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و رونق توریسم
از دوران باستانی تا عصر اکتشافات جغرافیایی و از آن پس تا انقالب صنعتی و بعد از آن تا امروز، 
گردشگری بزرگترین تحول اجتماعی است که جوامع انسانی در طول حیات خود تجربه کرده 
است. در مقیاس ملی و ناحیه ای صنایع دستی به عنوان یکی از قابلیت های فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی در جوامع روستایی و شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و د رمکان های مختلف 
توریستی دنیا تالش می شود تا صنایع دستی در بهترین و مناسب ترین اشکال به جهانگردان 
عرضه گردد در نیم قرن گذشته صنایع دســتی به عنوان یکی از زمینه های فعالیت فرهنگی، 
اقتصادی در جوامع مختلف، عامل بسیار موثری در توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه 
بوده است. در این مدت عالوه بر کوشش هایی که در سطح ملی برای احیای صنایع دستی صورت 
گرفته، توجه سازمان های بین المللی مختلفی از جمله یونســکو، برنامه توسعه ملل متحد، 
سازمان بین المللی کار با انجام تحقیقات، برگزاری کنفرانس ها و غیره گویای اهمیت این موضوع 

است و دهم ژوئن )20 خرداد( را روز جهانی صنایع دستی اعالم نموده اند.  
 در عصری کــه عصر تکنولوژی نامیده می شــود چرا ما از صنایع دســتی ســخن به میان
 می آوریم؟اصوال در بررسی اولیه طرح ها وفعالیت های اقتصادی توجیه فنی واقتصادی از نکات 
مهمی است که مورد توجه کارشناسان می باشد. صنایع دستی به دلیل فراوانی مواد اولیه، ارزانی، 
دسترسی آسان به آن، عدم نیاز به سرمایه گذاری باال ، نداشتن آالیندگی زیست محیطی و ارزش 

افزوده باال می تواند بهترین گزینه در جهت رفع بیکاری وایجاد اشتغال باشد .
به اعتقاد کارشناسان، امروزه اشتغال زایی برای یک نفر در صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه 
گذاری شش میلیارد تومانی است در حالی که در صنایع دستی با یک هزارم این رقم می توان 
برای یک نفر اشــتغال ایجاد کرد. به دلیل ارتباط تنگاتنگ صنایع دستی با صنعت توریسم، 
توجه به این بخش می تواند برای جلب و جذب گردشــگران به کشور سودمند باشد . استقبال 
گردشگران داخلی و خارجی برای خرید یکی از آثار هنری یا صنایع دستی هر شهر یا استان 
نشان می دهد قابلیت بهره برداری اقتصادی از صنایع دستی کشورمان یکی از اصلی ترین مزایای 

پرداختن به صنعت گردشگری و تقویت آن است . 
از طرفی صنایع دستی به دلیل بار فرهنگی قوی می تواند به عنوان سفیر فرهنگی کشور عمل 

کند و ابزاری برای گفت وگوی تمدن ها باشد.
لذا بیشترین رقم ارسالی صنایع دستی ایران از طریق گردشگران به عنوان ارمغان و سوغات 
سفر صورت می گیرد. بنابر این ضرورت دارد در راستای توسعه صنایع دستی ابتدا توان های 
 گردشگری ایران را شناسایی، بررسی و تقویت نمود تا شاهد حضور چشم گیر مسافران باشیم و 
دست اندرکاران صنایع دستی هم تولیدات خود را بر اساس سلیقه و ذائقه گردشگران تولید 
و عرضه نمایند تا از اقبال عمومی بیشتری برخوردار شوند که تحقق این امر تاثیر به سزایی بر 

رونق توریسم فرهنگی ایران خواهد داشت.
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بازار صنایع دستی قیصریه| عکس: محمد جواد ناصرین

Exclusive

صنایع دستی
به مناسبت بیستم خرداد روز جهانی صنایع دستی



نگاه ماه

نویسنده:
شبنم اربابیان
عکس ها:
سعید مجیدی

در دنیای مدرن وپرازهیاهو 
وتکنولوژی، روح آدمی به سوی 
آرامش و زیبایی کشیده می 
شود. دراین زمانه خشن که نشانه 
استیالی تکنیک بر روح انسان 
است، صنایع دستی یعنی دمیدن 
روح لطافت به این زندگی خشن و 
انسان تا هست لطافت را 
می خواهد و صنایع دستی این نیاز 
مبرم انسان را برآورده می کند. 
یکی از خصوصیات صنایع دستی 
این است که این صنعت حاصل 
روح ملت ها و آیین فرهنگ ملی 
کشورهاست که به سادگی با رجوع 
به صنایع دستی کشورها به روحیه 
مردم آن کشورها می توان پی 
برد، بنابراین صنایع دستی تنها 
یک کاال برای مبادله نیست بلکه 
خصوصیات فرهنگی و ویژگی های 
اقوام از طریق صنایع دستی مبادله 
می شود و نوعی ارتباط را ایجاد 
می کند.
صنایع دستی مظهر زنده کردن 
هویت، تمدن، تاریخ وفرهنگ 
ملت هاست و هنرمندان این عرصه 
شناسنامه زنده محسوب
 می شوند. بنابراین صنایع دستی را 
می توان حاصل دستان
 زحمت کش هنرمندانی دانست 
که عالوه بر تکنیک وفن چاشنی 
از خالقیت و هنر خود را در آن اثر 
دمیده اند.    
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* خرداد 1397/ شماره نوزدهم *

راهکارهایی برای رونق صنایع دستی
 و صنعت گردشگری ؛ 

طرحی نو 
باید در انداخت ...



صنایع دستی و ویژگی های آن: صنایع دســتی را این گونه می توان تعریف کرد: 
صنایع دســتی به مجموعه ای از هنرها و صنایع اطالق می شــود که به طور عمده با 
اســتفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساســی تولید به کمك دست 
و ابزار دستی محصوالتی ساخته می شــود که در هر واحد آن ذوق هنری و خالقیت 
فكری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل، وجه تمایز اصلی این گونه 
 محصوالت از مصنوعات مشابه ماشــینی و کارخانه ای می باشــد. بافته هاي داري، 
دست بافي، بافتني، روکاري، چاپ هاي سنتي، نمد مالي، سفال گري و سرامیك سازي، 
شیشه گري، تولید فراورده هاي پوست و چرم، ساخت محصوالت فلزي وآلیاژ، قلم زني، 
مشبك کاري، حكاکي روي فلزات و آلیاژها، سنگ تراشي، حكاکي روي سنگ و معرق 
سنگ، خراطي چوب، ریزه کاري و نازك کاري چوب، منبت کاري، کنده کاري و مشبك 
کاري چوب، حصیر بافي، خاتم سازي، معرق کاري، کاشي گري، ملیله کاري، میناکاري، 
ساخت اشیاء مستظرفه و هنري، ساخت زیور آالت، ساخت سایر فراورده هاي دستی از 

جمله صنایع دستی به شمار می آید.
 از ویژگی های صنایع دستی به این موارد می توان اشاره کرد: انجام قسمتی از مراحل 
اساسی تولید، توسط دست و ابزار و وسایل دستی، برای تولید هر یك از فراورده های 
دستی مراحل متعددی طی می شود ولی انجام کلیه این مراحل به وسیله دست و ابزار و 
وسایل دستی الزامی نبوده و چنان چه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید به این طریق 
انجام شود، محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکر شد، صنایع دستی 
محسوب می گردد؛حضور مؤثر و خالق انسان در تولید و شكل بخشیدن به محصوالت 
ساخته شده و امكان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح های مختلف در مرحله ساخت این 
گونه فراورده ها؛  تامین قســمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی؛ داشتن بار 
فرهنگی )استفاده از طرح های اصیل، بومی و سنتی(؛ عدم همانندی و تشابه فراورده 
های تولیدی با یكدیگر؛عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با سایر رشته های 
صنعت؛ دارا بودن ارزش افزوده ی زیاد در مقایسه با صنایع دیگر؛ قابلیت ایجاد و توسعه 
درمناطق مختلف )شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری(؛ قابلیت انتقال تجربیات، 

رموز و فنون تولیدی، سینه به سینه و یا مطابق روش استاد و شاگرد.
رابطه تنگاتنگ صنایع دستی و گردشگری: تمامی کشورها، اعتقاد به تاثیر متقابل 
صنایع دستی و صنعت گردشگری دارند. چرا که در عمل و تجربه دریافته اند که صنایع 
دستی یكی از عوامل بسیار موثر در جلب و جذب گردشگر است و متقاباًل به این نتیجه 
هم رسیده اند که صنعت گردشگری می تواند به رشد، توسعه و گسترش صنایع دستی 
و بهبود کیفیت آن کمك کند. بر پایه این اعتقاد و تجربیات حاصله تشكیالت صنایع 
دستی و گردشگری در بسیاری از کشــورها در هم ادغام و یا در رابطه ای هماهنگ و 
منسجم با هم دیده شده اند که خوشبختانه در کشــور ما نیز گام هایی در این زمینه 
برداشته شده اســت. می توان ادعا کرد صنایع دستی، عمری به قدمت عمر بشر دارد. 
سابقه صنایع دستی، به عصر حجر باز می گردد، در این دوره، ساخت ظروف و همچنین 
بعضی ابزار مصرفی در زندگی روزمره مانند نیزه و خنجر از ســنگ برای صید و شكار 
حیوانات معمول شد. رفته رفته به علت پیشرفت فكری، دیگر مواد موجود در طبیعت 
مانند خاك رس، چوب، سنگ آهن، مس و سرانجام پشم و کرك حیوانات و الیاف گیاهی 
نیز مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که پیشینه ساخت اشیای سفالی و مسی، به بیش 
از چهار هزار سال پیش می رسد. صنایع دستی می تواند از عوامل تاثیرگذار در جذب 
گردشگران باشد و توسعه گردشگری نیز توســعه تولید و افزایش بازار فروش صنایع 
دستی را به دنبال دارد. سال هاســت که دهم ماه ژوئن برابر با بیستم خرداد به عنوان 
روز جهانی »صنایع دستی« در تقویم بین الملل به ثبت رسیده که خود بیانگر جایگاه 
واالی تولیدات صنایع دستی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملموس هر منطقه از 
جهان است، آنچه امروزه به عنوان هنرصنعت شناخته شده و بی شك ریشه ی به بلندای 
تاریخ دارد و در تمامی سرزمین ها از ارزش واالیی برخوردار است. اهمیت صنایع دستی 
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 ایران از قطب های تولید صنایع 
دستی جهان است؛ عنصر فرهنگی 
که در تعامل با صنعت نوپای 
گردشگری کشورمان قرار دارد و 
همواره مورد توجه گردشگرانی که 
به ایران سفر می کنند، واقع شده 
است. با توجه به اینکه در چند سال 
اخیر روند ورود گردشگر به کشور 
نسبت به گذشته افزایش یافته، 
بنابراین این افزایش، فرصت مناسبی 
را برای عرضه و فروش تولیدات 
صنایع دستی فراهم آورده است. 
به عبارتی افزایش تولید و فروش 
محصوالت صنایع دستی با رشد 
توریسم ارتباط مستقیمی دارد و به 
اشتغال زایی در بازار صنایع دستی 
منجر خواهد شد.

نگاه ماه

به عنوان مولفه فرهنگی و از عوامل توسعه اقتصادی ملل مختلف، تا 
جایی است که در سال 1964 میالدی، شورای جهانی صنایع دستی 
وابسته به یونسكو تاسیس شد و به این ترتیب صنایع دستی بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گرفت. نكته قابل ذکراین که سال های زیادی 
است که جایگاه صنایع دستی در ارتباط با گردشگری بیش از گذشته 
مطرح شــده و به عنوان یكی از الزمه های این صنعت در راســتای 
پاسخگویی به نیازهای فرهنگی گردشگران در کانون توجه قرار گرفته 
است؛ چراکه خرید سوغات از اقدامات معمول گردشگران است و بخش 
عمده این سوغات را تولیدات صنایع دستی تشكیل می دهد. اهمیت 
این ارتباط تا جایی اســت که امروزه کشورهای بسیاری کوشیده اند 
با تلفیقی از صنایع دستی و نمادهای ملی، منطقه ای خود تولیدات 
جدیدی را برای فروش به گردشگران کشورهای مختلف خلق و عرضه 
کنند. همچنین بسیاری از کشورها به ایجاد امكانات گردشگری در 
کنار مراکز عمده تولید محصوالت صنایع دســتی و تولیدات سنتی 
خود پرداخته و به این طریق صنایع دستی را محور توسعه گردشگری 
در یك منطقه قرار داده اند. ایران از قطب های تولید صنایع دســتی 
جهان است؛ عنصر فرهنگی که در تعامل با صنعت نوپای گردشگری 
کشورمان قرار دارد و همواره مورد توجه گردشگرانی که به ایران سفر 
می کنند، واقع شده است. با توجه به اینكه در چند سال اخیر روند ورود 
گردشگر به کشور نسبت به گذشته افزایش یافته، بنابراین این افزایش، 
فرصت مناسبی را برای عرضه و فروش تولیدات صنایع دستی فراهم 
آورده است. به عبارتی افزایش تولید و فروش محصوالت صنایع دستی 
با رشد توریسم ارتباط مستقیمی دارد و به اشتغال زایی در بازار صنایع 
دستی منجر خواهد شد. تحقق این مهم نیازمند توجه به مواردی است 
که از مهم ترین آن ها اشباع بازار صنایع دستی از محصوالت چینی و 
فاقد اصالت است که به صورت انبوه و با الگوبرداری از محصوالت ایرانی 
تولید و به کشور وارد می شوند. این محصوالت اگرچه با قیمتی بسیار 
ارزان تر از محصوالت ایرانی به فروش می رسند، اما از اصالت و هویت 

