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 که دارند فردي به منحصر معماري که دارد وجود هایی ساختمان و ها مکان برخی ایران کنار و گوشهدر     

 و مهمانان براي مهمتر ان از و کشور داخل مردم براي هم گردشگري ي جاذبه به تبدیل میتواند روزها این

مکان ها و ساختمان هاي قدیمی هستند که کمتر شناخته شده  در این بین برخیگردشگران خارجی باشند. 

که یکی از شگفت » والشان«هاي کبوترخانه نظیر برجیاب و بیي کماند از این جمله می توان از مجموعه

. شهراست،نامبردشهرستانخمینی اسالمی واقع در استان اصفهان و در نزدیکی – انگیز ترین معماري هاي ایرانی

 (فؤاد شمس)

یکی از شاهکارها و زیبایی هایی که در سطح محالت شهر درچه دیده میشود، برج هاي کبوتر به      

خصوص در محالت دینان و والشان است. در ساختمان این برج ها از خاك رس و خشت که به وفور در 

فاکتور مهم برج، سبک معماري، تهویۀ داخل برج، روشنایی  5منطقه وجود دارد استفاده میشده. همچنین به 

 )59، 1387داخل و ورود و خروج کبوتران توجه خاصی میشده است.(براتی، 

م نوازي دارند و از دیر باز کاربري شاین کبوتر خانه ها که نماي زیبا و چبرترینها به گزارش خبرنگار     

 هب است معروف که ايطقهمن زسرسب و زیبا فضاي در رودزاینده ي رودخانه هاي مختلف داشته اند در نزدیکی

مانده اند این در  ناشناخته ایران هنري مظاهر از بسیاري مانند یایران ي ها کبوترخانه.اند قرارگرفته درچه

حالی است که این برج هاي زیباي کبوتران به عنوان زیرساخت تاسیسات کشاورزي در بسیاري از نقاط 

 د.استان اصفهان دیده می شونایران خصوصا در همین

 
هاي دست بشر به نام برج با ورود به والشان تعداد زیاد و متمرکزي از جالب ترین و زیباترین ساخته     

کبوترخانه ها، یکی از تدابیر قابل تامل درامر  .هاي کبوتر خانه یا همان کفتر خانه ها مشاهده می شود
دهد که با پناه دادن به ر و معماري مردمانی را نشان میکشاورزي در فالت مرکزي ایران است و اوج تفک

کبوتران و حفاظت از آنان در برابر پرندگان شکاري و سایر جانوران درنده، از فضوالت آنان براي تقویت 
 .بردند، بدون آنکه زیانی به محیط زیست و کشاورزي خود وارد کنندهاي زراعی خود بهره میخاك زمین

 
هاي والشان هاي کفتر خانه قابل مشاهده است، اما خصیصه متفاوت برجاصفهان برج در سرتاسر استان     

اي نزدیک به همدیگر است و برج باقی مانده این روستا در فاصله 20برج از حدود  12آن است که تعداد 
 (فواد شمس).هاي سرسبز کشاورزي را در بین خود محصور کرده استجریب از زمین 15حدود 



 
بینیم هاي مسکونی میها را در محاصره میان ساخت و سازدر محالت مسکونی روستا برخی برجبا گذري      

برخی . هاي کشاورزي قرار دارد، در حال تخریب تدریجی استهاي دیگر که در زمینو تعداد زیادي از برج

هاي اخیر سالطول ها به طور عمدي توسط برخی مالکان براي افزودن به زمین زیر کشت و... در برج

 .(گزارش ایسنا)تخریب شده است

 

 والشان

شاید کمتر کسی اسم والشان را شنیده باشد. اما این روستاي زیبا که کبوترخانه هاي ان در نوع خود در      

ایران کم نظیر است یکی از روستاهاي استان اصفهان در مرکز ایران است. جمعیت این روستا بر اساس 

فر است. اگر بخواهیم ادرس دقیق تري از این روستا بدهیم باید ن 7000آخرین سرشماري ها 

 هتابع روستاهاي از یکی روستاي والشان که .کیلومتري جنوب غربی اصفهان قرار دارد 15والشاندر بگوییم.

با دو شهر زازران و قهدریجان از توابع شهرستان  غرب جنوب و غرب از شهراست خمینی شهرستان ي

شهر محسوب بر اساس تقسیمات فالورجان همسایه است و به عنوان آخرین نقطه درجنوب شهرستان خمینی

 از یکی امروزه که اصفهان غرب جنوب کیلومتري 12 در که "والشان".کشوري جز بخش شهردرچه است

شود.برخی معتقدند والشان در اصل از محسوب میاشیه زاینده رود ح در درچه زیباي و ساحلی شهر محالت

نام بالش اول اشکانی گرفته شده است و در ابتدا بالشان یا بالشگرد تلفظ می شده است و بنا بر همین قول 

 .این روستاي باستانی شکارگاه این پادشاه بوده است

 
 

