
 

  : مقدمه         

  

  ))بصير ‘هوالمحبوب وهوبكل شي,هوالباطن ,هوالظاهر ,هواالخر ,هواالول ((

  

جهانگردي بزرگترين وپررونق ترين صنعت جهان وبازوي دولت است ودولت نقش ويژه اي در راه 

موسسه هاي آموزشـي ودولـت هـر دو بايـد در تجديـد      .اندازي اين صنعت در كشور ايفا مي كند 

شبكه ارتباط جهانگردي در حكم زمينه مطالعاتي مرتبط ونيز زمينه عملياتي به هم پيوسـته  سازمان 

  .مشاركت كنند تا كليت آن را در اذهان واعمال توجيه كنند 

در كشـور  .طراحي وتدوين سياستهاي عمومي وكـالن اسـت   ,يكي از اساسي ترين فعاليت دولت ها 

در حال توسعه به هنگام طراحي وتدوين سياستهاي هاي صنعتي وهمچنين در بسياري از كشورهاي 

كالن وبرنامه هاي كشور به جهانگردي به عنـوان ابـزاري مـوثر در ادامـه رونـد توسـعه سياسـي        

بانگاهي كوتاه به آمار هـاي ارائـه شـده از سـوي     .فرهنگي واقتصادي توجه خاصي مبذول مي شود ,

ه آثار مهمي بـر اقتصـاد جهـاني گذاشـته     سازمان جهاني جهانگردي در مي يابيم كه اين صنعت چ

آنچنانكه در بسـياري  ,است واين خود بيانگر اهميت وگسترده بودن نقش آن در كشور هامي باشد 

از كشورها بودجه اي كه به مسافرت وتفريح اختصاص مي يابـد سـه برابـر بودجـه اي اسـت كـه       

خـاص وممتـاز ايـن صـنعت در      آمار ها بيـانگر جايگـاه  ,در اين راستا .صرف امور دفاعي مي شود 

بنـابر  .به ويژه كشور هاي در حال توسعه، مي باشـد  ,استراتژيهاي توسعه كشور هاي مختلف جهان 

اين ضرورت نگرش نظام مند به جهانگردي وبهره گيري از روشهاي علمي ومناسب مـديريت ايـن   

  .صنعت بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود 

ساله تغيير ارزشها وتعارض ارزشها در حوزه ميـراث جهـانگردي توجـه    متاسفانه امروزه بيشتر به م

ارزشـها نيـز يكـي از آن    .ميراث چيزي است كه مي خواهيم آن را حفظ ونگهداري كنيم .مي كنند 

كه اين امـر نمايـانگر   ,ميراث مفهومي است انعطاف پذير .چيزهايي است كه مي خواهيم حفظ كنيم 

بنابر اين مي توان ادعا نمود كه تـاريخ  ,ذشته به عمل مي آوريم تفسير هاي متعددي است كه از گ

همـان چيزهـايي   " كه در واقع بخشي از گنجينه اطالعات مربوط به يك گروه يا جامعه است ،لزوما



 

روي داده است بلكه مي تواند آن چيزهايي باشد كه توسط صاحبان قدرت مكتوب " نيست كه واقعا

همزمان با توسـعه جهـانگردي   .وب شده  و نهادينه گرديده است محب,شده، به تصوير كشيده شده 

گروه ها وجوامـع  .گذشته را احيانموده وحال را از ديدگاه خود تفسير كنند ,،گروه ها تالش مي كنند 

برگـزاري  ,قصـرهاي قـديمي   ,بناهـاي تـاريخي   ,سعي مي كنند ايدئولوژي خود را از طريق موزه ها 

. بـه گردشـگران منتقـل كننـد    ,اث وديگـر جاذبـه هـاي جهـانگردي     ميـر ,تورهاي همراه با راهنما 

در واقع ميـراث بـه ابـزاري بـراي     .جهانگردان نيز بي طرفانه در مورد ارزشهاقضاوت نخواهند كرد

  .مشروعيت بخشيدن به ساختارهاي سياسي واجتماعي معاصر تبديل مي شود 

تاريخي وهنري هـر منطقـه    –فرهنگي –اگر قبول كنيم كه شناسايي ومعرفي جاذبه هاي طبيعي ,حال 

بپذيريم كه سياستگزاري صحيح دربخش " بايد تلويحا,ابزاري موثر در ادامه روند توسعه خواهد بود

جهانگردي فعاليتي خنثي از نظر ارزشي نيست بنابراين بايـد سياسـتهاي عمـومي جهـانگردي را بـا      

ين صـنعت بـه ويـژه بـه دليـل آثـار       دقت وبا حوصله وتجربه كافي طراحي نموده وتوسعه دادوبه ا

رســانه هــا در فراينــد ايــن " اهتمــام ورزيــد وهمــه دســتگاههاي دولتــي وخصوصــا,اقتصــادي آن 

سياستگذاري مشاركت كنندوهنگام مواجهه با ابهامات وپيچيدگي هاي خاص نااميـد نشـده وعقـب    

  .ننشينند

قعيت هاي سياسي واجتماعي را از وا,جا دارد به جهانگردي نگاه تازه اي بيفكنيم چرا كه جهانگردي 

جايگاه و وجهـه اي عمـومي بـراي آن    ,تبليغات وديدار جهانگردان از يك محل ,نو تعريف مي كند 

سياستهايي كـه  .بنابر اين ممكن است مقصدي به سرعت مورد توجه قرار گيرد .محل ايجاد مي كند

گردان بـه صـرف مخـارج    افزايش مدت زمان اقامت آنها وترغيـب جهـان  ,براي جذب جهانگردان 

  .تعريف شوند "بيشتر طراحي واجرامي شوند نيز موجب مي شوند كه واقعيتهاي اجتماعي مجددا

اينجانب وهمكارانم تمام مساعي خود را براي دست يـابي بـه مجموعـه اي كامـل از جاذبـه هـاي       

دا كسي از قلم بيفتـد  فرهنگي وهنري استانمان بكار برده ايم از آنها نام نمي برم مبا,تاريخي ,طبيعي 

به جهت اهميـت صـنعت   ,ولي همه بر اين باوريم كه بستري مناسب فراهم آوريم تا از اين رهگذر 

توصيه ها ورهنمودهاي واقع گرايانـه وهوشـمندانه   ,جهانگردي وشناسايي وتوسعه جاذبه هاي استان 

  .مطرح وجامه ي عمل بپوشد,متوليان امور 



 

دور ماشاهد روزگاري باشيم كه جهانگردان بي شماري گـام در جـاي   در آينده اي نه چندان ..انشاا

  پاي نياي ما نهند ودر اين اقليم غني با آثار تحسين برانگيز وپر جاذبه به سير وسياحت بپردازند

  

  خدايا چنان كن سرانجام كار              توخشنود باشي وما رستگار

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  فصل اول
  ات استان زنجانموقعيت و مشخص

  موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان 

  جغرافياي تاريخي استان 

  خصوصيات نژادي

  آب و هوا
  ليست جاذبه هاي شاخص گردشگري و تاريخي استان زنجان

  

  

  

  
  



 

  :موقعيت و مشخصات استان زنجان

  

ست، به گفته حمداله مستوفي شهر زنجان را اردشير بابكان ساخته و شهين خوانده ا
شهين نام شهر زنگان ( در فرهنگ نامه مرحوم دهخدا در ذيل كلمه شهين چنين تقرير يافته 

جهانگيري (گويند آن شهر را اردشير بابكان بنا كرده است . است و معرب آن زنجان باشد 
و شهري بود بزرگ در ميان ري و آذربايجان و وجه تسميه آن مخفف ) برهان قاطع  –

انجمن آرا (تاب زند است و زنديگان زنگان شده و دال آن حذف گرديده زندگان يعني اهل ك
خذ و منبع مستوفي در مورد كلمه شهين كه به زنگان اطالق مي گرديده مبهم ‘ما) آنندراج 

است و تاكنون هيچ منبع موثق ديگري در اين ارتباط اظهار نظر ننموده است  ، آنچه مسلم 
ارتباطي به زبانهاي پارسي باستان و ادبيات اوستايي  است از نظر زبان شناسي كلمه شهين

ندارد و برعكس كلمه زنديگان كه به معناي اهل كتاب زند ، معروفترين كتاب آئين زردشتي 
از پساوند پارسي باستان همچون آذربايگان ، خدايگان ) گان(در دوران ساساني و پسوند 

زنديگان نام داشته است كه به علت  بطور حتم شهر در دوران ساساني. و غيره بوده است 



 

كثرت استعمال تخفيف يافته و در دوران استيالي اسالم زنگان نام داشته است ، و چون در 
  .زبان عربي حرف گ به ج تبديل مي گردد بنابر اين كلمه زنگان به زنجان تبديل شده است

ر منابع و متون اطالق اين كلمه به منطقه د. است ) خمسه(اسم  ديگر شهرستان زنجان 
جغرافيايي از اواخر دوران قاجار ظاهر شده و در مورد وجه تسميه آن دو نظر مي تواند 

و . نظر نخستين ناظر بر استقرار طوايفي از ايالت پنجگانه در اين منطقه است . مطرح باشد
در استان فارس كه بر مبناي استقرار پنج ايل ) خمسه(محتمال وجود منطقه اي به نام 

 "در فرهنگ آنندراج ذيل كلمه زنگان چنين آمده . مگذاري شده بسود اين نظريه است نا
( لغت نامه دهخدا با تكرار مورد مزبور مي نويسد   "چون پنج بلوك بود آنرا خمسه گويند 

از پنج بلوك بنام بخش حرمه ، بخش ابهر رود ، بخش قيدار ، بخش  "زنجان"اين شهرستان 
‘ در اين بخش بندي بخش هاي ايجرود ، زنجان رود ، كه جز...) ن ماه نشان ، بخش سردا

اما .  خمسه اند سخني به ميان نيامده ، الجرم اين نظريه با شك و ترديد مواجه ميگردد
بخشهاي پنجگانه ابهر رود ، خرا رود ، زنجان رود ، ايجرود ، سجاس رود كه بخشهاي 

كذر . به وجه تسميه آن مي تواند باشد  اصلي خمسه را تشكيل داده منبع و مرجع موثقي
اين نكته ضرورت دارد كه منطقه بزينه رود معروف به قشالقات افشار كه هم اكنون از 
توابع خمسه است تا اواخر دوران در حوزه سياسي واليت كردستان بوده است ، بنابراين 

  .پنج بلوك بودن منطقه قطعي بنظر ميرسد

  :مي نويسد ) خمسه(اساس ذيل كلمه دايره المعارف مصاحب بر اين 

خمسه مخفف واليات خمسه در جنوب آذربايخان و غرب قزوين كرسي آن زنجان و از ( 
شهرهاي معروفش سلطانيه پنج بلوك عمده اي كه اين ناحيه به مناسبت آنها خمسه خوانده 

همگي  شده است عبارت بودند از ابهر رود ، زنجانرود ، ايجرود ، سجاس رود كه حاليكه
  ...)جزو شهرستان زنجانند 

در اوايل قرن دهم هجري بلحاظ نقل و انتقال ايالت نا آرام مناطق ، كه به منظور ايجاد امنيت 
و جلوگيري از شورشهاي محلي خوانين يكي از سياستهاي زمامداران صفويه و قاجاريه 

پنج ايل به نام هاي بوده است ، شهرستان زنجان اين پديده سياسي متاثر شده و طوايفي از 
  .شامسون ، اوصانلو ، مقدم ، بيات و خدابنده لو را در خود جاي داده است



 

  

  موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان 

استان زنجان كه آنرا 
فالت زنجان نيز مينامند ، در 
ناحيه مركزي شمال غربي 

اين . ايران واقع شده است 
 10درجه و  47استان در 

دقيقه  5درجه و  50دقيقه تا 
 25درجه و  35طول شرقي و 

دقيق  10درجه و  37دقيق تا 
عرض شمالي خط استوا ، با 

 39369مساحتي نزديك به 
كيلومتر مربع قرار گرفته 

  .است

استان زنجان از شمال به استانهاي اردبيل و گيالن ، از شرق به استان قزوين ، از جنوب به 
رب به استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و استان همدان ، از جنوب غربي و غ

استان كشور  7آذربايجان شرقي محدود است و از جمله استانهايي است كه به تنهايي با 
  . همسايه و همجوار است

شهر ،  10بخش ،  13شهرستان  7استان زنجان بر اساس آخرين تقسيمات كشوري ، داراي 
زنجان ، : شهرستانهاي اين استان عبارتند از . آبادي داراي سكنه است  981دهستان  و  44

 .  ابهر و خدابنده

 

 

  



 

  جغرافياي تاريخي استان 

استان زنجان يكي از نواحي تاريخي سرزمين ايران است و كاوشهاي باستان شناختي 
پيشينه تاريخي اين . و و آثار باقيمانده تاريخي ، ديرينگي و قدمت آن را نشان مي دهند 

  :ان در چهار دوره به شرح زير مورد مطالعه قرارداداستان را ميتو

چگونگي سير اين ) : هزاره هفتم تا اوايل هزاره سوم پيش از ميالد (دوران پيش از تاريخ 
قديمي ترين آثار دوران . دوره تمدني به علت كمبود اطالعات و مدارك ، تاريك و مبهم است 

)) بردوستين(( به دوره  "شده اند ، احتماالپيش از تاريخ كه در اين منطقه يافته و بررسي 
اين يافته ها كه شامل ابزارهاي كوچك جماعت هاي آغازين بشري است ـ در . تعلق دارند 

مشخص ترين زيستگاه اين جماعت ها در زنجان ، غار . حدود سي هزار سال قدمت دارند 
  .است) گلجيك(تاريخي 

يافته هايي كه از اين ) : زاره دوم پيش از ميالداوايل هزاره سوم تا اواخر ه(دوران تاريخي 
پراكندگي . دوره در منطقه ايجرود بدست آمده اند ، مورد بررسي قرار گرفته اند 

زيستگاههاي انساني منطقه ايجرود در هزاره سوم و دوم پيش از ميالد ، در هشت كانون 
حكايت از شكوفايي و  باستان شناسي و تداوم حيات آنها تا هزاره اول پيش از ميالد ،

آباد ,آثار اين دوران در روستاي ضيا. ديرپايي تمدن فالت مركزي ايران در اين ناحيه دارد 
ارزيابي و مطالعه آثار . ، آق كند ، گل تپه ، چايرلو ، قلتون و اوغول بيگ به دست آمده اند

ي ، پيوند نقشهاي سياه رنگ بر روي سفالهي نخودي كشف شده از اين كانون هاي تاريخ
تمدنهاي تپه حصار دامغان ، تپه سيلك كاشان ، تپه زاغه دشت قزوين و ايجرود را نشان 

يكي : دو اثر از اين دوره در جنوب غربي شهرستان خدابنده شناسايي شده اند .داده است
 "در قشالق هاي افشار ، و ديگري در تپه تاريخي ) تكمه تپه( "ياريمجه"در تپه تاريخي 

منطقه بزينه رود شهرستان خدابنده ، كه هركدام بخشي از نادرترين آثار  "ين بالغيامان ارق
  .زيستگاههاي انساني دوران هزاره سوم و دوم پيش از ميالد را در خود جاي داده اند

از اين ) : اواخر هزاره دوم پيش از ميالد تا اوايل قرن هفتم ميالدي(دوران تاريخي جديد 
در منطقه زنجان بدست آمده است كه بارزترين آن نوعي سفال ساده دوره نيز يافته هايي 

پايه و  .خاكستري رنگ است كه يادگار زمان مهاجرت اقوام آريايي به اين منطقه است
اساس اين اطالعات نتايج بدست آمده از بررسي سفال هايي ست كه بيش تر بطور اتفاقي از 



 

تكنيك ،فرم و نقش اين سفالينه ها ، . اندگورستان ها و تپه هاي قديمي منطقه كشف شده 
  .مطمئن ترين ابزار شناسايي تمدن هاي پيش از تاريخ هستند

يكي از قابل توجه ترين ظرفهايي كه در تمامي مراكز استقرار انساني اين دوره مورد 
بلندي است كه در  "استفاده قرار مي گرفته است، ظرفهاي سفالي قوري مانندي با لوله نسبتا

سم به خاك سپاري مردگان مورد استفاده قارا مي گرفته است و در همه گورهاي مرا
نقش هاي روي سفالينه هاي تپه سيلك كاشان و . شكافته شده اين دوره ديده شده است

قوري . مجسمه هاي باستاني لرستان ، ارتباط اين نوع ظرف با مردگان را نشان مي دهند
د و با آثار بدست آمده از خوروين و املش قابل بي نقش ان "هاي اين منطقه كه عموما

دليل ديگري بر پيوند اين اقوام ، در اوايل هزاره اول پيش از ميالد  "مقايسه اند ، احتماال
شواهد تاريخي موجود نشان ميدهد كه تا اوايل نيمه اول هزاره اول پيش از ميالد ، . است

نيز به علت  "اورارتويي"و حكومت  دستگاه فرمانروايي معيني در منطقه وجود نداشته 
هم چنين كمي ابزار و جنگ . دوري مسافت نتوانسته بود بر اين نواحي چيرگي يابد 

افزارهاي به دست آمده از گورهاي باستاني نشان ميدهد كه برخالف تمدن هاي فالت 
رها و مركزي ايران كه اقوامي جنگجو بوده اند مردمان اين منطقه به علت فراواني چشمه سا

به دامداري و كشاورزي مشغول بوده اند و به همين جهت ، امنيت  "آب هاي سطحي عمدتا
طبق اسناد آشوري ها ، اين منطقه در قرن نهم پيش از . نسبي بر منطقه حاكم بوده است 

نام داشته است و به احتمال ضعيف ، اقوام ساكن آن با اقوام لولوبي و گوتي ) انديا(ميالد 
اين منطقه از لحاظ جغرافياي تاريخي ، در آغاز .زاگرس پيوند هايي داشته انددامنه هاي 

هزاره اول پيش از ميالد ، شمال با كادوسيان و كاسپيان ، از مغرب با لولوبيان و گوتيان و 
در دوره هاي بعد . از طرف جنوب شرقي و شرق با پديده تاريخي ماد همسايه بوده است 

طبق اسناد آشوري در قرن هفتم پيش از ميالد ،  .ر فرمان آورده اندمادها ، اين اقوام را زي
آنچه اين ادعا را درست مي نماياند ، كشف آثاري از . نام داشته است "ماداي"منطقه زنجان 

اما به علت روي دادن جنگهاي . هزاره اول يش از ميالد در روستاي مادآباد زنجان است 
تمدن در اين منطقه به شكوفايي ) هشتم پيش از ميالد در قرن هاي هفتم و (ممتد منطقه اي

از قرن هفتم پيش از ميالد تا اواخر هزاره اول پيش از ميالد ،  .درخور دست نيافته است
در خدابنده و ) ريتون(و ) دريك(يعني در تمام دوران شاهنشاهي هخامنشي ، سكه 

هاي آنها با كنده كاريهاي كه نقش  "گل لوتوس") موتيف(گردنبندهاي طاليي با بن مايه 



 

طاليي مردگان گورها با آرايش مو و ) نقاب(تخت جمشيد قابل مقايسه اند و همچنين چهرك 
يادگارهاي باستاني از جمله آتشگاه عظيم تخت . كاله دوران هخامنشي را ميتوان نام برد

مي  سليمان در غرب ، عبادگاه بهستان در جنوب و آتشكده هاي ساساني در طارم نشان
دهند كه در دوران اشكانيان و ساسانيان ، دره هاي زنجان رود و قزل اوزن از رونق بيش 

گزارش هاي جغرافيا دانان آغاز دوره اسالمي نيز اين موضوع را . تري برخوردار بوده اند
كانون در دره  9از پانزده كانون باستان شناسي بررسي شده اين دوره ، . تاييد مي كنند 

زن و در طارم عليا واقع شده اند كه از شكوه و آباداني اين بخش از منطقه ، در رود قزل او
از مهم ترين آثار آن دوره به آتشكده . قرن هاي دوم تا پنجم ميالدي حكايت مي كنند 

تشوير ميتوان اشاره كرد كه در روستاي تشوير در ميان گورستاني تاريخي ، با سنگ و 
مترمربع با پوشش گنبدي شكلي ساخته شده  4*4ابعاد ساروج و با طرح چها طاقي در 

تركيب بنا ، يادآور سبك معماري آتشكده هاي دوران ساساني است و با آتشكده . است
هاي عظيم دوران ساساني كه جنبه دولتي و تشريفاتي داشتند ، به عنوان آتشكده محلي 

رستان تبديل شده .به گو مورد استفاده قرارمي گرفته است و با گذشت زمان ، پيرامون آن
اين دوره ) : هجري  14ميالدي برابر با قرن اول تا  19تا  7از قرن ( دوران اسالمي .  است 

سردار ) بن عازب, برا( از تاريخ زنجان ، با فتح آن در زمان خالفت عثمان و به دست 
به دست  كانون باستان شناختي منطقه 62به استناد مداركي كه از .  مشهور آغاز ميشود
دره طارم عليا در رودخانه قزل اوزن و شهر زنجان ، در بقيه نواحي ، , آمده است، به استثنا

نقل و انتقال قدرت سياسي و مذهبي به آرامي صورت گرفته و با خرابي و درگيري همراه 
متن ها و اثرها ي موجود تاريخي نشان ميدهند كه اين منطقه در سرتاسر . نبوده است
در دوران حكومت حكومت (مي ، بويژه از قرن هاي چهارم تا هشتم هجري دوران اسال

از شكوفايي اقتصادي ، فرهنگي و هنري برخوردار بوده ) كنگريان ، سلجوقيان و ايلخانيان
از آثار اين دوره مي توان مسجدهاي جامع قروه ، سجاس ، قالبر ، كاروان سراهاي . است

سلطانيه ، خدابنده ، ابهر و ساير آثار تاريخي را نام  نيك پي ، سرچم ، آثار تاريخي عظيم
يكي از داليل انتخاب سلطانيه به پايتختي ، رونق اقتصادي اين منطقه در قرن  "اصوال. برد

كاشي هاي . هفتم و هشتم هجري بوده كه توجه ايلخانان مغول را به خود جلب كرده است 
اند ، گواهي بر رونق اقتصادي و فرهنگي  مطاليي كه ز تپه نورآباد خدابنده به دست آمده

پس از برچيده شده حكومت ايلخاني به دست سربداران در قرن نهم هجري ، . آن دوره اند
تنش هاي . منطقه زنجان نيز دچار فتنه خانمان سوز تيمور لنگ شد و به شدت ميران گرديد



 

تالي اقتصادي سياسي و كشمكش هاي نظامي تا قرن دهم هجري شمسي ، مانع رشد و اع
در دوران حكومت صفويه و قاجاريه ، به ويژه در . و فرهنگي در اين منطقه شده است 

دوران حكومت شاه طهماسب ، شاه عباس و آغامحمد خان ققاجار ، رونق نسبي اقتصادي 
قسمت اعظم روستاهاي بخش ها و شهرهاي كنوني . و فرهنگي در منطقه برقرار بوده است 

ام ارباب و رعيتي ، تا اواخر قرن سيزدهم هجري قمري تكوين يافته اند و در ، با توجه به نظ
، به اختصار ،  ادامهدر . طول دهه هاي اخير ، به سرعت در حال رشد و گسترش بوده اند 

  .شهرستان هاي استان اشاره ميشود به جغرافياي تاريخي

  :خصوصيات نژادي

تاريخي منطقه ، نقل و انتقاالت سياسي  از نظر تيپولوژي انساني ، با توجه به سوابق
ايالت، هجوم هاي جنگي و بررسي تيپ هاي نژاد انساني اين چنين استنتاج مي گردد كه 
مردم اين شهرستان از نظر قوميت يكدست نمي باشند ، بلكه اختالط و امتزاجي از اقوام 

يپ هاي مختلفي از آريايي كه در اواخر هزاره دوم قبل از ميالد در منطقه ساكن شده و ت
اقوام ترك ، كه با نام طايفه قنغور در قرن هفتم هجري در منطقه سرازير گرديده ، همچنين 
اقوام گرجي كه در دوران صفويه از آذربايجان كوچانيده شده با قبايل ايالت خمسه ، تيپ 
مخصوص زنجاني را كه در جلگه ها و حاشيه رودخانه هاي منطقه زندگي ميكنند بوجود 

از مشخصات اين تيپ با رنگ پوست گندمي و چشمهاي ميشي با موهاي به . آورده است 
رنگ سياه ديده ميشوند ، تيپ اصيل كه در ارتفاعات و مناطق كوهستاني زندگي مي كنند 
بعلت عدم فعل و انفعاالت انساني ، آريايي اصيل باقيمانده و از مشخصات اين تيپ با رنگ 

و موهاي به رنگ بور و مردماني بسيار آرامند كه تيپ اخير در  پوست سفيد ، چشمهاي زاغ
  .مناطق جمعيتي كوههاي زنجان شمالي اكثريت دارند

  آب و هوا
. اوضاع جوي و شرايط اقليمي منطقه بر حسب پستي و بلنديها سخت متغير است             

اي پر برف و سرد من حيث المجموع ارتفاعات داراي آب و هواي سرد كوهستاني ، زمستانه
در اين ميان دره هاي قزل اوزن داراي آب و هواي . و در تابستان معتدل و خشك مي باشد 

جلگه هاي . گرم است  "معتدل تر بوده و داراي زمستانهاي معتدل و تابستانهاي نسبتا
مابين ارتفاعات نظير جلگه سجاس ، منطقه قشالقات اقشار و قسمت سفالي زنجان رود 



 

سال  10بر اساس آمار و گزارشات هوا شناسي در . و هواي معتدل تري هستند داراي آب
درجه سانتيگراد و معدل حداقل درجه + 1/37اخير معدل حداكثر درجه حرارت ساالنه 

نزوالت جوي تابع دو باد معروف مه و .درجه سانتيگراد بوده است  -5/19حرارت ساالنه 
در منطقه حركت مي كند و رطوبت درياي خزر  شره است ، باد مه از جهت شمال به جنوب

را به اين نواحي منتقل كرده موجب برودت و كاسته شدن درجه حرارت مي گردد، دومي 
باد شره در جهت جنوب غرب و شمال شرق حركت كرده و رطوبت حاصله از تبخير درياي 

دن رطوبت خود در مديترانه را در منطقه سرازير ميكند اين باد در خرداد ماه با از دست دا
مسير موجب خشكي هوا در اين منطقه ميشود كه گاهي اوقات به كشاورزي خساراتي وارد 

  .ميكند 

  
  اماكن وجاذبه هاي باستاني وتاريخي استان 

تاريخ بسيار كهن وپرافت و خيز استان زنجان وقرار گرفتن آن در محور ارتباط مركز ايران 
استان زنجـان  . از مراكز مهم تاريخي ايران مطرح باشدبه غرب باعث گرديده تا بعنوان يكي 

ايـن  .آثار ونشانه هاي متنوع ومختلفي از سير تكويني فرهنگ وتمدن منطقه رادر خـود دارد  
آثار مي توانندبه عنوان جاذبه هاي جهانگردي مورد استفاده قـرار گيرنـد واز عناصـر مهـم     

مساجد ,بازارهاي قديمي ،تيمچه ها آثاري همچون .وجاذب توريست داخلي وخارجي  باشند 
از جمله مناطقي است كه ,استان زنجان با قدمت تاريخي كه دارد   ………تاريخي كاروانسراهاو

در "در سطح استان آثار متعـددتاريخي كـه نوعـا   .داراي جاذبه هاي تاريخي مهمي مي باشد 
سـطح ملـي   سطح كشور منحصر به فرد مي باشدمي تواند بعنوان يك قطـب جهـانگردي در   

  .عمل نمايد 

آثار باستاني كه مربوط به دوره هـاي قبـل اسـالم    ,الزم به ياد آوريست كه در سطح استان 
اندك است وبه علت تاريخ پرافت وخيز وجلوس حكومـت هـاي متعـددوبروز حـوادث     ,باشد 

چند اثر باستاني مربوط به دوران اوليـه تـاريخ كـه شـامل     .ناگوار تاريخي از بين رفته است 
په هاي باستاني وآثار ونقوش حك شده در دل غارها مي باشـد، نيازمنـد كاوشـهاي دقيـق     ت

باستانشناسي است تا پرده از اسرار ورموز تاريخي آن برداشته شود بدين جهت كليت ايـن  
   .مي باشد  )1(بحث شامل آثار تاريخي بعد از اسالم وبه تفكيك شهرستان



 

  

  دوم فصل
  ي و تاريخي استان زنجانليست جاذبه هاي شاخص گردشگر

 شهرستان زنجان 

  شهرستان ابهر

 شهرستان ايجرود  

 شهرستان خدابنده  

 شهرستان خرمدره 

 شهرستان طارم 

  
  