ایرانی برخوردار نیستند و گردشگران نیز قطعا تمایل چندانی برای 
خرید این محصوالت به عنوان نمادهای فرهنگی یك منطقه از خود 
نشان نخواهند داد. بنابراین بهتر است در این راستا از هنرمندانی که 
خالق صنایع دستی هستند حمایت کرده و از واردات محصوالت چینی 
جلوگیری شود. در کنار چنین موانعی تقویت نگاه گردشگرمحور به 
مقوله صنایع دستی نیز امری ضروری است که راه اندازی کارگاه های 
تولید صنایع دســتی بومی در مناطق گردشگری برای فراهم آوردن 
زمینه بازدید گردشــگران از اقدامات موثر در این زمینه خواهد بود. 
هم اکنون نیز تعداد زیادی از این کارگاه ها در کشــور فعال هستند. 
بنابراین میان گردشگری و صنایع دستی رابطه دو سویه و موازی برقرار 
است، همان طورکه گفتیم صنایع دستی می تواند از عوامل موثر در 
جذب گردشگران باشد وگسترش گردشــگری نیزدرتوسعه تولید و 
افزایش بازار فروش محصوالت صنایع دستی اثرخواهد داشت؛ چراکه 
محوریت گردشگری در ایران، گردشــگری فرهنگی است و به طور 
حتم گردشگران اعم از گردشگران داخلی و خارجی مشتاق هستند 
تا هنگام بازگشت، نمادی فرهنگی از مقصد مورد بازدید را خریداری 
کنند و به عنوان یادگار یا سوغات همراه خود ببرند. در دهه های اخیر 
صنعت گردشگری پیشرفت و رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. 
پس از تجارت نفت و خودرو، صنعت توریسم یك صنعت درآمدزای 
جهانی است. اکثر کشورها به صنعت گردشگری به دلیل نقش مهمی 
که در حوزه اقتصاد کشــورها می تواند ایفا کند، نگاه ویژه ای دارند. 
یكی از مزایای اقتصادی این حوزه کمك به رونق صنایع دستی کشور 
مقصد است. اغلب گردشگرانی که به یك کشور سفر می کنند، با خرید 
از صنایع دستی زمینه رونق این تولیدات را فراهم می آورند. صنعت 
گردشــگری به لحاظ ویژگی ها و مزایای اقتصادی به حوزه صنایع 
دستی بسیار شبیه است. در هر دو بخش، ایجاد اشتغال به سرمایه ای 
اندك نیاز داشته و صنعتی پاك و غیر آالینده محسوب می شود. بدین 
سبب توجه به این دو حوزه در کشورهای درحال توسعه مانند کشور ما 
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اهمیت بسیاری دارد. به طور مثال در بخش اشتغال، صنعت 
گردشگری و صنایع دستی می تواند با سرمایه گذاری اندك، 
ارزش افزوده باالیی را تولید کند. به طورکلی می توان گفت 
یك رابطه دوطرفه در رونق بخش گردشگری و صنایع دستی 
وجود دارد، گردشگران غالبا بخشی از خرید خود را به صنایع 
دستی بومی و سنتی کشور مقصد اختصاص می دهند. بدین 
جهت ورود این تعداد گردشگر، سبب افزایش فروش و عرضه 
صنایع دستی این کشور خواهد شــد. یكی از راهكارهای 
رونق صنایع دســتی در صنعت گردشــگری یك کشور، 
ایجاد دهكده صنایع دستی اســت. گردشگران با بازدید از 
این دهكده ها می توانند از نزدیك بــا نحوه تولید صنایع 
دستی یك منطقه آشنا  شوند. در نتیجه گردشگران میل 
و رغبت بیشتری نســبت به خرید صنایع دستی بومی آن 
منطقه پیدا می کنند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای 
 جهان به فرصت های اقتصادی بخش گردشــگری توجه 
ویژه ای مبذول داشــته اند. کشــور ما به لحاظ پیشــینه 
 تاریخی، جاذبه های گردشگری مطرح و سرآمدی در عرصه
 بین المللی دارد. از طرفی رونق صنایع دستی کشور نیز به 
رونق بخش گردشگری کشور وابسته است. به نظر می رسد 
با بهره برداری مناسب از این فرصت های اقتصادی، بتوانیم 

در جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور قدم برداریم.

قابل ذکر اســت که یكی از بخش هاي مهــم اقتصادي و 
فرهنگی در ایران، حوزه صنایع دســتی و هنرهاي سنتی 
اســت که ابزاري قابل توجه براي صادرات کاال، اشــتغال 
زایی، جذب توریســم و باال بردن سطح تولید ملی به شمار 
می رود. کشور ایران از اقوام و آداب و رسوم مختلف تشكیل 
شــده که هر کدام از این اقوام با توجه بــه تاریخ و فرهنگ 
 خود، در صنایع دســتی و هنر هاي ســنتی اســتعداد و 
پتانسیل هاي خاصی دارد، در واقع صنایع دستی پلی میان 
اقتصاد و فرهنگ است و با توسعه آن، نه تنها به اشتغال زایی 
و اقتصاد کمك کرده ایم، بلكه گام بلندي در جهت معرفی 
فرهنگ اصیل ایرانی برداشته ایم. صنایع دستی از یك سو 
فعالیت و حوزه اقتصادي اســت که هم می تواند روي رشد 
صادرات غیرنفتی کشــور تاثیر فزاینده گذاشــته و زمینه 
اشتغال فراوانی را ایجاد کند و هم از سوي دیگر بستري براي 
معرفی بهتر فرهنگ و هنر باشد. با توجه به این دو کارکرد، 
همزمان صنایع دســتی و تاثیرات آن در رشــد اقتصادي 
کشور ضروري اســت که در برنامه ریزي هاي کالن کشور 
 نســبت به آن توجه ویژه اي صورت گیــرد. در میان انواع 
جاذبه هاي توریستی، نقش و اهمیت صنایع دستی به عنوان 
هنري مقدس، صنعتی مستقل، بومی و اصیل با جنبه هاي 
قوي کاربردي از جهات هنري، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی 

بر همگان و به ویژه محققان و اهالی فرهنگ آشــكار است. 
نكته مهم و شایان توجه آن است که این هنر ملی به واسطه 
بازتاب ذوق سرشار، اندیشه خالق و هنرمندان پرمایه ولی 
بی ادعا باید به صورت مناســب و برنامه ریزي شــده مورد 

حمایت قرار گیرد. 
ایجاد اشتغال و کســب درآمد جاذبه گردشگري، حفظ و 
بقاي آداب و رســوم قومی، جلوگیري از مهاجرت بی رویه 
به شهرها، افزایش درآمد ارزي و توسعه صادرات غیر نفتی، 
تقویت روحیه ابتكار و خالقیت در افراد و افزایش مشارکت 
زنان می تواند از پیامدهاي رونق صنایع دســتی در کشور 

باشد. 
صنایع دستی به حفظ میراث فرهنگیـ  قومی ایران کمك 
می کند و همچنین درآمدهاي ارزي ناشی از فروش صنایع 
می تواند بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را به عهده 

گیرد. 
همان طورکه گفته شد صنعت جهانگردي یكی از بزرگترین 
و متنوع ترین صنایع درآمدزا در دنیا به حســاب می آید، 
اهمیت این بخش براي کشور ایران که از لحاظ جاذبه هاي 
توریســتی در ردیف ده کشــور اول جهان و از حیث تنوع 
توریستی در ردیف پنج کشــور اول جهان قرار دارد، داراي 

اهمیت استراتژیك و راهبردي می باشد.

هنرهاي سنتی و صنایع 
دستی هر یك با مفهوم خاص 
خودشان یكی از مهمترین 
وجوهات فرهنگی

 و اقتصادي گردشگري 
کشورمان محسوب
 می شوند.

 قابلیت بهره برداري اقتصادي 
از هنرهاي سنتی 
و مخصوص استان هاي 
مختلف کشورمان، یكی از 
اصلی ترین مزایاي پرداختن 
به صنعت گردشگري و تقویت 
بخش فرهنگی آن است. 
بنابراین بهتر است در این راستا 
با ایجاد کارگاه های تولید 
صنایع دستی برای بازدید 
گردشگران اقدامات الزم را 
انجام داد.

 از سوی دیگر با تبلیغات از 
طریق شبكه های مجازی و 
معرفی و شناساندن صنایع 
دستی کشورمان و ایجاد 
جذابیت برای توریست فضای 
بازدید از کشورمان)دیدن 
و خریدن صنایع دستی( را 
فراهم سازیم.
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با گشت و گذاری کوتاه در 
میدان نقش جهان و بازار بزرگ 
اصفهان که یكی از کانون های 
مهم ســاخت و فروش هنرهای 
دستی این شــهر است، هجوم 
کاالهای بدلی چینی و پاکستانی 
و هندی و بنگالدشی و کره ای، 
به ویــژه کاالهــای نامرغوب و 
بُنجل چینی که در هر گوشه و 
کنار بــه فراوانی بــه خریداران 
عرضه می شــود، به نظر خواهد 

رسید.
رفته رفته حجــره های اطراف 
میــدان نقــش جهان کــه در 
روزگاری نه چنــدان دور محل 
عرضــه بهتریــن نمونــه های 
هنرهای دستی بودند جای خود 
را به فروشگاه های اسباب بازی 
فروشی و عینك آفتابی آن هم از 
نوع بی کیفیت چینی داده اند. 
فروشندگان پارچه های قلمكار 
اصفهــان یكی پــس از دیگری 
ورشكست می شوند و به فروش 
رومیزی و روتختی های چینی و 

ژاپنی روی می آورند. 

عکس:
الهه آزادی

نویسنده:
دکترشاهین سپنتا

 به مناسبت بیستم خرداد روز جهانی صنایع دستی؛

 دست حامیت بر رس هرنهای دستی اصفهان !
یکی از جلوه های درخشان میراث فرهنگی شهر تاریخی اصفهان، هنرهای دستی مردمان این سامان است که در گذر هزاران 
سال، نسلی از نسل دیگر آموخته، بر زیبایی هایش افزوده و امروز به عنوان یکی از برترین نمونه های هنرهای دستی و نمایشگر 
یک جهان ذوق و هنر مردمان نصف جهان شناخته می شود. فهرســت بلندباالی هنرهای دستی اصفهان نشانه گونگونی و 

گستردگی آن و گویای اوج هنرمندی پدیدآورندگان آن هاست. 

هنرهای کم مانندی چون: خاتم سازی، مینا کاری، سوخت کاری، ملیله سازی، فیروزه 
کوبی، قلم زنی، عبا بافی، پاپیه ماشه، شعربافی، زری بافی، معرق کاری، گچ بُری ، گره 
چینی، قلمدان ســازی، گالبتون دوزی، پولك دوزی، زنجیره بافی، نگارگری، کاشی 
کاری، منبت کاری، مس گری، قلمزنی، قالی بافی، زری دوزی، قلمكاری، مخمل بافی، 
خوش نویسی و تذهیب،صحافی،سفال گری، ترمه بافی، نقره کاری، گلیم بافی، زرکشی 

و سیم کشی ، زربافی ، میناکاری روی طال.

 اگرچه از عمر بســیاری از این هنرهای زیبا ســال ها می گذرد اما این روزها شاهد به 
فراموشی سپردن بســیاری از این هنرها، بی رغبتی نســل جوان برای فراگیری این 
هنرها و جایگزین شدن آن ها با کاالهای نامرغوب و اجناس وارداتی هستیم و اگر روند 
 نابودی هنرهای دستی با شتاب کنونی ادامه پیدا کند در آینده نزدیك باید برای دیدن

 نمونه هایی از این آثار به موزه ها برویم.
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برای برون رفت از این وضعیت بحرانی و نجات هنرهای دستی اصفهان، به نظر می رسد که اقداماتی به شرح زیر باید در 
دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد:

 1-   برای تشویق جوانان به فراگیری هنرهای دســتی، هنرآموزانی که نزد استادکاران به فراگیری هنرهای دستی 
پرداخته اند، گواهی نامه معتبر دریافت کنند و از تسهیالت بانکی برای تهیه مواد اولیه، کارگاه و فروشگاه و همچنین 

بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.
2-      امکانات الزم برای هنرمندان هنرهای دستی جهت تهیه مواد اولیه مرغوب و باکیفیت فراهم شود.

3-   برای هریک از آثار هنری مرغوب ، » شناسه هنری « در برگیرنده: نوع هنر، نام هنرمند، درجه بندی کیفیت، محل 
تولید، سال تولید و بها در نظر گرفته شود و برای آگاهی خریدار به صورت برچسب در پشت اثر چسبانده شود.

4-   فروشگاه هایی که به عرضه هنرهای دستی می پردازند دارای مجوز معتبر بوده و فروشندگان هنرهای دستی نیز 
شناخت کافی از هنرهای دستی داشته باشند.

5-   همه فروشگاه هایی که در محوطه میدان نقش جهان قرار دارند تنها مجاز به ارائه هنرهای دستی ایرانی باشند و برای 
حفظ چهره فرهنگی میدان نقش جهان و  اماکن تاریخی از فروش اجناس وارداتی و یا قاچاق همچون اجناس بدلی، انواع 

اسباب بازی، لوازم خانگی و جز آن جلوگیری شود.
 6-   از حضور افراد سودجویی که با گستردن بساط و دست فروشــی در محوطه میدان نقش جهان و اماکن مشابه

 چهره ای نازیبا از هنرهای زیبای هنرمندان ایرانی و بناهای تاریخی ارائه می دهند، جلوگیری شود.
7-      از قاچاق و ورود کاالهای تقلبی و نامرغوب به عنوان صنایع دستی کشورهای دیگر جلوگیری شود.

