابی دلنشین بر بدنه این خیابان نقش بسته . 
این قاب مزین به کاشی کاری و آجرکاری با دو ستون پایه سنگی، از بارزترین 
هنرهای معماری خیابانی اصفهان است. در واقع این نگارستان زیبای خیابانی 

بر روی دیوار قدیمی ترین بیمارستان اصفهان به نام عیسی ابن مریم است که 
مشرف به خیابان عباس آباد خودنمایی می کند. خیابان سپه شما را از چهارباغ 
 به سوی میدان نقش جهان هدایت می کند. یک ســوی خیابان را نرده های 
 چوبی باغ چهلســتون تشــکیل می دهد و در ســوی دیگر می توانید سردر

دکان هایی را ببیند که با کاشی کاری های معرق آکنده از شمسه های چندپر 
 و نقوش هندســی به همراه کاشی های  خشــتی با نگاره هایی از فرشته ها و 
طاووس ها رخ می نمایند. اما نگاره ها، گچبری ها و  کاشی کاری های باقی مانده 
از  معماری  خیابانی اصفهان را  در خیابان های دیگر هم  که عمدتا در نزدیکی 
قلب توریستی شهر قرار دارند می توان دید. لچکی های های سردر حمام بنان در 
خیابان حافظ ، کاشی کاری سردر کلیسای لوقا در خیابان عباس آباد، سردرها و 
ایوان های گشاده خانه های جلفا و یا لچکی ها و پشت بغل های مزین به کاشی 
و آجر در خیابان سپه نمونه هایی از این دست هستند. معماری خیابانی اصفهان 
قدیم از گذشته تاکنون دستخوش تغییرات، فرسایش ها و آسیب های  زیادی 
شده اما هنوز هم آثار به جای مانده از آنها در بسیاری از نقاط شهر چشم گیر و 
 برای بسیاری از گردشگران جالب و دیدنی است. بنابراین اگر به اصفهان سفر

 می کنید و یا برای چندمین بار از این »شــهرموزه« دیــدار می کنید دیدن 
نگارستان های خیابانی را این بار در برنامه بگنجانید که خالی از لطف نیست.
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Chehel Sotoun Museum

قصه بلیت ها
 این شماره می خواهیم  سفری مجازی به موزه های اصفهان داشــته باشیم با دقیقترین اطالعات درباره

 ساعت های بازدید و قیمت بلیت این موزه های دیدنی.با ما دراین اینفوگرافی کوتاه همراه شوید. 

پرونده ویژه قیمت، و هرآنچه از موزه های شهر باید بدانید؛

موزه 
چهلستون

موزه چهلستون اولین پیشنهاد :
کاخ زیبا و بی نظیرچهلستون که در زمان شاه 
عباس اول و دوم صفوی و در سده یازدهم هجری 
در میان باغ وســیعی در اصفهان ساخته شد، 
یکی از نمونه های کم نظیر سبک معماری دوران 

صفویه در اصفهان به شمار  می رود.
این بنای مشــهور دارای تاالر آینه با ســقف 
طالکاری و اتاق هایی در جبهه شمالی و جنوبی با 
تزئینات گچبری و آینه کاری و نقاشی های نفیس 

و ارزنده است.
ایوان رفیع آن با بیست ســتون چوبی ابهت و 
عظمت خاصی به آن بخشیده و انعکاس ستون ها 
در استخر بزرگ مقابل نام چهلستون را به این 
کاخ داده اســت.این بنای معتبر تاریخی برای 
نخستین بار در سال ۱۳۳7 شمسی برای بازدید 
عموم آماده شــد.پس از انقالب اسالمی و طی 
یک وقفه ۱0 ساله که به منظور بازسازی و مرمت 
و تجهیز آن صورت گرفت مجددا در بهمن ماه 
۱۳۶7 با نام موزه چهلستون بازگشایی شد.این 
موزه وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور 
است و نوع موزه باستان شناسی و مردم شناسی 
است.موزه چهلستون  رتبه دوم را بین موزه های 
ایران بعد از کاخ گلستان دارد. اشیایی که در این 
موزه وجود دارد، از نوع باستان شناسی و مردم 
شناسی بوده و همچنین آثاری مثل نسخ خطی، 
نگارگری و ظروف کاربــردی و تزیینی متعلق 
به دوران اســالمی در آن دیده می شود. بعضی 
اوقات در سال نمایشگاه های دوره ای مختلف 

هم برگزار می شود.

آدرس :
 خیابان 

استانداری

شماره تماس : 
۳2220۱۸۱

ساعات بازدید :
 بهار: 9تا ۱۸

قیمت بلیت

بازدید از کاخ و باغ مجموعه : 
۳000 تومان 

 برای گردشگران خارجی 20000 
تومان

ایام بازدید: 
همه روزه  

ADDRESS:

Ostandari 
st. Chehel 
Sotoun 
Museum

0098
3132220181

Spring 
9-18

every days

Phone:

Times: Days:
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الهام شهیدان

اینفوگرافیک
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 Museum of
Decorative Arts

آدرس : 
خیابان استانداری، 
رو به روی دانشگاه 

پردیس

شماره تماس :
۳22۱۸۶0۶ 

ساعات بازدید :
 ۸.۳0 الی۱4 پنج 
شنبه ها تا ۱۳:۳0

قیمت بلیت

 2۵00 تومان 
 برای گردشگران خارجی

 ۱۵000 تومان

ایام بازدید  
همه روزه به جز 
جمعه ها و ایام 

سوگواری

ADDRESS:

Ostandari st. 
Museum of 
Decorative 
Arts 

0098
3132218606

8:30-14
Thursdays:
8:30-13:30

Everyday 
except  
Fridays

Phone:

Times: Days:

Ti
ck

et
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ri
ce

 : 1
50

00
0

RL
S

موزه هنرهای 
تزیینی ایران

موزه هنرهای تزیینی ایران برای عتیقه دوستان
عمارت تاریخی »رکیب خانه« که در مرکز شــهر اصفهان 
و نزدیک بناهای مشــهوری همچون »تاالر اشرف«، »کاخ 
چهلســتون«، »عالي قاپو« و »توحید خانه« قرار دارد از 
جمله بناهای بافت قدیم اصفهان به شــمار می رود که در 
اوائل قرن یازدهم هجری مقارن با سلطنت شاه عباس اول 
به عنوان یکی از بناهای مجموعه دولتخانه صفوی احداث 
شد. با توجه به کلمه »رکیب خانه« مشخص می شود که این 
عمارت محل نگهداری لوازم سوارکاری و یراق آالت اصطبل 

دولتی بوده است.
بعد از پایان حکومت صفویه عمارت »رکیب خانه« متروک 
گردید و بعدها در عصر قاجار به دستور حاج محمد حسین 
خان صدر اصفهانی صدر اعظم نیک اندیش فتحعلیشــاه 
احیاء شد. در دوره حکومت »مسعود میرزا ظل السلطان« 
بعد از انجام تعمیرات و الحاقاتی که با آن دوره سازگار بود 
به عنوان محل زندگی این حاکــم تعیین گردید. در دوران 
پهلوی اداره آمار و ثبت احوال اصفهان در این محل مستقر 
شد و تغییراتی در ساختمان و مخصوصًا در جبهه غربی آن 

صورت گرفت.
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی »رکیب خانه« 
مورد مرمت اساسی قرار گرفت و بعد از بازسازی مقرر شد 
اشــیاء 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 
۱۳7۵ گنجینه های تزئینی رسماً افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

درباره موزه ها
موزه کلمه ای یونانی است که از موزه یون )Mouseion( به معنای مجلس فرشتگان الهام گرفته است.

به طور کلی موزه به مجموعه ای از آثار و اشیایی گفته می شود که در محل یا عمارتی نگه داری و در معرض نمایش گذاشته شوند.
موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از اشیاء داخل موزه در عین بی زبانی 

به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.
تاریخ تشکیل اولین موزه در ایران را باید در گنجینه های گرانبهایی که باستان شناسان به دست آورده اند، جستجو کرد. ایرانیان برای 
رهایی از آسیب بیگانگان گاهی گنجینه های گرانبهایی مانند کلوزر، کلماکره و مجموعه سفالی آبگینه گرگان را درون چاه ها و حفره ها 
پنهان می کردند.این موزه در یکی از عمارت های تاریخی به نام رکیب خانه واقع شده و مساحت آن برابر با 2۶00 متر مربع می باشد. در این 
موزه مجموعه ای از صنایع دستی، ترمه، ملیله دوزی، آثار خطی، یاقوت و مجموعه ای از شیشه های قرن سوم، پنجم و هشتم در آن قرار 

دارد. کتابخانه ای در این موزه قرار دارد که دارای ۱۵00 جلد کتاب در زمینه هنر می باشد، عالقمندان می توانند از آنها استفاده کنند.
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Ethonological Musuem
of Isfahan

آدرس : 
خیابان مسجد سید 

– روبروی خیابان طیب – 
خیابان آیت اهلل بید آبادی

شماره تماس :
 ۳۳۳7۵779 
۳۳۳7۵777 

ساعات بازدید :
 ۸.۳0 الی ۱۳.۳0  ۱4.۳0 تا 
۱7.00 – جمعه ها و اعیاد 

مذهبی 9.00 الی ۱۳.00

قیمت بلیت

 2۵00 تومان

ایام بازدید : 
همه روزه

 به جز 22 بهمن- 29 اسفند- شهادت 
امام حسن)ع(- شهادت امام رضا 
)ع(- تاسوعا و عاشورا- رحلت 
رسول اکرم و چهارشنبه آخر ماه

ADDRESS:

BidAbadi st. 0098
3133375779
3133375777

8:30-13:30
14:30-17:00

Everyday 
except  
Mourning 
days

Phone:

Times: Days:
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موزه مردم 
شناسی

موزه مردم شناسی اصفهان پیشنهادی متفاوت

 این بنا در منطقه یک، خیابان بیدآبادی، محله علیقلی آقا 
واقع شده اســت. مجموعه تاریخی علی قلی آقا از اثرات 
هنری معماری و شهر سازی دوران پر عظمت صفویه است که 
در محله بید آباد اصفهان واقع گردیده و شامل بازار و چهار 
سوق، مسجد، مکتب خانه، حمام، زور خانه و کاروانسرا و 
دکاکین کسبه مختلف بوده که متاســفانه به مرور زمان 
قســمت هایی از این مجموعه تخریب و بجای آن بناهای 

جدید احداث گردیده است.
حمام علیقلی آقا اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان 
دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی 
در مجموعه  ای که خود، بانی آن بوده، به سال ۱۱2۵ هجری 
قمری ساخته شده اســت. این حمام از نوع معماری سبک 
اصفهان در اواخر عصر صفوی اســت. بنای حمام شامل دو 
حمام بزرگ و کوچک و فضای چال حوض است. هر یک از 
این دو حمام از دو بخش اصلی سربینه و گرم خانه تشکیل 
یافته است، به طوری که در آن دوره مردان و زنان به صورت 

جداگانه می  توانستند از آن استفاده نمایند.
استفاده از حمام برای همه مردم آزاد بوده و از سحرگاه تا 
نیم روز مردها و از ظهر تا غروب زنان استحمام می کردند. 
البته در بعضی دوره ها مانند دوره قاجار، ثروتمندان و افراد 
با نفوذ ســاعاتی گرمابه را قرق یا اجاره می کردند و اجازه 
ورود را تا زمانی که خود مشــغول استحمام بودند به مردم 

عادی نمی دادند.
مخزن حمام از سوختن چوب و زغال گرم می شد .
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آدرس : 
خیابان نظر شرقی 
– کوچه کلیسای 

وانک

شماره تماس :
۳۶24۳47۱ 

ADDRESS:

East Nazar 
St. Vank 
Cathedral 
Alley

0098
3136243471

Phone:

آدرس:
 خیابان نشاط، 

کوچه چهاردهم 
)مقصود بیک(

شماره تماس:
 - ۳222۶۶۱9 

۳22۱2۵۵۶

ADDRESS:

Neshat St. 
14 Alley

0098
3132226619
3132212556

Phone:

ساعات بازدید :
 ۸.00 الی ۱۸:۳0

ایام بازدید :
 همه روزه به جز 
ایام سوگواری و 
تعطیالت ارامنه

Spring 
8-18:30

Everyday 
except  
Mourning 
days

Times: Days:

ساعات بازدید:
 شنبه تا چهارشنبه 

۸.00 الی ۱۸.00 
و پنج شنبه و جمعه 

۸.00 الی ۱4.00

Saturday to 
Wednesday
 8-18
Thursday - 
Friday 8-14

Times:

ایام بازدید:
Everyday همه روزه

Days:

 موزه 
کلیسای 

وانک

خانه 
مشروطیت

 موزه کلیســای وانک دنیایی از 
زیبایی :

آمنا پرکیچ مقدس، نام کلیسایی 
کهن و متعلق به ارامنه ی شــهر 
اصفهان است که به نام های دیگری 
همچون کلیسای وانک نیز شهرت 
یافته است.وانک در زبان ارمنی 
به معنی صومعه است. این بنای 
تاریخی در دوران حکومت شــاه 

عبــاس 

دوم و در منطقــه ی جلفــای 
)منطقه  ای قدیمی و وســیع در 
اصفهان که ساکنان آن را ارامنه 
تشکیل می دهند( اصفهان احداث 
شد که امروزه به یکی از جاذبه های 
گردشگری تبدیل شده و می توان 
آن را در گروه دیدنی ها و جاذبه های 

توریسم مذهبی معرفی کرد.
  موزه در شمال محراب کلیسای 
وانک واقع و ازدو طبقه تشکیل 
شــده و دارای دو تاالر 
با ویتریــن های 
سیار  و  ثابت 
باشد.  می 
د  و حد
 ۸ ۵ 0
شی 

ز  ا

سده های شــانزدهم تا بیستم 
میالدی در آن به نمایش گذاشته 
شده اســت. موزه وانک از بخش 
های مختلفی تشکیل شده که آنها 

عبارتند از :
    کتاب ها و نسخه های خطی
    تابلوهای گچ بری و نقاشی

    منسوجات )دســت بافته ها و 
رودوزی های سنتی(

    آثار فلزی
    ظروف چینی و سفالی

    آثار چوبی
    فرمان ها

    غرفه صنعت چاپ
    غرفۀ یپرم خان

    غرفــه نژادکشــی ارمنیان در 
24آوریل۱9۱۵ میالدی

    مسکوکات
    غرفه جمهوری ارمنستان در

۱920 میالدی  ۱9۱۸ـ 

خانه مشروطیت نوستالژی ای از یک  دوره خاص:
در این موزه مجموعه ای از آثار و تصاویر دوران مشروطیت در 
مبارزات تاریخی  وجود دارد،  دو شــاه نشین در جبهه شمالی 
و جنوبی، دو حیاط اندرونی و بیرونی و دوازده اتاق بخش های 
مختلف خانه مشروطه را در بر می گیرند. انواع گچبری، شیشه 

کاری و نقاشی تنها بخشــی از تزئینات 
این مجموعه تاریخی می باشد. 

در سال ۱۳۸4 این خانه 
با توجه بــه ارزش 

تاریخی  هــای 
فرهنگــی  و 

دارد  کــه 
در  نامش 
ست  فهر
آثار ملی 
ایــران 
ر  ا قــر
فت  گر
برای  و 
بازدیــد 

به  عموم 
صورت موزه 

در آمد.

