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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

»آب هست؛ اما کم است«. جمله ای 
که هربار از رسانه ها می شــنیدم یا در 
صفحــات اجتماعی می خوانــدم؛ مرا 
به خاطره ای شــیرین می برد اما سراپا 
غرق اســترس ام می ساخت. خاطره ی 
شهری دوست داشتنی با عطر دیوارهای 
کاهگلی خانه هایش، درختان سر به فلک 
کشیده ی کاج هایش و قنات های متعدد 

و جاری در دل خاک اش.
تجربه ی منحصر بــه فرد حضور در 
یک قنات به خودی خود بسیار تجربه ی 
خاص و شیرینی هســت چه برسد که 
این تجربه با اولین سفر انفرادی من در 
نوجوانی یکی شد و شیرینی و حالوت 
آن را دو چندان کرده بود و سبب شده بود 
سفر من به نائین به یکی از خاص ترین و 
فراموش نشدنی ترین سفرهایم تبدیل 
شــود. هر زمان که بــا آن جمله مواجه 
می شدم؛ غرق خاطرات شیرین سفرم به 
نائین می شدم اما استرسی سراسر وجودم 
را می گرفت که آیا بار دیگری که به نائین 
سفر خواهم کرد قنات کیخسرو را پر آب 

خواهم دید یا نه؟
باالخره فرصتی دســت داد و بعد از 
گذشت پنج سال از ســفر اول ام به این 
شــهر تاریخی، مجدد ساز ســفر به آن 
دیار کوک شــد و راهی شدم. حرکتم را 
از تهران آغاز کردم و دل به جاده سپردم. 
پس از طی چهار ســاعت و چهل دقیقه 
مسافت،  به نائین رسیدم و از اتوبوسی که 
مقصدش یزد بود پیاده شدم. نائین یکی 
از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران 
و مرکز شهرستان نائین است. این شهر در 
منطقه دشت کویر قرار گرفته  است و آب 

و هوایی خشک و کویری دارد.
این شهر که در حاشیه شرقی استان 
اصفهان است قدمتی چندین هزار ساله 
دارد  که همچون نگیِن زمردین و کمیابی 
در میان شن های طالیی کویر  اصفهان 
می درخشد و شکوه و ابهت به جای مانده 
از دوران های طالیی تاریخ را به نمایش 

می گذارد.
این شــهر زیبا که به عنوان یکی از 
مکان های با ارزش اســتان اصفهان به 
شمار می آید؛ دارای گویشی نرم و مختص 
به نائین می باشد که در نزد مردم این دیار 
و بوم به گویش نائینی شهرت پیدا کرده 
است. گویش نائینی، گویشی از زبان های 

ایرانی مرکزی است.
مسجد جامع نائین 

بنایی در شــهر نائین وجود دارد که 
تلخی ها و شیرینی ها، جنگ ها و صلح ها 
و اشــک ها و لبخندهای این شهر را از 
ســرآغاز تا به امروز دیده است و با وجود 
گذشت این همه سال خم به ابرو نیاورده 
و همچنان باشکوه و مملو از غرور، قامت 
راســت کرده اســت و نام پر ابهت آن، 

»مسجد جامع نائین« می باشد.
این مســجد از حال و هوا و آرامش 

خاصــی برخــوردار اســت و دل هر 
گردشــگری را مملــو از حــس خوب 
می کند. بنابراین پس از رسیدنم به شهر 
اولین مکانی  را که برای بازدید انتخاب 

کردم همین مسجد بود.
این مسجد از معدود مساجد اولیه ی 
دارای شبستانی ست که کمتر دستخوش 
تغییر و تحول شده و صورت اولیه خود را 
تا امروز حفظ کرده است. ساختمان اولیه 
آن در قرن دوم هجری قمری ســاخته 
شده که در حال حاضر قسمت زیادی از 

مسجد فعلی را تشکیل می دهد.
مسجد جامع نائین از اولین مساجدی 
است که پس از ورود اسالم به ایران ساخته 
شد. این ساختمان نخستین مسجد ایران 
نیز به شمار می رود. گرچه برخی آن را 
دومین مسجد ایرانی می دانند ولی هر چه 
باشد احداث چنین بنای خوش ساختی 
آن هم در قرن دوم هجــری که در خود 
عربستان هنوز بنای مساجد، ابتدایی و 
بدون تزئین بود حکایت از اوج هنر ایرانی 
در معماری دارد که  پس از ۱۲ قرن هنوز 

پابرجا مانده و همچنان استوار است.

