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پژوه نامه کاشان ،شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان  ،1۹۳۱ص۹ا۹1

باغ تـاریخی
عبـاسآباد نطنز
*

سید محمد بهشتی
**

سارا آالدپوش
چکیده:

در اواخر قرن دهم هجری قمری ،با آغاز حکومت شاهعباس اول و انتخاب اصفهان بهعنوان پایتخت ،جلوهای از
باغهای تاریخی در مناطق ییالقی مجاور این شهر نمود پیدا کرد .باغ تاریخی عباسآبااد ننناز نیاز از آن گوناه
است .پیدایی باغهایی اینچنین ،بهمنظور ایجاد تفرجگاه تابستانی و همچنین اقامتگاه موقت شاه و همراهاان
طی سفر از مسیر اصفهان به مقاصدی چون شمال کشور بوده است .پژوه

پی

در

رو براسااس منااب ی ازجملاه

اسناد مکتوب تاریخی و تصویری ،کتب ،نسخ خنی و نیز منال ات میدانی شکل گرفته است .از مراجا پایاهای
که نگارندگان از آن بهره جستهاند ،میتوان به منال ات میدانی کالیس و سفرنامۀ دن گارسایا دسایلوا فیگاواروا
اشاره کرد .این جستار در پی خوان

بستر باغ بهمنظور شناخت بهتر اثر تالش کرده و نتایج آن در فهم دقیقتار

راهگشا بوده است .آنچه از شواهد تاریخی برمیآید ،ساختار بستر باغ است که قریهای متشکل از بااغ ،مازار ،
م دن ،قبرستان و قل ه را مشخص میکند .قل ه نق

سکونتگاه اولیۀ ساکنان عباسآباد را داشاته اسات کاه باا

مهاجرت اهالی عباسآباد به روستای صالحآباد ،زمینهای برای متروک ماندن این مکان فراهم مایشاود .در ایان
مقاله ،به جایگاه ییالقی و میراث کشاورزی نننز با توجه به بازتاب آن در این باغ تاریخی توجه شده اسات کاه
* دانشیار مرکز آموزش عالی میراثفرهنگی

** کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتت هتای اتاری،ید دانشتگاز آزاد استومی واحتد امترای مرکتزی/

باغ تاریخی
عباسآباد نظنز

aladpoush@yahoo.com
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زراعی با حصارهای جداگانه است که دالیل شکلگیریشان مورد بررسی قرار گرفات .از آنجاایی کاه از بااغ
عباسآباد در متون تاریخی کمتر سخن رانده شده است ،به بررسی راههای منتهی به بااغ در دو دورۀ صافوی و
قاجار پرداخته شد .در این پژوه  ،نحوۀ آبرسانی و همچنین شناخت گونههاای گیاهاان بااغ باا نگااهی باه
اسنادی از مکاتبات مالکان باغ و سازمان اوقاف موردمنال ه قرار گرفت.
کلیدواژهها :باغ ایرانی ،باغ عباسآباد ،نننز ،دورۀ صفوی.

مقدمه
باغ عباسآباد نطنز که با عنوای کوشک ااری،ی عباسآباد به شمارز ثبت  2885به اتاری 1381/3/52
در فمرست آثار ملی درجشدزد از اموک شازعباس اول بهشمار میآمتدز استت کته در ستال 1112ق
موقوفه اعوم میشود و در دورۀ قاجار به مالکیت میرزا محمدحسین معاوی دیوای درمیآید .در ستال
1355ق1583/شد براساس وقفنامهای که موجود استد ایتن مللتک اوستی میترزا محستن معتاوی
دیواید مجدداً وقف میشود.
با نظر به شکلگیری باغ در خارج از شمرد هدف از بیتای ننتین موعتوعید بازشناستی الگتوی
صفوی باغهای برویشمری است .افزوی بر ایند اهمیت طتر ایتن موعتوی بیشتزر از جتایی آ تاز
میشود که دکزر آیتزادز شیرازی در نامهاید از د د ۀ خود نسبتبته احیتای بتاغهتای اتاری،ی در
نقاط م،زلف کشور س،ن میگوید و عرورت اوجه به آیها را یادآور متیشتود «درخواستز ایتن
است که فرصزی است که بسیاری از باغهای ایرانی ایرای را آیه در دورانی که فضا برای گردشتگر
جستوجو میکنی د زندز سازی  »...و در ادامه به باغهای ااری،ی نطنز اشارز میکند «باغ اتاجآبتاد و
عباسآباد نطنز با م،زصر سرمایهای روبهراز میشود ».ازاینرود این جسزار اوشی در جمت بازنمتایی
ارزشهای مغفول این باغ ااری،ی است اا گامی در راسزای شناسایی و حفظ اینگونه آثار ارزشتمند
برداشزه شود.
 .۱نطنز ِییالقی ،نطنزِ شکارگاه
آنچه امایل شاهای صفوی را به ناحیۀ نطنز اوجیه میکندد گسزرۀ اقلیمتی و جغرافیتایی آی از حیت
وجود شکارگازها و مناطق ییوقی و نیز مزیتل همجواریاش با اصفمای ِپایز،تت صتفوی استت کته
زمینهای را برای بنیای باغهای سلطنزی نوی عباسآبادد ااجآبتاد و بتاغ حترم یتا خترم کته افرجگتاز
اابسزانی زنای خاندای ستلطنزی بتود (اعظت واقفتید 1331د ج )111 1پدیتد آورد .اهمیتت ِجایگتاز
جغرافیایی این ناحیه را میاوای بهلحاظ وفور آب منشتع از کترکک کتوز دانستت کته بتهابت آید
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سرسبزی و آبادانیاش را در دل کویر در پی داشزه است .میترزا محمتدباقرد شتاعر دورۀ صتفویهد در
اوصیف شمر نطنزد از سریای آب در جایجای شمر س،ن میراند و آنگاز با برجسزه ساخزن مظتاهر
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حاصل آن گونهای از باغ ایرانی با طرح باغامزرعه را نشان میدهد .این طرح مرکب از باغ رسمی و زمینهاای

کجا همچوی نطنتز متا مکتانی در جمتای باشتد

که در هر کونۀ آی نشمۀ حیوای روای باشتد

برد میراث نتوی همستایه نیتک افزتاد در عتال

اوای گفزن که خاکش آبروی اصفمای باشتد...

گشادز عقد دل باشد اندر روی صحرایش

نهانما کوزهایش جای عیش میکشای باشتد

بگو باقر ختدایا دور دار از نشت بتدبینش

که شاید از دعایت کوز و دشزش در امتای باشتد
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طبیعی آی یعنی کوز و دشتهایشد نقش افرجگاهیاش را اداعی میکند

(هماید 1381د ج)158 5
اشاراای که در مورد نطنز به جمتت ختوبی آبوهتواد سرستبزید بتاغهتا و فراوانتی میتوزهتای

