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  حمام چهارفصل:      از آثار باستانی شهر اراک و مربوط به 
اواخر دوره قاجار است. این بنا توسط حاج محمدابراهیم 

خوانساری در زمان احمد شاه قاجار بنانهاده شده است. 

این حمام در خیابان شهید دکتر بهشتی واقع شده و در 

تاریخ 10 آبان 1355 به عنوان  یکی از آثار ملی ایران به 

از  نگاره هایی  و  نقاشی ها  ــود  ــت. وج اس رســیــده  ثبت 

چهارفصل سال که در چهارگوشه این حمام وجود دارد 

این حمام به  ساختمان  است.  بوده  آن  نامگذاری   علت 

هزار  از  بیش  و  بوده  منحصربه فرد  بسیار  معماری  لحاظ 

و ششصد مترمربع مساحت داشته و به عنوان بزرگ ترین 

حمام ایران شناخته می شود. سطح کف معماری این بنا 

ازاین رو  بوده،  خیابان  کف  از  پایین تر  متر  سه  به  نزدیک 

آب کهریز ) قنات ( براحتی و با اتالف کمتری از حرارت 

بخش های حمام   همه  است.  می یافته  انتقال  خزینه  به 

بخش  حمام  این  و  دارنــد  طاقی«  »گنبد  طرح  به  سقفی 

مربوط به اقلیت های مذهبی نیز  دارد. 

پیش  دوران  از  متفاوتی  باستانی  اشیای  حاضر  حال  در 

دوره هــای  سکه های  همانند:  اســالم  از  پس  و  اســالم  از 

و  کتاب ها  دوره قــاجــار،  عقدنامه های  تاریخی،  مختلف 

خمره های  و قلمزنی،  مسی  ظروف  خطی،  نسخه های 

ده ها  و  قدیمی حمام  اسباب  لوازم ریسندگی،  سفالی، 

نگهداری  حمام  این  شناسی در  به مردم  مربوط  پیکره 

می شود. عالوه بر این، اسکلت انسان 7500 سال های 

این  در  است  شازند« به دست آمده  »سرسختی  از تپه  که 

موزه نگهداری می شود.

گنجینه  به  اخیر  سال های  در  این حمام که  از  بازدید 

تبدیل شده برای همگان آزاد است.
 https://fa.wikipedia.org/wiki :منبع

  مسجد جامع »شش ناو« تفرش:     یکی از قدیمی ترین 
بوده  دوره سلجوقی  از  یادگاری  که  است  تفرش  مساجد 

سبب  به  و  دارد  صحن  و  ایــوان  و  شبستان  و  مقصوره  و 

از  آن  آب  که  مسجد،  صحن  در  قدیمی  کاریزی  داشتن 

خوانده  ناو«  می شده،»شش  توزیع  نــاودان  شش  طریق 

شده است. مقصوره شش ناو، گنبدی به شکل کالهخود 

متعلق به دوره سلجوقی دارد. به روایتی این مقصوره بر 

روی قبر محمد محّدث، از یاران امام حسن عسکری)ع( 

ایوانی  مقصوره،  شمالی  سمت  در  اســت.  ساخته شده 

متعلق به دوره صفوی دیده می شود.

   بقعه امام زاده محمد از نوادگان جعفرصـادق )دوره    
محل  زاده،  امـــام  ــن  ای تــفــرش:       خوارزمشاهیان( 
امــام  بــن  علی اصغر  بــن  افطس  حسن  بــن  محمد  دفــن 

زین العابدین )ع( است که جّد مقام معظم رهبری هم به 

حساب می آید. متن شعر موجود در ایوان سردر، حاکی 

قمری  هجری   1050 سال  در  ایوان  این  که  است  آن  از 

جاذبه های گردشگری استان مرکزی
رزیتا ایاضی،ساعده عسگری وفرشته ابراهیمی مدیران مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مرکزی
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توسط خواجه مؤمن و در دوران صفویه )قرن دهم هجری 

ـ شاه عباس دوم( ساخته شده است و در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسیده است.

و  ــده  ــع ش واق تفرش  شهر  مرکز  در  تاریخی  بنای  ــن  ای

از  بیرونی  پوسته  نمای  که  بوده  پوش  دو  گنبدی  دارای 

یافته  تشکیل  نوشته ای  خطوط  و  رنگی  نره  کاشی های 

تزئینات  و  مقرنس کاری  دارای  گنبدخانه  سقف  زیر  و 

نیز  گنبدخانه  زیر  به  ورودی  ایوان  سقف  است.  نقاشی 

دارای مقرنس کاری بوده که تزئینات کاشی با رنگ های 

مختلف آن را تزئین داده است.

بقیه  شمالی  ایوان  جز  که  دارد  ایوان  چهار  آرامگاه،  این 

پــوش انــد.  رومـــــی  سقفی  بــا  سفیدکاری  ــدار  ج دارای 

است  ایوان  به  ورودی  آن  جنوب  و  شمال  ضلع  دِرطــرف 

احداث شده  ورودی  بدون  ایــوان  غرب،  و  شرق  سمت  و 

و  تزئینات  و  است  ایلخانی  دوره  به  مربوط  نیز  بنا  اصل  و 

نقوش روی سقف در دوره صفوی انجام شده است. امام 

زاده محمد از دیگر آثار به ثبت رسیده ملی در عصر صفویه 

قرن دهم و زمان شاه عباسی دوم است.

دلیجان  شهر  زیبای  و  آهکی  غارهای  از  غارنخجیر:      
در  انفجار  یک  وقــوع  اثــر  در   1367 ســال  در  است  که 

قرار  دلیل  به  غــار  ایــن  شــد.  کشف  آن  دهانه  نزدیکی 

شرق  شمال  در  »نخجیر«  نام  به  منطقه ای  در  آن  داشتن 

نام  این  به  نــراق،  به  دلیجان  درراه  دلیجان  شهرستان 

خوانده می شود. 

که  مــی شــود  گفته  ــود  گ منطقه ای  بــه  »چال نخجیر« 

حیوانات  کنند،  شکار  راحت تر  اینکه  برای  شکارچیان 

سوم  دوره  به  غار  این  می دادند.  فراری  منطقه  این  به  را 

زمین شناسی متعلق است و در سال 1384 خورشیدی 

 13814 شــمــاره  بــا  فرهنگی  مــیــراث  ســازمــان  توسط 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

طبقه  ســه  از  کــه  ــت  اس طبقاتی  ــای  ــاره غ از  ــار  غ ــن  ای

با  غــار  ــای  ــواره ه دی از  ــد  درص  95 ــت.  اس تشکیل شده 

است.  داده شــده  سنگ پوشش  با  بقیه  و  آهکی  رسوبات 

دهانه اصلی غار نخجیر دارای ارتفاع بین 10 تا 40 متر 

و عرض 10 متر است. 

دارد  غاردریاچه ای وجود  زیردست  و  انتهایی  قسمت  در 

که دیواره، سقف و پیکره های اسرارآمیز آن را سنگ های 

عجیب احاطه کرده که سبب زیبایی و شگفتی بسیار غار 

شده است . وجود تهویه طبیعی هوای داخل غار، باعث 

باشد.  گرم  زمستان  در  و  خنک  تابستان  در  غار  که  شده 

همچنین در این غار مشکل کمبود اکسیژن وجود ندارد. 

از امکانات رفاهی غار می توان به کف سازی، ایمن سازی 

و نورپردازی 1300 متر از غار اشاره کرد.

دیگر  از  غار،  از  بیرون  در  مهمانسرا  و  بوفه  انتظار،  سالن 

امکانات رفاهی برای گردشگران است.


