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 ساخته هیارگ در دوره سلطنت سلسله زند نیقرار دارد. ا رازیدر مرکز شهر ش یخان میارگ کر

ان عنومکان را به نیخود و ا تختیرا به عنوان پا رازیخان زند ش میکر نکهیاست و پس از اشده

 یمعروف شد. در زمان سلطنت سلسله پهلو یخان میخود انتخاب کرد، به ارگ کر یمکان زندگ

بزرگ اکنون  یبنا نیاست. ابه آن وارد شده ییهابیعنوان زندان استفاده شد که آساز ارگ به

کار  شیو از چند سال پ شودیاداره م رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ راثینظر سازمان م ریز

 ارگ یبنا. ردیس مورد استفاده قرار گبزرگ فار موزهاست تا به عنوان بنا آغاز شده نیمرمت ا

 است. یو نظام یمسکون یاز دو معمار یبیترک

برخوردار  یها از ظرافت خاصشده، آبنماها و باغچه ینقاش یهاو اتاق هاوانیارگ با ا یبخش درون 

در دو طرف  یو شش اتاق مسکون وانیا کی یدارا کیاست. سه ضلع شمال، جنوب و غرب هر 

ه چهارگان یو بارو برجاست.  یخدمات امکانات یو برخ یشامل حمام خصوص یقآن است. ضلع شر

. ضخامت اندبنا را بر عهده داشته ینقش دفاع زیکه سابقاً دور آن حفر شده بود ن یبه انضمام خندق

و از آجر ساخته  باشدیمتر م ۲۱ زیها نمتر است. ارتفاع برج ۲۱متر و در باال  ۳ هیدر پا وارهاید

 اند.شده

 یهااز جاذبه یکیخاطر نیکج شده بوده و به ا زایارگ مانند برج پ نیچهارگانه ا یهااز برج یکی 

مورد  یو مهندس یبرج به لحاظ فن نیا یشدگ. روند توقف کجآمدیبه حساب م رازیش یگردشگر

متر است که  ۲۱کنگره دار  یوارهاید یو بلند ستیبنا آجرکار نیا رونیب ینما .قرار دارد تیاهم

 اریبس یهاجان پناه وارید یهادر قسمت لبه .است برپا شده یمتر ۲۱برج  کیدر هر گوشه 
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. دشویها محدود ماتاق یداخل یبه نما هاندارد و تن یادیز نییتز یدر محوطه داخل یظاهر بنا حت

 تیقابل یداخل یامدن از فضا رونیو بدون ب شودیها از قسمت داخل به هم مرتبط ماتاق یتمام

و د نیراهرو مانند ب یفضا کیاست و تنها  گریکدی یها کامالً روبرواتاق یوآمد دارند.ورودرفت

در ارگ وجود که هریک برای فصل های مختلف سال  نیشاهنش. چند اتاق فاصله انداخته است

 توجه به مراسم های سلطنتی تعبیه شده اند. با  و 

ارگ جزو  حماممعماری هر یک از اتاق ها و شاهنشین ها بسیار زیبا و منحصر به فرد است .

ورد م یو جهت استحمام خانواه سلطنت باشدیم رانیسبک در ا نیبا ا یاختصاص یهاحمام نیاول

کو مکان چهار س نی.در اباشدیآن م نهیاول ورود به حمام سرب قسمت. استگرفتهیستفاده قرار ما

 جهت نشستن و لباس کندن دارد. 

 

  : سعیده جاللیگردآورنده  

 عکس: گالری همراه انگلیسی به زبان به مطلب لینک 
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