
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید از محلى كدیمی و جذاب جٌیباره
 گردی اصفًان متفاوت تٌريای رزرواسیٌناصفًان تٌر 

 



 

             وًیؾه وِ یػقَب                               

 

 زَباضه، وحله اهفهاى، زضٍ  اؿت قازاض زٍضه به وطبَط وِیػقَب وًیؾه
 زض اخط ایيٍ  كسه ٍاقغ اؿهاؼیَ السیي وهاٍ وقبطه زًب وهاٍ، ریاباى

 اظ یهی ؼًَاى به 67291 خبت كهاضه با6831 اضزیبهقت 02 تاضید
 .اؿت ضؿیسه خبت به ایطاى ولی آخاض

 «وِیػقَب وًیؾه»

 ریاباى زضٍ  اهفهاٌی كاؼط اؿهاؼیَ السیي وهاٍ وقبطه وًاض زض
 .اؿت كسه ٍاقغ ؿاله هس ین قسوتی با ٍ زَیباضه وحله وهاٍ

 وتَفی اهفهاٌی ؿطای قنیسه كهیط كاؼط اؿهاؼیَ السیي وهاٍ به وًؾَب قبط
 بعضٌاى اظ تػسازی وقبطه آى زض وَزَز ظیطظویي زض زاضز قطاض وًیؾه ایي وراٍضت زض قهطی هرطی ۶83 به

 ٍاضز ٍضٍزی زضب اظ ؼبَض اظ پؽ اٌس؛ كسه ؿپطزه رام به آى باٌی وِیػقَب زهله اظ اهفهاى یهَزی زاوػه
 اظ یهی تَؿظ ضؿین وی وَچن هقتی ین به زضزه 72ت زه تغییط ین با آى اٌتهای زض كَین وی زاُى ین

 كطقی ضلغ زًَبی ٌَكه اظ ؼبازتًاه به ٍضٍز. وَچن حیاط ین ٍاضز زیًطی اظ ٍ ؼبازتًاه ٍاضز هقتی اضِع
 ٌین هَضت به وه زاضز قطاض باٌَاى بذف به وطبَط ای پله ضاه هقتی ایي زیًط بذف زض ٌیطز؛ وی هَضت

ٍ  كارم ؼًاهط اظ تَضات زایًاه باُی زض وَزَز پًرطه. اؿت كسه ولحق بًا به زًَبی زبهه زض غبقه
 .اؿت اٍضكلین به ضٍ پًرطه زاكتي بط وبًی زیًی فطواى بطآٍضٌسه وه ؿت بًا ایي چقهًیط

 .اؿت كسه تقهیَ وطوعی راٌه ًٌبس ین اظ زَباضه های وًیؾه بیقتط واًٌس ها وًیؾه ایي فضایی ؿارتاض

 

 ؿط ٍلی وسٍض ها ؿتَى وقعغ ٌقته، اؿتَاض ؿًًی ؿتَى ۴ بط وه اؿت كاقَلی 61 راٌه ًٌبس ؿقف واضبًسی
  .اؿت وطزه پیسا ٌلساٌی كهٍَ  كسه تبسیَ وطبغ به وسٍض وقعغ اظ تسضیذ به ها ؿتَى



 

اؿهاؼیَ وهاٍ وقبطه                                           

 زیسه 183 زضٍ  ٌقَز زهاى به چقن قهطی 313 ؿاٍ به ایطاٌی ؼاضفٍ  كاؼط اهفهاٌی اؿهاؼیَ السیي وهاٍ
 .فطٍبؾت زهاى اظ

 رَز پسض اظ ضا كاؼطی ضوَظٍ  فًَى وَزوی زض
 به پسض ههاًٌسٍ  آوَرت اهفهاٌی ؼبسالطظاق

 اٍ. پطزارت كاهاى وسح زض قنیسه ؿطٍزى
 به وسایح، ویاى زض ٍلی بَز بعضٌاى وساح
 .زاكت تَزه ٌیع حههی ٌهات

 آفطیًف ٍ ایرازٍ  ابساع زض چًاى اٍ
 الهػاٌی رِق به وه یافت وهاضت وػاٌی
 .كس كهطه

 ٌظط زضٍ  اٍظاى زض تَاٌهًسی اٍ كػط ٍیػٌی
 ویاى زض وه اؿت ظطیفیٍ  زقیق وػاٌی ٌطفتي
 وػًای وقف ٍ ها آى یافتي بطای ٍ كسه پًهاى ابیات
 .پطزارت اكػاض زقیق وعالػه به باض چًس بایس كػط زقیق

 ٌهًس ٌهی ٍقػی ضا ٍی اؿت، بَزه كاهاى ؿطای وسیحهٍ  ؿًت اهَ اٍ وه ایي زلیَ به وتػنباى اظ ٌطٍهی
 قنیسه آرطیي ؼًَاى به اٍ اظ وًتقساى وه زایی تا وًس اٌهاض فاضؿی كػط بط ضا اٍ تاخیط تَاٌس ٌهی وؾی ٍلی

 .بطٌس وی ٌام ایطاٌی تَاٌهًس ؿطای

 تَزه وَضز بؾیاض تطوی ازبیات ٍ هغیط آؿیای زض ٍلی ٌیؾت ایطاى زض ای كسه كًارته كاؼط اٍ حاٍ هط به
 اٍ اظ رَز اكػاض زض اٌس، كًارته وی فاضؿی كػط ٌهاز ؼًَاى به ضا اٍ ؼحهاٌی ازیباىٍ  كاؼطاى. اؿت

  .اٌس آٍضزه رَز آخاض زض ضا اٍ ٌام باضها ٍ اٌس ٌطفته ؿطوقق



 بطزه ٌام رَز ٌصكتًاى اظ وهتط ایًهه با حافظ. اؿت وطزه ازا ضا وهاٍ حق كیطاظی حافظ ایطاٌی، كاؼطاى اظ
 :اؿت وطزه اكاضه ٌیع وهاٍ ٌام به ٍ آٍضزه رَز زاٍزاٌه اكػاض زض ضا اؿهاؼیَ وهاٍ اظ بیتی ٍلی

 

 :بیاٍضم حسیحی وهاٍ ٌفته اظ/  حسیج ایي بًسه اظ كَز ٌهی باٍضت ٌط

 بطم ورا زٍ آى افهًن وه بط وهط آى/  وهط تَ اظ بطزاضم ٍ تَ اظ زٍ بطوًن ٌط

 