بیبدیلش از مورخای و سیاحای برجای ماندز استتد کت نیستزند .ملتا عبتدالباقی نماونتدی در متثثر
رحیمید شرحی از سب اقامت موالنا حیدری شاعر ه عصر شازعباس اول در این ناحیته متیدهتد
«در نظر [نطنز] عراق که در آبوهوا و نزهت و با ات و آب روای در رب مسکوید ثتانی نتدارد و از
ایت وفور فواکه و اثمار یر مکرر در عراق و خراسای بیمثل استد اوطن اخزیار نمود» (نماونتدید
1331د ج .)1332 3افزوی بر ایند مادام دیوالفوا از زیبایی نطنز و الکساندر اشزال از باغهتا و متزاری
آباد آی در قری نوزده میودی متیگوینتد (دیوالفتواد 35 1331؛ عتاطفید  )513 1331و بته طتور
مش،صد حسین قلیخای نظامالسلطنه مافید از ییوقی بودی دو منطقۀ عباسیآباد [عباسآبتاد] و اتاج
خااوی [ااجآباد] س،ن راندز است (نظامالسلطنه مافید 1315د ج.)132 1
آنچه مسل است اینکه شازعباس اول به عزم شتکار جررگتهد بیشتزر بته منتاطق شتمالی ایترای و
خراسای و بهمنظور شکار پرندگاید به نواحی حومۀ اصفمای و کاشتای مثتل لنجتای و نطنتز عزیمتت
مینمود (فلسفید 1331د ج )388 1که البزه ظمور باغهای رسمی بهعنوای افرجگاز و منزلگتاز شتکار
را در پی داشت .در مزن زیرد هدف از اقامت وی بدین گونه ابیین میشود
«و در آی اثنا شاز ج جاز شازعباس صفوی به طریق سیر و شکار بته آی ملتک آمتد» (نماونتدید
1331د ج.)332 3
ننین بهنظر میرسد که نهانما ناحیۀ نطنز در مسیر سیر شاز به مازندرای بمشتنشای موردعنایتت
قرار میگرفتد بلکه بهعنوای مقصدی برای اقامت کواازمدت اعیین متیشتد .در روزنامتۀ ملتاجولد
مدت اقامت دزروزۀ شازعبتاس اول در ستال 1112ق بته جمتت شتکار و بازگشتت مجتدد وی بته
پایز،ت آوردز شدز است «در اوایل جمادیاالول مزوجه نطنز شتدند بته عتزم و شتکار و روز دهت
مراجعت واق شد» (منج د .)125 1311
در احیاءالملوک نیز به سفر نندروزۀ گنجعلی خاید حاک وقت کرمای در زمای شتازعبتاس اولد
در فصل پاییز از دارالسلطنه به نطنز و کاشای بهمنظور افرج و شکار و حضور دوبارزاش به پایز،تتد
شرحی بیای میشود (سیستزانید 331 1383تت .)333همچنتین در متواردید مقصتد شتاز بتهجانت
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دور گشزن از راز اصلی) اخزیار میشد اا از مواه

این نواحی بمرزمندی حاصل گتردد .درمتزن زیتر

از باغ ااجآباد که در مسیر شاهی اصفمایت فر آباد ه قرار میگرفتد یتاد متیشتود «نتوی ختاطر
همایوی را از همه جمزی فرا ت حاصل بودد اصمی این عزیمت نمودز ه عنای دولت و هت رکتاب
اقبال روانۀ مازندرای بمشتنشای گردیدند و بهعلت آنکه به فصل معین که هنگتام خوشتی آی ملتک
است مدای ماندزد قرار یافت که از دارالمؤمنین کاشتای و قت و ری بته آهستزگی شتکارکنای روانته
شوند ...و در باغ بمشت بنیاد ااج آباد نند روز بته جمتت ستیر و شتکار و افترج آی گلتزار اوقتف
فرمودز» (وحید قزوینید 133 1383ت.)131
در این میاید هنگامی که مورخای و سیاحاید خاصه در مناب معزبری نتوی عتال آرای عباستی و
روزنامه ملاجولد شترحی از صتید و افترج پادشتاهای صتفوی در منطقتۀ نطنتز متیدهنتدد از بتاغ
ااری،یای نوی عباسآباد کمزر س،نی به میای آوردز میشود؛ ازاینرو بهنظر متیرستد وصتفی کته
شارحای در دو دورۀ صفوی و قاجار از رازهای اراباطی اصلی و فرعی منزمی به اصتفمای و کاشتای و
دالیل گزینش و قدمت آیها بهدست میدهندد اا انداززای در بیای علل عدم گذر از این بتاغ صتفوی
راهگشاست.
 .۲کنکاشی در خط سیر سیاحان در گذر از نطنز
 .۱ .۲بررسی مسیرهای منتهی به باغ در دورۀ صفوی
پادشاهای صفوی بهواسطۀ عوقۀ وافرشای به شمال ایراید بهویژز فر آبادد مسیر ااری،ی میایبری را
از اصفمای به این ناحیه پیریزی کردند .این رازد از منزلگاز دنبی آ از شدز و با گذر از کاروانسرای
قصر بمرام و عین الرشید در میای گرمسارد امزداد مییافت و به ساری منزمی میشد .با نگاهی به
نقشۀ امیهشدز اوسی ولفرام کویکد عباسآباد را با فاصلهای از این خی سیرد میاوای مشاهدز کرد
که درواق در مسیر نطنزت کاشای جای دارد (نقشۀ 1و)5؛ ازاینرود اگر باغ در امزداد این محور
1

میبودد بایسزی راز طوالنیار پیمودز میشد .ننایکه از نقشۀ پیزرو دال واله

(نقشۀ Alai, 2010: ( )3

 )231که در سال  1112میودی مقاری با دورۀ صفوی ارسی شدز و در آی منزلگازهای این مسیر
مش،ص شدز است دریافت میشودد باغ ااجآباد در امزداد این راز عومتگذاری شدز استد اما
نشانی از عباسآباد وجود ندارد .از مطال

فوقد میاوای ننین برداشت کرد که عباسآباد در مسیر

شاهی قرار نداشزه استد ننایکه در مناب ااری،ید اشاراای که به گذر از باغ شدز ک شمارند؛ از آی
جملهد در کزاب ایرای در زمای شاز صفی و شازعباس دومد ذکر آی رفزه که شاز صفی از اصفمای
بهمنظور شرکت در مراسمی به مناسبت عاشورا رهسپار دولتآباد شدز و سپک از راز نطنز و
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عباسآباد به کاشای رسیدز است .فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شازعباس اول ه در طی حرکزش
از اصفمای به سوی قزویند با گذر از باغ عباسآبادد اصویری از آی ارائه میکند .وصفی که وی از
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مازندرای بودزد اما اا رسیدی زمای مناس

برای اقامت در آی خطهد مسیر نطنز و کاشای (بتا اوجته بته
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محور ااجآباد به این باغ بیای میکندد راهی کوهسزانی و اپهماهور و بایر است که بهنظر میرسد
نشای از فرعی بودی این مسیر دارد «سراسر راهی که در پیش داشزی د قوزدار و کوهسزانی بودد اما
ننای وسی که یک ارابه بهخوبی میاوانست در آی حرکت کند ...دو روز از این اپهماهورها
میگذشزی و سه روز دیگر نیز میبایست در جادزای مشابه راهپیمایی کنی  .بیشزر راز بایر و ل یزری
بود» (فیگوئرواد .)531 1313
بنابر آنچه اظمار شدد بهنظر میآید خی سیر منزمی به عباسآبادد گذرِ محلی ِپیچوخ و دشتواری
بودز است که در محور شاهی اصفمایت فر آباد قرار نمیگرفتت و از اهمیتت کمزتری نستبتبته راز
شاهی برخوردار بودز است.
 .۲ .۲بررسی مسیرهای منتهی به باغ در دورۀ قاجار
آنچه از مطالعۀ سفرنامههای دورۀ قاجار برمیآیدد این است که دو مسیر اصلی از کاشای به اصفمای

منزمی میشد که یکی از قمرود و دیگری از شمر نطنز عبور میکرد .هریک از این خطوط دارای
ویژگیهایی بودند که بنا به وععیت اقلیمی و جغرافیایید موردگزینش مسافرای قرار میگرفت .گذر
از مسیر قمرودل کوهسزانی و مراف در فصل زمسزاید بهسب

وجود برفد امکایپذیر نبود و حرکت

قشوی را به همراز اجمیزات و اوپ،انهد دنار مشکل میساخت .از دیگر سود بمرزمندی از هوای
مطبوی آی خطهد وجود ناپارخانه و کوااهی مسیر ازجمله مزیتهای آی بهشمار میآمد؛ ازاینرود
مسافرای را در اابسزای به ادامۀ سفر در این محور ار ی