 Vank Cathedral
Museum

 Mashrouteh
House

قیمت بلیت

هزینه  ورودی : ۸000 تومان 
 برای گردشگران خارجی

 ۳0000 تومان
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قیمت بلیت

رایگان
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صبحانه از جمله غذاهای اصلی در فرهنگ ایرانی بوده که علیرغم اهمیت و تاکید 
ویژه ای که برآن شده، اکنون جایگاه سابق خود را از دست داده است.صبحانه ها، 
انرژی کل روز را تامین کرده و حتی گاهی باعث یک شروع خوب و خاطره انگیز 

برای همه ما می شوند.
چه یک صبحانه سنتی ایرانی با نان تازه ســنگک و پنیر و چای شیرین ، چه 
صبحانه ای اروپایی با پن کیک و کارامل و سوسیس با قهوه دمی، همگی می تواند  

نویدبخش یک روز خوب و پرانرژی باشد.
انتخاب نوع صبحانه حتی می تواند بخشی از فرهنگ یک جامعه باشد، که به 
آداب و رسوم و فرهنگ آن مرتبط است  . در این مقاله پرطرفدارترین صبحانه ها در اصفهان و کافه هایی که در آن سرو 

می شوند را  معرفی می کنیم . 

صبحانه گردی 
در اصفهان

  صبحانه های سنتی
عدسی، حلیم و کله پاچه که تا همین اواخر، صبحانه رایج 
مردم بسیاری از مناطق ایران بود، ترکیب مناسبی از غالت 
)گندم( و حبوبات )عدس( و همچنین گوشت سفید )موجود 
در حلیم که معموالً گوشت بوقلمون است( به اضافه مقادیری 
روغن خوراکی )افزایش انرژی زایی( است. به دلیل تقاضای 
زیاد برای این صبحانه کامل، یکی از مشاغل عدسی فروشی 
بود که اکنون تقریباً از بین رفته  است. البته حلیم فروشی های 
و طباخی ها هنوز رونق دارند. و ما ایرانی ها حتما در کنار نان 
و پنیر و کره و مربا غذاهای که در باال آمده است را هم برای 

صبحانه ایرانی میل خواهیم کرد .

گردشگری سپاهان
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انواع حلیم و عدسی و آش
اصفهان به سبب موقعیت جغرافیایی و اقلیم کویری 
که دارد از روزگاران گذشته تا به امروز با طیف وسیعی 
از مواد غذایی اولیه روبرو بوده است. شاید اگر نگاهی 
به لیست غذاهای ســنتی اصفهان بیاندازید، وجه 
مشــترک اکثر این غذاها را دریابید؛ ظاهر حلیمی 
شکل آن ها و اینکه با نان سرو می شوند. همچنین 
گوشــت نیز جزو مواد اولیه اصلی غذاهای اصفهانی 
است. از مشهورترین و پر طرفدارترین صبحانه های 
سنتی اصفهان حلیم و به خصوص حلیم شیر که به 
 طور ویژه در صبح های جمعه طبخ می شود می توان

 نام برد.
اکثر بریانی های شهر اصفهان، بخاطر پرکالری بودن 
بریانی، فقط ظهرها به طبخ آن مشغول هستند و برای 
گردش مالی بهتر، صبح ها حلیم و آش شله قلمکار 
و بعد از ظهرها حلیم بادمجان مخصوص اصفهان را 
سرو می کنند. حلیم شیر که مختص اصفهان است، 
از گندم، گوشت مرغ و شیر تهیه و بنا به سلیقه به آن 

نمک یا شکر اضافه می کنند.
از معروف ترین آش و حلیمی های  اصفهان می توان 
به ماه )خیابان احمدآبــاد(، بختیاری )خیابان 
فروغی( و شیرازی)چهارراه نورباران( اشاره کرد. 
قیمت هر کیلو حلیم شیر حدود 7 هزار تومان و هر 

کیلو آش شله قلم کار ۶ هزار تومان است. 

املت
املت در میان ایرانی ها آنقــدر محبوب بوده که 
بتواند رســتوران داران را وارد عرصه رقابت برای 
بهترین املت بکند. ما در این مطلب کار شــما را 
راحت کرده ایم و چند نمونه از بهترین املت های 

اصفهان را معرفی می کنیم.
تا  آن رســتوران ها را در برنامــه صبحانه گردی 

خود بگنجانید. 

دایی غفور
به این مکان که بروید انگار همه چیز نوستالژیک 
است. دایی غیور در واقع قهوه خانه یا بهتر است 
بگوییم مغازه ایســت که فضای آن بسیار ساده و 

خودمانی است و البته بسیار جذاب و صمیمی.
درست به همین دلیل است که صرف صبحانه در 
آن بسیار لذت بخش است. دایی غیور در این مغازه 
کوچک، نیمرو و املت را در ظرف های روحی با کره 
درست می کند و از مشتریانش پذیرایی می کند. 
جدا از آن کره-عســل، لوبیا و عدسی هایش هم 
بسیار خوشمزه است و چای های دبشی جلویت 

می گذارد.
قیمت های اینجا هم بســیار خوب است، نیمرو 
و املت  را می توانید بــا قیمت 4 هزار تومان میل 

کنید.
آدرس: خیابان چهارباغ - کوچه فروهر

نیاوران
یک رستوران ایتالیایی که در قلب خیابان آپادانا 
واقع است. این رستوران انواع غذا های ایتالیایی 
را با کیفیت خوبی طبخ می کنــد و از این جهت 
یک رســتوران فرنگی محســوب می شود. ولی 
در زمینه صبحانه متفاوت ترین منو را مشــاهده 

خواهید کرد .
عالوه بر انواع صبحانه هــای فرنگی، املت گوجه 

نیاوران را از قلم نیاندازید.

Sepahan tourism
 m

agazine

به طور عام ، مردم اصفهان برای صرف صبحانه های سنتی، 
خانه های خود را به فضاهای عمومی ترجیح می دهند. 

یعنی عموما این قبیل صبحانه ها از بیرون و به صورت تازه تهیه 
و در منزل سرو می شوند. 

کله و پاچه
کله پاچه از جمله غذاهایی است که خوردن آن از قدیم بین 
ایرانیان مرسوم بوده و در فصل زمستان به دلیل گرم و پرکالری 
بودن آن طرفدار بیشــتری پیدا می کند. کله پاچه شــامل 
بناگوش، زبان، مغز، چشــم و پاچه می شود و طبخ آن زمان 
زیادی می برد. و صد البته که مصرف  زیادکله پاچه به دلیل 

چربی باالیی که دارد توصیه نمی شود.
از معروف ترین ارائه دهندگان این صبحانه پرطرفدار در اصفهان 
می توان به خان بابا )خیابان سجاد(، یاران )دروازه شیراز( 

و زاینده رود)فلکه فیض( اشاره کرد. 
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فرهنگ غذا

همیشه هم صرف صبحانه در منزل امکان پذیر نیست.  حتی گاهی 
جلسات کاری غیر رســمی را می توان در حین صرف یک صبحانه 
متفاوت، در یک کافه دنج و به دور از مقررات خشک اداری برگزار کرد. 
برای این منظور می توان کافه یا رستوران با منوهای متفاوت که رنج 

گسترده تری از سلیقه ها را در خود جا می دهند انتخاب کرد.

شربت خانه فیروز 
به این محل که بیابید، کافه ای را میبیند که در و دیوارش پر شده است 
نقاشی های دیواری. میز و صندلی های چوبی ، ، ظرف های آنتیک و 
قدیمی و گل های تازه سر میز ها همگی دست به دست هم داده اند تا 

این شربتخانه را به یکی از محبوب ترین کافه های شهر تبدیل کند.
کسانی که این کافه را امتحان کرده اند می گویند که اگر در این کافه 
قدم بگذاری، به دهه چهلم پرت می شوی و انگار در آن حال و ها قرار 
است صبحانه بخورید. به این شربتخانه که رفتید، عرق بیدمشک و 
بهار نارنج را حتما سفارش دهید. برای ناشتایی یا همان صبحانه ی 
این کافه ، املت، سوسیس و تخم مرغ و نیمرو بیشتر از بقیه سفارش 

داده می شود.
رنج قیمت صــرف صبحانه در این کافه از  ۸ هزار تومان اســت و 

صبحانه از ساعت 8 الی 11 صبح ارائه می شود.
آدرس: محله جلفا، میدان جلفا، نزدیک کلیسای وانک

کافه رادیو
به چهار باغ عباسی که بروید، خیابانی را خواهید دید که شما را قدم زدن 
می خواند، چرا که در این خیابان درختان سر به فلک کشیده ای وجود 
دارد که سایه اش را بر کل خیابان می اندازد. کافه رادیو هم در همین 
خیابان قرار دارد، کافه ای دنج و کوچک که دکوراسون و خوردنی های 

فوق العاده ای دارد.
صبحانه های مفصل، از صبحانه انگلیسی گرفته تا همان تخم مرغ و 
نیمرو در منوی این کافه یافت می شــود، البته از فضای خوب آن هم 

نمی توان چشم پوشید.
 قیمت صبحانه انگلیســی کافه رادیــو ۱۶ هزار تومان و پنکیک آن

 ۱2 هزار تومان است و ساعت آغاز به کار این کافه 8 صبح است.
آدرس: خیابان چهارباغ عباسی، کوچه سپاهان، نبش کوچه 

ارفعی روبروی سینما سپاهان

 رستوران هرمس
این کافه رستوران یکی از شیک ترین کافه های اصفهان است. کافه 
رستوران هرمس در خیابان جلفا اصفهان ساخته شده است و به دلیل 
رفتار فوق العاده دوستانه و مودبانه پرسنل این کافه و دکوراسیون سفید 
رنگش، بسیار معروف اســت و می توان گفت که یکی از بهترین کافه 
هایی ست که وعده ی صبحانه در آن سرو می شود. در منوی صبحانه 
این کافه تنوع بسیاری وجود دارد از وافل، صبحانه انگلیسی، پنکیک، 
کرپ  گرفته تا صبحانه معمول مثل نان و پنیر. این کافه از ساعت 9 صبح 
فعالیت خود را آغاز می کند و شما میتوانید صبحانه انگلیسی را با قیمت 

24 هزار تومان سفارش و میل کنید.
آدرس: خیابان جلفا)نظر شرقی(- کوچه کلیسای وانک
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میراث کهن

 دکترشاهین سپنتا
سخن از جلوه های زیبای بهار در 
شهری ست که دل انگیزترین 
بهارها را در میان شهرهای ایران 
دارد؛ شهری با گنبدهای بزرگ 
فیروزه ای غرق در گل های پیچ 
در پیچ و گلدسته های تا اوج 
آسمان قدکشیده؛ باغ شهری که 
هنوز در گوشه گوشه اش می توان 
بازمانده های درختان کهنسال 
باغ های تاریخی اش را یافت؛ گلرخ 
شهری که این بخت را داشته تا 
زنده رود، زندگی را در آغوشش 
جاری کند و از جریان زندگانی 
سیرابش کند. سخن از بهاری ترین 
بهاران و بهشتی ترین اردیبهشت 
در میان همه شهرهای ایران زمین 
است؛ بهارانی پر از گل های سرخ 
در دستاِن مردماِن عاشق پیشه 
شهِر زنده رود. سخن از شهری ست 
که از دیِد دکتر محمدعلی اسالمی 
ندوشن، نویسنده »صفیر
 سیمرغ«، در دمدمه های 
اردیبهشت چون شاهزاده افسون 
شده افسانه است که طلسمش را 
شکسته اند و آرام آرام از خواب 
بیدار می شود و شکوفه های به و 
بادام رویاهای پرپر شده اویند و بید 
مجنون معشوقه ای که زلف های 
خود را بر او افشانده است. سخن 
از اصفهان است. شهری که شاعر 
ملی »ادیب برومند« در وصف 
اردیبهشِت بهشت گونه اش سروده 
است:
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خّرما شهر سپاهان، خاصه در اردیبهشت
کز صفایش بازیابی جلوه خرم بهشت

جشن گل رسخ در 
شهر گل رسخ
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خّرما شهر سپاهان، خاصه در اردیبهشت / کز صفایش بازیابی جلوه خرم بهشت 
بنگر از هر سو به هم پیوسته خرمن های گل / بنگر از هر جا به هم روییده سبزی های کشت 

آتشین گل های صد برگش به باغ اکنون دمید / آن چنان که آذرگشسب افروخت نار زردهشت 
بوی گل ها بشنو و رشد درختان بازبین / زان چه بستان بان نشاند و زان چه کشتاورز کشت ... 

 *
ای سپاهان ای والدتگاه من / ای گرامی بنگه دلخواه من 

ای بهشت خرم روی زمین / ای بسنده بهر اوصافت همین 
باغ و بُستانت فرحناک از درخت / کز درخت و آب و گل پوشیده رخت 

جانفزایی خاصه در اردیبهشت / هیچ الحق کم نداری از بهشت 
هر که آید سوی تو از راه دور / بیندت باغی در آن پنهان قصور ... 

از این دست سروده های دل انگیز بهاری از بسیاری سخن سرایان پارسی گوی که در این سامان 
زاده شدند و یا روزگاری گذرشان بر این دیار افتاده، به یادگار مانده است. اما نباید پنداشت که 
این ستایش ها تنها از ســوی پروردگان این دیار بر زبان ها جاری شده است. چه بسیار بوده اند 
دلدادگانی که چون مدتی بر سر این خوان بهشتی نشستند و از آب و هوایش سیراب شدند، چنان 
نمک گیرش شدند که خواستند تا خانه ابدی شان در اصفهان باشد و یا آنانی که از این جا گذشتند 
اما زیبایی های این شهر کهنسال را با جان و دل دیدند به رسم حق شناسی در یادداشت های 
برجای مانده از سفر خود آن چه را دیده بودند، با راستی به روی کاغذ آوردند و اصفهان را »درخت 

پُرگل بهشتی«، »نمونه ای از بهشت« و »گل سرخ جهان« نام نهادند. 

بانو »ژان دیو الفوا« که در سال 1260 خورشیدی از اصفهان دیدن کرده، شهر اصفهان را »درخت 
پُر گل بهشتی« می نامد و می نوسید: » ... اصفهان که نصف جهان و زیباترین زیبایی های روی 
زمین است در دنیا به درخت پر گل بهشتی معروف است. در بهار، هوا از بوی گل های زیاد کامال 

معطر شده و مایه سرور و نشاط فراوان است ... «.
 »هربرت« گردشگر انگلیسی نیز پس از دیدار از اصفهان این شهر را »نمونه ای از بهشت« توصیف 
کرده و نوشته است: »... هیچ شــهری در جهان دارای چنین منظره دلچسبی نیست و چنان 

سرسبز است که شما ممکن است آن را نمونه ای از بهشت بنامید ...«. 
دکتر ویلز انگلیسی هم که در دوران قاجار و در سال 1249 خورشیدی از اصفهان دیدن نموده 
در این باره می نویسد: در حومه و اطراف اصفهان انواع گل و گیاه فراوانی می روید و آب و هوای 

اصفهان استعداد پرورش گل های مختلفی را دارد ... «.
تاورنیه، گردشــگر فرانســوی هم که در دوره صفوی از اصفهان دیدار داشته، درباره اهمیت 
گل سپاری در میان درویش های اصفهان، در سفرنامه اش می نویسد: » ... این درویش ها از پیر 
و جوان به اقتضای فصل مقداری گل های گوناگون و اگر نباشد یک دسته گیاه و سبزی داخل 
کمربند خود کرده بعد از آن که موعظه و نطق خود را تمام کردند، برگ برگ از آن درآورده به 

کاسب ها و صنعت گران می دهند و مبلغی از آن ها دریافت می دارند ... «.
اما کمتر گردشگری است که از اصفهان دیدار کرده باشد و از گل های زیبای اصفهان یادی نکرده 
باشد. »ژولین« که در سال 1279 خورشیدی از اصفهان دیدار کرده در سفرنامه خود برخی از 
گل های زیبای پرورشی اصفهان را در آن دوره نام می برد و می نویسد: » ... در باغ های اصفهان 
گل های نسترن و خصوصا گل سرخ و گل هایی همچون اژدر دهان، زبان در قفا، همیشه بهار، 
نرگس و شب بو به فراوانی وجود دارد و بوته های گل سرخ به اندازه درخت ها بزرگ شده اند... «.