 وًاضه ؿاضباى 

 
 زعء وه زَیباضه وحله كهاٍ زض ؼباضتی به یا كسه ٍاقغ اهفهاى وهاٍ ریاباى زض وه اهفهاى ؿاضباى وًاض

 زض اهفهاى تاضیذی های وًاضه  بلًستطیيٍ  ظیباتطیي اظ اؿت كسه ٍاقغ اهفهاى ٌقیي  یهَزی قسیهی بافت
 ٍ آزط تعئیًات زاضایٍ  باكس  وی هرطی ۶ قطى یػًی ؿلرَقی ؼهس

 ؼلی وؾرس وًاضه با ولی كباهت ؿاضباى وًاضه. اؿت واكی
 قعط ٍ زاضز بلًسی وتط 44 حسٍز ؿاضباى وًاض زاضز

 ایي اضتفاع. اؿت وتط 4.0 اهفهاى ؿاضباى وًاض تحتاٌی
 آوسه وتط ۴۴ بطری ٍ وتط 44 وًابغ بطری زض وًاضه
 ؿارته پایه بسٍىٍ  غبقه ؿه زض ؿاضباى وًاض اؿت
 .اؿت كسه

 ایطاٌی وػهاضی اهلی های ؿاظه اظ یهی ها وًاضه
  به  آٌها اظ تاضیذی وذتلف های زٍضه زض وه هؾتًس

 ضاهًهایی بطای ضهًها یا ٌقاٌه بطد یا آتف بطد ؼًَاى
 بافت اهلی های وهاى زازى ٌقاى ٍ ها  زازه وؾیط زض ها  واضٍاى



 فاضؿی ظباى زض ٌیع ؿاضباى ٍاغه. اؿت  كسه وی اؿتفازه ٌَیی  اشاى یا ضؿاٌی ربط وحَ ؼًَاى به یاٍ  كهطی
 اظ كارم ٍ بلًس وًفطز، ؿاظه ین ؼًَاى به ؿاضباى وًاض وه  آٌرا اظٍ  اؿت كتط ًٌهباى یا كتطباى وػًای به

 واضبطی وه ضؿس وی ٌظط به اؿت بَزه وقاهسه قابَ رَبی به كهط  زضٍى ٍ بیطٍى زَاٌبٍ  ٌَاحی بیقتط
 .اؿت بَزه كهط وطوع به زؿتطؿی بطای ها واضٍاى یابی  زهت  ٍ ضاهًهایی آى اهلی

 آى اٍٍ بذف. وًس وی بًسی تقؾین وتفاٍت بذف هفت به ضا آى وًاضه ایي بیطٌٍی بسٌه وتًَع، غطاحی
 تاد آى چهاضم بذف. اؿت آزطواضی ؼالی تعییًات زاضای آى ؿَمٍ  زٍم های بذف. اؿت  ؿازه آزطچیًی

 پًرن بذف. زاضز ظیبا بؾیاض ای فیطٍظه های واكی با ههطاه آزطی های وقطٌؽ وه اؿت  وًاضه( ٌلٌَاه) اٍٍ
 اهلی تاد یا وًاض تاضم هن آى هفتن بذفٍ  اؿت  وًاض زٍم تاد آى كقن بذف. اؿت آزطی تعییًات ٌیع آى

   وی رَاٌسهٍ  زیسه واكی ای   فیطٍظه ضٌي بهتطیي اظ ظیبا بؾیاض وتیبه زٍ وًاضه ایي تاد زٍ قاؼسه زض. اؿت
 .كَز

 ظواٌی زض ها وتیبه ایي.اٌس كسه ٌَكته وَفی رظ با وه هؾتًس ؼسز ؿه ؿاضباى وًاضه زض وَزَز های وتیبه
 اخط آفتاب تابفٍ  ٌطوا ٍ ؿطوا واًٌس زَی ؼَاوٍَ  ٌبَزه ؿالن وطفته قطاض وحققیي اظ یهی بطضؿی وَضز وه

 .اؿت وصهبی ؼباضات كاوَ ها وتیبه وفاز حاٍ هط به بَزٌس ٌصاكته آى بطضٍی بؾیاض

 حسٍز زض وًاضه ایي اؿت اٌحطاف زاضای بطٌس وی ٌام هن ایطاى پیعا بطد ؼًَاى به آى اظ وه اهفهاى وًاض
 پایه زض ٌاوتقاضى ٌقؾت اظ ٌاكی وه اؿت كسه وًحطف قائن اوتساز اظ كطقی زًَب ؿهت به زضزه هقت

 ؿعح زض وتَالی تغییطات زلیَ به یا آى كالَزه زض وَزَز ارتُِت ٍاؿعه به تَاٌس ویٍ  باكس وی آى های
 اٌحطاف ویعاى. باكس اغطاف وًاظٍ آب های چاهن اظ اؿتفازه یا ٍ ظیطظویًی آب ؿفطه زض ایؾتایی تطاظ
 .كَز زلٌَیطی آیًسه زض آى ضیعـ احتهالی رعط اظ تا ٌیطز قطاض پایف وَضز وطتب غَض به ؿاضباى وًاض

 

 

 

 



 وًاضه چهَ زرتطاى
 

 با وه اؿت زرتط چهَ وًاضه اهفهاى، زض ؿلرَقی زٍضه چالب آخاض اظ یهی
 ضا وًاضه ایي. اؿت كسه آضاؿته وَفی های وتیبه ٍ آزطی تعییًات

 اظ ٌهَد. اؿت وطزه بًا قهطی هرطی 326  ؿاٍ زض ”ٌُحَزی ابَالفتح“
 ؿلعاى پازكاهی ؿاٍ ؿَویي با وقاضى 326 ؿاٍٍ  اضزؿتاى تَابغ
 پایتذت اهفهاى ظواى، آى زض وه اؿت ؿلرَقی ولهقاه بي وحهس

 .اؿت بَزه ؿلرَقی ؿلؾله

 اؿت، ایطاى قسیهی وًاضه پًرهیي وَضریي، بطری اؼتقاز به وه وًاضه ایي
 .زاضز قطاض اهفهاى زَباض وحله زض وًاضه ایي ههچًیي. اؿت كسه ٍاقغ اهفهاى ولیهیاى وًعقه زض