8-      میزان مبادالت هنرهای دستی ایران و دیگر کشور ها متعادل شود.
9-  آثار هنری ایرانی، به دوستداران هنر در داخل کشور و سراسر جهان به درستی معرفی شود و برای عرضه مناسب 

هنرهای دستی هنرمندان ایرانی در کشورهای دیگر بازاریابی انجام شود.
10-   شرایط و امکانات الزم برای دیدار گردشگران داخلی و خارجی از جاذبه های گردشگری کشور فراهم شود.

11-  برای حمایت بیشتر از هنرمندان و فروشندگان هنرهای دستی، بُن یا کارت اعتباری ویژه خرید آثار هنری در اختیار 
عالقه مندان قرار گیرد تا با ارائه به فروشگاه های دارای » نشان اعتبار« امکان خریداری آثار هنری دارای شناسه هنری، 

با تخفیف ویژه فراهم شود.

Sepahan tourism
 m

agazine

ظروف سفالی و مینا و قلمزنی ، آرام آرام از قفسه ها جمع می شوند و 
جای آن ها را کریستال های ژاپنی و  مجسمه های چینی می گیرند.
بازار هنرهای دستی اصفهان همچون دیگر شهرهای ایران، چنان 
آشفته  است که مسافرانی هم که به قصد خرید نمونه ای از هنرهای 
دستی اصفهان به بازار می روند به خاطر پایین بودن قدرت خرید و 
ناآگاهی از ویژگی های هنر اصیل، برای این که دست خالی از بازار 
نرفته باشند، خواسته یا ناخواسته به خرید نمونه های درجه دو و 

سه و یا بدلی روی می آورند.
برای دانستن بیش تر از وضعیت هنرهای زیبای سپاهان به دیدار  
یكی از هنرمندان قلمزن اصفهانی می رویم  که سال های سال از 
عمر خود را به این هنر پرداخته اســت. او در حالی که به آرامی با 
قلمش به روی سینی نقش می زند و اشك در چشمانش حلقه زده 
می گوید: » این روزها هر جنسی را از هر کجا می آورند و به جای کار 
هنری با بهای گزاف به مردم می فروشند. بسیاری از فروشندگان 
 با هنر بیگانه هســتند و هیچ گونه آگاهی از آنچــه که به مردم
 می فروشند، ندارند برای همین اجناس نامرغوب را برای فروش 
می آورند تا با قیمت پایین تر به خریدار بفروشند و متاسفانه تنها 
چیزی که فروشنده و خریدار به آن توجه نمی کنند ارزش هنری و 
کیفیت کاالست و بدتر از آن این که این کاالی بی کیفیت و بدلی به 
عنوان صنایع دستی یا سوغات اصفهان و به نشانه ذوق و هنر مردم 
اصفهان به خانه های هزاران نفر در سراسر ایران و جهان می رود و به 

این ترتیب هنر اصفهان به بدترین شیوه معرفی می شود.«
در گوشه دیگری از میدان نقش جهان، استادکار دیگری را می بینیم 
که در سكوتی معنی دار به تنهایی در کنار مغازه خاك گرفته اش 
نشسته، به گذشته ها چشم دوخته و از خاطرات خوش روزگار از 
دست رفته یاد می کند. او که خود نیز دستی در هنر دارد می گوید: 
 » 50 سال است که به فروش صنایع دستی اصفهان مشغولم اما 
می بینم که بسیاری استادکارها از دنیا می روند و دیگر جای آن 
ها را کسی نمی گیرد چون آن ها که کار خوب انجام می دهند به 
خاطر شرایط بد اقتصادی نمی توانند کار خود را به قیمت خوب 
بفروشند و مردم دنبال اجناس درجه سه می روند و چون این کار در 

آمدزایی چندانی برای هنرمند ندارد و مسئوالن هم حمایتی نمی 
کند، جوانان هم به هنر تمایلی نشان نمی دهند و خیلی از هنرهای 
ما دارند منسوخ می شــوند.« این هنرمند، یكی دیگر از دالیل بی 
رونقی بازار هنرهای دستی را کم شدن شمار گردشگران می داند و 
می گوید: » دیگر مثل گذشته توریست به اینجا نمی آید ،  و آن هایی 
هم که می آیند از قشری نیستند که دنبال کار هنری با کیفیت و 
درجه یك باشند برای همین هم کار درجه یك کم تولید می شود.«    

با همه شعارهایی که مسئوالن در سال های گذشته داده اند هنوز 
وضعیت بیمه هنرمندان به درستی مشخص نیست. امكان تهیه 
مواد اولیه مرغوب برای آنان فراهم نیست. درهای بازارهای داخلی 
به روی تولیدات دیگر کشور ها باز است اما در مقابل بازاریابی و عرضه 
تولیدات ایرانی در کشورهای دیگر به درستی صورت نمی گیرد، از 
این روی توان رقابت تولیدات ایرانی رفته رفته کم می شود و بازار را 

به همتایان خارجی واگذار می کنند.

نگاه ماه

16

نگاه ماه

* خرداد 1397/ شماره نوزدهم *



17

* خرداد 1397/ شماره نوزدهم *
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موزه حمام علی قلی آقا

My  Isfahan



Museum of Education

 اصفهان شهرســنت و هنرو موزه هاســت.درهرکوچه وخیابانی که قدم می گذاری انگار در موزه ای از
 زیبایی ها قدم می گذاری.در شماره دوم از قصه بلیت ها چند موزه مسحورکننده دیگر را به شما معرفی 

می کنم.

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

موزه 
آموزش و 

پرورش

موزه آموزش و پرورش
محل موزه آموزش و پرورش منزل مســکوني 
شــادروان عطاءالملک دهش از شخصیت هاي 
اجتماعــي اواخر دوره قاجار اســت که داراي 
مجموعه اي از هنر ایراني و اروپایي اســت این 
ســاختمان پس از پیروزي انقالب اسالمي به 
مدرسه تبدیل شد که پس از باز سازي در سال  
1378 به عنوان جایگاه موزه آموزش و پرورش 

مورد استفاده قرار گرفت.
این موزه بــا ایجاد زمینه هاي مناســب براي 
استفاده از تجارب گذشــتگان فراهم آوردن 
شرایطي براي مقایسه وضعیت آموزشي گذشته 
و حال، تجلیل از پیش کســوتان و طالیه داران 
نظام تعلیم و تربیت، حفظ یاد و نام شان همت 
گماشته اســت. در این بخش با ارایه تصاویري 
از مدارس قدیمي ، دانش آموزان ، وسایل کمک 
آموزشي و کتابهاي درسي و قدیمي ، سیر تحول 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان به نمایش 
گذاشته شده است . تصویر و زندگي نامه دبیران 
و مدیران کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
بخشي از تاریخچه آموزش و پرورش را در معرض 
دید بازدید کنندگان قرارمي دهد .تصاویر و آثار 
مشاهیر و فرهنگیان پیشگامي چون حاج سید 
سعید طباطبائي ، سید ضیاء الدین جناب ، میرزا 
عبدالحسین خوشنویس ) قدسي ( و … زینت 

بخش این قسمت است .
مجموعه اي نفیس از اســناد وزارت معارف و 
 آموزش و پــرورش و نیز مــدارك تحصیلي
 دوره هاي مختلف آموزشــي و آلبوم هایي از 
تصاویر دانش آموزان ، مدیران و مدارس قدیمي 

در این موزه نگهداري مي شود .

آدرس: 
خیابان شمس آبادي 
چهار راه قصر کوي 

دهش  

تلفن :
32334816 

ساعات بازدید
از شنبه تا چهارشنبه

 8 الي 17
پنج شنبه 8 الي 12

قیمت بلیت

 رایگان

ایام بازدید  
همه روزه به جز 
جمعه ها و ایام 

سوگواری

ADDRESS:

Shams 
Abadi St.

0098
323348816

 Saturday to 
Wednesday
8-17 
Thursday
8-12

Everyday 
except  
Fridays

Phone:

Times: Days:
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الهام شهیدانقصه بلیت ها  )2(
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 Museum Ali Gholi Agha
hammam

آدرس: 
خیابان مسجد سید 

– روبروی خیابان طیب – 
خیابان آیت اهلل بید آبادی    

شماره تماس: 
 33375779

ساعات بازدید: 
8٫30 الی 13٫30 
 14٫30 تا 17٫00 

 جمعه ها و اعیاد مذهبی 
9٫00 الی 13٫00

قیمت بلیت

هزینه ی ورود: 
 2500 تومان

ایام بازدید: 
همه روزه به جز 22 بهمن- 29 
اسفند- شهادت امام حسن 

مجتبی- شهادت امام رضا )ع(- 
تاسوعا و عاشورا- رحلت رسول 

اکرم و چهارشنبه آخر ماه

ADDRESS:

Masjed 
Seyed St.

0098
33375779

8:30-13:30
14:30-17:00
Fridas:
9-13

Everyday 
except  
Mourning 
days

Phone:

Times: Days:

Ti
ck
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 p
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ce

 : 2
50

00 RL
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موزه حمام 
علیقلی آقا

موزه حمام علیقلی آقا
موزه مردم شناسی اصفهان:

 حمام علیقلــی آقا بخشــی از یک مجموعه اســت که
 قسمت های دیگری همچون بازار، چهارسوق و مسجد را 
نیز شامل می شود. بنای حمام 1200 متر مربع وسعت دارد 
و دو قســمت حمام بزرگ و حمام کوچک را در خود جای 
داده است. هر یک از این قسمت ها از بینه های هشت گوش 
و مربع شکل، گرمخانه ها، خلوت و چال حوض تشکیل شده 
و با تزییناتی از سه دوره ی صفوی، قاجار و چهلوی زینت 

یافته اند.

خانه شیخ االسالم
 این خانه که به عنوان یک اثر بســیار زیبا با معماري خاص دوره قاجار، جزئي از مجموعه 
خانه هاي شیخ االسالم است که از نظر معماري داراي دو جبهه ساختمان در شمال و جنوب 

است. قسمت جنوبي که مهمترین بخش خانه است داراي یک ایوان با سقف مقرنس کاري و 
تزئینات نقاشي گل و بوته و دو ستون و یک حوض سنگي در وسط ایوان مي باشد. در این ایوان 2 

عدد پنجره مشبک چوبي بسیار زیبا با شیشه هاي رنگي و دیوارهایي است که با نقاشي و گچبري 
تزئین شده اند. اتاق کوچکي که در عقب این ایوان وجود دارد با مجموعه اي از هنر گچبري و مقرنس 

کاري یکي دیگر از قسمت هاي بسیار جالب خانه است. متأسفانه در سال 1365 این خانه مورد بمباران 
قرارگرفت و قسمت جنوب شرقي بنا آسیب هاي جدیدي دید که عملیات بازسازي و مرمت آن به سرعت انجام 

گرفت. خانه شیخ االسالم با مساحت 1455 متر مربع از خانه هاي زیباي اصفهان به شمار مي رود که واحدهاي صنایع دستي سازمان میراث فرهنگي در آن مستقر 
هستند.                                                      آدرس:چهارراه تختي کوچه هتل پرشیا

03
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آدرس : 
خیابان استانداری

شماره تماس :
32229121 

ADDRESS:

Ostandari 
st. 

0098
3132229121

Phone: : ساعات بازدید
شنبه تا پنج شنبه 9.00 

الی 13.30
 و 15.00 الی 18.00، 

جمعه ها 15.00 الی 18.00

ایام بازدید :
 همه روزه به 

جز اعیاد و ایام 
سوگواری

 Saturday to 
Thursday
9-13:30
15-18:30

Everyday 
except  
Mourning 
days

Times: Days:

 موزه 
هنرهای 

معاصر
 موزه هنرهای معاصر دنیای مدرن هنرمندان

کاخی از دوران صفوی در شهر اصفهان 
باقی مانده است که در سال 1373 
این ساختمان مورد مرمت قرار 
گرفت و به موزه هنرهای 
معاصر اختصاص یافت. 
این موزه دارای یک 
حیاط چشم نواز می 
باشد و ساختمان 
آن در شــمال و 
غــرب حیاط به 
حالت کرســی 
شکل قرار گرفته 
است. این موزه 
نظارت  تحــت 
شهرداری اصفهان 
در حال فعالیت است 
و آثاری از هنر معاصر 
را در خــود جای داده 

است.
 Museum of
Decorative Arts

قیمت بلیت

 2500 تومان 
 برای گردشگران خارجی 

15000تومان
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آدرس : 
خیابان جلفا

شماره تماس:
36256912 

ADDRESS:

Jolfa St.
Isfahan 
Music 
Museum

0098
3136256912

Phone:

ساعات بازدید :
everyday 9:00 تا 21:00

 9-21

Times:

ایام بازدید: 
همه روزه به جز 
ایام سوگواری

Everyday 
except  
Mourning 
days

Days:

موزه 
موسیقی

موزه موسیقی برای اهل دل
سالهای سال هنر ایرانی در این محله خودش را از طریق معماری به ما 
نشان می داد اما این روزها جای دنجی می شناسم که آوازه هنر کهن 
این سرزمین را در همین محله به گوش می رساند. از خیابان توحید که 
وارد خیابان شهید قندی یا همان مهرداد سابق می شوی کافیست کمی 
جلو بروی و سمت راست خود را نگاه کنی. یک تابلوی ساده که روی آن 
نوشته موزه موسیقی اصفهان. بیش از 300 نوع از آالت ادوات موسیقی 
در این موزه برای بازدید قرار داده شده است. این موزه در مدت زمان 
کمی که از بازگشایی آن گذشته است، موفق به کسب دو جایزه شده 

که آخرین آن از سوی شورای بین المللی 
موزه ها )ایکوم( به عنوان بهترین 

موزه خصوصی ایران شد. 
همچنین موزه موسیقی 

سایت  در  اصفهان 
 Tripadviser

هم بــه عنوان 
از  یکــی 
های  جاذبه 
ی  شگر د گر
معرفی شده 

است.   Isfahan
Music Museum

قیمت بلیت

گردشگر ایرانی:
15000 تومان

 گردشگرخارجی:
 38000 تومان

Ti
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Natural History
Museum of Isfahan  

