 10ﺟﺎی دﯾﺪﻧ اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان ﻣﺜﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻢ ﺧﻮدش دﯾﺪﻧ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻃﺮاﻓﺶ .اﺻﻔﻬﺎن ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨ و ﭘﻞﻫﺎﯾﺶ و راه رﻓﺘﻦ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺷﻮد و وﻗﺘ زاﯾﻨﺪه رود ﭘﺮآب ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﺮت دﻟﭽﺴﺒﺘﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را دارﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ آرزوی ﺳﻔﺮی ﺧﻮش در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ .
-1ﻣﺎدی ﻫﺎ
اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺎدی ﻫﺎﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدی ﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﮐﻠ آدم را ﺳﺮ ذوق
ﻣآورﻧﺪ .ﻣﺎدیﻫﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زاﯾﻨﺪه رود ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺰارع و ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻃﺮاف از آﺑﺸﺎن ﺳﯿﺮاب ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺪم
زدن در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدیﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎل آدم را ﮐﻠ ﺧﻮب ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش ﻧﻮﻋ ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺖ .در اﻃﺮاف ﻣﺎدیﻫﺎ درﺧﺘﺎن ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎﻫ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨ ﻧﯿﺰ ﻣوزد .ﺟﺎﯾ دﻧﺞ و آرام ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎده روی .اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺎدیﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺎدی ﻧﯿﺎﺻﺮم ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﭘﻞ ﻣﺎرﻧﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﮔﺬرد .ﻣﺎدی ﺷﺎه از وﺳﻂ ﮐﺎخ ﻫﺎ ﻣ ﮔﺬرد و ﻣﺎدی ﻓﺮﺷﺎدی از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری راه ﻫﺸﺖ
ﺑﻬﺸﺖ را در ﭘﯿﺶ ﻣ ﮔﯿﺮد.

-2ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮود و ﯾ روز ﯾﺎ ﺣﺘ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻔﺎ اﺧﺘﺼﺎص

ﻧﺪﻫﺪ .ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﻮار ﺑﺮ درﺷﻪ ﻫﺎ دور ﻣﯿﺪان را ﭼﺮﺧﯿﺪ ﯾﺎ
زاﯾﻨﺪه رود ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان روی ﭘﻞﻫﺎﯾﺶ ﻗﺪم زد و ﺷﺐ ﻫﺎ در زﯾﺮ ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮﯾﺶ ﺑﻪ آواز دﻟﻨﺸﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﻫﺎ ﮔﻮش داد ،ﺧﻮاﺳﺘﻨ ﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺎی اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﺟﻠﻔﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻨﻔﺮﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم زدن در آن ﺣﺎل آدم را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن رو ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺘﻮان رﻓﺖ
و در ﯾ از ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺬوب ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی دﯾﻮاری ﮐﻠﯿﺴﺎی واﻧ آن ﺷﺪ .در ﺟﻠﻔﺎ ،ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻓﯿﺮوز،
ﮐﺎﻓﻪ آﻧ و ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽ ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺜﻞ آراﺑﻮ ،ﮔﺎرﻧ و ﮐﺎرن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.

-3ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ ﻧﺎژوان
اﮔﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﯾ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺴﺎط ﮐﺒﺎب را ﻋﻠﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ ﻧﺎژوان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ ﻧﺎژوان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺧﺘﺎن ﻧﺎز و ﺻﻨﻮﺑﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ،ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ در اﺻﻔﻬﺎن
اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از زاﯾﻨﺪه رود ،دوﻣﯿﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎن .ﻓﻘﻂ آب و ﻫﻮای ﺧﻮش ﻧﺎژوان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را راﻫ آن ﻣﮐﻨﺪ.
ﻧﺎژوان ﭘﺮ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻪ ﺳﯿﮋ ،زﻣﯿﻦﻫﺎی ورزﺷ ،اﺳﺘﺨﺮ ،زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ،اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی درﺷﻪ ﺳﻮاری ،اﺳﺐ
ﺳﻮاری و ﻗﺎﯾﻖراﻧ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﺎغ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎغ ﮔﻞﻫﺎی زﯾﻨﺘ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
اﻣﺎن ﭼﺎدر زدن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻮس رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺎژوان را در دل ﻣاﻧﺪازد .ﺧﻮردن آش دوغ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ ﻧﺎژوان در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .آﮐﻮارﯾﻮم اﯾﻦ ﭘﺎرک و ﺷﻬﺮﺑﺎزی آن ﮐﻪ ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷ﺗﺎ ۱
ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎز اﺳﺖ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﻫﯿﺠﺎناﻧﯿﺰ را دارد ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری ﯾ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