 اضتفاع وتط 07 زهػاً پایه با وه اؿت وتط 04 اضتفاع به وسٍض ای ویله كسه ؿارته آزط اظ وه ضفیغ وًاضه ایي
 ٌؾد رظ به وه زیًط وتیبه. اؿت غه ؿَضه اظ ۴ٍ  8ٍ  0 آیات كاوَ اؿت وَفی رظ به وه وتیبه اٍلیي. زاضز

 وَفی رظ به وه قؾهت ؿَویي. اؿت كسه وحَ آى اظ هائی قؾهت وه اؿت وصهبی ؼباضات كاوَ  اؿت،
 ٌؾد رظ زض ضا  وًاضه ایي های وتیبه اهلی اضظـ پػٍهقًطاى اوحط. زاضز بطرَز ضا هرطی 362  تاضید اؿت

 .اؿت وطزه بفطز وًحنط ضا زرتطاى چهَ وًاض ٍیػٌی ایي وه چطا زاًٌس وی  آى

 

 

 

 

 

 



 ظٍضراٌه ضحین راى
 

 

 بعضى وؾرس پًرهیي آٌطا تَاى وی ٍاقغ زضٍ  اؿت اهفهاى وؾرس بعضٌتطیي ؿیس وؾرس اظ بػس وؾرس ایي
 ٌطفته قطاض بهَكن زض وحله به وتنٍَ  ها كیطاظی ٌَی وحله ابتسای زض وه زاٌؾت اهفهاى كهَه با ٍ

 .اؿت

 وؾرس ی زضباضه اهفهاى كهطزاضی ؿایت زض وه وعالبی: ٌهته
 بعضٌی بؾیاض اكتباهات زاضای كسه ٌَكته راى ضحین

 ؿایت آى زض وؾرس ٌیطی قطاض وحَ ٌهٌَه بطای. اؿت
 وه حالی زض اؿت كسه ٌَكته «رَازَ ٌَی وحله»

 «رَازَ ٌَی وحله» زاًٌس وی اهفهاى وطزم ی ههه
 ریاباى به ضبعی ٍ اؿت رَازَ پَ ٌعزیهی زض

 .ٌساضز غالقاٌی

»  وطحَم آى باٌی.  اؿت هفَیه اظ بػس آخاض اظ وؾرس
 6098 وتَفی«) هازقی وحهس ویط وسضؼ حؾي ؿیس آقا

 بیًی بیًلط راى ضحین وحهس»  ، ٍی فَت اظ پؽٍ  اؿت( ق
» ٍ «  الطؼایا ٍویَ راى وطین وحهس»  بطازضاٌف ٍ«  الطؼایا اویي

 ؿاٍ.  پطزارتًس وؾرس ؿارتهاى تههیَ به اقسام زیًطی اظ پؽ ین هط«  الطؼایا اویي راى حؾیي وحهس
 . اؿت كسه واضی واكیٍ  تعئیًات وطزم تَؿظ ٌیع اریط ؿالهای زض ٍ اؿت ق هـ 6824 وؾرس ؿارت پایاى

.  زاضز قطاض ظوؾتاٌه كبؾتاى كهالی ؿهت زضٍ .  اؿت غطبیٍ  كطقی ، زًَبی ایَاى ؿه زاضای وؾرس
  . زاضز كهالیٍ  غطبی ، كطقی ؿطزض ؿه ههچًیي



 چهاض زاضای وسام هط ضاؿت ٍ چپ قؾهت زٍ.  اؿت قؾهت ؿه اظ وتقهَ قبله ؿهت زض اهلی كبؾتاى
 ؿاٌتیهتط 602 اظ بیف قعط به ها ؿطؿتَىٍ  ؿتَى پایه با ؿاٌتیهتط 32 حسٍز قعط به ؿًًی بعضى ؿتَى

 فیطٍظه 02*02 های واكی با راٌه ًٌبس وف.  زاضز قطاض ٌها زٍ ًٌبس ظیط زض كبؾتاى وطوعی قؾهت.  هؾتًس
 ظیط زضٍ  زاضز ٍزَز پًرطه 61 ًٌبس زٍض.  اؿت كسه فطـ رام رقت با ضاؿتٍ  چپ قؾهت زٍ وفٍ  ای

 ٍ ویهًًس تحهَ ضا ًٌبس ٍظى ؿًًیًی وه هؾتًس وتنَ ًٌبس به ای كبهه بنَضت ظیازی چَبهای ًٌبس
 ضا چَبها ایي احتهاُ.  زاضٌس اتها بعضٌی تیطم به آٌاى ههًی
 ین قبله ایَاى ٍضٍزی زض.  اٌس وطزه وتنَ ًٌبس به بػسها

 كهالی زض ٍ زاضز قطاض اٌؾاى وهط تا بلًسی به ؿًًاب
 قطاض وَچهتط ؿًًاب ین هن حیاط قؾهت تطیي
 . زاضز

ٍ  كهالی ٌهاظ ؿهَی زٍ وؾرس حیاط زضٍى
 هط وه زاضز قطاض حَو غطف زٍ زض زًَبی
.  زاضز زساٌاٌه وحطابی ؿهَها ایي اظ وسام

 ٌعزین وؾرس غطبیٍ  كطقی ؿَی زٍ زض
 به وه اؿت ٍضٍزی ضاهطٍی زٍ راٌه ًٌبس فضای
 زض.  ویقَز باظ وؾرس غطبیٍ  كطقی های وَچه
 ؿطٍیؽٍ  حَضذاٌه ، كطقی ؿطزض زًَبی ؿهت

 اظ زض ین ٍ بیطٍى اظ زض ین وه زاضز قطاض وؾرس بهساكتی
ٍ  ؿًًی ؿتَى چهاض زاضای حَضذاٌه ایي.  زاضز وؾرس زارَ

 . ویباكس آٌها ویاى زض چهاضٌَـ حَضی

 غطف ؿه زٍضازٍض زضٍ  زاضز قطاض ضم ًٌبس با كهَ وؾتعیَ چَبی وأشٌه ین وؾرس كطقی ایَاى باُی بط
 اتاقهایی وؾرس غطبی ٍ كطقی غطف زٍ زض.  بَزه زضؼ وحَ احتهاُ وه اؿت وَچهی كبؾتاى ایَاى ایي