 اسالمی–کبوتر خانه شاهکار معماري ایرانی 

 
هاي ها، که در زبان محلی کبوترخان نیز گفته می شود، ساختمانکفترخانهها یا کبوترخانه     

 دیگر و کبوترها کود گردآوري براي ها کبوترخانه .اند شده ساخته استوانه شکل به معموالً که هستند قدیمی

کود کبوتر در گذشته استفاده هاي بسیاري در صنعت  .بودند امده فراهم کشاورزي مصارف جهت پرندگان،

. است بوده باروت ساخت و سازي چرم در دباغی صنعت کاربردهاي کود کبوتر درو کشاورزي داشته است 

 .بود کرده وضع ها کبوترخانه بر سنگینی نسبتا مالیات صفوي عباس شاه دلیل همین به



 اینکه هم و هستند زیبا هم شده استفاده گچی و آجري قطاربندي تزئینات در درون و نماي بیرونی آن از     

 به قوس ایجاد مانند دیگري ي رفندهات چندقلو و مکعبی هاي برج در ولی  .شود برج داخل به مارها تردد مانع

اگهانی به پرواز در می آیند که این امر ن طور به میکنند خطر احساس ناکبوتر که زمانی و شده انجام داخل

موجب ایجاد ارتعاشی داخل برج می شود و براي رفع این مشکل، عالوه بر ساختن یک طبقه در میانه برج، 

ا طول برج کاهش یافته تا ضمن استحکام سازه از طاق هایی بین استوانه خارجی و داخلی ایجاد کرده اند ت

 .ارتعاشات نیز جلوگیري می کند

 
نوارهاي گچی اطراف دیوار، تله مارگیر، گنبد کنگرهاي و طاق بندي با گچبري هاي خاص از دیگر      

این خوش نشان از میزان دقت معماران ایرانی و مسلمان دارد. قطر  .ویژگی هاي دیگر برج کبوترخانه است

راخهاي ورودي کبوتران به داخل برجها به اندازه اي ساخته شده است که تنها کبوتران می توانستند وارد سو

 .آن شوند و پرندگان مهاجم قادر به ورود به داخل آن نبودند

 
در کل باید گفت که معماري داخلی کبوترخانه ها استثنایی است. عظمت این بناها هم به سبب      

ه سبب تنوع در فرم اعجاب برانگیز است و این بناها مانند سایر آثار معماري گستردگی و شکوه و هم ب

 .ایرانی هم از عملکرد اقتصادي کاربردي است هم از الظ شکل ظاهري بسیار زیبا و چشم نواز

 
عملکرد اقتصادي کبوترخانه ها در گذشته بر کسی پوشیده نیست زیرا این مکانها زمانی کارخانه ساخت      

کود جهان شناخته می شدندمعماري زیباي کبوترخانه هاي ایرانی همراه با عملکرد اقتصادي آن مرغوبترین 

 .یعنی کارخانه ساخت مرغوب ترین کود شناخته شده در جهان بر کسی پوشیده نیست

 
 و است اصفهان  استان در درچه و  والشان منطقه در کبوترخانه ها از تجربیات ارزنده کشاورزي سنتی     

 بی پرندگان از حمایت لحاظ به هم کبوترخانه برج.  است کارمیرفته به ها روش این مه میبد و یزد در  البته

 پناه و هم به جهت استفاده اي که در گذشته از کود آنها براي کشاورزان می کردند قابل توجه است

 از .است متفاوت پانصد و هزار تا هزار از آنها ظرفیت و است عدد 25 بیشاز  برج هاي کبوترخانه والشان

 مرسوم سالمی مطرح است. در گذشته در والشانا و ایرانی مهندسی شاهکار انعنو به معماري و مهندسی نظر

 برج یک سالی جمعی دسته صورت به روستا اهالی با باید کند، ازدواج داشت قصد هرکس که بوده

  .نماید احداث کبوترخانه



 
در گذشته کشاورزان ظرفی حاوي شیر در کنار برج قرار می دادند که در میان حاقه هایی از آهک بود.      

به قصد خوردن شیر، پوست بدنش به آهک آغشته می شده که همین باعث مسمومیت و  هنگامی که مار

مرگ مار می گردید. برخی از برجهاي کبوترخانه مثل برج دستگرد داراي نوار گچی به ساختمان برج یود نا 

 .مار نتواند از دیوار برج به داخل النه کبوتران نفوذ کند

 
مار عاشق خوردن ماست است، ظروف سفالینی که دهانه باریک  در درچه رسم بود که چون می دانستند     

را از ماست پر می کردند و در کف برج دفن می کردند. پس از ورور مار به داخل برج، مار به داخل کوزه 

رفته و از ماست می خورد ولی در مراجعت دیگر قادر به خروج از کوزه نبود جون پس از حوردن ماست، 

 .میشد پیدا کرده و با این ترفند مار به تله افتاده و کشتهبدن او افزایش حجم 

اند، به دلیل تجمع در یک این آثار تاریخی که به قطعا از دوران قاجار به بعد در این روستا ساخته شده     

 .(فؤاد شمس)هاي گردشگري و اشتغال زایی شهردرچه استمکان خاص یکی از بهترین ظرفیت
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 نماي داخلی برج کبوتر

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 



 