-4آﮐﻮارﯾﻮم اﺻﻔﻬﺎن
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﯾ دو ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ و آدم ﻓﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺷﻬﺮی ﻣﺜﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ،آﮐﻮارﯾﻮم ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﮐﻮارﯾﻮﻣ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ و ﺷﯿﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾ رﻓﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﮐﻮارﯾﻮم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۵۰۰ﻣﺘﺮ در
ﮐﻨﺎر ﭘﺎرک ﻧﺎژوان اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و  ۳۵ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد .آﺑﺰﯾﺎن اﯾﻦ آﮐﻮارﯾﻮم  ۵۰۰۰ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را درﺑﺮﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۳۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺟﺰو آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ  ،ﻧﺎدرﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺠﯿﺒﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ آﮐﻮارﯾﻮم  ۶ﻧﻮع ﮐﻮﺳﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ .ﮐ ﻓﺮش را ﻣﮐﻨﺪدر اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺘﻮان از ﻧﺰدﯾ
ﮐﻮﺳﻪ دﯾﺪ و ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ ،اﻧﺎر ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ۹ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ

-5ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺪود  ۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﭘﻞ وﺣﯿﺪ و اﻣﺘﺪاد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻧﺎژوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﺎﻏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ دارد و ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رﻧ و وارﻧﺶ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺳﺮذوق ﺑﯿﺎورد .ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و  ۴ﻫﺰار ﭘﺮﻧﺪه در  ۱۳۰ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ اردک و ﻗﻮﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﺑﺎغ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻫﺎ در ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺑﺎغ و ﺑﻌﻀﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻗﺎولﻫﺎ ﻻﺑﻪ ﻻی درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ .ﺑﻌﻀﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﺷﯿﺸﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-6ﮐﻮه ﺻﻔﻪ
در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻮه ﺻﻔﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮﺟﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﻫﻤﺮاﻫﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮرﭘﺮدازیای ﮐﻪ دارد در ﺷﺐ دﯾﺪﻧ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺷﻮد .ﺻﻔﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ و از ﺑﺎﻻﯾﺶ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ زﯾﺮﭘﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮه در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﺷﻬﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﻨ ﺻﺎف آن ﺑﻪ ﺻﻔﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه .ﺻﻔﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮی دارد ،ﭘﺮ دار و درﺧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭘﯿﺎده
روی ﺟﺎی ﺧﻮﺑ اﺳﺖ .ﺟﺪا از زﯾﺒﺎﯾ ﺧﻮد ﮐﻮه و اﻃﺮاﻓﺶ ،اﻣﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﻫﻢ رﺳﺘﻮران
و ﮐﺎﻓﻪ دارد ،ﻫﻢ ﭘﺎرک ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﻫﻢ ﺑﺎغ وﺣﺶ ،آﺑﺸﺎر ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﻟﯿﻨ و ﻏﺎرﻫﺎ و آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺻﻔﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻨ ﺗﺮ ﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﺮان ﺻﻔﻪ را ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﻨﺪ.

-7ورزﻧﻪ
ﺳﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ورزﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺎدرﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﻌﻤﻮل ،ﭼﺎدر ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ورزﻧﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای
اﺳﺖ در ﺟﻨﻮﺑ ﻏﺮﺑ ﻧﺎﺋﯿﻦ و ﻧﺰدﯾ ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧ ﮐﻪ زاﯾﻨﺪه رود از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﺪ و وﻗﺘ زاﯾﻨﺪه رود ﺟﺎری اﺳﺖ،
ﺗﺎﻻب ﻫﻢ دﯾﺪﻧ ﻣﺷﻮد .روﺳﺘﺎی ورزﻧﻪ را ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای آن ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﯾﺮ و ﺷﺐﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎرهاش ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺟﺎی ﺑﺮی اﺳﺖ .ﮐﻮﯾﺮ ﺧﺎرا ﺑﺎ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی رواﻧﺶ ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻮرﺗﺎن ،ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﻞ ﺻﻔﻮی ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻔﺮه ﺑﺎﻓ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺗﯿﻤﺎر را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ
داد.