میکرد .گذر دیگرد کاشایت نطنزت اصفماید

راهی زمسزانی با پیچهای فراوای و نسبتبه مسیر قمرود طوالنیار بود.
آنچه از خوانش آبادیها و روسزاهای محور اخیر در سفرنامهها بهدستت آمتدد بتا ایتن نظتر کته
عباسآباد در امزداد مسیری فرعی قرار میگرفزه استد هم،وانی مییابد .شر ایتن مستیر از کاشتای
ننین است کاشاید ابوزیدآبادد خالدآبادد بادرودد کزاید دسزگردد خفرد جاریاید نطنتز (افشتارد 1325د
ج181 13ت .)182از خالدآباد و بادرود محتوری دوگانتهد یکتی بته ستمت جنتوب شترق از طریتق
اردسزای به کرمای و یزد میرسید (نراقید  )553 1318و دیگری به نطنز منزمی میشد .عتووزبترایند
راز خالدآباد به کاشای با وجودی که نسبتبه مسیر عباسآبتادد از مستافت بیشتزری برختوردار بتودد
بهدلیل همواریاش در عبور کالسکهد در اولویت قرار میگرفت که در کزاب دو ستفرنامه از جنتوبد
جزئیااش بدین گونه نقل شدز است «فاصلۀ نطنز به کاشای از راز کالسکه که قشوقی استت نمتاردز
فرس و از راز عباسآبادد ییوقی سیزدز فرس است» (آل داوودد  .)513 1333و در ادامه مینویستد
«در امام طول این رازد یعنی از نطنز الی خالدآبادد کالسکه بیمانعی و خرجی حرکت نمایتد» (همتای
 .)513سایکک نیز که در اکزبر  1831با عبور از روستزای هتنجن در مستیر نطنتزد از فاصتلهای دورد
روسزای عباسآباد را وصف میکندد بنابراین بهنظر متیرستد از مستیر دیگتری کته احزمتاالً همتای
گذرگاهی است که ذکر آی در باال رفتد راهی نطنز شدز باشد.
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است که بهدلیل سفر به کاشاید بیشزر مورد اردد قرار میگرفزه و در اابسزای با اوجه به منظر راز
قمرودد مسافر کمزری از این محل عبور میکردز است .نیز بهنظر میرسد مسیر هموار خالدآباد و
بادرود بیشزر مورداوجه قرار گرفزه است.

نقشۀ ( :)1باغ تاجآباد در مسیر راه شاهی اصفهانا فرحآباد ()Kleiss, 1994: 289

پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱
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نقشۀ ( :)2باغ عباسآباد با فاصلهای از راه شاهی اصفهانا فرحآباد ()Ibid
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نقشۀ ( :)۹باغ تاجآباد در مسیر اصفهانا فرحآباد عالمتگذاری شده است .باغ عباسآباد در مسیر مجاور این مسیر
قرار دارد (.)Alai, 2010: 231

 .۳قریۀ عباسآباد
عباسآباد با عنوایهایی نوی باغد قریهد مزرعهد شکارگاز عباسی و بتاغ شتکارگاز آوردز شتدز استت.
ازجمله کز

صفوی که عباسآباد را «باغ» نام میبردد عال آرای عباسی استت .استکندربی

ارکمتای

در ب،ش «ذکر آثتار خیتر و انشتاء و احتداث عمتارات»د فمرستزی از موقوفتات شتازعبتاس اول را
برمیشمارد که نام باغ عباسآباد در پی ااجآباد و بتا حتدود منطقتهای مشت،ص آوردز شتدز استت.
«جمی اموک موروثی و مکزسبی خود را که قیمت عادلۀ آی یکصدهزار اومای بودد وقف حضترات
عالیات نماردز معصوم علیم السوم نمودز ...در نطنز باغ ااجآباد م عمارات درگتاز و باالخانتههتا و
حمام و یرز و باغ عباسآباد مابین نطنز و کاشای( »...ارکمتاید 1385د ج .)1111 3در اجتارزنامتهای
که در اول ممر  1313شمسی انظی شدز استد عباسآباد را «مزرعه» بیتای کتردزانتد «ذیتل الکزتاب
حضور به ه رسانیدند در دار شری مطای جناب مسزطاب اجل عالید آقای حاجی میترزا محمدرعتا
خای شریعزید عضو مزقاعد وزارت جلیلۀ پست و الگرافد دام اقبالته العتالید ستاکن قریتۀ سرشتک
نطنز به وکالت ثابزه حضرت مسزطاب اجل اکترم آقتای خبیرالستلطنهد ستابق دامتت برکااتهد ستاکن
خیابای شازآباد دارالسلطنۀ طمرای و به اجارۀ صحیحۀ شرعیۀ اسومیه دادند به عتالیشتأی عتزتبنیتای
مشمور حاجی بابا خلف مرحوم رعا ساکن قریۀ ننی من اواب و لواحق بلدۀ نطنز امامتت دو دانت
مفروز از ششدان

مزرعۀ عباسآباد ذیل قریۀ ننی جن

شاری کاشای از اواب بترزرود کته مستزغنی

از حدود است». ...

این منطقه ه اکنوی به اس روسزای عباسآباد شناخزه میشود؛ هرنند در کزاب دز هزار میتل در
9

باغ تاریخی
عباسآباد نظنز

9
















دریافت میشودد مبین این نکزه است که قریۀ عباسآباد دربرگیرندۀ فضاهایی نوی قلعهد مزارید بتاغد
بقایای از قبرسزانی در شمال باغ شاهی و معدی بودز است؛ هرنند گمتای آی متیرود کته پیشتینهای
کمنار داشزه باشد ننانچه نام قدیمی روسزای مجاور به آید با نامی اوسزایی (نَنتی) بته ایتن فرعتیه
قوّت میب،شد.
 .۱ .۳تاریخچۀ احداث و مالکیت باغ
شازعباس اول مرکز حکومت خویش را از قزوین به اصفمای منزقل میکند که بته اوستعۀ آبتادانی در

مناطق همجوار پایز،ت همچوی نطنز منجر میشود .ازاینرود پیشینۀ احداث باغهای رستمی در ایتن
ناحیهد بایسزی بین سالهای 331ق اا 1138ق مقاری با دورای حکومت شازعباس اول باشد .از دیگتر
سود با اشارزای که اسکندر منشی به ااری وقف بتاغ عبتاسآبتاد در ستال 1112ق متیکنتدد گمتای
میرود ااری بنیانش به پیش از این زمای و بین سالهای 1111ق اا 1112ق بازگردد و بته گفزتۀ دُی
گارسیا دسیلوا فیگوئروا دو باغ عباسآباد و ااجآباد اا سال 1158قد هنوز مراحل ساخزشای بته اامتام
نرسیدز بود «نیمهش

گذشزه بود که سفیر به با ی رسید ه از آی شاز .این بتاغ کته نمتالهتایش را

اازز کاشزه بودندد نه آرایشی داشت و نه ساخزمانید جز شازنشینی که سفیر در آی منزل کترد ...صتب
روز بعد که سوم ژوئن بودد سفیر در همای ساعزی که روز گذشزه حرکت کردز بودی د از ایتن منتزل
ناساز که عباسآباد نام داشتد بیروی آمد» (فیگوئرواد  .)531 1313همچنین دربارۀ ااجآباد میگویتد
اساس ًا کار احتداث و آرایتش قستمزی از بتاغ ناامتام بتود و در قستمتهتای دیگتر نیتز بتهاتازگی
درختهایی رس کردز بودند» (همایجا).
باغ عباسآباد که در شمار اموک شتاهی یتا خالصته بتودز استتد در ستال 1112ق وقتف عتام
میشود و در عمد حکومت ناصرید از سوی حاک اصفماید به میترزا محمدحستین معتاوی دیتواید
فرزند حاجی محمدبیکد برادر حاج مو احمد نطنزی از علمای بزرگ عصر قاجار و داماد حاج متو
احمد فاعل نراقی افویض میگردد و پک از وید پسرش میرزا محستند مالکیتت بتاغ را بته میترزا
محمتتدخاید ملق ت بتته مفاخرالستتلطنه و نظتتارت آی را بتته دو فرزنتتد دیگتترشد میرزاعلتتی ختتای
(خبیرالسلطنه) و میرزا حستن ختای (معظت الستلطنه) واگتذار متیکنتد (اعظت واقفتید 1381د ج3
518ت 513و  .)522در ااری  11ذیحجۀ 1355ق1583/شد میرزا محسن معاوی دیوای دو دانت

