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 چکیده

ای به شهر تاریخی کاشان از سوی خورشیدی، سفر آموزشی یک روزه 1398در روز جمعه سیزدهم دی ماه 

 Eدی گروه مؤسسه آموزشی و گردشگری آوای ارسباران برای فراگیران دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگر

نفر  35های بیان با شرکت اجرا شد. این سفر با هدف تکمیل دوره تئوری سرفصل فنون راهنمایی تور و مهارت

عنوان عنوان استاد راهنما، و سرکار خانم الهام سمیعی، بهاز فراگیران و با حضور آقای یوسف شاه منصوری، به

شب به  21:30عصر تهران آغاز شد و ساعت صبح با یک دستگاه اتوبوس از میدان ولی 5راهنما، رأس ساعت 

نه و ریال و شامل سرویس رفت و برگشت، یک وعده صبحا 1650000پایان رسید. این سفر آموزشی به مبلغ 

های گردشگری بود. این گزارش به تشریح کامل فرآیند اجرای تور از ابتدا تا پایان ورودی رایگان بازدید جاذبه

 پردازد. سفر می

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 گفتارپیش

گردشگری  نعتدر ص تیپراهم اریبس یهااز دوره یکی یو جهانگرد یرانگردیا فرهنگی تور یدوره راهنما           

وزارت  دأییرد تمو یآموزش یهااز دوره یکی در این دوره، که. از متقاضیان بیشماری برخوردار است و شودمحسوب می

های فرهنگی و تاریخی به تربیت به جاذبهسفر  یچگونگ تمرکز بر، با است یدست عیوصنا یگردشگر ی،فرهنگ راثیم

های مربوط به حوزه گردشگری، ملزم بر گذراندن دروس و سرفصل شود. فراگیران عالوهعالقمندان و فعاالن پرداخته می

استای تکمیل به شرکت در دو سفر آموزشی نیز هستند. یکی از این سفرها، سفری آموزشی عموما یک روزه است که در ر

های بیان و با هدف آشنایی بیشتر فراگیران با نحوه اجرای تور، چگونگی انجام امور درس فنون راهنمایی تور و مهارت

افران، روی راهنما پیش از سفر، تکنیک حضور و غیاب مسافران در یک سفر استاندارد، نحوه ابالغ قوانین سفر به مسپیش

های تاریخی و فرهنگی به مسافران برگزار ها و جاذبهازدید و نحوه معرفی محوطهچگونگی تغذیه مسافران در حین ب

شود. در همین راستا، سفری یک روزه به شهر تاریخی کاشان از سوی مؤسسه آموزشی و گردشگری آوای ارسباران می

فراگیران حضوری و مجازی نفر از  35ریزی و اجرا شد. این سفر آموزشی با شرکت برنامه 1398در روز سیزدهم دی ماه 

عنوان راهنما، ساعت پنج عنوان استاد  راهنما، و خانم الهام سمیعی، بهمؤسسه و با حضور آقای یوسف شاه منصوری، به

عصر تهران آغاز شد. در جریان این سفر بامداد جمعه با یک دستگاه اتوبوس آبی رنگ از ضلع شمال شرقی میدان ولی

عنوان مدت یک ساعت وظیفه اجرای تور را بهتوانستند با تشکیل یک گروه دو نفره بهران میآموزشی، هر یک از فراگی

بایست پیش گرفته توسط استاد، هر گروه میهای صورتریزیراهنما و کمک راهنما برعهده بگیرند. همچنین طبق برنامه

به مورد بازدید ارائه فیدی را درباره شهر یا جاذاز رسیدن به جاذبه یا هنگام بازدید، به معرفی آن بپردازد و اطالعات م

های گردشگری، استاد راهنما با بیان نقاط ضعف و قوت فراگیران در خصوص دهد. در جریان اجرای تور و معرفی جاذبه

فراگیران  نحوه قرارگیری مناسب، کیفیت صدا و فن بیان، اهمیت توجه به گردشگر و غیره به هدایت اجرا و آموزش

آباد )اویی(، خانه های موردبازدید شامل آب انبار و شهر زیرزمینی نوشگرفته، جاذبهریزی صورتداخت. طبق برنامهپرمی

 میر احمد و مسجد آقا بزرگ بود. احمام سلطان  ها، خانه عباسیان،ها، خانه طباطباییبروجردی

 

 

 



 

 

 

 

 

 اقدامات پیش از سفر

متشکل از فراگیران حضوری و مجازی دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی در روز چهارم دی ماه، یک گروه             

منظور تهیه گزارش سفر توسط آقای شاه منصوری در های سفر و همچنین یک گروه بهریزی و هماهنگیمنظور برنامهبه

ار، یک گروه دو نفره تشکیل شد. از فراگیران خواسته شد تا برای سهولت ک 2و تلگرام 1دو شبکه اجتماعی واتس اپ

منظور ارائه در جریان سفر توسط استاد تعیین شد. تشکیل دهند و سپس موارد اجرایی مربوط به هر یک از فراگیران به

های موردبازدید، اطالعات مربوط به جاذبه بایست ضمن برخورداری از اطالعات کلی درباره مکانهر یک از فراگیران می

کردند تا ارائه مناسبی در محل اجرا داشته باشند. در جریان این سفر، فراگیران نیز کسب می شده توسط استاد راتعیین

روی راهنما پیش از سفر، تکنیک حضور و غیاب مسافران در یک سفر عالوه بر آشنایی با چگونگی انجام امور پیش

ها و ین بازدید و نحوه معرفی محوطهاستاندارد، نحوه ابالغ قوانین سفر به مسافران، چگونگی تغذیه مسافران در ح

ها و الگوهای رفتاری یک راهنما از جمله نوع نگاه، لحن و فن بیان، های تاریخی و فرهنگی به مسافران، به تکنیکجاذبه

 تن صدا، زبان بدن، تکنیک استفاده از میکروفون و غیره نیز پرداخته شد. افزون بر این، فراگیران در جریان وسایل و لوازم

 موردنیاز سفر و مکان و زمان حرکت اتوبوس نیز قرار گرفتند.

 

 آغاز سفر

فراگیران پیش از ساعت پنج صبح بامداد جمعه در محل حرکت حاضر شدند و در اتوبوس جای گرفتند. آنها پس           

ر دادند. با رسیدن همه از ورود به اتوبوس و حضور و غیاب توسط خانم سمیعی، وسایل همراه خود را در جای مناسب قرا

فراگیران، اتوبوس ساعت پنج تهران را به مقصد کاشان ترک کرد. با حرکت اتوبوس، استاد شاه منصوری ضمن 

آمدگویی به فراگیران، به معرفی خود، راهنما و راننده اتوبوس )با عنوان کاپیتان( پرداخت و توضیحاتی درباره برنامه خوش

ها و نحوه پذیرایی ارائه داد. او همچنین درباره ایستادن صحیح و ایمن راهنما در ابتدای فسفر شامل مسیر انتخابی، توق

اتوبوس، آشنایی با مسافران پیش از سفر، نحوه معارفه خود و مسافران، نحوه استفاده درست از میکروفن و اطمینان از 

خاص مسافران نظیر بیماری، پخش موسیقی  های پلیس، اطالع از شرایطکیفیت صدای آن، چگونگی برخورد با ایستگاه

                                                

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

مناسب، اطمینان از حضور تمامی مسافران پس از هر توقف، و اطالع از شرایط وسیله نقلیه نکاتی را مطرح و بازگو کرد. 

شنایی با بایست روز پیش از سفر با مسافر یا نماینده گروه مسافران تماس بگیرد و ضمن آبنا به گفته استاد، راهنما می

آنها و تشریح برنامه سفر، به هماهنگی زمان و مکان حرکت بپردازد و نحوه سوار شدن به اتوبوس در صورت تأخیر را به 

آنها گوشزد کند. همچنین ضمن تماس با راننده، از امکانات و شرایط وسیله نقلیه و زمان حرکت اطمینان حاصل نماید. 

م است تا خود، کمک راهنما و راننده اتوبوس را به مسافران معرفی و با ایجاد پس از سوار شدن مسافران، راهنما ملز

شود با توجه به زمان، موسیقی محیطی گرم و صمیمی، مسافران را به معرفی ترغیب نماید. پس از حرکت، پیشنهاد می

ها انرژی مضاعفی دارند مناسبی انتخاب شود؛ برای مثال، هنگام استراحت مسافران موسیقی مالیم و در زمانی که آن

موسیقی مناسب حال آنها انتخاب شود. پس از هر توقف، راهنما باید از حضور مجدد مسافران در وسیله نقلیه مطمئن 

شوند و در صورت خالی بودن صندلی یا عدم حضور مسافر، اقدامات الزم را انجام دهد. وی همچنین باید درباره استفاده 

ها و خرید در بازار نیز اطالعات الزم را مان توقف برای اقامه نماز، صرف غذا در رستوراناز سرویس بهداشتی و مدت ز

ها، یکی از راهنمایان منظور کنترل بر حرکت و نظارت بر حضور و ایمنی مسافران هنگام بازدید از جاذبهارائه نماید. به

 بایست در ابتدا و انتهای مسافران قرار گیرند.می

 صبحانه



 

 

 

 

 

دقیقه توقف کرد. با حرکت  15مدت برای اقامه نماز در رستوران ستاره مارال به 6:30اتوبوس در ساعت پس از حرکت، 

عنوان راهنما و کمک راهنما فرا رسید و نخستین افراد انتخابی توسط استاد، کار دوباره اتوبوس، زمان اجرای فراگیران به

باره جاده قدیم و مدی، یکی از فراگیران، نیز توضیحاتی را دراجرای خود را آغاز کردند. در همین حال، بهمن سلطان اح

منظور صرف صبحانه ، اتوبوس بار دیگر در رستوران پروین اعتصامی به7:25جدید منتهی به کاشان ارائه داد. در ساعت 

 دقیقه توقف کرد. 45مدت به

 

 شهر تاریخی کاشان

عاطفه عمویی، محمدسعید مروارید و نعیمه برزگر توضیحاتی را درباره شهر تاریخی در ادامه راه، یاسمن جدیدی،         

 های ورودی و خروجی به شهر، و معماری شهر ارائه دادند که به شرح زیر است:کاشان، موقعیت جغرافیایی، پیشینه، راه

 

 پیشینه شهر کاشان

 .یو کوهستان یریکو: شودیم میبه دو بخش تقس ییوهواآب نظر رود و ازشمار میبهاز استان اصفهان  یاشان بخشک        

در  .برخوردار استخود  خاص «ییآوا یهایژگیو» ازکه ، زبانی کنندیم صحبت یکاشون یشهر به فارس نیمردمان ا

 یدر روستاها جیبه زبان را یادیکردند که شباهت زیصحبت م رانیا یمرکز یاهاز زبان یشیکاشان به گو انیمیگذشته کل

 کاشان قدیم



 

 

 

 

 

در جوار  اواخر هزاره ششم هار انساناستقرا نیاول شد. لیتشک ریکو ،منطقه نیدر ا یبعد از دوران خشکسال کاشان دارد.