افزون بر عموم مردم، بخشی از کار گل پروری، گل سپاری و گل آرایی نیز در دوره های مختلف 
تاریخی توسط افرادی که تخصص این امور را داشتند در باغ های سلطنتی انجام می شد و از 
این گل های پرورشی در جشن ها، آیین ها و مراسم ویژه استفاده می شد. برای نمونه شاعری 
متخلص به »عشق«، مراسم گل آرایی پل »اهلل وردیخان« یا »سی و سه پل« را در زمان سلطنت 
»شاه عباس دوم« و به هنگام برگزاری جشنی در سال 1051 هجری قمری، چنین توصیف نموده 

است )در اینجا تعدادی از ابیات این مثنوی آورده می شود(:

21

* اردیبهشت 1397/ شماره هجدهم *



Sepahan tourism
 m

agazine

گل؛ باز هم گل ... گویی در این فصل 
 بهار که بسیار زود به تابستان 
می پیوندد، مردم این شهر بیماری گل 
گرفته اند. همین که بامدادان پنجره 
اتاق را می گشایم، باغبان بی درنگ 
دسته ای گل سرخ که به تازگی چیده و 
هنوز شبنم بامدادی بر آن ها نشسته 
است، برایم می آورد. در چایخانه 
همراه چای سنتی، شاخه ای گل به 
افراد تقدیم می شود و در کوچه و 
بازار همه مردم گل به دست دارند 
...  گل سرخ  در همه جا فراوان است. 
همه قهوه چی ها و شیرینی فروشان 
طول راه، گل سرخ در گلدان ها 
گذاشته و به کمربند خود هم گل 
آویخته اند. 

میراث کهن

ُگِل عیِش بهارِ کامرانی / َشِه صاحبقران عباِس ثانی 
به سیر زنده رود از بهر عشرت / ز آیین کرده پُل را رشک جنت 
پل از زینت ز بس گردیده پر نور / نماید چون هالل عید از دور 
شراب ناب و شمع و ساقی و ُگل / عجایب گلستانی شد سر پُل 
پی تاریخ می گشتم سحرگاه / فتاده اندیشه را در گلشنی راه 

شنیدم بلبلی می گفت سرمست / ز ُگل عباس شاه آییِن پُل بَست 
»پیر لوتی« گردش گر فرانسوی نیز که به  سال 1280 خورشیدی و هم زمان 
با روزگار پادشاهی مظفرالدین شاه به ایران سفر کرد و سه سال بعد ) 1283 ( 
دیده ها و یادمان های خود را از این سفر منتشر ساخت ، در سفرنامه خود »به 
سوی اصفهان« این شهر را »شهر درخت و گل« می نامد و درباره فصل بهار 
در اصفهان و عالقه مندی بسیار مردم اصفهان به گل های بهاری به ویژه گل 

سرخ، می نویسد: 
 »... گل؛ باز هم گل ... گویی در این فصل بهار که بســیار زود به تابستان 
می پیوندد، مردم این شهر بیماری گل گرفته اند. همین که بامدادان پنجره 
اتاق را می گشایم، باغبان بی درنگ دسته ای گل سرخ که به تازگی چیده و 
هنوز شبنم بامدادی بر آن ها نشسته است، برایم می آورد. در چایخانه همراه 
چای سنتی، شاخه ای گل به افراد تقدیم می شود و در کوچه و بازار همه 
مردم گل به دست دارند ...  گل سرخ  در همه جا فراوان است. همه قهوه چی ها 
و شیرینی فروشان طول راه، گل سرخ در گلدان ها گذاشته و به کمربند خود 
هم گل آویخته اند. گدایان که در غرفه ها نشسته  اند نیز گل در دست دارند 
و با آن بازی می کنند ... برای من بسیار طبیعی است که در نزد این  مردم 

آرام که همیشه گل در دست دارند، بنشینم ... «.
بانو »مادفون روزن« جهانگرد سوئدی نیز که در سال 1313 خورشیدی و 
در دوران قاجار از شهر اصفهان دیدن کرده، در سفرنامه خود با نام »سفری 
به دور ایران« یادآوری می کند که به واســطه گل های ســرخ بهاری در 
 اصفهان، در آن زمان اصفهان را با نام »گل ســرخ جهان« می شناختند:

» ... گل های سرخ اصفهان معروف اســت. از این روی اصفهان گل سرخ 
جهان نام گرفته است ... «.

» راجر استیونس « هم که در ســال 1333 خورشیدی از اصفهان دیدار 
داشته در سفرنامه خود »سرزمین صوفی بزرگ«، اصفهان و گل های بهاری 
آن را چنین توصیف می کند: » ... بین میدان نقش جهان تا چهارباغ و در 

اطراف خیابان، هشت ردیف از درختان صنوبر و درختچه های گل سرخ که 
به شکل حصار درآمده بودند و بوته های گل یاسمن که در بین آن ها کاشته 
شده بودند، دیده می شد. در هر گوشه و کنار، باغچه های گل کاشته بودند 
و آن ها به چهارباغ جلوه و شکوه می بخشیدند ... « و این همان چشم اندازی  
است که سراینده توانمند »خسرو احتشامی هونه گانی« در مثنوی بلند 

خود با نام »افسانه اصفهان آبی«، آن را چنین به تصویر کشیده است :
سرخ گل پرورد تا ُپل، چارباغ / ُخفت در موسیقی ُگل، چارباغ 

اما بیش از همه این گزارش ها، در گزارش جهانگرد ایتالیایی »پیترو دال 
واله« که در دوره صفوی از اصفهان دیدن کرده به جرئیات دقیق تر این 
آیین ها اشاره می شود. او در سفرنامه خود از برگزاری جشنی ویژه به نام 
»جشن گل سرخ« در اصفهان سخن می گوید: » ... در ماه اول بهار ، وقتی 
که گل سرخ می شکفد، یک شبانروز به نام جشن گل سرخ مجالس شادی 
و طرب ترتیب می دهند و در آن روز همه از شهر بیرون می روند و به بازی 
و تفریح مشغول می شوند و گل سرخ بر سر و روی هم می ریزند. در شهر 
نیز مردم در قهوه خانه ها به رقص و آواز و شادی برمی خیزند و هنگام شب 
جوانان خوب رویی که معموال در قهوه خانه ها خدمت می کنند در کوچه ها 
و بازارهای اطراف میدان نقش جهان به صدای ســاز می رقصند و جمع 
دیگری که طبق های پر از گل سرخ بر سر دارند در میان چراغ و مشعل و 

فانوس بر سر و روی مردم گل می پاشند و در مقابل پولی می گیرند ...«.
از دیدگاه این نگارنده، »جشــن گل ســرخ« در اصفهان که بسیاری از 
گردشگران جلوه هایی از آن را گزارش کرده اند و »دالواله« به صراحت 
از آن نام می برد، با توجه به برابری زمانی آن با اوایل بهار و زمان شکوفان 
شدن گل های سرخ آتشین، یادمانده جشن اَردیبهشتگان )از جشن های 
آتش( است که در ایران کهن در روز سوم یا اردیبهشت روز از اردیبهشت 
ماه برگزار می شــده و ســپس با نام »جشن گل ســرخ« در شهر های 
مرکزی ایران همچون کاشــان و اصفهان برگزار شده است و جالب این 
که »کوشیار« در کتاب »المدخل فی صناعة احکام النجوم« از »گلستان 
جشن« به جای » اردیبهشــت گان« نام می برد و »هاشم رضی« نیز در 

»گاهشماری و جشن های ایران باستان« آن دیدگاه را تائید می کند.
 اما جای دارد یادآوری شود که منظور از »گل سرخ« در همه گزارش هایی 
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که پیش از این از آن هــا یاد کردیم به هیــچ روی »گل الله 
سرخ« یا »گل شقایق سرخ« نیســت )چون در ادب فارسی و 
گویش مناطق مختلف ایران زمیــن، گاه این گل ها را نیز گل 
سرخ نامیده اند( بلکه منظور از گل ســرخ )/گل سوری/ گل 
آتشی( گیاهی اســت با نام علمی Rosa gallica از تیره 
Rosacea که به صورت درختچه کوچک به ارتفاع یک و 
نیم متر و گاهی بیشتر است و دارای برگ های مرکب از 6 تا 7 
برگچه است و گل های آن بیشتر به صورت منفرد بر روی ساقه 
می روید و گلبرگ هایش دارای بوی مالیم و مطبوع می باشد و 
در برخی از مناطق ایران به صورت خودرو می روید و گونه های 
مختلف آن را برای تزئین یــا گالب گیری پرورش می دهند و 
خانواده  گل سرخ متجاوز از 2000 گونه و حدود 100 جنس 

را دربرمی  گیرد. 
در ضمن حضور نقش گل سرخ بر روی سرستون های ساسانی 
یافت شــده در اصفهان، گویای جایگاه دیرینه گل سرخ در 

زندگی و اندیشه مردم هنرمند این سامان است. 
اما در این جا یک پرسش مطرح اســت: با توجه به این که در 
متون پهلوی گل مرزنگوش به عنوان نماد اردیبهشت شناخته 
می شود، آیا به تدریج گل ســرخ جایگزین گل »مرزنگوش« 
شده است ؟ و اگر چنین اســت، چرا و چگونه این جایگزینی 

صورت گرفته است؟ 

از دید این نگارنده، پاسخ به این پرسش نیازمند پژوهش های 
بیشتر است ولی به احتمال، این جایگزینی ممکن است دانسته 
یا نادانســته به خاطر تماس با ملیت های گوناگون اروپایی و 
آســیایی در دوران پایتختی اصفهان در زمــان صفوی انجام 

شده باشد.
از سوی دیگر، بد نیست اشاره شود که »رحیم رضا زاده ملک« 
در »پژوهش تقویم های ایرانی« به استناد نوشته »شابشتی« 
در کتاب »الدیارات« از جشــنی به نام جشن »شاذ کاله« در 
زمان متوکل خلیفه عباسی یاد می کند که »شابشتی« آن را 
»یوم نثر الورد« یا »روز گل افشانی« معنی کرده است و »رحیم 
رضا زاده ملک« بر این باور است که احتماال عبارت »شاذ ُکاله« 
در اصل »شاد ُگله« به معنی »گل افشاندن« بوده است و در این 

جشن، گل سرخ بر کسان یا جای ها می افشانده اند. 
او همچنین برای این که زمان بر گزاری این جشن را تعیین کند 
به نوشــته ای از »جالل الدین محمد یزدی« منجم مخصوص 
شاه عباس اول مشهور به »مال جالل منجم« در کتاب »تاریخ 
عباسی« اشــاره می کند که در آن کتاب به مراسم گلریزان 
با بیست خروار گل ســرخ در خزینه حمام بزرگ اصفهان در 
اواسط ماه ذیقعده سال 1009 هجری قمری اشاره رفته است. 
»رحیم رضازاده ملک« در ادامــه با این توجیه که در اول بهار 
آن مقدار گل سرخ نمی شکفد که بتوان خروارها از آن را فراهم 

آورد گزارش »پیترو دال واله« را در مورد برگزاری این جشن در 
اول بهار مردود می داند و با انطباق تاریخ مورد اشاره )17ذیقعده 
سال 1009 هجری قمری( به سال خورشــیدی، تاریخ اول 

خرداد ماه سال اعتدالی را زمان برگزاری آن مراسم می داند.
  اما از دیدگاه این نگارنده، در بررسی سخن »رحیم رضا زاده 
ملک «، باید بین »آیین گلریزان« که در طول سال به خصوص 
در فصل گل به مناســبت های گوناگون و برای خوش باشی و 
 خوش آمد افراد در جاهایی همچون گرمابه ها، ورزشخانه ها و 
نیایــش گاه هــا انجــام می شــده اســت با »جشــن گل 
ســرخ« تفاوت قائــل شــد و حتــی در صــورت پذیرش 
نظر ایشــان، نمی توان تنها به اســتناد گزارش »مال جالل 
منجــم« تاریــخ دقیــق ایــن جشــن را در اول خرداد ماه 
 دانســت چون بنا به گــزارش هــا، در آن زمــان گاه پیش

 می آمد کــه به دالیل گوناگون بســیاری از جشــن ها را در 
جای اصلی خود برگــزار نمی کردند. بــرای نمونه چنان که 
»رحیم رضازاده ملک« خود نیز در همان منبع اشــاره کرده 
اســت، در ســال 1028 هجری قمری به خاطــر مصادف 
شــدن زمان برگزاری جشن آب پاشــان که باید در اول برج 
سرطان برگزار می شــد با زمان بازگشت شــاه عباس اول از 
 سفر مازندران به اصفهان، این جشــن در نیمه برج سرطان

 برگزار شد.

 از سوی دیگر میزان رویش 
گل ها و گیاهان در سال های 
مختلف و دوره های آب و 
هوایی، در یک مکان و در 
یک زمان مشخص از سال، 
تابع گرمای زمین و میزان 
بارندگی و شرایط متغییر 
اکولوژیک است و امری 
نسبی است نه ثابت.

 در ضمن تاریخ 17ذیقعده 
سال 1009 هجری قمری 
برابر خواهد بود با روز 
یکشنبه 30 اردیبهشت 
ماه سال 980 هجری 
خورشیدی، که باز نشانگر 
برگزاری این آیین در 
اردیبهشت ماه است نه 
خرداد ماه. 
به هر روی، شاید دور نباشد 
روزگارانی که »جشن گل 
سرخ« یا »گلستان جشن« 
یا »جشن  اردیبهشتگان« نه 
تنها باز در »شهر گل سرخ« 
 برپا شود که در سراسر 
خاک ایران سبد سبد 
گل های سرخ زیبا در 
پیش روی مردمان عاشقش 
افشانده شود.  
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 مدرسه چهارباغ: 

این مدرســه که به نام مدرســه 
سلطانی و مدرســه مادر شاه نیز 
نامیده می شــد آخرین بنای با 
شــکوه عهد صفویه در اصفهان 
اســت که برای تدریس و تعلیم 
شاگردان دینی در دوره آخرین 
شاه صفوی یعنی شــاه سلطان 
حســین بناگردیده است شروع 
ساخت آن 1116 و پایان ساخت 
آن 1126 هجری است که تقریبا  
 86 سال پس از مرگ شیخ بهایی
 بنای مدرســه آغاز شده است.

گنبد این مدرسه از نظر زیبایی 
 بعــد از گنبد مســجد شــیخ 
لطف ا... قرار دارد، این مدرسه از 
نظر کاشیکاری هم از نوادرآثار 
این عصر اســت. کاروانســرای 
مادر شــاه که اینــک تبدیل به 
مهمانسرای عباسی گشته است 
در مجاورت این مسجد قرار دارد 
ودرســه قرن پیش نیز از مجلل 
ترین اقامت گاه های مســافرین 
بوده است این کاروانسرا در زمان 
ظل السلطان به پادگان  نظامی 

تبدیل شده بود.