موزه تاریخ 
طبیعی

موزه تاریخ طبیعی برای دوستدارن حیات وحش

موزه تاریخ طبیعی در تاریخ 15 اســفند 1367 به 
منظور نشان دادن نمونه هایی از آثار طبیعی اعم از 
بي جان و جان دار، در یکي از بناهاي باستاني عصر 

تیموریان به نام تاالر تیموري، راه اندازی گردید.
تمامی آثار به نمایش درآمده در این موزه به همت و 
سرمایه شخصي دکتر جعفریان و در مدت 37 سال 
از نقاط مختلف ایران و خارج از کشــور گردآوري، 
خریــداري، مبادله یا تهیه گردیــده و در نهایت به 
صورت طبقه بندی شده در بخش های زیر در معرض 

دید عموم قرار داده شده است:
    سالن راهنماي موزه برای ارائه نقشه ها و نمونه هاي 

هر سالن
    سالن جانوران بدون مهره شامل انواع تک سلولي 
ها، اســفنج ها، مرجان ها، خارپوستان، نرم تنان و 

بندپایان
    سالن گیاه شناسي شــامل انواع گیاهان گلدار، بي 
گل، دارویي و صنعتي ایران، هر بار یوم و مقایسه آنها 
با نمونه هاي خارج از کشور و اثر برگ و ساقه درختان 

فسیل شده مربوط به دورانهاي گذشته اروپا و ایران

    سالن زمین شناسي شامل کلیه مواد تشکیل دهنده 
پوسته جامد زمین ،کاني ها، کریستال ها، سنگ هاي 
معدني، رســوبي، آذرین و دگرگوني و ساخت هاي 
رسوبي دریایي و قاره اي سنگواره ها یا فسیل هاي 
دریائي دوران هاي گذشته از 580 میلیون سال قبل 

تاکنون
    سالن جغرافیاي طبیعي و نقشه ها شامل نقشه هاي 
توپوگرافي و جغرافیایي، نقشه هاي برجسته شهري 
و طبیعي و زمین شناسي، نقشه هاي زمین شناسي و 

زمین ساختي ایران و ...
    ســالن جانوران مهره دار شــامل انواع ماهیان، 

دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران
    سالن کمک آموزشــي و دیدني هاي جهان خلقت 
شامل  وســایل کمک آموزشــي در علوم زیست 

شناسي، زمین شناسي و جغرافیاي طبیعي

آدرس:
 تقاطع خیابان 

سپه و استانداری

شماره تماس:
32222026 

ساعات بازدید: 
 9.00 الی 12.30
 14.00 الی 17.00

قیمت بلیت

5000 تومان
برای همه گردشگران

ایام بازدید: 
همه روزه به جز 
ایام سوگواري

ADDRESS:

Intersection 
of Sepah 
St.and 
Ostandari St.

0098
3132222026

everydays 
9-12:30
14-17

Everyday 
except  
Mourning 
days

Phone:

Times: Days:
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  میدان نقش جهان از نگاهی نو؛

قلب تاریخ ایران
میدان به معناي فضاي وسیع است. میدان ها یکي از اصلي ترین فضاهاي هر شهري هستند که با مقیاس هاي متفاوت و 
عملکرد هاي گوناگون در جاي جاي شهر شکل مي گیرند.  میدان شکوهمند نقش جهان در بخش شرقي اصفهان واقع شده و 
شاهکارهاي بي نظیري از هنر معماري، تزئینات و صنایع دستي هنرمندان و معماران ایراني ) مکتب اصفهان ( در عصر صفوي 

را در خود جاي داده است.
این میدان بزرگ در دوره صفوي و در مرکز اصفهان آن عصر به دستور شاه عباس اول صفوي بین سال هاي 1000 تا 1006 هجري بنا گردید.

از ویژگي هاي بارز این میدان ترکیب هدفمند عناصر تشكیل دهنده ساختار اجتماعي و فرهنگي ایران، یعني دین،فرهنگ و علم، سیاست 
و اقتصاد در آن است. براي تاکید بر این اصل، مسجد جامع عباسي و مسجد شیخ لطف اهلل در ضلع جنوبي و شرقي و کاخ عالي قاپو در ضلع 
 غربي و بازار بزرگ قیصریه در شمال آن احداث گردیده است. میدان نقش جهان از عصر صفویه تا کنون با دارا بودن تعداد بیشماري مغازه و 
کارگاه هاي تولیدي در داخل و پیرامون آن هم چنان یكي از اصلي ترین مراکز تولید و فروش صنایع دستي و سایر اقالم مورد نیاز مردم در استان اصفهان و حتي ایران مي باشد. بدین 
ترتیب این میدان با کاربري هاي گوناگوني که در آن پیش بیني شده بود، در حقیقت قلب تپنده پایتخت و جلوه گاه اصلي حیات اجتماعي و اقتصادي مردم اصفهان تا پایان عصر صفوي 
و حتي پس از آن و شاید تا به امروز به شمار مي آید. در تمدن اسالمي مهمترین و اصلي ترین میدان شهر، میداني است که مسجد جامع شهر در آن واقع مي شود.  دلیل اهمیت این گونه 

میادین ، وجود بناهاي حكومتي ، بازار و ... بوده است. مانند میدان نقش جهان اصفهان که عالوه بر مسجد جامع )عباسي(، کاخ حكومتي )عالي قاپو( و بازار )قیصریه( را نیز در بر دارد.
میدان تاریخي نقش جهان اصفهان از زیباترین و باشكوه ترین میادین جهان است. این میدان با طول پانصد و عرض صد و پنجاه متر ، پس از میدان »تیان آن مین« چین دومین میدان 

بزرگ جهان با وسعتي حدود هشتاد هزار متر مربع است. این میدان در دوره حكومت شاه عباس و در زمان انتقال پایتخت به اصفهان پایه ریزي شد.

عکس ها:
میر سعید هادیان

رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
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اصفهان شناسی

هجري شمسي شماي کلي میدان شكل گرفته است. سر 
در مسجد شیخ لطف اله در سال 1011و 1012 و سر در 
مسجد جامع عباسي در سال 1025 به پایان رسیده است.
پیترو دالواله که در سال 1026 هجري شمسي از اصفهان 
دیدن کرده میدان نقش جهان را چنین توصیف مي کند:

» یكي از عجایب شهر، میدان یا مكان وسیعي است که 
در جلوي کاخ سلطنتي قرار گرفته است. طول آن حدود 
شــش صد و نود متر با قدم هاي من، و عرض آن حدود 
دویست و سي پا. دور میدان با غرفه هاي بزرگ و زیبایي 
محصور شده که همگي منظم ، قرینه و یك اندازه اند و 
هیچ خیابان یا چیز دیگري نظم آن ها را بر هم نزده است. 
این غرفه ها که بر باالي آن ها  ایوان هایي با مشبك هاي 
بزرگ و هزاران تزئینات دلفریب دیگر تعبیه شده، دکان 
هایي هستند مملو از کاال هاي مختلف. یك نهر بزرگ یا 
بهتر بگوییم یك رودخانه کوچك به همراه حاشیه هایي 
دردو طرف رود میدان را به خط مستقیم دور مي زند. آب 
الینقطع در اطراف میدان و نزدیكي غرفه ها جریان دارد 
و به چهار طرف میدان طراوت و شادابي مي بخشد. هم 
سطح با این رود کوچك سنگفرش بسیار عالي کرده اند 
که از یك سو به بستر رود محدود مي شود و در آن افراد 
پیاده به گردش مي پردازند. در سوي دیگر، طرف غرفه 
هاي دور میدان، تعداد بي شماري درختان زیبا به ردیف و 
 در یك اندازه نشانده اند و من اطمینان دارم هنگامي که در 
 روز هاي آینده بــرگ هــاي آن ها پدیدار شــود و به 
 زیبایــي هاي طبیعــي خود آراســته شــوند چیزي 
جذاب تر و مطبوع تر از آن ها براي تماشا وجود نخواهد 
داشت. وسط میدان را با شن هاي بسیار منظم و مرتب 
پوشانده اند. به این ترتیب میدان همیشه خشك و آماده 

برگزاري مسابقات اسب دواني و سوارکاري است«. 
در قسمت دیگري از سفر نامه پیترو دالواله مي خوانیم: 

»در سمت دیگر میدان، طرف بازار ها، چشم انداز زیبایي 
وجود دارد که با این مسجد )مسجد امام( تقارن دارد، به 
همراه دو تاالر که بر روي داالن هاي سر پوشیده بر پا شده 
و در آنجا هر روز عصر دو دسته نوازنده با آالت موسیقي 
 جنگي، یكي به ســبك ایراني و دیگري ترکي به ترنم

 مي پردازند.« 
با توصیفات دالوالــه، این جهان گــرد ایتالیایي که در 
ســال 1026 از اصفهان دیدن کرده است، درمي یابیم 
که ساختمان نقاره خانه و همچنین سر در بازار قیصریه 
 که نقاره خانه بر آن قرار گرفته بوده تكمیل شــده و به 
بهره برداري رسیده اســت. همچنین غرفه هاي دور تا 
دور میدان تكمیل شــده بوده و دالواله توانسته تصویر 
کلي میدان نقش جهان را درك کند. در این زمان ســر 
در مساجد و سر در بازار قیصریه و همچنین غرفه هاي 
اطراف میدان ساخته شده بودند اما تكمیل بناي مسجد 
شیخ لطف اله به سال 1028 انجام پذیرفت و پایان کار 
ساختماني مسجد جامع عباسي تا زمان مرگ شاه عباس 

یعني سال 1038 هجري شمسي محقق نشد. 
از دیگر متعلقات میدان 4 ستون سنگي است که دو به دو 
تشكیل دهنده دروازه بازي چوگان مي باشند. در آن زمان 
فضاي وسط میدان محل بازي چوگان، یكي از بازي هاي 
دربار بوده اســت و براي راحتي بازي،کف میدان را شن 
درشت ریخته بودند. درباریان از داخل عمارت عالي قاپو 

به تماشاي این بازي در میدان مي پرداختند.
در اطراف میدان و در روي دیوارها جاي چراغ تعبیه شده 
بوده تا در جشن ها و اعیاد چراغ گذارده شود. این چراغ ها 
منظره اي بسیار زیبا و نوراني را پدید میآورده است. این 
امر به این دلیل بود که شاه عباس کبیر عالقه فراواني به 

چراغاني داشت .

در ابتدا یا انتهاي مسیر بازار و یا در کنار و در امتداد راسته 
بازار، غالباً یك میدان شهري قرار مي گیرد. بازار مهمترین 
معبر و شریان شهر به حساب مي آید که در بیشتر موارد با 
یك میدان شهري ارتباط دارد. این گونه میادین در واقع به 
مرکز داد و ستد و تجارت مبدل مي شوند و دور تا دور آن 
حجرات کسبه و در فضاي باز این میادین غالباً کاسب هاي 

سیار و خرده پا مستقر مي شوند.
این نوع میدان ها فضا هاي عمومي شــهري چون حمام، 
مدرسه، مسجد، سرا، آب انبار و... را نیز در کنار خود دارند. به 
این ترتیب عالوه بر مرکز تجارت، به مرکز تجمع مردم شهر 
نیز تبدیل شده اند و مراسم و اعیاد ملي و مذهبي هم در این 

میدان ها برگزار مي شود.
در زمان روي کار آمدن شــاه عباس اوضاع سیاسي کشور 
نابسامان بود و ایران همواره مورد تهاجم و عناد کشورهاي 
همسایه بود. مرزهاي غربي کشور در معرض خطر عثماني 
بود و در شــرق، ازبكان قصد داشــتند مرزهاي خود را تا 
خراسان گســترش دهند و گاه و بي گاه به خراسان حمله 
مي کردند. در جنوب کشور ، خلیج فارس به تصرف پرتغال 
درآمده بود و در چنین اوضاع سیاسي شاه عباس و مشاوران 
درصدد برآمدند تا با انتخاب پایتختــي در مرکز ایران از 
مرزهاي نا امن در امان بمانند و نتیجه این انتخاب شــهر 

اصفهان بود.
با استناد به کتاب  وقایع زندگي شاه عباس نوشته اسكندر 
بیگ- منشــي شــاه عباس اول - چون اصفهان آن زمان 
توانایي ایجاد مراکز دولتي و بناهاي حكومتي را نداشت، 
 شاه عباس پس از عزیمت به اصفهان مصمم به پي ریزي 
زیرســاخت هایي در خور پایتخت مي شود. بدین منظور 
 گروهي از معماران، شهرســازان، بنایــان، هنرمندان و

 برنامه ریزان را جهت تبادل نظر و همكاري فرا مي خواند تا 
طرح جامع شهر اصفهان را تهیه کنند.

