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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

اوایل اردیبهشــت ماه، شهرهای 
مختلفی را که برای سفر یک هفته ای 
مناسب باشــد، بررسی کردم و نهایت 

کاشان را برگزیدم.
سفری یک هفته ای با تمام جزئیات 
را برنامه ریزی کردم و آماده  رفتن بودم 
که اتفاقی افتاد و همه چیز به ناگهان 
برهم ریخت.  مشکلی که پیش آمده 
بود تمام انرژی و ذوق و شوق مرا برای 

این سفر از بین برده بود...
به خودم نهیــب زدم که اتفاقات و 
مشکالت همیشه هســتند و باید در 
قبال آن ها برخورد مناســبی داشته 

باشم.
با هتل ها و اقامتگاه های بومگردی 
زیادی در کاشــان برای رزرو صحبت 
کردم تا آنکه باالخره یکی از آن ها برای 
دو شب توانســت یک اتاق یک تخته 
برایم کنــار بگذارد و وقتــی خیالم از 
بابت هتل آسوده شــد بلیط اتوبوس 

خریداری کردم...
اتوبوس بــا تاخیری یک ســاعته 
حرکت کرد. شب رو بود. صبح با صدای 
بارانی که به دل کویر فرود می آمد بیدار 
شدم و متوجه شدم به نزدیکی کاشان 
رسیده ام. ســاعت حدود هشت صبح 
بود که به کاشان رســیدم و با دعوت 
یکی از همکاران و دوستانم برای صرف 
صبحانه به اقامتگاه بومگردیشان رفتم.

بعد از صرف صبحانه و هم صحبتی 
با دوســتان و همکاران به هتل محل 
اقامت خــودم رفتم و بــه دلیل اینکه 
ســاعت تحویل اتاق ها 14 است فقط 
چمدانم را تحویل امانات هتل دادم و 
خود نیز برای گشــت و گذار به داخل 

شهر رفتم...
اولین مکان، مسجد آقابزرگ

اولین مکانــی که بازدیــد کردم 
مدرسه و مسجد آقا بزرگ بود که تنها 
چند صد قدم با هتل محل اقامت من 

فاصله داشت...
این مسجد که برای تحصیل طالب 
در زمان قاجار ســاخته شــده دارای 
زیبایی های زیادی هســت و یکی از 
جالب تریــن ویژگی هــای آن بودن 
میخ های در نفیــس آن به تعداد آیات 

قرآن است.
برای توضیح بیشتر بد نیست اشاره 
کنم که این بنا یکی از آثار زیبا و باشکوه 
دوره قاجاریه و  پادشاهی محمد شاه 

قاجار است، و به سبک مدرسه چهارباغ 
و صدر شــهر اصفهان ســاخته شده 
مسجد و مدرسه ای اســت که از نظر 
استواری و استحکام تا به امروز وضعیت 
مناســبی دارد. ســاختمان مسجد و 
مدرســه آقا بزرگ با هزینه و سرمایه 
شــخصی حاج محمد تقــی خانبان 
در نزدیکی بقعه خواجــه تاج الدین و 
محله ای که به نام خیابان آقابزرگ است 
و از خیابان فاضل نراقی کاشان انشعاب 
پیدا می کند، واقع شــده است که در 
حقیقت در محــدوده بافت تاریخی و 
ساختار کهن شهر قرار دارد. این بنای 
عهد قاجار پس از مدت هشــت سال 
سرانجام در سال 1۲۶۵ ساخت آن به 

پایان رسید.
این مجموعه شامل صحن مرکزی، 
شبستان ها، ســردر و هشتی ورودی 
و مقصوره اســت. اما مدرسه آقا بزرگ 

دارای بادگیرهایی اســت که نشانگر 
بکارگیــری عناصر اقلیمی اســت. 
گنبدخانه مسجد به روی ۸ پایه بزرگ 
قرار گرفته که در طرح مســجد های 
قدیمی کشــورمان قرار گرفتن گنبد 
به روی پایه های آزاد به ندرت مشاهده 
می شود. این طراحی علمی و معماری 
دقیق ســبب ایجاد هــوای خنک در 
محوطه گنبدخانه در فصــل گرما و 
تابســتان  داغ مناطق کویری شده که 
دقت و هوشمندی طراحان و معماران 