عکس:
سعید مجیدی

نویسنده:
شبنم اربابیان

 متفاوت با هرآنچه شنیده اید؛

 راز شیخ بهایی
شیخ بهایی )متولد 9۵۳ ق ( ازدانشمندان و نوابغ برجسته علمی ودینی عصرپرشکوه صفویه است. وی همراه خانواده اش در 
کودکی از جبل عامل واقع در لبنان فعلی به ایران مهاجرت کرد. وی در عصری می زیست که شهر اصفهان پایتخت سلسله ای 
شد که آثار معماری به اوج زیبایی و ظرافت رسید شیخ بهایی در تاریخ فرهنگ و علم ایران زمین همواره در سیمای دانشمند، 

سیاستمدار و شیخ االسالمی ظهور کرد که مورد احترام طبقات مختلف مردم بوده و هست. 

 شــیخ بهایی در علوم متعددی از جمله شــعر و ادب، فقه، تفســیر، علــوم ریاضی و 
 دانش های دیگر تبحر داشــت، اما آنچه در این مقاله مد نظر می باشــد این است که 
 شــیخ بهایی را از منظر این که علم، فن و هنر معماری را داشــته مورد بررســی قرار 
می دهیــم. تصویری که از شــیخ بهایی در اذهان مردم مانده اســت، این اســت که   

معمارگونه مردی است که بســیاری از آثار به جای مانده از عصر صفوی را به ویژه در 
اصفهان از آثار او می دانند. ازآثار منسوب به شیخ بهایی می توان این موارد را برشمرد: 
مدرسه چهارباغ، طومارتقسیم آب ، مسجد امام، مســجد شیخ لطف اهلل، منارجنبان، 

حمام شیخ بهایی، بنا و شالوده نجف آباد، حصار نجف اشرف و...
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اصفهان معمار برجسته بزرگداشت به مناسبت روز  



مسجد امام)مسجد جامع عباسی(: 

مسجد امام که به مسجد جامع عباسی نیز شهرت 
دارد یکی از مســاجد میدان نقش جهان اصفهان 
اســت که در طی دوران صفوی ســاخته شــد و 
از بناهای مهم معماری اســالمی ایران به شــمار 
می رود. این مســجد که در ضلــع جنوبی میدان 
امام قرار دارد در ســال 1020 هجــری به فرمان 
شاه  عباس اول شروع شــده و تزئینات و الحاقات 
آن در دوره جانشــینان او به اتمام رسیده است. 
معمار مهندس آن اســتاد علی اکبــر اصفهانی و 
خوشنویســانی چون علیرضا عباسی، عبدالباقی 
تبریزی، محمد رضا امامــی، محمد صالح امامی 
درآن کتیبه نگاری کرده اند. درکتیبه سر درمسجد 
ذکر شده است که این مســجدرا شاه عباس اول 
از مال خالص خود بنا کــرده و ثواب آن را به جد 
خود اهدا نموده است. اتمام تزیینات والحاقات آن 
تا  1095 یعنی75 سال بعداز شروع ساخت آن به 
طول انجامیده است. محاسبه جهت قبله مسجد 
امام توسط شیخ بهایی انجام شده است، این قبله 
یابی که با اســتفاده از ابزارهای آن زمان صورت 
پذیرفتــه، تنها هفت درجه با جهــت واقعی قبله 

اختالف دارد.

مسجد شیخ لطف ا...: 

مســجد شــیخ لطف ا... نیز از شاهکارهاي 
معماري و کاشــي کاري قرن یازدهم است 
و به فرمان شــاه عبــاس اول در مدت 18 
سال بنا شــده است. کتیبه ســر در آن به 
خط ثلث علیرضا عباســي در سال 1012 
قمري است و معمار و بناي مسجد، استاد 
محمد رضــا اصفهاني بوده اســت که نام 
او در داخــل محراب مســجد در دو لوحه 
کوچک آورده شــده اســت. این  مســجد 
دارای  گنبدی  اســت  که  از درون  و بیرون  
با کاشی  کاری های  زیبا پوشیده  شده  است . 
در فراز آن  دایره ای  وجــود دارد که  دارای  
منافذی  است  که  با تزیینات  فلزی  آراسته  
شده  است  و برای  روشــنایی  و تهویه  به  کار 
می رود.این مســجد دارای صحن نیست و 
مناره نیز ندارد. محراب مسجد شیخ لطف ا... 
از شاهکارهای بی نظیر هنر معماری است. 
درون محراب دو لوح وجود دارد. اشــعاری 
نیز بر کتیبه های ضلع های شــرقی و غربی 
به چشــم می خورد که احتماالً ســراینده 
آنها شــیخ بهایی، است. پرفســور پوپ در 
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  منارجنبان: 

این بنا به صورت یک بقعه و دو مناره است که بر روی قبر)عمو عبداله ( زاهد واز صلحای قرن هشتم بنا گردیده است .  سنگ قبر 
روی آن تاریخ 716هجری را نشان می دهد که مقارن سلطنت ایلخانان مسلمان مغول  می باشد و  تقریبا  237 سال  قبل از تولد 
شیخ بهایی می باشد. حتی اگر تاریخ روی سنگ مزار این عمو عبداله را نادیده انگاریم باید توجه داشت  که سبک ساخت ایوان 
این بنا از نمونه ابنیه سبک مغولی است و با بنا های سبک صفویه تفاوت های فاحشی دارد. مناره های آن نیز بعدا به ایوان اضافه 
شده است که با جنباندن یکی از آنان دیگری نیز به جنبش در می آید. منارجنبان اصفهان نمونه های دیگری نیز در سایر نقاط 
ایران دارد که از مناره های مسجد اشترجان می توان نام برد.  بیش از دو سوم  مناره های مسجد اشترجان امروزه تخریب شده 
است و همانند منارجنبان اصفهان متحرک است . سال بنای آن که در کتیبه گچبری ذکر شده است سال 715 هجری را نشان 
می دهد. بانی مسجد اشترجان فردی به نام فخرالدین محمد بوده است ولی نام معمار آن که به احتمال قوی معمار منارجنبان 

اصفهان نیز بوده است در هیچ جایی از این دو بنا  ذکر نشده است.

مورد عظمت مسجد گفته است: »به ســختی میتوان آن را محصول 
دست بشر دانست«  مسجد شیخ لطف ا... از شگفت انگیز ترین ابنیه 
تاریخی است که اعجاب متخصصان فن را در هر دوره ای بر انگیخته 
 اســت . نام معمارو طراح ایــن اثر جاوید با خضــوع وفروتنی هرچه 
تمام تر به این ترتیب درلوح کوچکی در محراب مســجد نوشته شده 
 اســت:» عمل فقیرحقیر محتاج به رحمت خدا محمد رضا بن استاد 

حسین بناء اصفهانی 1028«

یادبود
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 نحوه تقسیم آب ازدوران قدیمی تر
 وجود داشــته و ربطی به شــیخ 
ندارد. اصل طومــار از میر فضل ا... 
شهرستانی اســت و بعدها به علت 
مقام علمی شیخ بهایی و تقرب وی 
در دربار، شاه عباس طومار را به نام 
شــیخ بهایی ثبت کرده است. در 
سال 923 قمری شیخ بهایی هنوز 
متولد نشــده بود و تاریخ تولد او را 
953 قمری نوشته اند. وی در سال 
966 به ایران آمده و در سال 1006 
قمری به اصفهــان رفته که حدودا 
83 ســال بعد از تاریخ مندرج در 
طومار است، شــیخ بهایی در سال 
1031 قمری مرحوم شده، ولی در 
طومار برای عمارات و مکان هایی 
سهم آب تعیین شــده که پس از 

مرگ وی ساخته شده اند.
Sepahan tourism

 m
agazine

حمام شیخ بهایی: 

ســاختمان گلخن گرمابه ای 
است که هنوز در اصفهان مانده 
و به حمام شیخ بهایی معروف 
است. این حمام در سال 1065 
ساخته شــده و در شعاع 100 
متــری جنــوب گنبــد نظام 
الملک )جنوب مســجد جامع 
عتیق( قرار دارد. مردم اصفهان 
عقیده داشــتند شــیخ بهایی 
گلخن گرمابه را چنان ساخته 
که با شــمعی گرم می شد، در 
زیر پاتیل گلخــن فضای تهی 
تعبیه کرده و شمعی افروخته 
در میان آن گذاشته و آن فضا 
را بسته بود و خود گفته بود اگر 
روزی آن فضا را بشکافند شمع 
خاموش خواهد شد و گلخن از 

کار می افتد.

طومارتقسیم آب زاینده رود:

 تقسیم آب زاینده رود در دوره های بســیار قدیمی تر از دوره صفویه انجام شده است و این تقســیم از لنجان اصفهان شروع می شده است . 
تمدن هایی که در منطقه اصفهان از دیرباز وجود داشته مانند مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، برای مشکل آب کشاورزان، مادی ها 
را طرح انداختند که تا امروز باقی مانده است. نحوه تقســیم آب براساس آب موجود در هر فصل صورت می گیرد به طوری که تمام آب موجود 
 به نسبت تقســیم می گردد. ابن رسته در )کتاب االعالق النفیســه(  می نویســد که آب زاینده رود تا النجان بدون حساب مورد استفاده قرار 
می گیرد و از آنجا به بعد طبق صورتی که  خسرو اردشیر بن بابک تنظیم کرده است  تقسیم می شود. میرزا حسین خان تحویلدار در جغرافیای 
اصفهان نیز این مســئله را کامال توضیح داده است و می گوید: »در ازمنه سالفه سالطین عدالت گســتر هر کدام برای انتظام رودخانه مزبوره 
به حکما و مهندســین امر فرموده تا به قوانین و براهین هندسی .. تفاوت هوای محل...بعد مســافت هر بلوک.... و مقدار اراضی هرقریه آبخور 
زمین را نسبت به هم ســنجیدندو....نوبت ســالطین صفوی شــد به همین منوال اهتمام در مزید انتظام فرمودند« لذا مالحظه می شود که 
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بعد از مدتی که به تعمیر گرمابه پرداختند و آن محوطه را شــکافتند، فورا شمع 
خاموش شد و دیگر نتوانستند آن را روشن کنند. سیســتم گرمایی این حمام از 
شاهکارهای مهندسی است که با استفاده از قوانین فیزیک و شیمی طراحی و فکر 
شده است. آب حمام با سیستم )دم و گاز( یعنی از گاز متان فاضالب مسجد جامع 
و چکیدن روغن عصارخانه )محلی برای تهیه روغن از دانه های روغنی( شیخ بهایی 
در مجاورت حمام، روشن می شده است. به این طریق حمام به مدت طوالنی تنها 
با یک شمع روشن می شده است.شیخ بهایی در ساخت حمام از طال که رسانایی 
باالیی دارد و در انتقال گرما نقش موثری ایفا می کند، استفاده کرده بود. او به دلیل 
جلوگیری از سرقت آن، راز ساخت را پنهان نگهداشت. منابع معتبری از این حمام 
یاد نکرده اند و نخستین بار در فالسفه الشیعه آمده است.  ازیک سو منابع و اسناد 
بناهای اســالمی آن چنان که انتظار می رود، غنی نیستند، با اینکه تاریخ نگاران و 
شاعران، از بناها تمجید کرده اند، به خود معماری به عنوان موضوع درخور توجه 
ادبیات، نپرداخته اند و خود معماران هم درباره آثارشان اطالعاتی ارایه نداده اند و 
معماران به جز امضا و رقم یا چند کلمه، مطلب زیادی درباره خود و آثارشان به جا 
نگذاشته اند.  عنوان »معمار« درمکان ها و زمان های مختلف فرق می کرد و به طور 
کلی، نام معماران به ندرت در بناهای آنها ذکر شده است؛ حتی در جاهایی که روی 
کتیبه ها نام حامی و سایر ماموران ثبت شده، نام آنها نیامده است. البته این نوعی 
روش خاص به شــمار می آمد؛ یعنی در دوره ای نام معمار را می نوشتند و در دوره 
دیگر نام او را ذکر نمی کردند. همچنین نباید فراموش کرد که معماران، مهندسان 
و استادکاران بنا بعد از سفت کاری ساختمان، کار خود را تمام شده تلقی می کردند 
و کار را به زینت کاران )گچ کاران، کاشی کاران، حجاران و نجاران که کار خود را در 
مرحله بعد از سفت کاری انجام می دادند( واگذار می کردند و از این نظر، کمتر قادر 

بودند تا در جایی از ساختمان، نام خود را ثبت کنند.
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 از این جهت ارزیابی نقش معماران و طراحان بناهای معروف، کاری 
بسیاردشوار است؛ زیرا در این زمینه، اسناد، و مدارک و شواهدی داّل 

بر این موضوع در دست نداریم. 
از سوی دیگر وقتی شــاهکارهای معماری اســالمی را می بینیم، 
درمی یابیم که این آثار بدون آموزش هندســه، ریاضیات، مکانیک 
کاربردی و طراحی، نمی توانسته به وجود آید و خلق این آثار کسی 
را می طلبد که این علوم را بشناسد. با توجه به این موضوع، نباید در 
آثار و بناهایی که به شیخ بهایی منسوب است، دنبال نام او بود. همین 
قدرکه معاصران وی و دیگر افراد آگاه به او نسبت داده اند، کافی است. 
بنابراین آثار و ابنیه های زیادی به شــیخ بهایی منسوب شده است 
که سندی معتبر ندارند و عده ای بر این نظریه تاکید دارند که شیخ 
بهایی معمار، طراح و مهندس نبوده است. از سوی دیگرشاید بتوان 
به نوعی اثبات کرد که شیخ بهایی، هم مهندس بوده و هم معمار و هم 
طراح و آن دقیق شدن در روش و کار معماران و مهندسان آن دوره 
است. مثال بورکهارت)م۱9۸4( درباره شیوه کار معماران، مهندسان 
و بنایان دوره اسالمی، اعتقاد دارد که »اساس معماری دوران اسالمی 
بر پایه دانش هندسه قرار دارد و پایه شکل ها، بر اساس دوایر است 
و چون دوایر مساوی تقسیم شوند، سبب پیدایش چندضلعی های 
منظم می گردند و همواره هنرمندان، با بهره گیری از یک دایره مبنا، 
اشکال و اندازه های مختلف را تنظیم می کردند و از طریق برداشت 
در قالب طرح ها و اجرای منظم، هنر معماری یکپارچه و هم آهنگ را 

شکل می دادند«

یادآوری این نکته ضروری است که در دوره اسالمی هندسه، زبان و معیار معماری است و مهندسان و معماران، اساس کار را بر آن قرار داده بودند و به این 
طریق، حتی در نماهای ساختمان از آن استفاده می کردند و شکل ها و فرم های جدیدی را به وجود می آوردند. همان طورکه گفته شد شیخ بهایی در دانش های 
بسیاری از جمله عرفان، فقه، سیاست، هیئت و نجوم، ریاضیات، هندسه تبحر داشته و بنابراین با علم و آگاهی بر این دانش ها در طراحی و معماری نیز نقشی 

داشته است. باید در نظر داشت شیخ بهایی از نظر علوم فقهی و عرفانی  در درجه باالیی قرار دارد و از نوادر روزگار خود محسوب می گردد.

یادبود
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چون که گل رفت و گلستان شد خراب
 بوی گل را از که جوییم!؟ از گالب! 