 زض.  زاضز قطاض زیًی ؼلَم غِب بطای حرطه ؿه( ؿطزض پقت) كطقی ٍضٍزی زاُى باُی زضٍ  ٌطفته قطاض
 وؾرس ظیبایی بطای ویطٍز احتهاٍ وه اؿت غاقهایی ٌینٍ  زیَاضها زٍم غبقه زض هن وؾرس غطبی ؿهت

  . اؿت كسه ؿارته



 ضا وتطی ین فاهله ایي.  اؿت وؾرس حیاط اظ پاییًتط وتط ینٍ  ظیبا ؿتٌَی چهَ فضایی ، كهالی كبؾتاى
 بقیه ٍ ٍضٍزی زض ویاٌی زضٌاه وه اؿت زضٌاه هفت زاضای كبؾتاى.  اٌس ٌطفته زٍضتازٍض ؿًًی های اظاضه

 آزطی ؿتَى ضزیف زٍٍ  ؿًًی ؿتَى ضزیف چهاض زاضای غطبی – كطقی اوتساز زض كبؾتاى.  هؾتًس پًرطه
 با ضلػی هقت ؿًًی ؿتٌَهای.  زاضٌس قطاض ؿتَى ضزیف 1 زًَبی – كهالی اوتساز زض.  اؿت غطفیي زض

 . هؾتًس ؿاٌتیهتط 12 حسٍز قعط با وطبغ آزطی ؿتٌَهایٍ  42 حسٍز قعط

 ایي اظ وؾرس كهالی ؿطزض.  ویقَز ٍاضز بعضى هقتی ین به غطب ؿهت به چطرف ین اظ پؽ زاُى
 كبؾتاى پقت حیاط به وه اؿت وَچن زضٌاهی هقتی كطقی ضلغ زض.  ویقَز باظ باظاضچه زارَ به هقتی

 ٍ وتط ین ٌعزین اضتفاع به بعضى قبط ؿًي ینٍ  اؿت وَچن حَضی حیاط زارَ زض.  ویقَز باظ ظوؾتاٌی
 . زاضز قطاض وسضؼ حؾي ؿیس اهلل آیت وقبطه بًای حیاط كطقی ضلغ زض

 ضحین وحلی وَچن بَؿتاى وؾرس كطقی ؿهت وَچه زضٍ  اؿت وؾرس كهالی ضلغ زض راى ضحین باظاضچه
 قطاض پاییًتط اغطاف های وَچهٍ  باظاض ؿعح اظ پله چهاض حسٍز وقبطه ٍ وؾرس حیاط ؿعح.  زاضز قطاض راى

 . زاضز

 : زؿتطؿی وؾیط* 

 راى ضحین وَچه – ویطزاواز ریاباى -0 ٌاضٍى وَچه – غالقاٌی ریاباى -6

 ؿطلت وَچه – فسى وازی وًاض – ٌها زهاى ؿارتهاى پقت – زٍلت زضٍاظه -8

 

 

 

 

 

 



 اوام ظازه زضب اوام
 

 قسیهي وحله ٌعزیهي زض ٍ( ؿًبلؾتاى) زهیِى قسیهي قبطؿتاى زضٍ  پائیي چهاضباؽ ریاباى كطق زض
 6438 با بطابط قهطي هرطي 339ی ها ؿاٍ زض آى ؿارتهاى وه كسه ٍاقغ اواوعازه زٍ بقػه اهفهاى زضزكت

 الػابسیي ظیي ٍ ابطاهین اواوعازه زٍ ایي.اؿت ضؿیسه پایاى به قطاقَیٌَلَ زهاٌقاه حهَوت ظواى زضی ویِز
 .اٌس كسه ؿپطزه راك به وحَ ایي زض وه هؾتًس( ع)زػفط بي ؼليٍ  وحًّي حؾي ٌَازٌاىٍ  احفاز اظ( ع)

 ؿط یلٍ  وَچل ٍ بعضى ًٌبس زٍ اظ اوام زضب تاضیذي بًاي
ٍ  كطقٍ  كهاٍ زهت ؿه زض هحي ؿهٍ  واكیهاضي زض

 وحَغه زض اهلي زض ؿط. اؿت كسه تقهیَ غطب
 ٍ وَظٍى وػّطق هاي واكي باٍ  كسه ٍاقغ كهالي

 اظ بؾیاضي. اؿت كسه ؿارته ظیبا بؾیاض
 تغییطات به ٌساض آٌسضه زهله اظ وحققیي

 رنَل به ٍ وذتلف هاي زٍضه زض بًا بػسي
 رظ به ؿطزض وتیبه اٌس وطزه اكاضه هفَیه

 آبي ظویًه بط وػّطق واكي با ؿفیس خلج
 .اؿت كسه ٌَكته فاضؿي ظباى به ُزَضزي

 وه اؿت زیًطي ؿطزض ؿطزض، ایي كطق ؿهت زض
 حؾیي ؿلعاى كاه زٍضه زض بًا تػهیطات به آى هاي وتیبه

. باكًس وي ؼبسالطحین ٌام به زیًطي رعاطٍ  اواوي وحهسضضا ها وتیبه ایي ٌَیؾًسه. وًس وي اكاضه هفَي
 .اٌس ٌقسه ؿارته ظواى یل زض اوام زضب تاضیذي بًاي زض وَزَز ًٌبسهاي

 وریس قطآى آیات كاوَ آى هاي وتیبه.  اؿت كسه ؿارته ٌهن قطى زض بقػه ؿارتهاى با ههعواى بعضى ًٌبس
 یاواو وحهسضضا رظ به ًٌبس ایي وتیبه. اؿت كسه ؿارته یهرط 6236 ؿاٍ زض وَچل ًٌبس اوا. باكًس وي

 زض وه اؿت یبعضٌاٌ اظ زبیط بي ؿػیس به وًؾَب وه اؿت یوَچه وؾرس اوام زضب وحَغه غطب زض. اؿت



 زض. اؿت كسه تعئیي رَكطٌي بؾیاضی ها یواك با بقػه زارَ. اؿت زاكته اواوت اهفهاى زض اؿِم اٍایَ
 رِقیتٍ  ابتهاض ٍ شٍق بیاًٌط وه اؿت یظیبای بؾیاض هاي قعاضبًسيٍ  ها بطي ٌچ غطبي هاي ایَاى زارَ