در جهت تهیه طرح جامع شهر اصفهان چند مساله اساسي 
وجود داشت. اولین مساله جهت توسعه شهر بود که با در نظر 
گرفتن عوامل اقلیمي و زمین هاي کشاورزي شمال اصفهان 

مقرر شد که شهر در جهت جنوب گسترش یابد. 
دومین مساله  چگونگي گسترش شهر و عناصر شهري بود 
که باید احداث مي شد. شــهر جدید ، مرکزي براي انجام 
فعالیت هاي اجتماعي، سیاســي، اقتصادي، فرهنگي و 
مذهبي نیاز داشت بنابراین باید میداني  شكل مي گرفت که 
جوابگوي فعالیت هاي اجتماعي شهر باشد. در نهایت قرار 
شد این میدان جدید در جنوب شهر قدیم اصفهان و حصار 

آل بویه قرار گیرد. دلیل مكان یابي میدان جدید اصفهان در جنوب شهر این 
بود که با گسترش شهر اصفهان رو به جنوب، میدان جدید شهر و دولتخانه 

صفوي در قلب شهر  اصفهان واقع مي شد.
در جنوب شــهر اصفهان باغات نقش جهان واقع بود و میدان جدید بر 
روي قسمتي از»باغ نقش جهان« ساخته شد و به همین دلیل نام »نقش 

جهان« را به خود گرفت.
این بناي با ارزش در گروه بندي شیوه هاي معماري ایران در گروه چهارم 
یعني شیوه اصفهاني جاي گرفته است. خواستگاه این شیوه بر خالف نام آن 
در اصفهان نبوده و در آذربایجان شكل گرفته است؛ ولي به دلیل اینكه سیر 
تحول و پیشرفت آن در اصفهان رخ داده و بناهاي شاخص آن در این شهر 
جاي دارد، نام این شیوه را شیوه اصفهاني نامیده اند. در نوشته هاي غربي 
این شیوه را به نام صفوي، افشاري، قاجاري و زندی– قاجاری نامیده اند. 

و سومین مساله، مكان یابي جهت قبله بود. شاخص ترین و بزرگترین بناي 
میدان، مسجد جامع عباسي و درخشنده ترین آن ها مسجد شیخ لطف اله 
مي باشد، بنابر این شاید در نگاه اول تعیین جهت قبله براي میدان، مناسبتر 
به نظر برسد تا مساجد این میدان ، به راحتي در جهت قبله قرار گیرند . اما 
بناها و کاخ هاي مجموعه دولت خانه صفوي براي بهره گیري از نور مناسب 
خورشید و شرایط مساعد اقلیمي بایستي در جهت اقلیمي اصفهان ساخته 
شوند. در نهایت راه حل بر این شد که جهت میدان از جهت قبله 45 درجه 
نسبت به شرق بچرخد. این موضوع باعث شد تا مسجد جامع عباسي و 
مسجد شــیخ لطف اله با چرخش 45 درجه اي ) این زاویه 45 درجه به 
راحتي در هشتي ها حل شده است( نسبت به میدان در جهت قبله قرار 
گیرند و شبستان ها هم رو به قبله باشند. این جهت گیري براي اتصال بازار 

قیصریه به بازار قدیم اصفهان نیز بهترین جهت گیري است. 
پس از آن ســطح میدان براي راحتي چوگان بازان با شــن رودخانه اي 
پوشانده شده است. در سال 1020 با دستور شاه عباس دور تا دور میدان با 
حجره هاي یك شكل محدود مي شود و شكل میدان پدیدار مي گردد. در 
همین زمان شاه عباس دستور به برپایي سر در مسجد جامع عباسي که در 
ابتدا »مسجدالمهدي« خوانده مي شد را در ضلع جنوبي میدان مي دهد. 
همزمان با سر در مسجد، به دستور شاه بناي بازار و سردر قیصریه نیز در 
شمال میدان آغاز مي شود. نام میدان بعد از آن که شاه عباس چهار طرف 
آن را تبدیل به بازار نمود و کســبه در آن جا مشغول بكار شدند، میدان 

شاه شد.
در همسایگي این میدان بناهایي قرارداشــتند که اکنون اثري از آن ها 
نیست؛ مانند »عمارت نقش جهان« که شاه عباس دوم به دلیل آنكه این 
عمارت در مقابل چهلستون قرار داشــت و بر این عقیده بود که عمارت 

شاهي را بد منظره کرده است، آن را خراب کرد.
شاردن – جهانگرد معروف فرانسوي- محدوده میدان را از بازار رنگرزها 
تا حمام خسرو آقا  و دو دروازه اصلي آن را با نام هاي »درب دولت غربي«، 
رو به چهار باغ و دیگري را »درب کوشــك« خوانده است. تا سال 1025 
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تابلوی زیبای طبیعت، بر بام اصفهان

قّله شاهان کوه با ارتفاع 4040 متر )بلندترین قّله اســتان اصفهان( همچون نگینی تابناك بر تارك خلقت 
در منطقه زیبای فریدون شهر در جنوب غربی اســتان اصفهان می درخشد. قّله شاهان کوه بلندترین قّله 
استان اصفهان و بلندترین قّله رشته کوه شاهان کوه بوده که در بیشتر ماه ها و فصول سال پوشیده از برف 
است. بهترین راه برای صعود به شاهان روستای چشــمه سرداب از توابع فریدون شهر است. از اصفهان به 
 داران و پس از طی 20 کیلومتر در جاده آسفالته داران- الیگودرز به محل انشعاب راه فرعی فریدون شهر 
می رسیم که در سمت چپ قرار دارد. از اینجا تا فریدون شهر 18 کیلومتر و از فریدون شهر تا روستای سیبک 
8 کیلومتر راه است که عمدتًا آسفالت شده اســت. از روستای سیبک مسیری به طور مستقیم به روستای 
 ســرداب پایین می رود. ولی می توان از مسیر بهتر ســیبک، نهضت آباد، میدانک، روستای بردآسیاب و 

شاه نشین به سرداب پایین نیز استفاده کرد.
دشت های سرسبز و حاصل خیز تمامی ارتفاعات شاهان را از هر سو احاطه کرده اند. گرچه قله از فریدون شهر دیده نمی شود لیكن هر از چندگاهی که به سوی 
سیبك در حرکت هستیم رشته پدیدار می گردد. در باالی سرچشمه سرداب تنگه کم عمقی وجود دارد.که در سمت راست آن راه مالرویی دیده می شود. مسیر 

را پیموده و در مدت زمان کوتاهی به این تنگه 2۷00 متری می رسیم.
در اینجا قله شاهان درست در روبه رویمان در سمت غرب در دشت وسیعی که میان ما و قله حایل است قرار دارد که در آن چشمه های متعددی دیده می شود. 
اینجا محل اسكان عشایر منجزی است که برای ییالق خود را به این نقطه مرتفع می رسانند. برای صعود به قله از خط الرأس سمت چپ استفاده کرده و پس از 
قرار گرفتن بر روی آن با استفاده از یال جنوبی که دارای شیب کمتری است به سوی قله پیش روی می کنیم. شرق و جنوب شرقی شاهان دیواره ای و صخره 
ای است. با صعود بر بام شاهان کوه قلل هفت تنان و زرد کوه در جنوب و رشته فردان در غرب دیده می شود. بهترین زمان برای صعود به شاهان از خردادماه تا  
اواخر تیرماه است. در مسیر صعود باالی سر چشمه بابااحمد روستای سرداب باال ، تنگه کم عمقی وجود دارد که » تَنـــگ َعـَرب « نام دارد . در باال دست این 

چشمۀ زیبا قد علم کرده که در اردیبهشت ماه و خرداد ماه ، الله های واژگون نجیب سر به زیر پیرامون آن را آراسته و به طرز شگفت انگیزی آذین بسته اند .

عکس:
گردشگری سپاهانوحید هریوندی

 فاصله از اصفهان :
189  KM

فریدونشهر
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گردشگری سپاهان
عکس ها:
محمد جواد ناصرین

تماشای جلوه 
شگفت انگیز آبشار و 
گوش فرا دادن به صدای 
سقوط آب یکی از
 لذت های همیشگی 
محسوب می شود. 
که در این روزهای آخر 
فصل بهار، بهترین 
انتخاب برای یک سفر 
کوتاه مدت، و ارزان
 و صد البته پر از شگفتی 
و هیجان خواهد بود . 
عکاسی از چنین 
منظره ای می تواند یکی 
از تجربیات
 لذت بخش شما را 
بسازد پس دوربین 
خود را برای ثبت
 تصاویر آماده کنید.
برخی با لوازم 
ماهیگیری به کنار 
رودخانه می آیند
 و در کنار لذت
 بردن از تماشای
 طبیعت ماهی هم 
صید می کنند.
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گرمای هوا را با آبشار گردی در اصفهان  
لذت بخش کنید ؛

صدای پای آب
با بردن وســایل الزم برای پیک نیک می توانید روز خوشــی را در کنار 

دوستان یا خانواده تان در کنار آبشار داشته باشید.
 کوهنوردان و طبیعت گــردان نیز راهی این مناطق می شــوند و  با یک
 برنامه ریزي یکی دو روزه از طبیعت بکر و زیبا نهایت لذت را می برند . در 
ادامه بنا داریم چندین آبشار زیبا و شگفت انگیز اصفهان را معرفی کنیم با 

ما در این سفر جذاب همراه باشید:

آبشار کرد علیا 
آبشار کرد علیا در 95 کیلومتری غرب اصفهان و شمال روستای کرد علیا )یا کرد باال 
از توابع شهرستان تیران و کرون( در ارتفاعات داالنكوه قرار دارد. این آبشار که از آب 
شدن چال برف های داالنكوه جریان می یابد، در اوایل بهار آبریزی بیشتری دارد و در 

تابستان خشك می شود. ارتفاع این آبشار حدود 50 متر است.

آبشار آب ملخ 
آبشار آب ملخ در 60 کیلومتری شهر ســمیرم و در مجاورت روستای آب ملخ قرار 
دارد،این آبشار از دو قسمت تشكیل شده که قسمت اول آن سرچشمه آبشار است 
که از دل کوه بیرون می آید و بخش دیگر که در زیر سرچشمه آن قرار گرفته و دارای 
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آبشار سمیرم
 4 در  ســمیرم  آبشــار 
کیلومتری شرق شهرستان 
سمیرم در اعماق تنگه ای با 

دیواره ای سنگی قرار دارد.
این آبشــار در گذشته در 
حدود ۷0 متر ارتفاع داشته 
است که در اثر فرسایش، از 
ارتفاع آن کاسته شده و در 
حال حاضر بــه حدود 35 
متر رسیده، آب این آبشار 
در نهایت به حوضچه های 
مصنوعــی می ریــزد که 
بــرای بــرای اســتراحت 
بازدیدکننــدگان احداث 

شده است.
آبشار ســمیرم یك آبشار 
دائمی اســت اما بــا توجه 
به وجــود باغ های ســیب 
در باالدســت و استفاده از 
آب آن برای آبیاری باغ ها 
و مزارع، میــزان آب آن در 
تابستان به نحو چشمگیری 
کاهش می یابد، پرآب ترین 
و باشــكوه ترین زمان برای 
بازدید از آبشــار ســمیرم 

اوایل فصل بهار است.

طاقدیسی سبز رنگ است که همچون پلی روی رودخانه ماربر خم شده است. 
وجه تسمیه آبشار به آب ملخ به این دلیل است که در آب این آبشار ترکیبات خاصی وجود دارد که موجب از بین رفتن ملخ ها شده و همچون یك آفت کش 

طبیعی برای آبیاری مزارع استفاده می شود.
این عرصه طبیعی به آبشار تخت سلیمان نیز معروف است و دلیل آن این است که در این منطقه یك قطعه سنگ بزرگ و طبیعی وجود دارد که مانند 

پلی روی رودخانه آب ملخ قرار گرفته و دو دره را به یكدیگر متصل می سازد. 
برخی از اهالی منطقه نیز اعتقاد دارد که این پل مانند یك تخت، محل استراحتگاه حضرت سلیمان بوده است.

پشت آبشار پرتگاه خطرناك و زیبایی وجود دارد که آب ملخ را به یكی از خطرناك ترین آبشارهای ایران تبدیل نموده است. بهترین زمان بازدید از آبشار 
آب ملخ فصل بهار و تابستان است. از محل روستای آب ملخ تا روستا در حدود یك ساعت پیاده روی است.

آبشار َخفر
آبشار خفر در 5 کیلومتری روستای خفر در ۷5 کیلومتری جنوب شهرستان 

سمیرم استان اصفهان قرار دارد. 
ارتفاع این آبشار در حدود 30 متر اســت و بر روی دامنه های پرشیب دنا در 

محدوده ای تحت عنوان دره قاش مستان واقع شده است. 
دسترسی به آبشار مذکور از روستای خفر مستلزم صرف یك ساعت پیاده روی 
سبك است، آب این آبشار بلند از قله های مرتفع دنا تأمین می شود. بهترین 

زمان بازدید از این منطقه اردیبهشت تا شهریور ماه است.

آبشار بی بی سیدان
آبشار بی بی ســیدان در 48 کیلومتری جنوب غربی ســمیرم در مجاورت 
روستای بی بی سیدان و رودخانه سمیرم در ورودی تنگه ای به نام تنگه نازی 

قرار دارد.

آبشار سیاه دره 
آبشار سیاه دره یكی از آبشارهای استان اصفهان است که در شهر دامنه از توابع 

بخش مرکزی شهرستان فریدن )در غرب استان اصفهان( قرار دارد.
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آبشار نوغان   
آبشار نوغان آبشاری است که در 
امتداد رودخانه قــم رود )اناربار( 
در بخش بوئین میاندشــت واقع 
شده اســت. این آبشــار نام خود 
را از نام پلی )پل نوغــان( گرفته 
 که بــر روی ایــن رودخانــه بنا 

شده است.

آبشار طرزه
این آبشــار یكــی از جاذبه های 
طبیعی منطقه پشتكوه شهرستان 
فریدونشهر اســت که از ارتفاعات 
زاگــرس مرکــزی سرچشــمه 
می گیــرد و در روســتای زیبای 
طرزه واقع شده است. ارتفاع این 
آبشــار حدود 40 متر می باشــد 
 و در تمــام فصول ســال جریان 

دارد.

آبشار پشندگان 
آبشار پشندگان در پایین دست روستای پشندگان از توابع دهستان پشتكوه شهرستان فریدونشهر در فاصله ۷5 کیلومتری جنوب فریدونشهر 

قرار دارد. ارتفاع این آبشار حدود 45 متر است و در بهار و تابستان چشم انداز بی نظیری را خلق می نماید.
وجود انواع درختان جنگلی همچون سیب، زالزالك، بنه، بلوط، گردو و انواع پرندگان وحشی، بر زیبایی این منطقه افزوده است.