مسجد را می رساند. 
زیبا و شکوه یک خانه تاریخی

بعد از مســجد آقا بزرگ نوبت به 
یکی از مشهورترین خانه های تاریخی 

کاشان رسیده بود. 
این خانه عالوه بر زیبایی و شکوهی 
که دارد به دلیل دارا بودن بادگیرهای 
منحصر به فردش بســیار محبوب و 
مشهور است و در ســال های ۲۰1۵ 
و ۲۰1۶ از نظــر محبوبیــت جاذبه 
توریســتی به انتخاب برتر یونســکو 

رسید. 

مالک این خانه حاج ســید حسن 
نطنزی بوده که روزی عاشق دختر حاج 
سید جعفر طباطبایی می شود و حاج 
طباطبایی برای او شرط می گذارد اگر 
خانه ای در حد و شان خانه طباطبایی ها 
بسازد با ازدواج وی با دخترش موافقت 
می کنــد و بدین گونه شــد که حاج 
سید حسن نطنزی این خانه زیبا را با 
نقاشی هایی که زیر نظر کمال الملک 
طراحی و اجرا شده بود ساخت و به عقد 

دختر طباطبایی ها در آمد.
بعد از بازدید از خانه رویایی و پر از 
عشق بروجردی نوبت به خانه ی پدری 
عروس خانم، یعنی خانه طباطبایی ها 

رسید.
خانه ای بســیار زیبا و با شــکوه با 
حیاط  و اندرونی و بیرونی های بسیار...

ظهر شده بود و گرسنه بودم. برای 
صرف ناهار خانه تاریخی عباسیان را 
انتخاب کردم تا هــم خانه ی تاریخی 
دیگری در کاشان را بازدید کنم و هم 

غذاهای محلی کاشان را امتحان کنم.
قســمتی از خانــه عباســیان به 
کافی شــاپ، شــربتخانه و رستوران 
تبدیــل شــده و یکــی از بهتریــن 
انتخاب هایــی بود که می توانســتم 

داشته باشم.
هوا که تا آن زمــان آفتابی و مانند 
تابســتان بود بعد از شروع شدن باران 

به شدت سرد و کامال زمستانی شد.
بعد از ناهــار و در باران بــه موزه 
اســباب بازی و عروســک ها رفتــم. 
موزه ای که می توان ساعاتی را فارغ از 
زندگی روزمره شد و به دنیای زیبایی 
کودکــی بازگشــت. عروســک ها و 
اســباب بازی های موزه از زمان ایران 
باستان تا زمان معاصر و همچنین ملل 
را شامل می شــد که جذابیت آن را دو 

چندان می کرد.
بعد از بازدید از موزه عروســک ها 
باران قطع شد و در هوای مطبوع بعد 

از آن به حمام سلطان امیر احمد رفتم.
حمام قاجاری ای که نقاشــی ها و 
کاشیکاری های بســیار زیبایی دارد 
و از آن زیباتر شــاید به نوعی پشــت 
بام این حمام باشــد کــه نمایی ۳۶۰ 
درجه از کاشــان دارد و روی پشــت 
بام نورگیرهای این حمــام قراردارند 
و محبــوب بســیاری از عکاســان و 

گردشگران است.
من هم مانند همه کســانی که به 
کاشان سفر می کنند دقایق زیادی را 
بر روی پشت بام این حمام گذراندم و 
از نسیم خنکی که وزیدن گرفته بود و 
صدای گنجشک هایی که بعد از باران 

به هیاهو آمده بودند لذت بردم.
عصر شــده بود و بعد از بارانی که 
آمده بود کمی احســاس خستگی و 
ســرما می کردم. پس به هتلم رفتم و 
اتاقم را تحویــل گرفتم. هتل من مثل 
اکثر هتل های کاشان خانه ای قاجاری 
بود که بازســازی اش کرده بودند و به 
همین خاطر اتاقم هم سبک و سیاق 
سنتی و قدیمی داشت که برایم بسیار 
خوشایند بود. ســقفی بلند و هاللی 
شکل، با درب های چوبی و شیشه های 