مســجد جامع نائین در حال حاضر 
چون نگینی در دل کویر، عالقمندان به 
هنر ایران-اسالمی را به سوی خود جذب 
می کند. گچبری های این مسجد اوج هنر 
معماران ایرانی را به نمایش می گذارد. 
کارشناسان عمق گچ بری ها و همچنین 
شــکل متمایز آن را از خاص ترین انواع 
گچبری دانســته اند و بــرای آن ارزش 

زیادی قائل هستند.
مســجد  ی  فضــا یــن  مهمتر
شبستان هایی هســتند که به صورت 
عمیق در سه طرف صحن قرار گرفته اند.

منبر چوبی مسجد از دیگر جاذبه های 
هنر معماری در این بنا به حساب می آید. 
این منبر بــا هنر منبت تزئین شــده و 
کتیبه ای دارد که ساخت آن را سال ۷۱۱ 
هجری ذکر کرده است؛ یعنی ۵ قرن پس 

از احداث اولیه مسجد.

نکته جالب این است که در ساخت 
این منبر از هیچ میخی اســتفاده نشده 
است و در عوض تکنیک زبانه و چفت در 

آن به کار رفته است.
این مســجد دارای محرابی بسیار 
زیباست که حکایت از هنر این مرز و بوم 
دارد. محراب در شبســتان جنوبی قرار 
گرفته و تزئینات گچبری بسیار زیبایی 
دارد. مسجد جامع نائین شباهت زیادی 
به بنای تاریخانه دامغــان دارد که آنجا 
هم از قدیمی ترین بناهای ایران پس از 
دوره اسالمی به شــمار می رود از دیگر 
بخش های مهم معماری مسجد نائین 
پایاب و وضوخانه آن است که این بخش 
هم تاثیر زیادی از نوع مهندسی ایرانی در 
احداث بناهای مرتبط با آب گرفته است.

در زیر صحن مســجد شبســتان 
وسیعی در حالت زیر زمین وجود دارد 
که دارای ستون هایی از جنس گل رس 
طبیعی اســت که از نورگیرهایی که در 
سقف تعبیه شده اســت روشنایی آن 
تامین می گردد. این شبستان به منزله 
سرداب وسیعی بوده که در ایام تابستان 
مورد استفاده قرار می گرفته و دارای دو 
مدخل ورودی بوده که به وسیله پله هایی 

از صحن مسجد جدا می شود.
آب این وضوخانه در گذشته از طریق 
قناتی در همان نزدیکی ها تامین می شده 

است.
خانه پیرنیا

بعد از بازدید از مســجد، به خانه ی 
پیرنیا که در نزدیکی مســجد قرار دارد 
رفتم. خانه ای که امــروزه به علت نوع 
معماری اش به  صورت الگوی خانه های 
سنتی کویر مرکزی ایران شناخته  شده 
و در حال حاضر موزه مردم شناسی کویر 

در آن برقرار است.
خانه پیرنیــا یکــی از یادگارهای 
ارزشمند معماری دوران صفویه و نمونه 
شاخصی از مساکن سنتی نائین است. 
این بنا که الگوی مهم معماری و هنری 
خانه های تاریخی در منطقه کویر است 
و از اجزای مختلفــی از جمله ورودی، 
داالن های متعدد، هشتی، غالم گردش، 
ایوان شاه نشــین، اتاق نشیمن، گودال 
باغچه، بــاغ و بخش های مختلف دیگر 
تشــکیل شــده اســت. خانه پیرنیا از 
مجموعه خانه های متعددی تشــکیل 
می شــده اســت که هرکدام کاربردی 

متفاوت داشته اند.
این خانه تاریخی در ایام گذشته به  
عنوان خانه حاکم نائیــن بوده و در ابتدا 
شخصی به نام »قاضی نورالهدی« در این 
خانه زندگی می کرده که در دوره قاجار 

به خاندان پیرنیا رسیده است. شخصی 
به نام میــرزا احمدخــان پیرنیا حاکم 
نائین در همین خانه زندگی کرده است. 
مهم ترین ویژگی هنری خانه تاریخی 
پیرنیا نقاشی های دیواری و گچبری های 
بسیار زیبای آن در ایوان شاه نشین، اتاق 