آبشار دورک 
این آبشار در نزدیكی روستای دورك از توابع پشتكوه شهرستان فریدونشــهر قرار دارد و از یك دیوار بلند سنگی به پایین سرازیر می شود. 
بهترین زمان برای بازدید از این آبشار در فصل بهار و تابستان است زیرا در بیشتر مواقع در فصل زمستان مسیرهای ارتباطی روستای دورك 
به دلیل بارش برف، مسدود می شود. روستای دورك در 140 کیلومتری شهرستان فریدونشهر و در مجاورت رودخانه آب گوکان )رودخانه 

دورك( قرار دارد. 
Sepahan tourism
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آبشار شاه لوالک 
این آبشار در 5 کیلومتری جنوب شهر چرمهین از 
توابع شهرستان لنجان در استان اصفهان واقع شده 
است. آبشار شــاه لوالك در کوهی به همین نام به 
ارتفاع 2۷50 متر از رشته کوه های واقع در زاگرس 
مرکزی قرار دارد و ارتفاع آن به ۷0 متر می رســد. 
منحصر به فرد بودن این آبشــار از این جهت است 
که به صورت چشمه ای پرآب و خروشان، از دیواره 

مرتفع کوه با شیب منفی سرچشمه می گیرد.  
این آبشار از آبشارهای دائمی استان اصفهان است 
اما میزان آبدهی آن در طول سال متفاوت است، در 
زمستان کاماًل یخ زده و قندیل های زیبا و قطور یخی 

به ارتفاع ۷0 متر تشكیل می دهد.
در بهار شعبه ای دیگر از آبشــار شاه لوالك جریان 
می یابد که ارتفــاع آن نزدیك به 90 متر اســت و 
آبی خروشان دارد که در نزد مردم منطقه به آبشار 
هولوکی معروف اســت.  آب آبشار در محلی که نزد 
مردم منطقــه به حوض معروف اســت روی زمین 
آرام می گیرد.  بقایای حوض قدیمی بصورت تخته 
سنگ های بزرگ و حجاری شــده مشهود است. بر 
بدنه یكی از سنگ ها، کتیبه ای به زبان فارسی حك 
شده است. این آبشار نزد مردم منطقه با نام های آبشار 

شالورا، شاهلران و شاهلورا نیز شناخته می شود.
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چشمه بابا احمد
ایــن چشــمه در فاصلــه 18 
کیلومتــری مرکز شهرســتان 
فریدونشــهر و در نزدیكــی 
روستای سرداب ســفلی قرار 

دارد.
  

چشمه  مرغاب
این چشــمه در دهانه داالنكوه 
در شهرســتان تیران و کرون 
واقع شــده و از برف های دائمی 
کوه تغذیه می شود. این چشمه 
در تمام طول ســال دارای آب 

فراوان است.

چشمه خوانسار
این چشــمه در نزدیكی شهر 
خوانســار قــرار دارد و حجم 
آبدهــی آن 40 لیتــر در ثانیه 

است.

چشمه ابیانه
منطقــه  از  چشــمه  ایــن 
کوهستانی کرکس سرچشمه 
گرفته و ســپس وارد روستای 
ابیانه می شــود. روستای ابیانه 
در 40 کیلومتری شمال غربی 

شهرستان نطنز قرار دارد.

چشمه آب معدنی و آب گرم ورتون
این چشمه در 43 کیلومتری جاده اصفهان به یزد در منطقه ای به نام ورتون قرار دارد. استحمام در آب گرم ورتون سبب آرامش 

دردهای عصبی و رماتیسمی و نوشیدن آن باعث ازدیاد ترشح معده می گردد. 
در این منطقه حمام هایی به ســبك دوره صفویه وجود دارد که بیشــتر آن ها مخروبه اند ولی برخی از آن  ها سالم بوده و مورد 

استفاده مراجعه کنندگان می باشند.

چشمه بازرنگ
این چشمه در 65 کیلومتری جنوب غربی سمیرم و جنوب شهر کمه واقع شده است.

گردشگری فصلی
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این چشمه در روستای سیبك 
از توابع دهستان چشمه لنگان 
بخش مرکزی شهرستان 
فریدونشهر قرار دارد. 
آب این چشمه از زیر تخته 
سنگ های بزرگ با فشار زیاد 
خارج می شود که قسمتی از 
آن با استفاده از سه ایستگاه 
پمپاژ، از طریق خط لوله 14 
کیلومتری، آب آشامیدنی 
فریدونشهر و روستاهای مجاور 
آن را تأمین می کند.

این چشمه و محدوده آن یكی 
از مهم ترین تفرجگاه های مردم 
این منطقه است.

چشمه شیربرنجی
این چشمه در 15 کیلومتری 
شمال سمیرم و در جاده 
شهرضا واقع شده است.

چشمه آب ملخ
این چشمه در شهرستان سمیرم واقع شده و حجم آبدهی آن 50 لیتر در ثانیه 
است. وجه تسمیه نام آبشار و چشمه آب ملخ به این خاطر است که ترکیبات 
خاصی در آب آن وجود دارد که موجب از بین رفتن ملخ های مهاجم می شود. 
وجود این ترکیبات باعث شده تا از آب چشمه و آبشار آب ملخ به عنوان یك 

آفت کش طبیعی برای آبیاری مزارع استفاه شود. 
چشمه سراب افوس

این چشمه در نزدیكی شهرستان فریدن واقع شــده و از زردکوه سرچشمه 
گرفته و به سد زاینده رود می ریزد.

چشمه نول
جشــمه نول در فاصله 115 کیلومتری جنوب سمیرم و در نزدیكی روستای 

نقل واقع شده است. درجه حرارت آب این چشمه بسیار پایین است. 
به علت برف گیر بودن ارتفاعات این نواحی، در اثر ذوب برف و جاری شدن آب 

از دامنه دنا، منظره زیبایی در این ناحیه خلق می شود.
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این مجموعه از جمله مهمترین محله های تاریخیـ  فرهنگی شهر نیاسر و حتی کشور بوده و از چند عنصر اصلی از 
جمله آبشار، مسیر پله ها از پای آبشار تا پای کوشک، سنگ ها و بستر آبشار، درختان و گیاهان موجود در اطراف آن تشکیل 
شده است. در کنار آبشار یکی از ورودی های غار رئیس نیاسر قرار دارد و ارتفاع از پای آبشار تا قسمتی که از آنجا آب پایین 

می ریزد 25 متر و از پای آبشار تا عمارت کوشک 53 متر می باشد.
در مسیرآب 13 آسیاب وجود داشت که سه و یا در برخی منابع به چهار آسیاب در کنار آبشار اشاره شده که تخریب شده اند، 

یکی از آسیاب ها که هم اکنون نیز فعال می باشد در پای آبشار قرار گرفته است و از آسیاب های دیگر جز بقایای کمی به جا 
نمانده است.

آبشار نیاسر و محیط آن برای عالقمندان به گیاهان دارویی هم می تواند جذاب باشد از گیاهان دارویی این محل نیز می توان 
موارد زیر را نام برد :

پر سیاوش : برای سینه درد و سردرد
علف شوره : برای کمر درد و سردرد

خیار بوته مار )هندونه مار( : برای پا درد
در قدیم پزشکان محلی از گرد سنگی که آبراهه بر روی آن

 به وجود آمده است به عنوان مرهمی برای زخم
 استفاده می کردند )یکی از دالیل استفاده خنک

 بودن آن است(.

آبشار نیاسر
آبشار نیاسر کاشان از جمله 
زیباترین آبشارهای ایران است 
که در شهری تاریخی نیاسر در 
محله سر کمر )شهید بهشتی( 
قرار گرفته است آب این آبشار از 
چشمه تاالر )اسكندریه( واقع 
 در کنار چارتاقی سرچشمه

 می گیرد به گونه ای که دو 
سوم آب چشمه به سمت آبشار 
و از آنجا به دشت های نیاسر و 
یك سوم آن به محله نو می رود.

سنگی که آبراهه آبشار نیاس 
 در آن ایجاد شده و 
سنگ هایی که بدنه مزبور را 
 تشكیل می دهند از نوع

 سنگ های آهكی و رسوبی 
می باشد. به دلیل پدیده های 
انحالل سنگ آهك توسط 
جریان های زیرزمینی و 
گذشت سالیان دراز بافت بسیار 
 زیبا و چشم نوازی مانند 
 استاالکتیت ها و
  استاالکمیت ها

 در بدنه آبشار نیاسر به وجود 
آمده است که موجب جذب 
گردشگران برای دیدن این 
زیبایی است. آن گونه که از 
از بقایای خزه های قدیمی و 
آبراهه های موجود و همچنین 
گفته های اهالی محل مشخص 
می شود مسیر آب در قدیم 
عوض شده است. آبی که از 
آبشار پایین می ریزد در فصل 
پاییز کمترین و در فصل 
زمستان بیشترین مقدار را 
داراست.

گردشگری فصلی

 فاصله از اصفهان :
204 KM

نیاسر
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میراث کهن

معماری ســــنتي اصطالحي اســت کــه در صحبت 
های بســیاری از معماران، مقاله ها و کتاب ها، بحث های 
مطرح شــده در دانشکده های معماری، موضوعات مطرح 
شده در گفت وگوها و همایش  های مربوط بــه معماری و 
 امثــال آن ها به کار مي رود و همۀ شنوندگان مفهوم آن را 
مي فهمند و در پاســــخ گوینده ســؤال نمي کنند که 
معماری سنتي چیســت! اما در پرس وجو از افراد متفاوت، 
متوجه مي شویم هر کسي از ظن خــود این اصطالح را 
معني مي کند و برای آن مفهوم خاصي در نظر دارد. به این 
سبب، در این مقاله سعي داریم در این امر تأمل کنیم و به معني روشن تری برای معماری سنتي و 

شهرسازی مدرن دست یابیم.
نبود تعریفي واحد و واضح برای معماری سنتي باعث شده است که هر کس به تعبیر خود آن را معنا 
کند. این دو واژه، یک تعریف مفهومي یا تلویحي دارند. اما این تعریف چیســت! با شنیدن این 
مطلب، مخاطب باید به کدامین دسته بندی رجوع کند که در آن جا به جست وجوی این معنی 

خاص بپردازد!

در دسته بندی  های رایجي که در زمینۀ  معماری وجود دارد، معموال به یكي از مالك های زیر توجه مي شود 
که برگرفته از خود ساختمان است:

1.کارکــرد بنا: نظیر معماری خانه  ها، مساجد، مدارس، حمام ها و اداره ها، ساختمان های تجاری و ....
2.مصالــح به کاررفتــه در بنا: نظیر معماری آجری، خشتي، چوبي، سنگي، بتوني، و...

3.سازۀ بنا: ساختمان هایي با دیوار باربر، ستون دار، خرپایي و......
4.فرم بنا: ساختمان های گنبدی، سقف شیب دار، حیاط مرکزی و ...

به  نظر مي  رسد که هیچ یك از این نوع دسته بندی  ها محدود کنندۀ قلمروی معماری سنتي نیست؛ زیرا امكان 
دارد در همۀ آن ها، معماری سنتي هم وجود داشته باشد و تمام و یا تعدادی از زیر مجموعه  های آن را در برگیرد. 
برای مثال؛ ممكن است در دسته  بندی  های حاصل از نوع کارکرد بنا، برخي از گونه  های آن؛ از جمله خانه، 
مسجد، مدرسه، حمام و ... دارای معماری سنتي باشد. بنابراین، برای تعیین معماری سنتي به معیاری فراتر از 
این مالك های رایج که ابعاد مادی و فیزیكي بنا را در بر مي گیرد، نیاز داریم. گویي باید به نیاز که معموال کیفیت 
و حال و هوای ما را مشخص می کند، توجه کرد و آن  را مالك قرار داد. در جست وجوی این مالك، تعاریفي از 

معماری سنتي تا حدودی کارگشاست.

معامری سنتی 
ایران

عکس ها:
میر سعید هادیان

رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
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معماری سنتی
معماری سنتي عبارت است از آن گونه معماری کــــه در طول زمان 
دست به دست شده و از نســلي به نسلي دیگر رسیده باشد. این تعبیر 
از معماری سنتي را اولیور نیز در مقاله ای با همین عنوان آورده است. 
ایــن تعریف اشــكال هایي هم دارد؛ زیرا بــر طبق آن، همه بناهایي 
که از گذشته تا به امروز باقي مانده اند، در جرگه بناهای ســنتي قرار 
مي گیرند. این معیار، دقت کافي ندارد و زمینه ســاز سواالت بسیاری 
 است. بعنوان مثال مي توان پرســید: از چه زماني، گذشته محسوب 
مي شود؟ دیروز، سال گذشــته، پیش از انقالب اسالمي دورۀ قاجار، 
پیش از اســالم و...؟ بعد از گذشــت چه مدتي، یك شي صفِت تعلق 
به گذشــته به خود مي گیرد و سنتي به  حساب مي  آید؟ در پاسخ به 
 این سؤال ها، برخي به فاصلۀ زماني بین دو نسل اشــــاره مي کنند و 
مي گویند هر چیزی که از نسلي به نسل دیگر منتقل شود، حكم سنتي 
به خود مي گیرد. بر این اساس، معماری ســنتي عبارت است از بناهایي 
که از نسلي به نسلي دیگر منتقل می شود. به این اعتبار مي توان گفت 
هر ساختماني که طول عمری برابر با دو نســل دارد، سنتي اســت. 
واضح است که این تعریــــف دقت چنداني ندارد و ســنتي بــودن 

را تنها با طول عمر ســاختمان نمي  توان محك زد. توئان بر این باور 
است که تنها بخش کوچكي از بناهایي که امروز در اختیار داریم و مي 
بینیم  به آینده خواهد رســید و حفظ خواهد شــد و هرچه این آینده 
دورتر شــود، بخش کوچكتری از بناهــا ماندگار خواهند شــد. به این 
ترتیــب، همه بناهایي که دست به دســت شــده و اکنون به ما به یادگار 
رسیده است، سنتي نیســتند. بلكه تنهــا معــدودی از آن ها چنین 
 ارزشــي دارند. به عبــارت دیگر، تنهــا آن تعدادی که دارای معانــي و
 ارزش های شایســته ای هستند، این ویژگي را قایل اند. حال سوال 

دیگری شــكل می گیرد:
معاني و ارزش  های شایسته  ای که یک بنا باید داشته باشد، 

چیست!