 هاعرببا هجوم  یقرن اول هجر نینخست یهاکاشان در دههه است. شد ییشناسا لکیس هیدر ناح ریکوهستان و کو

 و مستشاران اهل کاشان بودند. رانیدب، از وزرا یاریبس انیدر دوران سلجوق شد. میتسل اریبس یهارو و پس از مقاومتروبه

کاشان  نیباغ ف .دیها صدمات فراوان دقرن هفتم با حمالت مغولکاشان است که در  دوره مسجد جامع نیاثر ا نیمهمتر

 ین بناهایترمهمنیز از  انیعباس و اهییطباطبا ها،یبروجرد یهاو خانه رودشمار میبه هیدوران صفو یبنا نیمهمتر

 شوند.محسوب میقاجار  ورهد یخیتار

کاشان به  مردم .دهندینسبت م انیرا به اشکان آنهاو عقبه  ندهست ،بلوچستان فیاز طوا یکی، یکشان فهیها از طایکاشان

 تیاشان از اهمدر شهر ک یمذهب یهامناسبت لیدلنیهمبه معتقدند. عهیبه مذهب ش اری، بسبا شهر قم یهمجوار لیدل

ی و فلسفه برگزار ودشیرگزار مبرمضان  مهیکه در ن است ی)هوربابا/هاها( مراسم باباهومبرخوردار است. مراسم یا ژهیو

وره والشمس س( رفتند و ص) اکرم امبری)ع( به منزل پ و امام حسن نیرمضان امام حس مهیکه چون در شب ن این است آن

رسم، کودکان  نیز اا یرویبه پ نیکردند، بنابرا افتیدر ییای)ع( هدای ندند و از آن حضرت و حضرت علاخو بایز یبا صوت ار

 ییایو عطا خوانندیبا مو آواز هوم با روندیم یمعروف است، به در خانه اهال مهیشب ن شب که به نام نیساله در ا 12تا  8

  .کنندیم افتیدررا 

در یونسکو  بت شدهث یآثار معنو وجز ومعروف در کاشان  اریبس از مراسمنیز یکی دیگر  انیشویو قال یگرداننخل مراسم

ابوت امام که نماد ت یصورت است که نخل نیو به ا ردیگیانجام م یریکو یدر اکثر شهرها ،یگردانمراسم نخل است.

 یال برامعه مهرماه در مشهد اردهج نیدر دوم د. این مراسمشوی)ع( است درشب عاشورا در شهر گردانده م نیحس

 شود.برگزار می یبزرگداشت شهادت امامزاده سلطانعل

که در  ین عباسعلنا عالوه بر آن، .گرددیم عیتوز ینذر ی)ب( به عنوان غذاایبه نام گوشت لوب ییدهه اول محرم غذا در

 .شودیم عیتوز شده در کشور است نیزثبت یفهرست آثار معنو

و تا  شودیاز مآغ ماه بهشتیارد 15است که از  یریگمراسم گالب ،شودبرگزار میکه در کاشان  یگرید معروف مراسم

 .شودیکاشان و قمصر انجام م جمله مختلف از یادامه دارد و در شهرهاماه خرداد  15



 

 

 

 

 

 یمتفاوت است(، باقلوا و نان عباسعل النیگ یها)که با کلوچه کلوچه کاشان به توانیخوشمزه کاشان مهای خوراکی از

آبگوشت به(،  د،یسف ای)ب(، انواع آبگوشت )آبگوشت لوبایشهر شامل گوشت لوب نیا یسنت یغذاها نیهمچناشاره کرد. 

 تاس کباب و انواع شفته )شفته انار، شفته سماق، شفته بادمجان( ییپلو ،خورشت نخود آله، کوفته آب سماق، جوجو یزید

  شود.می

 

. ه استمعروف بودی بافیقال ینوش آباد کاشان در گذشته به روستا یمعروف است. روستا اریبس یدر فرش و قال کاشان

ساله  7000 یقدمتنیز سفال کاشان . است دهیگرد یثبت جهان ونسکوی یکاشان در فهرست آثار معنو یبافمهارت فرش

کشف شده نیز زراندود و برجسته  ناتییآن با تز یینایم یهانمونه .یافت شده است لکیتپه س یهایدارد و در حفار

 را نام برد. یو مسگر یبافلویز وه،یگ ،یکاش توانمیکاشان  یدست عیصنا گریداز  .است

 گوشت لوبیاب



 

 

 

 

 

 

 آباد )اویی(شهر زیرزمینی نوش

ها توسط استاد آباد رسید و پس از تهیه بلیت ورودی و انجام هماهنگیشهر نوشصبح به  9:20گروه در ساعت           

گیری فراگیران، مهسا سلطانی و شقایق و راهنما، وارد آب انبار این شهر زیرزمینی شد. پس از ورود به آب انبار و جای

 ترتیب توضیحاتی را درباره این بنا ارائه دادند که به شرح زیر است:صدیقی به

اسمن جدیدیی -عاطفه عمویی  

داب و رسومآ -پیشینه کاشان  



 

 

 

 

 

 انبار آب

در فصول  است.از کشور با کمبود آب مواجه بوده  یابخش عمده ،کمربند خشک جهاندر  رانیا یریقرارگ لیدلبه      

صورت  ازیآب موردن نیمنظور تأمبه یاقدامات گوناگون ،هابودن آب رودخانه یفصل جهیبارش و خشک سال و در نتکم

 .بوده است داتیتمه نیاز ا یکیکه ساخت آب انبارها  گرفتهیم

 

 

از عناصر  یکو ی شودیساخته م نیرزمیآب معموال در ز رهیذخ یاست که برا یادهیاستخر سرپوش ایحوض  انبار،آب

 .الر و جنوب استان فارس و هرمزگان است ناب،یکاشان، م زد،یاز جمله  یریکو یهاگاهشاخص در سکونت

خنک ماندن  نیو جنگ، و همچن یخشکسال یهازمان یآب برا رهیذخ توان بهمی و احداث آب انبارها سیتاس لیدالاز 

ی است هجر 4از سه قلعه اصطخر فارس در قرن  یکیدر  رانیا یانبارهاآب نیتریمیاز قد یکی. اشاره کردآب در تابستان 

آب  نیاشاره کرد. بزرگتر یخراسان شمال ستانآباد در ا یساله شهر صف 300به آب انبار  توانیآب انبارها م گرید از و

آب انبار نوش آباد   



 

 

 

 

 

شهر آب عنوان به نیشهر قزوعالوه بر این، به نام گنج البحر در شهرستان گراش فارس واقع شده است.  زین رانیانبار ا

 شود.ها در ایران شناخته میانبار

عموم  یتا دسترس است شدهیدر کاروانسراها ساخته م نیو محل تجمع مردم و همچن یانبارها معموال در مراکز شهر آب

های ز روشامطابقت دارد.  یو علم یآن با اصول مهندس یبندقیو عا هی. نحوه ساخت آب انبار، تصفشودبه آب آسان 

آب  هیمنظور تجزفزودن نمک بها توان بهآن جمله می شده است که ازمختلفی برای تصفیه آب در آب انبارها استفاده می

زغال به منظور  یهاسهیک یریبکارگ ،ییجهت گندزدا یآهک باتیتوسط کلر آزاد شده، استفاده از ترک یکشکروبیو م

 اشاره کرد.آب  یهایرفع باکتر یبرا یو استفاده از ماه یریبوگ

 :شوندیم میبه دو دسته تقس یانبارها از نظر سطح دسترس آب

ساخته  یکاروان یهاراه ریها، کاروانسراها، روستاها و به صورت تک بنا در مس: که در محلهیهمگان یانبارها ( آب1

 .شدندیم

 .شدندیافراد احداث م یاختصاص یهادر محل ایها : درون خانهیخصوص یانبارها( آب 2

شده در کوهستان، آب کنده یانبارهاآب  گود، یگنبد یانبارها آب انبارها از نظر شکل و نوع ساخت شاملآب  نیهمچن

 هستند. دهیکش یانبارها و آب یبیصل یانبارها

زنده ساختمان و مصالح بکار رفته در ساختن آب انبارها عبارت است از سنگ، آجر، شفته آهک و ساروج. مواد سا مواد

 .دیگردیم نییآن منطقه تع یآن متناسب با آب و هوا یریآب انبارها با توجه به محل قرارگ

از ترک خوردن  یریمنظور جلوگکه بهاست ماسه  و تر، خاک رسکستخم مرغ، آهک، خا دهیمتشکل از سف یمالت ساروج

 .شده استبه این مالت افزوده میبز  ایآن پشم شتر  یبه جا ای ییبه نام لو یافیال ،آن



 

 

 

 

 

 

 

 

 آب انبار دهندهلیتشک عناصر

 یانواع مختلف یکه دارا رودیشمار معنصر آب انبار به نیتری: محل انبار کردن آب و اصلنهیخز ای، منبع ( مخزن1

قرار  نیمخازن در داخل زم است. بوده ییو صحرا ییروستا-یبوده و از نظر شکل و نحوه استفاده به صورت شهر

 .تا از فشار وارده بر بدنه کاسته شود گرفتندیم

در دو طرف،  ییسکوها به،یکت ،ی. قاب با جرز عمودباشدیآن م قیبه آب انبار و را ه پله عمورود  ی: راهنما( سردر2

 یاز اجزا یهمگ دهد،یکه نشان از سازنده و واقف آب و سال ساخت انبار م ،یکوچک سنگ بهیکت ،یکاریکاش ،یکاربند

 .روندیشمار مسردر به

و در  شدهیداخل م یهوا یداخل آب انبار و گردش هوا باعث خنک یباد مناسب به فضا تی: هداشخانیخ ای ریبادگ( 3

 .مؤثر بوده است زیآب ن یسازخنک

 پالن آب انبار



 

 

 

 

 

 یگاهتعداد آن و  شدهیم نییبوده، تع ترنییپا ریب انبار، که کف آن از پاشآها با توجه به عمق مخزن پلکان: تعداد پله( 4

 کیبودند مثال  یمتفاوت یهاراه یآب انبارها دارا یکننده گاه. با توجه به افراد مصرفاست دهیرسیپله هم م 80-70به 

 .است بودهمسلمانان  یبرا گرید ریو مس انیمیکل یبرا ریمس

و  رینشستن در دو سمت پاش یبرا ییمتصل به مخزن است و سکوها یبزرگ برنج ری: محل قرار گرفتن شریاش( پ5

 .دارد ینیزمریز یهاانتقال آب به کانال یبرا ییهاحفره

 

 آبادآب انبار نوش

 ینیزم ریشهر ز نیبه ا یورود یهااز راه یکی( قرار دارد و یینوش آباد )او ینیرزمیآب انبار در کنار شهر ز نیا      