  

  

  

  

  



 

  

   شهرستان زنجان
ــت   ــا مركزي شهرســتان زنجــان ب
شهر زنجان از دو بخش مركـزي وبخـش   

دهستان تشكيل شده است  10زنجانرود و
ــهر  . ــي از ش ــوان يك ــهرزنجان بعن هاي ش

قديمي ايران ومنطقه داراي تاريخ  پر افـت  
بعلـت تمركـز امكانـات    .خيزي مـي باشـد   

اقامتي وپذيرائي وزير بنايي استان در اين 
شهر وهمچنين وجـود مجموعـه آثـار بـا ارزش تـاريخي در ايـن شـهر توقـف بيشـتري در          

  .ويژگيهاي آثار تاريخي اين شهر مي شود 
ي مكرر شهر در حال حاضر بيشتر آثار تاريخي ايـن  به لحاظ حمالت پي در پي وتخريب ها

شهر در حمالت تيمورلنگ از بين رفته وآنچه باقي مانده مربـوط بـه دوران بعـد از حمـالت     
درحال حاضر قديمترين اثر تاريخي شـهر كاروانسـراي سـنگي اسـت ايـن      .مغول مي باشد 

اس اول احـداث شـده   كاروانسرا در منتهي اليه جنوب شرقي شهر زنجان ودر زمان شاه عبـ 
  : آثار مهم تاريخي اين شهرستان عبارتند از   .وامروزه قسمت اعظم آن از بين رفته است 

 

  شهر زنجان

تاريخ بناي شهرزنجان را هم زمان با سلطنت اردشير بابكان دانسته اند و در آن 
قرون و گفته ميشود كه اين نام طي . زمان ، آنرا شهين يعني منسوب به شاه مي ناميدند 

فتح زنجان توسط اعراب در زمان . اعصار به زنگان و سپس به زنجان تبديل شده است 
بن عازب  صورت گرفت و در اين دوره ، اين شهر ، ,خالفت عثمان و توسط سردار عرب برا

در قرون چهارم و پنجم هجري قمري ، زنجان به علت .شهري آباد و پرنعمت بوده است
، مورد توجه قبيله هاي ترك نژاد قرار گرفت و قبيله هاي داشتن چراگاه هاي وسيع 

در .گوناگون ترك در زنجان و نواحي مختلف آن ، بويژه در چمن سلطانيه ، مسكن گزيدند



 

سپس ايلخانان مغول به . حمله مغول ، شهر زنجانو آباديهاي اطراف آن آسيب فراوان ديد 
محمد خدابنده ، از زماني كه مذهب سلطان  "اين شهر توجه فراوان نشان داد ، مخصوصا

تشيع را پذيرفت ، در توسعه اين ناحيه كوشيد و زمينه تبديل آن به يك مركز اسالمي 
رافراهم كرد تا پس از آن در اندك زماني به يكي از مراكز مهم سياست و تجارت تبديل 

  .گردد

اين شهر شاهد . تاريخ زنجان در سده هاي بعدي نيز گزارشگر حوادث مختلف سياسي است
رويدادهاي سياسي ، اجتماعي و مذهبي نظير شورش علي محمد باب ، مبارزات ملوك 
الطوايفي ، نهضت مشروطيت ، تاخت و تاز فئودال ها ، درگيري دموكرات هاي آذربايجان و 

هرچند برخي از اين رويدادها ، رهاوردي جز ناماليمات فرهنگي ، اقتصادي و . بوده است ... 
براي مردم اين شهر نداشته اند ، اما هرگز فرهنگ و مدنيت استعماري در اين شهر  اجتماعي

همچنان در حفظ شعاير مذهبي و سنتي خود  / نفوذ نكرده است و اكثر قريب به اتفاق مردم 
اين منطقه زادگاه بزرگاني چون شيخ شهاب الدين . پابرجا و اسوار باقي مانده اند 

 .ري بوده است كه مايه فخر فرهنگ ايراني و اسالمي  هستند سهروردي و علماي نامي ديگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

مجموعـه   : زنجـان ) مسـجد سـيد   (مسجد جامع -1
مسجد ومدرسـه سـيد يكـي از بناهـاي بـا ارزش      
وتاريخي  شهر زنجان است كـه در قسـمت بافـت    

اين مسجد از ضلع . تاريخي شهرقرار گرفته است
قي بـا معبـر   غربي با بازار قيصريه واز ضلع شـر 

موصوف به كوچه مسجد سيد واز جبهه شـمالي  
ايـن  .با خيابان امام وسبزه ميدان در ارتباط است 

مجموعه ارزشمند تـاريخي توسـط عبـداهللا ميـرزا     
پسر يـازدهم فتحعلـي شـاه قاجـار در سـال      ,دارا 

ــده اســت ايــن  1242 هجــري قمــري احــداث گردي
ه اسـت ايـن نـوع معمـاري در پـي      مسجد بر اساس پالن مساجد چهـار ايـواني سـاخته شـد    

تحوالت مهمي كه در طرح مساجد در ايران پايه گذاري گرديـده بـا الهـام از معمـاري دوران     
پديدار گشته وبه اعتباري مسـجد جـامع زواره مسـجد جـامع اصـفهان از      ) كاخ هتره(پارتي 

هـاي  اين سبك با در نورديـدن مرز .نخستين مساجدي است كه به اين سبك ساخته شده اند 
در كشور هاي اسالمي اهل سنت مورد استقبال واقع شده بـه طـوري كـه در مسـاجد     ,ايران 

جهت مذاكره وتعليم وتعلم علوم ,مزبور هر يك از ايوانهاي چهارگانه به يكي از مذاهب اربعه 
شبسـتان  ,حجرات ,صحن مسجد ,ايوانهاي چهارگانه اين مسجد . ديني اختصاص يافته است

ه وگنبد مسجد ويژگيهاي معماري دوران قاجـار را بطـور مجـزا در خـود     هاي زنانه ومردان
گنبد مسـجد جـامع زنجـان از معـدود گنبـدهايي اسـت كـه ايـن انـدام بـدون           .گرد آورده اند 

گوشواره وترمپه برروي جرزهاي چهارگانه نشسته ودرنتيجه تغيير پالن مربع به دايره در 
گنبـد مسـجد جـامع زنجـان باكاشـيهاي      . ضمامت تكيه گاه وجان گنبد مستهلك شـده اسـت  

فيروزه اي پوشانيده شده وبرآن سوره مباركه الدهر به خط ثلث ديدگان را نوازش مي دهد 
. مشكي وآبي تزئين شـده اسـت  ,ودر رقوم بااليي كتيبه با استفاده از كاشيهاي به رنگ زرد .

ي شـهري در اواسـط   آب انبار ووضوخانه زمستاني مسجد نيز با بكار افتادن شبكه آبرسان
دوران پهلوي از حيز انتفاع ساقط واز عناصر مسجد حـذف گرديـد مسـجدو  مدرسـه سـيد      



 

همچون ديگر بناهاي دوره قاجار از مصالح كم دوام ساخته شـده بـه   ) مسجد جامع زنجان (
لـذا اقـداماتي   .طوري كه در سالهاي اخير قسمت اعظمي از كاشـيهاي آن فـرو ريختـه اسـت     

اين مسجد يكي از .نه مرمت بازسازي واستحكام بخشي بنا انجام گرفته است اجرائي در زمي
  .مهمترين جاذبه هاي تاريخي شهر براي مسافران وجهانگردان مي باشد 

  
  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

:                    شهر               :            شهرستان                    زنجان) مسجد سيد (مسجد جامع :   نام جاذبه
  :بخش

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(ييمختصات جغرافيا  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني



 

ه ي مسجد و مدرسه سيد يكي از بناهاي با ارزش و تاريخي  شهر زنجـان اسـت كـه در مركـز بافـت تـاريخي       مجموع :زنجان ) مسجد سيد (مسجد جامع  :توضيح جاذبه

  .در ارتباط است اين مسجد از ضلع غربي با بازار قيصريه و از ضلع شرقي با معبر موصوف به كوچه مسجد سيد واز جبهه شمالي با خيابان امام و سبزه ميدان . شهرقرار گرفته است

  هجري قمري احداث گرديده است 1242در سال ) پسر يازدهم فتحعلي شاه قاجار(,اين مجموعه ي ارزشمند تاريخي توسط عبداهللا ميرزا دارا       

مسـجد جـامع زواره ، مسـجد جـامع     پديـدار گشـته وبـه اعتبـاري     ) كاخ هتره(مسجد سيد بر اساس پالن مساجد چهار ايواني ساخته شده و معماري آن با الهام از معماري دوران پارتي       

  .اصفهان از نخستين مساجدي است كه به اين سبك ساخته شده اند 

به طوري كه در مساجد مزبور هر يك از ايوان هاي چهارگانـه بـه يكـي از    . در كشور هاي اسالمي اهل سنت نيز مورد استقبال واقع شده است,اين سبك با در نورديدن مرزهاي ايران      

شبستان هاي زنانـه ومردانـه وگنبـد مسـجد ويژگـي      ,حجره ها , صحن مسجد ,ايوان هاي چهارگانه اين مسجد . جهت مذاكره وتعليم وتعلم علوم ديني اختصاص يافته است,ربعه مذاهب ا

  .هاي معماري دوران قاجار را بطور مجزا در خود گرد آورده اند 

كه اين اندام بدون گوشواره وترمپه برروي جرزهاي چهارگانه نشسته ، درنتيجه تغيير پـالن مربـع بـه دايـره در ضـمامت تكيـه گـاه         گنبد مسجد جامع زنجان از معدود گنبدهايي است      

االيي، كتيبـه بـا   در رقـوم بـ  . گنبد مسجد جامع زنجان باكاشي هاي فيروزه اي پوشانيده شده و برآن سوره مباركه الدهر به خط ثلث بـه چشـم مـي خـورد    .وجان گنبد مستهلك شده است 

  . مشكي وآبي تزيين شده است,استفاده از كاشي هايي به رنگ زرد 

مسـجد و  مدرسـه   . سـجد حـذف گرديـد   آب انبار و وضوخانه ي زمستاني مسجد نيز با بكار افتادن شبكه ي آبرساني شهري در اواسط دوران پهلوي از حيز انتفاع ساقط و از عناصـر م       

لـذا  .ت همچون ديگر بناهاي دوره قاجار از مصالح كم دوام ساخته شده است به طوري كه در سال هاي اخير قسمت اعظمي از كاشي هاي آن فـرو ريختـه اسـ   ) مسجد جامع زنجان (سيد 

   .اقدام هايي اجرايي در زمينه ي مرمت، بازسازي واستحكام بخشي بنا انجام گرفته است 

  تصاوير/تصوير

    



 

 

  
  

ايــن مســجد در مجموعــه بــازار پــايين قــرار دارد بــر اســاس آخــرين  : ســجد ميرزائــيم-2
بررسيهاي انجام گرفته اين مسجد قـديمترين بنـاي مـذهبي پـا برجـا در سـطح شـهر بـوده         

در حد فاصل اواخر دوران صفويه تـا اوايـل دوران قاجـار احـداث گرديـده اسـت        "واحتماال
بخش نخست معروف بـه شبسـتان قـديم    . است مسجد ميرزايي از دو بخش تشكيل گرديده.

چشـمه  15اين شبستان از .است 
ــانيده شــده   ــويزه پوش ــاق وت ط
ومحراب مسجد در راستاي قبله 
با خالي نمودن قسـمتي از جـرز   

كاشـي  .جنوبي ايجاد شده است 
كاري محراب مرمت گرديده واز 
فرم تزئيناتي خـود خـارج شـده    

در اين محراب يـك واحـد   ,است 
وش ديــده مــي كاشــي چهــار گــ

شود كه به اواخر دوران صفويه 
مسجد جديد است كـه در سـبك كلـي    ,قسمت دوم .تاقبل از دوران قاجار مي توان نسبت داد 

تقليد ناقصي از مساجد به شيوه چهار ايواني است به عبارت ديگـر در ايـن مسـجد عناصـر     
حجـرات طـالب   ,ايوانهـاي چهارگانـه   ,الزم در مساجد چهار ايواني از جمله صـحن مركـزي   

هجـري  1301در باالي ايوان جنوبي تـاريخ  .وضوخانه  شبستان زنانه ومردانه وجود دارد ,



 

بـا   "به هر تقدير كاشيهاي اين مسجد متعلق به دوران قاجار ودقيقا.قمري نوشته شده است 
در سر در اين مسجد تاريخ ديگـري  .كاشيهاي مسجد جامع ومسجد خانم قابل مقايسه است 

هجري قمري به چشم مي خورد دراين قسمت كتيبه اي نيـز بـه خـط نسـتعليق     1282با عدد 
اين مسجد از نظر انجام مراسم مذهبي دايـر وپـابر جاسـت وتنهـا در زلزلـه ي      .وجود دارد 

  . اخيرخساراتي متوجه آن گرديد
  

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

  :بخش:                                  شهر:                           شهرستان                         مسجد ميرزايي:  نام جاذبه

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

هاي انجام گرفته، ايـن مسـجد قـديمترين بنـاي مـذهبي پـا برجـا در         بر اساس آخرين بررسي. اين مسجد در مجموعه ي بازار پايين قرار دارد:  ميرزايي مسجد :توضيح جاذبه

بخـش نخسـت معـروف بـه     . فتـه اسـت  مسـجد ميرزايـي از دو بخـش تشـكيل يا    .سطح شهر بوده و به احتمال در حد فاصل اواخر دوران صفويه تا اوايل دوران قاجار احداث گرديده است 

  .چشمه طاق وتويزه پوشانيده شده ومحراب مسجد در راستاي قبله با خالي نمودن قسمتي از جرز جنوبي ايجاد شده است 15اين شبستان از .شبستان قديم است 

اشي چهار گوش ديده مي شود كه به اواخـر دوران صـفويه تاقبـل از دوران    در اين محراب يك واحد ك,كاشي كاري محراب مرمت گرديده واز فرم تزييناتي خود خارج شده است       

  .قاجار مي توان نسبت داد 

به عبارت ديگـر در ايـن مسـجد عناصـر الزم در مسـاجد چهـار ايـواني از جملـه         . مسجد جديد است كه در سبك كلي تقليد ناقصي از مساجد به شيوه چهار ايواني است,قسمت دوم        



 

  .وضوخانه  شبستان زنانه ومردانه وجود دارد ,حجرات طالب ,ايوان هاي چهارگانه ,صحن مركزي

به هر تقدير كاشي هاي اين مسجد متعلق به دوران قاجار بوده، با كاشي هاي مسجد جامع ومسجد خانم قابل مقايسه .هجري قمري نوشته شده است 1301در باالي ايوان جنوبي تاريخ       

  .است 

اين مسجد از نظر انجام مراسم مذهبي دايـر و  .دراين قسمت كتيبه اي نيز به خط نستعليق وجود دارد . هجري قمري به چشم مي خورد1282ر اين مسجد، تاريخ ديگري با عدد در سرد      

  . ق خساراتي متوجه آن گرديد.هـ 1369پابرجاست وتنها در زلزله ي اخيرسال 

  

  

  تصاوير/تصوير

  

  

  

  

      

      

  

  

  

  
  
  



 

ايـن بنـا در داخـل     : مسجد خـانم -3
شهر زنجان واقع گرديـده واز آثـار   
ــه در ســال   ــه اســت ك دوره قاجاري

ق توسط بـانوي نيكوكـاري   .ه1280
به نام سيده خانم ساخته شـده ودر  

ــد   ــا ي بع ــي در آن ,دوره ه تعميرات
بنـاي مسـجد   .صورت گرفتـه اسـت   

مشــــتمل بــــر ســــر در ورودي   
بادومناره كوتـاه ،صـحن ،شبسـتان    
تابسـتاني وزمســتاني ،حجــره هــاي  

  . متعددوتزئينات كاشي كاري وگچ بري است
  

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

  :بخش:                                  شهر:                           شهرستان                                    مسجد خانم :نام جاذبه

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت                                                          :    روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :تا مركز شهرستانفاصله 

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني



 

اين بنـا در داخـل شـهر زنجـان واقـع شـده و از آثـار دوره ي قاجاريـه اسـت كـه در سـال            :  مسجد خانم :توضيح جاذبه

تعميرهايي در آن صورت گرفته اسـت  ,ي نيكوكاري به نام سيده خانم ساخته شده ودر دوره ها ي بعد ق توسط بانو.ه1280

بناي مسجد مشتمل برسر در ورودي با دو مناره ي كوتاه ،صحن ،شبستان تابستاني و زمستاني ،حجره هاي متعدد و تزيينـات  .

  . كاشي كاري وگچ بري است

  تصاوير/تصوير

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  



 

اين بنا كه به صورت مسجد ومدرسه در راسته ي بازار كفاشـان واقـع    : مسجد چهل ستون-4
تعـدادي  ,از نوع مساجد شبستاني با صحن بيرونـي اسـت كـه در گرداگـرد صـحن      ,گرديده 

  .ق است .ه1284سال ,تاريخ ساخت بنا .حجره جهت طالب علوم ديني تعبيه شده است 
 

 

 

 

 

 

 

  
  هاي گردشگري استان زنجانفرم مستند سازي جاذبه 

:                           شهرستان                                                                             مسجد چهل ستون:   نام جاذبه
  :بخش:                                  شهر

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت                 :                                             روستا

  :كاركرد جاذبه   مسجد چهل ستون :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  اذبه قبلي در مسيرفاصله تا ج  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني



 

  :توضيح جاذبه

از نوع مساجد شبستاني با صحن ,اين بنا كه به صورت مسجد ومدرسه در راسته ي بازار كفاشان واقع شده :مسجد چهل ستون 
  .ق است .ه1284سال ,تاريخ ساخت بنا .تعدادي حجره جهت طالب علوم ديني تعبيه شده است ,رد صحن بيروني است كه در گرداگ

  

  تصاوير/تصوير

      

      
  
 

ق .ه1256اين بنا در راسته بازار حالج ها واقع گرديده وحدود سال :  مسجد ومدرسه مال-5
طبقه دراطراف  بناي مسجد داراي صحني در ميان شبستان وحجراتي دو.ساخته شده است 

  .مسجد به علل نامعلومي با خاك پر شده است ) زيرين(شبستان زمستاني .آن است 
 

 

 

 

 

 

 

 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

                           :شهرستان                                                                              مسجد و مدرسه ي مال:  نام جاذبه
  :بخش:                                  شهر

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه



 

    ):GPS(تصات جغرافياييمخ

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

ق سـاخته شـده   .ه1256ن بنا در راسته بازار حالج ها واقع شده ، حدود سال اي:  مسجد و مدرسه ي مال :توضيح جاذبه

) زيـرين (شبسـتان زمسـتاني   . بناي مسجد داراي صحني در ميان شبستان وحجره هـايي دو طبقـه در اطـراف آن اسـت     .است 

  .مسجد به علل نامعلومي با خاك پر شده است 

  تصاوير/تصوير

      

      
  
  

اين مسـجد از  .از مساجد بازار پائين است ,مسجد چهار محرابه  معروف به:  مسجد نجفي-6
دو بخش تشكيل شده بخش نخست شبستان زيبائي است كه با سه رديف طاق از نوع قوس 

مقدم به شبستان معـروف بـه چهـار     "هاي پنج وهفت پوشيده شده واز نظر تاريخي احتماال
ه وداراي چهار محراب اسـت  محراب است شبستاي دوم در راستاي ضلع جنوبي احداث شد

در مجمـوع ايـن   . كه گرداگرد صحن مركزي حجرات طالب علـوم دينـي جـاي گرفتـه اسـت      
  .مسجد تقليدي از مساجد به سبك چهار ايواني است 

  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

  :بخش:                                  شهر:                             شهرستان                            مسجد نجفي:    نام جاذبه

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

  :توضيح جاذبه

اين مسـجد از دو بخـش تشـكيل شـده؛ بخـش      .از مساجد بازار پايين است ,مسجد چهار محرابه  معروف به:  مسجد نجفي

نخست شبستان زيبايي است كه با سه رديف طاق از نوع قوس هاي پنج و هفت پوشيده شـده و از نظـر تـاريخي بـه احتمـال      

اث شـده ، داراي چهـار محـراب    شبستان دوم در راستاي ضـلع جنـوبي احـد   . مقدم بر شبستان معروف به چهار محراب است



 

در مجموع اين مسجد تقليدي از مسـاجد  .هاي طالب علوم ديني جاي گرفته است است كه گرداگرد صحن مركزي حجره

  .به سبك چهار ايواني است 

  تصاوير/تصوير

  

    

  

  
  
  

ايـن  .يكي از مساجد معروف وتاريخي شهر زنجان مسجد حسـينيه اسـت   :  مسجد حسينيه-7
الهـام بخـش مـردم مسـلمان زنجـان ميباشـد       ,د با داشتن معماري زيبا وفضاي وسيع مسج

بخصوص در ماه محرم هر سال مراسم با شكوه سينه زني عزاداران حسيني معروف مـي  .
  .باشد 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

  :بخش:                                  شهر:                           شهرستان                               مسجد حسينيه: نام جاذبه

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              روستا

  :ذبه كاركرد جا  :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

اين مسجد با داشتن معماري .يكي از مساجد معروف وتاريخي شهر زنجان مسجد حسينيه است  : مسجد حسينيه :توضيح جاذبه
به ويژه در ماه محرم هر سال مراسم با شكوه سينه زني عزاداران حسيني معروف .الهام بخش مردم  زنجان ميباشد ,زيبا وفضاي وسيع 

  مي باشد

  تصاوير/تصوير



 

 اين بنا در قلـب  : بناي رختشويخانه-8
بافت تـاريخي شـهر كـه منطبـق بـر      
حصار قديمي شهر مي باشد در يك 
منطقــه پــر تــراكم مســكوني احــداث 

ــده اســـت  ــاريخي .شـ ــه تـ مجموعـ
هجـري  1307رختشويخانه در سال 

ــوفيقي    ــي اكبرت شمســي توســط عل
مـاه سـاخته شـده     15از با قر خان امجد خريداري شـده ودر مـدت   ) 12(رئيس بلديه شهر ,

براي آحاد شهروندان شـبانه روز دايـر بـوده ومـردم شـهر لبـاس        رختشويخانه) 13(است 
يـن بنـا از   ا .ورخت خود را در آن محل مي شسته انـد واسـتفاده از آن رايگـان بـوده اسـت     

قسمت اول مربوط به سرايداري ومحل مـديريت رختشـويخانه   .دوقسمت تشكيل شده است 
ده كـه از چهـار قسـمت    بوده وبخش ديگر آن فضا هاي مربوط به امر شستشوي رخـت بـو  

گنجايش آب مخزن برابـر  .قسمت اول خزينه يا محل جمع آوري آب است .تشكيل شده است 
سقف مخزن هماهنگ با سقف سالن متشكل ازسه واحد طـاق  ,متر مكعب مي تواند باشد 740

پالن اين قسمت در كـف بـا   .آن را زينت داده اند ,) 14(وتويزه است كه قوسهاي نوع خوزي 
بـا  ,ز طاق وتويزه هاي سقف سه واحد جرز سنگين در زيـر تـويزه هـا تعبيـه شـده      تبعيت ا

كـه ايـن تقسـيم بنـدي از نظـر      ,استفاده از اين پديده شش حجم در مخزن بوجود آمده است 
شكسته شـدن نيروهـاي فشـاري آب وحـل مسـائل نيـارش بـا منطـق رياضـي امـري الزم           

ي شبيه به تراس كه مشرف بـه فضـاي   قسمتي از اين خزينه به فضاي.وضروري بوده است 
شستشوست وبه اعتباري آنرا مي توان شاه نشين ناميد اختصاص يافته واز نظر عملكـردي  

زيـرا مـديريت   ,بسـيار معقـول ومنطقـي بـوده اسـت      ,وارتباط موضوعي با سالن شستشـو  
ظر بر مجموعه با اشرافيت كامل به اعمال استفاده كنندگان در جهت رعايت موازين قانوني نا

اجـراي  ,اما آنچه بـه ايـن عملكـرد معنـي بخشـيده      .عملكرد مجموعه حائز كمال اهميت است 
قوسهاي جناغي ورعايت اصل قرينه سازي است، ضـمن اينكـه جـذابيت خـاص بـه انـدرون       

فضـاي شـاه نشـين از سـالن اصـلي بـه طـور طبيعـي         ,با استفاده از اين طاقها ,القامي نمايد 



 

سـطوح ايـن قسـمت بااسـتفاده از آجـر هـاي ختـايي كـرم رنـگ          ومجزا گرديده است وكليه 
در اين بخش همجوار بـا ورودي  .پوشانيده شده ومغز كار الشه سنگ بامالت ساروج است 

قرار گرفته ومحل برداشت آب مصـرفي سـاكنان بـوده اسـت     ) 15(در معروف به قرخ اياق ,
متـر  70/13ه ابعـاد  اين فضا سـالني اسـت بـ   .قسمت سوم، فضاي اصلي رختشويخانه است .

