اين قصر در دو کيلومتري ش��مال قصر ش��اه عباس��ي و قصر بهرام و در
قسمت مياني فاصله درياچه نمک قم وکوير بزرگ قرار گرفته است .يک
چش��مهبزرگکهپرازآبش��يريناس��تبين کاروانسراوپستنگهباني
ش��کارگاه واقع ش��ده که آب آن از طريق جویي که هنوز هم آثار آن باقي
اس��ت به باغ درون حصار کاخ ميرفته تا درختان و گلها را س��يراب کند.
خرابههاي قصر و باغ امروز پوش��يده از خارهاي بياباني اس��ت که به جاي
درختان و گياهان زيباي گذشته روييدهاند.
بناي عين الرشيد از خارج  86متر طول و حداکثر  47متر عرض دارد
و مش��تمل بر دو حياط بزرگ اس��ت که حياط اصلي  51/5متر طول و 47
متر عرض دارد .معبر ورودي به حياط اصلي به ش��کل ايواني به طول 9/7
و عرض  5/4متر در جبهه جنوبي حياط اصلي بنا ش��ده اس��ت .در دو طرف
اي��وان ورودي دو تاالر وج��ود دارد که هريک پنج در به حياط قصر دارند.
ارتفاع هر دو تاالر  5/20متر اس��ت .در باريکه کناري هر دو تاالر دو اتاق
مس��تطيل ش��کل قرار دارد که اين اتاق به تاالرها راه ندارند و مخصوص
خدم��ه بودهان��د .نظير اين اتاقها در جبه��ه جنوبي حياط نيز وجود دارد که
به تاالرهاي جنوبي راه دارند .كاروانس��راي تاريخي عينالرشيد ،در پارك
ملي كوير و به فاصله دو كيلومتري قصر بهرام قراردارد و مانند قصر بهرام
مربوطبهدوران صفويهاست.س��اختاراصلياينبناآجرياس��ت.دركنار
اين كاروانسرا يك آبانبار فروريخته قراردارد و در تپه مجاور آن چشمه
عين الرشيد كه آبشخور جانوران منطقه از قبيل بز و آهو است .كاروانسراي
عينالرشيد در گذر زمان آسيبهاي فراواني ديده ،به طوري كه بيشتر سقفها
و پوششهاي آن ريخته است.
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مدرس��ه ،دو صحن فوقانی و تحتانی و حجره های محل س��کونت طالب و گنبد
آجری با ش��کوه و گلدس��ته های دو طرف آن خود نمایی می کند .عالوه بر این
دو حیاط خلوت ،آب انبار بزرگ ،شبس��تان دیگری در پش��ت گنبد ،ساختمان
مسجدی که در جنب گنبد واقع است و محراب کاشی کاری واقع در شبستان
جنب گنبد که در حقیقت مجموعه ای است از هنرهای کاشی کاری ،گچبری،
کتیبه نویسی ،مقرنس کاری ونقاشی ،از متعلقات این بنای عظیم است .مسجد
آقابزرگ از نظر پالن جزء مس��اجدی اس��ت که سه شبستان دارد و نکته مهم
وقابل توجه در این محل ،تلفیق مس��جد و مدرس��ه است .تمام بنا با آجر ساخته
شده و تزئینات به کار رفته در آن جذابیت خاصی به این بنا بخشیده است.

محمد علي بهوند يوسفي  -رامهرمز

		
قهرمان واقعي کسي است که سبب خوشي ديگران ميشود

تقريبًا  250متر طول دارد .تعداد برجهاي ديده باني آن  14عدد بوده که يکي
از آنها و قس��متي از حصار قلعه بر اثر طغيان و منحرف ش��دن مسير زايندهرود
تخريب ش��ده اس��ت.اين ارگ ،دو دروازه شمالي و جنوبي دارد و ابنيه تاريخي
متعددي را در خود جاي داده اس��ت که از جمله آنها ميتوان به س��ه مس��جد،
حمام قديمي ،دوقلعه خان نشين و بازار اشاره کرد.
دربازارارگ،کارونسرا،آسيابومغازههاينجاري،قصابيوسلمانيوجود
داشته که امروزه آثار آنها به جا مانده است .قسمتي از آب رودخانه زاينده رود
از ضلع جنوبي خارج ميشده و مجددًا به رودخانه زاينده رود ميپيوسته است.
ارگ قورتان تنها قلعه خش��ت و گل جهان اس��ت که هنوز مسکوني است و در
آن زندگي ميکنند.در ضلع شمال غربي ارگ و در حاشيه رودخانه زاينده رود
کبوترخان��هاي خودنمايي ميکند ك��ه معماري آن با معماري کبوترخانههاي
ديگر بس��يار تفاوت دارد،به طوري که نماي بيروني کبوترخانهها صاف است
و فشار کمتري را تحمل ميکند ،ولي اين کبوترخانه در نماي بيروني خود 12
سيلوی هاللي دارد که هرکدام از اين سيلوها کار يک پايه را براي اين بنا انجام
ميدهند.ارتفاع آن  15متر و قطر آن  12متر است.

قصر يا کاروانسراي عين الرشيد