از

مللک مذکور را بر عزاداری حضرت حسین بن علی وقف میکند .ب،شی از وقفنامته بتدین شتر
است «جناب معظ ٌ له طلباً لمرعات اهلل الکری و خالصاً لوجمه العظی د وقف صحی م،لد شترعی
و حبک صری مؤبد ابدی همیشگی نمودند همگی و امامی و جملگتی دو دانت
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م،زص خودشای را از شش دان

مزصترفی ملکتی

مزرعۀ معیّنۀ معلومۀ مدعوز به مزرعۀ عبتاسآبتادد واقت در محتال

اربعۀ نطنز که در محل خود مش،ص و معیّن و محدود به حدود ذیل السّطر است بته رودخانتهد بته
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مزرعۀ کالیجاید به اراعی بادرودد به قریۀ نَنی». ...
 .۲ .۳موقعیت عباسآباد
عباسآباد بهلحاظ موقعیت جغرافیایی در شمال شرقی منطقۀ حفاظتشتدۀ کترکک بتا فاصتلهای 15

کیلومزری از شمال رب شمر نطنز و  12کیلومزری از شمر کاشای در دهسزای برزرود ب،ش مرکتزی
شمرسزای نطنز و در اسزای اصفمای قرار گرفزه است .از یک سو در مجاورت کتوز و از ستوی دیگتر
به دشت میرسد .محور قرارگیری باغ شمال ربیت جنتوب شترقی بتا عرعتی معتادل 33/28311د
طول  21/81213و ارافای  1112مزر است و در جوارش روسزای صال آبادد مزرعتۀ الکتو و مزرعتۀ
عباسآباد جای گرفزهاند.
 .4خوانش بستر و عناصر باغ
ساخزار بسزر مزشکل از باغد قلعهد معدید قبرسزای و مزاری است (نقشۀ  .)1مزاری شمال شرق باغ
رسمی شامل مزرعۀ پایین و میای دشت میشوند و باغ شاهی معروف به باغ باال و باغ بلند نیز در
قسمت جنوبی و در فراز باغ جای دارد (شکل  .)5روسزای صال آباد نیز سکونزگاز ساکنین پیشین
عباسآباد میباشد.

شکل ( :)1منظری از باغ عباسآباد نننز از جادۀ قدیم کاشانا نننز
()Harvard Library, Baroness Marie-Thérèse Ullens de Schooten, 1951-19722

شکل ( :)2منظر باغ عباسآباد نننز از جانب شمال (نگارندگان)
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()Harvard Library, Baroness Marie-Thérèse Ullens de Schooten, 1951-1972۹

نقشۀ ( :)4عناصر فضایی و کالبدی بستر پیرامون و درون باغ (پرداخت شکل :نویسندگان براساس عکس هوایی
سال  1۹۹4شمسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)

 .۱ .4روستای صالحآباد
روسزای نله نی1د نینی یا نَنی که در سال  1315به صال آباد اغییر نام یافتد در درزای مشرف به باغ
2

عباسآباد و در قسمت شمال ربی آید با ارافای  1211مزر قرار دارد .عباسآبادد احمدآبادد کالیجای
و الکو از مزاری این روسزا محسوب میشوند (اعظ واقفید 1381د ج )511 3که دسزرسی به آی از
جادزای در شمال باغ و با پیمودی دو کیلومزر میسر میشود .سکونزگاز اولیۀ ساکنای این روسزاد
قلعهای به نام عباسآباد یا قلعهکمنه در ناحیۀ میای دشت مزرعۀ عباسآباد بودز است که آثاری از
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دیوارنینۀ آی برجاست و در عکک هوایی دهۀ  31شمسید محدودۀ آی قابلشناسایی است .دو
روایت برای نامگذاری نَنی ذکر میشود
در روایت اولد واقفی با اسزناد به گفزههای روسزاییای مبنی بر اینکه ساکنای اولیۀ نَنی که در قلعه
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شکل ( :)۹منظر باغ از جانب شرق
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عباسآباد سکونت داشزهاندد بهدلیل آمادزسازی باغ به هنگام ورود شازد فرصت بازگشت به خانه را
نداشزه و از طرفی مماجرت به این درز در اواخر دورۀ صفویه پک از هجوم محمود افغای باوجود
اشزغال به کشاورزی آنای در زمینهای اطراف باغ سب میگردد اا ساکنای بگویند که زندگی ما
مانند نَنی (نوعی گموارز) در حرکت استد این نام را برمیگزیند (هماید ج.)513 3
روایت دوم مبزنی بر ریشۀ واژۀ ننی است .زمینهتای مستزعد و فراوانتی آب در نطنتزد نشتای از
وجود قدمت سکونزگاهی در این سرزمین دارد که نمودل آی را میاوای در اسامی اماکن این ناحیته بتا
ریشۀ اوسزایی یا شبه اوسزایی در نامهایی نوی ویشزه که کتاموً شتبیه بته الفتظ واژزهتای اوستزایی
است و نسرای و کندز و کالجای و ریسه و خفر مشاهدز کرد .ازاینرود نی در واژۀ نَنی و نیتز در نتام
روسزای نیه در دهسزای ارقرود بهمعنای آب است که کنایه از آبتادی دارد کته مورداوجته آریتاییهتا
بودز است (ممریارد 1385د ج 333 5و 851ت.)855

شکل ( :)4منظر باغ عباسآباد نننز از جادۀ روستای صالحآباد (نگارندگان)

 .۲ .4معدن سرب و روی عباسآباد
در دورۀ صفوید بهدلیل ثبات سیاسی و ایجاد روابی گسزردۀ اقزصادی بتا کشتورهای دیگترد بستزری

برای اسز،راج از معادی فراه آمدد اما بنا به دالیلی همچوی گرانتی نیتروی انستانید ست،زی کتار و
همچنین واردات مواد معدنی به ایراید این کار به ثمر و رونق نرسید؛ بهگونهای که ااورنیه مینویستد
«در این زمای [صفویه] از کوزهای ایراید متواد معتدنی استز،راج متیشتد »...و در ادامته متیگویتد
«شازعباس کبیر می خواست اسز،راج معادی طو و نقرز را دنبتال کنتدد امتا نتوی ایتن کتار ستودی
دربرنداشتد از این کار منصرف شدند ».سابقۀ فعالیتهتای معتدنی در نطنتزد بته گذشتزههتای دور
بازمیگردد .در کزاب مرآت الوقای مظفری که در دورۀ مظفرالدینشاز نگاشزه شدد فمرسزی از معتادی
نطنز آوردز شدز است که شامل معادی آهند فادزهرد سربد ز السن د گچد متکد کرنتدی و ستن
03
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منگنزد ز الد خاک صنعزید فلدسپاتد زئولیت و سن