تشریفات و اتاق مخصوص حاکم است.
ترکیب تزئینات معماری، گچبری 
و نقاشــی ها، زیبایی غیرقابل وصفی را 
پدید آورده است. از دیگر تزئینات این بنا 
می توان به تزئینات معماری کاربندی ها، 
یزدی بندی هــا و رســمی بندی ها 
اشاره نمود. در نقاشــی های موجود در 
قســمت های مختلف این بنا؛ نقوش 
گیاهی، هندســی، گل و مرغ، اژدها و 
حیوانات مختلف را می توان مشــاهده 
کرد. موزه ی مردم شناسی نائین که در 
خانه تاریخی پیرنیا واقع شــده است، 
دارای ۱۰ فضای نمایش اشیاء با موضوع 

مردم شناسی است.
گچبری هــای خانه پیرنیا شــامل 
قاب های متعددی بوده و داستان های 
هفت پیکر نظامی شامل: داستان های 
خســرو و شــیرین، یوســف و زلیخا،  
صحنه های شــکارگاه، داســتان های 
عاشــقانه و خیال را به نمایش گذاشته 

است
در حال حاضر بیش از یک هزار شیء 
تاریخی و قدیمی در موزه مردم شناسی 
کویــر نائیــن نگهــداری می شــود. 
گردشگران در موزه مردم شناسی کویر 
نائین می توانند با فرهنگ مردم کویر، 
زندگی کویری، وســایل کشــاورزی، 
ادوات و وسایل نظامی، پوشاک، صنایع 
و هنرهای ســنتی و آداب  و رسوم مردم 

بومی منطقه آشنا شوند.
نارین قلعه

از میان بافت تاریخی نائین، قلعه ای 
تاریخی به چشــم می خورد که در طی 
زمان آسیب بسیار زیادی دیده اما چیزی 
از زیبایی، ابهت و حس خوبش کم نکرده 

است.
پس از موزه ی مردم شناســی کویر، 

راهی این قلعه شدم.
نارین قلعه از مهم ترین و قدیمی ترین 
بناهای شــهر نائین اســت کــه گفته 
می شود قدمت آن به دوره ی پارتیان یا 
دوران ساسانیان بازمی گردد. این قلعه، 
قدیمی ترین بنای تاریخی نائین است 
و پس از مناره ی مسجد جامع این شهر، 
با ۴۰ متر ارتفاع، بلندترین بنای قدیمی 
شهر محسوب می شود. در گذشته حتی 
از این قلعه به عنوان دژ کهن یا کهن دژ 

استفاده می شده است.

در مورد کاربرد این قلعه چند نظریه 
وجــود دارد و کاربرد دقیــق آن کامال 
مشخص نیست. برخی می گویند این 
قلعه قبل از اسالم به عنوان آتشگاه مورد 
اســتفاده قرار می گرفت و برای اثبات 
حرف خود به کتاب »اصطخری« استناد 
می کنند. وی در کتاب خود نوشته است 
که ۵۰۰۰ قلعه در شــهرها و کوه های 
پارس وجــود دارد و به آتشــکده ای در 
باالی نارین قلعه اشــاره می کند. چون 
در اطراف قلعه خندقی حفر شده است. 
برخی با این استدالل ادعا می کنند که 
نارین قلعه یا یک دژ نظامی بوده یا مرکز 
اداری و نظامی شهر بوده است. عده ای نیز 
می گویند این قلعه حاکم نشین بود. ولی 
آنچه که در مورد نارین قلعه ها در مناطق 
شهرهای کویری و مرکزی ایران وجود 
دارد هســته ی اولیه ی شهری تاریخی 
اســت. معموال در بخش مرکزی شهر 
بخش حاکم نشین و آتشکده در آن مکان 
واقع شده بوده است. این نمونه در نارین 
قلعه ی میبد و یا در ارگ بم و سایر شهر-
قلعه های ایران نیز هم به چشم می خورد.
عــالوه بــر اصطخــری، حمداهلل 
مســتوفی نیز در ســال ۷۴۰ هجری 
قمری در آثار خــود از این قلعه نام برده 
و دور آن را ۴۰۰۰ گام ذکر کرده اســت. 
آموزش اداره ی کل میــراث فرهنگی 
استان اصفهان می گوید که »مقدسی« 
نیز در قرن سوم هجری این بنا را یک اثر 
تاریخی به جای مانده از قبل از اســالم 

معرفی کرده است. 
همان طور که گفته شد، در گذشته 
دور تا دور این قلعه را خندقی حفر کرده 
بودند و ارتفاع قلعه با احتســاب ارتفاع 
خندق به ۵۰ متر می رسید. نارین قلعه 
یک بنای چند ضلعی است و چندین برج 
در گوشــه ی اضالع آن وجود دارد. این 
قلعه را کامال از خشت خام ساخته اند و 
ابعاد خشت های آن از ۴۳×۴۳ تا ۲۲×۲۲ 
متغیر اســت که این امر نشان می دهد 
که قلعه در دوره های مختلف ساخته و 