متر زير بناست ديوارها از نمـاي داخلـي الشـه سـنگ بنـد      850متر طول و داراي 62عرض و
فضـاي داخـل بنـا بـا     .كشي واز نماي بيروني بـا انـدودي از كاهگـل پوشـانيده شـده اسـت       

پرسپكتيو بسيار زيبا طراحي شده واجراگرديده بدين ترتيب دو رديف طاق وتويزه به طـور  
ايـن فضـا   .تونهاي سنگي، آنها را از همديگر جدا مي سازد سـاخته شـده اسـت    متوالي كه س

بـه لحـاظ ايجـاد    . واحد ستون به طور قرينه سالن را دو قسمت تقسيم نموده است11توسط 
سـانتي متـر در    40مقاومت الزم و هموژن نمودن بنا ستونها با پايه هاي سـنگي بـه ميـزان    

گذاشته شده انـد كـه بـدين ترتيـب ارتفـاع سـتونهاي       داخل پي ها كه از شفته آهك است كار 
عرقچين گنبد بال واسطه برروي چهار واحـد تـويزه اسـتوار    ) 16(مترخواهد بود 10/3سنگي 

چشـمه اي وتلفيـق آن بـا     12چشـمه طـاق وتـويزه در دو رديـف      24گرديده ،به طوري كـه  
واحـد  5عـرقچين   بـرروي هـر  .گانه پرسپكيتو جالبي را به بنـا بخشـيده اسـت    11ستونها ي 

سانتي مترتعبيه شده ،همچنين در اضالع هر چشـمه در منتهـي اليـه     40×40نورگير به ابعاد 
جرز در نزديكي سقف يك واحد دريچه ايجادگرديده كه بـدين سـان نـور ،تهويـه وتخليـه ي      

 4محل شستشوي رخت به طـور قرينـه از   .فضاي داخلي رختشويخانه را فراهم نموده است 
آب مورد نياز ابتـدا  .ومجاري آب درحد فاصل حوضچه ها تشكيل يافته استواحد حوضچه 

پس از عبور از يك مجرا به طول يك متر به حوض نخستين داخل شـده واز سـرريز آن بـه    
در طرفين شرقي وغربي ايـن حـوض دو مجـراي آب قـرار     . حوض دومي سرازير مي گردد

حوض دومي ساخته شده امتـداد مـي   گرفته تا انتهاي سالن به حوض سومي كه به قرينه ي 
در امتداد اين مجرا دو رديف پاشور تعبيه شده كه مجراي آب وحوضچه ها را به طور .يابد 

عناصر واندامهاي مزبور با كار گذاري سنگهاي حجـاري شـده از نـوع    .قرينه محاط مي كند 
اهميـت اسـت،    آنچـه كـه از ايـن مقولـه حـائز     . تراورتن از يكديگر مجزا شده وشكل يافته اند

موضوع نظم اجتماعي حاكم براين مجموعه است كه از نظر رعايت موازين بهداشـتي امـري   



 

بطوريكــه محــل . وبــراي آن تــدابيري انديشــده شــده اســت  .  الزم وضــروري مــي باشــد 
شستشوي رخت نيز به چهار قسمت تقسيم شده، ابتـداي شستشـوكه از انتهـاي جريـان آب     

بسيار آلوده ولباسـهاي مربـوط بـه افـراد بـا امـراض       است حوضچه مخصوص لباس هاي 
ساري بوده ومجراي آب واقـع در حـد فاصـل حوضـچه دوم وسـوم مخصـوص لباسـهاي        

تميز ومحل آبكشـي وحوضـچه چهـارم مخصـوص شستشـوي ظـروف آشـپزخانه         "نسبتا
محل آب تميز وخوراكي بوده اسـت  ) اولين حوض از حركت آب (وباالخره حوضچه آخري 

مسـئله  . امر شستشو با رعايت كامل مـوازين بهداشـتي انجـام مـي گرفتـه اسـت      ،بدين سان 
بـه علـت   .فاضالب اين مجموعه با طرحهاي معماري به طورمنتطقي حل وفصل شـده اسـت   

گستردگي اين كانال وايجاد شعباتي در آن ،خود نقش چاه جاذب را دارد با اقـداماتي كـه در   
ن كانـال را بـه عنـوان عنصـر زه كشـي تغييـر       بهسازي آن در حال انجام است مي تـوان ايـ  

وسيعي كه در حوزه سياسـي وجغرافيـايي ايـران بـه عمـل       "با مطاالعات نسبتا.عملكرد داد 
احتمـال مـي   .آمده چنين مجموعه اي با عملكرد ياد شده در هيچ جا مالحظه نگرديـده اسـت   

وره پهلـوي بـوده   شـهر زنجـان در د  ) رئـيس بلديـه   (رود اين بنـا از ابتكـارات شـهردار يـا     
وخواسته وي ايجاد يك بناي عام المنفعه بوده اسـت ايـن بنـادر دوره اخيـر تعميـر ومرمـت       

  .شده وبه عنوان موزه مردم شناسي مورد استفاده قرار مي گيرد 
  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

زنجان                   :  زنجان                          شهر:  موزه مردم شناسي رختشويخانه              شهرستان :  نام جاذبه
  مركزي:بخش

  :پهلوي                                                                       كد جاذبه: قدمت:  .............                              روستا

  دم شناسيموزه مر:كاركرد جاذبه   تاريخي:نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  متر 500:فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  بنا در مركز شهر زنجان قرار گرفته است:فاصله تا مركز استان

  متر 500:فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  بنا در مركز شهر زنجان قرار گرفته است: فاصله تا مركز شهرستان

    اصلي اسفالت: مشخصات راه هاي دسترسي



 

  كيلومتر 2:فاصله تا پمپ بنزين

  ....هتل،سفره خانه،رستوران و: نوع مركز پذيرايي

بازار تاريخي،موزه آثار شهدا،موزه :اسامي جاذبه هاي پيراموني
  باستانشناسي ذوالفقاري،مسجد خانم،

  

هجري شمسـي  1307مجموعه ي تاريخي رختشويخانه در سال .تراكم مسكوني احداث شده است اين بنا در بافت تاريخي شهر در منطقه اي با : بناي رختشويخانه . :توضيح جاذبه

ماه ساخته شده است رختشويخانه براي آحاد شهروندان شبانه روز داير بوده ومـردم شـهر لبـاس ورخـت      15رئيس بلديه شهر از با قر خان امجد خريداري شد و در مدت ,توسط علي اكبرتوفيقي 

اين بنا از دوقسمت تشكيل شده است؛ قسمت اول مربوط به سرايداري ومحل مديريت رختشويخانه بوده ، بخش ديگر آن فضا هـاي مربـوط   .      اند ل به شكل رايگان مي شستهخود را در آن مح

سـقف مخـزن   ,متـر مكعـب اسـت    740بـي آب مخـزن برابربـا    گنجايش تقري.قسمت اول؛ خزينه يا محل جمع آوري آب است : به امر شستشوي رخت بوده كه از چهار قسمت تشكيل شده است 

پالن اين قسمت بدين شكل است؛ در كف با تبعيت از طاق و تـويزه هـاي سـقف،    .آن را زينت داده اند ,هماهنگ با سقف سالن متشكل از سه واحد طاق وتويزه است كه قوس هاي نوع خوزي 

كه اين تقسيم بندي از نظـر شكسـته شـدن نيروهـاي فشـاري آب و حـل مسـايل        ,فاده از اين پديده شش حجم در مخزن بوجود آمده است با است,سه واحد جرز سنگين در زير تويزه ها تعبيه شده 

ه نشـين ناميـد، اختصـاص    قسمتي از اين خزينه به فضايي شبيه به تراس كه مشرف به فضاي شستشو است و به اعتباري آن را مـي تـوان شـا   .نيارش با منطق رياضي امري الزم و ضروري بوده است 

زيرا مديريت مجموعه با اشرافيت كامل به اعمال استفاده كنندگان در جهت رعايت موازين قـانوني  . يافته و از نظر عملكردي و ارتباط موضوعي با سالن شستشو ، بسيار معقول ومنطقي بوده است

اجراي قوس هاي جناغي و رعايت اصل قرينه سازي است، ضمن اينكه جذابيت خـاص بـه انـدرون القـا     ,د معني بخشيده اما آنچه به اين عملكر.ناظر بر عملكرد مجموعه حايز كمال اهميت است 

ومغز كـار الشـه    فضاي شاه نشين از سالن اصلي به طور طبيعي مجزا شده است وكليه سطوح اين قسمت با استفاده از آجر هاي ختايي كرم رنگ پوشانيده شده,با استفاده از اين طاق ها . مي نمايد

  .سنگ با مالت ساروج است 

اين فضا سالني اسـت بـه   .قسمت سوم؛ فضاي اصلي رختشويخانه است .درب معروف به قرخ اياق قرار گرفته ومحل برداشت آب مصرفي ساكنان بوده است ,در اين بخش همجوار با ورودي       

فضـاي داخـل بنـا بـا     .      ديوارها از نماي داخلي الشه سنگ بند كشي و از نماي بيروني با اندودي از كاهگل پوشانيده شده است  متر زير بناست850متر طول و داراي  62متر عرض و70/13ابعاد 

اين فضا توسـط  .ساخته شده است  بدين ترتيب دو رديف طاق و تويزه به طور متوالي كه ستون هاي سنگي، آنها را از همديگر جدا مي سازد. منظره اي بسيار زيبا طراحي شده، اجراگرديده است

كـه از  (سانتي متر در داخـل پـي هـا     40به لحاظ ايجاد مقاومت الزم و هم وزن نمودن بنا ستون ها با پايه هاي سنگي به ميزان . واحد ستون به طور قرينه سالن را به دو قسمت تقسيم نموده است11

چشـمه   24عرقچين گنبد بال واسطه برروي چهار واحد تويزه استوار شده است ،بـه طـوري كـه    . مترخواهد بود10/3تون هاي سنگي بدين ترتيب ارتفاع س. كار گذاشته شده اند) شفته آهك است

انتي مترتعبيه شـده ،همچنـين   س 40×40واحد نورگير به ابعاد 5برروي هر عرقچين . گانه دور نماي جالبي را به بنا بخشيده است 11چشمه اي وتلفيق آن با ستون هاي  12طاق و تويزه در دو رديف 

محل شستشوي رخـت  .      فراهم نموده است در اضالع هر چشمه در منتهي اليه جرز در نزديكي سقف يك واحد دريچه ايجاد شده است كه نور ،تهويه وتخليه ي فضاي داخلي رختشويخانه را 

آب مورد نياز ابتدا پس از عبور از يك مجرا به طول يك متر به حوض نخستين داخل شـده واز سـرريز   .ته استواحد حوضچه ومجاري آب درحد فاصل حوضچه ها تشكيل ياف 4به طور قرينه از 



 

. د در طرفين شرقي وغربي اين حوض دو مجراي آب قرار گرفته، تا انتهاي سالن به حوض سومي كه به قرينه ي حوض دومي سـاخته شـده امتـداد مـي يابـ     . آن به حوض دومي سرازير مي گردد

عناصر واندام هاي مزبور با كار گذاري سنگ هاي حجـاري شـده از نـوع تـراورتن از     . رامتداد اين مجرا دو رديف پاشور تعبيه شده كه مجراي آب وحوضچه ها را به طور قرينه محاط مي كند د

  يكديگر مجزا شده و

وبـراي آن تـدابيري   .  م براين مجموعه است كه از نظر رعايت موازين بهداشتي امري الزم وضروري مي باشد آنچه كه از اين منظر حايز اهميت است، موضوع نظم اجتماعي حاك. اند شكل يافته 

اسـهاي مربـوط بـه    بطوريكه محل شستشوي رخت نيز به چهار قسمت تقسيم شده، ابتداي شستشوكه از انتهاي جريان آب است حوضچه مخصوص لباس هاي بسيار آلوده ولب. انديشده شده است 

تميز ومحل آبكشي، وحوضـچه چهـارم مخصـوص شستشـوي ظـروف آشـپزخانه        "مجراي آب واقع در حد فاصل حوضچه دوم وسوم مخصوص لباس هاي نسبتا.اد با امراض ساري بوده استافر

مسـاله ي فاضـالب   . ين بهداشتي انجام مي گرفتـه اسـت  محل آب تميز وخوراكي بوده است ،بدين سان امر شستشو با رعايت كامل مواز) اولين حوض از حركت آب (وباالخره حوضچه آخري 

با اقدام هايي كه در بهسـازي آن در  . به علت گستردگي اين كانال وايجاد شعبه هايي در آن ،خود نقش چاه جاذب را دارد.اين مجموعه با طرح هاي معماري به طورمنطقي حل وفصل شده است 

  .عنصر زه كشي تغيير كاربري داد حال انجام است مي توان اين كانال را به عنوان 

ي شـهر زنجـان در دوره ي پهلـوي بـوده و     )ريـيس بلديـه   (با مطالعه هاي به نسبت وسيعي كه در حوزه ي سياسي وجغرافيايي ايران به عمل آمده احتمال مي رود كه اين بنا  ابتكار شهردار يـا        

اين بنا در دوره ي اخير تعمير و مرمت شده، به عنوان موزه مردم شناسي مورد اسـتفاده  . عملكرد ياد شده در هيچ جا مالحظه نشده است  باو مشابه آن هدف وي ايجاد بناي عام المنفعه بوده است 

  .قرار مي گيرد 



 

    

 

  
  

  

ــاري-7 ــارت ذوالفق در مركــز بافــت  : عم
ــاريخي    ــه ت ــديمي شــهر زنجــان مجموع ق
ذوالفقاري واقع شده است هم اكنـون ايـن   

جموعه تقسيم شده وقسـمتهايي از آن از  م
از جــالبترين بناهــاي  .بــين رفتــه اســت  

باقيمانده ي ايـن مجموعـه بنـاي تـاريخي     
اين بنا در .مركز مجموعه ي بيروني است 



 

پالن بنا ايراني وسبك سـاختماني آن تقليـدي از بناهـاي    ,دو طبقه ويك سردابه ساخته شده 
در طبقـه اول قسـمت اداري   .اي دو طبقـه اسـت   ايـن مجموعـه دار  . اروپا اسـت )  17(گوتيك 

اطاقهاي ,وحسابداري قرار گرفته ودرطبقه دوم كه داراي دو راه پله است تاالر هاي پذيرائي 
سـقف اتاقهـادر طبقـات بـه     .خواب اطاقهاي نيشيمن وسرويسهاي بهداشتي قرار گرفته است 

تزئينات داخل بنـا در  .طرز زيبا لمبه كوبي شده وشامل طرحهاي هندسي وگره سازي است 
ديده ) نيلوفر آبي (طبقه همكف كاشيكاري به سبك قاجار مي باشد كه طرح معروف لوتوس 

  .مي شود 
تزئينات اين عمارت در نما جالب توجه بوده وقرينه سازي بنا از هنر ايراني وسـبك سـتونها   

در .شده اسـت  نماي ساختمان با آجرهاي قالبي وپيشبر مزين .تقليدي از معماري اروپاست 
اطراف ورودي طاقنماهاي تزئيني ديده مي شود واين قسـمت نيـز كـه از خيابـان بالفاصـله      

ايـن بنـا در مجمـوع از    .از معماري اروپا الهـام گرفتـه شـده اسـت     ,داخل مجموعه مي شود 
بناهاي تاريخي وبا ارزش شهر زنجان است وبه سبك بناهاي اواخـر دوران قاجـار سـاخته    

  .شده است 
  مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجانفرم 

:                           شهرستان                                                                             عمارت ذوالفقاري:   نام جاذبه
  :بخش:                                  شهر

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت                                    :                          روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  تا جاذبه قبلي در مسير فاصله  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي



 

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

در مركز بافت قديمي شهر زنجان مجموعه ي تاريخي ذوالفقاري واقع شده است كه هم :  عمارت ذوالفقاري :توضيح جاذبه
از جالبترين بناهاي باقيمانده ي اين مجموعه، بناي تاريخي مركز . هايي از آن از بين رفته است اكنون اين مجموعه تقسيم شده و قسمت

پالن بنا ايراني وسبك ساختماني آن تقليدي از بناهاي گوتيك ,اين بنا در دو طبقه ويك سردابه ساخته شده .مجموعه ي بيروني است 
كه داراي دو راه (ي اول قسمت اداري وحسابداري قرار گرفته ودرطبقه دوم در طبقه .اين مجموعه داراي دو طبقه است . اروپا است
سقف اتاق هادر طبقات به طرز .اطاق هاي خواب، اطاق هاي نيشيمن وسرويس هاي بهداشتي قرار دارد ,تاالر هاي پذيرايي ) پله است

در طبقه ي همكف، كاشيكاري به سبك قاجار تزيينات داخل بنا .زيبايي لمبه كوبي شده وشامل طرح هاي هندسي وگره سازي است 
تزيينات اين عمارت در نما جالب توجه بوده وقرينه سازي بنا از . در آن ديده مي شود )نيلوفر آبي (مي باشد كه طرح معروف لوتوس 

در اطراف ورودي .ت نماي ساختمان با آجرهاي قالبي وپيشبر مزين شده اس.هنر ايراني وسبك ستون ها تقليدي از معماري اروپا است 
. از معماري اروپا الهام گرفته است ,اين قسمت نيز كه از خيابان بالفاصله داخل مجموعه مي شود . طاقنماهاي تزييني ديده مي شود

بناي عمارت ذوالفقاري در مجموع از بناهاي تاريخي و با ارزش شهر زنجان است كه به سبك بناهاي اواخر دوران قاجار ساخته شده 
  . است

  تصاوير/تصوير

      
  
 

بنـاي تـوفيقي    : بناي تـوفيقي -11
در بافت قديمي شـهر در محلـه   

كه )) غريبيه ي باال((معروف به 
نيـز  )) خرابـه رجـي  ((به محلـه  

اين بنا .قرار دارد,مشهور بوده 
از جملــه بناهــاي اواخــر دوران 
ــوي    ــل دوران پهل ــار واواي قاج



 

معماري وتزئينـات بكـار رفتـه در آن بخـوبي مشـاهده مـي       بوده كه اين امر با توجه به نوع 
بطور كلي بناي توفيقي از نقطه نظر سبك معمـاري وسـياق تزئينـي مصـاديق الگـوي      .شود 

متقارن معمول ورايج در اواخر قاجار واوائل پهلوي ساخته شده اند، مي باشد اين تقارن در 
لمبه كـاري شـده   .خود مي رسد  معماري داخلي وسبك تزئيني در نماي خارجي به نقطه اوج

با طرحهاورنگهاي زيبا درنمـاي داخلـي وسـقف وهمچنـين بخشـهاي آجـر كـاري شـده در         
طرحها وموتيف هاي تزئيني متعدد،از جمله شاخص هاي معماري وشـيوه تزئينـي ايـن اثـر     

( اين بنا منزل مسكوني مرحوم علي اكبرخـان تـوفيقي ،نخسـتين شـهردار    .تاريخي مي باشد 
در حـال حاضـر بنيـاد شـهيد اسـتان زنجـان از بنـاي        .شهر زنجان بوده است ) ديهرئيس بل

مزبور به عنوان گنجينه آثار شهيدان استان استفاده وبهره برداري مي نمايد لذا بدين منظور 
بازسازي واسـتحكام بخشـي بنـا انجـام داده اسـت      ,نيز اقداماتي اجرائي را در زمينه مرمت 

اخير بصورت منزل شخصي فعال وقابـل اسـتفاده بـوده نظـر بـه      بناي توفيقي تا چند سال .
بوده واز آنجائيكـه ايشـان   )آقاي اكبر توفيقي (اينكه بناي مزبور منزل اولين شهردار زنجان 

فردي خيرو باني بناهاي عام المنفعه ديگر همچون رختشويخانه كشتار گاه وغيره در سـطح  
بت شده ويا درحال ثبت مي باشد لذا ضروري يا در فهرست آثار ملي ث "شهر بوده كه تماما

مــي نمــود تــا منــزل شخصــي وي نيــز در فهرســت آثــار تــاريخي كشــور بــه ثبــت برســد  
اولين نكته اي كه در بدو ورود به منزل توفيقي ,درخصوص عوامل تزئين شده بنا ونوع آن .

ا ستونهاي گرد حجم پيش آمده تاالر طبقه اول ب,نظر هر بيننده اي را به خود جلب مي نمايد 
آجري آن در قسمت ورودي ساختمان مـي باشـد ،در واقـع پـر كـارترين بخـش نمـاي ايـن         

آجـر چينـي   .ساختمان از نظر كار نماسازي با آجر همين حجم بيرون زده تـاالر مـي باشـد    
رخبام در نماي جنوبي وهمچنين آجركاري سـاده ومختصـر دو طـرف در اصـلي ،از جملـه      

از ديگر موارد تزئيني اين اثرمي توان بوجود تزئينات گچبري . اشد بخشهاي تزئيني بنا مي ب
،نگاره ها ،گچكاري ديوار هاي طبقه اول در محل تالقي سقفهاي كـاذب، اسـتفاده از لمبـه بـا     
طرح ها ورنگهاي زيبا وبكار بردن آجرهـاي تزئينـي بـه شـكلهاي قـاب بنـدي در طرحهـاي        

  .ودمختلف به سبك تزئين بي نظير آن اشاره نم

  

  



 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

  :بخش:                                  شهر:                           شهرستان                                بناي توفيقي:   نام جاذبه

  :كد جاذبه:                                                                        تقدم:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :دسترسيمشخصات راه هاي 

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

نيز » خرابه رجي « كه به محله » غريبيه ي باال«بناي توفيقي در بافت قديمي شهر در محله معروف به  :بناي توفيقي :توضيح جاذبه
اجار و اوايل دوره ي پهلوي بوده كه اين امر با توجه به نوع معماري وتزيينات بكار اين بنا از جمله بناهاي اواخر دوره ي ق.قرار دارد,مشهور بوده 

بطور كلي بناي توفيقي از نقطه نظر سبك معماري وسياق تزييني مطابق الگوي متقارن معمول و رايج در اواخر . رفته در آن بخوبي مشاهده مي شود 
لمبه كاري ها با .معماري داخلي وسبك تزييني در نماي خارجي به نقطه ي اوج خود مي رسد  اين تقارن در. قاجار و اوايل پهلوي ساخته شده است

طرحها و رنگ هاي زيبا درنماي داخلي و سقف و همچنين بخش هاي آجر كاري شده در طرح ها و موتيف هاي تزييني متعدد،از جمله 
ي )رئيس بلديه( ا منزل مسكوني مرحوم علي اكبرخان توفيقي ،نخستين شهرداراين بن.هاي معماري وشيوه ي تزييني اين اثر تاريخي مي باشد  شاخص

در حال حاضر بنياد شهيد استان زنجان از بناي مزبور به عنوان گنجينه آثار شهيدان استان استفاده و بهره برداري مي نمايد .  شهر زنجان بوده است 
بناي توفيقي تا چند سال اخير به صورت . بازسازي واستحكام بخشي بنا انجام داده است ,لذا بدين منظور نيز اقدامات ساختماني در زمينه ي مرمت 

بوده وبا توجه به اين مطلب كه ايشان )آقاي اكبر توفيقي (منزل شخصي فعال وقابل استفاده بوده است نظر به اينكه اين بنا منزل اولين شهردار زنجان 
كه به تمامي يا در فهرست آثار ملي ثبت (ري مچون رختشويخانه، كشتار گاه وغيره در سطح شهر بوده فردي خيرو باني بناهاي عام المنفعه ي ديگ

درخصوص عوامل .     لذا ضروري مي نمايد تا منزل شخصي وي نيز در فهرست آثار تاريخي كشور به ثبت برسد ) شده ويا درحال ثبت مي باشد
حجم پيش آمده تاالر طبقه ,در بدو ورود به منزل توفيقي نظر هر بيننده اي را به خود جلب مي نمايد اولين نكته اي كه ,تزيين شده ي بنا و نوع آن 

اول با ستون هاي گرد آجري آن در قسمت ورودي ساختمان مي باشد ،در واقع پر كارترين بخش نماي اين ساختمان از نظر كار نماسازي با آجر 
چيني رخبام در نماي جنوبي وهمچنين آجركاري ساده و مختصر دو طرف درب اصلي ،از جمله  آجر.همين حجم بيرون زده ي تاالر مي باشد 

از ديگر موارد تزييني اين اثرمي توان به وجود تزيينات گچبري ،نگاره ها ،گچكاري ديوار هاي طبقه ي اول، در محل . بخشهاي تزييني بنا مي باشد
ورنگهاي زيبا وبكار بردن آجرهاي تزييني به شكل هاي قاب بندي در طرحهاي مختلف به سبك  تالقي سقفهاي كاذب، استفاده از لمبه با طرح ها

  .تزيين بي نظير آن اشاره نمود



 

  تصاوير/تصوير

      

      

      
  
  

بناي فرهنگي تاريخي مدرسـه ي شـريعتي ،در حـال حاضـر در ضـلع       : دبيرستان شريعتي -12
ي زنجـان در كنـار يكـي از خيابانهـاي اصـلي      شمال شرقي بافت قديمي ودر مركز شهر فعلـ 

اين بنا داراي نقشه اي بشـكل  .واقع گرديده است )حدفاصل چهارراه سعدي ودروازه رشت (
مربع مستطيل ودر جهت شرقي وغربي بوده كه ورودي اصلي آن بطرف جنـوب مـي باشـد    

ز دبسـتان  قـرار گرفتـه بـود وبعـد ا    ) محلـه بـاال  (اين مدرسه در محله قديمي يوخاري باشي 
سـومين  ,هجري شمسي ساخته شـده انـد   1304توفيق ودبيرستان ملي سعادت كه در تاريخ 

وبزرگترين مدرسه در مقطع متوسطه بوده ودر دوران پهلوي ساخته شـده وپايـان سـاخت    
سبك وساخت بنا الهام گرفته از سياق سـنتي  .هجري شمسي باز مي گردد 1313آن به سال 

زيـر بنـاي   .متر مربع دارد  30820ستطيل بوده ومساحتي بالغ بر يك ايواني باپالني بشكل م
ــه داراي   3000آن  ــوده ك ــع ب ــر مرب ــالس درس 18مت ــد   4ك ــين دو واح ــاق اداري وهمچن ات

آزمايشگاه ،كارگاه ،كتابخانه وسالن اجتماعات وانبار بوده كه همگي گوياي عظمـت واهميـت   
فرهنگي تاريخي مدرسه شريعتي در  بناي.آموزشي آن مي باشد ،است ,بنا در قالب فرهنگي 

نماي خارجي داراي پوشش آجركاري ساده اسـت كـه فضـاهاي ورودي وپنجـره هـا را بـا       
قوسي جناغي در ميان گرفته كه تزئينات آن در تنها ايـوان مدرسـه بـه نقطـه اوج خـود مـي       

وجود محرابيهايي به صورت متقارن بـر بدنـه داخلـي ايـوان بـا مقرنسـكاري آجـري        .رسد 
زئينات پركار در سطوح ايوان بصورت تكنيك كاشي معرق وتلفيق آجروكاشـي مـزين بـه    وت

انواع موتيف هاي هندسي ونگاره هاي انتزاعي گياهي سقف ونماي خـارجي متـاثر از مكتـب    



 

هنري كاشيكاري دوران متاخر قاجار جلوه خاصـي بـه ايـوان ونمـاي ورودي بنـا بخشـيده       
شش واندود گچـي اعمـال گرديـده وشـامل نگـاره هـاي       ،تزئينات در نماي داخلي بر روي پو

تـو پرومشـبك همـراه بـا     ,وخطوط نستعليق با تكنيـك تزئينـي بـر جسـته     )گل وبوته(گياهي 
قاببنديهايي كه بر بخش هايي از سطوح سقف وديـوار هـا وفضـاي ورودي اجـرا شـده كـه       

هنچنين دو كتيبه حاوي اشعاري به زبان فارسي با مضامين عالي وبلند اخالقي وادبي است، 
كاشيكاري شده در دو سوي تاالر اجتماعات در جبهه شمالي نماي داخلـي مـزين بـه نگـاره     
هاي اسليمي وختايي كه اشعاري را به خط نستعليق در ميان گرفتـه انـد بـر زيبـايي صـحن      
داخلي افزوده كه با در نظر گرفتن شاخصهاي تزئيني همراه با جايگاه خاص فرهنگي آن در 

  .فرهنگي نموده است -اصر ،اين اثر تاريخي را در خور توجه وواجد ارزش تاريخي قرن مع

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

:                              شهر:                           شهرستان                    )پهلوي سابق(دبيرستان شريعتي : نام جاذبه
  :بخش

:                                                                        قدمت:                                                              روستا            
  :كد جاذبه

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :در مسير فاصله تا جاذبه بعدي  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

ر فعلي زنجان در كنار يكي از خيابان هاي اصلي بناي فرهنگي تاريخي مدرسه ي شريعتي ،در حال حاضر در ضلع شمال شرقي بافت قديمي و در مركز شه:توضيح جاذبه

ورودي اصلي آن به طرف جنوب . اين بنا داراي نقشه اي به شكل مربع مستطيل و در جهت شرقي وغربي ساخته شده است.واقع شده است )حدفاصل چهارراه سعدي ودروازه رشت (
) هجري شمسي ساخته شده اند1304كه در تاريخ (ر گرفته بود كه بعد از دبستان توفيق و دبيرستان ملي سعادت قرا) محله باال(اين مدرسه در محله ي قديمي يوخاري باشي . مي باشد

  .هجري شمسي باز مي گردد 1313پايان ساخت آن به سال . سومين و بزرگترين مدرسه در مقطع متوسطه بود ودر دوران پهلوي ساخته شد



 

كـالس  18متر مربع بوده كـه داراي   3000زير بناي آن . متر مربع دارد 30820سنتي يك ايواني باپالني به شكل مستطيل بوده و مساحتي بالغ بر سبك و ساخت بنا الهام گرفته از سياق       

بنـاي  .آموزشـي آن اسـت   ,فرهنگي  اتاق اداري و همچنين دو واحد آزمايشگاه ،كارگاه ،كتابخانه و سالن اجتماعات و انبار است كه همگي گوياي عظمت و اهميت بنا در قالب 4درس، 

كـه تزيينـات آن در تنهـا ايـوان      فرهنگي تاريخي مدرسه شريعتي در نماي خارجي داراي پوشش آجركاري ساده است كه فضاهاي ورودي وپنجره ها را با قوسي جنـاغي در ميـان گرفتـه   

  .مدرسه به نقطه اوج خود مي رسد 

دنه داخلي ايوان با مقرنسكاري آجري وتزيينات پركار در سطوح ايوان بصورت تكنيك كاشي معرق و تلفيق آجر وكاشـي مـزين بـه انـواع     وجود محرابي هايي به صورت متقارن بر ب      

ي بنـا بخشـيده   ان و نمـاي ورود موتيف هاي هندسي و نگاره هاي انتزاعي گياهي سقف و نماي خارجي، متاثر از مكتب هنـري كاشـيكاري دوران متـاخر قاجـار، جلـوه ي خاصـي بـه ايـو        

توپر و مشبك همراه با قـاب بنـدي   , وخطوط نستعليق با تكنيك تزييني بر جسته) گل وبوته(،تزيينات در نماي داخلي بر روي پوشش و اندود گچي اعمال شده ، شامل نگاره هاي گياهي 

بـان فارسـي بـا مضـامين عـالي و بلنـد اخالقـي و ادبـي اسـت، همچنـين دو كتيبـه ي            هايي كه بر بخش هايي از سطوح سقف و ديوارها و فضاي ورودي اجرا شده كه حاوي اشعاري بـه ز 

هاي اسليمي و ختايي كه اشعاري را به خط نستعليق در ميان گرفته اند بر زيبايي صحن داخلـي   كاشيكاري شده در دو سوي تاالر اجتماعات در جبهه ي شمالي نماي داخلي مزين به نگاره

  .فرهنگي نموده است -ن شاخص هاي تزييني، همراه با جايگاه خاص فرهنگي آن در قرن معاصر ،اين اثر تاريخي را در خور توجه و واجد ارزش تاريخي افزوده كه با در نظر گرفت

  تصاوير/تصوير

  

  

بناي دارائي در مركز شهر  : بناي دارائي -13
ــهر      ــديمي ش ــت ق ــل باف ــان ودر داخ زنج
 موسوم به سرچشمه واقع گرديـده كـه بـا   