ساخزمانی نتام بتردز متیشتود .درخصتو

وجود معادی سرب و روید آنچه از مشاهدات صتحرایی و بررستیهتای آزمایشتگاهی انجتامشتدز
دریافت میگرددد کانهزایی سرب و روی در محدودۀ ورقۀ نطنز را انما در سه نقطۀ دُرد کپته فیتروزز
و عباسآباد که آثاری از اکزشاف یتا استز،راج در آیهتا یافتت متیشتودد متیاتوای ستراغ گرفتت
(ستتعدالدیند  .)11 1331در گتتزارش ستتازمای زمتتینشناستتی و اکزشتتافات معتتدنید قتتدمت معتتدی
عباسآبادد صفوی ذکر شدز است .مورفولوژی منطقۀ معدنی به شکل اپهماهورهای ک ارافای استت و
آثار باقیماندۀ ذوب مادۀ معدنی به شکل سربارز در دو محلد یکی در آبرازهتای واقت در مجتاورت
معدی و دیگری در کنار یکی از گودالهای اسز،راجید مشاهدز میشتود .اعتداد نمتار کنتدزکتاری
اسز،راجی بهصورت گودالهایی بزرگ (به قطر هرکدام 2ت 1مزر) در قسمتهتای جنتوب ربتی و
شرقی اونل مذکور به نش میخورند .بنابرایند وجود کندزکاریهتای استز،راجی بتزرگ و وجتود
سربارزهای ذوب مادۀ معدنید گواز این مدعاست که در این ناحیهد فعالیتت معتدنی کته احزمتاالً در
اراباط با سرب و روی بودزد وجود داشزه است (همای .)35
 .۳ .4شاکلۀ باغ
ساخزار کلی باغ از باغ شاهی مسزطیلشکل و زمینهای زراعی خارج از این دیوار که با حصار

دومی اعریف میشوندد اشکیل میشود .طر هندسی باغ در فرم کلی مرب است .آنچه این نوی
الگو را اأیید میکندد ساباطی است که در همجوار با حصار بیرونی قرار گرفزه است که قدمزی
صفوی دارد .الگویی اینننینی را در باغ ااجآباد نیز میاوای سراغ گرفت .عناصر معماری مجموعه
عبارتاند از کوشک در فضای باغ شاهی و اسطبلد انبار علوفهد ساباطد آبانبار و آسیاب آبی که
در خارج از آی قرار گرفزهاند (نقشۀ .)2
عمارت اصلی در شمال ربی باغ در نقطهای فروار از باغ بلندد پتیریتزی شتدز استت .بقایتای
اسطبل و انبار علوفه با ساخزاری از خشت و سن

را در دو سوی ورودی شمال ربی باغ متیاتوای

دید .موقعیت آسیاب در امزداد محور اصلی و بین دو حصار واق شدز است .کویک در ستال 1383
میودید باغ را اینگونه اوصیف میکند
عمارت در یک باغ مطبق مصنوعی (دستساز) به طول  183مزر و عتر

 83مزتر قترار گرفزته

است .باغ به وسیلۀ دیواری احاطه شدز که بهلحاظ عملکردد نقتش یتک حصتار محتافظ را دارد .بتر
روی خی میانی این مجموعه درخت سروی بلند قرار دارد که هنوز بهخوبی پابرجاست .در قستمت
پایین این بلندی به طرف باغد ویرانههای آسیابی قرار دارد که در گذشزهد اوستی جریتای آبتی کته از
پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱

04
















کوهسزای سرنشمه میگرفت و این درخت سرو و باغ را هنتوز هت آبیتاری متیکنتدد بته حرکتت
درمیآمد .در قسمت شمالی خارج از باغد اسطبل قرار داشزه که در حال حاعتر بتهشتدت ا،ریت
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شدز است (شکل  .)2ورودی اسطبل از شمال میباشد که در شرق همجوار مجموعۀ عمتارت قترار
گرفزه است .از عل جنوبی دیوار باغد دری به سوی آسیاب و بهسمت درخت سروی که در ارافتای
استد بازمیگردد .احزماالً باغ اطراف درخت سرو بزرگار بودز که امروزز حداکثر بتهعنتوای زمینتی
برای کشاورزی دی اسزفادز میشود .آسیاب دارای ارافاعی حدود  2/31مزر استت (شتکل .)1کانتال
هدایت آب جزئی از ساخزار آسیابی است که شامل فضایی مزشکل از نمار ااتاق و ورودی الحتاقی
است .با اوجه به ابعادد این آسیاب فقی میاوانسزه در ختدمت عمتارت بتهکتار گرفزته شتدز باشتد.
سن های آسیاب همچنای در محل خود باقی هسزندد ولی بقیۀ ابتزار آستیاب کتردی وجتود ندارنتد
( .)Kleiss, 1987: 347-349شکلگیری باغ به گونهای است که ه در عر
بر شکل و شی

و ه در طتولد مبزنتی

طبیعی زمین میباشتدد ننتایکته ستاخزاری پلکتانی از نتوی دستتستاز بتا فرمتی

سن نین را بهوجود آوردز است .ولفرام کویک در برداشزشد انما محدودۀ بتاغ رستمی را ارزیتابی
کردز که ابعاد باغ را  83 × 183مزر بیای میکند ( .)Ibid: 347ابعاد کلتی بتاغ بتا درنظرگترفزن حتدود
باقیماندز از دیوار خارجی  533 ×311مزرد دارای مساحزی در حدود  31111مزرمرب و بتاغ رستمی
عتتر و طتتولی برابتتر بتتا  38مزتتر و  111مزتتر استتت کتته ستتطحی در حتتدود  15111مزرمرب ت را
دربرمیگیرد .واقفی با درنظرگرفزن محدودۀ باغ رسمی بر این باور است که مساحت بتاغ در حتدود
 21هزار مزرمرب بودز که در حال حاعر در حدود  15هتزار مزرمربت استت (اعظت واقفتید 1381د
ج.)513 3

باغ تاریخی
عباسآباد نظنز

نقشۀ ( :)۱عناصر باغ عباسآباد نننز (ترسیم از نگارندگان)
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شکل ( :)۶آسیاب آبی باغ عباسآباد نننز (نگارندگان)

 .4 .4عناصر معماری باغ
 .۱ .4 .4کوشک
ولفرام کویک بنای کوشک را مزعلق بته دورۀ صتفویه متیدانتد «کوشتک عبتاسآبتاد نطنتز در 18
پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱
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کیلومزری شمال ربی نطنز و  81کیلومزری جنوب شرقی کاشتای در ارافتای  +1381مزتر ارافتای از
سط دریا به سبک دیوار آجری ( 55×55×2سانزیمزر) بنا شدز است که نوی بنا و شتیوۀ ازیینتات آی
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مزعلق به دورۀ صفویه است .نطنز و حومۀ آی در زمای صفویه بهدلیتل اینکته از سترزمینهتای متورد
عوقه برای شکار بودزد اهمیت فراوای داشزه است .عمارت کوزفرنگی [گنبد باز] کته در قلتۀ کتوهی
[رشزهکوزهای کرکک] در رب شمر قرار گرفزه و بر روی قسمتهای مسط کوهپایه ستاخزه شتدز
استد شاهد بر این مدعاست» (.)Kleiss, 1987: 345
عناصر فضایی کوشک مزشتکل از ااتاق شتازنشتیند دو ستالن شترقی و ربتید حتو

خانتهد

خلوتخانه و ایوای جنوبی است .از ازیینات مم بنا میاوای به نقوش و کاربندی اخزری حوعت،انه
اشارز کرد .همچنین درگازهای مشبک نوبی که روایت میشود اوسی راهزنای از میتای رفزته استتد
از جمله این آرایهها بودزاند (اعظ واقفید 1381د ج521 3ت .)525از نظر کویکد این بنتا بتهمنظتور
سکونزگاز موقت اابسزانی مورد بمترزبترداری قترار متیگرفزته و آی را بتهلحتاظ طتر ستهب،شتید
قابلقیاس با ااالر اشترف در دورۀ شتازعبتاس دوم متیدانتد .اوصتیف فضتاهای کوشتک در مقالتۀ
«کوشکها و عمارتهای ییوقی در دورۀ صفویه و قاجار» 1اینگونه آمدز است