گسترش یافته است. طبق اسناد تاریخی 
نائین، طول خشت های قلعه نیم ذرع، 
عرض آن ها یک چهارم ذرع و وزن آن ها 

هفت الی هشت من است. 
این قلعه شاهد جنگ امیر مبارزالدین 
محمد آل مظفر و ملک اشرف چوپانی 
بوده است. گفته می شــود نارین قلعه 
در دوران قاجار نیز مورد اســتفاده قرار 

می گرفته است.
آسیاب آبی ریگاره

پس از دیدار بــا نارین قلعه ی عظیم 
نوبت به آسیاب آبی ریگاره در محله ی 
محمدیه رسید. همان جایی که با یک 
بار دیدن دلم را به آبی جاری قناتش دادم 
و برایم تبدیل به یکی از عزیزترین نقاط 

گردشگری ایران شد.
شهرستان نائین از نعمت بی شمار 
قنات برخوردار بوده که امروزه تنها چند 
رشته از این قنات ها هنوز جاری هستند و 
یکی از این قنات ها قنات کیخسرو است.

آســیاب آبی ریگاره در محمدیه ی 
شهر نائین به عنوان یکی از شاهکارهای 
معمــاری و هنری شهرســتان نائین 

محسوب می شود.
آسیاب آبی ریگاره محمدیه شاهکار 
دوره پیش از اسالم اســت که به عنوان 
یکی دیگر از شاهکارهای معماری نائین 
در ســال ۱۳8۴ از دل خاک نمایان شد  
پس از بازســازی و مرمت به دید عموم 

گذاشته شد.
این بنای تاریخی با استفاده از تکنیک 
کنــد در دل زمین کنده شــده و هیچ 
مصالح ساختمانی در آن دیده نمی شود. 
آسیاب آبی ریگاره در محمدیه نائین و به 
طول حداقل ۱۳۰ متر و عمق ۳۰متر حفر 
شده که پس از عبور از راهرو بسیار عمیق 
و طویل آن با شیب بسیار تند، به محل 
اصلی آسیاب به صورت چند اتاق و محل 

آرد کردن گندم ها می رسد.
آسیاب آبی ریگاره آب قنات بسیار 
قدیمی کیخسرو را در عمق ۱8 متری 
و ســپس به طرف  هدایت و در نتیجه 
آب قنات در عمق ۳۰ متری و با فشار باال 
پره های چرخ آســیاب را چرخانده و به 
فعالیت خود ادامه می داده است، پس از 
آن آب را به وسیله سه کانال دیگر به قنات 

اصلی هدایت می نموده اند.
بر اساس گفته های پیشینیان محل 
این آسیاب در زمان کیخسرو و بیش از 
۲۰۰۰ سال پیش ســاخته شده است 
چنانچه ضرب المثل های گوناگونی به 

این آسیاب منسوب می باشد.
پس از طی مسیر در موزه ی آسیاب 
آبی ریگاره وارد کانال قنات شدم و پس 
از طی مسافتی به صورت کالغ پر و سینه 
خیز به روشنای جاری کم عمقی رسیدم 
که همان آب زالل اما شور و ترش قنات 
کیخسرو بود. خوشــحال از اینکه هنوز 
قنات جاری و زنده است و ناراحت از اینکه 
عمقش کم شده و باری دیگر به یادم آمد 

که »آب هست؛ اما کم است«.
و با این بیم و امید قنات و نائین را ترک 
کردم که بار دیگر که به شــهر بازگشتم 
بازهم قناتش نفس در سینه داشته باشد.

نگاهی به جاذبه های گردشگری شهری با قنات های جاری

نائین، عروس چند هزار ساله کویر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر در تونل زمان
غار کرفتو، منزل باستانی 