رنگی...
بعد از کمی رســیدگی به کارهایم 
همانطور که به غــروب آفتاب از میان 
شیشــه های رنگی درب اتاقم چشم 

دوخته بودم ساعاتی به خواب رفتم.
وقتی بیدار شدم ســاعت 9 شب 
شــده بود و دلم نمی خواست حاال که 
تنها دو روز در کاشــان هستم وقتم را 
به ماندن در هتل بگذرانم. این شد که 
پس از پرس و جو متوجه شدم خیابانی 
که منتهی به باغ فین می شــود یعنی 
خیابان امیرکبیــر؛ یکی از پاتوق های 
شــبانه ی مردمان این شهر است و در 
آن جا آش ســنتی کاشــان به همراه 

باقالی می فروشند.
پس با تاکسی تلفنی به آن جا رفتم 

و پس از کمی قدم زدن در نزدیکی باغ 
فین آش خوشمزه کاشانی را امتحان 

کردم و مجدد به هتل بازگشتم.
وقتی به هتل رســیدم بعد از کمی 
استراحت، به حیاط رفتم و بر روی میز 
و صندلی چوبی که قرار داشت نشستم 
و تک شمعی که بر روی کیک کوچک 
کارخانه ای روشــن کرده بودم در دل 
سکوتی که هتل و شهر غرق آن شده 
بود و زیر نور ماه و صدها ســتاره؛ پس 
از آرزو، فوت کردم و اینگونه شــد که 
بیست و چهارمین شمع زندگی من در 
همان جایی خاموش شــد که دوست 

داشتم. در سفر.
تپه های سیلک 

روز دوم ســفرم را با تپه باســتانی 
سیلک آغاز کردم و شــانس و افتخار 
این را داشتم که هم صحبتی ای با آقای 
اعتماد داشته باشم. کسی که مرمت 
را از کودکی نزد گریشــمن فرانسوی 
بزرگ آموخته بود و برای تپه ســیلک 

زحمت های فراوانی کشیده بود.
تپه های ســیلک کاشان تاریخچه 
ای دور و دراز دارد، حدود ۵ هزار سال 
قبل مردم غار نشینی که در فالت ایران 
زندگی می کرده اند به خاطر تغییر اکو 
سیستم و شرایط آب و هوایی تصمیم 
گرفتند تا به ســمت دشــت ها بروند 
چون شرایط در دشت ها از نظر وجود 
مزرعه بهتر بود آن ها این کار را انجام 
داده و برای همیشــه به دشت ها روی 
آوردنــد و بعد از آن هــم کم کم عصر 
پیشرفت شروع شد. باستانی شناسان 
در این مورد کند و کاوهای زیادی انجام 

داده اند و به این نتیجه رســیده اند که 
قدیمی ترین مردم دشــت نشین در 
واقع همان مردمی بوده اند که در جایی 
به نام سیلک در نزدیکی کاشان زندگی 
می کرده اند. تاریخچه آن ها به ۷ هزار 

سال پیش می رسد.
جالب اســت بدانید کــه تپه های 
سیلک در واقع عبادتگاه مردم باستان 
بوده است و مانند بسیاری از سازه های 
مذهبی دیگر آن زمان شــکلی هرمی 
داشــته اســت، این تپه ها از گل رس 
و سفال ساخته شــده اند. باید بدانید 
حتی تا یک قرن پیش هم کســی از 
وجود چنین تمــدن بزرگی اطالعی 
نداشــت، تا این که حدود ۸۰ ســال 
پیش بعد از ســیلی که در زمین های 
کشاورزی کاشان رخ داد، این منطقه 
ی تاریخی بیرون افتــاد. در جریابن 
این نمایان شدن، باستانی شناسان و 
دانشمندان و محققان به این منطقه 
رفتند تا اطالعات بیشتری در مورد ان 
به دست بیاورند و بعد از حفاری هایی 
که انجام دادند تعداد زیادی اشــیای 
ســفالی مربوط به آن زمان و تعدادی 
از ابزارهایی که در آن دوران بین مردم 
سیلک استفاده می شده است و رواج 