«انداززهای خارجی کوشک  18 /31 × 53/31مزر است که در اصل شامل سه سالن متیباشتد...
سالن میانی در امزداد محور باغ و کوشک قرار دارد که بهسمت ایتواید ستن فترش شتدز و استز،ر
بهسمت باغ گشودز میشود .طبقۀ اول در جبمۀ شمال شرقی و ربتی استت؛ بته اعتافۀ یتک طبقتۀ
میانی و انبار و یک راهرو که با پله به بنا مزصل میگردد .راز پله به پشتبام خز میشتود (نقشتۀ .)3
دوسالن با طاقهای قوسی شکل نوک ایز که هرکدام  11/11مزر طتول و  1/11مزتر عتر و 8/11
مزر ارافای دارند در اطراف فضای گنبدی و ایوای رو به باغ قرار گرفزهانتد (شتکل  .)3ایتن ستالنهتا
اوسی در و پنجرز در دو ردیف طبقه با باغ و ایوای اراباط دارند؛ محور طولی فضایی (سالن) کته در
جمت شمال شرقی بنا قرار گرفزه به طرف شرق و بهسوی باغ مزوجه است .این فضا  1/1مزتر طتول
و  3/2مزر عر

دارد و همچنین اااق قرار گرفزه بر روی آی دارای  2/3مزر طول و  3/2مزر عتر

با ایوانی سرپوشیدز (ممزابی) به عمق  1/12مزر راد بهدلیل اینکه در قستمت شتمال ربتی ستاخزمای
فقی راز پلهد سرویک بمداشزی و یک انبار بسیار کونک و راهترو وجتود داردد متیاتوای بتهعنتوای
ب،ش مسکونی کوشک دید .ایوای میانی  2/3مزر عر

د  2/2مزر عمق و  8/11مزتر ارافتای دارد کته

ب،شی از طاق آی فرو ری،زه است .ایوای اوسی سه راهرو به فضتای مرکزیتی ااصتال متییابتد کته
بهلحاظ ساخزاری دنار اغییرات بسیار شدزد اما شکل اصیل و گنبد آی قابتل بازستازی هستزند .بتین
ایوای و فضای زیر گنبد فضایی به عر  2/12مزر و عمق  5/82مزرد بهعنوای فضای اراباطی وجتود
دارد .در طبقۀ همکف دو قوس الحاق شدز است و راهروی را جتایگزین کردنتد کته ارابتاطی بتین
ب،ش سه طبقهای شمال ربی و دو طبقهای بنا در شمال شرقی را بر قرار میکند .دیتوارزهتای ااتاق
میانی کاموً اغییر پیدا کردزاند .بنای امروزی به طول  3/18مزر و عر

 1/8مزر در طبقتۀ بتاال بتدوی

درنظرگرفزن طاقهای قوسی که بعدها بنا شدزد بازسازی شدز است .راهروهای ایوایهتای داخلتی و
07

باغ تاریخی
عباسآباد نظنز

07
















طاقی سزارزای که شاید بهدلیل زیبایی بصری بهکار رفزهد خاامه مییابد .این قسمتهتا بتهدلیلتی کته
کوشکد امروز بهعنوای اسطبل یا انبار له مورداسزفادز قرار گرفزته یتا بته عبتارای م،روبته گردیتدز
استد بسیار آسی دیدزاند یا اغییر پیدا کردزاند .از بُعد معمارانهد از نمتار نمتای ختارجی عمتارتد
فقی جبمۀ جنوبی نمای باغ بهویژز با افزودی ایوای و مجموعۀ درو پنجرزها هویت یافزه استت .نمتای
شمالی که اا حد زیادی اوسی اسطبل پوشتیدز بتودد اصتو ًال هتیچ خرابتی ستاخزاری نتدارد و از آی
گذشزهد این نما امروزز اغییر زیادی پیدا کردز است .با اوجه به پوی بناد این عمتارت بتهطتور قطت د
انما بهعنوای اقامزگاز موقت اابسزانی در نظر گرفزه شدز است؛ زیرا فقی در اااق طبقتۀ فوقتانی جبمتۀ
شمال شرقی امکای گرم شدی وجود داشزه که قابل قیاس با ااالر اشرف در اصفمای دورۀ شتازعبتاس
دوم (1115ت 1111م) است .ااالر اشرف که در نزدیکی عالیقاپو در محوطۀ کاخ صفوی در پایز،تت
قرار داردد دارای نظامی سهایوانی است .این بنا همچنتین بته طترف جنتوب گشتودز استت و ماننتد
عباسآباد اااقکی در گوشۀ شمال شرقی دارد .ساخزار طاق در اصفمای باشکوزار از عباسآباد استت.
مسلماً به این جمت که ااالر اشرف بهعنوای محل اقامت شاز اسزفادز میشدز؛ اما دلیل دیگر میاوانتد
این باشد که این مجموعه در اصفمای پک از عباسآباد احداث گردیدز که بهدلیل شتکل قتوسهتا و
پیشآمدگی لبۀ بامد طاق اخزری [عباسآباد]را میاوای با کاخهای شازعباس اول کته قتدمت بیشتزری
از ااالر اشرف دارندد مقایسه نمود .مجموعۀ عباسآباد در شمال نطنز احزماالً مربوط به یک کوشتک
شکارگاز سلطنزی از دورۀ صفویه است» (.)Kleiss, 1987: 349-352
 .۲.4.4ساباط

آنچه از ساباط باقی ماندزد قسمزی از دیواری آجتری
است که ختارج از حصتار دوم و در حاشتیۀ جتادۀ
اصلی نمایای است .در ب،شی از اجارزنامهای کته در
ایتتن پتتژوهش بتتدای ارجتتای دادز شتتدز استتتد از
کاروانسرای (ساباط) مجتاور بتاغ بتهعنتوای یکتی از
عناصر مورد اجارز نام بتردز متیشتود «بته انضتمام
امامت یک درب باغ بزرگ و کلیه یکدست عمارت
در آی و امامت ششدان کاروانسترای جنت بتاغ
مرقوم و امامت سهدان مشای از یک حجر طاحونه
در مزرعه موسومه »...عووزبرایند بر مبنتای مشتاهدۀ
پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱

فیگتتتوئرواد هنگتتتام اقامتتتت وی و همراهتتتانش در
عباسآبادد ب،شی از خدمته در کاروانسترای مجتاور
شکل ( :)7سالن غربی کوشک عباسآباد نننز
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(نگارندگان)
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همچنین ااصال میای فضای گنبد و ایواید بر روی ایرهای نوبی بنا شدز استت .فضتای زیرگنبتد بتا
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باغ اسکای گزیدند که حکایت از پیشینۀ صفوی آی دارد «درحالیکه قسمزی از خدمه زیر درختهتا
جای گرفزند و گروز دیگر در کاروانسرایی بدساخت که مجاور باغ بود سرپناهی یافزنتد» (فیگتوئرواد
.)531 1313

نقشۀ ( :)۶نماهای غربی ،شمالی ،شرقی و نمای جنوبی کوشک باغ عباسآباد نننز ((Kleiss, 1987: 351

نقشۀ ( :)7پالن طبقۀ اول کوشک باغ عباسآباد نننز ((Ibid: 349

باغ تاریخی
عباسآباد نظنز
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نقشۀ ( :)۳پالن نیم طبقه کوشک باغ عباسآباد نننز ،خروجی پشت بام از راه پله ((Ibid: 349

پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱
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شکل ( :)8کوشک عباسآباد نننز (نگارندگان)
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نقشۀ ( :)8پالن همکف کوشک باغ عباسآباد نننز ((Ibid: 348
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 .5 .4نظام آب در باغ
موقعیت قرارگیری باغ عباسآباد در دامنۀ کرککد زمینهای برای بمرزبرداری از آب با حفر قنتات را

