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أصفهان ـ  كونا - منى ششتر
التاريخ  أزقة تكتنز بعبق 
وأريجه وتق���رأ على جدران 
أبنيتها صفحات مش���رقة من 
احلضارة االس���امية ويسير 
فيه���ا باعتزاز ش���عب محب 
للحياة ووجوه بشوشة رغم 
احلصار االقتصادي املفروض 
عليه، تلك هي صورة أصفهان 

»نصف جهان«.
وهناك حيث تقع عني الزائر 
على األبني���ة االثرية واملعالم 
العمرانية البهية ال يرى بينها 
بن���اء ذا طابع حديث اال نادرا 
فهي مدينة تاريخية متكاملة 
او باألحرى متحف كبير للعالم 
اإلسامي ميزج أهلها عيشهم 
بني معامله القدمية واحلديثة.

وأصفه���ان ه���ي إح���دى 
محافظ���ات إيران ال� 30 وتقع 
في منتصف الباد ومتتد على 
مساحة تقدر بنحو 107 آالف 
كيلومتر مربع وتسمى زهرة 
الثقاف���ة اإليرانية وعاصمتها 
املدي����نة ومن  »اص��فه���ان« 
مدن�ه���ا املعروف���ة كاش���ان 
ونطن���ز وق���ارون وأبيان���ه 

وهمايونشهر.
وتزخ���ر مدين���ة اصفهان 
بعدد كبير من اآلثار التاريخية 
واملعالم احلضارية التي تتباين 
بني قصور وقاع ومس���اجد 
ومعاب���د وكنائ���س وحدائق 
وجسور ومآذن يعجز املتبحر 
في التاريخ عن عدها أو االنتهاء 

من دراستها.
ولعل ساحة »نقش جهان« 
الت���ي بني���ت في عه���د امللك 
الصفوي عباس األول على شكل 
مستطيل تزيد مساحتها على 
80 ألف متر مربع وتتوسطها 
مجموعة كبيرة من أحواض 
املي���اه والنوافي���ر م���ن أهم 
الساحات التاريخية في العالم 
نظرا لسعتها وعظمتها ومعاملها 
التاريخية وهي منوذج لتنوع 

تلك املعالم في اصفهان.
ويرى الزائر في كل جانب 
من جوانب الساحة أثرا تاريخيا 
فعلى اجلهة اجلنوبية منها يقع 
جامع االمام اخلميني وهو أحد 
أجمل جوامع العالم اإلسامي 
فيما حتتضن اجلهة الشمالية 
من الساحة التي يسميها اهل 
أم���ام« بوابة  املدينة »ميدان 
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ميدان نقش جيهان

جسر خواجوقصر جهلستون

أحد أسواق مدينة أصفهان التراثية املئذنتان املهتزتان  قصر علي قابو

السوق الكبرى.
 ويعد مسجد الشيخ لطف 
اهلل القابع في اجلهة الشرقية 
من الس���احة معلما ثالثا من 
معالم ذلك امليدان فيما يواجهه 
على الطرف اآلخر قصر »علي 
 قابو« الذي أنش���ئ في القرن

ال� 11 هجريا ويتميز هذا القصر 
بخدع���ة بصري���ة حيث يراه 
الناظر من اجلهة األمامية كأنه 
بعلو ثاثة ادوار فيما يتراءى 
للناظر من اجلهة اخللفية له 

انه ذو ستة أدوار.
وهناك العديد من اجلسور 
التاريخي���ة التي متيز مدينة 
اصف�ه���ان وجتل���س عل���ى 
ضف���اف نهر زاين���دة وأهمها 
الذي بني في  جسر »خاجو« 
عهد الش���اه عباس الصفوي 
في عام 1060 هجرية وجسر 
»سي وسه بل« أي ال� 33 قنطرة 
الذي ميتاز بعمارته املتناسقة 
واجل���ميلة ويعد من أرقى آيات 
املزج واالنسجام بني الهندسة 

والفنون املعمارية.
ومن القصور التاريخية التي 
التزال شاهدة على التاريخ في 
تلك املدينة قصر »جهلستون« 
اي ذي األربعني عمودا والذي 

كان يستخدم الستقبال الرعية 
وإقامة املآدب الرسمية وترجع 
تسمية القصر بذلك االسم رغم 
ان البناء يتكون من 20 عمودا 
الى ان انعكاس تلك األعمدة على 
س���طح املاء يجعل مجموعها 
أربعني عمودا إضافة الى قصر 
»هشت بهشت« اي القصر ذي 
اجلنائن الثماني ومت بناؤه في 
عهد امللك س���ليمان الصفوي 
وس���ط حديقة تعرف باسم 

حديقة البلبل.
وحتتضن مدينة اصفهان بني 
جنباتها عددا من املتاحف أهمها 
متحف »وانك« الذي يعد احد 
اكبر واشهر املتاحف املوجودة 

في اصفهان ويقع داخل كنيسة 
وانك ومتحف »جهلس���تون« 
الذي يضم مجموعة قيمة من 
الكتب واملخطوطات والصحون 
الفخارية والنقوش ومتحف 

»الفنون اجلميلة« الذي بني في 
عام 1995 ويوجد فيه أكثر من 
ثاثة آالف أثر فني تعود الى 
العصر الصفوي والقاجاري 

واحلديث.