ــه بافــت فعلــي حــدودا  در ضــلع  "توجــه ب
شمالي شهر كه باشيب ماليمـي منتهـي بـه    

ايـن  .ارتفاعات مي شود قرار گرفتـه اسـت   
هزار متر مربـع  18متر در وسط باغي به مساحت 22×15بنا با پالني مستطيلي شكل به ابعاد 

ه بيشتر آن با توجه به نوشته ياد بود در قسمت باالي پنجره طبقه دوم ك.واقع گرديده است 
شمسي بعنوان ساختمان اداري ساخته شده وباني آن نيـز  1316از بين رفته اين بنا در سال 

حكومت وقت بوده كه بمناسبت دوازدهمين سال جلوس رضاخان تاسيس گرديده ،اين بنا با 



 

نظارت آقاي مستوفي كه مسئول حسابرسي مالياتي وقت بوده ساخته شده وسپس تحويـل  
  .ديده است اداره دارايي گر

از قبيـل پنجـره هـاي    )رضـاخان (طبقه وبا خصوصـيات معمـاري دوره پهلـوي     3اين بنا در 
باتوجــه بــه نــوع معمــاري .متعــدد، تــراس، قرينــه ســازي در طبقــات ســاخته شــده اســت  

وخصوصيات بارز آن به راحتي مي توان نفوذ شيوه هاي معماري اروپا را درمعمـاري ايـن   
آهـن  ,سـيمان  ,آهك ,آجر ,الح بكار رفته در بنا مي توان سنگ از جمله مص.بنا تشخيص داد 

بـه عنـوان    88بعد از تـاميرات اساسـي در ده فجـر سـال     اين بنا در حال حاضر  .را نام برد
از عوامل تزئيني نماي بنـا مـي تـوان بـه ازاره ماسـه      . موزه مورد بهره برداري قرار گرفت 

ر بنا را دربر گفته وسپس با آجر چيني انجـام  سانتي متر كه دور تا دو25/1سنگي به ارتفاع 
نماي پنجره ها از بيرون با اجراي دو حوض بصـورت قرينـه واز طريـق    .گرفته اشاره نمود 

آبراهي كه از زير بنا مي گذشته به هم ارتباط داشته اند وآبياري باغ از طريـق قنـاتي كـه از    
  .محل مي گذشته انجام مي شده است 

  ه هاي گردشگري استان زنجانفرم مستند سازي جاذب

  :بخش:                                  شهر:                           شهرستان                                    بناي دارايي :نام جاذبه

  :كد جاذبه                                                   :                     قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :بنزينفاصله تا پمپ 

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني



 

ي شـهر كـه   بناي دارايي در مركز شهر زنجان و در داخل بافت قديمي شهر موسوم به سرچشمه واقع شده است كه با توجه به بافت فعلي، در حدود ضلع شمال:توضيح جاذبه

  .هزار متر مربع واقع گرديده است 18متر در وسط باغي به مساحت 22×15اين بنا با پالني مستطيلي شكل به ابعاد . باشيب ماليمي منتهي به ارتفاعات مي شود، قرار گرفته است

و بـاني آن نيـز   شمسـي بـه عنـوان سـاختمان اداري سـاخته شـده       1316با توجه به نوشته ي ياد بود واقع در قسمت باالي پنجره ي طبقه ي دوم كه بيشتر آن از بين رفته، اين بنـا در سـال        

سـاخته شـده، تحويـل اداره ي    ) مسـوول حسابرسـي ماليـاتي وقـت    (حكومت وقت بوده كه به مناسبت دوازدهمين سال جلوس رضاخان تاسيس شده است ،اين بنا با نظارت آقاي مستوفي 

  .دارايي شده است 

باتوجه به نوع معمـاري وخصوصـيات بـارز    .ساخته شده است ) اي متعدد، تراس، قرينه سازي در طبقاتپنجره ه) (رضاخان(طبقه ، با خصوصيات معماري دوره ي پهلوي  3اين بنا در       

  .آهن را نام برد,سيمان ,آهك ,آجر ,از جمله مصالح بكار رفته در بنا مي توان سنگ .آن به راحتي مي توان نفوذ شيوه هاي معماري اروپا درمعماري اين بنا را تشخيص داد 

را متـر طـي نمـود تـا بـه       250هاي بارز آن مي توان به محل قرار گرفتن بنا در وسط باغي مشجر اشاره نمود كه جهت رسيدن به ورودي اصلي مي بايست مسيري در حدود  از ويژگي      

  .حوض سنگي مدخل كه به شكل مدور است، رسيد

نمـاي پنجـره هـا از    .سانتي متر كه دور تا دور بنا را دربر گرفته، سپس با آجر چيني انجام گرفتـه، اشـاره نمـود    25/1از عوامل تزييني نماي بنا مي توان به ازاره ي ماسه سنگي به ارتفاع       

  .جام مي شده است بيرون با اجراي دو حوض بصورت قرينه و از طريق آبراهي كه از زير بنا مي گذشته به هم ارتباط داشته اند وآبياري باغ از طريق قناتي ان

  .ي مزبور در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است واقداماتي نيز در زمينه ي مرمت آن درحال انجام استبنا      

ع، مسـجد جـام  ,جمله؛ عمـارت ذوالفقـاري    با توجه به اينكه بناي دارايي در مركز شهر وجزيي از مجموعه ي تاريخي سبزه ميدان و بازار تاريخي و همجوار با بناهاي تاريخي ديگر از      

  .باشد و با توجه به سر پا بودن و استحكام اندام بنا، حفظ و حراست آن و جلوگيري از تخريب هاي احتمالي ضروري مي نمايد مسجد خانم،وغيره مي

  تصاوير/تصوير

  

 

  

 

  
  



 

اين پل در جنوب غربي زنجان ،بر روي رودخانه زنجانرودو در مسـير راه  :  پل سردار-14
خـت سـليمان وسـقز قـرار     ت -قديم تكاب 

گرفته وبنام سردار اسعد الدوله معـروف  
گشته وبه روايتي ،در دوره قاجار توسط 

نـامي سـاخته   ))حاجيه خـانم قمـر تـاج    ((
متـر  5/79درازاي پـل حـدود   .شده اسـت  

وارتفــاع آن در بــاالترين نقطــه از ســطح 
متر وعـرض آن  12بستر رودخانه حدود 

انـه  پل داراي سه ده.متر است 6/4حدود 
با طاق هاي جناغي است كه دهانه مياني 

بـرروي  .ازدهانه هاي ديگر بزرگتر اسـت 
پايه هاي پل نيز دو دهانه با قوس تزئيني 

پايــه هــاي پــل بــه .تعبيــه شــده    اســت 
متـر ارتفـاع دارد   2متر از سنگ هاي تراشيده ساخته شده واز كف رودخانه حـدود  6عرض 

كـاهش بـار   ,در اين پل براي سـبك كـردن بنـا    .ستند پايه ها در هر دو جهت داراي آب بر ه.
اضافي وصرفه جويي در مصالح ساختماني ،عالوه بر ايجاد دو طاق تزئيني ،در اطراف طاق 

با توجه به بقاياي موجود به نظر مـي رسـد   .فضاهاي توخالي ايجاد كرده اند ,وهسته ي پل 
امـر مـانع از شسـته شـدن      كه بستر رودخانه در محل برپايي پل سنگ فرش داشته كه ايـن 

از ديگـر  .شالوده پل وبستر رودخانه در زير پايه ها ،توسط جريان رودخانه مي شده اسـت  
نكات قابل توجه پل سردار ،تزئينات كاشي وآجري ،نماي شرقي آن است كه در پلهاي ديگـر  

 در يك كادر مستطيل شكل ،كتيبـه اي ,در ضلع جنوبي دهانه وسطي .كمتر مشاهده مي شود 
بـه خـط   )) يا علـي  (( وعبارت ))1333((از آجربرجسته وجود دارد كه دردو طرف آن ،تاريخ 

.  كوفي نوشته شده اسـت  

 

 

 



 

  

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

  :بخش                  :                شهر:                           شهرستان                      سردار پل تاريخي:    نام جاذبه

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :له تا جاذبه بعدي در مسيرفاص  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

ين پل در جنوب غربي زنجـان، بـر   ا.تند در سطح شهرستان زنجان سه پل تاريخي ثبت شده وجود دارد كه داراي اهميت هس ::توضيح جاذبه

تخت سليمان وسقز قرار گرفته ، به نام  سردار اسعد الدوله معروف گشته و به روايتي ،در دوره  -روي رودخانه زنجانرود و در مسير راه قديم تكاب 

ن در باالترين نقطه از سطح بسـتر رودخانـه حـدود    متر و ارتفاع آ5/79در ازاي پل حدود .      ساخته شده است » حاجيه خانم قمر تاج«قاجار توسط 

بـرروي پايـه   .هاي ديگر بزرگتر اسـت  پل داراي سه دهانه با طاق هاي جناغي است كه دهانه ي مياني از دهانه.متر است 6/4متر وعرض آن حدود 12

متـر  2اي تراشيده ساخته شده و از كف رودخانه حدود متر از سنگ ه6هاي پل به عرض  پايه. هاي پل نيز دو دهانه با قوس تزييني تعبيه شده    است 

كـاهش بـار اضـافي و صـرفه جـويي در مصـالح       ,در اين پـل بـراي سـبك كـردن بنـا      .      پايه ها در هر دو جهت داراي آب بر هستند . ارتفاع دارد 

با توجه به بقاياي موجود به نظر مي رسـد  .كرده اند  فضاهاي توخالي ايجاد,ساختماني ،عالوه بر ايجاد دو طاق تزييني ،در اطراف طاق وهسته ي پل 

يـان  كه بستر رودخانه در محل برپايي پل سنگ فرش داشته كه اين امر مانع از شسته شدن شالوده ي پل و بستر رودخانه در زيـر پايـه هـا ،توسـط جر    

ر نماي شرقي است كه در پلهاي ديگر كمتر مشـاهده مـي   از ديگر نكات قابل توجه پل سردار، تزيينات كاشي آجري د.      رودخانه مي شده است 

وعبارت » 1333«در يك كادر مستطيل شكل ،كتيبه اي از آجر برجسته وجود دارد كه در دو طرف آن، تاريخ ,در ضلع جنوبي دهانه ي مياني .شود 

  .به خط كوفي نوشته شده است » يا علي « 

  تصاوير/تصوير



 

جنوب شهر زنجان، بـرروي زنجـان رود احـداث شـده واز آثـار       اين پل در:پل حاج ميربهاالدين
 –اين بنا كه به پل كهنـه نيـز شـهرت دارد، در مسـير ارتبـاطي زنجـان       .دوره قاجاريه است 

درازاي .كردستان قرار دارد وامروزه با ساختن پل جديد ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرد 
ارتفاع پـل در  .متر ميرسد 70/6ناهها به متر است وعرض آن با احتساب جان پ100پل حدود 

پل داراي سه دهانه با طـاق جنـاغي   .متر است 11بلندترين نقطه آن از سطح رودخانه حدود 
پايه هاي پل نيز برروي سطح سنگ فرش .دهانه مياني از دو دهانه ديگر بزرگتر است .است 

متـري  40/1ارتفـاع   شده قرار دارد واز قطعات سنگ تراشيده ومالت آهكي ساخته شده وتـا 
ــده اســـت   ــاال آمـ ــطح آب بـ سـ

برروي هر كدام از پايـه هـا دو   .
غرفــه بــرروي يكــديگر ســاخته 
شده است كـه عـالوه بـر عبـور     

وزن ,دادن آبهـــــاي طغيـــــاني 
وفشار وارد بر پايه ها را هم كم 

غرفه هاي پايـه جنـوبي   .مي كند 
توسط راه پله مارپيچ شكلي بـه  

 اين پل در دوره.هم ارتباط دارد 
ناصرالدين شاه وتوسط حاج مير بهاالدين ساخته شده است ودر دوره اخير توسط سازمان 

  .ميراث فرهنگي تعمير گشته وبه ثبت رسيده است 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

  :بخش                                  :شهر:                           شهرستان                 پل حاج ميربهاء الدين:   نام جاذبه

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :مركز استان فاصله تا

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان



 

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

اين بنا كه معروف به پل كهنه، .از آثار دوره ي قاجار است  اين پل در جنوب شهر زنجان، برروي زنجان رود احداث شده و: :توضيح جاذبه

  .كردستان قرار دارد كه امروزه با ساخته شدن پل جديد، ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرد  –در مسير ارتباطي زنجان 

در بلندترين نقطـه از سـطح رودخانـه حـدود     ارتفاع پل .متر مي رسد 70/6متر است و عرض آن با احتساب جان پناه ها به 100درازاي پل حدود       

پايه هاي پل نيز برروي سطح سـنگ فـرش   .دهانه ي مياني از دو دهانه ي ديگر بزرگ تر است .پل داراي سه دهانه با طاق جناغي است .متر است 11

بر روي هر كدام از پايه . باال آمده است متري سطح آب 40/1شده قرار دارد و از قطعه هاي  سنگ تراشيده و مالت آهكي ساخته شده كه تا ارتفاع 

غرفه هاي پايه .وزن و فشار وارد بر پايه ها را هم كم مي كند ,ها دو غرفه برروي يكديگر ساخته شده است كه عالوه بر عبور دادن آب هاي طغياني 

  .ي جنوبي توسط راه پله ي مارپيچ شكلي به هم ارتباط دارد 

دين شاه و توسط حاج مير بهاء الدين ساخته شده ،در دوره ي اخير توسط سازمان ميراث فرهنگي تعمير وبه ثبت اين پل در دوره ي ناصرال      
  رسيده است

  تصاوير/تصوير

 

اين پل در جنوب شرقي زنجان ،برروي رودخانه زنجانرود ودر مسير زنجـان  :  پل سيد محمد
د محمـد ،از تجـارو متمـولين    ق توسط حاج سي.ه1300به همدان قرار گرفته ودر حدود سال 

متروعـرض آن  195درازاي پـل حـدود   .زنجان در دوره ناصرالدين شاه ساخته شده اسـت  
پل داراي سه چشمه يا دهانـه بـزرگ و دو دهانـه كوچـك بـرروي پايـه هـاي        .متر است 5/6

متر باسنگهاي سفيد ومالت سـاروج  2پايه هاي پل تا ارتفاع .سنگي ،با طاق هاي جناقي است 
ايـن دهانـه هـا عـالوه بـر      .دهانه مياني پل بزرگتر از ديگر دهانه هاسـت  .ه شده است ساخت

در هسته . كاهش وزن پل وصرفه جويي در مصالح ،آبهاي طغياني را از خود عبور مي دهند
ي آجري پل فضاهاي خالي طاقدار زيادي تدارك ديده شده كه اين امر باعث سبكي وزن پل 

بستر رودخانه در محل برپايي پـل  .فه جويي در مصالح ميشود ،فشار كمتر بر پايه ها وصر
سطح گـذرگاه پـل جـان    . سنگ فرش شده بود كه پس از خرابي دوباره بازسازي شده است



 

از وسـط بـه طـرفين شـيب     ,پناه هايي در طرفين دارد وبه جهت ارتفاع زياد دهانه ي ميـاني  
  .ماليمي دارد وبا سنگهاي رودخانه اي سنگ فرش شده است 

 

 

 

 

 

 

 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

:       شهر:                           شهرستان                                                                            پل سيد محمد:    نام جاذبه
  :بخش

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت                                              :                روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :تانفاصله تا مركز شهرس

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

اين پل در جنوب شرقي زنجان ،برروي رودخانه ي زنجانرود و در مسير زنجان بـه همـدان قـرار     :توضيح جاذبه

ي ناصـرالدين شـاه    در دوره) از تجار و متمـولين زنجـان  (حاج سيد محمد ق توسط .ه1300گرفته ، در حدود سال 



 

 .ساخته شده است

ي  پـل داراي سـه چشـمه يـا دهانـه ي بـزرگ و دو دهانـه       .متر است 5/6متر و عرض آن 195درازاي پل حدود       

هاي سفيد و مـالت   متر با سنگ2پايه هاي پل تا ارتفاع .كوچك برروي پايه هاي سنگي ،با طاق هاي جناغي است 

اين دهانه ها عالوه بر كـاهش وزن پـل   .دهانه ي مياني پل بزرگتر از ديگر دهانه ها است .ساروج ساخته شده است 

در هسـته ي آجـري پـل فضـاهاي خـالي      . و صرفه جويي در مصالح ،آب هاي طغياني را از خـود عبـور مـي دهنـد    

بكي وزن پل، فشـار كمتـر بـر پايـه هـا وصـرفه جـويي در        طاقدار زيادي تدارك ديده شده كه اين امر نيز باعث س

بستر رودخانه در محل برپايي پل سنگ فرش شده بـود كـه پـس از خرابـي دوبـاره بازسـازي شـده        .مصالح ميشود 

از وسـط بـه طـرفين    ,سطح گذرگاه پل جان پناه هايي در طرفين دارد و به جهت ارتفاع زياد دهانه ي ميـاني  . است

  .با سنگ هاي رودخانه اي سنگ فرش شده است  شيب ماليمي دارد و

  تصاوير/تصوير

 

ــان -15 ــازار زنج ــار  : ب ــي از آث ــا يك ــروزه بازاره ام
ارزشمند تاريخي تمـدن وهويـت شـهرهاي تـاريخي     
ايران را به نمايش مي گذارند شهر زنجان بـا قـدمت   
ــاريخي كــه دارد از قــديم محلــي بــراي داد وســتد   ت

ده اسـت بـدين   مناطق اطراف خود محسوب مـي شـ  
خــاطر بازارقــديمي آن بعنــوان يــك مركــز تجــاري  
واقتصادي تا به امروزه به حيات خود ادامه مي دهد 
وبا معماري خاص بازار هاي قديمي نقش مهمـي در  
اقتصاد بازرگاني شـهر زنجـان واسـتان بـازي مـي      

ــد ــهر     .كن ــديمي ش ــت ق ــب باف ــان در قل ــازار زنج ب
ودي شــهر در امتــداد راههــاي ور)خواســتگاه اوليــه(

قرار گرفته واز دو قسمت بازار باال وبازار پائين تشكيل شده اسـت ولـي ايـن دو قسـمت از     
بـا توجـه بـه سـبك معمـاري ومتـون       .نظر عناصر تشكيل دهنده يكسان وقابل مقايسه است 



 

هجـري  1205تاريخي وشواهدي كه در دست هست مي توان نتيجه گرفت كه ابتـدا در سـال   
ا محمد خان قاجار احـداث بـازار زنجـان آغـاز شـده وسـپس در       قمري دردوران حكومت آق
تكميل گرديده وسپس كاروانسراها ،گرمابه ها ومساجد )ق.ه1213(زمان فتحعلي شاه قاجار 

در دوره محمد علي شاه قاجار تكميل گرديد 1324در آن تاسيس وبا تعبيه راسته ها تا سال 
محلي از طريق دوباب كاروانسرا ي موجـود  بازار پائين عالوه بر عرضه داد وستد توليدات .

از .كه محصوالت آن از روستاها وقصبات به آنجا حمل مي گرديده تغذيـه مـي شـده اسـت     
در جهت برطرف ساختن نيازهـاي  .كاروانسراهاي اين بازار سراي گلشن وسراي ملك است 

سـجد  مذهبي واجتماعي ساكنين اين مجموعه دو مسجد بنامهاي مسجد آقا شـيخ فيـاض وم  
مجموعه بازار باال از بازار قيصريه ،بازار بزازها،بـازار  .ميرزائي را در خود جاي داده است 

اين بازار از نظر توليـد  .حجت االسالم ،بازار امامزاده وبازار عبداعلي بيگ تشكيل شده است 
صـندوق  ,كـاله دوزهـا   ,وعرضه كاال به هشت راسـته زرگرهـا ،بـزاز  هـا ،كفاشها،سـراجها      

،رنگرزها،ميوه فروشها وجگرپزهـا تقسـيم شـده اسـت ايـن تقسـيم بنـدي وانسـجام         سازها 
معقول ومنطقي از نظر حفظ حقوق سـنديكايي وكنتـرل قيمـت كاالهـاي عرضـه شـده حـائز        

از نظراقتصادي .اهميت مي باشد و واال بودن فكر طراحان وبانيان بازار را آشكار مي سازد 
وشناخته شده مي تواند رونق اقتصـادي را  هم موجب جلب مشتري در يك محل مخصوص 

ازكاروانسراهاي جالب اين مجموعه كه نقش مـوثري را در عرضـه   .براي كسبه فراهم نمايد 
كاال ها ايفا نموده ،كاروانسراي حاج علي قلي وسراي حاج كرباليي علي را مي توان نام بـرد  

مسـجد جـامع   ,فـتح اهللا  مسجد آقا سيد ,اين مجموعه پنج مسجد بنامهاي مسجد چهل ستون .
مجموعه بازار زنجان با داشـتن  . تكيه حجت االسالم ومسجد مال را در خود جاي داده است,

ورودي وكوچه ي هماهنگ با شـبكه ارتبـاطي بـا كـل شـهر در ارتبـاط بـوده اسـت، ايـن          56
نـوع شـغل اعـم از توليـدي ويـا صـادراتي        51بـاب مغـازه ودر حـدود    940مجموعه داراي 

هكتار احداث 15اين بازار در زميني به مساحت .نفر در گردش است 3200دست به  "وحدودا
هكتار آن مختص بخش اقتصادي وهفت هكتار ديگر بـراي بخـش مسـكوني ويـك     5شده كه 

  .هكتار جهت اماكن عام المنفعه ودو هكتار براي شبكه هاي ارتباطي اختصاص يافته است 

در 44/1وتـاريخي وقـدمت آن بـه شـماره     بازار زنجان به علـت داشـتن ارزشـهاي فرهنگـي     
گذشته از ارزش هـاي فرهنگـي وهنـري آن    .فهرست آثار تاريخي ايران به ثبت رسيده است 

كه با معماري خاص بازارهاي تاريخي ايران احداث شده است ،تطابق معمـاري آن بـا اقلـيم    



 

زمستانهاي سرد از آنجا ئي كه زنجان داراي تابستانهاي گرم و.منطقه نيز حائز اهميت است 
اين كيفيت جوي در داخـل مجموعـه احسـاس نمـي شـود وخريـداران       .وپائيزي ناآرام است 

  .ومراجعه كنندگان ساعتهامي توانند در كمال آسايش در آن خريد نمايند 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

:        شهر:                           شهرستان                                                                              بازار زنجان:  نام جاذبه
  :بخش

  :كد جاذبه          :                                                              قدمت:                                                              روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  هاي پيرامونياسامي جاذبه 

در امتداد راه هـاي ورودي شـهر قـرار گرفتـه، از دو قسـمت بـازار بـاال        )خاستگاه اوليه(بازار زنجان در قلب بافت قديمي شهر  :توضيح جاذبه

با توجه به سبك معماري و متـون تـاريخي و   .اين دو قسمت از نظر عناصر تشكيل دهنده قابل مطالعه و مقايسه است .  وبازار پايين تشكيل شده است

هجري قمري دردوران حكومـت آقـا محمـد خـان قاجـار احـداث بـازار        1205ست هست، مي توان نتيجه گرفت كه ابتدا در سال شواهدي كه در د

تكميل گشته ، وسپس كاروانسراها ، گرمابه ها و مساجد در آن تاسيس ،و با تعبيه ي )ق.ه1213(زنجان آغاز شده ،سپس در زمان فتحعلي شاه قاجار 

بازار پايين عالوه بر عرضه ي توليدات محلي از طريق كاروانسراهاي موجود . وره ي محمد علي شاه قاجار تكميل گرديد در د1324راسته ها تا سال 

از كاروانسراهاي مهم اين بازار سراي گلشن و سراي ملك است .كه محصوالت آن از روستاها وقصبات به آنجا حمل مي شد، تغذيه مي شده است 

اي مذهبي واجتماعي ساكنين اين مجموعه، دو مسجد بنام هاي، مسجد آقا شيخ فياض و مسجد ميرزايـي را در خـود   در جهت برطرف ساختن نيازه.

مجموعه ي بازار باال از بازار قيصريه ،راسته بزازها، راسته حجت االسالم ،راسته امامزاده وراسته عبدالعلي بيگ تشكيل شـده اسـت   . جاي داده است 

صندوق سازها ،رنگرزها،ميوه فـروش هـا   ,كاله دوزها ,وعرضه ي كاال به هشت راسته ي زرگرها، بزازها، كفاش ها،سراج ها اين بازار از نظر توليد .

اين تقسيم بندي و انسجام معقول و منطقي از نظر حفظ حقوق صنفي وكنترل قيمت كاالهاي عرضه شده حايز اهميـت  . وجگرپزها تقسيم شده است



 

از نظراقتصادي هم جلب مشتري در يك محل مخصوص وشـناخته شـده مـي توانـد     .و بانيان بازار را آشكار مي سازداست و واال بودن فكر طراحان

از كاروانسراهاي جالب اين مجموعه كه نقش موثري را در عرضه كاال ها ايفا نموده ،كاروانسـراي حـاج   . رونق اقتصادي را براي كسبه فراهم نمايد 

مسـجد  ,اين مجموعه پنج مسجد بنام هاي ؛مسجد چهل سـتون، مسـجد آقـا سـيد فـتح الـل،       .علي را مي توان نام برد علي قلي و سراي حاج كرباليي 

ورودي و كوچه ي هماهنگ با شـبكه ي   56مجموعه ي بازار زنجان با داشتن . ي حجت االسالم ومسجد مال را در خود جاي داده است جامع، تكيه

نوع شغل اعم از توليدي ويا صادراتي دارد ودر حـدود   51باب مغازه و در حدود 940اين مجموعه داراي . ستارتباطي، با كل شهر در ارتباط بوده ا

هكتار آن مختص بخش اقتصادي ، هفت هكتـار  5هكتار احداث شده كه؛ 15اين بازار در زميني به مساحت . نفر در بازار زنجان مشغول هستند3200

بـازار زنجـان بـه علـت     . ماكن عام المنفعه و دو هكتار براي شبكه هاي ارتباطي اختصاص يافته اسـت  ديگر براي بخش مسكوني ،يك هكتار جهت ا

گذشته از ارزش هاي فرهنگـي  .در فهرست آثار تاريخي ايران به ثبت رسيده است 44/1داشتن ارزش هاي فرهنگي و تاريخي و قدمت آن به شماره 

از آنجـايي كـه   .      ن احداث شده است ،تطابق معماري آن با اقليم منطقه نيز حايز اهميت اسـت  و هنري كه با معماري خاص بازارهاي تاريخي ايرا

زنجان داراي تابستان هاي گرم و زمستانهاي سرد و پاييزي ناآرام است ، اين كيفيـت جـوي در داخـل مجموعـه احسـاس نمـي شـود و خريـداران و         

امـا  .امروزه ضوابط خاص حفاظتي براي  بازار در نظر گرفته شده اسـت  . از آن خريد نمايند مراجعه كنندگان ساعت ها مي توانند در كمال آسايش 

مـي  در اطراف اين بازار با تبديل بعضي از كاربري ها از مسكوني به تجاري، مجموعه به شكلي بي قواره و به دور از ويژگي هاي تـاريخي گسـترش   

كه در بعضي از قسمت ها ،راسته ها كار كرد قديمي خود را از دست داده و با تغيير سيستم حيات  نكته ي ديگر اين. يابد كه نياز به توجه جدي دارد

اما معماري خـاص و پـر جذبـه ي    .امروزي و هجوم كاالهاي جديد و لوكس، ديگر نامي از سراها و راسته هاي مختص به يك حرفه ديده نمي شود 

ا، گرمابه ها مجموعه اي بي نظير را به نمايش مي گذارد و در جلب گردشگران اهميت به سزايي آن همواره با مجموعه هايي از مساجد، كاروانسراه

  .دارد 

  تصاوير/تصوير

    



 

      
  

قـديميترين  :   بناي تاريخي كاروانسراي سنگي-16
اثر تاريخي بر جاي مانـده بـر سـطح شـهر زنجـان ،      

ه كاروانسراي سنگي مي باشد كه طبق قرائن ، خاصـ 
متون تاريخي يكي از سه كاروانسرايي مي باشـد كـه   
ــدار و حكومــت صــفويان در ايــن خــط   در دوران اقت
ساخته شده ، كاروانسراي سنگي به عنـوان يـك اثـر    
عام المنفعه در محاوره روزمره مردم اين سامان بـه  
داش كاروانسرامعروف مي باشد و در خارج از بافت 

روزگار نه چندان دوري مشرف بر مـزارع سرسـبز و    قديمي شهر زنجان قرار گرفته كه در
   .باغات ميوه حومه شهر در محور ارتباطي غرب به شرق قرار داشته

گفته مي شود كه شاه عبـاس كبيـر دسـتور مـي دهـد در سـطح كشـور در مسـير راههـاي          
ارتباطي و به منظور تقويـت سيسـتم تجـاري و بازرگـاني كـه در آن زمـان دوران رونـق و        

كاروانسرا را بسازند كه با توجه به اينكه عمـده   1000خود را مي گذرانيد ، حدود شكوفائي 
  .مصالح آنها از سنگ بوده به كاروانسراهاي سنگي معروف و مشهور مي گردند 

ژان باتيست تاورنيه يكي از بزرگترين سياحان قرن هفدهم ميالدي كه دقيق ترين و مبسوط 
فويه را تهيه مـي نمايـد و در ضـمن مـا را بـا اوضـاع       ترين نقشه هاي  جغرافيايي دوران ص

( تـا   1632جغرافيايي و اقتصادي و سياسي آن عهد عميقاً آشنا مي كنـد ، در بـين سـالهاي    
شش سفر به مشرق زمين داشته كـه در ايـن مسـافرتها بـيش از نـه بـار از        1668) ميالدي 

ه عبـاس دوم و شـاه سـليمان    ايران ديدن مي كند ، مسافرتهاي تاورنيه در زمان سلطنت شا
فصـل   80صفوي انجام مي گيرد وي در سفر نامه خود ترجمه ابو تـراب نـوري در صـفحه    



 

روز بعد بايد از صحراي پست و بلندي گذشت كـه در آنجـا داخـل    ( ششم چنين مي نويسد 
دره مي شوند و به زنجان مي رسند زنجـان شـهر بـزرگ و بـد بنائيسـت امـا كاروانسـراي        

با توصيفي كه اين سياح اروپائي ارائه مي دهد بايستي كاروانسراي سنگي در )  قشنگي دارد
اواسط حكومت صفويان داير و آباد بوده باشد اكنون از كل ساخت و سـاز ايـن بنـاي عـام     
المنفعه بيش از يك سوم باقي نمانده از ايـن رو تعيـين و تشـخيص سـبك و سـياق دقيـق و       

  .وم و دشوار مي باشد معماري و تزئيني آن بر ما نا معل

اين كاروانسرا بيش از سه قرن قدمت دارد و از جمله يادمانهاي ارزشمند عصر صفوي 

  .است 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

                :                  شهر:                           شهرستان               بناي تاريخي كاروانسراي سنگي:نام جاذبه
  :بخش

  :كد جاذبه:                                قدمت:                                                                                روستا

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

رقي، خاستگاه اوليه ي شهر در اين كاروانسرا در منتهي اليه جنوب ش. در حال حاضر قديمترين اثر تاريخي شهر كاروانسراي سنگي است: .:توضيح جاذبه

ساختمان اداره اوقـاف اسـتان بـر روي قسـمتي از ايـن كاروانسـرا مسـتقر مـي باشـد          .زمان شاه عباس دوم احداث شده و هم اكنون قسمت اعظم آن از ميان رفته است 

ا و توصـيف عمـومي آن بدسـت نـداده انـد، لـيكن بررسـي آثـار         متاسفانه سياحاني كه چندي در اين محل استراحت نموده اند در سياحتنامه ها ذكري از چگونگي بن.