 نیاکنون بخش مربوط به مخزن ا. همگرددیباز م انیساله دارد و به دوران صفو 500 یآب انبار قدمت نی. ارودیشمار مبه

 .ندینما دیبنا بازد نیا داخلاز  توانندیآب انبار باز است و گردشگران م

شقایق صدیقی -مهسا سلطانی  

 تاریخچه و معماری آب انبار



 

 

 

 

 

ای از این آباد شد و سپس در منطقهپس از خروج از آب انبار، گروه به همراه راهنمای محلی وارد شهر زیرزمینی نوش

روح و حسین سبکالدین توتونچی، علیدیگر از فراگیران، شیما فتحی، صالحشهر زیرزمینی گرد هم آمدند تا سه نفر 

 معصومه گرامی، توضیحات خود را درباره پیشینه این شهر بیان کنند که بخشی از آن در ذیل آورده شده است:

 پیشینه شهر 

 یاچون داالنه یاو گسترده دهیچیمتراکم، پ یمعروف شده است، ساختارها «ییاو» ینیرزمیآنچه به نام شهر ز       

 زیشهر ن یبافت شهر شکل گرفته و تا سطح کنون ریدر ز ییبا ابعاد کوچک است. مجموعه او ییهاتو در تو و اتاق کیبار

از حصار  رونیمنطقه، تا ب یاند و وسعت آن به قول اهالن زدهیمتر تخم16تا  4 نیرا ب ییگسترده شده است. عمق شهر او

آباد بافت شهر نوش ریز دکنصورت دستمجموعه که به نیزده شده است. ا نیتخم لومتریک 4شهر گسترده و  یخیتار

آن آثار  یهاوارهیشده است بر د جادیطبقه ا 3در  یمتعدد یهاها و کانالها، راهروها، چاهاز اتاق یاصورت مجموعهبه

را مطرح  هیفرض نیشناسان امنطقه، باستان نیا نیجنس زم یسختو با توجه به  شودیم دهید زیت ءیبرخورد لبه ش

 الماس برخوردار بوده باشد. هیشب یاز جنس دیبا شده،یاستفاده م یحفار یکه برا یلیاند که وساکرده

داشته  یدسترس ریکه مس یعمود یهاها وکانالیورودافراد از بوده و  انیموقت درجرطوربهدر این شهر زیرزمینی  یزندگ

 انیو ارتباط م یحفاظت از جان و مال مردم در مواقع ناامن یشهر برا نی. اکردند، تردد میدانستندیم نیخود ساکن و

هوا، براساس  هیوتصف هیتهو ستمیجهت س قنات ستمیبا س ییآشنا است. افتهیگسترش  یو افق یمحالت به صورت عمود

 شهر زیرزمینی نوش آباد



 

 

 

 

 

متر،  متر در دو کوچک، به ابعاد دو یهاحجره ساخت.می ریامکانپذ نیزم ریتنفس را در ز ن،یاختالف فشارهوا با زم

شهر  نیا یب ازجمله فضاهاآ یهوا وچاها هیتهو و یارتباط یهاتونل ،یپناهگاه یفضاها ،ییابتدا یبهداشت سیسرو

 بوده ی کنندگان احتمالبیگمراه کردن تعق یبرایی هاها وداالنکوره راه قتی. طبقه اول درحقروندشمار میبه ینیرزمیز

 نیا یبرا یمتعدد یهایاست. ورودبوده ذوقه آ رهیذخ و درمواقع خطر یزندگ است. طبقه دوم وسوم محل پناه گرفتن و

 یهالهپ یدارا دور محدود شده است. شهر هایسال یهاالبیاز آنها توسط س یاریشده که بس ییشناسا ینیرزمیشهرز

 ییاو یهاسمتق مارتفاع تما ،یاست. بجز ورود شدهیدشمن استفاده م مدرهنگام هجو ایکه گو بوده  یدفاع وی تدافند

سوز به چشم یپ یدر فواصل اندک جا وارهایاست. سطح د متربودهیسانت 180تا  170 نیبو انسان  کی یعیبه قد طب

  .خوردیم

 

 ی درحکومت ساسان یهاتختیپا شهر از نی. اگرددیبازم یو دوره ساسان شیسال پ 1500 بهزیرزمینی شهر این قدمت 

شهر از  نیمورداستفاده بوده است. ا قاجار یوحت هیتا صفو ،یتا دوره سلجوق و شودیشناخته م روانیدوره حکومت انوش

 لیاواخردوره قاجار س شود وکامل  آبادنوش ربافتیتا در ز دهیسال طول کش 500 یتا دوره سلجوق یاواخردوره ساسان

الدین توتونچی صالح -حسین سبک روح –معصومه گرامی  –شیما فتحی   

 تاریخچه و معماری شهر زیرزمینی نوش آباد



 

 

 

 

 

 اینها وارد خانه ریاز مسشده و خانه 700 یی سبب تخریبباال شهر در البیسکند. سکونت میی آن را غیرقابلمیعظ

آباد کاشان شهر نوش نیریکه درواقع طبقه ز  کیتارمهیشهر نمناک و ن نیکه ا دی. جالب است بدانشودمیشهر زیرزمینی 

 در آنجا کشف شد. هایاز مقن یکیحفر چاه آب و در اثر سقوط  جریاندر  یبه طور کامال اتفاق 1383است، در سال 

 

  

 شهر کاشانمعماری 

 یشهر یمعمار یاز شاهکارها ییک یخانه قدیم 300آب انبار و حدود  74گذر ،  50محله ،  48کاشان با           

 .شهر شد یدر بازساز یباعث رعایت قوانین شهرساز وزلزله قرن دوازده منجر به تخریب کامل شهر  .باشدیدرگذشته م

بازار ستون فقرات شهر  .محل اداره شهر بود یقرار گرفته بود و عمارت جالل شهر کاشان قبل از زلزله در میان برج و بارو

بافت قدیم شده بودند.  به هم متصل یدر کنار آن بنا و با گذرهای یدادوستد بود و به طبع آن محالت شهر یو مرکز اصل

ترین یشهر مربوط به اعیان یمیر احمد در بخش جنوباو فقیرنشین تقسیم شده بود که محله سلطان  یبه دو محله اعیان

، بازارچه، یهر محله از راه یا مسیر اصلبودند. شهر و نزدیک بازار  یوران در بخش مرکزها بود. طبقات متوسط و پیشهخانه

انجام شد و در بافت قدیم،  یبعد از زمان قاجار تغییرات سریعبود.  گذر، مسجد، آب انبار، حمام و تکیه تشکیل شده

 عکس دسته جمعی بازدید از شهر زیرزمینی نوش آباد



 

 

 

 

 

را به چهار قسمت تقسیم کرد. اولین میدان شهر در همین زمان ساخته شد  یساخته شد که محالت قدیم یخیابان اصل

 .و بخش مدرن کاشان شکل گرفت

 کاشان یهاخانه یمعمار

ا در خود فراهم رتن و روان و روح او  ینیازها یپاسخ تمام یآسایش انسان که بایست یاست برا یخانه مکان           

انسان  ایها و نیازه، خواستیاز نگاه طراح به فطرت انسان یتوان یافت ناشیقدیم ایران م یهاکه در خانه یآرامش. نماید

کاشان  یسنت یهادر خانه .در حریم و احترام دارد یانث بوده و مانند زن حرمت و جایگاه ویژهؤم یاخانه کلمه. است

و تقارن  یگرایدار، درونحجاب ی، معماریاردهمچون مردم یهایقاجار به وضوح پیداست و اصالت یمذهب یمعمار

 .شودیمشاهده م

با دارا بودن حیاط اند. در کل ساختمان داشته و عناصر و اجزاء خانه حول آن شکل گرفته ی: نقش محوریحیاط مرکز( 1

 .کندیدر تلطیف هوا ایجاد م یبزرگ مملو از درخت و سبزه و حوض آب بزرگ و بادگیرها نقش مهم یهاباغچه

د و خاک در تابستان گرم که همراه با شن و گر یاز ورود بادها یبلند در اطراف خانه باعث جلوگیر یدیوارها: دیوارها( 2

 .شودیدر زمستان م یسرد و سوزان کویر یو بادها

 یصورت محدودتر شناخته شده و به یگترین محل زندیمصون ماندن از گرما به عنوان اصل یزیرزمین: در تابستان برا( 3

ه بوده است. مورداستفاد یموادغذای ینگهدار یبرا یمحلزیرزمین در آن لحاظ گردیده است.  یو بیرون یوضعیت اندرون

خش از بنا وجود بترین نکته در این ی. اصلاندها یا به صورت ساخته شده و یا به صورت کنده در دل زمین بودهزیرزمین

 .است یو افق یعمود یبادگیرها

از حیاط بزرگ  عبور و مرور یخانه است و دو راهرو در اطراف آن مجار یو قسمت داخل یشاه نشین: مقدم بر اندرون( 4

بر ورود و خروج افراد نظارت  دتوانیم ،رتبهیاز مهمانان عال یاز این رو عالوه بر نقش پذیرای .باشندیم یبه قسمت اندرون

 .را عینیت ببخشد یخانه بر بخش اندرون یداشته و حاکمیت فرمانروا

 یها از درهاتاقا یدر مدخل ورود ،مانند عقرب یخانه از ورود جانوران یاصل یفضااز محافظت  ی: برایها و ارسپنجره( 5

د. شتندا یها نقش بسزایتاقا یها در تعدیل هوااتاق یزیباسازها عالوه بر یارسشده است. میبا چارچوب استفاده  یچوب

 .شودیم یاز محیط مسکون یباعث فرار حشرات موذ یرنگ یهاشیشه

به حیاط راه دارد.  یامستقیما بدون هیچگونه پنجره یعمارت ساختمان اصل یکه در جلو یایوان: محوطه وسیع مسقف( 6

 .شودیاستفاده م نیست،هوا شدید  یبستان که گرمااستراحت در فصل بهار و اوایل تا یبرا

ود حوض آب سایه بوده و با وج یبلند محصور شده و اغلب دارا یبا دیوارها یحیاط خلوت: در پشت ساختمان اصل( 7

 . استفاده شود ،تواند در ساعات گرم روز که آفتاب شدید استیدر آن م



 

 

 

 

 

پرپیچ و خم و شیب دار به حیاط  ییسو به کوچه و از طریق راهروککه از ی یامحوطه یاصل ی: بعد از در ورودیهشت( 8

ی نامناسب به داخل خانه و نگاه نامحرمان به داخل اندرون یاز ورود هوا یجلوگیر یوجود هشت یراه دارد. علل اصلی مرکز

 بوده است.