داشته است را پیدا کردند.
غنای فرهنگی و تاریخی این منطقه 

و به دست آمدن اشیای پر ارزش در آن 
باعث شد تا طبق معمول افراد سودجو 
و کالهبردار هم پایشان به این منطقه 
باز شود. افراد غارتگر این گنجینه های 
پر ارزش و گرانبها را که مربوط به کشور 
است به یغما بردند و به دالالن عتیقه 
جات فروختند و بسیاری از این اشیا که 
نه فقط متعلق به کاشان بلکه متعلق 
به همه ی مردم ایران اســت و نمادی 
از تاریخ کهن کشور هســتند از ایران 

خارج شدند.
همه  این اتفاقات وحشــتناک که 
»افراد تهی از فرهنگ« عامل آن بودند 
باعث شــد تا شــخصی غیر ایرانی در 
خارج از کشور دلسوز شود و برای نجات 
بقیه ی آثار پر ارزش به ایران بیاید. این 
شخص کسی نبود جز رومن گیرشمن 
که یکی از باســتان شناسان برجسته 
ی موزه لورر پاریس اســت. گیرشمن 
کارهای زیادی را در تپه های ســیلک 
کاشــان انجام داد تا بتواند این میراث 
تاریخــی را حفظ کند اما متاســفانه 
حتی تا سال 1۳۸۰ هم نه تنها او چندان 
جدی گرفته نشــد بلکه حتی بعضی 
از زمین های ســیلک بــه زمین های 
کشاورزی تبدیل شد! متاسفانه حتی 
تا به امروز هم این تپه های تاریخی بی 
مهری های زیادی دیده اند و بســیار 

مورد تخریب قرار گرفته اند.
حمام تاریخی خان 
و تیمچه امین الدوله

بعد از تپه سیلک به دل بازار سنتی 
کاشــان رفتم و در میــان حجره ها و 

مغازه هایش ساعت ها قدم زدم.

از حمام تاریخی خان و همینطور 
تیمچه امین الدوله که در بــازار قرار 
دارند بازدید کردم و برای ناهار بازهم 
به خانه تاریخی عباسیان بازگشتم و 
کوفته سماقی که یکی از معروف ترین 
غذاهای سنتی کاشان است را سفارش 
دادم . کوفته های گوشــتی ای که در 
سسی مخلوط از رب انار و سماق بودند 

و طعمی ترش داشتند...
بعــد از صرف ناهار به ســراغ قلعه 
جاللی و حصار سلجوقی رفتم. شکوه 
و عظمت این حصــار بی نظیر بود و از 
باالی آن می شد نمایی ۳۶۰ درجه از 
کاشان داشــت و خانه  بروجردی ها و 
بسیاری از جاذبه های دیگر کاشان را 

از فراز آن دید.
بعد از قلعه جاللی و حصار سلجوقی 
به خانه تاریخی کاج رفتم که این روزها 
قســمتی از آن به موزه مردم شناسی 
کاشان تبدیل شده است. مثل همه ی 
خانه های کاشــان؛ خانه ای قاجاری و 
بسیار زیبا و دلفریب با چال حیاط و در و 
پنجره های چوبی و شیشه های رنگی...

بعد از بازدید از ایــن خانه و کمی 
رویاپــردازی در اتاق هایش به هتلم 
بازگشــتم و پس از تحویــل گرفتن 
چمدانم راهی ترمینــال و پس از آن 
جاده به قصد بازگشت به منزل شدم...