 

نوع سقف هـا قوسـي از نـوع قـوس هـاي خـوزي       .اند موجود مويد اين مطلب است كه پالن كاروانسرا به سبك چهار ايواني بوده وحجره ها در يك طبقه قرار گرفته

  .است 

ه طوري كه عالوه بر ارايه ي امكانات پذيرايي در صـبح و عصـر بـا غـذاهاي سـنتي، در بعضـي از       اين مكان به سفره خانه سنتي تبديل شده است، ب 1377در سال       

  .حجره ها به معرفي و فروش صنايع دستي استان نيز اقدام مي شود 

  

  تصاوير/تصوير

  

  

بقعــه  : )ع(بقعــه امــامزاده ســيد ابــراهيم -19
امامزاده سيد ابـراهيم يكـي از بقـاع معتبـر     

بعضي ايشان را ابـراهيم  شهر زنجان است 
دانسته اند وجمعـي  )ع(بن موسي بن جعفر 

ديگر همانند ابـوالفراج اصـفهاني وابونصـر    
بخاري درسر االنساب ايشان را ابراهيم بن 

ذكر )ع(محمد بن الحسن بن العباس بن علي 
نموده اند اگر اين شجره نامه درست باشد 
وي در اوايل قـرن سـوم هجـري در زمـان     



 

كيلومتري جنوب زنجان در جريان جنگي 3ر باهللا خليفه عباسي قيام نموده ودر خالفت المعتز
با عمال خليفه شهيد گرديده وتن مطهرش در قبرستان واقع در منتهي اليه شرقي مشرف بـه  

بناي امامزاده ابتدا به سبك چهار طاقي بوده كه گنبـد زيبـايي آنـرا    .ديوار مدفون شده است 
منطبق بربناي قديمي نوسـازي   "شمسي اين مجموعه مجددا1340در سال .پوشش مي نمود 

گنبد از نوع تك پوششي بوده كه با واسطه چهارگوشواره بر جرزهـا اسـتوار   .گرديده است 
ضريح حرم در اصفهان .گشته وحدفاصل گوشواره ها وگنبد هشت نورگير تعبيه شده است 

اين مجموعـه مسـجد اعظـم    از بناهاي ديگر .نصب گرديده است 1358ساخته شده ودر سال 
شمسـي صـورت پذيرفتـه    1346واقع در ضلع غربي مجموعه مي باشد كه بناي آن در سال 

در مناسبت هاي مختلـف بـه زيـارت ضـريح ايـن بزرگـوار مـي        ) ع(مشتاقان اهل بيت . است
  .اين مجموعه بعنوان مهمترين مركز زيارتي شهر زنجان محسوب مي شود .شتابند 

  به هاي گردشگري استان زنجانفرم مستند سازي جاذ

:                                  شهر:                           شهرستان          )ع(بقعه ي امامزاده سيد ابراهيم  :نام جاذبه
  :بخش

                                                            :            قدمت:                                                                            روستا
  :كد جاذبه

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :ه تا پمپ بنزينفاصل

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

دانسـته انـد   )ع(بعضي ايشان را ابراهيم بن موسـي بـن جعفـر    . بقعه ي امامزاده سيد ابراهيم يكي از بقاع معتبر شهر زنجان است:توضيح جاذبه

ذكـر نمـوده   )ع(، ايشان را ابراهيم بن محمد بن الحسن بن العباس بن علـي  )درسر االنساب(وجمعي ديگر همانند ابوالفراج اصفهاني و ابونصر بخاري 



 

كيلـومتري جنـوب   3قيام نموده ودر ) خليفه عباسي(اگر اين شجره نامه درست باشد، وي در اوايل قرن سوم هجري در زمان خالفت المعتزر باهللا . اند

بناي امامزاده .      ن واقع در منتهي اليه شرقي مشرف به ديوار مدفون شده است زنجان در جريان جنگي با عمال خليفه شهيد و تن مطهرش در قبرستا

شمسي اين مجموعه بار ديگر منطبق بربناي قديمي نوسازي شـده  1340در سال .ابتدا به سبك چهار طاقي بوده كه گنبد زيبايي آنرا پوشش مي نمود 

رگوشواره بر جرزها استوار گشته و حد فاصل گوشواره ها وگنبد هشت نـورگير تعبيـه   گنبد از نوع تك پوششي است كه با واسطه ي چها.      است 

از بناهاي ديگر اين مجموعه مسجد اعظم واقـع در ضـلع   .      نصب گرديده است 1358ضريح حرم در اصفهان ساخته شده ودر سال .      شده است 

در مناسبت هاي مختلف به زيارت ضريح اين ) ع(مشتاقان اهل بيت . فته استشمسي صورت پذير1346غربي مجموعه مي باشد كه بناي آن در سال 

  .اين مجموعه بعنوان مهمترين مركز زيارتي شهر زنجان محسوب مي شود .بزرگوار مي شتابند 

  تصاوير/تصوير

اين مركز پـذيرائي   : چايخانه سنتي حاج داداش-20
كه در قلـب بـازار قـديمي زنجـان واقـع اسـت       

سال پيش به عنوان حمام احـداث   حدود يكصد
هم اينك بـا حفـظ بافـت حمـام بـا      .گرديده بود

بـه  ,اندكي تغيير وايجاد تزئينات زيبـاي سـنتي   
عنوان سفره خانه ومحل پـذيرائي گردشـگران   

  .مورد استفاده قرار مي گيرد 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

:                                  شهر:                           شهرستان                حاج داداش حمام تاريخي:   نام جاذبه
  :بخش

كد :                                                                   قدمت:                                                                          روستا
  :جاذبه

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي



 

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

اين مركز پذيرايي كه در قلب بازار قديمي زنجان واقع است حدود يكصد سال پيش به عنوان : :جاذبهتوضيح 
به عنوان ,هم اينك با حفظ بافت حمام با اندكي تغيير و ايجاد تزيينات زيباي سنتي .حمام احداث گرديده بود

  .سفره خانه ومحل پذيرايي گردشگران مورد استفاده قرار مي گيرد 

  صاويرت/تصوير

  

  
  

  

  

  



 

  فرم مستند سازي جاذبه هاي گردشگري استان زنجان

:    شهر:                           شهرستان                                                                         خانه و باغ معين:       نام جاذبه
  :بخش

  :كد جاذبه:                                                                        قدمت:                                                              تاروس

  :كاركرد جاذبه   :نوع جاذبه

  ):GPS(مختصات جغرافيايي  

  :فاصله تا جاذبه بعدي در مسير  :فاصله تا مركز استان

  فاصله تا جاذبه قبلي در مسير  :فاصله تا مركز شهرستان

    :مشخصات راه هاي دسترسي

  :فاصله تا پمپ بنزين

  :نوع مركز پذيرايي

  اسامي جاذبه هاي پيراموني

   :توضيح جاذبه

ه كه در اواخر دوران قاجاريه توسط در ضلع جنوب غربي زنجان و در مجاورت شمال رود خانه زنجانرود وغرب پل سردار خانه و باغ معين واقع شد
  .حاج محسن معين التجار كه يكي از معتمدين و متمولين شهر زنجان بوده ،بنا گرديده است 

  .اين اثر تاريخي از دو قسمت خانه و باغ تشكيل شده كه لمبه كوبيهاي زيباي سقف و سر ستونهاي منقوش از تزيينات شاخص اين بنا مي باشد 

  .ي مشجر قرار دارد كه يك حوض با چند جوي انشعابي ،آب را به نقاط مختلف باغ هدايت مي كنندخانه در وسط باغ

 تصاوير/تصوير

  

  



 

  

  :موزه تاريخي طبيعي زنجان. 13

اين موزه واقع در پارك جنگلي ارم زنجان كه آثار طبيعي و زيستي در آن به نمايش 
  .گذاشته شده است

  :منطقه ممنوعه سهرين. 

. هزار هكتار است 35در شهرستان زنجان واقع شده، وسعت آن در حدود  اين منطقه
پشت، چهار گونه  آهو، خرگوش، روباه، الك: حيوانات و پرندگان اين منطقه نيز عبارتند از

  .مار و همچنين پرندگاني مانند انواع كركس، عقاب طاليي، سهره، زنگوله بال و باقري قره

 :ه تفريحي گاوازنگ3

اين منطقه داراي آب و هواي . كيلومتري شهر زنجان واقع شده است 3گاه در اين تفريح
اكنون تحت  دهكده تفريحي مذكور هم. بسيار لطيف و مناسبي براي كوهنوردي است
همه روزه افراد زيادي . باشد برداري مي مديريت استانداري زنجان در حال تكميل و بهره

امكانات . آيند ي باصفاي آن به اين تفريحگاه ميجهت كوهنوردي و استفاده از فضاهاي طبيع
سد آب، رستوران، محل بازي براي كودكان، سينماي روباز : و تسهيالت آن عبارتند از

بدليل موقعيت مناسب محل و داشتن ... ها و  هاي ويژه نشيمن خانواده تابستاني، آالچيق
 .ه مطرح گرددتواند بعنوان يك منطقه ويژ امكانات ورزشي اين تفريحگاه مي

  

       

  

  

  



 

  

  كوه گاوازنگ

  موقعيت شمال شهر زنجان 

  كيلومتري شهر  4دسترسي جاده اسفالته 

   2015قله  1850ارتفاع پايه 

  ماه 3مدت برفگيري 

  ارتفاع برف كمتر از يكمتر 

  داراي چشمه 

  امكانات رستوران 

ن چند ساعته و كمتر اين كوه از ارتفاعات مهم شهر زنجان مي باشد كه مورد نظر گردشگرا
در شمال شهر زنجان است كه اغلب عالقمنـدان بـه ورزش كوهنـوردي    . از يكروز مي باشد 

در ايام تعطيل از مواهب ان استفاده مي برند در كنار وجود اين كوه به زيبـا ييهـا ي خـاص    
ن به طبيعي ان و نزديكي به شهر و جاده اسفالته و اتوبان باعث توجه اهالي منطقه و مسئولي

اين مكان شده است توسعه و رشد فيزيكي شهر زنجان در مسير جـاده گاوازنـگ و احـداث    
مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه موجب توجه هر چـه بيشـتر بـه ان گرديـده اسـت بـه       
طوريكه با توجه به امكانات بالقوه در منطقه با كمك دفتر فنـي مهندسـي اسـتانداري در ايـن     

ايـن مجموعـه شـامل    ‘‘ دهكـده تفريحـي گاوازنـگ زنجـان     ‘‘زنجـان   منطقه تفرجگاه بـزرگ  
مجموعه فرهنگي ومجموعه تجاري مجموعه نمايشـگاهي لنـد مـارك وچايخانـه امفـي تئـاتر       
رستوران پذيرايي مجموعه بازي و تفريحي رو باز پاركينـگ هتـل مجموعهورزشـي پيسـت     

اين كار بـه ايجـاد سـد     در حال حاضر عمليات اجرائي. دوچرخه سواري و سد خاكي است 
خاكي و درختكاري در محدوده سايت و تقسيم بندي قطعات انجام گرديده است در صورت 
كامل شدن اين طرح منطقه به يكـي از قطبهـاي جالـب و جـاذب بـراي گردشـگران داخلـي و        

  .خارجي خواهد بود 

  



 

 :غار تاريخي گلجيك. 1

و در ارتفاعات مشرف به  كيلومتري جنوب غربي شهرستان زنجان 35اين غار در 
اين غار عظيم، بطور طبيعي . روستاي حاج ارش از توابع شهرستان زنجان واقع شده است

از فرسايش سنگهاي آهكي موجود در غار پديد آمده، با داشتن آب و هواي مناسب، داخل 
درداخل غار، آثار زيستي دردوره . آن مامن انسانهاي دوران پيش از تاريخ بوده است

  .لين تا بردوسين، متعلق به شانزده تا سي هزار سال قبل از ميالد يافت شده استآشو

  :آباد منطقه حفاظت شده سرخ. 2

هكتار را به  100000اين منطقه در شهرستان طارم قرار گرفته و زميني به مساحت 
  :باشد خود اختصاص داده است كه داراي پنج جامعه گياهي بشرح ذيل مي

  ها درختان و درختچه -

  ها گون و بوته -

  گندميان و شبه گندميان -

  فوربها وپهن برگها -

  ها بالشتكي -

در اين منطقه . گونه گياهي نيز در اين منطقه شناسايي شده است 4000عالوه بر اين 
انواع حيوانات : حيوانات وحشي و پرندگان گوناگون وجود دارد كه به تفكيك عبارتند از

گونه خزنده و مار، انواع  14پلنگ، خرگوش، گرگر، روباه، شامل كل و بز، خوك، خرس، 
پرندگان شامل كبك دري، تيهو، كبك، انواع مرغابي، انواع پرندگان شكاري، باقري قره و 

اين منطقه با توجه به . گونه ماهي اشاره كرد 6توان دوزيستان و  و از آبزيان نيز مي. جغد
گاههاي حيات وحش محسوب  ن زيستوسعت و پوشش گياهي موجود به عنوان مهمتري

  .آيد ترين مراكز جلب جهانگرد استان بشمار مي شده و يكي از غني



 

  :آباد منطقه حفاظت شده سرخ

غربي  جنوب(آباد در حد فاصل شهرستان طارم ـ زنجان  شده سرخ منطقه حفاظت
غربي شهرستان زنجان در دشت  اوزن و شمال شهرستان طارم در امتداد رودخانه قزل

  .هزار هكتار واقع گرديده است 120با مساحتي معادل ) سهرين

  .باشد منطقه مورد نظر داراي پنچ جامعه گياهي به شرح ذيل مي

  ها در ختان و درختچه -      

  ها گون و بوته -      

  گندميان و شبه گندميان و جو -      

  ها ها و پهن برگ فورب -      

  ها بالشتكي -      

  .گونه گياهي نيز در اين منطقه شناسايي شده است 400ارد فوق، عالوه بر مو

  :حيوانات وحشي و پرندگان منطقه حفاظت شده سرخ آباد عباتند از

پشت  آهو، كل، بز، خوك، خرس، پلنگ، خرگوش، گرگ، روباه، الك: انواع حيوانات شامل
الغ، كركس، عقاب كبك دري، تيهو، كبك، ك: گونه خزنده و مارانواع پرندگان شامل  14و 

از آبزيان نيز  طاليي، زنگوله بال، باقري قره، جغد، سهره، انواع مرغابي و پرندگان شكاري
  .گونه ماهي اشاره كرد 6توان به انواع دوزيستان و  مي

منطقه حفاظت شده سرخ آباد با توجه به وسعت و پوشش گياهي و جانوري گوناگون 
حيات وحش استان محسوب شده و يكي از مراكز  به عنوان يكي از مهمترين زيستگاههاي

  .آيد جلب گردشگري به شمار مي

  



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اسـتان   با توجه به تنوع آب وهوايي وپوشش گياهي وهمچنين داشـتن كوههـاي مرتفـع،    :حيات وحش – 7     

  .زنجان يكي اززيستگاههاي انواع حيات وحش بزرگ وكوچك محسوب مي شود

حيواناتي از قبيل قـوچ   :نواع وحوش استان كه در مناطق مختلف آن پراكنده اند مي توان به موارد زير اشاره كرداز ا    
 17 كالهـو،  مـوش،  خار پشت، سنجاب، گوركن، گرگ ،روباه، كفتار، خرس، كل وبز، خرگوش، خوك، وميش ارمني،

 انـواع غـاز،   انواع مرغـابي،  كبك چيل، كبك دري،گونه مار وانواع مختلف خزندگان وانواع بسياري از پرندگان شامل 
از آبزيان نيز مـي  …سبزغبا و زاغ، شاهين، قرقي، كركس، هما، چكاوك، لك لك سياه، لك لك سفيد، انواع كالغ، درنا،

  رودخانه ها  توان به انواع ماهي ودوزيستان كه در بركه ها،

  . وبعضي آب بندانهاي استان زيست ميكنند اشاره كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  معدن نمك چهرآباد جايگاه مردان نمكي

  

  

  

كيلومتري غرب شـهر زنجـان و يـك كيلـومتري جنـوب       75متر از سطح دريا در  1350با ارتفاع  معدن نمك چهر آباد
از نظر جغرافيايي اين ناحيه در حوضه آبريز رودخانـه قـزل اوزن قـرار دارد و از تپـه     . روستاي حمزه لو قرار دارد 

ها و ارتفاعاتي تشكيل شده كه به صورت يك رشته متصل به هم در جهت شمال غرب به جنوب شرق كشيده ماهور 
از جنـوب نهـر   . كوه معدن از سمت شرق وغرب به رودخانه هاي فصلي مهر آباد و چهر آباد محدود است . شده اند 

آبـاد و چهـر آبـاد ، در نزديكـي      كوچك آجي چاي آنرااحاطه مي كند و از شمال نيز بـه محـل التقـاي رودهـاي مهـر     
  . آب و هواي منطقه نيمه كوهستاني با تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد است . روستاي حمزه لو مشرف است 

از اين محدوده فقط بخشهايي از غـرب و جنـوب غـرب معـدن قابـل      . كوه معدن حدود يك كيلومتر مربع وسعت دارد 
داراي رگـه هـاي   . كه به رودخانه هاي چهر آباد و نهر آجي چاي مشرفاسـت   آن بخش از معدن. بهره برداري است 

بسيار غني نمك است كه استخراج سنتي نمك در گذ شته و بهره برداري فعلي آن نيز امروزه به همين بخش محـدود  
  . است 

. دستي انجام مي شد بهره برداري نمك در معدن چهر آباد به صورت سنتي و با استفاده از ابزار هاي  1372تا سال 
شركت زنجان نصر برنده مزايده بهره برداي از معدن نمك گرديد و از اين تاريخ به بعد بهره بـرداري از   72در سال 

معـدن كـاران بـه     1372در اولين سال بهره برداري در زمسـتان  . معدن با استفاده از ماشين آالت مكانيكي آغاز شد 
ك با بولدوزر نيم تنه انساني را كه ريش و موي بلند داشت يافتند اين نـيم تنـه بـه    هنگام باطله برداري و استخراج نم

دليل سالم باقي ماندن در محيط نمكي به مرد نمكي معروف شد و پس از پايان مطالعات به موزه ملي منتقل شد و تـا  
  . به امروز در آنجا نگهداري مي شود 

شناختي نجات بخشي در زمستان همان سال ابتدا بـه سرپرسـتي   پس از آگاهي از خبر كشف ، پژوهش هاي باستان 
در نتيجـه كـاوش شـماري اشـياي جالـب و متنـوع از معـدن        . هوشنگ ثبوتي و سپس علي اصغر مير فتاح انجام شد 

. بود كه در داخـل چكمـه هـاي بلنـد قـرار داشـت        1،كشف پاي چپ مرد نمكي  1372مهمترين يافته سال .بدست آمد 
  . سانتي متر بود  48چرم و بلندي آن جنس چكمه از 

با پايان گرفتن كـاوش جسـد و اشـياي مكشـوفه بـراي مطالعـات و بررسـي هـاي بيشـتر بـه آزمايشـگاه تحقيقـاتي             
پژوهشكده مرمت منتقل گرديد و تحقيقـات و مطالعـات آزمايشـگاهي در زمينـه هـايي از جملـه آزمـايش سـال يـابي          

انجـام  ... و dnaير برداري سي تي اسكن ، تعيين گروه خوني ، آزمـايش  بررسي هاي استخوان شناسي با كمك تصو
  . شد 

سال قبل يعني  1700را  1بر روي نمونه اي استخواني و پارچه اي قدمت مرد نمكي شماره  14نتيجه سال يابي كربن 
ط بـه مـرد ميـان    اوايل دوره سا ساني تعيين نموده همچنين بررسي هاي بيشتر نشان داد كه نيم تنه مكشـوفه مربـو  

  . سالي بوده كه قبل از مرگ ضربه شديدي بر سر و صورت او خورده است 



 

 

  : شهرستان ابهر

محــدوده شهرســتان ابهــر طبــق    
آخـــرين تقســـيمات كشـــوري شـــامل 

هيدج وصـائين  ,سلطانيه ,شهرهاي ابهر 
قلعه مي باشد آثار تـاريخي بسـيار پـر    
اهميتي در اين شهرستان قرار دارد كـه  

  : عبارتند ازاهميت به ترتيب 

ناميـده مـي شـود، از نخسـتين     » ابهـر چـاي  «منطقه ابهر و مناطق اطراف ابهر رود، كه به زبان محلـي  
بررسـي ايـن منـاطق    . زيستگاه هاي انساني در ايران است و از پيشينه تاريخي طوالني برخوردار است

. قابل توجهي برخوردار بوده استنشان مي دهد كه دره ابهر رود در هزاره دوم پيش از ميالد از رونق 
در قرن نهم پيش از ميالد ، مادها در اين منطقه اتحاديه اي از قبيله هاي گوناگون را به وجود آوردنـد  

پيش از ميالد ، در دره ابهر  821به استناد شواهد تاريخي، در سال . كه مقر آن در ابهر چاي بوده است
  .فته استچاي ميان مادها و آشوري ها نبردي در گر

در زمان روي كار آمدن حكومت ايلخانان و انتخاب سلطانيه به عنوان پايتخت، ايـن منطقـه بـه علـت     
برخوردار شدن از شبكه هاي جاده اي اهميت ارتباطي قابل تـوجهي بـه دسـت  آورد كـه هنـوز هـم       

  .محفوظ مانده است

كتاب جغرافيايي حدود العـالم،   نويسنده. گرفته شده است» اوهر«وجه تسميه اين شهر از واژه پهلوي 
بخش اول واژه منسوب به آب بـه عنـوان نمـاد زنـدگي در مـذهب      . ثبت كرده است» اوهر«را » ابهر«

بنـابراين، ايـن واژه   . به معني دشوار كردن كار و محدود نمودن آمده است» وهر«زرتشت است و واژه 
  .به معناي محل بستن آب هاست

شهر، تپه اي باستاني به نام تپه قلعه است و در كناره راسـت ابهـر رود   جايگاه نخستين خانه هاي اين 
اين محل يكي از نخستين زيستگاه هاي انساني منطقه زنجان به شمار مي رود و حداقل از . جاي دارد



 

از . اوايل هزاره چهارم پيش از ميالد مورد استفاده و محل سكونت جماعت هاي آغـازين بـوده اسـت   
  .دار اشاره كرد در اين محل مي توان به سفال هاي قرمز رنگ نقش آثار به دست آمده

  

ايـن گنبـد در هسـته    : گنبد سلطانيه -1
ــلطانيه ودر    ــك س ــهر كوچ ــزي ش مرك

قرار دارد )2(قسمت جنوب غربي كهندژ
گنبد سلطانيه به عنوان يكـي از بناهـاي   
عظــيم اســالمي وشــايد باشــكوه تــرين 
آنهــاهمچون نگينــي ســر برافراشــته    

اين بناي بي نظيـر  . ي مي كندوخودنماي
ــد    ــلطان محمـ ــت سـ در دوران حكومـ

ــده  ــايتو(خدابن ــدت )اولج ــال 9در م س
در ارتبــاط بــا  )3. (احــداث شــده اســت

عملكرد گنبد سـلطانيه دو نظريـه ارائـه    
نظر نخست مربوط بـه مـورخين   ,شده 

وجغرافيدانان متقدم است كه بناي گنبد 
را به آرامگـاه سـلطان محمـد خدابنـده     

نظريـه دوم  .معرفي نمـوده انـد    الجايتو
انتساب واختصاص بنا از طرف الجايتو 

بررسـيهاي باستانشناسـي ومطالعـه در    . به آرامگاه علي ابن ابيطالب وحسين بن علي اسـت 
. را مـردود مـي دانـد   )ع(عناصر معماري آن نظريه انتساب بناي گنبد سلطانيه به ائمه اطهار 

سوم نژاد مغول نداشته بلكه غازان خـان والجـايتو بـه    ارتباطي به ر,احداث آرامگاه سلطانيه 
سـبك نمــاي  .بـه احــداث آن همـت گماشـته انــد   ) 4(تقليـد از آرامگاههـاي موجــود در ايـران    

ونكتـه جالـب توجـه اينكـه     . ساختمان سلطانيه در واقع تقليـدي از معمـاري سـلجوقي اسـت    
از معمـاري  "ه مشخصـا بوده ك)) گوتيك ((معماري گنبد سلطانيه الهام بخش معماري سبك 

در فلـورانس ايتاليـا را   )5(گنبد سلطانيه تقليد كرده واز آن جمله كليساي سانتاماريا دلفيوره 
توسط برونلسكي وگيبرتي ,مي توان نام برد كه به مدت صد سال بعد از اتمام گنبد سلطانيه 

ايتاليا ومسـجد   گنبد سلطانيه پس از كليساي سانتا ماريا دلفيوره در فلورانس)6.(احداث شد 
سومين بناي عظيم تاريخي در جهان واولين بناي عظـيم تـاريخي در   ,ايا صوفياي استانبول 

ايران مي باشد قيد اين نكته ضروري اسـت كـه ايـن بنـا در رقـوم هـم كـف وطبقـه اول بـا          



 

فضاهاي اطراف مرتبط با گنبد داراي پالن نزديك به مستطيل وادامه مجموعه در طبقـه دوم  
گنبـد خانـه   (ليكن فضـاي زيـر گنبـد    ,راي پالن هشت ضلعي متمايل به منتظم است وسوم دا

معماري گنبد سلطانيه نسبت به آثار هم رديـف خـود از نظرعظمـت    .پالن هشت ضلعي دارد)
متر ارتفاع 52وابعاد منحصر به فرد بوده ونمونه بديعي از يك آزمايش موفق است واين بنا 