 

کار مصالح به. هوا استفاده شده است یسازکخن یبرا یو افق یعمود یکاشان از بادگیرها یهاخانهبادگیرها: در اغلب ( 9

در داخل سرداب و زیرزمین باعث  یافق یشود. بادگیرهایشدن هوا م کاشد که موجب خنبیبرده شده گل و خشت م

 . شودیساختمان م یگردش هوا در قسمت تحتان

و از  است یکویر یاچون کاشان منطقهد. دار یو فرهنگ ی، اجتماعی، سیاسیاقتصاد کارکرد 4کاشان  یسنت یهاخانه

 . ها جبران شده استدر خانه یوسیله هنر نقاشاز نظر گل و باغ و بوستان به یکمبودهای ،بهره بودهیب یمواهب طبیع

 کاشان یهاخانه یمهم معمار یهایویژگ

آن جهت تهیه خشت و گل موردنیاز بنا  کرا چال کرده و از خاها: زمین مسطح گودال باغچه بودن خانه( 1

 .کردندمیاستفاده 

 خانه طباطبایی ها)نمونه ای از معماری کاشان(



 

 

 

 

 

 .ندازدایخیر مأخشت و گل در بنا: با داشتن ظرفیت حرارت باال انتقال دما به داخل اتاق را به ت یاستفاده از مصالح بوم( 2

اقل کاهش ساختمان را با بیرون به حد یهاجداره یمیزان تبادل حرارت :ها متراکم و فشرده استپالن ساختمان( 3

 .دهدیم

: حفظ محیط خانه به بیرون راه ندارد یاو هیچ پنجره شودمیباز  یبه حیاط مرکز یورود یها و درهاپنجره یتمام( 4

 .گرم و سرد و نگاه نامحرمان یاز بادها

بیده و سطوح رت پشت بهم به یکدیگر چسها به صوخانه یخارج یو متراکم: دیوارها یابه شیوه توده یشیوه شهرساز( 5

 .ابدییلخت و در معرض هوا به حداقل کاهش م

رین زاویه با نقطه از آن کوچکت کدارد و فقط ی یشکل: با اشعه خورشید زاویه بزرگتر یگنبد یهااستفاده از سقف( 6

 .خورشید دارد

 .نمایان است یبیشتر از گرمازای یسرمازای یبرا یبوم یکاشان مصادیق تدابیر معمار یهادر خانه( 7

 .شودیتابستان استفاده م کخن یهااستراحت و خواب در شب ی: برایاستفاده از مهتاب  (8

 استفاده هدفمند از آب( 9

 یگرایبر برون یگرایتقدم درون (10

محمدسعید مروارید -نعیمه برزگر  

 معماری کاشان



 

 

 

 

 

 هاخانه تاریخی بروجردی

صبح به این شهر تاریخی  11آباد، گروه به سمت کاشان حرکت کرد و ساعت پس از بازدید از شهر زیرزمینی نوش        

ها بود. در بدو ورود، استاد و راهنما به معرفی این خانه پرداختند و سپس چهار رسید. اولین مکان بازدید خانه بروجردی

فر، اطالعاتی درباره معماری و تاریخچه پور و فاطمه نیکپور، نیلوفر قدرتلینفر از فراگیران، محسن احمدی، میالد و

 خانه، ارائه دادند که در زیر آمده است:

 تاریخچه خانه 

، به پرداختمیاز بروجرد به کاشان  به تجارت کاال کهدلیل اینبهتجار معروف کاشان  ی ازکی زیحسن نطن دیس           

توسط معمار مشهور  هایخانه بروجرود شهرت یافت.ها یبروجرد یخیتاروی نیز به خانه مشهور شد و خانه  یبروجرد

 18 تمدهدوره قاجار ب هجری قمری در 1292و در سال  آغاز شد 1275در سال  یکاشان میمر یعل یوقت آن زمان آقا

   .دیبه طول انجام آنسال مراحل ساخت 

 

هاخانه بروجردی   



 

 

 

 

 

 یعمو ،الملکعیصنی، آن که توسط خاندان معروف غفار یهایگچبر یزیآمو رنگ ینقاش تیاز نکات حائز اهم یکی

برخوردار  یمهم اریبس یهایژگیاز و هایخانه بروجرد. شد ینقاش، رانیدر ا یمدرسه نقاش نیگذار اولانیکمال الملک و بن

  آن اشاره کرد.جالب  یو معمار لیهال ی، نورهانهیقر یهایمناسب، گچبر یبه فضا تواناست که از آن جمله می

جالب خانه داشتن  یهایژگیاز و یکی کرد.میدر زمستان متعادل جریان هوا را و  خنک، کاشانهای بسیار گرم تابستان

متعادل شدن عث و با ددهها انتقال ریو رطوبت رو به سمت بادگ ساخته شده تا نم وارید و نیزم نیکه ب یی استهاکانال

 شود.هوا  انیجر

 دیاز دختر همکارش س یحسن نطنز دیس یداستان خواستگار تیها روایدر خصوص خانه بروجرد رگینکته جالب د

ن و أو درخور ش بایز یاساخت خانه این ازدواجشرط  است.ها بوده ییخانه خانه طباطباکه صاحب اییجعفر طباطب

 1353ها در سال یخانه بروجرد ود.شیها ساخته میخانه بروجرددنبال آن، بهکه  استها ییخانواده طباطبا تیشخص

ها یخانه بروجردرود. همچنین شمار میبهما  یجزو آثار مل 1083یشد و با شماره ثبت یداریخر یفرهنگ راثیتوسط م

 شد. یمعرف ونسکوی یالمللنیب یخیتار یبایآثار ز نیجزو بهتر 2016و  2015در سال 

محسن احمدی –میالد ولی پور   

 تاریخچه خانه بروجردی ها



 

 

 

 

 

 شاه نشین خانه

 ژهیبزرگ خانواده و مهمانان و گاهیجا نیوجود دارد. شاه نش نیاتاق شاه نش نینشو بخش تابستان یقسمت جنوبدر       

 یشده است. سقف گنبد هیتعب ییهاریو در سقف تاالر نورگ یبندیزدی یو تاالر اصل نیشاه نش یبای. سقف زاست بوده

 دیخورش دینور شد دنیمانع رس که اضافه شده یبه معمار رااجاواخر دوره ق یکاله فرنگ .است یتاالر به شکل کاله فرنگ

 خانه بروجردی ها



 

 

 

 

 

داشته است.  زیهوا و خروج گرما را ن هیشده که کارکرد تصف هیتعب یکاله فرنگ یبنا یبر رو ییرهاینورگ است. شدهیم

باعث  نیشاه نش یروبه باال یهایارس .شودمیشده و به سرداب ها متصل  یرنده و گل گچبربا طرح پ نیطرف یهاریبادگ

 .ده استشیهوا م هیمختلف به داخل شده و باعث تهو یایورود نور از زوا

است،  گرید یهاکه معموال دو برابر اتاق آنبه علت ارتفاع  یبخش خانه بوده و از لحاظ ظاهر نیتربایز نینش شاه

و  رودیاال مگرم به سمت ب یصورت که هوا نیبه ا شودیهوا م یباعث خنک نیاست. ارتفاع بلند شاه نش ییشناساقابل

 .کندخنکی مطبوعی ایجاد میاست  انیذرات آب حوض در جر قیکه از طر یریدلپذ یهوا

 ییهایخانه نقاش یهاوارهید یروها و بر و در طاق میکنیشاهان قاجار را مشاهده م ینقاش ،نیشاه نش یهاوارهید یرو بر

 یاز ماجرا تیکه حکا میکنیو... را مشاهده م خایو زل وسفی ،و مجنون یلیچون ل ییهاتیعاشقانه و شخص یهااز داستان

 ییاروپا یبک نقاشثر از سأها متوارهیرنگ د یآب یهایپادشاهان و نقاش یسازریتصو وهیخانه دارد. ش نیساخت ا یعاشقانه

. باشدیم یسبک روسبه صاحب خانه دارد و  شهیاز پ تیحکا نینشتابستان وانیبر سردر ا یسماور و قور یهایو گچبر

 .شودیم دهیدنیز الن یم یها و کاروانسراهاو خانه زایبرج پ از نبرد ناپلئون بناپارت، ییهاینقاش آن، عالوه بر

 انیخانه نما ناتئیها و تزیفضا در نقاش نیا ریثأبود و ت رانیدر ا تهیو مدرن یخانه همزمان با نهضت روشنفکر نیا ساخت

 .است

 

  

 

 

فاطمه نیک فر -نیلوفر قدرت پور  

 شاه نشین خانه بروجردی ها



 

 

 

 

 

 

 عکس دسته جمعی بازدید از خانه بروجردی ها



 

 

 

 

 

  حمام سلطان امیر احمد

حمام سلطان امیر احمد بود. ابتدا راهنمای تور، خانم سمیعی، اطالعات مفیدی را مقصد بعدی گروه فراگیران،          

درباره این حمام بیان کرد و سپس طاهره فاضلی، عطیه سادات بصیری و بهمن سلطان احمدی به معرفی این بنای 

 تاریخی پرداختند که به شرح زیر است:

 

 تاریخچه حمام

برخوردار بودند و بعد از مسجد و مدرسه و مجموعه از  یادیز تیاز اهم یشهر یفضاها نیها در بمامح             

و الزم بود  شدندیگذر آب روان ساخته م ریدر مس ییها معموال در جامشدند. حما یمحسوب م یشهر یبناها نیمهمتر

 یجالب یحمام با هنرمند یاصل یبه بنا یترسدس ریها مسفاضالب آنها در نظر گرفته شود. در اغلب حمام یکه خروج

 سقف حمام سلطان امیر احمد



 

 

 

 

 

 شدیحمام باعث م یدرون یفضاها نیبه درون و هم در ب رونیهم از ب ییسلسله مراتب فضا نیا تی. رعاگرفتیصورت م

 ،یپس از قسمت ورودسرد  یهوا یو از ورود ناگهان ،و کنترل شود میمجاور تنظ یکه دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضا

 نهیسرب ای نهی. بگرفتیشکل م یدو کانون اصل نیو گرم خانه، حول ا نهیدر دو بخش ب والحمام معم یمجموعه فضاها

به هم  زیاز درون ن ند،داشت یانیم یبلندتر از فضا یها سطحبود. غرفه ییهاغرفه یمفضل و دارا یناتئیبا تز عیوس ییفضا

چهار گوش و  ایمعموال هشت گوش  نهیب یفضاشده بود.  هیعنوان کفش کن تعببه ییهاآنها حفره ریو در ز ندمرتبط بود

آن قرار  یدر باال بایز یکاریکاش ای یآجر ناتئیبا تز یقرار داشت، که گنبد یبود. در مرکز آن حوض یارهیبه ندرت دا

که کانون  یانیم یفضا نیرا به ا یاشدهفینور تلط ،یرنگ یهابا همان هندسه حوض با مشبک یو معموال روزن گرفتیم

بود  یو مکان تجمع شهر یشیرایپ یدرآوردن لباس، گفتگو، کارها یبرا یمحل نهیب یکرد. فضایها بود، وارد مغرفه هتوج

 ترعیو وس ترقیقسمت عم کی. معموال گرفتیانجام م یو نقال یخوانچون شاهنامه یخاص در آنجا مراسم یو در روزها

 مردان بود. و بزرگان و دولت انیمحل مخصوص اع نی. اگفتندیم نینش شاه آنبه  بود که اصطالحا

کنندگان پس از در بود. معموال استحمام انیبه نام م ییبخش حمام، فضا نیترگرم یعنیخانه به گرم نهیحلقه اتصال ب

 د،یبخشیبه فضا م یاگونهو حالت مه تابد،یکه از سقف م یخانه به گرما، رطوبت و نور کمرنگعبور از راهروها و ورود به گرم

 ارامندیب یگسن یسکوها یتوانستند رویکنندگان مداشت و استحمام یبرآهک ناتئیفضا معموال تز نیکردند. ایعادت م

 رو به کفربهبه نام گ یسفال یهالوله قیگرم از طر یها هواقسمت نیا ریدر ز و به استحمام و مشت و مال بپردازند.