 .اؿت ضٍظٌاض آى زض اهفهاى هًطوًساى

 هاي واكیهاضي. اٌس كسه تػهیط یكهؾ 6803 ؿاٍ زض كهاليٍ  كطقي هاي ایَاىٍ  اوام زضب بعضى ًٌبس
 وراٍض زیَاضهايٍ  بقػه یراضز ٌهاي. اٌس ٌطزیسه وطوت 6880 ؿاٍ زض بًا یغطب هاي قؾهت ٍ وَچل ًٌبس

 اوام زضب ورهَؼه یول غَض به. اؿت پطواض ٌچي هاي وقطٌؽ ٍ ظیبا بؾیاض واكیهاضي اظ تعئیًاتي ٌیع آى
 اظ ییه ؼساز زض یٌچبطٍ  یواكیهاض باكهَه بؾیاض تعئیًات ٍ یوػهاضٍ  یهًط یها یٍیػٌ زلیَ به اهفهاى

 وذتلف ییها زٍضاى زض ایطاى وػهاضي هًط ؿیط بیاًٌط وه ضٍز وي كهاض به ایطاى یهًط وؾلن یكاههاضها
 .اؿت

ٍ  وػهاضاى تَزه وَضز( قطاقَیٌَلَ) تطوهاٌاى حهَوت زٍضاى وػهاضي یها یٍیػٌ ٌظط اظ ٌفیؽ اخط ایي
 وعالػات حاهَ ٍ وطزه یبطضؿ آى وَضز زض آٌاى اظ بؾیاضيٍ  ٌطفته قطاض كًاؿاى باؿتاى ٍ پػٍهقًطاى

 .اٌس زازه اٌتقاض ضا رَز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وافی كاپ هتَ پیطٍظی

ؿابق( ، زض قلب كهط ًٌبسهای فیطٍظه ای ، با افتذاض اؼِم  هتَ چهاض ؿتاضه ی پیطٍظی اهفهاى ) زاضیَـ
ٍ آوازٌی زاضز ؿفطی راغطه  42ای بیف اظ  ویساضز با ترطبه ؿا

به اضوغاى آٍضز بطایتاى اًٌیع به زیاض هًط ٍ ازب  

زض  هتَ پیطٍظی زض وطوع كهط اهفهاى ٍاقغ كسه ٍ
ٍ ؼهاضت چهلؾتَى )  زقیقه ( ٍ زض  3وراٍضت باؽ 

ؼظین ٌقف زهاى، وؾرس  وهتطیي فاهله اظ ورهَؼه
ٍ باظاض بعضى  اوام ، ؼالی قاپَ، وؾرس كید لعف اله 

 بهقت هقت ؼهاضت ٍ باؽ(  زقیقه 3) …اهفهاى ٍ
چهاضباؽ ٍ باظاض هًط  وسضؿه ٍ وؾرس(  زقیقه 3) 
زقیقه( وَظه تاضید غبیػی ) تاُض تیهَضی ( ،  62)

 3هًطهای وػاهط ٍ وَظه هًطهای تعییًی )  وَظه
ٍ  باظاضچه  كاوَ زقیقه ( ورهَؼه تاضیذی ؼلیقلی آقا

حاكیه ی ؿبع چهاضباؽ  بط  ،(  زقیقه 62)  وؾرس ٍ حهام
ریاباٌی وه ویتَاٌس كها ضا به ٍاؿعه ی وؾیطی وه كاه  وهي ،

پیف زض آى قسم وی ٌهاز به ضٍزراٌه ی  ؿاٍ 832ؼباؼ هفَی زض 
َ های تاضیذی ٍ ٍ پ َ ، واضٌاى ٍ ظیبای ظایًسه ضٍز  َ ، رَاز ٍ ؿه پ بطؿاٌس. … ظیبای آى چَى ؿی   

 

 

 

 



 راٌه كید اُؿِم
 به ضا آزوی ؿًتی های راٌه ایي اظ وه بَز تنَضی تًها ، حَو زارَ آب زض ای هًسٍاٌه اٌسارتي هسای

 ٍ ٌتیره ٍ ٌَه وه پسضبعضٌیٍ  ها قنه بی بی اظ راٌَازه اؼضای ههه اظ ای ههههه ٍ وقاٌس وی زٍض های ؿاٍ
 .وًس وی وترلی ضا قسین وتساٍٍٍ  ؿًتی ظیبای های واخ ایي زض ضا رَز های ٌسیسه

 زصب بط ؼٍِه اضظكهًسٍ  اضزهًس یازٌاضهای ایي اظ بهیًه ٍاؿتفازه قسیهی های راٌه ایي واضبطی تغییط
 حتیٍ  راٌه ؿفطه هتَ، به ها راٌه ایي تبسیَ.وًس وهن بًاها ایي واٌسٌاضی ٍ حفظ به تَاٌس وی ٌطزكًط،

 آى اظ بهتط ُاقَ ٍ وًس وی وهن بًاها حفظ به قسیهی های راٌه ایي به زٍلتیٍ  ازاضی های ؿارتهاى اٌتقاٍ
 .باكین بَوی های هَیت ایي تذطیب ٍ وقیسى آتف به اظ ارباضی كًیسى كاهس ضٍظ هط وه اؿت

 

 ظٌسٌی اظ ٌاب های تَهیف ههیي بًصاضین قازاضی _هفَی یازٌاضؼنط ایي اُؿِم، كید راٌه پا اٌط اوا
 .بیًین وی قسین ؼهس یازٌاض ایي تنَیط قاب زض ضا قسین

 

 ؿالذَضزه پیط كهؾػلی، اؿتازٍ .  ضًٌیيٍ  وقبن های پًرطه ههاى با.  ظیبایی ٍ ابهت ههاى با ای راٌه
 وتَلیاى ههت به وه وَكس وی هًطی اظ حطاؿتٍ  حفظ زض ؿتَزٌی اضزاهٍ  ؿفیس وَهای آى با ضٍظٌاض
 .كس احیا زؿتی هًایغ