ومن عجائب الفن املعماري 
في اصفهان »منار جنبان« او 
املئذنتني املهتزتني ويش���تمل 
البناء على منارتني متقابلتني 
وايوان ويع���ود تاريخ بناء 
االيوان الى فترة حكم السالة 
املغولي���ة وكثي���را ما يطرح 
البناء تساؤالت في أذهان من 
يش���اهدونه عن السبب وراء 
اهت���زازات وحركة  ح���دوث 
محسوسة في إحدى املنارتني 
وفي البناء برمته عندما يقوم 
احدهم بتحريك املنارة األخرى 
إال ان احدا لم يجب حتى اآلن 

على تلك التساؤالت.
الزهور  واصفه���ان مدينة 

ذات املناخ املعتدل ال تش���يخ 
وال تهرم السيما ان نهر زايندة 
الفي���اض الول���ود يجري في 
الى عروس  عروقها فيحيلها 
في ريعان شبابها حتى ان مر 
عليها أكثر من س���بعني قرنا 

وهو عمرها احلالي.
وفي اصفه���ان يجد الزائر 
أغنى أس���واق العالم التراثية 
حيث تعد األطول واألكبر بني 
ايران قاطبة وتتفرع  أسواق 
الى أسواق متعددة تتفرد كل 
منها بسلعة خاصة وال يكاد 
املرور فيها  الزائر ينتهي من 
مهما طالت مدة إقامته في تلك 

املدينة.
وفي جوار شارع »جهار باغ« 
او احلدائق األربع يقبع فندق 
عباسي الذي كان في يوم من 
األيام خانا للمسافرين ضمن 
سلسلة من 20 خانا كانت تعج 
بها أصفه���ان وهذا الفندق ما 
هو اال كنز ثم���ني من التراث 
والقصص حيث حتكي جدران 
كل غرفة من غرفه ودهاليزه 
حكاي���ة ع���ن ذل���ك الزم���ان 

الذهبي.
ويضم الفن���دق الذي بني 
في عهد الشاه سلطان حسني 

الصفوي )1694 � 1723م( نحو 
230 غرف���ة وجناحا والعديد 
من املطاعم والصاالت وقاعات 
الضياف���ة الفخمة إضافة الى 

متحف للقرآن الكرمي.
وال بأس من قضاء عدة ليال 
في فندق عباسي والتمتع مبا 
يحويه ذلك الفندق التاريخي 
من جم���ال املعم���ار ورائحة 
املاض���ي وعراقت���ه وزخارف 
ومنمنات ولوحات ومقرنصات 
ونقوش يعج���ز عن وصفها 
اللسان ومطاعم يسيل ملا تقدمه 

اللعاب.
»نحن قوم نفتخر بحضارتنا 
اكثر مما نفتخ���ر بقوميتنا«، 
جمل���ة يرددها ويؤم���ن بها 
ف���ي اصفهان وال  االيرانيون 
عجب ان كانت احلضارة التي 
تزخر بها مدن تلك احملافظة 
جامعة شاملة لعصور عديدة 

واجتاهات اربع«.
ويقول االس���تاذ اجلامعي 
ابراهيم مهمان دوس���ت وهو 
مترجم مرافق للوفد اإلعامي 
الذي يزور اصفهان  الكويتي 
ان حض���ارة إي���ران القدمية 
التي بدأت قبل ظهور اإلسام 
ب���آالف الس���نني متازجت مع 
الديان���ات األخرى  حضارات 
الت���ي اعتنقها أهل الباد بعد 
ذلك مثل املسيحية واليهودية 
وبلغت تلك احلضارة مكانة 
من الرق���ي والعلو حتى جاء 
اإلسام ليتوج عرشها في العهد 

الصفوي.
وتش���تهر كل محافظة من 
ايران بنوع خاص  محافظات 
من احلل���وى وال تختلف في 
ذلك عنها محافظة اصفهان التي 
تشتهر بحلوى »املن والسلوى« 
والتي تس���مى بلغة أهل تلك 
الب���اد »ك���ز« فيم���ا يعرفها 
الكويتيون قدميا باسم »قبيط« 
وهي حل���وى بيضاء مطعمة 
بالفستق واللوز وتقدم اما على 
شكل لقيمات صغيرة او قطع 

معفرة بالطحني.
وأصفهان مدينة تغنى أهلها 
بجماله���ا ومعاملها وعش���قها 
غيرهم فكانوا يسمونها »نصف 
العالم« بل ميكن تسميتها »كل 
العال���م«، تلك ه���ي أصفهان 
التي جمعت بني فنون الشرق 
والغرب وتراثه ومعماره فكانت 

حقا كل العالم.
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