و  یبکشآب گرم، ولرم و سرد بود، در قسمت آخر حمام جهت آ نهیها که معموال شامل سه خزنهیشد. خزیمنتقل م

. شدیورده مو شربت آ یآنها چا یو برا گشتندیبرم نهیکنندگان در خاتمه به بقرار داشت. استحمام یینها یوشوشست

 از یدر کنج تیاهمیو ب کیکوچک و تار ییضاکه امروزه در ف یکار دارد،یذهن را به خود مشغول م یدر خاتمه، سؤال

توان از  یم را هاپرسش نیداشته است؛ ا یلیتفص نیبه چن یازیچه ن رد،یگیمانند صورت م وسکیک ییدر فضا ایخانه و 

بود. اما  افتهین تیبه شکل امروز عموم یسازو گرم یآبرسان ساتیدرآن زمان تأس نکهیجوانب مختلف پاسخ داد. از جمله ا

 با شکوه نیچن ییفضا جادیبود، ا نیاگر چن رای. زستندیدارند، جامع ن قتیکه از حق یادست برغم بهره نیاز ا ییهاپاسخ

را  ینرمندهمه ه نینبود. و ا یازیباشد، نیجسم م یزگیکه همانا پاک یعمل انسان نیتریماد نیو پرابهت، جهت ا

 غفلت کرد دیته نبانک نیها، از اهمه پاسخ انیاست که در م لومقدر مع نیا .رندیبه کار گ یمذهب یتوانستند در فضاهایم

تذکر و  یبرا یالهیجسم را وس یوشوکردند، و شستیجسم او اعتنا م کم به قدردست یکه در آن زمان، به روان آدم

 دانستند.یروح م ریتطه

 



 

 

 

 

 

 

نقاشی دیوارهای حمام سلطان امیر احمد   



 

 

 

 

 

 

 عکس دسته جمعی بازدید از حمام سلطان امیر احمد

عطیه بصیری –فرشته فاضلی   

 حمام سلطان امیر احمد



 

 

 

 

 

 هاخانه طباطبایی

 .نددکر حرکت باییهاطباط یخیرتا خانه سمت به دهپیا یپا با انگیرافر ،حمدا میرا نسلطا محمااز  یدزدبااز  پس          

از  نفر شش سسپو  ختداپر نمکا ینا معرفی به ،سمیعی خانم ،هنمارا ابتدا ،یخیرتا ییباز یبنا ینا بهورود  مهنگا

 نیز رینهاا نگینو  نیادمر اسمیر ر،سلیمانتبا فاطمه، وزخفیرر بتالیزا ،قاجانیآ دستاا ادبهز ن،یوسفیا علی شامل انگیرافر

 :ندداد ئهرا ارا دخو تکمیلی تتوضیحا

 تاریخچه خانه

 .داز تجار خوشنام و معروف فرش در کاشان و از سالله سادات بو یکی ینطنز ییجعفر طباطبا دیمرحوم حاج س           

خانه و امر تجارت فرش بود که پس از پدر به کمک برادران به توسعه تجارت ییقاسم طباطبا دیفرزند ارشد حاج س وی

 ،در کاشان خانه اوشعب تجارت نائل شد و در عرض چند سال یریچشمگ یهاتیبه موفق راه نیبافت پرداخت و در ادست

جعفر با  دیافتتاح شد. معروف است که حاج س زیو هندوستان ن هیچون روس گرید یاز شهرها یاریاصفهان و بس ،زیتبر

حداقل نسبت به  انهیسال برداشت و یدیمف اریبس یهاگام نهیزم نیدر ا زیکشاور جیکشور به توسعه و ترو ازیتوجه به ن

، دوستمهمان ،سخاوتمند ،بلندنظر وی مردین اقدام کرد. آ رامونیکاشان و پ ،نطنز ،زواره ،نیینا یحفر دو قنات در شهرها

جعفر  دی. حاج سودچهار پسر و دو دختر ب یدارا شانیا و مهربان بود. برخوردخوش ،متواضع ،چارگانیدرماندگان و ب اوری

 خانه طباطبایی ها



 

 

 

 

 

و  ،که زن و دخترانش در سفر عتبات یمبتال شد و در حال دیشد دل دردپسر دومش به  یمراسم نامزد یبرگزار پس از

او را به  هجناز تشیاز جهان فروبست و بنابر وص دهید یبودند در سن شصت سالگ گرید یبرادران و فرزندانش در سفرها

 .دفن کردند لسالماینجف اشرف بردند و در واد

 میه دقت کنخان نیاتاق شاه نش بهیبود اما اگر به کت جری قمریه 1255تا  1250 یاهساله نیخانه ب نیساخت ا آغاز

 لیتکم اتمام و خیبلکه تارنیست ساخت خانه  خیتار ،خیتار نیکه ا میکنیرا مشاهده مهجری قمری  1294 خیتار

و مربوط به قبل  نیاز ا شیخانه را ب نیاز کارشناسان قدمت ا ین بوده است. بعضآ یجانب یاتاق و فضاها نیا یهاینقاش

مانده از زلزله ساخته یباق یهاخرابه یدوره قاجار رو یبا معمار یفعل یدانند و معتقدند که بنایم 1192از زلزله سال 

 مطلب است.  نیا دؤین خانه میاز دوره قبل در ا یثار ساختمانآشده است که البته وجود 

واضع و عمل ت یاز رو دیشا یگمنام نیاست و ا یخانه فقط نام معمار و استاد کار بنا خال یهایها و گچبربهیدر کت

ها به قولها و نقلاز کتاب یکه در برخ میمر ین معروف به علایمعمار یخالصانه معمار بنا بوده است. پس نام استاد عل

قبل  100 الس در حدود شانیا دیالبته شا .ستیندارد و مستند ن یزمان تیسنخ چیمده است هآخانه  نیعنوان معمار ا

از  وستهیپمختلف و بهم یهاخوشبختانه بخش هاییخانه را انجام داده باشد. در خانه طباطبا نیا یهااز مرمت یاپاره

 شده است. یزمرمت و بازسا ایمانده و  ید گذشته بر جانها به مانبخش یگذشته تا به حال حفظ شده و تمام یهازمان

  

 

فیروز الیزابت رخ -فاطمه سلیمان تبار  

طباطبایی ها تاریخچه و شاه نشین خانه  



 

 

 

 

 

  معماری خانه

با این خانه  و بخش مخصوص خدمه است. یرونیب ی،بخش اندرون سهمشتمل بر  هاییمجموعه خانه طباطبا            

خانه  یرشته قنات است. معمار 2و  ریبادگ 3(، نیرزمیسرداب )ز 4 اط،یح 4اتاق،  40 یمترمربع وسعت دارا 4700

خانه شامل اتاق پنج  یگرا است. قسمت اندرونباغچه، متقارن و درون دار و گودالحجاب یمعمار وهیبه ش هاییطباطبا

 نیکه ا دهندیم انیها هوا را در آن جرریکه بادگ ییهاسرداب یدر دو طرف آن و دارا اطیساده در مرکز و دو ح یدر

و  شتریآن ب یهابزرگتر و تعداد اتاق یضلع شمال غرب اطیبوده است. ح ییقسمت محل سکونت خانواده مرحوم طباطبا

مانند  زیاستاد معمار، به خانه ن دید میخواه م،یخانه نظر کن نیاست. اگر به دقت به ا ییمجزا ییرایپذ یسرسرا یدارا

 یماد یازهاین حجاب قرار داده و به همه در گانهیرا به درون برده و آن را از چشم ب هاییبایاست؛ ز ستهیانسان نگر کی

 یکاربرد یهابه شاخصه زیزمان ن نیکه اگر در ا یمدارو علم بایز یآن توجه خاص مبذول داشته است. معمار یو معنو

 یریشگیپ هانهیهز یاریوساز مرتفع شده و از بسدر عرصه ساخت هایاز نابسامان یاریآن در ساخت بناها توجه شود، بس

  خواهد شد.

کاربرد مهم  نشستن است و دو یهشتن به معنا شهیاز ر ی. هشتمیشویخانه م یها وارد هشتییطباطبابا ورود به خانه 

است.  رونیب یداخل خانه با هوا یهوا ییاز تبادل دما یریو دوم جلوگ یفضا اول حفظ حجاب خانه و قسمت اندرون نیا

کاشان  یهاخانه یعنصر تمام نیتریکه اصل میشویم یبزرگ مرکز اطیها وارد حآمدن از پله نییبا عبور از راهروها و پا

 خانه طباطبایی ها



 

 

 

 

 

 نیآن دارند. ا یو رو به سواست فضاها دور آن جمع شده  یخانه است و تمام یاجزا ریعامل وحدت سا اطیح نیاست. ا

 نیاگودال باغچه  تی. مزندیگویگودال باغچه م یسبک از معمار نیاست که به ا ترنییمتر از سطح کوچه پا 6 اطیح

 نیبودن از سطح زم ترنییپا نیدر ساخت خود خانه استفاده کرد و همچن توانیشده از گودال ماست که از خاک برداشت

 . کندیتر مراحت زیبه آب را ن یو دسترس شودیآن م یوارهایشدن خانه و د یحرارت قیباعث عا

 

 نشین خانهشاه 

اتاق  ،یرونیبخش ب یقسمت جنوب در. است بایو ز یخیخانه تار نیبخش ا نیباتریز ها،ییخانه طباطبا نیشاه نش          

 در .شودیباز م نهیآ وانیها وجود دارد( به اخانه گریبلند و هفت در )که به ندرت در د یبا سقف یقرار دارد اتاق نینش شاه

 یگچبر ،یمیاسل یسقف، نقاش یکارنهیبا آ یبندیزدی) یرانیا یمعمار یاز هنرها یهر نوع بایمجلل تقر عیتاالر وس نیا