 -هًط به تبسیَ ضا آى اهفهاى بافاى ظضی ضٍظی وه هًطی.اؿت بافی ظضی هًط زاض غِیه كهؾػلی، اؿتاز
 پٍٍَ  ههت به هفَی ؼنط زض ها ؼحهاٌی با زًي هعیًه وه غَضی به.بَزٌس وطزه تبسیَ ٌهطزٌی باٍض هًػتی

 حاُ تا. بیاضاوس تاضید بؾتط زض تا ضفت آضام آضام ضٍظٌاض، ٍرن پیچ زض اوا .كس وی تاویي اهفهاى بافاى ظضی
  .بهقًس بیطٌٍف ابسی ؼهیق رَاب اظ تا كس وقیسه باُ اـ فتیله زٍباضه وه



 باظاضی اٌط حتی.بهاٌس ههچًاى هًط ایي تا وقس؛ وی زٍـ به با وهن ایي باض تًهایی به ٌَیا كهؾػلی اؿتاز ٍ
 .ٌباكس تَلیساتف رطیس بطای

 زهله اظ ؿًتی هًطهای اظ ای وَظه وه اُؿِم كید راٌه اوا
 بافی، كب چازض ؿاظی، ٌِبتَى بافی، ظضی تطوه،

 ؼبابافی، ضًٌطظی، بافی، وذهَ ٍ كػط
 اؿت؛ …ٍ حِزی ضًٌطظی، ضیؾًسٌی،

 ضا ها ٌَؿتالػی ههه تا كس ٌؾازی راٌه
 .باكس زاكته زا ین رَز با

 هًط واوي ایي بًصضین، چه هط اظ اوا
 وهسی. زاضز هایی كًفتی رَز بطای

 فطهًًی ویطاث پػٍهقًط ، فقیهی
: ٌفت قسویٍ  ظیبا راٌه ایي زضباضه

 به وًحنط هفَی راٌه ایي واضی وقطٌؽ
 كاوَ راٌه ایي:افعٍز ٍی.ظیباؿتٍ  فطز
 بذف بًای. اؿت بیطٌٍی ٍ اٌسضٌٍی بذف زٍ

 وی كهاض به آى بذف وههتطیي وه راٌه ایي زًَبی
 ٍ واضی وقطٌؽ تعئیًات با بعضى ایَاى ین زاضای ضٍز،

 .اؿت ایَاى وطوع زض ظیبا حَو ینٍ  بعضى ؿتَى زٍ ههچًیي ٍ ؿقف زض بَتهٍ  ٌَ ٌقاكی

 های بذف ؿایط. اؿت بطرَضزاض فطزی به وًحنط واضی وقطٌؽ تعئیًات اظ بذف ایي ایَاى: ٌفت فقیهی
 اهفهاى اُؿِم كید به وتػلق وه وهاى ایي زض. اؿت چیًی ٌطهٍ  وقبن های پًرطه زاضای ٌیع راٌه ایي

 .كس وی بطٌعاض آى زض( ع) حؾیي اوام كهازت ایام ؿٌََاضی ٌظیط وصهبی وطاؿن ؼهَوا اؿت بَزه

 بهٍ  وطوت اهفهاى اؿتاى ٌطزكًطیٍ  زؿتی فطهًًی،هًایغ ویطاث ؿاظواى تَؿظ راٌه ایي ایًن هن
 .اؿت یافته ارتنال چیًی ٌطهٍ  ظضبافی ٌطی، ؿفاٍ ٌظیط ؿًتی هًطهای های واضٌاه

 



 كس ؿارته هفَی ظواى زض اؿت، كسه ٍاقغ تذتی چهاضضاه زض وه زازه تغییطواضبطی ؿًتی راٌه ایي اوا
 هفَی زٍضه بعضى ؼلهای اظ ”ؿبعٍاضی وحقق“ زاوازـ ٍ“ قسراٌَم ؿطٍ“ زرتطـ به ؼباؼ كاه ٍهسیه

 ٍظاضت ارتیاض زض ؿارتهاى ایي بًا، اٌهسام ٍ تذطیب اظ زلٌَیطی زلیَ به اٌقِب اظ قبَ ؿالهای زض. اؿت
 .ٌطفت قطاض ٍقت هًط ٍ فطهًي

 

 وه زیس زسی های آؿیب آى كطقی زًَب قؾهتٍ  ٌطفت قطاض بهباضاى وَضز راٌه ایي 6813 ؿاٍ زض
ٍ  هعاض ین وؾاحت با اُؿِم كید راٌه حاضط حاٍ زض. ٌطفت اٌرام ؿطؼت به آى وطوت ٍ باظؿاظی ؼهلیات

 ویطاث ؿاظواى زؿتی هًایغ ٍاحسهای وه ضٍز وی كهاض به اهفهاى ظیبای های راٌه اظ وتطوطبغ 433
 چازض ؿاظی، ٌِبتَى بافی، ظضی تطوه، زهله اظ ؿًتی اظهًطهای ای وَظه بهٍ  هؾتًس وؾتقط آى زض فطهًًی

 وًساى ؼِقه تا كس تبسیَ حِزیٍ  ضًٌطظی ضیؾــًسٌی، ؼبابافی، ضًٌـطظی، بافی، وذهٍَ  كػط بافی، كب
 .بًقیًًس تهاكا به ضا آى ؿًتی هًطهای

 اُؿِم؟ كید ٌام چطا

 راٌه ایي. كس ضایذ هفَیه ظواى زض لقب زٍضاى آى اظ پیف ٍ بَزه قازاض ظواى زیًی بعضٌاى اظ اُؿِم كید
 ضضا ظواى ٍزض زازٌؾتطی كبیه وطوعیٍ  الػهَم وسؼی واضهای اٌرام زهت وطوعی ؼًَاى به قازاض ظواى زض

 اوام ؼعازاضی وطاؿن زٍواه ؿالی هفَیه زٍضه اظ ٍلی كس؛ كهطزاضی به تبسیَ اُؿِم كید تَؿظ كاه
 .كس وی بطٌعاض آى زض حؾیي

 

 

 

 



 وؾرس حهین
 هط اغطاق بسٍى وه كسٌس تههیَ یاٍ  ؿارته اهفهاى زض هفَیه حهَوت زٍضاى زض ظیبایی بؾیاض وؾازس