ويژگی معماری سنتی
سرچشمه سنت امر قدسي است و آنچه ســنتي است، از امر قدسي جدا 
ناپذیر است. سنت به معنای حقایق و اصولي اســت که دارای منشــا 
الهي بوده و بر بشــر و در واقع بر کل قلمرو کیهاني وحي و الهام شــده 
اســت. ســنت به طــور تفكیك ناپذیری با وحي و دین، با امر قدســي، 

با عقیده راست کیشــي، با اقتدار، با زندگي روحاني و با علم و هنر مرتبط 
است. ســنت آن حقیقت واحدی است که قلب و سرچشمه تمام حقایق 
اســت. تمام ســنت ها، تجلیات زمیني الگوهایي آســماني هستند که 

نهایتا به آن الگوی پایدار ازلي متصل اند.
نصر مي گوید که با این تعبیر، ســــنت هنگام آخرین مرحله تقدس 
زدایي معرفت و عالم پیرامون انسان مدرن در تمدن غرب رواج یافت. 
کشــف دوباره سنت، گونه ای از ترمیم جهاني را  به وجود آورد؛ زیرا آن 
حقیقتي که قالب حیات انســان متعادل را در طول اعصار به وجود می 
آورد، تقریبا از دست رفته و به افول گرویده است. به این ترتیب، سنت، 
 حضور امر قدسي را در سراسر جامعه بســط مي دهد و تمدني ایجاد 
مي  کند که معنای امر قدســي در همه عرصه  های آن و از جمله در 
معماری حاضر است. در این زمینه اردالن مي  گوید: جامعه ســنتي 
در درون یك نظام معنوی زندگي مي کند که  هــم از لحاظ کیفي و 
هم از لحــاظ کمی، جویای هماهنگي و تناســب کامل اســت. آفریده  
 های آن، چــــون معماری، از جهان بیني هــای تام و کاملــي مایه
 مي گیرد کــه نیروهای خالقه انسان را پدید مي آورد؛ آن را به سوی 
غایتي رهنمون مي  شــود و در عین حال، جامعه را به صورت کل واحد 
وحدت مي بخشد. در این جامعه، انســان سنتي به سوی گونه ای توجیه 

میراث کهن
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اصطالحات مترادف  معماری 

سنتی
مهم تریــن اصطالحاتي کــه در تعریف این 
معماری گفته مي شــــود، عبارت اســت از: 
معماری تاریخي، معماری قدیمي، معماری 
بومي، معماری باهویت، معماری اصیل، معماری 

خودی و معماری بامعني.
معمــاری تاریخي: معماری ای اســت که 
جنبه تاریخي دارد و منســوب به تاریخ است. 
پــس معماری تاریخــي به معماری ساخته 
شــده در یك دوره زمانــي خاص ربط پیــدا 
مي  کند و گوینده با بیان این اصطالح، نوعي بار 

زماني در نظر دارد.
معماری قدیمي: در این نوع معماری، به بعد 
زمان توجه مي شــود که رد تاریخ بر چهره دارد 
و باتجربه و پیر اســت. بنابراین، این معماری 
متعلق به زمان حال نیســــت و در گذشته 

ریشــه دارد و باید به آن احترام گذاشت.
معمــاری بومي: ایــــن نوع معماری، به 
ســــرزمین و ناحیه خاص تعلق دارد. لغت 
»بوم« بار مكاني دارد و محدودۀ مشخص شده 
ای از مكان را که دارای مرزی معین است، شامل 
مي  شود. دیگــر واژۀ نزدیك به آن، »معماری 

محلي« است که همین بــار مكانــي را دارد. 

کســي نیســت و به معمار سنتي، نیاز دارد. در مــورد خصوصیات 
این فرد و نحوه آمــوزش او، قیومي بید هندی توضیحات بسیار 
 خوبي ارائه داده است:  معمار ســــنتي پیشــه خود را مقدس 
مي دانست، زیرا جایگاه خویش را در سلسله ای قدسي مي  دید 
که از طریق آن به »معمار جهان« متصل مي  شــد. معماران، 
خداوند را معماری می دانســتند که گنبد کبــود و عظیم جهان 
را برافراشــــته و همۀ جهــــان را چنان زیبا و کارآمد آفریده 
اســت که هیچ سســتي در آن دیده نمي شود. بنا را باید چنان 
ســاخت که با دســتگاه معمــاری کائنات هماهنگ باشــد و 
در برابر نظام طبیعت قد علم نكند؛ بلكه جزئي از آن به شمار آید. 
در جامعه ســنتي، آثــار معماری؛ آثاری مصنــوع و منفك از 
خلقت نبود؛ بلكه جزئي از آن شــمرده مي  شد. از این رو، معمار 
نهایت هنر خود را در این نمي دانست که اثری متباین با طبیعت 
بســازد؛ بلكه در این مي دانست که اثر او هم در عمل آسیبي به 
طبیعت نرساند و هم در سیمای خود با طبیعت متباین نباشد. در 
عالم پیش از مدرن، معمار خود را مستحیل در جامعه و معیارهای 
آن مي  دید و وظیفه خود را در نهایت، بهبود بخشــــیدن آن 
ضوابط مي دانســت. نوآوری در آن زمان نیز ممــدوح بود؛ اما 
مفهومي دیگر داشــت. نوآوری به معنای در انداختن طرح های 
تازه در چهارچوب زیباشناسي مقبول و با حفظ اصولي بود که 
سنت ایجاب مي کرد. تجاوز از این حدود را نه نــوآوری ممدوح؛ 
بلكه بدعت مذموم مي شــمردند و خود را موظف به بهره  گیری 
از تجارب هزاران ســاله معماران پیش از خوددر فراهم آوردن 
سكونت گاه مطلوب انسان مي  دانستند. معماران سنتي از دل 
نظام صنفي معماری که از دل جامعه جوشــــیده و به صورتي 
طبیعي شــكل گرفته و رشــد یافته بود، بر مي  خاستند. آنان از 
روز نخست، در کسوت کارگری و غالمي و شاگردی با نظام صنفي 
خود آشنا مي شدند و به فرا خور استعداد و پشت کار خود، مدارج 
آن را طي مي کردند. به این ترتیب، آموزش معماران در دوران 
 پیش از مدرن و در جامعه ســــنتي در دل نظام صنفي صورت 
مي  گرفــت. در آن جامعه، آموزش معماری امری نظری و خارج 
از عالم حرفه و جدا از مردم نبود. معمار بر اساس طرح های فرضي 
دانشــگاهي تعلم نمي  کــرد؛ بلكه از همان ابتدا در دل زندگــي 
واقعي و در جریان عملــي حیات جامعه آموزش مي دیــد؛ لــذا 
بنایي که مي ســــاخت، هم با نیازهای جســماني و روحاني و 
رواني مردم مناســبت بیشــتری داشــت و هم با نظام زیبایي 

شناسي آنان سازگارتر بود.
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و تبیین امور برانگیخته مي  شــود که تفســیری معنــوی و 
عرفاني درباره حیات به دســت دهــد و مقدم بر مشــاهده و 
ادراك خارجي و در عین حال مافوق آن باشــد. به این ترتیب، 
انســان سنتي نه تنها به ظاهر، بلكه به باطن نیز توجه بســیار 
دارد. ظاهر، عبارت است از صورت حســي یا جنبه های ظاهری 
و کمی اشیا که به آساني قابل درك اســت؛ مانند شكل یك 
ساختمان، بدن انسان و رنگ کاشــي ها. باطن، عبارت اســت 
از جنبه کیفي و فعلي معنویت که همه اشیا واجد آن اند.     این 
نگرش در همۀ انسان های یك جامعه سنتي وجود داشته و از 
طریق آن بر تمام شئون جامعه جاری مي  شده است. شخص 
معماری که ســازنده بناهای ســنتي اســت، نیز از چنین 
نگرشي برخــوردار بــــوده و این گونه توجــه را به معماری 

ابــراز مي کرده است.

معمار سنتی
پدیــدآوردن بنایي ســنتي که عــالوه بر ظاهری شایســته، 
به باطن و معنایي ارزشــمند هم توجه داشته باشــد کار هر 
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این واژه نیز محــدوده ای خاص از مکان را در 
بر مي  گیرد که دارای شــرایط محیطــي و 
اقلیمي به خصوصي اســت. بنابراین، این دو 
مترادف معماری ســنتي، یعني معماری بومي و 
معماری محلي، در حقیقت بر وجه تعلق معماری 
ســنتي به محدوده ای تعریف شده از یک 
مکان و سازگاری آن با شرایط محیطي و آب و 
هوایي تأکید دارد.

معماری باهویت: این اصطالح مترادف دیگری 
برای معماری سنتی اســت. هویت در لغت با 
مفاهیمي چون، »ذات باری تعالي، هســتي، 
وجود و آن چه موجب شناسایي شــخص 
باشد، تعریف شده اســت«. اگر هویت به معني 
چیزی اســت که موجب شناسایي مي  شود، 
پس در حقیقت نوعي کارت شناسایي، نوعي 
شناسنامه و مدرکي اســت که در آن نام و نام 
خانوادگي و ســال تولــد و نام پــدر و مادر 
و... ذکر مي  شــود.

با این مقدمه، شــاید بتوان معمــاری باهویت 
را به »معماری قابل شناســایي« تعبیر کرد. 
نوعي معماری که مي  توان آن را شــناخت؛ 
زیرا سابقه ای از آن موجود است، خاندان و جدو 
آباد روشن دارد و با اصل و نسب است.

معماری اصیل: »اصیــل« در لغت به معني 
»نژاد، گهــر و نجیب« و »اصالت«، به معنی 
»با نژاد بودن، گهر داشــتن و نجابت داشتن« 
تعریف شده است. با این مقدمات، شــاید 
بتوان معماری اصیل را نوعي معماری دانســت 
که ممتاز اســت؛ همچون گوهر ارزشمند است 
و جنبۀ  قومي و نژادی دارد؛ منتهي نــه هر قوم 
و نژادی؛ بلکه قوم و نژادی واال و شــریف و 
متخلق به ارزش های اخالقي.

معماری خودی: در زمینــۀ معمــاری 
ســنتي، واژۀ »خودی« و اصطالح »معماری 
خودی« هم وجود دارد. »خودی« در لغت به 
معني »آشنا«ســت. پس معماری خودی نوعي 
از معماری است که آشــنا باشد. آشــنا، قابل 
شناسایي اســت و همه آن را درك مي کنند 
و مي  فهمند. آشــنا بودن زماني رخ می دهد 
که سابقه ای از شناخت وجود داشته باشد. پس 
غریبه و بیگانه هیچ گاه آشنای ما نخواهــد بود. 
به این ترتیب، معماری خــودی نوعي معماری 
مستقل است و از خارج وارد نشده است. در 
فرهنگ خودی ریشه دارد و از ویژگي هــای 
فرهنگي و اعتقــادی و رفتاری و آداب و رسوم 
مردم و... سرچشمه مي  گیرد و با آن ها انطباق 
کامل دارد.

معمــاری بامعني: در فرهنــگ لغت برای 
کلمــۀ »معني«، »قصد شــده، مقصود، مراد، 
مفهوم کالم، مفهوم سخن و حقیقت« آمده 
اســت. پــس معماری معني دار موضوع و 
مطلبی در باطن و قصــدی دارد. با این نــوع 
معماری نه تنها ســاختماني مادی و فیزیکي بر 
پا می شود؛ بلکه معني و مفهومي در آن جاری 
می گردد که نه تنها در ظاهر، بلکه در باطن آن 
هم حقیقتي وجود دارد.
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معماری سنتي به این چهار عامل بستگي دارد:
1.زمان، 2.مكان، 3.فرهنگ و 4.معنایی خاص

این چهار عامل ثابت نیســت. برای مثال، آن بنایي که امروز سنتي نیست، چه بسا در چند قرن آینده، حكم سنتي بیابد. شاید آن الگویي که در نواحي 
بوشهر معماری سنتي شناخته مي  شود، در منطقۀ تبریز آشــنا نباشد. شاید آالچیقي که در فرهنگ مردم ترکمن ســنتي است، برای مردم بلوچ مفهوم 
دیگری داشته باشد. ممكن اســت معنــای نظام خانواده و نوع ســامان دهي ســنتي خانه هــای عرب های خوزســتاني، در نزد مردم کرد و لر شــكل 
متفاوتي داشته و به گونه  ای دیگر باشد. بنابراین، این چهار عامل، دایره محــدود و ثابتي کــه الزمه پي گیــری تعریفي واحد و یكسان باشد را ندارد و 

برای روشن شدن این دایره در هر وضعیتی خاص، باید این چهار عامل را دقیقا مشخص کرد.
بروش طراحی سنتی

اصول اساســي و پایه ای روش طراحي ســنتي در سنت ها ریشه دارد. کســي کــه مي خواهد روش طراحي ســنتي را دریابد، باید بداند که در این 
روش صورت های معماری از یك نظام فكری، که تحت سیطره و تســلط سنت هاست، سرچشمه می گیرد. در این روش، طراحي تنها در ذهن افراد طراح 
بنا شــكل مي گیرد. بقای این روش در فرهنگ، از طریق ســنت ها و انتقال دست به دست آن ها صورت مي گیرد. انتقال اطالعات ذهن طراح به دیگران 
از طریق بیان شــفاهي خود او، مشاهده اعمال او و تكرار کارهای او به وســیله شاگردانش انجام مي  پذیرد. این روش طراحي کامال از روش های مدرن و 