گذار نام دارد که غالم ایتاالر، پاگرد  یهشت ضلع یهایورود .به کار رفته است رهیو غ یظهر گچ یهاپنجره ،یرشکریش

 نیها را در ابا احترام خدمه کفش ،یکار نیمهمانان و مراجع دیشا. کندیو هواکش عمل م هیسقف آن به صورت تهو

علت در  نیبه ا دیوکار صاحب خانه بوده و شابه عنوان حجره کسب نینش شاه .شدندیقسمت گذاشته و وارد تاالر م

فرش کاشان )لچک و  یهااز طرح یکیسقف بلند آن در اصل  یو گچبر یکارنهییقرار دارد که آ نهیآ وانیآن، ا یجلو

جانیبهزاد استاد آقا -علی یوسفیان  

 معماری خانه طباطبایی ها



 

 

 

 

 

طرح فرش،  نیا دیشا .است شدهیبا همان نقش پهن م یدر قسمت سطح آن فرش ایگو .محراب و ترنج( است ایترنج 

بر سطح و سقف  یتقارن عمود زیو ن داشته است یوکار وهم با حجره کسب یبوده از شغل صاحب خانه و تناسب ینماد

  .است شدهیم جادیا

اتاق خانه  نیترو مجلل نیترخاطر بزرگ نیبوده و به هم ژهیاز مهمانان و ییرایپذ یبرا یمکان تاالر نیا گریطرف د از

 کردهیو رنگارنگ م یتاالر را نوران یظهر گچ یهاپنجره یرنگ یهاشهیو به خصوص ش یجانب یاز راه فضاها آفتاب .است

است.  کردهیم جادیها ارا در شب یخوب ینورپرداز یالله شمع یسقف تاالر هم از راه لوسترها یکارنهیآ نیهمچن. است

 .است دهیطلبیرا هم م یخاص یهاتیخاص تاالر، هنرها و ظرف یکاربر

. باشدیمجزا م یهاقرار دارد و به صورت دو اتاق با درب نیجلوتر از شاه نش یکم (گوشواره ) لغاز ساختمان یهااتاق

برقرار است که  نیدو اتاق و تاالر بزرگ شاه نش نیا نیاست که ب یفضاها به خاطر تناسب نیا برایلفظ گوشواره  انتخاب

ختمان هم ن لغاز ساآبه  یمعماران سنت ،گریطرف د  از. ن استآو دو گوشواره در دو اطراف  انیدر م یصورت هیشب

 ختنیرو رفاز  یریگنبد و جلوگ و تحمل فشار قوس و یسنت یهااز موارد استحکام ساختمان و سازه یکیکه  ندیگویم

بوده که همراه  یزمانگوشواره به عنوان اتاق انتظار خدمه و مال یهااتاق نیا یکاربر ،سو گرید از طاق و گنبد بوده است.

 ت:اس قرار نیاز ا نیمختلف اتاق شاه نش یهاقسمت. مدندآیدادوستد به داخل خانه م ای یامر حسابرس یتاجران برا

 یخوب قیو عا ستندین ریفضاگ جهیو در نت شوندیباز و بسته م یصورت عمودهکه ب یارس یو پنجره ها ینیگره چ یدرها

خود  نیو ا نشستهیبزرگ مجلس در آن م شهیکه هم نی. صفحه بزرگ شاه نشروندیشمار مدر مقابل نوسانات دما به

ز خرده اکه  ینازک گچ یکه همانند تور مشبک یهاپنجرهبوده است.  و توجه به امر حرمت و منزلت تینشان از عنا

ارنگ همراه با نوع نور رنگ کیها  قرار گرفته و درب یمده و در قسمت باالآنازک گچ به دست  هیال کیو  زیر یهاشهیش

سقف اتاق  .است هیشب یرنگ یظرافت به پارچه تور و یپنجره از نظر نازک نیا ؛کندیم جادیخاص را ا یبرجستگ ویی بایز

مپا بوده که درون چراغ ال یزهایوآ قیاتاق از طر ییروشنا ایگو. باشدیم یکارنهآییو  یهمراه با نقاش یبندیزدیشامل 

سقف و بازتاب  یکارنهآییها در اند که از انعکاس نور شمعکردهیم زانیوآبه سقف  ریاند و با زنجکردهین شمع روشن مآ

 .شودیم کیتار یهاتاالر در شب نیا یبیتقر ییوشناباعث ر نیین به قسمت پاآ

 سرداب

و خانه حوض ،نیزمریز یهاقرار دارد و به نام منینشاتاق و  یمهتاب وانیا ریدر قسمت شمال و ز یسرداب مرکز         

همراه با  یبلند مرکز ریوجود بادگو  متر از سطح کوچه( 12 یال 10بودن سطح سرداب ) نییشبستان معروف است. پا

درجه  24معتدل )حدود  ییدما جادیباعث ا کندیهوا را به صورت منظم در سرداب پخش م انیکش که جرینا یهاکانال

 میبا ساخت ن نیهمچن. است شدهیدر فصل تابستان م یریدر برابر تابش آفتاب بلند کو ی( و پناهگاه خوبگرادیسانت

افراد  یخنک سرداب را برا یاستفاده از هوا شوند،یم دهینام «نینشریپ» ای« رو ریپ»در دو طرف سرداب که  ییهاطبقه



 

 

 

 

 

 لهیو به وس کندیتنفس عمل م ستمیو هواساز مانند س هیتهو نبه عنوا یسرداب مرکز ری. بادگسازدیسالمند ممکن م

 نیو رطوبت سطح زم آوردیخنک شده را در تمام سرداب به گردش درم ی، هوادکنو دست ینیزم ریکش زینا یهاکانال

بهم  یهااتاق ،یرونیدر غرب بخش ب .کندیم یریهم جلوگ منیاز نشست ساختمان و تاالر نش جهیکرده و در نت ریرا تبخ

ساخته  یغربو جنوب یها در جهت غرباتاق نیا است. یرونیبخش ب یتابستان-یوجود دارد که در اصل تاالر بهار یاوستهیپ

 درو  شودیم یشتریب یها باعث دوران و گردش هوااتاق نیسقف بلند ا دارند. یکمتر یریگآفتاب جهیاند که در نتشده

ها وجود دارد که با اتاق نیهم در ا یروبرو یهادرب فیدو رد .شودیم یریجلوگ طیاز محبوس شدن گرما در مح جهینت

که  ییهابا روش ییدر مجموع آشنا .شودیم انجام یعمل گردش هوا به آسان اط،یآزاد ح یباز شدن و ارتباط با هوا

 یهاو حضور در خانه هستندجالب و الهام بخش  اریبس بردند،یها در زمان خود به کار مخنک کردن خانه یگذشتگان برا

  آشنا کند. شتریب یمعمار یهایژگیو نیما را با ا تواندیم یخیتار

 

 حیاط خدمه

 ،طبل )بهاربند(صا، از جمله منزل خدمه یهایقرار دارد که قسمت یحیاط بیرون یحیاط خدمه در جانب جنوب         

ساده ، مجزا یخانه با سخاوت مکانسوخت و آذوقه در این بخش قرار داشته است. در واقع صاحب یمطبخ و محل نگهدار

خانه به خدمتکاران است. مطبخ در سمت دیگر بهاربند قرار از احترام صاحب خدمه در نظر گرفته که نشان یو زیبا برا

بزرگ اهل خانه است. بهاربند  یهایمیهمان یو تدارکات برا یها که محل آشپزها و اجاقبزرگ با طاقچه یمطبخ، دارد

در طبیعت  .بهاربند معروف استدلیل به حیاط همینچهارپایان و ماکیان بوده و به یدر تابستان و بهار مکان نگهدار

مثال بارز  ییا کبوتر یجعفر یهاشبکه ها تا کبوتر و پرستو فضا برایشان تعریف شده بود.یماه یقدیم از زندگ یهاخانه

 کردند.یم یبا یکدیگر زندگ یآمیزقدیم حیوان و انسان به صورت مسالمت یهاخانه یآن است. در طراح

نگین انهاری -سمیرا مردانی  

حیاط خدمه –سرداب   



 

 

 

 

 

  خانه تاریخی عباسیان

  یدزدبا زغااز آ پیش ماا. نددکر حرکت نعباسیا یخیرتا خانه سمت به انگیرافر ،طباطباییها خانهاز  یدزدبااز  پس         

 ینا ریکنا طحیادر  عباسی رانستور به اغذ فصر ربهمنظو قیقهد 14:30 ساعتدر  ،حالمرمتدر یخیرتا خانه ینا از

 بنتخاا بههاییذجا ،شیزموآ سفر ینا مانیز یتودمحد به توجه با که دبو ینا خانه ینا بنتخاا لیلد. شدندوارد  خانه

 ینا ،یگرد سوییاز . کنند یدزدبا یبیشتر یبههاذجااز  نستندامیتو انگیرافر ینابنابرو  نددبو یکدیگر به یکدنز که شدند

 هبهراز آن  نستامیتو وهگر که دبو اغذ فصر میزو  تخت با محلی یهااغذو  سنتی قسیاو  سبک با نیراستودارای ر خانه

 ببرد .

خانه طباطبایی ها عکس دسته جمعی بازدید از  



 

 

 

 

 

ای تاریخی که در حال مرمت و بازسازی بود. با ورود به خانه چهار پس از صرف غذا، گروه وارد خانه عباسیان شد، خانه

ترتیب به معرفی این فر، نیلوفر سالم تبریزی و بهمن سلطان احمدی، بهنام، رضا کرمینفر از فراگیران، امیرحسین نیک

 بنای تاریخی پرداختند که جزئیات آن به شرح زیر است:

 تاریخچه خانه

از نظر  یاسالم-یرانیا یمسکون یبنا نیباتریز افتیو نامزد در یرانیا یمعمار یاز شاهکارهاخانه عباسیان             

 است.  شده در آنانجام رینظیو ب عیبد یهاها و طرحینواز و گچبرچشم ناتئیکارشناسان، بخاطر تز

 

 خانه عباسیان

امیرحسین نیک نام –نیوفر سالم تبریزی   

معماری خانه عباسیان -تاریخچه    



 

 

 

 

 

 یعلو دمحمدیاهلل س تیپدربزرگ آ -ی تاجر کاش م،یبه درخواست حاج محمد ابراه یهجر 1245در سال  این خانه

سال  20بنا در حدود  نیساخته شد. ساخت ا - و بلور در کاشان ینیاز تاجران معروف چ "باغ دیس"معروف به  یبروجرد

هزار  7 یربنایبا ز ییمجموعه در فضا نی. استیدر دسترس نآن از معمار  یاطالعات چیسفانه هأو مت انجامیدطول به 

 .است اطیح نجپ یمترمربع در پنج طبقه ساخته شده و دارا

 نمای کلی خانه عباسیان



 

 

 

 

 