شهری با قدمت ۷۰۰۰ سال و آب وهوای کوهستانی و کویری 

زیر نور ستاره های کاشان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گذری بر جاذبه های تجریش 
از ازدحام بازار 

تا  امنیت امامزاده صالح

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

محله های قدیمی تهران هــر کدام هزار حرف 
برای گفتــن دارند که اگر بخواهیم درموردشــان 
بگوییم می شود مثنوی هفتاد من، پس هر محله و 
دیدنی هایش را جداگانه تعریف می کنم که سرتان 
را هم درد نیاورم. امروز به سراغ تجریش می رویم. 
میدانی پر رفت و آمد با خیابان ها و کوچه های ورودی 
زیاد، در گذشــته به میدان قــدس کنونی میدان 
تجریش گفته می شد و به میدان تجریش کنونی 
سرپل تجریش می گفتند که با نامگذاری های جدید 
خیابان ها در بعد انقالب دستخوش تغییر شد. برای 
رفتن به سمت تجریش از خیابان پرچنار ولی عصر 
عبور کردیــم. به میدان تجریش یا همان ســرپل 
تجریش که در خیلی قدیم ترها طجرشت خوانده 

می شده رسیدیم.

 به ســمت بازار قدیمی تجریش می رویم. بازار 
تجریش کــه بازار تاریخی شــمیران محســوب 
می شود همچنان بافت قدیمی خود را حفظ کرده 
به طوری که  در برخی قســمت ها حجره ها همان 
حجره ها و حاجی ها همــان حاجی های قدیمی یا 
پسرانشان هستند. از میدان تجریش  که وارد بازار 
سرپوشیده و قدیمی می شــویم میوه فروشی ها و 
سبزی فروشــی های پرزرق و برق توجه مان را به 
خود جلب می کنند. در این مغازه ها انواع میوه های 
رنگارنگ فصل و نوبرانــه و حتی میوه های عجیب 
و غریبی که تا به حال ندیده ایم موجود اســت. در 
بازار تجریش انواع مغازه های محصوالت مختلف 
از ظروف مسی، زعفران، انواع ترشی های خوشمزه، 
صنایع دستی، ادویه، تســبیح و مهر و بدلیجات، 
شــیرینی و خشــکبار و ... وجود دارد. در واقع این 
بازار همه آن چه یک توریست از بازار سنتی ایرانی 
را در ذهنش دارد در مقیاســی بسیار کوچک ارائه 
می کند. به همین دلیل همیشه در این بازار می توانید 
گردشگران خارجی زیادی را ببینید که برای خرید و 
گشت و گذار به این مکان آمده اند. در واقع در این بازار 
که به تازگی نیز بازسازی شده می توانید از شیرمرغ تا 
جان آدمیزاد را بیابید. شنیده بودم که  تاریخ ساخت 
بازار تجریش تهران به ۷۰ سال پیش برمی گردد اما 
کسبه قدیمی بازار معتقدند که بازار تجریش تهران 

قدمتی بسیار بیشتر و حدودا 1۵۰ ساله دارد. 

پیشنهاد می کنم اگر به بازار تجریش  رفتید آن 
قدر محو رنگ و لعاب مغازه ها نشــوید و اندکی به در 
و دیوار و ســقف بازار هم نگاه کنید. به ویژه در تکیه 
قدیمی که اکنون به میــدان بزرگ میــوه و تره بار 
تبدیل شده، دیوارها و سقف مملو از کاشیکاری های 
رنگارنگ و زیبایی اســت که در البالی دیوار آجری 
کار گذاشته شــده اند. پس از بازار به امامزاده صالح 
می رویم. امامزاده ای که از پسران امام موسی کاظم 
و از برادران امام هشتم شیعیان اســت. وارد حیاط 
امازاده که می شــویم حال و هوایمــان کامال عوض 
می شود. از ازدحام بازار به یک مکان امن کم سروصدا 
وارد شده ایم و دلمان آرام می گیرد. در حیاط امامزاده 
بقایای چناری قدیمی دیده می شود. این چنار یکی از 
معروف ترین چنارهای کهن سال ایران  است که قدمت 
دست کم ۸۰۰ ســاله دارد. گنبد کاشیکاری شده، 
ضریح نقر ای، چادرهای گلدار کنار صحن، کتاب  های 
دعا و مهر و تسبیح های چیده شــده دل هر زائری را 
آرام می کند. زیر چنار کهن می نشینم، چشم هایم را 

می بندم، با او سخن می گویم و آرام می شوم.
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