راهنامی سفر یک روزه 
به شهر گالب

دو شــهر قمصر و نیاســر از اواســط 
اردیبهشت بمدت دو تا سه هفته میزبان 
مهمانانی هســتند که برای حضور در 
مراســم گالبگیری به این شهرها سفر 
می کنند. این دو شــهر پــر از باغ های 
گل  محمدی و جویبارهای زاللی هستند 
که لطف شهر را برای کسانی که پس از 
طی کویر به شــهر رسیده اند دوچندان 

می کند.
اصفهان یکی از نزدیکترین کالن شهرها به این اتفاق زیباست. که می تواند 

سفر بهاری جذابی برای آخر هفته های ما رقم بزند. 
 تورهای یک یا دوروزه زیادی در این مدت با هزینــه های متفاوت دایر 

می شوند. که از حدود ۵0 هزار تومان شروع میشود. 

مسیر دسترسی به قمصر کاشان :
دو مسیر دسترسی از اصفهان وجود دارد:

1- اصفهان - شاهین شهر- مورچه خورت - میمه - قمصر - کاشان
2-  آزادراه اصفهان -کاشان 

گردشگری سپاهان

 220 کیلومتر فاصله از اصفهان
 زمان: 2 ساعت و 2۵ دقیقه 

حداقل هزینه تور  برای هر نفر
از ۵0 هزارتومان )با اتوبوس گردشگری(

حدود ۵ صبحبهترین ساعت حرکت

لوازم همراه پیشنهادی
کوله یکروزه، کاله و عینک آفتابی، 
زیرانداز، کفش مناسب پیاده روی، 

کرم ضدآفتاب
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بهترین زمان برای گشــت و گذار در قمصر صبح زود 
است. صبح زود منظور قبل از طلوع آفتاب و حداکثر تا 
یک ساعت بعد از آن است. در این ساعات اوج فعالیت 
گل چینی صورت می گیرد. عطر گل های محمدی در 
این ساعات به اوج خود می رسد و با بوی مست کننده 
از میهمانان استقبال می کند. به اعتقاد بومیان شهر, 
 آفتاب باعث پژمرده شــدن و کم شــدن عطر گل ها 
می شود به همین علت گل ها در همین ساعات قبل 
از طلوع آفتاب چیده شده و برای گالبگیری فرستاده 

می شود.
بهترین زمان برای حضور در مراسم گالبگیری قمصر 
ســاعات اولیه روز ، یعنی زمانی که هنوز آفتاب کامال 
گرم نشده است، گل هایی که در ساعات پیش از طلوع 
چیده شده اند تازه ترند و طبیعتا گالب بهتری از آنها به 
دست می آید. امکان دیدن مراسم گالبگیری در شهر 
که پر از باغ گل است برای گردشگران مهیاست، قمصر 
دارای مردمی مهماندوست و خونگرم و با حوصله است 
و به گونه ای فرایند تهیه گالب را توضیح می دهند که 
گویی از تکرار این توضیحات خودشان لذت بیشتری 
می برند تا مخاطبشان. بازدید از امامزاده پیر داوود که 
بنایی متعلق به دوره آل بویه اســت و گنبد مخروطی 
و فیروزه ای رنــگ جالبی دارد غیر از دیدن مراســم 
گالبگیــری و طبیعــت زیبای قمصر خالــی از لطف 

نخواهد بود.
اگر ساکن اصفهان هســتید و فرصت چندانی 
ندارید به همین سفر نیم روزه میتوانید بسنده 
کنید و بعد از ظهر برگردیــد. ولی اگر فرصت 
ماندن برای دو روز یا بیشــتر را دارید کاشان، 
ابیانه و نیاسر می تواند مقاصد بعدی سفر کوتاه 

شما باشد .

محل اقامت در قمصر :
برای اقامت در قمصر عالوه بر هتل گلستان قمصر می توانند از 
خانه های روستایی که مردم محلی با بهایی بسیار مناسب در 
اختیار مسافران قرار می دهند نیز استفاده کنند؛ که با توجه به 
آنکه این خانه ها اغلب در دل باغ های پر میوه و سر سبز و زیبا 
قرار دارد می تواند در نوع خود بسیار جالب و خاطره انگیز باشد 
و یا می توانید از چادر برای اقامت اســتفاده کنید که با خیال 
راحت و با امنیت کامل در هر نقطه ای از شهر که اراده کردید 
می توانید برپا کنید. در داخل شهر چند پارک و امام زاده پیر 
داوود وجود دارد که مکان های مناسبی برای استراحت شبانه 
است. آب شهر قابل شرب بوده و از این جهت مشکلی وجود 
ندارد. هوای این فصل سال در ساعات وسط روز گرم و در شب 
اندکی سرد می شود که در صورت اقامت در چادر حتما به این 

نکته توجه داشته باشید و تدابیر الزم را بیندیشید.
دقت داشته باشید که در طول ســه هفته گالبگیری قمصر 
شلوغ بوده که تراکم در روزهای تعطیل به اوج خود می رسد 
به حدی که ممکن اســت برای پیدا کردن اتاق به مشــکل 

برخورد کنید
از کاشان تا قمصر حدود 30 کیلومتر است که هم از سواری و 

هم از مینی بوس می توان استفاده کرد.
در صورتی که از آن دسته افرادی هستید که معتقدند انسان 
یکبار زندگی میکند و هزینه ســفر بیشتری را تقبل میکنید 
پیشــنهاد ما عالوه بر بازدید از دیدنی های مشــهور کاشان، 
اقامت در هتل های سنتی اســت چون با مدیریت خوبی که 
انجام داده اند، کاماًل حس زندگی مجلل در 100 سال پیش 

به شما دست میدهد. 
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برای آشنایی بیشتر شما، برخی از این هتل ها رو به اختصار معرفی میکنیم :

هتل سنتی سرای عامری ها

فراهم آوردن معماری اصیل ایران تحت چهارچوب یک هتل 5 ستاره به شکلی که تقریباً هر سلیقه ای ، چه سنتی و چه 
مدرن، جذب کند، بدون شک شاهکاری تاریخی خواهد بود. در یک کالم که باید دید و فهمید. این خانه به دلیل شرایط 
 خاص خودش بر خالف سایر هتل های سنتی، بازدید صرف هم دارد که شما میتوانید از بزرگترین حیاطش لذت ببرید. 
جدا از زیبایی بنا در روز، تصاویر مسحور کننده ای هم با نور پردازی های شب از گچ بری ها و هنر های معماری بنا به 
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هتل سنتی خانه منوچهری کاشان 

اقامتگاه سنتی خانه منوچهری با 400 سال قدمت واقع در بافت تاریخی، در محله پشت عمارت کاشان 
و در نزدیکی بازار قدیمی، در حد واسط محله سرپله یکی از گنجینه های بی نظیر معماری سنتی ایران 
به شمار می آید. خانه منوچهری دارای دو ورودی و از معدود خانه های آب انباردار کاشان است. طراحی 
این مجموعه برمبنای منطقه کویری شکل گرفته اســت و به صورت استاندارد مرمت و بازسازی شده 
است و دارای تجهیزات کامل اقامتی و رفاهی است. هتل خانه منوچهری 8 اتاق با طراحی و وسایل زیبا 
و سنتی است. حیاط این هتل دارای حوض و درختان سرسبز و رستوران آن با پنجره های رنگین فضایی 

دنج برای سرو غذاهای سنتی ایرانی است. 

خانه تاریخی نگین کاشان

هتل سه ســتاره ســنتی نگین کاشان 
خانه های جدا ازهم بود کــه با تعبیه ای 
بســیار عالی درهــای میانجــی به هم 
متصل شــدند و مجموعه بــزرگ هتل 
سنتی نگین کاشــان را تشکیل داده اند. 
 فضایی کامال سنتی که تداعی 200 سال 

پیش است.
همجواری با آرامگاه محتشــم کاشانی و 
نزدیکی به بازار بزرگ کاشــان، خیابان 
علوی و مرکز شــهر از دیگر مزایای این 

هتل می باشد. 

هتل آریانا کاشان 

این عمارت تاریخــی، نزدیک به یکصد 
ســال پیــش، در اواخــر دوره قاجاریه، 
 به عنوان یک منزل مســکونی ســاخته

 شد.
پس از چند ســال، این خانه با شــکوه و 
 عظمــت، بــه دو خانــه مجزا تقســیم

 شد.
بنای فعلی هتــل  از دو حیاط، دو بادگیر 
و زیر زمین تشکیل شده است. در حیاط 
اصلی مجموعه، حوضخانــه و اتاق های 

اقامتی واقع شده اند. 

وجود میاید. 
این خانه 9000 متر مربعی متعلق به زمان زندیه بوده و سرگذشــتش در نوع خود بسیار جالب است. 7 
حیاط اون 85 اتاق را در خودش جای داده که بسیاری از آنها با نام های کاشانه نرگس، کاشانه یاس و غیره 
میهمان گردشگران است. رســتوران بنا هم در تاالر آینه قرار دارد. طاووس های تاالر هم که با هنر آیینه 
کاری خلق شده اند، با انعکاس نور خورشید که از شیشه های رنگی شاهنشین این عمارت رد شدند، هفت 

رنگ میشوند و نمای خیره کننده به خود می گیرند. 

هتل سنتی و رستوران خانه راهب:

این خانه هم که اخیراً در دست کاربری قرار گرفته، از مکان های خصوصی و زیباییست که عکس برداری 
در شاهنشین، دیدن نور پردازی ها و گچ بری ها در شب و صرف غذا در رستوران سنتی آن که در سرداب 

خانه دایر شده برای هر کسی خاطره های شیرین و به یاد ماندنی را خلق میکند.
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کاشان، مقصد اول اردیبهشت گردی ؛

از دروازه کویر 
رضا درخشانوارد شوید

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

موقعيت ارتباطي
کاشــان به علت واقع بودن در سر راه هاي 
تجارتي و ارتباطي در تمامي ادوار از اهمیت 

ویژه اي برخوردار بوده است.
زماني در کنار جاده ابریشم واقع بوده و در 
رونق و آباداني شهر ســهم بسزایي داشته 
اســت و در حال حاضر نیز بر ســر شاهراه 

ارتباطي بسیار مهمي قرار دارد که پایتخت 
را به شهرهاي جنوبي کشور همچون نائین، 
یزد، کرمان، بندر عباس و... مربوط مي سازد. 
خصوصاً همین اواخر با تکمیل اتوبان قم - 
اصفهان این ارتباط ســهل الوصول تر شده 
است. و همچنین کاشــان با قرار گیري در 
مســیر راه آهن تهران - اصفهان، تهران - 

 یزد و کرمان توسعه و گسترش اقتصادي و 
رشد افزون تري را پیدا کرده است.

طبق نقشه جغرافیایي سازمان نقشه برداري 
کشور شهرستان کاشان داراي چهار بخش 

است:
1- مرکــزي و حومه 2- قمصر 3- نیاســر 

4- برزک

بر اساس تقسیم بندي فوق در مجموع 84 
ده آباد در شهرستان کاشان وجود دارد. اما 
بســیاري از دهات دیگر نیز دیده مي شود 
که به علل مختلف )نبــودن آب و...( خالي 
از سکنه و متروکه شده اند بطور کلي 110 
تا 130 روســتا در اطراف این شهرســتان 

وجود دارد. 

در نیمه دوم قرن نهم و نیمه اول قرن دهم این شهر، شهرت بسیاري داشت و یک شهر پر جمعیت به 
شمار مي رفت اما زلزله قرن دهم، کاشان و بازار آن را ویران کرد. در قرن 11 و در دوره صفویه براي 
دومین بار به همان درجه از ترقي نائل شد و مانند اصفهان با شهرتي بسیار همراه گردید، اما با بروز 

زلزله اي بسیار شدید در سال1192 هجري قمري دوباره ویران شد.
کاشان در زمان ســلجوقیان رو به رونق نهاد و در زمان قره قویونلوها دوباره ترقي کرد. تا جایي که 
محل توجه دانشمندان شد، بعد از کریم خان زند و بعد از زلزله اي که در زمان قاجاریه رخ داد کاشان 

دستخوش نابساماني و منازعات محلي شد و از این جهت زیان هاي فراوان دید. 
با این همه کاشان همواره در طول تاریخ شهري با اهمیت و زنده بوده است و همچنین به زندگي 

ادامه مي دهد.

وجه تسميه كاشان
در کل در مورد وجه تسمیه کاشان و نام اولیه آن از طرف مورخین و باستان شناسان و عقاید گوناگوني 

ابراز شده که به چند مورد آن اشاره مي شود:
1-از آنجا که این شهر در قرون متمادي مرکز ساخت بهترین کاشي ها بوده آن را کاشیان و کاشان 

نامیده اند.
2-گروهي از باستان شناسان پس از حفاري هاي باستان شناسي در تپه هاي سیلک به این نتیجه 
رسیده اند که نام کاشان مشتق از کلمه کاشو یا کاسو است و آن نام قومي کهن بوده که در بین النهرین 
مي زیسته اند و سپس به این ســامان نقل مکان کرده و نام محل اسکان آن ها کاسیان یا کاشیان 

خوانده شده است.
3-ملک الشعراء بهار در دیوان خود وجه تسمیه کاشان را معبد و جایگاه جشن و دل آسایي دانسته 

است.
4-مولف کتاب فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان عربي مي نویسد: کاشان به خانه هاي تابستاني 

اطالق مي شود که با چوب و ني ساخته مي شد.
5-مولف کتاب آثار تاریخي کاشان و نطنز مي نویسد: چون اولین جایگاه آباداني در این ناحیه به امر 

پادشاهان اساطیري در کنار چشمه فین ساخته شده آن را کي آشیان یعني جایگاه حکام گفته اند.

اگر به شما بگویند کاشان یکي از 
اولین مراکز تشکیل تمدن انساني 
بوده است، چندان تعجب نکنید. 
طبق حفاریات باستان شناسي در 
تپه هاي سیلک کاشان، سابقه حضور 
بشر در این منطقه به ۵ تا هفت هزار 
سال پیش از میالد باز  مي گردد. اما 
باید اذعان کرد که تاریخ این شهر 
مملو از نابساماني است.

  شهرستان کاشان با وسعت 9۶47 کیلو متر 
مربع و جمعیت بالغ بر 400 هزار نفر از توابع 
استان اصفهان بوده و از نظر جمعیت دومین 
شهرستان این استان به حســاب مي  آید. 
کاشــان داراي چهار بخش )مرکزي، قمصر، 
نیاسر و برزک( بوده و داراي پنج شهر )کاشان، 

قمصر، نیاسر، جوشقان و برزک( مي باشد.

 فاصله از اصفهان :
202 KM

کاشان

اردیبهشت گردی
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مذهب
مذهب مردم این شهر، شیعه اثني عشري است چنان که 
بواسطه ایمان راسخ، زهد و تقواي بي نظیر شیعیان آن از 
صدر اسالم تاکنون با نام دارالمومنین در صدر شهرهاي 
شیعه نشین قرار گرفته و به نیکي از آن یاد شده است. به 
طوري که در زمان صفویه کاشان پایتخت مذهبي ایران 
شناخته شده بود. از قرن ها قبل عده اي از یهودیان نیز در 
کاشان ساکن بوده اند که از دوره صفوي تعداد آن ها زیاد 
بوده لیکن امروزه تعداد کمي از آنان در این شــهر اقامت 
دارند. یاقوت حموي نیزد در معجم البلدان در مورد ایمان 

مردم کاشان مي نویسد:
»عده اي از علویان ساکن کاشان منتظرند که صبح فردا 
قائم آنان ظهور کند و در هر طلوع، مسلح سوار بر اسب به 

خارج از شهر مي روند و متاسف بر مي گردند.«

زبان
زبان مردم این شهرستان فارسي است. ولي در روستاهاي 
حاشیه شهر، زبان رایجي و تاتي رواج دارد که اصل آن در 

واژه هاي فارسي دري یا فرس قدیم است. ضرابي در تاریخ 
کاشان مي نویسد: مردم بلوک )حومه( را زباني دیگر است 
که اهل شهر از فهم معاني آن بي خبرند و آن را زبان رایجي 

گویند که داراي واژه هاي دري فراواني است.