پدید آوردز است .آیگونه که در عککهای هوایی مشاهدز میشودد پنو رشزه قنات به بتاغ و متزاری
پیرامونیاش کشیدز شدز است.
در کزاب خاطرات و اسناد حسینقلیخای نظامالسلطنه مافید اشتارزای بته قابلیتت حفتر قنتات و
سکونت اهالی حرم صفویه در دو باغ عباسآباد و ااجآباد در ناحیۀ ییوقی نطنز متیشتود «آنجتا بته
میرزا هادی وزیر نطنز که نوکر خودم بود و به سید هاش و جمعی نطنزی گفتز کته در دامتن ایتن
کوز و این درزها اسزعداد قنات هست .جواب دادند که ا ل

از شتاهزادگای و اهتالی حترم صتفویهد

اابسزای از اصفمای به عباسیآباد [عباسآباد] و ااج خااوی [ااجآبتاد] نطنتز بته یتیوق متیآمتدزانتد»
(نظامالسلطنه مافید 1315د ج.)132 1
مستتیر حرکتتت آب از قنتتوات بتته مظمتتر و ستتپک
بهواسطۀ نمری به ب،شابی با ابعتاد  13×12مزتر کته در
باغ بلند جای گرفزه استد ادامه پیتدا متیکنتد .در ایتن
نقطتتهد آب بتته بتتاغ رستتمی و متتزاری اطتتراف منشتتع
میشود .آسیاب در مستیر حرکتت آب بتهستمت بتاغ
رسمی قترار دارد و در امزتداد آی دیتواری ستنگی کته
انبوشهای به قطر  51ستانزیمزتر بته طتور عمتودی در
ب،شی از دیوار بهسمت بیروی پدیتدار شتدزد مشتاهدز

میشود که احزماالً نقش آبشار داشزه است( 3شتکل .)3
پتتک از گذشتتت از ایتتن دیتتوارزد آب بتته بتتاغ رستتمی
میرسد و با اوجه به ساخزار اتراسماننتد بتاغ هت در
عر

و ه در طولد قسمزی از آب به طرف آبانبتار

و مزاری هدایت میشود .خی و خطتوط آبرستانی در

شکل ( :)۳مسیر سنگی حرکت آب از امتداد آسیاب

ورود به باغ رسمی نامش،ص استد اما بهنظر میرستد
همچوی باغ ااجآباد در محور طولید بایسزی آب اا اسز،ر مقابل کوشک جریای داشزه باشد .ننایکته
آبی بهسوی باغ رسمی (نگارندگان)

اعظ واقفی معزقد است آب نشمه از طریق جوی مرمرینی به اسز،ر منزقل میشتدز استت (اعظت
واقفید 1381د ج .)521 3خطوط برجایماندز از این اسز،ر که بدای دریانه نیز متیگفزنتدد ابعتادی
در حدود  11× 8مزر را نشای میدهد.
 .6 .4گیاهان باغ
از درخزای کمن و شاخص باغ میاوای به ننار که موعوی مکاابات مالکین باغ و ستازمای اوقتاف در
10
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مطبق در انزمای باغ بلند همچنای به حیات خویش ادامته متیدهتد (شتکل  .)11گفزته متیشتود در
گذشزهد شش اصله سرو دیگر موجود بودز که اوسی مالک وقت خبیرالسلطنه به فروش رفزته استت
(اعظ واقفید 1381د ج .)513 3سایکک نیز منظر باغ را با وجود درخزای کتاج و صتنوبر بتیبتدیل
وصف میکند «پک از طی نشی

و فرازهای مزعدد و اماشای دورنماهای دلفری

قریۀ عبتاسآبتاد

و کاج و صنوبر آی که منظرۀ بدیعی داردد به طترف مرکتز ایتن ناحیته یعنتی نطنتز سترازیر شتدی »
(سایککد 511 1331ت.)511
فیگوئروا در دورۀ صفویهد از گونۀ درخزای باغ شرحی ارائه نمیدهد و انما اشارزای به نمتالهتای
اازز رسشدز میکند (فیگوئرواد  .)531 1313آنچه با بررسی در مورد کاشت گونههای گیاهتای در
منطقه کاشای بهدست آمدد بهنظر میرسد گونۀ کاج از گذشزه در این منطقه موجودیت داشتزه استت.
پوالک که مجذوب درخزای کاج ناحیۀ فین شدز استد اوصیه میکند که نباید فرصتت دیدارشتای را
از دست داد و از رشد خوبشای برخوف امرای س،ن میگوید .از گونههتای سترو و درختت مثمتر
زردآلو ه نشانی موجود است .در اواخر صفویه در سال 1111قد پردوالمازد در سفری بته فتیند بتا
بیای اناوری و بلندی درخزای کاج و سرود از درخت زردآلو نیز نام میبرد .عووز بر آید با اوجته بته
عککهای هوایی و گفزههای اهالی صال آبادد درخزای اوت نیز در حاشیۀ حصار خارجی باغ وجتود
داشزهاند.
بنابراین با وصف فیگوئروا از انبوز درخزای ننار در باغ ااجآبادد درخزای کمنسال ننار در نطنتز و
صال آباد و اسناد موجود فروش ننارد متیبایستت ایتن گونتۀ گیتاهی را از گونتههتای اصتیل بتاغ
محسوب کرد .عووزبرایند وجود گونههای کاجد ننار و اوت در باغ محرز است.

پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱
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شکل ( :)11سرو منبّق باغ عباسآباد نننز در کنار بخشاب (نگارندگان)
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دهۀ  31قمری (1531ش1313 /م) نیز بودز استد اشتارز کترد (شتکل 11و  .)15همچنتیند ستروی
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شکل ( :)11درختان چنار باغ عباسآباد نننز (نگارندگان)

شکل ( :)12درخت چنار مجاور آبانبار باغ عباسآباد نننز (نگارندگان)

 .5نگاهی به اسناد فروش درختان چنار
آنچه در این گفزار بدای پرداخزه میشودد شرحی از آسی هایی است که براستاس استناد موجتود در

سازمای اسناد ملی 8و اوقاف در سالهای مزمادید به درخزای این باغ وارد آمدز که طر آی نیز بترای
شناسایی گونههای گیاهی مم باغ راهگشاست .قط درخزای و فروش آیها در دهههتای  31قمتری
و  81شمسید موج اخزوف میای مالک و مسزأجرای باغ شتد کته اتا ستال  1331شمستی اتداوم
داشزه است .اغییرات در مالکیت و در پی آی ادارۀ باغد عدم نظارت مالک و نبود حک اعلتق بته آید
زمینههای آسی

جدی به گیاهای را فراه آوردز اا جتایی کته درخزتای کمنستال فروخزته و از میتای

میروند .براساس نامههایی که در سالهتای  1331و 1335ق میتای مالتکد مستزأجر و ادارز اوقتاف
ابادل میشودد فروش درخزای ننار در دو دان

وقفی باغ مورد اختزوف بتودز استت .طبتق استنادد

نامی از مشمدی رعا بهعنوای مسزأجر در سالهای 1331ق بردز میشود که مالک مدعی شدز عامتل
فروش درخزای بودز است؛ از دیگر سو مسزأجر مدعی میگردد که مالک وقتد میرزا محسن معتاوی
دیواید قصد فروش درخزای را داشزه است.
شر این ماجرا در نامهای به ااری 12حوت1331ق (1531ش) به نمرۀ 5131د از زبای مشتمدی
رعا اظمار میشود .وی مدعی میشود که مالک وقتد میرزا محستن معتاوی دیتواید قصتد فتروش
درخزای ننار را در سال 1583ش داشزه است که به مبلغ  31اومای قیمتگتذاری متیشتود .او ابتراز
میکند بهدلیل اینکه باغ احت اجارزاش بودز است و با فروش و قط درخزای اوسی یر به درخزتای
میوز آسی