 عیوزارت صنا یمال یهمکار کاشان و با یخیو مرمت بافت تار ایاح یامنا ئتیتوسط ه 1374در سال  یخیخانه تار نیا

 .دیکشور به ثبت رس یدر فهرست آثار مل 2020با شماره  1377و مرمت شد و درسال  یداریو معادن خر

 یمعمار طورنیدر ساخت بنا و هم "گودال باغچه"به استفاده از سبک  توانیبنا م نیا یخاص معمار یها یژگیو از

 نیا یهنرمندانه در طراح یسازنهیقر نینقابدار اشاره کرد. همچن ایمحجبه  یبه اصطالح معمار ای و یدرونگرا و اسالم

 بایساختمان ز نیگشتن در ا با .اثر شده است نیشدن ا تراشکوهگرفته شده در آن باعث هرچه ب بکار یفصل یبنا و فضاها

 یها و تاالرهاشده، اتاقیکارنئیمتعدد و تز یهایاز هشت دیبازد نیآن و همچن یتو تو در یهاها و بخشو بزرگ و اتاق

ها، و با گذر از ها و سردابآب انبارها، حوضخانه نیو همچن نیشاه نش یهادلباز و باصفا، اتاق یهاوانیمجلل، ا نهیآ

مجموعه، به  نیدلگشا و سرسبز ا اطیسردرآوردن از ح تیعمارت و درنها یمخف یهاو اتاق یمخف یهاهرا یهاچهیدر

 برد. دیخواه یبنا پ نیا ییبایشکوه و ز

 

 

دسته جمعی بازدید از خانه عباسیان عکس  



 

 

 

 

 

 بازدید از کارگاه شعربافی

اشت، رفتند و از نزدیک دپس از معرفی بنا، فراگیران به کارگاه شعربافی که در طبقه اول این خانه تاریخی قرار            

از جمله  یشعرباف. است وانیح ایانسان  یو مو کیبار یمو یشَعر به معنابا استاد شعرباف و دستگاه شعربافی آشنا شدند. 

کار  نیه اب مردم و برزن یو در هر کو شدیانجام م یدستگاه لهیبه وس ش،یسال پ150 حدود است که یعیهنرها و صنا

چهار  یستگاه نساجدپارچه توسط  نیا بافتد. شویبافته م شمیپارچه است که با ابر ینوع یدر بافندگ شَعر. مشغول بودند

 استفادهی از نقشه خاص ،شودمیراه راه بافته  ای یالهیساده و م وهیکه به دو شآن، در بافت و  ردیگیانجام م یورد

لباس  یبرا در عرض و طول دو متر یسبز و گل ،یبادنجان زرد، ،یمشک ،یبنفش، زرشک یها. شعر ساده در رنگشودینم

د. وشیافته مب انیآقا لباس یمتر برا میو ن کیبه عرض دو متر و طول  و دیو سف اهیبه رنگ س یالهیم ها، و شعرخانم

در کاشان و  زین یمشیاست. بافت شعر ابر جیرا یبافندگ یهاکارگاه در سر و ته پارچه در یینشان طال درجِ نام بافنده با

  .بوده است جیو اصفهان را زدیآن در  یپشم نوع

 مسجد آقا بزرگ

پیش ای به مسجد تاریخی آقا بزرگ کاشان رسید. دقیقه 10پس از خروج از خانه عباسیان، گروه با طی مسافت             

ه به شرح زیر کو پس از ورود به مسجد، بهمن سلطان احمدی و علی اکبر دیوبند به معرفی این بنای تاریخی پرداختند 

  است:

محمد شاه  باملقب به آقا کوچک   ینراق یمال محمد مهد و درخواست مالقاتتوان حاصل را میمدرسه آقا بزرگ کاشان 

 یسنگ بهیتوان از کتیمطلب را م نی(. امحمد شاه لقب آقا بزرگ را به ایشان دادنددیدار  نی)در ادانست قاجار در کاشان 

عادل محمد شاه قاجار خلداهلل ملکه و احسانه  شاهبحکم محکم شاهن ،یوالباقه"مشاهده کرد.  یدر مدرسه به خوب بر سر

کاشان به موجب  یو دباغ یقصاب یوانیمنال د ینراق یآداب حجه االسالم مال محمد مهد فیحسب بخواهش جناب شر

به علت زلزله  هجری قمری 1192. کاشان در سال " 1256معاف شد.  یوانید فیمقرر آمده از تکال فیفرمان مبارک بتخف

شود. مدرسه آقا یبنا م نیالدخانقاه و مسجد خواجه تاج یهارانهیو یبر رو زیمدرسه آقا بزرگ ن شود.یم رانیو بیمه

ست که تا ا ییهاشاخصه یمدرسه دارا نیدانست. ا یدوران اسالم یمعمار یاز شاهکارها یکی عنوانبهتوان میبزرگ را 

قبله است. قبله در  یریکردن از مکان قرارگ یچیپها سریژگیو نیاز ا یکینشده است.  دهید رانیا یاز آن در معمار شیپ

مدرسه با باز  نیگنبدخانه باشد. اما در ا یدر راستا دیبنا با یگنبد و جهت کل یریمکان قرارگ  نگاه اول با توجه به

 نیا ی. براستی اگرید یمطلب به نمازگزاران است که قبله در سمت و سو نیا یایجهات گنبدخانه گو یگذاشتن تمام

است.  را بنا کرده یبه خط ثلث از سوره شمس و اعل ییهابهیبا هنر مقرنس و کت بایز اریبس یدر کنار گنبدخانه محراب ارک

 نکات بارز مدرسه پنج طبقه بودن جبهه  گریبوده است. از د نیزم تیابتکار محدود نیا لینکته اشاره کرد دل نیا دیالبته با



 

 

 

 

 
 

 نمای کلی مسجد و مدرسه آقا بزرگ



 

 

 

 

 

رداب هستند س یکاشان که دارا یهاخانه یالگو وجود ندارد. براساس الگو نیا یگریمدرسه د چیآن است که در ه یشمال

ست. استفاده از آن را خنک کرده ا یهوا یجانب یرهایفضا قرار داده شده است و از بادگ نیدر ا زیمدرس مدرسه ن یفضا

 یاطیدا و حمسجد ج یها را از فضاحجره طلبه یگودال باغچه فضا نیبر منظر مدرسه افزوده است. ا زیدال باغچه نوگ

 فراهم آورده است. یش آنهاآسا یمستقل برا

شویی اردهال، از جمع فراگیران در ادامه، شبنم رمضانی پس از ارائه توضیحاتی درباره مراسم مذهبی کاشان نظیر قالی

 جدا شد.

 

 

 

  

 

 

مسجد و مدرسه آقا بزرگعکس دسته جمعی بازدید از   



 

 

 

 

 

 

 حمام فین کاشانباغ و 

پس از خروج از مسجد، برخی از فراگیران به خرید سوغاتی پرداختند و بخش دیگر منتظر آمدن اتوبوس شدند.           

دلیل کمبود وقت و کوتاهی روز، بازدید از تپه بهدقیقه کاشان را به مقصد تهران ترک کرد.  17:20اتوبوس در ساعت 

های دلیل، آن دسته از فراگیرانی که مسئول معرفی این جاذبههمینسیلک و بازار و حمام فین کاشان کنسل شد و به

شده توسط ائهتاریخی و گردشگری بودند در مسیر بازگشت به تهران و در اتوبوس به ارائه کار خود پرداختند. اطالعات ار

درباره اثر تاریخی حمام فین کاشان از این قرار  و نیلوفر نورزیان امید کشوری ،امیرمحمد صفری، کیمیا همدانی رجا 

 است:

 باغ فین

از آن  که عمده، آب روان یهایغرب کاشان واقع شده است و به خاطر درختان و جو یلومتریک 6در  نیاغ فب       

متر مربع وسعت  33000باغ حدود  نیاشود. محسوب می کاشان یدنید یهااز جاذبه ،شودیم نیمأت هیمانیچشمه سل

وبندعلی اکبر دی -بهمن سلطان احمدی  

 مسجد و مدرسه آقا بزرگ



 

 

 

 

 

 یاز جمله مجراها یرانیباغ ا یهایژگیتمام وو از مرتفع احاطه شده  یهابلند و برج یوارهایدارد که دورتا دور آن با د

 برخوردار است.آب، درختان سرسبز و کوشک 

و  یوصف یدو کوشک با شترگلو نیا تیوجود دارد که اعتبار و اهم یشاه یو فتحعل یمحوطه باغ کوشک صفو درون

وزه مباغ وجود  نیمحوطه ا صیه خصالبرابر شده است. از جم نیفردش چندبهمنحصر یهایژگیو لیحوض جوش به دل

 نیباشد. ایام بوده منظ ریخان ام یتق رزایم ای ریکب ریماز آنها قتلگاه ا یکیکتابخانه و دو حمام بزرگ و کوچک که  ،یمل

 یبرتر نیا لیلدبودند و آن شاه از افراد بارز  یشده که شاه عباس بزرگ و فتحعلیمحوطه در ادوار متفاوت استفاده م

شده  ساخته هیکه در دوره زند یمخانیخلوت کر نیدو ساخته شده و هم چن نیاست که به دست ا ییهاکوشک جادیا

 .است

 حمام فین

 یهجر 1230 ید 20شاه قاجار در  نیصدراعظم ناصرالد ر،یرکبیام خانیتق رزایقتل م لیدل به نیحمام ف        

. دهستن دو حمام وجود دارد که به حمام کوچک و بزرگ معروف نیباغ ف یقسمت جنوب در .مشهور است یدیخورش

شاه  یفرمان فتحعلبه هیحمام بزرگ در دوران قاجار و نیباغ ف  هیاول یو همراه با بنا هصفوی حمام کوچک از آثار دوره

ال قدمت س 500است که حدود  نهیدر قسمت خز یمیقد یوجود هفت کاش ،حمام نیتوجه انکته قابل .است ساخته شده

نداشته و سبب  یبارز یژگیو ،یمعمار ثیاز ح لیدلنیهمبهو حمام به منظور استفاده خدمتکاران ساخته شده  نیدارند. ا

ان خ یتق رزایاست که م یهمان مکانکوچک  حمام است. وستهیاست که در آن به وقوع پ یخیتار یدادیشهرتش رو

در آن به  یدیخورش یهجر 1230ماه سال  ید ستمیشاه قاجار، در ب نیصدراعظم ناصرالد ر،یرکبیمعروف به ام یفراهان

مرمر  یم سنگ هامشروطه، اشرار تما ین دوباره فراموش شد و در دوره و حمام آ نیواقعه، باغ ف نیاز ا پس. دیقتل رس

 .باغ و حمام را به غارت بردند یو مصالح گران بها

شاه قاجار ساخته شده است. البته در کنار ساخت  یو به دستور فتحعل هیقاجار یحمام بزرگ، در دوره  ای یحمام سلطنت