آب و هوای كاشان
از نظر پهنه بندي اقلیمي شهر کاشــان در پهنه اقلیمي 
با زمستان هاي نسبتاً ســرد و تابستان هاي خیلي گرم و 

خشک قرار گرفته است.
شهرستان کاشــان در حدود جنوب و غرب در محاصره 
سلسله جبال مرکزي ایران قرار گرفته است. آبادي هاي 
دامنه این کوهســتان عمومــاً داراي آب و هوایي لطیف 
 و معتدل مي باشــند ولي از جانب شمال شــرق که به

  زمین هاي شــوره زار کویــر مرکزي ایــران اتصال پیدا 
مي کند هواي آن بتدریج خشک و سوزان مي شود و آب 
و هوا در قسمت جلگه اي کاشان گرم و خشک مي باشد. 
دلیل اصلي خشکي هواي کاشان مجاورت آن با دشت کویر 
است. گرماي هوا در این شهر در تابستان از مرز 40 درجه 
سانتیگراد نیز عبور مي کند. وزش بادهاي کویري که از 

صبح تا شام جریان دارد، موجب حرارت و خشکي هواست 
و از شام تا بام که نسیم خشکي از جهت کوهستان جریان 
پیدا مي کند باعث تعدیل هواي منطقه مي گردد. بادهاي 
موسوم به باد سرخ، باد شهریاري، باد سام، باد شمال و باد 
قبله از بادهاي معروف این منطقه است که اکثراً از کویر به 
سوي کاشان مي وزد. در زمینه منابع آب، کاشان شامل 
رودخانه هاي این شهر رود خانه ها، چاه هاي عمیق، نیمه 
عمیق و چشمه سارهاست. مهمترین رودخانه هاي این 
شهر رودخانه هاي هنجن، قهرود، لتحر و چم رود مي باشند 
که همگي فصلي است و بیش از 130 رشته قنات در اطراف 
شــهر وجود دارد که بین 40 الي 50 رشته آن هم اکنون 
مورد بهره برداري قرار مي گیرد. عالوه بر قنات ها بیش از 8 
چشمه سار وجود دارد که بین آن ها چشمه سلیمانیه فین 

از آبدهي و اهمیت ویژه اي برخوردار است.

مشاهير كاشان
در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران در دوران هاي مختلف 
از زمان ساسانیان، آل بویه )که زبیده خاتون همسر هارون 
الرشید کاشان کنوني را بنا نهاد( تا عهد سلجوقي، صفویه 

و قاجاریه و پس از آن انسان هاي بزرگي 
 در این دیار پرورش یافته و به دنیا معرفي 
شــده اند از جمله: غیاث الدین جمشید 
)ریاضــي دان و منجم بــزرگ(، کمال 
الملک و صنیع الملک )نقاش و نامدار(، 
مال محسن فیض و مال احمد و مال مهدي 
نراقي )عالم، حکیم، عارف و دانشمند(، مال 

فتح اله کاشاني )مفسر(، محتشم کاشاني، 
بابا افضل مرقي، ســپیده کاشاني، کلیم 
کاشاني و سهراب سپهري )شاعران نامي( 

و صدها چهره برجسته دیگر.

تاریخ کاشان
در دوران باراني بیــن آخرین دوره هاي 

یخچالي )زمین شناسي( به نظر مي رسد 
در مرکز ایران دریاي پهناوري گسترده 
بود. این دریا با شروع عهد خشکي به تدریج 
کوچک و خشک شد که اکنون در محل 
آن کویر بزرگ مرکزي برجاســت و بشر 
در دوره استقرار در روســتاها در اطراف 
 این محل اســکان یافته است چنان که

 قدیمي ترین تمدن را مي توان در حاشیه 
هاللي شکل کویر یافت. یکي از قدیمي 
ترین تمدن هاي این حاشیه تمدن سیلک 
است. تپه هاي موسوم به سیلک واقع در 
2 کیلومتري جنوب غربي کاشان یکي از 
کهن ترین مراکز اســتقرار بشر در فالت 

مرکزي ایران به شمار مي آید. 
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حدود هفت هزار سال پیش 
مردم سیلک پایه و اساس 

تمدني را بنیان نهادند که در 
دوره هاي مختلف پیشرفت 
شایاني را بدست آورد. نشانه 

هایي از این پیشرفت و ترقي را 
مي توان در آثار سفالین و اشیاء 
مسي و مفرغي بدست آمده از 

تپه هاي شمالي و جنوبي سیلک 
که امروزه زینت بخش اکثر موزه 
هاي معتبر ایران و جهان است، 

مشاهده کرد.
اقوام سیلک که داراي ابداعات و 
نو آوري هاي فراواني در صنایع 
آن دوران بوده اند، با تمدن بین 

النهرین و مناطق دیگر ایران 
ارتباطات فرهنگي و اقتصادي 

داشته اند. تمدن سیلک به 
عنوان یکي از نخستین 

تمدن هاي دشت نشین براي 
باستان شناسان از اهمیت قابل 

توجهي برخوردار مي باشد. 
خاصه آنکه در کوزه گري و 

نگارگري و استفاده از آجر پخته 
در بناي ساختمان ها و مواد 

متعدد دیگر به پیشرفت هاي 
قابل مالحظه اي رسیده بودند. 

گر چه رد پاي این تمدن ناگهان 
در تاریخ گم مي شود و مردم 

سیلک بر اثر هجوم اقوام تار و مار 
و گریزان مي شوند، اما برخي بر 

این عقیده اند که ساکنان سیلک 
پس از ویراني شهر و دیارشان 

به چشمه ساران به ویژه نیاسر و 
نوش آباد پناه برده و آبادي هایي 
را به وجود آورده اند. با توجه به 

اینکه در منطقه کاشان آثاري از 
دوره هخامنشي و اشکاني وجود 

ندارد و پژوهش هاي باستان 
شناسي نیز در این منطقه بسیار 

محدود بوده است 

سالطین شیعه صفوي پس از اینکه اصفهان را به 
عنوان پایتخت برگزیدند و به کاشــان که از مهمترین 
کانون هاي شیعه نشین بود توجه شایاني کرده و ضمن 
سفرهاي متعدد به این شــهر اماکن رفاهي و مذهبي 
بسیاري را به یادگار گذاشتند. اهمیت کاشان در این دوره 
به حدي است که سفرنامه نویسان از این شهر به عنوان 

پایتخت مذهبي ایران یاد کرده اند.
بازار کاشان در این دوره نیز رونق و گسترش یافت، شاه 
عباس در وسط بازار، چهار سوق تازه اي به نام قیصریه 
مشتمل بر دکان ها و کاروانسراهاي مجلل بنا نهاد، دهها 
بقعه متبرکه بازسازي و نوسازي گردیده و کاروانسراها 
و مساجد با شکوهي ساخته شد. یکي از ارزنده ترین و 
مجلل ترین بناهاي این دوران باغ فین اســت که در 5 

کیلومتري جنوب کاشان بنیان نهاده شد.
مشهورترین عالمان دوره صفوي عبارتند از:

مال فتح ا... کاشاني، متکلم، فقیه مفسر و ادیب و صاحب 
آثار متعدد – مالمحسن فیض کاشاني که از وي ده ها آثار 
در زمینه هاي حکمت، کالم، اخالق، عرفان و ... بر جاي 
مانده است – کلیم کاشاني – محتشم کاشاني، مدیحه 
سراي نامي دوران صفویه. در اواخر دوران صفویه کاشان 
دوباره مورد هجوم افغان ها قــرار گرفت در یکي از این 
هجوم ها که در زمان حسنقلي خان حاکم افشاري کاشان 
صورت گرفت. اهالي روســتاهاي کویر کاشان همانند 
نوش آباد و نصرآباد مورد قتل و غارت قرار گرفتند اما این 
بار نیز برج و بارو و تیر انداز هاي فراز آن مانع از ورود این 
مهاجمان به داخل شهر کاشان شدند. کاشان در دوران 
قاجار روزگار را به آرامي مي گذارند و با آنکه زلزله مهیب 

ســال 1192 ه ق در واپسین سال هاي حکومت زندیه 
شهر را ویران کرده بود و رونق زمان صفویه را نداشت ولي 
هنوز صنعتش بر سایر شهر ها برتري داشت. شهر در این 
زمان گسترش یافته و بناهاي فراواني بدان افزوده شد. از 
جمله بناهاي این دوران خانه بروجردي ها، طباطبائي 
ها، عباسیان و... مسجد و مدرسه آقا بزرگ، مدرسه امام 
 و ... است که از شــاهکارهاي هنري این عصر به شمار

 مي روند. »دیوالفوا« که در سده سیزدهم کاشان را دیده 
است آن را چنین توصیف مي کند: »خانه ها با خشت و 
گل تمیز ساخته شده، کوچه ها سنگفرش و بازار وسیع و 
آباد است«. از مهمترین رویدادهاي این دوره مي توان به 
قتل امیرکبیر، طغیان نابینایان و جنب و جوش مشروطه 
خواهان کاشاني اشاره کرد. در این دوره کاشان از بالیاي 
طبیعي همچون ســیل هاي مخروب، خشکســالي و 

اردیبهشت گردی

36

* اردیبهشت 1397/ شماره هجدهم *



Sepahan tourism
 m

agazine

باغ فين يا باغ شاه 
وجه تسمیه 

باغ شــاه نه به این جهت که باغ 
مخصوص شاه خاصي بوده بلکه 
کلمه شاه به معني بزرگ است به 
خاطر اینکه وسعت باغ بسیار زیاد 
بوده حتي بیشتر ازاندازه کنوني 
، به باغ شــاه معروف شده است 
. کلمه فین هم به سه نقل قول 

ریشه یابي شده است : 
1-کلمه فین معرب پین است 
و پین یک لغت فارسي باستان 
است به معني پایانه ، چون این 
منطقه پایان شهر بوده به آن پین 

مي گفته اند .
2- اقوام کاســپین که از فالت 

سیبري به فالت مرکزي آمدند 
درواقع 2 قــوم بودند کاس ها و 
پین ها ، که پین هــا در همین 
منطقه ساکن شدند و کاس ها 

در کاشان .
3-کلمه فین کــه از کلمه فینه 
گرفته شده که فینه کاله هایي 
بوده که مردم این ناحیه بر ســر 

مي گذاشتند. 
قدمت

قدمــت اولیه بــاغ را بــه زمان 
اردشــیر بابــکان نســبت مي 
دهند اما )1200 (ســال پیش 
براي اولین بــار در تاریخ از باغ 
ذکر شده اســت و این تاریخ به 
زماني بر مي گــردد که یعقوب 

لیث صفاري در ســال 265 ه.ق 
همراه با لشکر عرب از بیابان هاي 
مرکزي ایران عبــور کردند و در 
کمال تعجب در ناحیه اي کویري 
به چشمه و باغ برخورد مي کنند 
. اما قدمت بناهاي باغ و کاًل باغ 
آرایي به زمان صفویه بر مي گردد 
. اولین بناي باغ حمام کوچک یا 
حمام خدمه که به دســتور شاه 
اسماعیل صفوي به عنوان یک 
کار عام المنفعه براي عموم مردم 
ساخته شده. دومین بنا، بناي سر 
در هشــتي ورودي است که در 
ســال 1004 ه.ق به دستور شاه 
عباس صفوي ســاخته شد. که 
این بناي 2 طبقه کاربري دوگانه 

داشته است. یکی محل استراحت 
نگهبانان که از برج هاي اطراف 
باغ و از روي دیــوار قطور به این 
اتاق ها براي استراحت مي رفتند 
و دیگری در آن زمان که شاهان 
براي تفّرج به بــاغ مي آمدند در 
قســمتي که االن خیابان است 
میدان چوگان بوده و حرمســرا 
در قسمت سر در مي نشستند 
 و بازي چوگان شــاهي را تماشا 
مي کردند، اتــاق هاي طرفین 
هشتي ورودي هم غورخانه بوده 
یعني محل ذخیره و نگهداري 
اسلحه. کانال آجري یا جعفري 
جلوي هشــتي ورودي هم قباًل 
باز بوده و بــه عنوان یــک راه 

کالســکه رو، که در زمان قاجار 
 معمــاري حجاب دار مرســوم 
|مي شــود و راه به این شــکل 
بسته مي شــود تا وقتي کسي 
وارد هشتي ورودي مي شود به 
کل محیط باغ احاطه نداشــته 
 باشد مثل توري که روي صورت 
خانم ها قرار مي گیرد مساحت 
باغ حدود 33700 متر مي باشد 

نزدیک به دو هکتار و نیم است.
مهمترین ویژگي باغ سیستم 
آبرساني و باغ آرایي منحصر به 
فرد آن است. آب باغ از چشمه 
اي تامیــن مي شــود بــه نام 
ســلیمانیه که هفت هزار سال 

قدمت دارد. 

قحطي در امان نبوده و در این حوادث هزاران نفر از اهالي به کام 
مرگ افتادند. در این دوره نیز عالمان بزرگي در این شهر پا به عرصه 
وجود گذاشتند، که مشهورترین آنان عبارتند از: مال مهدي نراقي، 
فیلسوف، متکلم، فقیه، منجم و... مال احمد نراقي فرزند مال مهدي 
از عالمان نام آور و فقهاي معروف این دوران است – مال حبیب ا... 

شریف، عالم دیني و ادبي عصر خویش – مال عبد الرسول مدني.
کاشان در همه ادوار تاریخي و هنري از چنان غنا و تنوعي برخوردار 
شــد که نظري حتي به اجمال و اختصار بر آنها فرصتي طوالني 
را طلب مي کند. این شهر ضمن معرفي چهره هاي استثنایي از 
ایمان و علم و ادب و هنر همچون: مال محسن فیض – غیاث الدین 
جمشید کاشاني – بابا افضل – سهراب سپهري – محتشم کاشاني 
– مال احمد و مهدي نراقي و... عنوان دارالمومنین را نیز براي خود 
به ارمغان آورد و آثار بازمانده از آنان کاشان را در ردیف پربارترین 

گنجینه هاي علمي و هنري جهان قرار داد.
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رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

این روزها که مراسم 
گالبگیری بازار گردشگری 
قمصر و نیاسر را داغ کرده، 
شاید شما هم در تدارک 
یک سفر کوتاهی به این 
شهرها باشید. قبال از جاذبه 
های قمصر برایتان گفتیم 
اما بد نیست این بار سری به 
نیاسر بزنید که نه تنها یکی 
از مراکز اصلی گالبگیری 
کاشان به شمار می رود، 
بلکه با طبیعت متفاوتی 
که دارد توانسته است به 
سرسبزترین مقصدی 
گردشگری کاشان تبدیل 
شود.