ایرانیان در دل تاریخ 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

اگر خاطرتان باشد چندی پیش از سفرمان به 
تکاب و تخت سلیمان برایتان نوشتم. حال به ادامه 
آن ســفر بپردازیم. بعد از بازدید از کوه میان تهی 
که به زندان سلیمان شــهرت دارد به سمت شهر 
شاهین دژ رفتیم. شاهین دژ در قدیم به صایین دژ 
معروف بوده اســت. در دوران ساسانیان بزرگان 
زرتشتی که برای نیایش به آتشکده آذرگشسب 
واقع در مجموعه تخت ســلیمان می رفته اند در 
فاصله ۳۰ کیلومتری آتشکده، قلعه ای به عنوان 
اســتراحتگاه بنا نهاده بودند، این قلعه به تدریج 
بزرگ و بزرگتــر و درنهایت تبدیل به یک شــهر 
کوچک شد. شاهین به عنوان نگهبان این قلعه مورد 
اســتفاده قرار می گرفته و هم اکنون نیز در شمال 
این شهر صخره هایی معروف به النه عقاب موجود 
است. نام این شهر پس از اسالم به »صائین قلعه« 
و در دوره پهلوی نیز به »صائیــن دژ« تغییر پیدا 
کرد. پس از پیروزی انقالب اســالمی به همان نام 
تاریخی »شــاهین دژ« خوانده شد. در پارکی که 
بر بلندای شهر است و روبروی زرینه رود واقع شده 
است چادرمان را برپا کردیم و بعد از خوردن شامی 
مختصر، خوابیدیم. صبح در آرامش و سکوت کامل 
شهر بیدار و راهی تپه باستانی شهر شدیم. تپه ای 
دست ســاز که گفته می شــود در زمان حکومت 
مغول ها به منظور مقابله با حمله دشمنان احداث 
شــده اســت؛ اما در حفاری های باستان شناسی 
بر این تپه آثاری از دوران نوســنگی تا دوره های 
اسالمی یافت شــده اســت. بعد از بازدید از تپه 
باستانی شاهین شهر به سمت جاده تکاب رفتیم 
تا از محل ســکونت ایرانیان باستان دیدن کنیم، 
آری، غار کرفتو منزلگاه باستانی است که در دل کوه 
جای گرفته است. در جاده تابلوهای قهوه ای رنگ 
را دنبال کردیم. تابلوهای با رنگ قهوه ای در اغلب 
کشورهای دنیا نشان از یک مکان دیدنی دارند. به 

محوطه پارکینگ غار کرفتو رسیدیم. 

ورودی غار از سطح زمین باالتر است و از طریق 
پله هایی که تعبیه شده است به داخل غار هدایت 
شدیم. غاری با دیوارهای آهکی و داالن ها و اتاق های 
تو در تو رو به روی مان بود. راهنما درباره پیشــینه 
غار توضیح داد که: »این غار آهکی در دوران ســوم 
زمین شناســی شــکل گرفته  اســت و با توجه به 
پژوهش های به عمل آمده، در دوران میان زیستی 
کرفتو در زیر آب بوده  اســت و در اواخــر این دوره 
ارتفاعات آن از آب خارج شده  است.« غار کرفتو از 
غارهای آهکی و طبیعی است که در ادوار مختلف 
جهت استفاده و ســکونت انسان تغییر حالت داده 
و با معماری صخره ای در چهــار طبقه در دل کوه 
حفر شده است. در راهروهای غار قدم می زدم و به 
دیوارها نگاه می کردم، در بعضی از اتاق ها نقوشی از 
حیوانات، انسان و گیاه حجاری شده  بود که در طبقه 
سوم کتیبه ای با خط یونانی توجه ام را به خود جلب 
کرد، از راهنما در مورد کتیبه پرسیدم که اینگونه 
گفت:» این کتیبه اینجا را معبد هراکلوس یا همان 
هرکول خوانده است«. چه غار عجیبی است اینجا: 
غاری جامانده از دوران مزوزوئیک با کتیبه ای یونانی، 
داالن هایی آرام برای پرســتش، اما تاریک و بسته 
مناسب برای گریختن و پنهان شــدن. از پله های 
فلزی غار پایین آمدیم و به ســمت ســقز حرکت 
کردیم. در مسیر سقز به روستای زیویه رسیدیم که 
قلعه  تاریخی آن بر بلندای تپه ای قرار دارد. قدمت 
این قلعه به حدود ۷۰۰ ســال پیش از میالد و دوره 
حکومت اقوام ماد بازمی گردد. این قلعه روی یکی از 
تپه های نسبتا مرتفع منطقه ساخته شده و بر محیط 
اطراف اشراف و تسلط کامل دارد. در سال ۱۳۲۵، بر 
اثر عوامل طبیعی همچون باد و باران، بخشی از این 
تپه ریزش کرد و باعث نمایان شدن قلعه شد. امروز 

روز عجیبی بود، گویی در تونل زمان سفر کرده ام.
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