بـه اسـتثناي جرزهـاي شـمال غربـي      (متر عـرض جرزهـا  87/6,متر دهانه قوس گنبد 60/25
متـر واز سـمت   17طول جرز ازقسـمت بيرونـي   )متر است 4/12وشمال شرقي كه به عرض 

مالت بكـار رفتـه در ايـن    .اتاق مي باشد  50متروداراي هشت ايوان ونزديك به 60/8دروني 
قه هم كـف كـه   طب,طبقه مشخص دارد3بنا مخلوطي از گچ ومقدار اندكي آهك مي باشد گنبد 

متري از كـف فعلـي قـرار    40/9ايوانهاي هشت گانه را در خود جاي داده است ،طبقه اول در 
اين دهليز دور تا دور بنا را احاطه كرده ويـك پـالن   .گرفته وشامل دهليزهاي ارتباطي است 

طبقـه   در ايـن .متر از كف قرار گرفته است 80/27وجهي را بوجود آورده ،طبقه سوم در  16
 19ارتفـاع گنبـد از طبقـه سـوم     .گنبد وپايه هاي هشـت ضـلعي منـاره هـا قـرار دارنـد       طاق 

متراست گنبد سلطانيه از نظر تزئينات مرحله كمال معماري ايران ودانشگاه هنرمندان اسـت  
عمـده تـرين   .معماران ومهندسان را به معرض قضاوت گذاشـته اسـت   ,كه خالقيت طراحان 

كتيبه نويسـي  ,تزئينات گچ بري ,تزئينات آجري :عبارتند از  عوامل تزئينات در گنبد سلطانيه
هر كدام از قسمتهاي مختلف اين بنا با تزئينـات فـوق مـنقش شـده انـد وهـر       . وكاشي كاري

قسمت زيبائيهاي هنري خاص را به نمايش مي گذارند آنچه كه بر عظمت هنري اين گنبد مي 
انها بـه اشـكال وسـبك معـرق واسـتفاده از      افزايد ايوانهاي طبقه دوم هستند كه طاق اين ايو

  .انواع كاشيها تزئين يافته اند كه نقوش تمام اين ايوانها با همديگر متفاوت مي باشند
بررسي كتيبه ها به عنوان يكي از منابع موثقي است كه در شناساندن گنبـد اهميـت خاصـي    

كتيبـه هـاي   .رديده اسـت  در اين بنا انواع خطوط رايج تا اوايل قرن هشتم هجري رقم گ.دارد 
موشـح  ,مشـجر  ,به خط كوفي وبه سـبك معلـق    "دوره نخست به استثناي چند مورد عموما

ريحـان  ,محقـق ,ومورق نوشته شده وكتيبه هاي دوره دوم به خط ثلـث جلـي وانـواع كـوفي     
امروزه اين بناي باشكوه به عنوان ميراثي ارزشمند از معماري ايرانـي   .ونسخ ديده مي شود 

مي به عنوان يك منبع منحصر به فرد جهانگردي مطرح است وجهـانگردان زيـادي را   اسال –
  .در طول سال پذيرا مي باشد

 

  



 

محدوده : سلطانيه)كهندژ(ارگ سلطنتي -2
در وسـط شـهر   ) كهندژ(ارگ سلطنتي 

ــا ابعـــاد  متـــر 450×450ســـلطانيه بـ
هكتار را اشـغال  18ومساحتي بالغ بر 

ش نموده است اين محـدوده از دوبخـ  
ــه   ــدق وحصــار تشــكيل يافت حــد ,خن

متر وپهنـاي  17فاصل خندق وحصار 
در داخـل  .متر بوده است  40تا  30آن 

متـر از  295×315آن حصار ارگ سلطنتي قرار گرفته، اين عنصر به شكل مستطيل بـا ابعـاد   
برج ويك دروازه با زيبائي خـاص احـداث شـده اسـت     16سنگ سبز تراشيده شده است وبا 

متر در زيـر خـاك ومنـازل مسـكوني فعلـي      4ر حال حاضر به طور متوسط ارتفاع حصار د.
هكتار مي باشد آثار ارزشـمندي از معمـاري وشهرسـازي    10"اين قلعه كه حدودا.قرار دارد 

دوران مغول را در خود جاي داده است به طوري كه متون تاريخي متذكر شده اند اين قلعـه  
بترين عنصر شـهري ارگ سـلطنتي سـلطانيه    جال.داراي عناصر شهري گوناگوني بوده است 

دارالشـفا دارالضـيافه   ,ايـن مجموعـه شـامل مدرسـه     .مجموعه معروف به ابواب البر اسـت  ,
مسـجد جـامع   ,ديـوان خانـه اي بـه نـام كريـاس      ,بيت القـانون  ,دارلكتب ,خانقاه,دارالسياره ,

العه وحفاري مي هم اكنون اين مجموعه در دست مط.وباالخره گنبد عظيم سلطانيه مي باشد 
باشد وكاوش براي باز شناسي وكشف شكل اوليـه آن ادامـه دارد قسـمت اعظـم ايـن شـهر       

در .تاريخي به عنوان يك دايره المعارف معماري وشهرسازي در زيـر خـاك مـدفون اسـت     
اطراف اين شهر تاريخي سه بناي تاريخي ديگـري نيـز بـر جـاي مانـده كـه در ذيـل مـورد         

ر نهايت اينكه بناي سلطانيه نخستين آرامگاهي است كه جسـد بـاني   بررسي قرار مي گيرد د
  مذهبي هرگز در آن دفن نگرديد-آن به دليل سياسي 

در پانصد متـري  : مجموعه تاريخي چلبي اوغلي-3
 –بر سـر راه سـلطانيه   ,جنوب غربي سلطانيه 

خدابنده آثار معروف بقعه چلبي اوغلـي قـرار   
ان ايـن  گرفته است باسـتان شناسـان ومحققـ   

مجموعه را به سلطان چلپـي منسـوب نمـوده    



 

حجري قمري بيان نموده اند اين مجموعه از دوبخـش خانقـاه   728وتاريخ احداث بنا را سال 
خانقاه شامل صحن مركزي بوده ودر اضالع غربي وشـرقي آن  . ومقبره تشكيل يافته است 

ايد ومراتب صـوفيه طراحـي   حجرات قرار گرفته اند پالن معماري اين مجموعه با الهام از عق
اين بنا در دوطبقه احداث شـده اسـت   .وهر يك از فضاها با عملكردي خاص طراحي شده اند

اين كتيبه در سه قطعـه كـه يكـي در    .وكتيبه اي بر جرز جنوبي ايوان جنوبي حك شده است 
باال ودوقطعه در طـرفين ايـوان نوشـته شـده واز اسـناد بسـيار معتبـر در شناسـايي شـهر          

ولـي آثـار بـاقي مانـده وقابـل، بررسـي       ,قسمتي از اين كتيبه از ميان رفته )7(انيه است سلط
ووقـف خانقـاه   )8(احـداث گرديـده   683و657نشانگر اينست كه اين بنا درحد فاصل سالهاي 

تاريخ احـداث بنـا نبـوده بلكـه سـال       733شمسيه شده است به استناد عين متن  كتيبه، سال 
اهميتي بسزا دارد ازاين نظـر كـه   ,ر سلطان چلبي در اين آرامگاه سبك قب.نوشتن كتيبه است 

بدين معني كه داخل مقبره به فضـاهايي تقسـيم   .حلقه ذكر صوفيه را تداعي مي كند ,اين قبر 
گرديده كه جسد سلطان در وسط دفن شده واجساد مريدان با توجه به درجه ومراتـب آنهـا   

  . در گرداگرد آن قرار داده    شده اند,

كيلـومتري   5/2در فاصله : بقعه مالحسن كاشي-4
جنوب شهر سـلطانيه مقبـره زيبـاي مالحسـن     

ايـن بقعـه از نمـاي بيرونـي     ,كاشي قرار گرفته 
داراي پالن هشت ضلعي و در نماي داخلـي بـا   
تركيب وتلفيق ايوانهاي جانبي بـه مربـع تبـديل    

ايـن  . متر طول دارنـد 70/7ر ومت5/8اضالع هشتگانه به قرينه مقابل به هم هر يك . شده است
بنا با ايوانهاي چهارگانه خود در طبقه هم كف با دهليز زيبايي به يكديگر مرتبط است وگنبـد  

بلند از نوع گنبد هاي دو  "اين گنبد با ساقه نسبتا,زيبايي برهسته مركزي چهارگوش نشسته 
ايـن بقعـه   . مقايسه اسـت  پوششي است وبا گنبد اهللا اهللا مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي قابل 

تزئينات داخلي زيبايي دارد كه تزئينات، شامل مقرنس كاري گچي اسـت ودر دوره فتحعلـي   
شاه قاجار تزئين شده ودر كتيبه اي اشعاري در مدح فتحعلي شاه حك شـده اسـت ايـن بنـا     
توسط ديواري از الشه سنگ محصور شده بود وامروزه با پيگرديهايي كـه انجـام پذيرفتـه،    

  .شناسايي شده ومورد مرمت واحياقرار گرفته است  "دود ديوار دقيقاح

  



 

 10اثــر مزبــور در :  معبــد تــاريخي داش كســن-5
در نزديــك ,كيلــومتري جنــوب شــرقي ســلطانيه 

روستاي وير از توابع همين بخـش قـرار گرفتـه    
محل تاريخي داش كسن به شكل مستطيل . است

وعــرض آن از شــمال بــه جنــوب 400بــه طــول 
متـر در   50متر تا 300از  "ته شده وحدود اكاس

در داخـل ايـن محوطـه سـه غـار      .نوسان اسـت  
عميــق دردل كــوه كنــده شــده ودر حــد  "نســبتا

فاصل غار ضلع جنوبي وغارهاي اضالع شرقي 
وغربي ،حجاريهاي زيبايي به چشـم مـي خـورد    

از جمله اين نقوش دو تصوير اژدها به صورت ,
ديـده وطـول هـر    قرينه در مقابل يكديگر حك گر

در طرفين اين نقش محرابه هاي زيبايي منقوش به طرحهاي اسليمي، .متر مي باشد 5/3كدام 
باستان شناساني كه نخستين بـار ايـن اثـر    .گل وبوته ومقرنس هاي سنگي حجاري شده اند 

)) اشـكفت فرهـاد  ((و)9))(بـرده تـيكن   ((تاريخي را مالحظـه نمـوده انـد آن را بـااثر معـروف      
يسه نموده وسبك كار نقوش وحجاري هاي آن را با حجاري هـاي طـاق بسـتان در    مقا)10(

دوره نخسـتين  .آثار داش كسن داراي دو دوره متمـايز اسـت   .كرمانشاه همسان دانسته اند 
بـرگ  ,نقـوش اژدهـا   ,مربوط به آئين مهر پرستي متعلـق بـه دوران ساسـاني ودوره بعـدي     

فـن آوري بكـار رفتـه در معبـد     . لخاني مي باشدپيچك وخطوط اسليمي متعلق به دوره اي,مو
صخره اي داش كسن پيامد تكامل فن سنگ تراشي با ابزار فلزي اسـت كـه شـروع اسـتفاده     
ازاين فن را بايد در دوره كشف مفرغ پيگيري كرد، زيرا كشف مفـرغ باعـث شـد كـه انسـان      

اين كشـف كـه   . شودعالوه بر تيشه وتبر ونيزه موفق به ساختن مته وديگر وسايل تراشنده 
م پديد آمـد موجـب شـد تـا در     .در تمام دنياي باستان در حدود اوايل هزاره سوم ق "تقريبا

به طور كلي آثار نـادري چـون اژدهـاي نقـش     .  كليه زمينه هاي فرهنگي ترقي حاصل شود 
شده در داش كسن بازتاب ارزشهاي مادي ومعنوي جامعـه اسـت، زيـرا از عناصـرفرهنگي     

تاثير مي گيرد واژدها ي نقش شده درداش كسـن بـه   ..فن و,سياست ,مذهب,علم ,ازقبيل هنر 
معبد صـخره اي داش كسـن از   .خير بركت ومحافظت از سلطنت پديد آمده است,نيت ارزاني 

يك محوطه اصلي كه كليه تزئينات مكشوفه به آن تعلق دارد ويك حياط وسيع تشكيل يافتـه  



 

وه مي كند، تلفيقي از هنـر اسـالمي وتزئينـات چينـي     محوطه اصلي كه پر رمز وراز جل. است
دواژدهاي عظيم كه هر كدام در پيچ وخمهاي سحر آميز خود اسراري را نهفته دارنـد  .است 

وشخصيت محوري معبد از آن آنهاسـت گـويي محاقطـان هميشـه بيـدار معبدنـد وتزئينـات        
هاي دقيـق بخشـي از   اسالمي از قبيل اسليمي هاي زيباومقرنس هاي چشم نـواز وقـاب بنـدي   

  . هنرهاي اسالمي است كه جلوه اي پر شكوه به معبد بخشيده است 

يكـي از آثـار تـاريخي    : بقعه پير احمد زهر نوش-6
بقعـه موالنـا قطـب الـدين احمـد      ,ارزشمند ابهـر،  

ابهري ملقب به پير احمد ومعروف به زهر نـوش  
مي باشد كه در قسمت جنـوبي شـهر ابهـر قـرار     

مل بقاع وحجـرات اسـت كـه در    گرفته است وشا
وضعيت كلـي فضـاها بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد       

بقعه اصلي بـا پـالن چهـار طـاقي كـه بـا ايجـاد        .
وجهي تبـديل گرديـده،        20شكست در جرزها به 

از آجـر بـوده وبـي    "ساخته شـده اسـت وتمامـا   
د مي نمايد بـر  پيرايه بودن ظاهر آن عملكرد بنا را كه همانا صوفيانه باشد بيش از پيش تاكي

گنبد زيبايي به سبك پنج وهفت وهمانند با گنبـد هـاي دوران سـلجوقي    ,فراز اين چهار طاقي 
بقاع .استوار گشته وبا گنبد هاي مسجد جامع قروه ومسجد جامع سجاس قابل مقايسه است 

ديگر اين مجموعه به استناد متون تاريخي متعلق به دوعارف بزرگ به نامهاي ابوبكر محمـد  
عبداهللا ابهري صاحب كتاب الموالي وهمچنين موالنا شهاب   الدين ابهري است كه تا اوايل  بن

  .دوران صفوي در قيد حيات بوده اند
  
يكي از بقـاع معتبـر   : بقعه شاهزاده زيد الكبير -7

بقعه شاهزاده زيد الكعبيـر واقـع در   ,ومعروف 
سمت شرقي شهر ابهر است اين بقعـه از نظـر   

اين منطقه بي نظير است اين  سبك معماري در



 

بنا بازيبايي خاص با پالن مستطيل كه در زوايـاي جبهـه جنـوبي دو نـيم دايـره آن را قطـع       
بناي مذكور برروي دو رديف سـنگ تراشـيده شـده بنـا     .طراحي واجرا گرديده است ,نموده 

چوب  درب ورودي بقعه از.گرديده وبقعه آن نيز با آجر به طور ساده اي ساخته شده است 
بر فراز بقعـه گنبـد   .چيت به طرز زيبايي با طرحهاي هندسي حكاكي شده ساخته شده است 

بر جرزهـاي چهارگانـه نشسـته     زيبايي از نوع گنبد هاي مخروطي ونوك تيز با  دو  پوشش
  .سبك معماري ونحوه ساخت آن حاكي از احداث آن در قرن نهم هجري مي باشد .است 

از بناهـاي تـاريخي    يكـي  :مسجد جامع قـروه  -8
مسـجدجامع قـروه   ,ارزشمند منطقـه ابهـر رود   

ــومتر ,اســت  ــروه در كيل ــتاي ق ــاده  15روس ج
معمـاري  .تاكسـتان قـرار دارد    –ترانزيتي ابهر 

سيويل وصخره اي ايـن روسـتا بسـيار جالـب     
ودر خور معرفي ومطالعه است وقابـل مقايسـه   

هنـوز  .با معمـاري صـخره اي علمكنـدي اسـت     
منازلي كه در دل كوه كنده شده با آثار وبقاياي 

در قلب اين روستا يكي از آثار ارزشمند دوران سـلجوقي  .منظره بديعي خود نمايي مي كنند 
اين مسجد همانند مسـاجد دوران سـلجوقي بـه سـبك     .جاي گرفته   است )قرن پنجم هجري(

ار فيلپـوش  چهار طاقي ساخته شده وگنبد بسيار زيبايي بر اضالع چهار گانه به واسطه چهـ 
استوار گرديده است مسجد كنوني عبارت از يك شبستان گنبددار ودو شبسـتان در طـرفين   
آن كه شبستانهاي اخير از مصالح خشت وآجر هـاي حاصـل از تخريـب ديوارهـاي قـديمي      

محراب مسجد مزين به كتيبه جالبي به خط نسـخ اسـت   .ساخته شده وسقف آن چوبي است 
اين مسجد از آثار ارزشمند اوايل قرن .هجري قمري دارد413 وحكايت از احداث آن در سال

پنجم هجري قمري است كه قابل مقايسه با شبستانهاي مسجد جـامع قـزوين وسـجاس مـي     
  .باشد ومرمت وحفاري هاي علمي را مي طلبد 

  
  



 

در شهر كوچك صائين قلعه برروي يك سايت تاريخي احداث گرديده : بقعه امامزاده يحيي -9
بنـاي امـامزاده   .رسـانيده انـد   )ع(قين شرح االنساب وي را به امـام موسـي كـاظم    محق.است 
ورودي بنـا مشـرف بريـك    ,سانتي متر سـاخته شـده   21×21×5از آجر هاي به ابعاد  "تماما

سبك ايـن بنـا   .هشتي است پالن اين بنا با بقعه قيدار نبي واقع در خدابنده قابل مقايسه است 
در داخـل  .گولـه اي اسـت وديـوار هـا نقـش حايـل را دارنـد        از نوع گنبدهاي دو پوششي زن

تـاريخ  .شبستان ضريح بسيار زيبايي برروي مزار نهاده شـده واز نـوع چـوب چيـت اسـت      
اين .هجري قمري حك شده است 758ساخت ضريح برروي يك كتيبه بسيار زيبايي به سال 

ه برخوردار است ودر از احترام خاصي بين مردم منطق,مجموعه به عنوان يك مكان زيارتي 
  فهرست آثار تاريخي استان زنجان به ثبت رسيده است

  
بناي تاريخي بسيار زيبائي در شناط ابهر واقع در جاده ترانزيتي : امامزاده اسماعيل شناط -10
بنـابراقوال تـذكره نويسـان    .تاكستان موسوم به امامزاده اسماعيل قرار گرفتـه اسـت    -ابهر

ابو علي حسن بن ابو علـي محمـد بـن    ,بو محمد جعفربن اسماعيل نسب وي به اسماعيل بن ا
مـي  )ع(عبداهللا بن احمد بن عبداهللا علي بن الحسين بن زيدبن الحسن بـن علـي بـن ابـي طالـب      

بعضي از تذكره ها دفن امام زاده اسماعيل را در اوايل قرن ششم هجري ذكـر نمـوده   .رسد 
هنده احداث بنا در قـرن نهـم هجـري بـوده     سبك معماري نشان د,ولي آنچه مسلم است .اند 

مجموعه مذكور يكي از مراكـز  .وتزئينات الحاقي آن در اواخر دوره صفويه انجام شده است 
زيارتي مردم منطقه مي باشد ودر ايام مخصوص مشتاقان آن حضرت بـه زيـارت قبـر وي    

ي خاص اين از ارزش هاي معنوي وروحاني اين مجموعه كه بگذريم معمار.روانه مي شوند 
پـالن بنـا از   .بنا وجنبه هاي هنري آن زيبايي خاصي را به بازديد كنندگان عرضـه مـي دارد   

. از آجـر اسـت   "اين بنـا تمامـا  .بيرون هشت ضلعي است كه از درون به مربع تبديل گرديده 
داخل اين بنا كه بصـورت  .مقرنسها وكاربنديهاي آن گچي وگره سازي است ,تزئينات ايوانها

ش است گچ كاري وآئينه كاري بسيار زيبـايي متشـكل از گـل وبوتـه هـاي اسـليمي       چهارگو
وتصاوير پرندگان با استعمال رنگ وگره سازي در هم آميخته وجلوه خاصي را به انـدرون  

گنبد بسيار زيبايي به سبك دو جداره از نوع گنبـد  ,بر فراز اين شبستان . بقعه بخشيده است



 

ايـن گنبـد از پـائين بـه بـاال كاشـي كـاري شـده اسـت          .است  پنج وهفت با ساقه بلند نشسته
  .وزيبايي خاصي را به آن داده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  امامزاده عبدالخير.

ه       رار گرفت ر ق تان ابه ع شهرس روه از تواب تای ق رب روس اهی در غ ای آرامگ ن بن اي

ه طول آن .است ارت است از يک هشت ضلعی ک ا عب ر ميباشد،در  ۵٠/۵طرح خارجی بن مت

ه       ين رفت رات بعدی از ب ه در تعمي نمای هر دو ضلع طاق نماهايی با قوس جناغی وجود داشته ک

ا  .است ايی ب ی وروديه وبی و غرب ای جن وان و در نماه ای شرقی يک اي ال حاضر در نم در ح

ه       ۶همچنين گنبد دوپوش بزرگی به ارتفاع .قوس هاللی قرار دارد رار دارد ک ا ق راز بن ر ف متر ب

ه های   .ی تزيينات کاشی بوده استدر گذشته دارا بقايای کاشيهای باريک فيروزه ای بر روی پاي

وده   خارجا اين مقبره روشنگر آن است که بنا در اصل دارای نماسازی تزيينی از آجر و کاشی ب

ا         ١٢ارتفاع اين بنا حدود .است ايی ب ا چليپ ار ضلعی ي ی فضای چه متر ميباشد که در نمای داخل

ع        .دهدسه ورودی تشکيل مي ا حسن کاشی واق ای موالن ا بن مقبره امامزاده عبدالخير در مجموع ب

  .در سلطانيه قابل مقايسه است و از آثار دوره صفوی بشمار ميرود

  



 

   شهرستان ايجرود
ــي از    ــرود يكـ ــتان ايجـ شهرسـ
شهرستانهاي تازه تاسيس شـده اسـتان   
زنجان اسـت ودر قسـمت جنـوب غربـي     

ن استان واقع شـده اسـت ايـن شهرسـتا    
شامل دو بخش مركزي وحلب ويك نقطه 

در ايـن  .شهري به نام زرين آباد ميباشد 
منطقه كه استقرار يكجا نشين متعلـق بـه   
اواخر هزاره چهارم واوايل هـزاره پـنجم   

تنهـا اثـر   .آثار تاريخي وباستاني مهم وقابل توجهي ندارد ,قبل از ميالد شناسايي شده است 
قالبر است كه در صورت مرمت وتوجه به آن مي تواند باستاني اين شهرستان مسجد جامع 

  .مورد توجه مسافران وايرانگردان قرار گيرد 

در ايـن  .كيلومتري جنوب زنجـان واقـع شـده اسـت     52البر در گروستاي  : البرگ مسجد جامع
در دامنه غربـي  . روستا آثاري از قلعه زيبايي در با الي كوه مشرف بر روستا ديده ميشود 

ايـن تـل تـاريخي بـا همكـاري      .اعات، تـل تـاريخي مسـجد جـامع قالبـر واقـع اسـت        اين ارتف
روستائيان محلي مورد حفاري قرار گرفته ومجموعه بسيار ارزشـمندي ازدل خـاك نمايـان    

متـري از  5/1تـا ارتفـاع    "اين مجموعه از يك مسجد ويك خانقـاه كـه احتمـا ال   .گرديده است 
هـي اليـه آن كتيبـه اي بـه خـط متمايـل بـه نسـخ         سنگ نوع تراورتن نامرغوب است ودر منت

از سنگ سـفيد بـوده واسـمااهللا     "محراب مسجد تماما.دردور تا دور مسجد به نظر مي رسد 
  .وائمه اطهار وكلمه فاطمه همراه با نقوش اسليمي درون آن حكاكي شده است

  

  حاشيه سد گالبر 

كيلـومتري   3ي شهرستان و كيلومتري جنوب غرب 50سد مخزني گالبر در استان زنجان در 
روستاي گالبر و بر روي رودخانه سجاس شهرستان ايجرود واقع شده اسـت فاصـله ايـن    

دقيقـه و   19درجه و  48كيلومتر و مشخصات جغرافيايي آن بطول شرقي  360سد از تهران 



 

موقعيــت مطلــق رياضــي در مختصــات . دقيقــه مــي باشــد  19درجــه و  36عــرض شــمالي 
دقيقـه عرضشـمالي واقـع     20درجه و  36دقيقهو طول شرقي  18درجه  48جغرافيايي بطول 

متر مي باشد و بـه لحـاظ موقعيـت نسـبي      1650شده است و ارتفاع آن از سطح آبهاي آزاد 
فاصـله  . قـرار دارد  ) مركز شهرستان ( كيلومتري جنوب شرقي زرين آباد  12اين آبادي در 

روستاي جوقين مركز دهستان گالبر . باشد  كيلومتر مي 48آبادي تا شهر زنجان در حدود 
كيلومترآنقرار دارد  تمام روستا هـاي حـوزه نفـوذ از راه    4در شمال اين آبادي و در فاصله 

  . خاكي عبوري از اين روستا با مراكز باالتر ارتباط برقرار مي كنند 

  :هاي طبيعي شهرستان ايجرود جاذبه •
ب و ارتفاعات جنوب سلطانيه سرچشمه از كوههاي زنجان در جنو:  رود ايجرود. ١

. پيوندد اوزن مي اين رودخانه پس از گذشتن از شهرستان ايجرود به رودخانه قزل. گيرد مي
هاي  هاي فصلي ديگري نيز وجود دارند كه شاخه ها، مسيل و رودخانه به جز اين رودخانه

  دهند هاي مهم استان را تشكيل مي فرعي رودخانه

  :اپاييماهورهاي پ  تپه. ٢

اربري              ه آ ايي است آ ه ماهوره وب شهر زنجان، تپ اطق تفريحي، ورزشي جن يكي از من

انواده         . ورزشي دارند ه خ ايي در نزديكي ايجرود، پيست اسكي وجود دارد آ ه پاپ هاي   در منطق

ي      تفاده م تان از آن اس ل زمس ان در فص تان زنج هر و اس د ش ي از    . آنن وان يك ه، بعن ن منطق اي

  .شود ورزشي استان محسوب مي -هاي طبيعي جاذبه

سد خاکی گالبر با کاربری کشاورزی که بر روی رودخانه گالبر زده ميشود :سد گالبر-٣

ش      ز نق ه ني ی منطق دازهای طبيع م ان ل چش اد و تکمي ه در ايج اورزی منطق امين آب کش ضمن ت

اهيگي        ايقرانی و م وازم ق ه ل ه از جمل ات اولي اد امکان ه های   مهمی دارد که ميتوان با ايج ری زمين

  .گذران اوقات فراغت گردشگران را در محل فراهم نمود

اين صخره در جنوب روستای گالبر قرار :)هزار پا(صخره  معروف به قيرخ اياق-۴

تن از        اال رف رای ب ه ای ب ايين آن مسير پل گرفته از ارتفاع جالب توجهی برخوردار است که از پ

  .خ اياق ناميده اندآن وجود دارد که به همين دليل آن را قير



 

  
  :هاي تاريخي شهرستان ايجرود جاذبه •

ر -١ ر در   : مسجد جامع قالب ع شده است       ۵٢روستاي قالب وب زنجان واق ومتري جن در . آيل

ده مي      تا دي ه روس ي   . شود  اين روستا، آثاري از قلعه زيبا در باالي آوه، مشرف ب ه غرب در دامن

تائيان       . ع استاين ارتفاعات، تل تاريخي مسجد جامع قالبر واق اري روس ا همك اريخي ب ل ت ن ت اي

ده است     محلي، مورد حفاري قرار گرفته و مجموعه ان گردي . اي بسيار ارزشمند از دل خاك نماي

اي به خط متمايل به نسخ در دور  اليه آن آتيبه اين مجموعه از يك مسجد و يك خانقاه و در منتهي

پژوهشگاه . (بر متعلق به دوره سلجوقی ميباشدمسجد تاريخی قال. شود تا دور مسجد، مشاهده مي

  )١۵١فرهنگ و هنر اسالمی،پيشين،ص

وئين  -٢ اريخی خ تای ت وين در :روس تای خ ی از      ۵۶روس ان يک تان زنج ومتری شهرس کيل

ردی        .روستاهای هدف گردشگری استان زنجان ميباشد ه ف تا از ويژگی های منحصر ب ن روس اي

