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اهل کاشانم - روزگارم بد نیست..." شعری است که سهراب سپهری شاعر معاصر ایرانی راجع به شهر زادگاه خود سروده"

.است

.این شهر در استان اصفهان در مرکز ایران واقع شده است و دارای آب و هوای گرم و بیابانی می باشد

شهرت شهر کاشان به مراسم گالبگیری آن است، که هر سال در فصل بهار برگزار شده، در طول آن گل های سرخ جمع

.آوری شده و همراه مراسم خاصی از آن عطر گالب تهیه می شود

.گردشگران زیادی برای تماشای این مراسم، هرسال در این شهر گردهم می آیند

از ویژگی های شهر کاشان، معماری خاص آن است، که شامل کاروانسراها، مساجد، عمارت ها و حمام های عمومی قدیمی و

."مشهور ایران می باشد و مهمترین آنها عبارت اند از "مسجد و مدرسه آقا بزرگ" و "خان�ٔ بروجردی ها

.شهر قدیمی کاشان را دیواری بلند محصور می کرده و رفت و آمد به درون شهر توسط چند دروازه صورت می گرفته

.باغ "فین" از معروف ترین فضاهای سبز کاشان است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است

این باغ همان جایی است که به دستور ناصرالدین شاه درسال ۱۸۵۲ میالدی، صدر اعظم معروف ایران "امیرکبیر" را در حمام

.آن به قتل رساندند

.این باغ دارای درختان سرو و چنار کهنسال با صدها سال قدمت می باشد

قالی کاشان، در میان هنرهای دستی و به خصوص فرش دستباف جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد، و جلوه گاه اندیشه

.های لطیف انسانی است

.زیگورات "سیلک" واقع در تپه های سیلک کاشان به عنوان قدیمی ترین زیگورات جهان شناخته شده است

.زیگورات ها عبارتند از معابد عظیم تمدن بین النهرین، که به صورت برج هرمی شکل بنا می شدند

.اشیاء و سفالینه های به دست آمده از سیلک را می توان در موزه های مشهور جهان و ایران مشاهده نمود