 ییاز رونق افتاده بود به دستور شاه مرمت کردند. از آن جا یدوران صفو انیکه پس از پا زیحمام کوچک را ن د،یحمام جد

 یهادارد و ستون تیاهم یدربار ساخته شده است، به لحاظ معمار زرگاناستفاده فرماندهان و ب یکه حمام بزرگ برا

تر کینزد یکه به ورود اول نهیدارد. سرب نهیحمام بزرگ دو سرب است. ییالعاده تماشافوق آنشده یمرمر و سقف نقاش

مشبک که به باغ باز  یاهیبه کاش نیمز ییرهایوجود نورگ نهیسرب نیدارد. در ا یوارید یدر انتها و بخار ییاست، سکو

دارد که  یدر ضلع شرق یتردد ریو مس انهیدر م یدوم، حوض نهیکرده است. سرب جادیرا ا یریانداز دلپذشوند چشمیم

محل  نه،یخانه، آبنما، خزگرم ،یشامل ورود ییهااز حمام ها قسمت کیر هر د است. نهیسربتر از سطح نییکف آن پا

 پوشانده –ساروج  ای آهک ماسه، –مخصوص  یرطوبت قیها با عاحمام وارید خورد.ی)رختکن( به چشم م نهینظافت و سرب

باغ  دو حمام موجود در مجموعه نیا دارد. ییبایز یاست و معمار یادیز یها و راهروهاداالن یحمام دارا نای. است شده



 

 

 

 

 

حوضچه،  مروزه،به اصطالح ا ای نهیخز هستند. یانهیبه صورت خز ن،یزم رانیا یخیتار یهااز حمام یاریمانند بس نیف

  .افراد بوده است یوشومحل نظافت و شست

 یو خارج یجهانگردان داخل شیمورد ستا یهستند که در دوران صفو یکاشان، از جمله آثار باشکوه یخیتار یهاحمام

ها حمام نیا «.هستند زی، خوب و تمیالعاده عالکاشان فوق یهاگرمابه»:دیگویم یکه شاردن فرانسو یبه طور ده،یگرد

 .دیآیه شمار مشهر )مسجد، بازار، خانه، حمام، آب انبار( ب یاصلاز پنج عنصر  یکیخاص  یهایژگیو یعال یبا معمار

ساله،  چند یتالش ی. در پدیبه ثبت رس رانیا یدر فهرست آثار مل یدیخورش 1314آذرماه سال  15در  نیحمام ف یبنا

 یجهان راثیدر آن مجموعه قرار دارد، در فهرست م زین نیرا، که حمام ف نیباغ ف ،یالدیم 2011در سال  زین ونسکوی

 زیخود دوباره مرمت و پس از آن ن هیدو حمام بر اساس طرح اول نیا یشمس یهجر 1344سال  در .ثبت کرد ونسکوی

 شدند. یو بازساز ریبارها تعم

 

 



 

 

 

 

 

 تپه سیلک

 فر نیز مطالبی را درباره تپه باستانی سیلک ارائه دادند که از قرار زیر است:در ادامه سفر، هاتف گیالنی و رضا کرمی       

 نیاند، اشده لیبلندتر تشک یتر و جنوبکوتاه یبخش شمال کاشان قرار دارند و از دو یغربکاشان در جنوب لکیس یهاتپه

سال  7500ود اند و به گفته کارشناسان از حدبوده یسکونت انسان عصر نوسنگقابل یهانیسرزم نیتریمیقد وها جزتپه

ردکاوش قرار مو ی،باستان شناس فرانسو ،رشمنیابتدا توسط گ پهت ند،اهستیزیمحل م نیدر ا شیسال پ 3000تا  شیپ

ه خود کاشف ک رشمنیکه گ شودیم یگوراتیمجدد متوجه ز یپس از بازرس یرزادیبعد استاد ملک شهم انیو سال ردیگیم

 .ستو محکم ا یافهم ک شانیا لیدارد اما دال یمخالفان یرزادی، هرچند نظر جناب شهمه بودنبرد یبود به آن پ لیچغازنب

جامعه  شرفتیفلز با پ وبعدها در عصر مفرغ  ه بود اماساده ساخته شد اریبس یی این تپهابتداهای خانه ی،معمار از نظر

و  یا دستمحصوالت آنها ابتد .استادان صنعت سفال بودند از لکیس مردمان .خود گرفته ب یتردهیچیها شکل پخانه

شاورز و دامدار درمحل نشانگر ک یدام یهاوجود استخوان .دیسبه اوج بلوغ خود ر یخشن و بعدها با اختراع چرخ سفالگر

راف تپه نشان و وجود دو قبرستان در اط کردندیو کف خانه دفن م ریآنها ابتدا مردگان را در ز .است نیبودن ساکن

 یهاقبرستان متوجه وجود رشمنیکه گ ییتا جا شودیعوض م یکلطوربه لکیس نیبعد مراسم تدف انیسال دهدیم

  .شودیم یو کارگر یمخصوص طبقه اشراف

 



 

 

 

 

 

 بازار کاشان

 شهرام جمشیدیان نیز مطلبی را درباره بازار کاشان ارائه داد که به شرح زیر است:          

الملک کمال دانیافضل و م بابا یابانکاشان در امتداد شرق به غرب در تقاطع  خ ی بازاردنید و یو سنت یخیمجموعه تار

شود. این یم زیاش متماوستهیکوچک بهم پ یو گنبدها یاچشمه یهاکه با طاق استشده تا حدود دروازه دولت واقع 

 یخیتار یبنا 40 یدارااست  قاجارو مخصوصا  هیزند ،هیصفو یخیسه دوره تار ادگاریمترمربع که  2600با وسعت بازار

 ،داشته( یفروش یکه نقش کل یا)تجارتخانه خان یداالن سرا ،دسته )صنوف مختلف( ،بازار( یاصل ری)مس شامل راسته

 ،تجارتخانه( ای)مرکز چند سرا  مچهیت ،اجناس( یانجام کار مختلف رو ایو انبار کاال  یورآعجم یبرا یکالنبار)محل ایخانبار 

 ،د(نپردازیم یدوزو سوزن یزرگر مانندف یو ظر یهنر یبه انجام کارهادر آن، که درب مستقل دارد و  ی)محل هیصریق

 مچهیت چهار گوش، یسرا ب انبار،آ یسرا ه،یصریق ها،زرکش حمام خان، ها،ینراق یگمرک و نوسرا یکاروانسراها ها،دکان

 یسرا دوزها،ها، مسجد کفشیزیو مسجد تبر مدرسه دآقا،یس مچهیت الدوله،نیو معروف ام بایز مچهیحاج محمد صادق، ت

 یلقاع و ضرابخانه که هر کدام تو دوره مختلف بزازها،رنگرزها، ها،مسگرها، بازار زرگرها، کفاش بازار ر،ی، درب زنجاتیز ملک،

 .اندبنا شده

 

 



 

 

 

 

 

بخصوص  هین مربوط به زمان صفوآرونق  یول رسدیم ین به سلجوقآپس از  و هیبولآبازار کاشان به دوران  یاصل قدمت

 .رسدیشاه م ین به زمان فتحعلآ سیسأت خیشاه عباس است و تار

 :مضمون است نیبه ا تیب کیسر در ضرابخانه  بر

 و هشتاد و هشت شد معمور هشتصد - بسال ادشیچو کرد بن قینفع خال به

 شده است. یثبت مل 1284شماره ه ب یشمس 1355 وریشهر 8مجموعه در  نیا

 پایان سفر

کوتاهی و ماه توقف ، اتوبوس در مرکز مهرراهدرمیان  کاشان را به مقصد تهران ترک کرد. 17:20در ساعت توبوس ا        

 یقاآ هنماییراهاد و به پیشن از اتمام ارائه فراگیران باقیمانده،پس  و سبپس باردیگر به سمت تهران به حرکت درآمد. کرد

 سپس. شوند شناآ ستوبودر ا انمسافر دنکر مسرگر هنحو با تا ندداد صختصاا زیبا هبرا  لحظاتی انگیرافر ریمنصو هشا

 . شد ییاپذیر هبمیوو آ کیک با انگیرافر همهاز 

 یهنماره رادو انگیرافر شیزموآ سفرترتیب ین بدو  سیدر انتهر لیعصرو انمید به 21:30 ساعتدر  ستوبوا م،نجااسر

 .مدآ به پایان E وهگر دیجهانگرو  دینگرایرا رتو

 زارش تصویری سفرگ

 

 

 

 

 

 صبحانه



 

 

 

 

 

  

 آب انبار نوش آباد



 

 

 

 

 

 

 نهار

بروجردی ها خانه   



 

 

 

 

 

  

بروجردی ها خانه   



 

 

 

 

 

  

 نمای کلی داخل حمام سلطان امیر احمد      



 

 

 

 

 

  

 ورودی حمام سلطان امیر احمد      

 داخل حمام سلطان امیر احمد      



 

 

 

 

 

 

 

 

خانه طباطبایی هاجلوی سرداب   

 خانه طباطبایی ها



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

  

 اصطبل خانه طباطبایی ها

 نهار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خانه عباسیان

محلی کاشانغذاهای – سماقکوفته  –هویج امی ش  



 

 

 

 

 

  

 در مسیر بازگشت

 آخرین عکس و پایان سفر



 

 

 

 

 

 جدول اطالعات تور

   نام دوره :

 (داخلی و بین المللی) گروه-راهنمای ایرانگردی و جهانگردی

 فنون و مهارت های تورگردانی  و فن بیان عنوان درس

 تورآموزشی کاشان عنوان تور

 1398دی ماه  13 تاریخ تور

 یوسف شاه منصوری استاد راهنما

 الهام سمیعی راهنما

 اتوبوس وسیله نقلیه

  راننده تور

 لیست فراگیران
 شبنم رمضانی

صالح الدین 

 توتونچی

 عرفان

 یحیی زاده
 برزگرنعیمه  شقایق صدیقی

محمد سعید 

 مروارید

 الیزابت

 رخ فیروز 

معصومه 

 گرامی
 شیما فتحی

 امیرمحمد

 صفری 
 طاهره فاضلی

 بهمن 

 حمدیاسلطان 

محسن 

 احمدی
 سمیرا مردانی

 نیلوفر 

 قدرت پور

نیلوفر 

 نوروزیان
 نگین انهاری علی یوسفیان

 کیمیا 

 همدانی رجا
 فاطمه نیک فر امید کشوری

 نیلوفر 

 سالم تبریزی

 بهزاد 

 استاد آقاجانی

عطیه سادات 

 بصیری
 مهسا سلطانی کیالنی هاتف

شهرام 

 جمشیدیان

علی اکبر 

 دیوبند

 رضا کرمی فر
امیرحسین 

 نیک نام

 فاطمه 

 سلیمان تبار

یاسمن 

 جدیدی
 میالد ولی پور

علی حسین 

 سبک روح
 عاطفه عمویی

 

 

 

 