رين ويژگ    ه خوين          در استان برخوردار است از مهمت ه ب ا ک ان خاص آنه ه زب وان ب ای آن ميت يه

ه          .ديلی مشهور است اشاره نمود تند ک ده ای هس دوين نش اريخ شفاهی ت تا دارای ت ن روس الی اي اه

ژوهش        ق و پ د تحقي ه نيازمن اند ک تان ميرس والی سيس ای دور و ح ه زمانه ا را ب ينه آنه پيش

ای وسيع در آن وجود دارد و      .ميباشد ردو و جنگله ای گ ا و رجل      باغه محل تربيت و رشد علم

  .تاثير گزاری در تحالت اجتماعی و سياسی استان در گذشته و حال بوده است

ی     :دژمنده-٣ ر زمين ه دارای داالن طوالنی زي دژمنده يک مکان زيرزمينی بی نظير است ک

ادر            ه ذهن متب ه ای را ب ددی در آن وجود دارد و تصوير بازارچه و محل ه اطاقهای متع است ک

رده  ميک ند که گويی در زمانهای خاصی مردم از آن به عنوان محل اختفا يا پناهگاه استفاده می ک

  .متر از سطح زمين ايجاد شده است ۴اين پناهگاه زيرزمينی در عمق تقريبی .اند

وين-۴ ل خ ل    :مي وان مح ه عن ه از آن ب ان است ک تان زنج ای اس دود ميله وين از مع ل خ مي

تفاده انی وعالمت دهی اس اد   نگهب ا ي دبانی از آنه رج دي وان ب روزه تحت عن ه ام ده است ک ميش

  .ميشود

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شهرستان خرمدره

 حمام تاريخی يان يان .١

آمده ٩)سوختن((به معنای ))يانماق((در زبان ترکی فعل امر از مصدر ))يان يان((کلمه 

ه است ،تاکي     ه گرماب ر وجود    است و با توجه به کاربری و عملکرد اين بنا ک دی است ب

ت ا اس ن بن اد در اي بتا زي ی و نس ای دايم رم و گرم ار .آبگ ار دوره قاج ا از آث ن بن اي



 

ه         يان يانحمام .ميباشد ايی در منتهی الي ان برپ ه ابهر چای و در زم در ساحل رودخان

اده       مت ج ه س هر ب ترش ش ا گس روزه ب ته،که ام رار داش دره ق هر خرم مالی ش مت ش س

ع    .شده است ترانزيت،در مرکز آن واقع ه منظور دف نزديکی حمام به رودخانه ،احتماال ب

  .فاضالب و يا استفاده از آب رودخانه ميباشد

  .اين اثر از معدود آثار تاريخی شهرستان خرمدره است

  

  سد خليفه لو

تـا    36،  13،  3موقعيت جغرافيايي سدخليفه لوحوزه آبخيزخليفه لو بين عرض جغرافيـايي   
قرار دارد واز زير     48،  14،  24تا         48،  8،   46وطول   جغرافيايي        36،   19،  44

حوزه هاي ابهر رود مي باشد  كه درنهايت به حوزه  مر كزي ايران مربوط مـي شـودمنطقه   
در ارتفاعات شما لي خرمدره و شما ل غربي شهر سـتان ابهـر واقـع شـده اسـت وازمركـز       

به دليل موقعيت جغرافياي ومكاني مناسب سد چشـم انـداز      كيلومتر فاصله دارد 90استان 
زيباي درياچه مصنوعي پشت آ ن ،ايجا د تفرجگاه  گردشگري در حا شيه سد در حـا ل راه  

  .                اندازي  مي باشد 

اين منطقه به علت وجود ارتفاعات از ميزان بارندگي نسـبتا خـوبي برخـوردار اسـت ناحيـه      
كوهسـتاني بـودن از دمـاي نسـبتا تعـديل شـدهاي نيبـت بـه نـواحي دشـتي            مزبور به دليل

ميزان رطوبـت نسـبي منطقـه در زمسـتان حـداكثر و در تابسـتان بـه        . برخوردار مي باشد 
 . حداقل خود مي رسد 

محصوالت استراتژيكي منطقه را گندم و جو تشكيل مي دهند كه به صورت آبي و ديم كشت 
د پياز سيب زميني عدس و نخود ديـم وسـويا نيـز در منطقـه     مي شود ولي محصوالتي مانن

  . نحوه معيشت ساكنان منطقه كشاورزي و دامپروري مي باشد . توليد مي شود 

منطقه فوق شامل سه روستا به نامهـاي خليفـه رود پـاالس و قلعـه حسـينيه مـي باشـد كـه         
بـا شهرسـتان    نفر شامل مـي شـود ايـن روسـتاها داراي جـاده ارتبـاطي       8886جمعيتي بر 

خرمدره و همچنين جاده شوسه ارتباطي با همديگر مي باشد برق رسـاني حمـام بهداشـتي     
  .مدرسه آب لوله كشي خانه بهداشت و شبكه ارتباطي خوب در اين سه رويتا داير مي باشد 



 

از آثـار  .و بايد گفت كه اين مناطق تقريبـا از حـداقل امكانـات رفـاهي برخـوردار مـي باشـد        
  نطقه مي توان به تاريخي م

متري شمال روسـتاي خليفـه لـو اشـاره كـرد كـه محوطـه         800مكان آينه لر داشه در   -1 
معروف به آينه لر داشه محوطه باستاني بزرگي است كه سمت شمال روستاي خليفـه لـو و   
جنوب ارتفاعات سنگ گرانيتي خليفه لو قرار گرفته است در شمال محوطه تپه بلنـدي وجـود   

بطـور كلـي ايـن    . سمتهايي از آن صخره هاي بـزرگ گرانيتـي تشـكيل مـي رسـد      دارد كه ق
  . محوطه در ميان دره اي عريض و سرسبز قرار گرفته است 

متري شمال غرب روستاي خليفه لو بر روي ارتفاعات واقع شده  740گويني بويناقه  در  -2
د فاصل دو بلندي قـرار  اين مكان ظاهرا قبرستاني است كه در دامنه كوهستانو در ح.  است 

  . گرفته است 

كيلومتري شرق روستاي خليفه لو در محـل بهـره بـرداري     5/1كت يري خليفه لو حدود  -3
اين محوطه در مسير هيپـي ، خليفـه لـو در كنـار جـاده خـاكي قـرار        . معدن واقع شده است 

  . گرفته است 

، و از غرب و جنوب به  اين مكان از سمت شمال به معدن سنگ كوه هيپي از شرق به مسيل
اسـتقرار  . بلندترين قسمت محوطـه ، سـمت آن اسـت    . زمينهاي پست و بلند منتهي مي شود 

  . بطور كلي بر شيب جنوبي كوه هيپي و بر كوهپايه آن صورت گرفته است 

  سد خليفه لو  ) شهرستان خرمدره (منبع  مناطق نمونه گردشگري استان زنجان  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   بندهشهرستان خدا
شهرستان خدابنده در قسمت جنـوبي اسـتان   

در ايــن منطقــه ايــالت .زنجــان واقــع شــده اســت 
خدابنده لو وافشار با اقوام بومي در هـم آميختـه   

ونيز در اين منطقه دو شهر تاريخي سهروردو .اند
سجاس قـرار دارد كـه مـردان گرانقـدري هماننـد      

آثـار  .شيخ شـهاب سـهروردي را پـرورده اسـت     
استاني اين منطقه بـه جـز چنـد مـورد     تاريخي وب

چندان قابل توجه نيست از آثـار باسـتاني آن مـي    
توان به نقوش حك شده در ديوار هاي غار كتله خـور اشـاره كـرد كـه شـرح آن در بخـش       

 :آثار تاريخي خدابنده عبارتند از .جاذبه هاي طبيعي استان آمده است 

  

  

بناي بقعه متعلق به  : بقعه قيدار بني-1
عليـه  (دار بن اسماعيل بـن ابـراهيم   قي

با  از پيامبران است ايـن مسـئله   )السالم 
نفر از علمـاي طـراز اول   65استشهاد 

مورد تائيد قرار گرفته وبـدين ترتيـب   
شــايعه اختصــاص بنابــه قبــر بلغــار  
خاتون زن غازان خان مغول مـردود  

نبـي را بـه ابـراهيم و     شجره قيدار,تاليف محمد باقر مجلسي)) جالاليون((در كتاب .مي باشد 
اين بنا ابتدا برروي سه رديف سـنگ سـبز تراشـيده از    .نسبت داده است ) عليه السالم (آدم 

بـه رنـگ   ,آجر ساخته شده است، تا ارتفاع يك متري دور تا دور بنا با كاشيهاي شش گوش 
ي تركيـب كلـ  . سياه وسفيد پوشيده است برفراز گنبد دو جداره نشسته اسـت ,بنفش ,فيروزه 



 

تزئينات از موتيفي به نام شمسه از وسط عرقچين سقف با كار بندي زيبـايي منشـعب شـده    
لچـك  ,واين كاربندي به نوبه خود تصاوير را محدود نموده است گـچ بريهـا از گـل و بوتـه     

درخت تزئيني كه همان درخت معروف زندگي است همـراه بـا   ,تصوير خيالي مالئك ,وترنج 
تزئينات بنا با توجه به سـبك گـچ بريهـا ومفـاهيم تصـاوير      .استپرندگان زيبا طراحي شده 

احداث وگنبد بنـا در   719ساختمان بقعه در سال ,بدين ترتيب .مربوط به دوره صفويه است 
گنبد اين بنا در .هجري قمري ساخته شده است 11اجراگرديده وگچ بريها در قرن   751سال 

ضـريح قيـدار    گنبدهاي زنگولـه اي اسـت  عين سادگي بسيار جالب وبه سبك خاص واز نوع 
نبي به طرززيبايي از چوب گردو ساخته شده وتزئيناتي شامل طرحهاي هندسي وگل وبوته 

  .در آن حكاكي شده است 
دردوران محمـد علـي شـاه    1321در ضلع شرقي بقعه در سال ) قيدار (مسجد جامع خدابنده 

ي اجراگرديـده وعـرقچين گنبـد    قاجار ساخته شده است اين مسجد به سبك مساجد شبستان
آجركاري شبستان به شيوه بسيار عالي طراحـي گرديـده اسـت    ,برستونهاي سنگي نشسته 

در ضـلع  .اين مسجد داراي يك سر در ودو مناره به سبك بنـا هـاي دوران قاجاريـه اسـت     .
  واحد حجره جهت تربيت طالب علوم ديني اختصاص يافته است 8غربي مسجد 

مسـجد جـامع    : مسجد جـامع سـجاس  -2
ــي   12ســجاس در  ــومتري شــمال غرب كيل

ــرار دارد   ــده ق ــر .شهرســتان خدابن ــن اث اي
تاريخي مربـوط بـه دوره سـلجوقيان مـي     

آثار وبقاياي اين شهر كوچك بيانگر .باشد 
عظمت آن در دوره هاي مختلـف اسـالمي   

مسجد جـامع سـجاس را مـي تـوان     . است
ايـن  .يكي از آثار برجسـته منطقـه دانسـت    

ه سبك مسـجد شبسـتاني سـاخته    مسجد ب
شده است بناي موجود شبستان داراي گنبدي است كه به سبك چهار طاقي احـداث گرديـده   

گنبـد ايـن   .سـانتي متـر سـاخته شـده اسـت      21×21×5اين مسجد از آجرهاي به ابعاد .است 



 

بـه   "مسجد كه از نوع گنبدهاي يك پوششي است با آجر اجرا شـده وتزئينـات آن منحصـرا   
ايـن مسـجد از نظـر گـچ     .محدود بوده كه از آجرپديدار گشته اسـت  ) 11(ره ايراني نقش ستا

بري وكتيبه ها بسيار ارزنده وقابل توجه است وچهار كتيبه در آن به چشم مـي خـورد ايـن    
قـزوين وقـروه   ,كتيبه ها از نظر سبك وتكنيك گچ بري با كتيبه هاي مساجد جـامع اصـفهان   

ايـن مسـجد متعلـق بـه اوايـل قـرن پـنجم        ,ثار به جاي مانـده  قابل مقايسه است با توجه به آ
  .هجري قمري است 

شهرستان خرمدره با مركزيت شهر خرمـدره در وسـط شهرسـتان    :شهرستان خرمدره ) د
اين شهرستان با منطقه ابهر داراي تاريخ مشتركي اسـت در ايـن منطقـه اثـر     .ابهر قرار دارد 

  .تاريخي قابل توجهي وجود ندارد 
  

هاي آهكي جنوب استان در پنج كيلومتري  غار كتله خور در دل كوه: كتله خور غار. 

فاصله اين غار با مركز شهرستان . بخش گرماب از توابع شهرستان خدابنده واقع شده است
گرماب از طرف شرق با استان همدان و از جانب غرب با استان كردستان . كيلومتر است 85

فشار يا قشالقات معروف است و ساكنان آن از ايل اين منطقه به بخش ا. همرز است
  .اند معروف به شاهسونهاي افشاري تشكيل يافته

كيلو متري  165باشد كه در  هاي طبيعي ايران مي غار كتله خود يكي از زيباترين جاذبه
هجري  1331كيلومتر در بهار سال  10زنجان واقع شده است اين غار به طول تقريبي 

ات كوهنوردي و با همكاري مرحوم سيد اسداله جمالي شناسايي و شمسي توسط يك هي
هاي كرسف و زرين رود گذشته و با  براي دسترسي به اين غار بايد از آبادي. كشف شد

دهانه اين غار در . پشت سر گذاشتن گرماب، در قسمت شمال اين منطقه به دهانه غار رسيد
، قرار گرفته و در وضعيت ضلع قطري متر از سطح مسيل كه مشرف بر آن است 11ارتفاع 

متري، شبيه به راسته بازارهاي  150ابتداي غار تا عمق . متر ارتفاع دارد 40/1معادل 
كف . باشد معمولي است، با اين تفاوت كه عناصر و اندامهاي آن اندكي از بازار كوچكتر مي

متري تا عمق  150از عمق . اين قسمت را اليه ضخيمي از خاك و خاكستر پرنموده است



 

. متري گشايش به نسبت زيادي در غار حاصل شده و شعب متعددي بوجود آمده است 700
. كنند در مكانهايي كه از ريزش مصون مانده استاالگيتها و استاالگميتها خودنمايي مي

اند كه با  متر از كف و سقف غار قرار گرفته 40الي  30استاالگيتها و استاالگميتها با ارتفاع 
يدن صداي موزون قطرات آب، آهنگهاي دلپذير و مناظر بديعي، چشم و گوش گردشگر شن

شود  پس از عبور از اين قسمت، منطقه وسيع و مسطحي ظاهر مي. كند را به خود جلب مي
در اين بخش، در ضلع شرقي آن، استخر آبي به ابعاد . كه به شبستان مساجد شبيه است

آوري شده از اين غار، سفال  آثار جمع. قرار گرفته است) با آب زالل و گوارايي(متر  35×20
با توجه به وسعت غار و مقايسه آن با غارهاي تاريخي . هاي سطحي و پراكنده است شكسته

شناخته شده و موقعيت مكاني آن و از همه مهمتر، وجود اليه تاريخي ضخيم در ابتداي غار 
تواند يكي از پناهگاههاي  اين محل مي آوري شده، متري و مطالعه آثار جمع 150تا عمق 

  .انساني در دوران سنگ و دوران آغاز ادبيات باشد

شود و در چند سال  در حال حاضر، غار كتله خور توسط استانداري زنجان اداره مي
گذشته فعاليتهايي در خور توجهي جهت ايجاد تسهيالت براي بازديد كنندگان صورت گرفته 

كيلومتري، برق رساني شده و تسهيالت روشنايي و عبور و  2 داخل غار تا فاصله. است
مرور آسان، فراهم گشته، چندين راهنما براي هدايت بازديد كنندگان در اين محل به كار 

العبور در داخل غار چند مورد پل نصب گرديده است  در چند محل صعب. آند گماشته شده
احد اقامتي و پذيرايي در محوطه غار يك و. كنند كه بازديدكنندگان از روي آن عبور مي

اين غار بيشتر در فصول بهار و تابستان مورد . باشد برداري مي احداث و در حال بهره
  .گيرد اما در فصول پاييز و زمستان نيز دسترسي به آن امكانپذير است بازديد قرار مي

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  

  مسجد جامع سجاس 

  

روستاي خدابنده كه روزگاري شهري پر از توابع ) سوجاس يا ساجيس( روستاي سجاس 
رونق و آباد بود ، داراي مسجد زيبايي از دوره سلجوقي است اين مسجد كه محراب زيباي 

مسجد . آن متعلق به دوره ايلخاني مي باشد از نوع مساجد با يك شبستان گنبد دار است 
قرون مياني  جامع سجاس را مي توان نمونه عالي براي انواع خطوط تزئيني در معماري

  .اسالمي دانست 
و ) كوفي قرمطي ، كوفي گره دار ، كـوفي مـورق برگـدار   ( كاربرد انواع خطوط تزئيني كوفي 

خط ثلث كه به تكنيك گچبري بر سطحي از نقوش اسليمي ، ختايي و بن نگاره هاي گچـي در  
 سطوح محراب و حاشيه گرداگرد صحن شبستان و همچنين حاشـيه فيلپوشـها اجـراء شـده    

از ديگر ويژگيهاي اين بناي مذهبي آجر چيني بسيار زيبا و متنوع لچكهـا و فيلپوشـها   . است 
  .همراه با قاب بندي هايي كه فضا و حجم هاي هندسي بي نظيري را بوجود آورده است 

  
  
  

  )سلطانيه (  ابراهيمامامزاده 

. ه و كوچك اسـت  اين آرامگاه در سجاس ، در پنج فرسخي غرب سلطانيه واقع و بنايي ساد
پوشش گنبد آن به كمك چهار ترنبه انجام گرفته كه بر روي يكي از آنها و بر حاشـيه ي پـا   

در . كار گنبد نشانه هايي از تزئينات گياهي مشابه آثار دوران سلجوقي به جاي مانده اسـت  
اين بقعه صندوق چوبي منبتي قرار دارد كه با توجـه بـه وضـع سـاخت آن و كتيبـه ه روي      

وجود چند قطعه چوب منبـت كـاري شـده ي    . ندوق ، مكرر مورد مرمت قرار گرفته است ص



 

بسيار نفيس در داخل بقعه كه از زيبايي و ظرافت خاصي بهره مند است ، مويد اين امر است 
ولـي  . كه صندوق اوليه ي بقعه دست كم به حدود قرن ششم هجري مربوط مي شده اسـت  

تاريخ كتيبه ي مرمت . وط به قرن دوازدهم هجري است بخش عمده ي صندوق كنوني ، مرب
است كه مصادف با پايان سلطه ي هفت عثماني هـا بـر   . ق. ه 1143صندوق مربوط به سال 

(( كتيبه ي مزبور چنين اسـت  . تبريز و باز پس گرفتن شهر توسط شاه طهماسب دوم است 
بعـد از هفـت عـام تسـخير     در تاريخ تعمير صندوق حضرت امامزاده ابـراهيم عليـه السـالم    

عمل  –روميه به فتح تسخير تبريز سلطان شاه طهماسب ثاني حسيني الموسوي خلداهللا ملكه 
  ... )) . نادر العصران استاد فتحعلي ولد 

آيـت الكرسـي و نـام بـاني     ) ع ( بر بدنه هاي ديگر صندوق ، صـلوات بـر چهـارده معصـوم     
نكته ي جالب در اين بقعه سـنگ روي مرقـد   . كنده شده است )) مير شمسالدين (( صندوق ، 

از . ق است  امري كه ناصحيح بودن آن از هر جهت مسلم اسـت  . ه  38و تاريخ آن به سال 
در هيچ  –) ع (فرزند امام موسي كاظم  –نظر منابع تاريخي محقق است كه امامزاده ابراهيم 

  . نقطه اي از ايران به خاك سپرده نشده است 

  ابندهمسجد جامع خد 

كيلومتري زنجـان   42در شهرستان خدابنده و )  ع( اين بنا در ضلع شرقي بقعه ي قيدار نبي 
سلطنت محمـد    -ق . ه  1321واقع گرديده  و از آثار اواخر دوره ي قاجار است كه در سال 

با نظارت جهان شاه خان افشار ، از محل اعتبارات موقوفه بقعـه ي قيـدار    –علي شاه قاجار 
اين مسجد به سبك شبسـتاني اجـرا گرديـده و پوشـش طـاق و      . ساخته شده است ) ع (نبي 

گنبد آن بر روي ستون هاي سنگي استوا نـه اي شـكل و سـر سـتونهايي چهـارگوش قـرار       
طاق هاي اين شبستان توسط تيرهاي چوبي به يكديگر متصل گشته  و نيـروي  . گرفته است 

. بنا آجر چيني با بنـد كشـي سـفيد رنـگ اسـت       نماي دروني.  رانشي آنها كنترل شده است 
در ضلع غربي مسجد ، . مسجد داراي سر ورودي و دو مناره به سبك دوره ي قاجار است 

  . واحد حجره براي سكونت طالب علوم ديني ساخته شده است  8

 

 

 



 

   شهرستان طارم 

شهرستان طـارم مـابين كوههـاي     
شــمال زنجــان وجنــوب اســتان گــيالن 

يكي از ويژگيهاي مهم .است  قرار گرفته
شهرستان طارم وجود تنـوع بـي نظيـر    

بطوري كه چهـار  .آب وهوايي آن است 
فصل از سال را در اين شهرستان مـي  
توان بـه طـور همزمـان مالحظـه نمـود      

ارتفاعات وقلل سـر بـه فلـك    ,رودخانه قزل اوزن ,منطقه حفاظت شده سرخ آباد ,شكارگاهها.
غار خرمنه سر وقلعـه سـميران   ,آتشكده ها ,تي از سد منجيل قسم,كشيده، درختان كهنسال 

  .از جاذبه هاي طبيعي وتاريخي استان به شمار مي روند 

تشكده هاي طـارم       : آتشكده ها-1
از سنگ وساروج با پـالن   "عموما

متــر  4×4چهــار طــاقي وبــا ابعــاد 
ساخته شده وپوشش آنها گنبـدي  

از الشه سنگ اجـرا   "شكل وتماما
تركيـب كلـي آنهـا بـه     . ه اندگرديد

ــاي دوران   ــكده هــ ــبك آتشــ ســ
ساساني وبا آتشكده نياسر كاشان قابل مقايسه اند، با اين تفاوت كه براي عناصر اصلي در 
آنها به جاي آجر، از الشه سنگ استفاده شده اسـت بهـر تقـدير ايـن آتشـكده هـا در زمـره        

سـه آتشـكده از دوران   عناصر جاذب تاريخي طبقـه بنـدي مـي شـود در شهرسـتان طـارم       
  : ساسانيان باقي مانده كه در فهرست آثار تاريخي ثبت گرديده است وعبارتند از 

  .آتشكده پيرچم كه در روستاي پيرچم واقع شده است  -
آتشكده الزين در ضلع غربي روستاي الزين قرار گرفتـه وقسـمتي از بنـاي آن از دوران     -

  .ساسانيان تا به امروز با قي مانده است 
  .تشكده گيالنكشه ، كه در روستاي گيالنكشه واقع شده است آ -



 

ايـن قلعـه   . قلعه سميران يكي ازيادمانهاي تاريخي و مهم در منطقـه اسـت   : قلعه سميران-2
قرارگرفته ،امـا   )استان قزوين(ياداري طارم سفل –عليرغم اين كه امروزه در حوزه سياسي 

. ي از عوامـل مـوثردر جـذب گردشگرباشـد    به جهت نزديكي به شهرستان طارم مي تواند يك
اين قلعه عظيم به عنوان پايتخت حكومت كنگريان است كه حاكمان آن دراوايل قـرن چهـارم   

ايـن قلعـه   .تا پنجم هجري قمري بر منطقه طارم ، قزوين ،ابهروزنجان حكمراني مي كرده انـد 
ز سياسـي ضـد بغـداد    هجري قمري پا بر جا بوده ولذا يكي از مراكـ 454تا 307ابتدا از سال 

بوده است وپس ازكنگريان قلعه سميران مورد استفاده فدائيان وپيروان حسـن صـباح قـرار    
امـا  .گرفته ودر نهايت در حمله هو الكوخان مغول قسمت  اعظمي از آن تخريب شـده اسـت   

عليرغم اين تخريبها ، در وضعيت فعلي ، آثار وبنا ها ي ارزشمند وقابل بازديد در آن وجود 
  .دارد 

وجود درختان كهنسال يكي ديگر از جاذبه هاي گردشگري شهرسـتان  : درختان كهنسال -3
  : درختان كهنسال اين شهرستان عبارتند از . طارم است 

  ) پنج برادر (درخت كهنسال قريه چال موسوم به بش قارداش  -
  درخت كهنسال آلتين كش  -
  درخت كهنسال دستجرده  -
  درخت كهنسال شيت  -
  ال ارس در خرمنه سر درخت كهنس -

  :جدول آثار تاريخي وباستاني  شهرستان طارم 

رديف
  

  نام اثر
  محل واقع شدن  دوره تاريخي

  تشوير   دوره ساساني   آتشكده تشوير   1

  پيرچم   دوران ساساني   آتشكده پير چم   2

  الزين   دوران ساساني   آتشكده الزين   3

  ه گيالنكش  دوران ساساني   آتشكده گيالنكشه    4

  شاه نشين   دوران اسالمي –هزاره اول   غار شانيش   5



 

  

  :هاي طبيعي شهرستان طارم هجاذب
سر در سمت  اين غار در شهرستان طارم و در كوه بلند خرمنه: سر غار خرمنه. ١

متر و داراي  2700ارتفاع اين كوه . نشين قرار گرفته است شمالي روستاي شاه
سر، دهانه مشبك و پنجره مانند و به  در نزديكي قله كوه خرمنه. سارهاي زيادي است چشمه

در قسمت مدخل غار، حفره بزرگي وجود دارد . سر واقع شده است ع غار خرمنهنسبت وسي
  .هاي كوچك احاطه شده است كه همانند اتاقي در ميان حفره

سوزهاي شكسته قديمي  در داخل اين اتاقها، آثار زيستي شامل سفالهاي شكسته و پيه
دوره استقرار انسان  مطالعات باستانشناسي در مورد اين غار حكايت از دو. شود ديده مي

هاي سنگ چخماق متعلق به زندگي غارنشيني  دوره اول را ابزار و ادوات سنگي و تيغه. دارد
انسان پيش از تاريخ تشكيل داده كه قدمت آن به دوره پيش از هزاره پنجم قبل از ميالد 

  .رسد مي

  رودخانه قزل اوزن

دستان سرچشـمه مـي گيـرد، از    رودخانه مهم و پرارزش قزل اوزن كه از كوههاي كر    
استان زنجان گذشته و درمسيرخود يك اكوسيستم پراهميتي بوجود آورده وبـه دريـاي   
خزرمي ريزد عالوه بر اين رودخانه هاي زيادي دراسـتان وجـود دارنـد كـه از پيوسـتن      

ازكوهسـتانهاي منطقـه    آينـد كـه   دهها رود فرعي، جويبار و نهرهاي متعددي بوجود مـي 
وجـه   و. گيرند ودر مسير خود جاذبه هاي طبيعي فراواني پديد مـي آورنـد   سرچشمه مي

  سانسيز   دوران ساساني   قلعه سانسيز  6

  شيت   نامشخص   قلعه شيت   7

  صومعه بر   دوران صفويه   امامزاده عبداهللا   8

  كله سيران   دوران قاجاريه   امامزاده محمد باقر    9

  گيلوان   دوران اسالمي   امازاده حيدر    10



 

هـل چشـمه كردسـتان    چتسميه ي اين رود به قزل اوزن اينست كه ايـن رود از كوههـاي   
زمين ها را شسته وخـاك رس قرمـز رنـگ را بـا      سرچشمه مي گيرد ودرطي مسير خود
خرنگ بوده وبه همين جهت بـه  اين رودخانه سر ،خود حمل مي نمايد كه به نظرهر بيننده

اين رودخانه در نزديكي قافالنكوه با زنجانرود بهم پيوسـته   .قزل اوزن معرف شده است
اين رود با دريافت آب از رودخانـه اي فرعـي   .ورود بزرگ قزل اوزن را بوجود مي آورد

درسطح استان سرازير شده ودر دره هاي طارم عليا ودر نزديكـي منجيـل بـه رودخانـه     
رود مي پيوندد به نام سفيد رود به سد سفيد رود واز آن پـس در اسـتان گـيالن بـا     شاه

اين رودخانه درطول سال پرآب  .دريافت شاخه هاي فرعي ديگر به درياي خزر مي ريزد
  .كيلومتردراستان زنجان جريان دارد 300بوده واز كل طول آن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   شهرستان ماهنشان 