-8ﭼﺎدﮔﺎن
ﯾ از دﯾﺪﻧ ﻫﺎی اﻃﺮاف اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو ﻗﺸﻨ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ،ﭼﺎدﮔﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دﻫﺪه ای
ﺗﻮرﯾﺴﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺪ ﭼﺎدﮔﺎن و درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ زاﯾﻨﺪه رود واﻗﻊ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ،ﭘﺮ از
ﺑﺎغ و دﺷﺖﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﻫﻢ دارد.
وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﭼﺎدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دارای ﺳﻮﻫﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ،ﺑﺎﺷﺎه ﺳﻮارﮐﺎری ،اﺳﻠﻪ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ،زﻣﯿﻦﻫﺎی ورزﺷ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ،واﻟﯿﺒﺎل ،ﺑﺴﺘﺒﺎل ،ﺗﻨﯿﺲ و ﭘﯿﻨ ﭘﻨ ،ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ،ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮود ﻫﻠﻮﭘﺘﺮ و ﭘﺮوازﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸ،
اﺳﺘﺨﺮ ،رﺳﺘﻮران ،ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎری ،ﭼﺎدﮔﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﻮﺷﺬراﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .روﺳﺘﺎی
اﻧﺎﻟﻮﺟﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻠ ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ و ﺧﻮد درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ زاﯾﻨﺪه رود از دﯾﺮ دﯾﺪﻧﻫﺎی ﭼﺎدﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺎﯾﻘ را ﮐﻨﺎرش
ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﺴﺘ ﻫﺎ را ﺑﻪ در ﮐﺮد.

-9ﻛﺎخ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﺎم ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﺻﻄﻼح زﻣﺎن ﺧﻮد  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺸﺘ ﻳﺎ ورودي ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻋﻤﺎرت ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ در دو ﻃﺒﻘﻪ
و ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻛﺮﺳ ﺑﺎ ازاره ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺣﺠﺎم و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  .در وﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﻓﻀﺎي اﺻﻠ و ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﭘﻼن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌ اﺳﺖ  .ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺒﻘﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ دو دﺳﺘﺎه راه ﭘﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﻴﺮد ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻮاﻧﻬﺎي ﻫﺸﺘ ﻣﺮﻛﺰي  ،اﺗﺎﻗﻬﺎ و راﻫﺮوﻫﺎ  ،ﺑﺎ ﺳﺒﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺗﺰﻳﺌﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ  .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ ﻋﻤﺎرت  ،ﺣﻮض ﻣﺮوارﻳﺪ و آﺑﺸﺎر اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑ اﺳﺖ ﻛﻪ آب آن از ﺣﻮض
ﻓﻮﻗﺎﻧ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
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ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﺻﻔﻬﺎن در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮي ،ﺗﻌﺪادي از اراﻣﻨﻪ ﺳﺎﻛﻦ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻓﻌﻠ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و در
دﻫﺪه اي در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻮﻧﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎم آن دﻫﺪه را ﺟﻠﻔﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻣﻴﻨ ﻛﻪ
ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧﺪ ،آزادي ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﻗﻠﻴﺖ اراﻣﻨﻪ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮاردادﻧﺪ .در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺟﻠﻔﺎ،
ﺗﺠﺎر و اﻓﺮادي ﻛﻪ داﻧﺶ ﻓﻨ آن دوران را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺗﺠﺎر ارﻣﻨ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻴﺴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎي
واﻧﻚ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ .اﻛﻨﻮن ﺟﻠﻔﺎ ﺑﺨﺸ از ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﮔﺮدد .ﻛﻠﻴﺴﺎي واﻧﻚ ﻳ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي اﻳﺮان و از
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي آﻣﻴﺨﺘﻪ اي از ﻣﻌﻤﺎري اﻳﺮاﻧ و اروﭘﺎﺋ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .داﺧﻞ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻫﻨﺮي از
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﭽﺒﺮي ،ﻧﻘﺎﺷ و ﻃﻼﻛﺎري وﺟﻮد دارد .در ﻛﻨﺎر ﻛﻠﻴﺴﺎ ،ﻣﻮزه ﺑﺎ ارزﺷ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻧﻔﻴﺲ ﻧﻘﺎﺷ ،ﻛﺘﺐ
ﺧﻄ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻴﺎ ﻧﻔﻴﺲ ﻫﻨﺮي دﻳﺪه ﻣ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﻣﺎن ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ زﯾﺎدی از آﻧﺠﺎ دﯾﺪن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