 زهله اظ حهین وؾرس ٌصاضٌس، وی ٌهایف وػطو به ضا بطی ٌچٍ  واضی واكی هًط اظ ای وَظه رَز بـطای وسام
 وؾرس ایي. اؿت وطزه زهغ رَز زض ضا واض واكی ٍ وػهاض اؿتازاى هًط اظ ًٌاضؿتاٌی وه اؿت وؾـازس ایي
 كهط قسیهی وحلـه زض هفَی زٍم ؼباؼ كاه ؿلعًت زٍضاى زض ق 6219 ؿاٍ بهٍ  ضًٌطظاى باظاض اٌتهای زض

 حهین وؾرس، باٌی. اؿت وقیسه غٍَ ق 6298 ؿاٍ تا آى ؿارتٍ  كسه بًا السكت باب به وػطٍف اهفهاى
 وَضز چَى وه اؿت هفَی زٍم ؼباؼ كاهٍ  هفی كاه ؼهس پعكهاى اظ راى تقطب به وػطٍف زاٍٍز وحهس

 اٍضٌي به وهن با یافت وهتاظی وَقػیت آٌرا زضٍ  كس هًسٍؿتاى ضاهی ٌطفت، قطاض هفَی زضباض وهطی بـی
 اظ بذقـی وه آٍضز ٌطز بؾیاضی اوَاٍ ٍ ضؿیس ؼعت به بطازضاٌف با زًي زض هًسٍؿتاى ٍقت پازكاه ظیـب

 كس ؿارته بیًن ظیًب ههؾطـ تَؿظ وصوَض وؾرسٍ  فطؿتاز اهفهاى بـه ضا اوَالف

 ٍ خلج رعَط به كسه ٌَكته ٌفیؽ های وتیبه ٌیع ٍ ظیباٍ  بسیَ بی های واضی واكی ؿبب به حهین وؾرس
 زض وؾرس ایي. اؿت اهفهاى وػتبطٍ  وهن وؾازس اظ وػقلی ٍ ٌؾتػلیق

 چهاضم قـطى زیلهیـاى زٍضاى اظ تـطی قـسیهی وؾـرس وهاى
 زاوغ وؾرس زَضزیط، وؾرس زَزی، وؾرس ٌام به هرطی

 كسه ؿارته ؼباز ابـي هـاحب وؾرس یـا ضًٌطظاى
 .اؿت

 زٍلت ٍظیط زَضزیط وسضؿه باٌی ؼباز ابي هاحب
ٍ  السٍله وؤیس ؿـلعاى ٍظیط بَیه آٍ كیػی

 به ٍی ؿارتِ وؾرسٍ  بَز زیلهی فذطالسٍله
 ههچَى تأؿیؾاتی زاضای وافطٍری ٌفته

 اؿت؛ بَزه وسضؿهٍ  وتابذاٌه راٌقاه، ها، كبؾتاى
 واٌسه باقی ؿطزضی فقظ وؾرس ایي اظ اوًَى هن ٍلی

 البته. زاضز قطاض حهیـن وؾـرس غطبـی كهاٍ زبهه زض وه
 ایي زض وه وًس وی اكاضه اـ ٌاوه ؿفط زض هفَیه ؼنط ؿیاح كاضزى



 اؿت، كسه بًا ؿارتهاى اظ رالی ظویًی ضٍی بط حهین وؾرس ٍ بَزه ضفته بیي اظ واوِ زَضزیط وؾـرس ظواى
 حهَوت زٍضه زض زَضزیط وؾرس ؿطزض غطب زض وَچن وؾرسی وه زاضٌس وـی اظهاض ٌطٍهی ضٍایــت ایي بًابط
 های ٌام به ، زَضزیط وؾرس آى به ٌعزیهی ٍاؿعه به وه بَزه كسه ؿارته ق 6263 ؿـاٍ بـه ٍ وبیط ؼباؼ كاه

 وؾرسٍ  بَزه كسه ٍیطاى حهین وؾرس یػًی زسیس وؾرس ؿارت ظواى زض اوا كسه، وی رَاٌسه زَزه یا زَزی
 زاضای حهین وؾرس. اؿت كسه ؿارته ؼباز بي هاحب وؾرس زای به ٌهٍ  وَچـن وؾـرس ایي وحَ زض حهین

ٍ  بَزه ٌظیــط بی واضی واكی ٌَع زض رَز رَزی به ها ؿطزض اظ وسام هط وه اؿت غطفیي زض رطٍزی ۴
 واكی بط بًا ؿارت تاضید ٍ زٍم ؼباؼ كاه ٌام كطقیٍ  كهالی ؿطزض یاُب زض. باكًس وی ظیبایی ٌهایت   زض

 .اؿت كسه ٌَكته الَاى

 

 وحهس وتابت ٍ باٌی ٌـام خلج، رظ به ای وتیبه آى، ضٍی بط وَچهی اتاقٍ  واكی قعاضبًسی با كهالی ؿطزض زض
 اكهاٍ وػقلـی، واكی با ؿازه های وقطٌؽ اظ تعئیًاتی با ٍ زاضز رَز بط ضا ق 6298 ؿاٍ به اواوی ضضا

ی هـَضت به وحهـس ولهـهٍ  وػنـَم چهاضزه اؿاویٍ  پط چهاض های ؿتاضه ها، كهؾه ها، كاپطم هًسؿی،  زٍضٌا
 حـاد هللا آیـت وقـبطه وقابَ زض كـطقی ؿطزض. اؿت بذقیسه ؿطزض ایي به راهی ظیبایی ٍضٍزی، یالبا زض

 بـه هـایی كهؾه با ههطاه ظیبا بًسوقی ٍ آزط اظ قعاضبًسی به وعیي ٍ زاضز قطاض ولباؿی ابطاهین وحهس
 هایی ؿَؿيٍ  اؿت زَضزیال آبیٍ  ای فیطٍظه ؿفیس، ظضز، ضٌي چهاض وقی ٌطه ههچًیيٍ  وتًَع هـای ضٌـي

  تاضید وه زض، قَؼ یالبا بط اكػاضیٍ  اٌس كسه ٌقف آى بط بًایی ظیبای رظ به …ٍ وحهس ،هللا اؿاوی وه
 وتیبه تػهیط اظ ضٌي ؿبع ظویًه بط ؿفیس رظ به اكػاض كقنٍ  پًرن ونطاع ویاى. زاضٌس رَز بط ضا ق 6701

