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حمام جلفاحمام جلفا

مكان:مكان: جنوب شرقى شهر جلفا
تاريخ احداث:تاريخ احداث: دوره قاجاريه

ويژگى هاى فيزيكى و معمارى:ويژگى هاى فيزيكى و معمارى: فضاى اصلى اين حمام شامل ابنيه ميان دو گرمخانه است. هر يك از 
اين فضاها بوسيله يك راهرو و هشتى از فضاهاى ديگر جدا شده تا هوا و رطوبت هر فضا نسبت به فضاى 
مجاور تنظيم شود. كف حمام از سنگ مرمر و ديگر سنگ ها پوشيده شده است. حمام داراى پايه هاى 
سنگى تراشيده شده بسيار زيبايى است. سردر حمام با سنگ و آجر تزئين شده و تزئينات داخلى حمام 
با آهك برى هاى زيبايى انجام شده است. حمام جلفا ساليان درازى مدفون بود و در سال 1373 قسمت 

اعظمى از آن بيرون آورده شد و مورد بازسازى و مرمت قرار گرفت.

كاروانسراى شاه عباسى (خواجه نظر)كاروانسراى شاه عباسى (خواجه نظر)
مكان: مكان: حاشيه غربى جلفا (در جاده منتهى به كليساى 

سنت استپانوس)
تاريخ احداث:تاريخ احداث: عصر صفوى

سابقه تاريخى:سابقه تاريخى: خواجه نظر از ساكنان ارمنى جلفا بود 
ــدن ارامنه از جلفا به اصفهان  ــه در زمان كوچانده ش ك
ــت و اجازه يافت تا  ــورد توجه دربار صفوى قرار گرف م

كاروانسرايى را براى استفاده مسافران بنا كند.
ــيوه هاى  ويژگى هاى فيزيكى و معمارويژگى هاى فيزيكى و معمارى:ى: با توجه به ش
ــرا به صورت چهار  ــارى دوره صفوى، اين كاروانس معم
ــت ضلعى و مدور و كوهستانى و با استفاده  ايوانى هش
ــت. از اين اثر به جز  ــنگ ساخته شده اس از آهك و س
ديوارهاى حاشيه و حياط و طاق ها و اتاق هايى به صورت 
ــالوه بر عوامل  ــت. ع مخروبه چيزى برجاى نمانده اس
طبيعى موثر در تخريب آن، جنگ هاى متعدد بين قواى 
روس و عثمانى در حوالى اين منطقه در تخريب هر چه 

بيشتر اين كاروانسرا بى تاثير نبوده اند.

بهارهزاروسيصدونودويك



مجموعه تاريخى ُكردشتمجموعه تاريخى ُكردشت
مكان:مكان: 66 كيلومترى شرق جلفا و 126 كيلومترى غرب اهر در روستاى كردشت

تاريخ احداث:تاريخ احداث: قرون اوليه اسالمى
ويژگى هـاى تاريخى:ويژگى هـاى تاريخى: اين مجموعه شامل هشت بناى تاريخى مى باشد: حمام 
ــين)، يخچال، ساخلو (پادگان نظامى)،  بزرگ، حمام كوچك، عمارت (شاه نش
مسجد قريب، ديوانخانه و قلعه. قلعه واقع در اين مجموعه قبل از دوره عباس ميرزا 
ــبت مى دهند و  ــتين اسالمى نس ــده هاى نخس ــده و احداث آن را به س بنا ش
عباس ميرزاى قاجار در دوران جنگ هاى 30 ساله ايران و روس اين مجموعه و 

قلعه آن را به عنوان مقر فرماندهى خود انتخاب كرده بود. 

قلعه ُكردشت (عباس آباد)قلعه ُكردشت (عباس آباد)
ويژگى هاى فيزيكى و معمارى: ويژگى هاى فيزيكى و معمارى: قلعه كردشت 
ــمت چپ جاده كردشت به  (عباس آباد) در س
ــده  ــق در باالى تپه اى صخره اى بنا ش خروان
است. در جبهه شمالى اين قلعه درب ورودى

تعبيه شده و در ارتفاعات اين قلعه ديواره هايى 
ــنگ و آجر ساخته شده است. به  از جنس س
فاصله معينى نزديك به يكصدمتر از يكديگر، 
شش برج نگهبانى وجود داشته كه هم اكنون 

نيز قسمت هايى از اين برج ها پابرجاست.

حمام بزرگ و حمام كوچكحمام بزرگ و حمام كوچك
ــام در ميان باغ  ويژگى هاى فيزيكـى و معمويژگى هاى فيزيكـى و معمارى:ارى: اين حم
ــت و داراى يك هشتى به صورت  ــاخته شده اس بزرگى س
هشت ضلعى به ابعاد  5/3× 5/3 و به ارتفاع  3/4 متر است كه 
يكى از اضالع، درب ورودى و يكى ديگر راه ورود به رختكن 
ــربينه  است. سربينه حمام نيز هشت ضلعى به اضالع  يا س
ــت و گنبد بزرگ آن بر روى   5/3 متر و ارتفاع  5/8 متر اس
ــت ستون سنگى هشت بر، استوار شده  است.  جوزها و هش
قسمت گرماخانه حمام فضايى ست كه از 4 ستون سنگى 
هشت بر و دو حوض بزرگ مستطيل شكل و اتاقى با گنبد 
قير اندود تشكيل شده  است. نور داخل سربينه و گرماخانه به 
وسيله روزنى كه در نوك گنبد قرار دارد تامين مى شود. در 
سمت انتهايى گرمخانه خزينه اى به ابعاد 3/85× 3/25 واقع 
است كه در حدود 1/10 متر از گرمخانه ارتفاع دارد. خزينه 
حمام بوسيله دو مدخل كوچك به اتاق هاى طرفين راه دارد 
ــاهكارى از تزئينات زيباى آهك برى بر ديوارهاى آن  كه ش

خودنمايى مى كند.

ــال 1243 هجرى قمرى زمانى  ــت در س قلعه ُكردش
ــقوط كرد و  كه قواى روس از رود ارس عبور كردند س
ــت قواى روس افتاد ولى به تدريج با تخليه قواى  بدس
ــى، قلعه مزبور مورد انهدام و ويرانى قرار گرفت و  روس
قسمتى از تاسيسات آن به غارت رفت. همچنين بعد 
ــه روس ها اين منطقه را تخليه كردند و امور  از اين ك
استان را به نيروهاى دولتى واگذار كردند اين قلعه بارها 
مورد استفاده امراى محلّى و حكام قره باغ قرار گرفت و 
در اواخر دوره قاجار و اوايل حكومت پهلوى اين قلعه 

خاصيت نظامى خود را از دست داد.