آکادمیك طراحي متمایز اســت. زیرا روش طراحي سنتی یك روش غیــر مكتوب طراحي اســت.
هوبكا معتقد است: اگر کسي مي خواهد روش طراحي سنتي را بفهمد، باید خویش را آماده کند تا راه انتقال سنت ها به طرح های پیچیدۀ معماری را در 
ذهن طراح پیگیری کند. در بارۀ روش ســنتي طراحي، برداشت  های غلطي هم وجود دارد. از جمله این گمان  های نادرست مي توان به نادیده انگاشتن 
معماران ســنتي و دست کم گرفتن قابلیت ها و توانایي های آنان اشاره کرد زیرا تصور مي شود معماران سنتي افراد معمولي جامعه بوده  اند. در بســیاری 
جوامع، سازنده و استفاده کننده بنا یكي بود و مالك بنا خود در طراحي و ســاخت آن دخالت داشــت؛ اما این مســاله به هیچ وجه نقش معماران ســنتي 
را که سازنده بناهایی بسیار با ارزش بودند را کم اهمیت نمي سازد. معماران سنتي، روش  های پیچیده و قانونمندی برای طراحي و پدیدآوری فرم  های 
فضایي داشتند که گرچه با روش  های مدرن طراحي متفاوت اســت، هدف نهایي یكساني را دنبال مي کند که عبارت اســت از »تبدیل ایده  هایي به 
صــور فضایي«. بنابراین، معماران سنتي هم مانند همكاران مدرن خود، افرادی متخصص و آموزش دیده اند که توانایي  های خالقانه ای در طرح و ساخت 
و اجرای بنا دارند و فقط روش کارشان با طراحان امروزی متفاوت است. طراحان سنتي تنها در حوزه سنت ها به کار مي پردازند و از آن فراتر نمي  روند. 
به این ســبب، در مقایسه با طراحان مدرن و امروزی، حوزه محدودتری در اختیار دارند؛ ولي این محدودیت به معنای آن نیســت که خالقیت آن ها از 
همكاران مدرنشان کمتر اســت. در ضمن، معماران ســنتي روند کار طراحي خویش را در ذهن خود و در زمینه  ای محدود و تعریف شده، از طریق فرهنگ 

جامعــه خویش دنبال مي کنند و از میان امكاناتي که ســاخته و پرداخته سنت هاست، به گزینش و عمل مي پردازند.

جهت گیری خانه در معماری 

بومی
جهــت گیــری در بناهــای قدیمــی 
و بومــی یكــــی از اصــول معمــاری 
ســنتی اســــت. ایــــن اصــل بــه 

عوامــل مختلفــی از جمله؛
1.وضعیــــت حرکــــت خورشــید و 

جهــات تابــش
2.جهت وزش بادهای مختلف

3.وضعیت زمین و دسترســی های بنا
بســتگی دارد. در اکثرخانه های سنتی، 
محورشــمالی- جنوبی، محوراصلی بنا 
است وفضاهای اصلی زندگی دردو سمت 
شــمال و جنوب حیاط و فضاهای فرعی 
دردو سمت شرق و غرب تعبیه می شدند. 
 جهت گیری شــمالی وجنوبــی باعث 
مــی شــودکه دو ضلع شــرقی و غربی 
خانه در هیچ یــك از فصول، برخورداری 
مناســبی از نور خورشید نداشته باشند. 
ازایــن رو معماران ســنتی بــه منظور 
افزایش کیفیت فضایی اضالع شــرقی 
و غربی، با توجه بــه اقلیم منطقه، محور 
اصلی ســاختمان را نســبت به راستای 
شــمالی- جنوبی اندکی می چرخاندند. 
 بدیــن ترتیــپ جهــت گیــری های

 مختلفی برای ســاختمان ها پدید آمده 
اســت. در نتیجه گیری از آنچه گذشت، 
باید اذعان داشت که بیان تعریفي جامع 
و کامل برای معماری ســنتي به راحتي 

امكان پذیر نیست. 
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Chinese kind of quality. Isfahan 
fabrics dealers go bankrupt one 
after the other, selling Chines and 
Japanese tablecloths.
Crockery, enamel, and crochet, 
slowly grip from the shelves and 
replace them with Japanese crystals 
and Chinese statues. The handi-
crafts market of Isfahan, such as 
other cities in Iran, is so disturbed 
that travelers who intend to buy a 
sample of handicrafts in Isfahan be-
cause of the low purchasing power 
and ignorance of the features of 
authentic art, in order not to leave 
the market empty-handed They in-
tentionally or unintentionally buy 
second, third and second degree 
samples.
To know more about Sepahan’s 
fine arts, we visited one of the 
Qalmazan artists of Esfahan, who 
has spent many years of his life on 

this art. While slowly drawing his pencil on the tray and tearing 
in his eyes, he says: “These days, they bring every kind of Goods 
from anywhere and sell them to people instead of artwork at 
a great price. Many sellers are alien to art and do not have any 
knowledge of what they sell to people. For this reason, they bring 
low-quality products to sell at a lower price and unfortunately, 
the only thing that the seller and the buyer do not pay attention 
to is the value of art and the quality of the goods. And worse, this 
unpriced product goes to the houses of thousands across Iran 
and the world as Isfahan handicrafts or souvenirs, as a sign of 
the taste and art of the people of Isfahan. In this way, the art of 
Isfahan is introduced in the worst manner.”
In another corner of Naghshe Jahan Square, we visit another pro-
fessor sitting in a meaningful silent beside her store, staring at 
the past and recalling the lost memories. He, who himself is also 
hand-crafted in art, says: “I’ve been selling handicrafts in Isfahan 
for 50 years But I see that many professors are dying And nobody 
else takes their place Because those who do good work can not 
afford to sell at a good price due to bad economic conditions And 
people are looking for third grade goods And since this does not 
have much to do with the artist, and the government does not 
support it, young people are not interested in art too And many 
of our arts are outdated.”
This artist says: another reason for the lack of success of the 

handicraft market, 
is the decline in the 
number of tourists. No 
longer does the tour-
ist come here because 
they do not have the 
comfort And those who 
come are not looking 
for high-quality, artistic 
work That’s why the 
first-grade work is not 
produced. “
With all the slogans 
given by government 
officials in the past 
years, the insurance 
status of artists is not 
yet clear. It is not pos-
sible to provide them 
with good quality raw 
materials. Doors in the 
domestic markets are 
open to other countries. 
But the marketing and 
supply of Iranian prod-
ucts in other countries 
is not properly done, 
The ability to compete 
with Iranian products 
has slowly diminished 
and left the market to 
foreign counterparts.

42

* خرداد 1397/ شماره نوزدهم *



Sepahan tourism
 m

agazine

One of the 
glorious 
effects of 
the cul-
tural herit-
age of the 
historic 
city of Isfa-

han is the handicrafts of the people 
of this city, which a generation has 
learned over the thousands of years, 
from other generations, has added 

to its beauties, and to-
day it is one of the best 
examples of handi-
crafts and displays of a 
world of taste and the 
art of people of half 
the world.
The long list of 
handicrafts in Isfahan 
is an indication of its 
expansiveness and the 
magnitude of the art 
of its creators.
Unique arts such as: 
crocheting, enam-
eling, burning, dress-
ing, turquoise, pencil, 
weaving, papaya, 
tresh, shrobbafi, zari 
weaving, mosaic, gyp-
sum, Chinese knot, 
tin, embroidery, polka 
Embroidery, weaving, 
painting, tiling, carv-
ing, copying, stamp-
ing, weaving, em-
broidery, embossing, 
weaving, braiding and 
gilding, binding, pot-
tery, cashmere weav-
ing, silver engraving, 
weaving, knitting and 
Wiring, zebrafish, 
pearls on gold.
Although many of 
these fine arts are very 

old, but these days, many of these arts have been forgotten, the young gener-
ation’s reluctance to learn these arts and their replacement with unfocused 
goods and imported goods, and if the process of destroying handicrafts 
Continue to accelerate, In the near future, we must go to museums to see 
examples of these works.
With a short exploration in Naghshe Jahan and the great market of Isfahan, 
which is one of the most important centers for the production and sale of 
handicrafts in the city, you will see the influx of Chinese, Pakistani, Indian 
and Bangladeshi and Korean foreign goods, in particular the unsustainable 
commodities of China It will be available to buyers at every corner.
Gradually, the chambers around the Naghshe Jahan Square, which in a 
time not so long ago were the places where the best handicrafts were to be 
handed over, gave their places to toy stores and store of sunglasses of the 

Supporting the Isfahan 
Handicrafts
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rest the visitors.

Khafr waterfall
Khafr waterfall is located 5 km 
from Kahfar village, 75 km south of 
Semirom city, Isfahan province.
The height of this cascade is about 
30 meters and is located on the 
slopes of Dena in the area under 
the name of the Ghash Mastan 
Valley.
Access to the waterfall from Kahfar 
Village requires only one hour of 
light walking, the water of this 
high waterfall is provided by the 
high peaks of Dena. The best time 
to visit this area is from May to 
September.

Bibi Sidan Waterfall *
Bibi Sidan Waterfall is located 48 
kilometers southwest of Semirom, 
near Bibi Sidan Village and Semi-
rom River, at the entrance to the 

Straits of the Nazi Strait.

Siah Dareh Waterfall 
Siah Dareh Waterfall is one of the waterfalls of Isfahan Prov-
ince which is located in the city of Domeh, in the central part of 
Frieden city (west of Isfahan province).

Pashandgan Waterfall 
Pashandgan Waterfall is located in the lower part of the village 
of Pashandgan, located in the village of Poshtkouh, Fereydoun 
Shahr, 75 km south of Fereydoun Shahr. The height of this cas-
cade is about 45 meters and creates an unparalleled landscape 
in the spring and summer.
The existence of forest types such as apple, hawthorn, pine, oak, 
walnut and wild wildlife has added to the beauty of this region.

Punezar Waterfall
Punezar Waterfall is one of the most beautiful waterfalls and 
the 6th highest high waterfall in Iran located near the village 
of Darband (after Choghurt village) is located in the city of 
Fereydoun Shahr, Isfahan province. The height of the cascade is 
75 meters and the access route is about 3 kilometers walked on a 
relatively gentle downward slope. This waterfall is known for its 
delusions in its waterways.

Tarez Waterfall 
This waterfall is 
one of the natural 
attractions of the 
area of Fereydoun 
Shahr, which 
originates from 
the high Zagros 
Mountains and 
is located in the 
beautiful village 
of Taraze. The 
height of the 
cascade is about 
40 meters and 
runs throughout 
all seasons.

Noghan Waterfall
Noghan Waterfall 
is a Waterfall that 
is located along 
the Qamrom 
(Anarbar) River 
in the Boeing 
Miandasht sec-
tion. This water-
fall has its name 
from the name of 
the bridge (Paul 
Noghan), which is 
built on this river.
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Watch-
ing the 
amazing 
waterfall 
and listen-
ing to the 
sound of 
a water-

fall is one of the most enjoyable 
pleasures. On these last days of the 
spring season, it will be the best 
choice for a short and cheap trip 
and, of course, full of surprise and 
excitement.
Shooting from such a landscape 
can make you one of your enjoyable 

experiences, so prepare 
your camera for record-
ing pictures. Some come 
with a fishing tackle to the 
river and catch the fish 
along with the pleasure 
of watching the nature. 
By taking the necessary 
picnic equipment, you 
can have a happy day 
with your friends or fam-
ily along the waterfall. 
Mountain climbers and 
nature battalions are also 
coming to these areas and 
they are delighted with a 
one-two-day scheduling 
of pristine and beautiful 
nature. We are going to 
introduce several beauti-
ful and amazing water-
falls to Isfahan. Come 
with us on this fascinating 
journey:

Korde Olia Waterfall
Korde Oliya Waterfall 
is located in 95 km west 
of Isfahan and north of 
Korde Oliya Valley in the 
Dalan Kouh Highlands. 
This cascade, flowing 
from the Dalan Khu 
watershed, floods early in 
the spring and dries in the 

summer. The height of the waterfall is about 50 meters.

Ab Malakh Waterfall
Ab Malakh waterfall is located 60 km from Semirom city and adjacent 
to Ab Malakh village. The waterfall consists of two parts, the first part of 
which is the source of the waterfall that comes out of the mountain, and 
the other part is underneath its source and has a green abyss that bends 
like a bridge over the Marbur River.

Semirom Waterfall 
Semirom waterfall is located 4 km east of the Semirom city at the bottom 
of the narrow canyon with stone walls.
The waterfall in the past was about 70 meters high, which, due to ero-
sion, was reduced from its height and now reaches about 35 meters, the 
water of this cascade eventually pours into artificial ponds designed to 

Trips to Isfahan Waterfalls 
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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

سایه فراموشی بر سر هنرهای دستی               
یکی از جلوه های درخشــان میراث فرهنگی شــهر تاریخی اصفهان، هنرهای دستی مردمان این 
سامان اســت که در گذر هزاران سال، نسلی از نســل دیگر آموخته، بر زیبایی هایش افزوده و امروز 
به عنوان یکی از برترین نمونه های هنرهای دستی و نمایشــگر یک جهان ذوق و هنر مردمان نصف 
جهان شناخته می شود. فهرست بلندباالی هنرهای دســتی اصفهان نشانه گونگونی و گستردگی 
آن و گویــای اوج هنرمنــدی پدیدآورندگان آن هاســت، اگرچه از عمر بســیاری از این هنرهای 
زیبا ســال ها می گذرد اما این روزها شــاهد به فراموشی سپردن بســیاری از این هنرهاهستیم...