 رظ به لَح ٌین ین زض هن اكػاض آرط زض. اؿت ضفته ؿذيـ  6808 ؿاٍ زیًط زـایٍ ـ  6808 ؿاٍ زض
 ٍ ؿاظٌسه ٌام. ق 6233 پع واكی وحهس ویطظا ؼهَ: كسه ٌَكته ضٌي ؿـبع ظویًـه بـط زَضزیال ٌؾتػلیق

 وه غطبی ؿطزض. اؿت كسه ٌقف ؿطزض ایي بط ٌیع اهفهاٌی بًای بین ؼلی اؿتاز بي ؼلی وحهس وؾرس وػهاض
 ضى كهَ به چیًی آزط ٍ بَزه حهین وؾرس ؿطزضهای زیًـط اظ تط ؿازه ٌطفتـه، قطاض بؾت بي اٌتهای زض

. زاضٌس قطاض تطاـ زؿت ؿهَی زٍ آى غطفیيٍ  زاضز باضیـن كاپطوی هقت ٍ بطی ٌچ های وقطٌؽ ٍ چیًی
 قبط چًسٍ  بطی ٌچ قعاضبًسی غطبی زًَب ؿـهت زضٍ  ؿــلرَقی زٍضه ؿـارت زیَاضی غطبی كهاٍ ؿطزض زض

  .كٌَس وی زیسه قسیهی



 

 رَز وذتلف واضی واكیٍ  تعئیًات ٌَع زض وسام هط ها ایَاى. اؿت ایَاٌه چهاض وؾازس اظ ٌیع حهین وؾرس
 زاضا ضا واضی واكیٍ  بًایی رظ اظ رَز رال تعئیًاتی ٌیع ها ایَاى ایي اظ ین هط ضاهطٍهایٍ  بَزه یًاٌـه

 تـَاى وـی ضا ها ایَاى ولی تعئیًات. ًٌرس ٌهی ٍهف زض وؾرس ایي های ایَاى اظ ین هط ظیبایی وـه باكًس وی
 ها، تطٌذ ها، ؿَؿي وػقلی، ظهطهٍ  هقت ٌطه ای، فیطٍظه واكی با ؿازه وػقلی ٌطه بًسی، ضؿــهی اٌَاع زض

 وف ٍ بطز ٌام غیطهٍ  وػقلی ٌَ ٌَ ٌقف به ضٌي هفت واكی ها، كهؾه ضبغٍ  ها كهؾـه ٌینٍ  ها كهؾه
 ؿفیس ٍ ای فیطٍظه واكی اظ كعطٌری هَضت به ٌاهٍ  03 زض 03 ٌَـ چهاض آزط رتایی آزطهای با ٌیع ها آى

 .اؿت وطزه تهاكایی ؿقف بـه تا وف اظ ضا آٌاىٍ  اٌس كسه فطـ

 

اكیزاضچی بضؿتَضاى ؿًتی ولن ؿلعاى   
ٍ  ایطاٌیٍ  ؿًتی غصاهایٍ  ؿًتی وحیعی با باكی زاضچی ضؿتَضاى

 باكس وی كها بطای ظیباٍ  آضام وحیعی زضیایی
 های واهی با هایی حَو اظ پط ضؿتَضاى ایي فضای

 اٌس كسه چیسه ها حَو ایي وًاض زض ویعها ٍ ظیباؿت

ٍ  كسه ٍاقغ اهفهاى حهین ریاباى زض ورهَؼه ایي
 اؿت. بَزه باكی زاضچی حهام ایي اظ پیف

 زٍباضه ایطاى ؿًتی وػهاضی ضٍح وه تاضیذی بًای ایي
 افتذاضی احهس ؿیس ٌصاضی ؿطوایه با كسه زویسه آى زض

 اهفهاى، اؿتاى فطهًًی ویطاث وَ ازاضه هههاضی با ٍ
 اؿتاى ریطیه اوَضٍ  اٍقاف وَ ازاضهٍ  اهفهاى كهطزاضی

  .اؿت كسه باظؿاظی اهفهاى



 حهام ٍ وحله ؼلی قلی اقا
 پازكاه زٍ زضباضیاى اظ آقا ؼلیقلی ٍؿیله به اهفهاى بیسآباز وًعقه زض آغا قلی ؼلی یا آقا قلی ؼلی حهام

 وه ای ورهَؼه زض هفَی حؾیي ؿلعاى كاهٍ  ؿلیهاى كاه هفَی،
 ؿارته قهطی هرطی 6603 ؿاٍ به بَزه، آى باٌی رَز،
 زض اهفهاى ؿبن وػهاضی ٌَع اظ حهام ایي. اؿت كسه

 حهام زٍ كاوَ حهام بًای. اؿت هفَی ؼنط اٍارط
 اظ ین هط. اؿت حَو چاٍ فضای ٍ وَچنٍ  بعضى

ٍ  ؿطبیًه اهلی بذف زٍ اظ حهام زٍ ایي
 زض وه غَضی به اؿت، یافته تقهیَ راٌه ٌطم
 زساٌاٌه هَضت به ظٌاىٍ  وطزاى زٍضه آى
 كهَ. ٌهایًس اؿتفازه آى اظ تَاٌؾتًس وی

 ضلػی هقت كهَ به بعضى، حهام ؿطبیًه قائسه
 ؿطبیًه اغطاف زضٍ  اؿت كسه غطاحی وًتظن

 غاق با آٌها پقت فضاهای وه كسه غطاحی ؿهَهائی
 بط ؿطبیًه ویاٌی ًٌبس ههچًیيٍ  یافته تعئیي وسٍض ٌهاهای
 به حهام ؿقف تعئیًات. اؿت اؿتَاض ؿًًی بعضى ؿتَى هقت

َضت به ؿقف وطوع ؿهت به اغطاف فضای اظ وًظن هَضت به ؿقف ٌَضٌیطهایٍ  اؿت بًسی ضؿهی هَضت  ه
 ایي. افعایس وی ؿقف تعئیًات ظیبائی بط ضٍكي ؿایه ایراز با ضٍظ وذتلف وَاقغ زض وه اٌس كسه غطاحی وًظن

  .اؿت ٌطفته قطاض ٌطزكًطاى ؼهَم زیس وػطو زض وَظه هَضت به ایًن هن بًا
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