نیاسر، در 30 کیلومتری 
شمال غرب کاشان قرار دارد 
و موقعیت کوهستانی آن در 
ارتفاعات کرکس باعث شده 
که بافت پوششی و آب و 
هوایی متفاوتی از دیگر نقاط 
کاشان داشته باشد. آنقدر 
که لطافت هوا و سرسبزی 
این منطقه خیلی 
وقت ها نیاسر را پاتوق 
کاشانی هایی می کند که 
از گرمای بهار و تابستان 
به خنکای این شهر پناه 
می برند. اما این تنها جاذبه 
نیاسر نیست؛ این شهر 
کوچک با آثار ارزشمند 
تاریخی که در گوشه و 
کنار خود دارد، برای تاریخ 
دوستان هم حرف های 
زیادی خواهد داشت.
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 نیاسر؛ مقصد دوم اردیبهشت گردی

رسسبز و رویایی 
در دل کویر

 فاصله از اصفهان :
204 KM

نیاسر
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جاذبه های گردشگری نياسر
چشمه نياسر 

) چشمه اسکندر(
این چشمه عامل اصلي ایجاد و رونق نیاسر 
و تداوم تاریخ چند هزار ســاله این منطقه 
زیباســت و قدمت آن را به زمان اســکندر 

مقدونی منسوب می دانند.

 چهارطاقی نياسر
بر فراز تپه اي بلند واقع شده و چشمه نیاسر 
از زیر آن بیرون روان گردیده است . آتشکده 
نیاسر چهار طاقي است و به شیوه آتشکده 
هاي ساســاني بنا شده اســت . بسیاري از 
محققین از جمله آندره گدار فرانسوي عقیده 
دارند آتشکده نیاسر اولین آتشکده اي است 
که در دوران ساســانیان بنا شده است . این 
 محققین باني آتشــکده را اردشــیر بابکان

 مي دانند .  عده ی از باســتان شناسانی از 
جمله مرادی غیاث آبادی هم آن را چار طاقی 

جهت کاربرد در نجوم دانسته اند .

آبشار نياسر
در انتهاي باغ تاالر ، آب چشمه نیاسر از فراز کوه بلند تاالر به داخل شهر نیاسر 
 سرازیر مي شود و آبشــاري زیبا و بدیع ایجاد نموده است که به شهر نیاسر 
جلوه اي بدیع مي دهد . در باغ تاالر کوشکي بنا شده که گفته مي شود به جاي 
قصري بنا شده که اردشیر اول بنا نهاده است این کوشک از آثار دوره صفویه 

است که در زمان زندیه الحاقاتي در آن صورت گرفته است . 

 غار رييس 
این غار سه طبقه از عجیب ترین و شگفت انگیزترین دست ساز هاي بشري 
است .غار رئیس داراي دو کانال اصلي است که شــامل راهروها و داالن هاي 
پیچ در پیچ و تو در تو است اکثر محققین و کارشناسان عقیده دارند این غار 
در زمان اشکانیان حفر شــده اما آثاري از زمان ساساني و سلجوقي نیز در آن 

پیدا شده است . 

 حمام تاريخی نياسر 
این حمام در سال هاي اخیر از زیر توده آوار بیرون آمده است . این اثر صفوي که 

مرمت شده است براي مطالعه حمام هاي قدیمي بسیار مناسب است .

 آسياب باستانی نياسر 
این آسیاب که داراي تنوره هاي متعدد است به احتمال ، قدمتي همزمان با 

چهارطاقی نیاسر دارد .
 مزارع زیباي گل محمدي نیاســر نیز از دیگر دیدني هاي نیاســر مي باشد

 به طور کلي نیاســر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایي و ارتباط با شهرهاي 
بزرگي مثل کاشان و اصفهان و تهران و استقرار در منطقه اي که جاذبه هاي 
 گوناگون طبیعي و تاریخــي دارد و نیز نزدیکي با زیارتگاه مشــهد اردهال ، 

زمینه هاي بسیار مناسبي براي گردشگري دارد .
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 باغ تاالر
بر فراز کوهي بلند که مشرف بر نیاسر است باغي مصفا احداث 
شده ، چشمه نیاسر از داخل این باغ مي گذرد و مورد استفاده 
عموم مي باشد . اخیراً این باغ به صورت پارک زیبایي بازسازي 
شده است .
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اردیبهشت را با الله ها هم نشین باشید؛

بزرک، نگینی
 در دل کوهستان

شهر برزک با جمعیتي بالغ بر ۵000 
نفر به وسعت 200 هکتار در جنوب 
غربي شهرســتان کاشان و در یک 
منطقه کوهســتاني در دامنه  هاي 
کرکس و در فاصله 4۵ کیلومتري 
کاشــان، ۶0 کیلومتري میمه و ۵۵ 
 کیلومتــري دلیجان و در مســیر 
جاده  اي قرار دارد که از یک طرف به 
ـ قم ختم مي شود. آزاد راه اصفهان ـ  تهران و از سمت دیگر به اتوبان کاشان 

رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
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سابقه برزک به 5000 سال قبل بر مي گردد. وجه تسمیه  ي آن بَْرْز به 
معناي سرزمین بلند و مرتفع که واقع در کوهستان است و این بلندي 
و خشکي در میان آب باشد و ِک، که تصغیر است و در مجموع بَرُزک 
به معناي تپه کوچک است. ارتفاع این شــهر از سطح دریا 1600 تا 
3588 متر )متوسط 2025( مي باشد. این شهر با توجه به موقعیت 
آن در تابستان ها داراي آب و هواي معتدل و در زمستان ها داراي آب 

و هواي سرد مي باشد.
میزان بارندگي در نقاط پست آن حدود 200 میلي متر در سال و در 
ارتفاعات به 400 میلي متر مي رسد. باالترین درجه حرارت در تابستان 
25 درجه و در زمستان به 20 درجه زیر صفر مي رسد. جهت اصلي 

بادهاي موسمي از شمال به جنوب است.
در برزک وجود چشمه سارهاي متعدد که دبي آن قابل توجه است 
باعث گسترش باغ هاي میوه در طول دره برزک گشته و آن را به باغ 
شهري زیبا تبدیل کرده است که همچون نگیني سبز در منطقه خود 
نمائي مي کند. کشاورزي منطقه بیشتر باغداري است که از محصوالت 
شاخص آن مي توان به گل محمدي شاه توت، آلو، گردو، بادام و دیگر 
محصوالت آن شامل فندق، سیب، گالبي، گوجه سبز، توت، زردآلو، 

انگور، گیالس، آلبالو و انواع میوه  هاي دیگر نام برد. 
شهر برزک داراي هفت  محله مي باشد که عبارتند از: 1ـ محله امام 
خمیني )سرگاول( 2ـ محله درب مســجد جامع 3ـ محله شهید 
رجائي )سردل( 4ـ محله مصلي 5ـ محله درب زیارت 6ـ محله کارگاه 

ـ محله باغستان 7
 اکنون به جز طبیعت زیبا و بکــر آن زیارت امامزاده ســراج الدین 
بن موسي بن جعفر)ع(، شاهزاده محمود و احمد )ع(، مسجد جامع و 
چنار700 ساله جنب آن، خانه هاي قدیمي با ابزار و وسائل آن، حمام 
ســنگي دوره صفویه که با حفظ تمامي عناصر معماري و تاریخي 
خویش همچنان اســتوار به کار خود ادامه مي دهد، آب انبار هاي 
قاجاریه، آسیاب آبي سعدآباد که هنوز با دستان پرتوان آسیابان پیر 
مشغول به کار است و قوت مردم شهر را مهیا مي کند، تپه تاریخي قلعه 
که اولین سکونتگاه مردم بَرُزک بوده همراه با غار کشف شده موجود در 
آن، تفرجگاه چشمه احمدآباد، جاده تفریحي توریستي سعدآباد، موزه 

مردم شناسي از آثار و جاذبه  هاي دیدني این شهر است.

جاذبه های گردشگری برزک
تپه تاريخی قلعه

تپه تاریخي قلعه مربوط به دوره سلجوقیان و قبل از آن مي باشد. غار 
کشف شده در این تپه به همراه وسایلي نظیر تنور گلي، ظروف سفالي 
و گلي، سرکو و … حکایت از سکونت و زندگي بسیار دور در این محل 
دارد. ارتفاع قله  ي این تپه از جاده اصلي و قابل دسترسي مصلي حدود 
20 متر مي باشد . هنگامي که به باالي تپه صعود مي نمایي و به چهار 
طرف نظاره مي کني سرسبزي و شادابي درختان، دشت و کوه هاي 
سر به فلک کشیده و خانه  هاي کاهگلي چشمانتان را نوازش مي کند.

تپه تاریخي قلعه در مرکز شهر واقع شده که داراي فضا و نمایي زیبا 
در هر طرف مي باشد. غار کشف شده در تپه تاریخي قلعه به دوران 
سلجوقیان باز مي گردد و هم اکنون شــهرداري با همکاري میراث 

فرهنگي و گردشگري به دنبال ثبت ملي این اثر تاریخي مي باشند.
بنا به اظهار و نقل قول ســینه به سینه بزرگان شــهر این غار که در 
سکونت گاه اولیه برزک )تپه قلعه( مي باشد داراي 3 مسیر اصلي بوده و 
هم اکنون شهرداري به جهت انجام تحقیقات بیشتر مشغول آزادسازي 
معبرهاي مســدود شــده این غار در اثر ریزش هاي سالیان متوالي 
مي باشد. از آثار برجاي مانده در این غار مي توان به کانال هاي کوچک 
 حفاري شده در دل ســنگ جهت دفن یا نگهداري استخوان هاي
 گذشتگان خود، ظروف سفالي و گلي برجاي مانده و وجود سقف هاي 
زیباي این غار اشاره کرد. انتظار مي رود با مرمت و بازسازي کامل این 
غار و بازگشایي آن در آینده به روي گردشگران، صنعت گردشگري 
و توریســم برزک در کنار دیگر آثار تاریخي و مناظر طبیعي و بکر 

متحول شود.

 فاصله از اصفهان :
178  KM

بزرک
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تفرجگاه چشمه احمدآباد
این چشمه در نقطه شمال شــرقي برزک و در حریم 
رودخانه فصلي بــرزک واقع اســت و داراي چندین 
چشمه جوشان مي باشد و در قســمت باال دست آن 
دیواره ســدي اســت که بر اثر رســوب طي سالیان 
 متوالي پر شــده و هم اکنون با رویش درختان بید و 
درختچه  هاي گز در بستر این ســد منظره زیبایي را 

ایجاد کرده است.
این تفرجگاه که در 100 متري خیابــان اصلي واقع 
است هر ساله گردشگران زیادي را به سمت خود جذب 
مي کند. به دلیل وجود کوه در حاشــیه جنوب شرقي 
تفرجگاه، گردشــگران عالقه  مند به کوهنوردي نیز 

در کنار استفاده از مناظر بکر و طبیعي این تفرجگاه از 
ورزش کوه نوردي نیز بهره مي برند.

جاده تفريحی توريستی سعدآباد
این جاده از زیباترین جاده هاي طبیعي و بکر شهرستان 
کاشان مي باشد جاده تفریحي و توریستي سعدآباد که 
از مرکز شهر آغاز مي شود در امتداد رودخانه اصلي شهر 
که در قسمت شمال  شرقي شهر واقع است به طول 4 
کیلومتر همراه با بدیع ترین صحنه هاي طبیعي ادامه 
داشــته و پس از گذشــت از کنار تفرجگاه ها، کوه ها، 
آبشارها و آب هاي همیشه خروشان به مسیر اصلي جاده 
برزکـ  کاشان ختم مي شود. چشــمه ساران موجود 
در کنار جاده و آب هاي همیشه خروشان آنها در کنار 
طبیعت همیشه ســبز اطراف آن جلوه اي زیبا و وصف 

ناشدني را ایجاد نموده است.
وجود تفرجگاه هاي طبیعي در کنار این جاده زیبا مأمن 

امني براي مسافران خسته از راه است.

آسياب آبی سعدآباد و تفرجگاه جنب آن
در قسمت جنوبي جاده سعدآباد، آسیاب آبي با قدمتي 
حدود 200 ساله به چشــم مي خورد. این آسیاب آبي 
داراي تنوره اي مي باشد که آب از باال داخل آن ریخته 
و فشار آب این تنوره، ســنگ هاي آسیاب به وزن 500 
کیلوگرم را به حرکت در مي آورد و گندم را که در بین 

دو سنگ قرار مي گیرد خرد و آرد مي کند.

شهرداري اقدام به مرمت و بازسازي و احیاء این آسیاب 
نموده و تفرجگاهي در جنب آن در حال ایجاد اســت. 
این تفرجگاه مورد اســتقبال بســیار زیاد گردشگران 

قرارگرفته است.
این اثــر در تاریــخ 85/8/24  به شــماره 16218 در 

فهرست آثار ملي ایران به ثبت رسیده است.

 حمام دوره صفويه 
یکي دیگر از میراث هاي فرهنگي شهر برزک، حمامي 
است که مربوط به دوره صفویه مي باشد.این بناي کهن 
توســط فردي بنام سید حسن کاشــاني ساخته شده 
است. براي گود برداري این حمام 10 متر زمین را کنده 
و این کار یک سال طول کشیده و بعد از 7 سال ساخت 
 حمام به پایان رســیده است. در ســاخت این حمام از 
ستون های سنگی تراشیده شــده یک پارچه استفاده 
شده و براي برپا کردن ستون ها و محکم کاري پایه ها از 
سرب و مخلوطي بنام ساروج که به صورت سنتي درست 
مي شده اســتفاده کرده اند. حمام داراي دو خزینه، دو 
حوضچه بنام استک و دو تخته سنگ براي نماز خواندن 
است. برای سوخت حمام از نفت سیاه استفاده مي کنند.

الزم بذکر است که سیل عظیم ســال 35 در برزک به 
حمام آسیبي وارد نکرد.

ایــن اثــر در تاریــخ 24 / 8 / 85  بــه شــماره 
 16213 در فهرســت آثــار ملــي ایــران بــه ثبت

 رسیده است.
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موزه مردم شناسی برزك
قدمت این خانه که به موزه مردم شناسی برزک تبدیل شده است در دوره زندیه و با توجه به معماري سنتي 
محل ساخته شده که پس از خرید این بنا و تملک آن توسط شهرداري شهر برزک، تغییر کاربري یافته و 

به موزه مردم شناسي این شهر تبدیل شده است.
موزه مردم شناسي، در دو طبقه با حیاطي طویل و باریک و با شیبي مالیم از شمال به جنوب شکل گرفته 

است این بنا در بافت قدیمي شهر، ازجمله ویژگي هاي دیگر این بناي تاریخي به شمار مي رود .
گردشــگران در این موزه شاهد دســتگاه هاي بافندگي قدیمي همچون دســتگاه گلیم بافي، دستگاه 
چادرشب بافي، دســتگاه قالي بافي، درب چوبي مســجد جامع و بیش از 450 اثر باقي ماند و قدیمي از 

گذشتگان هستند.
این اثر در تاریخ 14 / 12 / 85  به شماره 17810 در فهرست آثار ملي ایران به ثبت رسیده است.
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آب انبار سردل
این آب انبار در دوران پهلوي با ســبک معماري سنتي محل ساخته شده اســت. بناي این آب انبار به 
سفارش ساکنین محل جهت استفاده عمومي توسط شیخ میرزا جالل مصطفوي و کربالئي حسینعلي 
که معماران برزکي بوده  اند ساخته شده و چون در محله سرُدل )شهید رجایي( ساخته شده به همین 

نام معروف گشته است.
این آب انبار در محوطه کوچک شیب داري در محله سرُدل )شهید رجایي( ساخته شده است و داراي 
ورودي و سقف راهروي است که با طاق ضربي پوشــانیده شده، گنبد و نورگیري که باالي محوطه آب 

انبار قرار مي گیرد و بادگیر آن آجري است.
 این بنــاي تاریخي در تاریــخ 24 / 8 / 85 در فهرســت آثار ملي ایــران به شــماره 16205 به ثبت

 رسیده است.