ا ي دو شهرستان ماهنشـان دار  
  . بخش مركزي وبخش انگوران مي باشد

در اين منطقه آثار تاريخي قابـل تـوجهي   
فقط مـي تـوان بـه دو قلعـه     .وجود ندارد 

   :تاريخي آن اشاره كرد 

  

  ياستي قلعه واقع در انگوران  - 1
  قلعه بهستان  - 2

اين شهرستان بجز جاذبه هاي طبيعـي  
واكو توريسم ، فاقد آثار وجاذبـه هـاي   

ايــــن . اني اســــت تــــاريخي وباســــت
شهرستان كه در غـرب اسـتان زنجـان    
واقع گرديده به عنوان يك پـل ارتبـاطي   
به مجموعه آثار باستاني تخت سليمان 
شهرستان تكاب آذربايجان غربي حمل 

  .مي نمايد

  
 :هاي طبيعي شهرستان ماهنشان جاذبه

به خود  هكتار را 90000اين منطقه زميني به مساحت : منطقه حفاظت شده انگوران. ١
پوشش گياهي عمده و غالب اين منطقه را چهار جامعه گياهي تشكيل . دهد اختصاص مي

  :دهد كه عبارتند از مي

  ها ها و درختچه گون، بوته -

  گندميان و شبه گندميان -



 

  ها بالشتكي -

  فوربها  -

. گونه گياهي نيز در اين منطقه شناسايي شده است 300عالوه بر موارد مذكور، تعداد 
يواناتي از قبيل سياه گوش، خرگوش، روباه تشي، سنجاب، كفتار، خوك و انواع پرندگان ح

مانند ياكريم، قمري، حواصيل، بوتيمار، درنا، انواع كالغ، چكاوك، زنبور خور و غيره در اين 
  .كنند منطقه زيست مي

  

  

 منطقه پناهگاه حيات وحش انگوران

در اين منطقه عالوه بر . شود ا شامل ميهكتار ر 30000اين منطقه، زميني به مساحت 
وحوش و پرندگان موجود در منطقه حفاظت شده انگوران، حيوانات و پرندگان ديگري نيز 

خرچنگ، : آبزيان و خزندگان اين منطقه عبارتند از. كنند كه خاص اين منطقه است زيست مي
  و سفيد و زردپركورپر، اسپله، سيم، لوكي سياه : قورباغه، شش گونه ماهي با اسامي

زاغ، داركوب، ياكريم، قمري، حواصيل، بوتيمار، شاهين، جغد و : پرندگان نيز شامل
 انواع ديگر 

 

  

  

  

  :وحش انگوران شده و پناهگاه حيات منطقه حفاظت •
اي  وحش انگوران در شمال غرب كشور در ناحيه شده و پناهگاه حيات منطقه حفاظت

اين منطقه در جنوب غرب استان زنجان . رفته استكوهستاني در رشته جبال زاگرس قرار گ



 

استان آذربايجان شرقي و غربي و كردستان واقع گرديده و از نظر تقسيمات  3در مرز 
كشوري قسمت عمده اي از شمال، شرق و جنوب آن در دو بخش انگوران و ماهنشان 

در استان و قسمتي از جنوب غرب منطقه در بخش افشار شهر تكاب ) شهرستان ماهنشان(
  .آذربايجان غربي قرار گرفته است

هكتار  35000هكتار و پناهگاه حيات وحش انگوران  90000منطقه حفاظت شده انگوران 
  .گيرد هكتار را دربر مي 125000مساحت دارد كه جمعا مساحتي معادل 

بندي گرديده  از نظر پوشش گياهي، منطقه مورد نظر در سه گروه به شرح ذيل طبقه
  .است

  ها ها و درختچه بوته. 1      

  )علفي(فوربها و پهن برگان . 2      

  گندميان و شبه گندميان. 3      

هاي پهن  مورد علفي 96گونه بوته و درختچه و  29براساس مطالعات انجام شده تعداد 
  .مورد گرامينه و شبه گرامينه در محدوده مورد مطالعه وجود دارد 46برگ و 

گونه آبزي  8گونه خزنده،  23گونه پرنده،  107ونه پستاندار، گ 33همچنين تعداد 
گونه حشرات هوازي و خاكزي حيات وحش منطقه را  78گونه دوزيست و  7، )ماهي(

  :دهند كه عبارتند از تشكيل مي

عمده پستانداران منطقه عبارتند از قوچ و ميش، كل و بز، خوك، : پستانداران. الف
  .شغال و خرگوشخرس، سياگوش، گرگ، روباه، 

كنند مانند  بعضي از پرندگان آبزي بومي منطقه بوده و مهاجرت نمي: پرندگان. ب
لك سياه، فالمينگو، قو، درنا و پليكان از  ها، لك آنقوت، تنجه و چنگر و بعضي از مرغابي



 

ساير پرندگان . پرندگان مهاجري هستند كه در بين ساير پرندگان از اهميت برخوردارند
  .قمري و فاخته -قره كبك دري، كبك معمولي، كبك چيل، باقري: اتند ازمنطقه عب

اوزن و رودخانه  سواحل قزل(مار، مار آبي : عبارتند از: خزندگان و دوزيستان. ج
  .و يك گونه الك پشت) مارمولك(، آگاما و جكو )انگوران

هي در ، سيم، اسپله، ماشگ ما)سرخ پر(كپور، سس، سياه كولي، زردپر : ماهيان. د
  .كنند اوزن، انگوران چاي و پري چاي زندگي مي هاي قزل رودخانه

  

 

 

  قلعه قشالق

اين قلعه در شهرستان ماهنشـان و حنـوب شـرق شـهر ماهنشـان ، روي يكـي از بلنـديهاي        
فـا صـله قلعـه قشـالق تامـا      . طبيعي شمال رودخانه قزل اوزن و در سا حل ان واقـع اسـت   

كيلـومتر راه دسترسـي بـه قلعـه از طريـق جـا ده       90ن كيلـومتر وتـا شـهر زنجـا    20هنشان 
كيلومتري  روستاي قره گل در كنار پل رود خانه فصلي 7در فاصله .دندي است –ماهنشان 

ايـن  . قلعه قشالق منتهـي مـي شـود     "قار قاچاي جاده خاكي باريكي وجود دارد كه مستقيما
. كيلـومتر اسـت    1ن جاده خاكي در جنوب جـاده آسـفالت ماهنشـان دنـدي اسـت و طـول آ      

  متري جنوب قلعه و قزل اوزن قرار دارد  300نزديكترين روستا به فلعه ايمير است كه حدود 

از . با توجه به شناسائي سفالهي سطح االرضي قـدمت آن بـه دوره اشـكاني بـر مـي گـردد       
ويژگي هاي منحصر به فرد اين اثر مي توان گفت كه اين قلعه تنهـا محوطـه بـزرگ اشـكاني     

  . ناخته شده در استان زنجان است كه از آن مي توان به عنوان يك قلعه شهر ياد كرد ش

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  استان زنجان هنريليست جاذبه هاي 

  اماكن وجاذبه هاي باستاني وتاريخي استان

 شهرستان زنجان 

  شهرستان ابهر

 شهرستان ايجرود  

 شهرستان خدابنده  

 شهرستان خرمدره 

 شهرستان طارم 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

   صنايع دستي استان

زنجان شهري است با آثار تاريخي وقدمت هزار ساله كه مردمان ساده وپر توانش كه از هزاران 

سال قبل در تمدن آسياي غربي ، استادانه با دستهاي خالق در كنار فرهنگ وتمدن كهن خود ، 

، كاشـي وسـفال ، پارچـه    هنر پيشينيانشان چون قالي بافي ، گليم بافي ،مليله كاري ، چاقو سازي 

ابريشمي ، حكاكي بر روي ظروف مسي را پاس داشته وحال بخشـي از ميـراث ارزشـمند هنـر     

صنعتگران اين ديار زينت بخش موزه هاي داخل وخارج كشور بوده وروزانه نظـر هـزاران هنـر    

 صنايع دستي استان زنجان بخش عمده اي از شـاغلين را بـه  .دوست را به خود جلب مي نمايد 

  .خود جلب كرده است وهم اكنون نيز روند رو به افزايش دارد

،چـاقو  ) پشمي وابريشمي (قاليبافي : مهمترين صنايع دستي استان زنجان به ترتيب اهميت ‐

سازي ، گليم وجاجيم بافي ،مليله كاري ، ريسندگي وبافندگي ، گيوه دوزي ، سبد وحصـير بـافي   

  .وچندين فعاليت ديگر 

ليله كاري ، گيوه دوزي وقالي بافي در شهرهاي استان وصنايع دستي ، قالي بـافي  چاقو سازي ، م

  .در روستاهاي استان متاداول است ..…ـ گليم بافي ، جاجيم بافي ،كوزه گري و

 .در اينجا به مهمترين صنايع دستي رايج در استان به شرح ذيل اشاره مي كنيم

ه با تاريخچه ديـرين در سـاخت ظـروف گـران     مليله كاري تلفيق هنرو حوصل :مليله كاري ‐۱

مليله كاري هنر ساخت ظروف تزئينـي و مصـرفي   . قيمت توسط صنعت گران زنجاني مي باشد

گران قيمت است كه پس از ذوب كردن نقره يا طال با عيار خـالص آن را بـه رشـته هـائي بـا      

و پيچيده با اندودي قطرهاي بسيار نازك در مي آورندكه پس از ايجاد نقوش و طرحهاي متنوع 

سـپس نـا   . از براده مس حرارت مي دهند به بطوريكه تارهاي نقره به همـديگر متصـل شـوند   

خالصي ها را زدوده و مليله هارا صيقل مي دهند و بدين ترتيب اثرتحسين بر انگيزي پديد مـي  

  .آيد

دان،دسـته  توليدات مليله ها بسيار زيادند و معموال سرويسهاي چـايخوري ،شـربت خـوري ،قلم   

ايـن مصـنوعات   .چاقو،سيني ،جعبه جواهرآالت ولوازم متعدد زينتي ديگر از آن ساخته مي شود 



 

به حدي زيباست كه امروزه زينت بخش مجموعه هاي هنـري خصوصـي ومنـازل متمـولين در     

ناگفته نماند كه مليله ساخت زنجان در بازار اصفهان باشهرت خاصي بـه  .اقصي نقاط عالم است 

 .داخلي وخارجي عرضه مي شود مشتريان 

 

چاروق دوزي يكـي ديگـر ازهنرهـاي دسـتي اسـت كـه دسـتهاي ظريـف          :چاروق دوزي  ‐۳

صنعت كفاشي از قرن يـازدهم  " اصوال.هنرمندان زنجاني در توليدآن مهارت ويژه اي دارند 

تمركز كفاشان در دو بازار باال وپائين واختصاص .هجري در شهر رونق فراواني داشته است 

بـه علـت   . افتن راسته هاي گوناگون به اين فن حكايت از رونق آن در ادوار گذشـته دارد ي

ورود كفشهاي كارخانه اي وعلل ديگر ،كفاشي بومي از رونق افتاده واسـاتيد آن بـه چـاروق    

زنانه بوده واسـتفاده از آن جنبـه ي تشـريفاتي    " اين چاروقها مشخصا.دوزي روي آورده اند 

ها از دو قسمت كف ورو تشكيل شده اسـت كـف آن از چـرم ظريـف      چاروق.وتفنني دارد

ورويه آن از نخهاي نازك رنگي با تزئينهاي چشم نواز يراق كاري ،گل گـذاري ونـخ كشـي    

ابريشمي با نخهاي طاليي ونقره اي ساخته وبافته مي شود ،چنان كه مصنوعات آن باب طبع 

 .مي شود ايراني وخارجي است ومناسبترين سوغات شهر محسوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا به امروز به عنوان مهد چاقو ) قرن دهم هجري قمري (زنجان را از دير باز :  چاقو سازي ‐۳

در چاقوهاي زنجان علي رغم وجـود تنـوع وتمـايز خـاص از نظـر      .سازي در ايران مي شناسند 

وامتياز مصالح ،فن وجوه مشتركي وجود دارد كه همان وجه تمايز است كه به اين صنعت هويت 



 

بهر تقدير بر حسب جامعه شناسي فني وهنري تاثير پذيري شرايط اقليمي ،قومي ,بخشيده است 

وبعالوه بنياد هاي فرهنگي است كه در تفكر صنعتي اين جامعه مشهود گشته واز اين نظراسـت  

كه صالبت وخشونت كوهستاني بودن اين شهر بر صنعت آن اثر گذاشته وچنين هنري را پديد 

  .است  آورده

چاقو هاي زنجان با ويژگيهايي همچون ظرافت ،تناسب ،آبكـاري تيغـه ،قـدرت بـرش وداشـتن      

  .استادكاران اين فن در گذشته وحال از شهرت فراواني برخوردار است 

اسـتاد محمـد علـي    ,استاد يعقوب زنجاني :استادكاران اين فن كه نامي از آنها باقي مانده ،مانند 

استاد محمـد ولـي ،اسـتاد سـيد علـي      ,استاد رزاق ورحمان خطيبي ,سي استاديحيي قدو,زنجاني 

واساتيد ديگر را مي توان نام برد كه چـاقو هـاي آنهـا داراي     )۱(سيدي معروف به سيد زنجاني 

به طوري كه دست ساخته هـاي آنهـا امـروزه بـه عنـوان      .شهرت محلي ومنطقه اي بوده است 

وش شـده وبسـياري از آنهـا زينـت بخـش مـوزه هـا        اشياوآثار عتيقه با قيمت گران خريد وفر

اين اساتيد عالوه بر چـاقو سـازي در صـنايع    .ومجموعه هاي خصوصي در اطراف واكناف است 

قيچي سازي ،تفنگ سازي وانواع كارهاي مسـتظرفه ي ديگـر   ,ديگري من جمله چخماق سازي 

انـواع  .نه حك شده است مشهور خاص وعام بوده اند كه امروزه نام آنان برروي آثارشان جاودا

چاقوهاي زنجان با توجه به ابتكارات وخالقيت صنعتي استادكاران داراي فرم هاي مختلف است 

  : وآنها را به دودسته كلي مي توان تقسيم بندي نمود 

،كه از دو قسمت تيغه وقبضه تشكيل گرديده است كه قبضه آن از  چاقوي ساده يا معمولي‐۱

  .شاخ بز ساخته مي شود 

  :،اين قسم خود به انواع چاقوهاتقسيم ميگردد چاقوهاي مركب وپيچيده ‐۲

چاقوئيست كه فنري در قبضه ي آن تعبيه شـده ،عـالوه بـر    :  چاقوي فنري يا قلم تراش) الف

دسته ي اين چاقوهـا  .دادن حالت ارتجاعي به تيغه ،از تا شدن بي مورد آن جلوگيري مي نمايد 

  .ر ،تفنگ ،كفش وانواع حيوانات ساخته مي شود به شكل پرنده ،ماشين ،خودكا



 

اين چاقودر انتهاي قبضه داراي ضامن بر آمده است كه با فشـار  :  چاقو ضامن دار معمولي) ب

  .آن ضامن تيغه را رها كرده وچاقو بسته مي شود 

اين چاقو شبيه چاقوي ضامن دار نوع اول است با اين تفـاوت كـه   : چاقوي ضامن دار مغزي)ج

  . آن در داخل دسته مستهلك شده وديده نمي شود ضامن 

در اين نوع چاقو ،زماني كه بسته است ،فنري به تيغه تكيه داده : چاقوي ضامن دار فشاري ) د

ضامن اين چاقو به صورت دايره كوچك برجسته .به حالت پرتاب نگه مي دارد " وتيغه  را دائما

اين دگمه تيغه ي چاقو با سرعت تمام باز شده در محل اتصال قبضه تعبيه شده و با فشار دادن 

  .وبه صورت اتوماتيك در حالت باز ضامن مي شود 

بغير از چاقوي هاي ياد شده انواع ديگري از چاقوها را نيز مي توان ذكر كـرد ماننـد چاقوهـاي    

شكاري وانواع كارد آشپزخانه وصحرايي ،قمه ،دشنه وقداره ،كه همه در انـواع واقسـام وانـدازه    

  .هاي گوناگون ساخته وپرداخته ميشوند 

  :عمده مواد چاقو عبارتند از:  مواد چاقو‐

كه پس از گداخته شدن در اندازه هاي مختلف بريده شـده ودر مجـاورت هـواي     :فوالد) الف 

آزاد سرد مي شود تا قابليت سوهان خوري را پيدا كند به عبارتي قابل سايش با سـوهان باشـد   

جال دادن تيغه در اصطالح .ده ي نرم ومالش با چوب سخت انجام ميگيردسپس صيقل با سمبا.

  آئينه كاري نام دارد 

آستر چاقوها از دو نوع تشكيل شده ،نوع اول آهن ونوع دوم بـرنج  : آستر يا اسكلت قبضه‐)ب

  .است

اولي از انواع تسمه ها وآهن آالت استفاده مي شود ونوع دوم بـه صـورت ريختـه گـري تهيـه      

  .ميگردد

ابتدا از شاخ حيوانات استفاده مي شده كـه در  . رويه چاقو داراي انواع مختلف است :رويه  ‐)ج

اين ميان شاخ گوزن شهرت بسزايي دارد واز رويه هاي ديگر ي كه حائز اهميـت اسـت رويـه    



 

هاي فلزي است كه استادكاران با توجه به سليقه وابتكار خـود آن را ازا نـواع فلزهـاي سـخت     

از رويه هاي ديگري كه در اين اواخـر مرسـوم گرديـده    .يا معمولي انتخاب مي نمايند وقيمتي و

وقيمت وساخت آن نيز مقرون به صرفه است رويه هاي فيبري ونايلوني است كه از خارج وارد 

  .مي گردد

عبارت است از لوالي تيغه براي چاقوهـاي بـازاري كـه از ميخهـاي معمـولي      :  محور چاقو‐)د

  .براي چاقوهاي سفارشي از فوالد ساخته مي شود تا دوام بيشتري داشته باشدانتخاب شده و

ابزار كار اين صنعت از زمانهاي سابق ،يكنواخت بوده وبا پيشـرفت تكنيـك متحـول    :  ابزار كار

وسايل عمده عبارتند از گيره ،مته ،سوهان ،سمباده ،و كوره ذغالي كه ابتدا تمـامي  .گرديده است 

از مته هـاي كمـاني تـا گيـره هـاي دسـتي كـه        . خود اساتيد تهيه مي گرديد اين ابزاربه دست

در ايـن اواخـر سـنگ    .استادكاران با عشق وعالقه خاص به ساختن آنها همـت مـي گماشـتند    

 .سايهاي برقي ومته هاي پيشرفته رواج كامل يافته وموجب پيشرفت كار شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ايع دستي بومي ، كه رواج كامل داشته واز نظر اقتصـادي پـس   يكي ديگر از صن:  قالي بافي ‐۴

بـه زنـان   " اين صنعت عمومـا .از دامداري مقام دوم را دارد ،صنايع مربوط به فرش بافي است 

بـه طورمتوسـط فرشـهاي    .اختصاص دارد ودر تمام منطقه از شهرت خاصي بر خـوردار اسـت   

از هـر دو مـاه بـا دونفربـا فنـده       ۲ر جـه  در هريك ماه با دو نفر با فنده وفرشـهاي د  ۳درجه 

  .ماه با دو نفر بافنده به اتمام مي رسد ۶وفرشهاي درجه يك از هر 

اين فرشها با ظرافت ودقت . است))بيتگنه ((مرغوبترين نوع فرشهاي منطقه مربوط به محلي بنام 

رنگـرزي مـي   توسط بافنـدگان ، " رنگ پشم كه عموما,تمام بافته مي شود و جنبه صادراتي دارد 

سـانتي متـر داراي    ۵/۶اين بافته ها بسيار ريز ودر .شود از ثبوت قابل توجهي بر خوردار است 

  . گره بوده وتار آنها از نخهاي شش تار تشكيل مي شود كه نازك ومقاوم اند ۴۰تار و۸۰

طرحي است بنام لچك وتـرنج كـه از خطـوط اسـليمي     " نقشه هاي بافته هاي اين منطقه عموما

قرمـز رنـگ   " زمينه اين فرشها عمومـا .اس گرديده وبدون نقشه برروي قاليهاپياده مي شوند اقتب

بافته هاي درجه يك مهمترين صـادرات شهرسـتان زنجـان را تشـكيل داده ودر كشـور      .است 

  .آلمان از شهرت خاصي برخوردار است 

وشهر زنجان با فرشهاي درجه دوم وسوم شامل فرشهاي معروف جليل آباد ،هوپا ، بوغداكندي 

 ۵/۶در " اين فرشها عمومـا . طرحهاي لچك وترنج ،ريزماهي بازمينه قرمز وسياه بافته مي شوند

  .گره است  ۲۰تار و ۴۰سانتي متر داراي 

 .توسط بافندگان وتهيه كنندگان آن ساخته وپرداخته مي شود " ابزار آالت اين صنعت معموال

يش در روستاها بعنوان فعاليتي در كنار كشاورزي تداوم هنر گليم بافي از قرنها پ:  گليم بافي‐۵

اكثريت روستائيان هنرمند وبا ذوق زنجان به توليد انواع زير ,از گذشته بسيار دور .داشته است 

انـواع گلـيم بـانقوش سـنتي     .انداز به جهت مصرف داخلي خانه ي خوشان مـي پرداختـه انـد    

مكدان ،قاشقدان ،ورختخـواب پـيچ بـا همـان     ن,وهندسي خاص استان ،انواع خورجين ،جل اسب 



 

انواع توليداتي بوده است كه در استان زنجان از رواج بسيار خوبي بـر خـوردار   ,شيوه بافت گليم 

  .بوده است 

اين بافته هاي داري ،برروي دارهاي بسيار ساده چوبي عمودي در منـازل روسـتائيان توليـدمي    

يل به دارهاي مقاوم فلزي شده است الزم به يـاد  شده كه در حال حاضر اكثر دارهاي چوبي تبد

آوريست كه توليد انواع بافته هاي كوچك به غير از زير انـداز ،رواج خـود را در روسـتا هـا از     

حمايت ،دستگيري وبرنامه ريزي الزم را جهت احياوتوسـعه ي ايـن   " دست داده است كه طبعا

  .نوع بافته هاي سنتي را مي طلبد 

از طرحهـاي  .اشاره نمـود  ))پقل ((، ))هشت توك((روستايي مي توان به نامهاي  از نقوش گليم هاي

وتركيبـي همگـون از   )۴(تـك گـل   )۳(،صندوق ،اشـگل   )۲(گليم ماهنشان ،نقوش سماوري ،توسپاقا 

در منطقه سهرين هم نقشهاي گليم بصورتي اجرا مي شود كه .نقوش حيواني وگيا هي اشاره كرد 

  .ن گليم ها ايجاد مي گردددر حقيقت نوعي موج در آ

مناطق فعال گليم بافي استان زنجان ،شهرستان ماهنشان وروستاهاي اين شهرسـتان اسـت كـه    

  .نفر صنعتگر فعال در اين روستا ها مشغول فعاليت مي باشند  ۵۰" حدودا

از ديگر رشته هاي صنايع دستي استان كه متاسفانه به داليـل مختلـف روبـه    :  جاجيم بافي‐۶

  ي مي باشد وتوليد كنندگان چنداني ندارد ،جاجيم بافي است نابود

جاجيم بافي هم مانند ديگر بافته هـاي داري ،در گذشـته نـه چنـدان دور در اكثـر روسـتاهاي       

شهرستان خرمدره ،سلطانيه ،خدابنده وطارم رايج بوده است كه متاسفانه در حال حاضر به دليل 

بافته ي بسيار زيبا وهنري رواج اوليه خودش را از دست نفوذ تافته هاي ماشيني وغيرسنتي ،اين 

توليد جاجيم برروي دارهاي افقـي  .داده وتوليد كنندگان عالقه اي به بافت آن نشان نمي دهند 

 (بسيار ساده چوبي انجام مي گيرد 

در استان زنجان از گذشته بسيار دور ،توليد كنندگان زيادي به توليد انواع ظروف :  مسگري‐۷

ساده مصرفي ،تزئيني ،نقش دار وقلم خورده در انواع واقسام آن مي پرداخته اند ،كه كليد  مسي



 

اين توليدات بوسيله دست و با ابزارهاي ساده صورت مي پذيرفته اسـت واز نظـر كيفيـت هـم     

  .نمونه هاي بسيار زيبائي از گذشته موجود است 

در زنجـان بـاز مـي    ) ساسـانيان   دوره(صنعت دستي مس در زنجان به بيش از هزار سال قبل 

مهمترين مقطع رشد صنايع مس زنجان در دوره سلجوقيان بود كـه صـنعتگران   " گردد واحتماال

زنجاني براي اين اقوام تازه استقرار يافته ترك آفتابه لگن هاي مسي با نقش حيوانات اساطيري 

بـه  )به وسـيله هوالكوخـان   (بعدها در دوره ايلخانان با ورود تعدادي هنرمند چيني .مي ساختند 

صنعت مس زنجان تكامل بيشتري يافت و آفتابه لگن هاي مسي برجسته ومـنقش ايـن   ,زنجان 

شهر با نقشهاي برجسته از گل وگياه وبا لگن هاي كنگره دار مزين شده وبراي صـدور بـه بـالد    

گنهـاي عتيقـه كـه    چين وكناره هاي مديترانه آن روز مهيا گرديد، اما متاسفانه اين نوع آفتابه ل

يادگار تكامل صنايع دستي زنجان در ادوار هزاره وپيش از هزاره اول بود ،چيـزي بـاقي نمانـده    

  .وبيشتر آنها رهسپار كوره هاي ذوب مس گرديده است 

، تونـگ   )۹(، روشـل   )۸(لگـن وتـاس حمـام   ،) ۷(تشت، حنـا خـوري    )۶(انواع ظرف مسي مثل تيان 

ن سقا خانـه مسـي بـودوظروف آشـپزخانه مثـل ديگهـاي بـزرگ        وپارچ مسي وآفتابه ومخز)۱۰(

وكوچك ،تيانچه ،باديه ،ديزي مسي ،آبكش مسي ، قابلمه وتابه مسي وظروف ديگر مسي بـراي  

وكفگير ومالقه قاشق  )۱۱(سر سفره ومهماني مانند بشقاب هشت گوش وگرد وكاسه وپياله ودوري

ي شستشوي دست بعد از جمع آوري غـذا  مسي وليوان مسي وپارچ مسي وآفتابه لگن مسي برا

، چاي دان ، زيـر اسـتكان ،   ) ۱۲(از سر سفره ونيز مجمه مسي ، سيني بادامي گرد وفراشي ومجمه

دستگاههاوادوات شكل دهي به مس  .منقل مسي ، پاطيل وانواع سطلها وزير سيگار مسي وغيره 

ر و رو يـك تكـه مـس را زيـر     به دو دسته ادوات زيرين و ادوات زبرين تقسيم ميشد كه از زي

فشار شكل گيري قرار مي دادند واين ادوات بر حسب خواص هر ظرف ساخته وطراحـي شـده   

صنعتگران زنجاني اين خالقيت را داشتند كه به تنوع اين ابزارو ادوات فكر كـرده وآنهـا را   .بود

ي الزم است و به راست.طراحي نموده وبراي ساخت وساز مس خود قالب سازي ادوات    بكنند 

گـردآوري  ) موزه هاي مردم شناسي ابـزاري (اين ابزارها كه بيانگر خالقيت اوليه بشر است در 

  .شوند 

  



 

تنها كاربرد مس ، ساخت ظروف نيست بلكـه  ) معشيت الكترونيكي(البته در عصر تمدن آينده 

 كاربردهاي فراواني دارد كه مي بايست صنعتگران مـس زنجـان بـه آنهـا مجهـز شـوند ونيـز       

برخالف تصوراغلب مردم، شهر زنجان ، تنها شهر سرب و روي نيست بلكه شـهر مـس اسـت    

وبايد به ياد بود لياقتهاي بنيان گزاران صنعت مس، به ترميم صنعتي شهروايجاد صنايع مـدرن  

 .بپردازيم 

كارگاههـاي كـوزه   .سراميك سازي در استان زنجان قـدمت زيـادي دارد    :سراميك سازي ‐۸

در كنار شهر زنجان فعال بودند، اگر چه امروزه وجود ندارند ولي اين بدان معني  گري سابق كه

زيـرا هنرمنـدان بسـياري در روسـتاهاي     .نيست كه هنر سراميك سازي نيز از بين رفته اسـت  

مختلف با امكانات اوليه به توليد نمونه هاي خيلي زيبا از اين هنر مي پردازند كه بسيار ديـدني  

 . است 

  