 خانه های قديمی كاردان و موسوی
خانــه تاریخــي کاردان در دوره زندیه بنــا گردیده و یکــي از قدیمــي ترین خانه هــاي تاریخي 
 شــهر برزک به شــمار مي رود معمار آن اســتاد کربالئي عبداله عظیمي معروف بــه معمار عظیم 

بوده است.
این خانه که از زمان ســاخت تا کنون در مالکیت خاندان کاردان بوده به همین نام در بین اهالي شهر 
تاریخي برزک معروف گشته است. این بناي تاریخي که در بافت قدیم شهر استقرار یافته داراي کاربري 

مسکوني است و هم اکنون نیز از آن استفاده مي شود.
 این بناي تاریخي در تاریخ 24 / 8 / 86 به شــماره 16314 در فهرســت آثار ملي ایران به ثبت رسیده

 است.

خانــه تاریخــي موســوي نیز کــه در 
همســایگي خانه تاریخــي کاردان قرار 
دارد یکــي از قدیمي تریــن خانه  هاي 
تاریخي این شــهر اســت کــه در دوره 
زندیه و با الهام از معماري ســنتي محلي 
ساخته شــده و چون متعلق به خاندان 
موســوي بوده به همین نام نیز شــهرت 
یافته اســت و در میان اهالي این شهر به 
 نام منزل امام جمعه شهر برزک معروف 

گشته است.
این بناي تاریخي در تاریخ 24 / 8 / 86 به 
شماره 16309 در فهرست آثار ملي ایران 

به ثبت رسیده است.
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exterior of the street architecture 
on the wall and the old mansions 
in the frame of the steeple and 
steep porches. 
Chaharbagh Street is more ancient 
than the arrival of cars to Iran but 
it is not a bad thing to know that 
during the Safavid period and Qa-
jar era, this street was made up of 
royal gardens. Gardens with lattice 
walls that passersby could see the 
interior of the gardens. 
There are many interpretations 
of the glory of Chahar Bagh Street 
and its body gardens in the trav-
elogues of some travelers like 
 Shardin. 
Gardens with beautiful courtyards 
that are no longer a trace of them 
in the past few years, however, 
one of these courtyards, which has 
been the hallway of the Night-
ingale Garden or the Paradise 

Gardens, has been somewhat revived, and you can see it in the 
eastern part of 
 Charbagh. 
The arches of the Chahar Bagh school That in the night with 
gentle lightning doubles the beauty of the street forms the east-
ern body. charming façade of Chaharbagh school Isfahan art 
market are in the same position. But from the charming street 
architecture of the past 100 years, you will see magnificent man-
sions with stained verandahs decorated with gypsum, one of 
which is the Jahan hotel, oldest modern hotel in Isfahan. 
But on the Abbas Abad street, which is one of the streets leading 
to Chaharbagh a pleasant frame is displaying on the body of the 
Street. This tiled and bricklaying frame with two pillars of stone 
base is one of the most outstanding arts in the street architec-
ture of Isfahan. 
In fact, this beautiful street gallery is on the wall of the oldest 
hospital in Isfahan called Isa Ibn Maryam that is overlooking 
Abbas Abad Street. Sepah Street leads you from Chaharbagh to 
Naghshe Jahan Square.
 One side of the street forms the wooden fences of the forty 
square garden and on the other hand, you can see facades of 
shops with mosaic tiles filled with polygonal sculptures and 
geometric patterns, with adobe tiles with images of angels and 
peacocks. But the pictures, tiles and other remains of the street 

architecture of Isfahan 
can be seen on other 
streets, which are most-
ly located near the city’s 
tourist heart. Bannan 
baths in the street of 
Hafez, the tiling of the 
Luke church on Abbas 
Abad Street, the open-
ings and open porches 
of the Jolfa houses or 
villas and behind the 
carcasses of tiles and 
bricks on Sepeh Street 
are examples of this. 
The ancient 
architecture of Esfahan 
has undergone many 
changes, erosion and
 damage from past to 
present but still, the 
remains of them are 
impressive in many 
parts of the city and are 
interesting for many 
tourists. So if you’
re traveling to Isfahan 
or visiting this city for 
several times put
 watching the street 
gallery this time in the 
program.
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Street 
Gallery in 
Isfahan
What 
remains 
of the old 
street 
architec-

ture of Isfahan has now become the 
street gallery of this city.
To see this gallery, it is enough to 
visit the streets of Chaharbagh, 

Taleghani, Kashani, 
Abbas Abad, and 
see only the remains 
of the one hundred 
years ago architec-
ture of the street in 
Isfahan. The birth 
of the streets in the 
early Qajar and the 
first Pahlavi was more 
indicative of the entry 
of cars into the life 
and crystallization of 
urbanization of roads 
and tributaries.
Meanwhile that the 
modernization broke 
the city’s body and 
opened its way, the 
corpses of the streets 
were formed with 
the preservation 
of the market, the 
architecture of the 
mansions and shops, 
and the appearance 
of the decorations 
of Iranian buildings 
in the courtyards, 
verandahs and balco-
nies began to emerge. 
Displaying original 
Iranian images and 
patterns on the archi-
tecture of the exterior 
views of the buildings 

was a kind of street architecture of the city. Now tiling and stuccoing in 
the frame of the buttocks and the back of the doors of these windows and 
doors are the most reminders of the old street architecture of Isfahan. 
Street decoration with tiling and stucco Sometimes displayed bugs and 
hunts, and sometimes gardens and myths. 
Crossing the Chahar Bagh, you can still see the underlying layers of Isfa-
han’s street architecture. 
The beautiful pillars and animal and plant styles on the forehead of the 
mansion of this magnificent street are the most prominent examples of 
Isfahan’s street architecture. Just take a look at the top of the tall trees to 
take up the city art frames when you walk in Chaharbagh. Along this street, 
known as Chahar Bagh Abbasi, there is a lower Chahar Bagh.
 In the direction of this street, if you continue to walk, you will still see the 

Street Gallery in Isfahan
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AH. The founder of Oshtorjan 
mosque was Fakhredin Muham-
mad but the name of the architect, 
which is likely the architect of the 
Monarjban of Isfahan, has not 
been mentioned in any of these 
two buildings.
Imam mosque (Abbasi mosque): 
Imam Mosque, also known as 
the Abbasi mosque, is one of the 
mosques of Naghshe Jahan Square, 
which was built during the Safavid 
period and is considered to be one 
of the most important buildings of 
Islamic architecture in Iran. The 
construction of this mosque, locat-
ed on the southern side of Imam 
Square, began in 1020 AH under 
the command of Shah Abbas I and 
its decorations and extensions 
have been completed in the course 
of his successors. Its architect, 
Professor Ali Akbar Esfahani, and 
Calligraphers like Alireza Abbasi, 
Abdolbaqi Tabrizi, Mohammad 
Reza Emami, Mohammad Saleh 
Emami, have been inscribed in it. 
It has been mentioned in a state-
ment that the mosque was built by 
Shah Abbas I of his own property 
and has given his rewards to his 

ancestors. The finishing of its decorations and extensions lasted 
until 75 ,1095 years after the start of its construction. Calcula-
tion of the direction of the qiblah of the mosque of Imam was 
performed by Sheikh Baha’i. This Qiblah finding using the tools 
of that time has only seven degrees’ difference with the real 
direction of the Qibla.
Zayandeh Rood Water Cluster: Zayandeh Rood water is divided 
into periods of much older than the Safavid period, and this 
division has started from Lenjan, Isfahan.
The civilizations that have long existed in the Isfahan region, 
such as the Medes, the Achaemenids, the Parthians and the Sas-
sanids, projected waterways for the problem of farmers’ water, 
which remained until today. Water sharing is based on the wa-
ter available in each season so that all available water is divided 
into proportions. Therefore, it is to be seen that there is a way 
of dividing the water from the older ones and has nothing to do 
with the Sheikh. The original petition belongs to Mir Fazlallah 
Shahrestani and later, due to Shaikh Bahai’s scientific position 
and his approach to the court, Shah Abbas petition is recorded 
under the name of Sheikh Baha’i. In the year 923, Shaykh Baha’i 
was not yet born and his birthday is 953 Lunar. He came to Iran 
in 966 and went to Isfahan in the year 1006, about 83 years after 
the date stated in the petition. Sheikh Baha’i died late in 1031, 
but in the petition for the buildings and places a water share was 
set up that was made after his death.
Sheikh Bahai Bath: Gulkhan is a bathhouse that still remains 
in Isfahan and is known as the Sheikh Baha’i bath. The bath 
was built in 1065 and is located 100 m from the south of the 
Nizam al-Mulk dome (south of the Atiq mosque). The people 
of Isfahan believed that Sheikh Bahayi made the firepower so 
that it became warm with a candle. Underneath the bathroom 
fireplace cabin, there is an empty space and there was a candle 

burning between it and space was closed. 
And he himself said that if one day they 
would break that space, the candle would 
turn off and the fireplace would be gone. 
After a while, when they repaired the 
bath and split the area, the candles were 
immediately extinguished and they could 
no longer turn it on. The heating system 
of this bathroom is a masterpiece of 
engineering that has been designed and 
contemplated by the laws of physics and 
chemistry
Sheikh Bahai used gold in the bathroom 
construction. gold has a high conduc-
tivity and plays an effective role in heat 
transfer. To prevent theft, he hidden the 
secret of bath construction.
On the one hand, the sources and docu-
ments of Islamic monuments are not as 
rich as they are expected, although histo-
rians and poets have praised the build-
ings, they have not considered architec-
ture itself as a subject of literary interest. 
The architects themselves have not pro-
vided information about their works, and 
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Sheikh Ba-
hayi (born 
in 953 AH) 
is one of 
the most 
promi-
nent 
scholars in 

the Safavid era. He as a child and his 
family moved to Persia from Jebel 
Ali, currently in Lebanon. He lived 
in an age that the city of Isfahan 
became the capital of a series of 
architectural works that peaked in 
beauty and elegance. Sheikh Baha’i 
in the history of Iranian culture 
and science has always appeared 
in the form of a scientist, politi-

cian, and Sheikh-ul-Islami who 
have been respected by different 
classes of people. Sheikh Baha’i was 
well versed in numerous sciences 
including poetry, jurisprudence, 
commentary, mathematical sci-
ences and other sciences. But what 
we are looking for in this article is 
that Sheikh Bahayi is considered in 
terms of science, technology, and 
architecture. Many of the remains 
of the Safavid era, especially in 
Isfahan, are considered his work. 
Works attributed to Shaykh Baha’i 
include Chaharbagh school, Water 
sculpture, Imam Mosque, Sheikh 
Lotfollah mosque, Monarjonban, 
Shaykh Baha’i bath, Najaf Abad 
basement, the fence of Najaf Ashraf 
...
Chaharbagh School: This school, 
called Soltani school and Shah’s 
mother’s school, was the last mag-
nificent building of Safavid cem-
etery in Isfahan, which was founded 
to teach religious students during 
the last Safavid era, Shah Sultan 
Hussein. Its construction began in 
1116 and the end of its construction 
was 1126 AH, which began ap-
proximately 86 years after Sheikh 

Baha’i’s death. The dome of this school is beautifully located after the 
dome of Sheikh Lotfollah Mosque This school is one of the many works 
of this age in terms of tile working. The Madar shah caravanserai, which 
is now the Abbasi guesthouse, is located next to the mosque, and in the 
3 last century was one of the most luxurious traveler’s lodgings. The inn 
was transformed into a military garrison during the Zel – ol - Sultan. 
Monarjban: This is a monument and two minarets built on the grave of 
(Uncle Abdullah) eremite of the eighth century.The gravestone on it 
dates back to 716 AH Which coincides with the monarchy of the Muslim 
Mukul Ilkhanis And about 237 years before the birth of Sheikh Baha’i. 
Even if we ignore the date on the gravestone of this uncle Abdullah It 
should be noted that the construction of the porch of the building is a 
model of the Mughal Style and it has huge differences with Safavid style 
buildings. The minarets are later added to the porch, which is followed 
by the movement of one of them. The Monarjban of Isfahan has other 
examples in other parts of Iran like minarets of Oshtorjan mosque. More 
than two-thirds of the minarets of the of Oshtorjan mosque have been 
destroyed today and are animated like the monarch of Isfahan. The year 
of its construction which is mentioned in the embroidered stamp is 715 

Different from what you heard;
The Secret of Sheikh Baha’i
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architects have not provided much 
information about themselves 
and their works except signatures 
and digits or several words. The 
title of “Architect” varied in dif-
ferent places and times, and in 
general, architectural names are 
rarely mentioned in their build-
ings. They are not named even in 
the places where the inscriptions 
are named as sponsors and other 
agents, Of course, this was a spe-
cial method In a period they wrote 
the name of the architect And in 
the next period they did not men-
tion his name. It should also not 
be forgotten That the architects, 
engineers, and builders of the 
building considered their work to 
be finished after the construction 
of the building. And they handed 
over the work to the ornaments 
(gypsum, tile workers, carpenters 
and carpenters who carried out 
their work in the post-stiffening 

stage) In this sense, they were less able to register their name 
somewhere in the building  Hence, the evaluation of the role of 
architects and designers of famous monuments is a great deal  
so there are no documents or evidence in this regard On the 
other hand, when we see the masterpieces of Islamic architec-
ture, We find that these works cannot be created without the 
training of geometry, mathematics, applied mechanics and 
design. And the creation of these works requires someone to 
know these sciences.
Given this subject, we should not seek after the name of Sheikh 
Baha’i in the works and buildings which were attributed to 
him. Therefore, many works and buildings are attributed to the 
Sheikh Baha’i who have no valid credentials. And some em-
phasize on this theory that Sheikh Bahai was not an architect, 
designer, and engineer. On the other hand, it can be argued 
that Sheikh Baha’i was both an engineer and an architect and 
a designer, and it is precisely how the architects and engineers 
of that era are working out. For example, Burkhart (1984), on 
the manner in which architects, engineers, and builders of the 
Islamic period believe that “the foundation of Islamic archi-
tecture is based on the knowledge of geometry, and that the 
basis of the forms is based on the duration, and because they 
are divided equally, they produce regular polygons. And artists 
always, using a basic circle, set up shapes and sizes, and formu-
lated the art of integrated architecture in a systematic design 
and execution. “ It is necessary to recall that in the Islamic 

period geometry is the 
language and stand-
ard of architecture, 
and engineers and 
architects have laid the 
foundation for it. And 
through this, they even 
used it in the building’s 
views and created new 
shapes. As mentioned, 
Sheikh Baha’i has 
mastered in many sci-
ences including mysti-
cism, jurisprudence, 
politics, board, and 
astronomy, mathe-
matics, geometry. And 
so, with the knowledge 
of these sciences, it 
has also played a role 
in design and archi-
tecture. It should 
be noted that the 
Sheikh Baha’i is highly 
regarded in terms of 
jurisprudential and 
mystical jurisprudence 
and is considered one 
of the most important 
persons of his time.
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T o u r i s m   M a g a z i n e
B a c k p a c k  ( K o o l e h )

Sepahan

گل های سرخ روییده بر دیواره پل خواجو               

بانو »مادفون روزن« جهانگرد ســوئدی که در سال 1313 خورشــیدی و در دوران قاجار از شهر 
اصفهان دیدن کرده، در سفرنامه خود با نام »سفری به دور ایران« یادآوری می کند که به واسطه 
 گل های ســرخ بهاری در اصفهان، در آن زمان اصفهان را با نام »گل سرخ جهان« می شناختند:
» ... گل های سرخ اصفهان معروف است. از این روی اصفهان گل سرخ جهان نام گرفته است ... «.