وارد خواهد آمدد مصم به خریداری درخزای به قیمتت  111اومتای متیشتودد امتا او را

مجبور میکنند که به قیمت بیشزری حدود  151اوماید درخزای را خریداری کند .وی این مبلغ را بته
امرای میفرسزد و قباله در محضر آقا سید ریحایاهلل نوشزه میشود و اوسی فرزندای معاوی دیتوای و
دیگراید ممر میگردد اا اعزبار یابد .با روی کار آمدی نای حسین کاشید او قتادر بته قطت درخزتای
13
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االسوم میفروشد .معاوی دیوای از موعوی اطوی متییابتد و عریضتهای مبنتی بتر فتروش درخزتای
اوسی مسزأجر بدوی اجازۀ مالک به ادارۀ اوقاف میفرسزد که در پی آید دستزور اوقیتف ننارهتا از
ادارۀ اوقاف به حکومت نطنز صادر میشود .وجتود ستندی بته اتاری  51صتفر  13دلتو 1331ق و
نامهای به نمرۀ 5532د این مورد را اذعای میدارند .یک سال بعدد در سندی 3موعوی وقتف درخزتای

و صورت م،ارج عزاداری به ادارۀ اوقاف طر شدز است .در این نامهد مزتولی بتاغد مفاخرالستلطنهد
اعوم میکند عواید حاصل از موقوفهد صرف خریداری از درخزای شدز و قبالتۀ آی موجتود استت و
صورت م،ارج به وزارت اوقاف ارائه شدز است .در جوابیه وزارت معارف و اوقتاف بته اتاری 52
دلو 1335ق به مزولی اظمار میشود که ناظر طبق وقفنامه بایسزی اأیید کند که عواید موقوفته بترای
خرید درخزای صرف شدز است .نامۀ اخیر نشای میدهد که احزمتاالً بتار دیگتر درخزتای خریتداری
شدزاند .همچنین با بررسی اسنادد مدارکی مبنی بتر قطت درخزتای در آی زمتای دیتدز نمتیشتود .در
سالهای بعدد در زمای مالکیت خبیرالسلطنهد طبق روایت ستاکنین روستزای مجتاورد شتش درختت
کمن سرو اوسی وی بریدز و به فروش میرود (اعظ واقفید 1381د ج.)513 3عتووز بتر آید ایتن
باغ در سال 1323ش به فردی اجارز دادز میشود که در سال 1383شد ادعای مالکیت  111اصتله از
11

درخزای ننار را میکند و در همای سالد  51اصله از درخزای در آاش میسوزند.

شکل ( :)1۹درختان چنار قن شدۀ باغ عباسآباد نننز (نگارندگان)
پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱
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 .6تحلیل کشاورزی ناحیۀ نطنز بهمنظور دستیابی به فرم شکلگیری زراعت در باغ
یکی از نکاای که در احلیل این باغ مورد ادقیق قرار گرفتد شکل زمینهای ب،ش جنوبی باغ استت
که به فرم پلکانی طر اندازی شدزاند .دالیتل ایتن امتر را متیاتوای در پیشتینۀ کشتاورزی منطقته و
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نمیشود .پک از دو سالد طبق سند نمرۀ  5135بهدلیل نیاز مالی به امرای آمدز و ننارهتا را بته قتوام
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بمرزوری از شکل طبیعی زمین دانست که در این گفزارد به اهمیت و شیوۀ کشتاورزی در ایتن خطته
پرداخزه میشود .برخوف دیگر باغهای ا،ت کته بتاالارین نقطتۀ بتاغ بته محتل استزقرار عمتارت
اخزصا مییافتد در اینجا شاهد جانمایی ا،زگازها کته ب،شتی از زمتینهتای زراعتی محستوب
میشوندد بهجای آی میباشی ؛ بنابرایند به نقش منظری مزفاوت برمیخوری که در اینجتا موردبحت
قرار نمیگیرد و انما عوامل شکلگیری آی بررسی خواهد شد.
سیاحانی که از منطقۀ نطنز گذر کردزاندد درمجموید اشاراای به نحتوۀ قرارگیترید نتوی ختاک و
شکل زمینهای کشاورزی کردزاند .آیها موع قرارگیری اراعی را حاشیۀ کوهسزایهتا دانستزهانتد
که دارای خاکی مر وب از جنک ری

بوم و شنی بودند و نیز شیوۀ اراسبنتدی بتهمنظتور استطی

زمین در ناحیۀ کرکک مورداوجمشای واق شدز است .اوژی اوبند سفیر فرانسته در ایتراید در مستیر
امرای به اصفماید هنگامی که که به این ناحیته متیرستدد موقعیتت قرارگیتری اراعتی را ایتنگونته
اوصیف میکند «اینک به والیت نطنز رسیدزای  ...اراعی نطنز سرااسر کنارۀ کوهسزایهتای عرعتی
را فراگرفزهاند» (اوبند  )331 1331و البزه خاک مستزعد بته کشتاورزی نطنتز نیتز از نگاهشتای دور
نماند «خاک این دامنه ننای خوب بود که هرنند در پایتای متاز اوت بتودی د همچتوی متاز آوریتل
اسپانیاد همهجا سبز و خرم بود و برخوف سایر قسمتهای این ناحیهد هیچگونه سن

و کلتوخی در

زمین به نش نمیخورد (فیگوئرواد  .)588 1313در کزاب نصف جمای فتی اعریتف االصتفمای در
باب زمینهای نطنز اینگونه آمدز است «زمینش ری بوم و شیرین استت حاصتل آی لته و انتوای
حبوب است» (االصفمانید  .)332 1318باوجودایند سفیر استپانیا و پردوالمتاز آب فتراوای را عامتل
مم اری برای دسزیابی به محصوالت ممزاز این خطه میدانند «فراوانی آب موج

شتدز استت کته

باوجود عقی و سنگی بودی زمیند سراسر درز از باغهایی انباشزه از بمزترین میتوزهتا پوشتیدز باشتد»
(فیگوئرواد  )585 1313و «زمین آی شنی بهنظر میرسد ولی از فترط آبتی کته بته فراوانتی از کتوز
میآید و آی را آبیاری میکندد گندم خوب و میوزهای خوب حاصل متیدهتد» (کشیشتای ژزوئیتتد
.)33 1331
بنابر گزارش سفر پردوالماز که در پایای پادشاهی شاز سلیمای و آ از سلطنت شاز سلطای حستین
به نطنز آمدد این نکزه مش،ص میشود که بهمنظور نگمداری آب در زمینهای زراعید کرتبندی به
شکل اراس انجام میپذیرفت .اصطو محلی «پوم» نیز بهمعنی سن نتینِ خشتکهای کته میتای دو
رشزه کردل زراعزی در دامنههای شی دار برای گرفزن شی زمین در منطقتۀ کاشتای بتهکتار متیرفزته
است (صدرید  )18 1331حکایت از طر مشابمی دارد که در عباسآباد پیادز شتدز استت؛ او ایتن
مورد را اینگونه بیای میکند
«روز پنج دسامبر پک از  2ساعت راهپیمایی به نطنز رسیدی  .نمیاوان بگوی کته اینجتا یتک
شمر است یا قصبه .اعداد زیادی خانه در شی

یک کوز دیدز میشود که با با چتههتایی از یکتدیگر
15
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شدزاند» (کشیشای ژزوئیتد .)33 1331
درواق این شیوز یکی از رازهایی است که کمک شایانی به جلوگیری از فرسایش خاک متیکنتد
و لمبزوی آی را موردبح قرار دادز استت؛ او متیگویتد «برافراشتزن و مستط کتردی زمتین و بته
اصطو د اراسبندید 11در درزهای واق در نقاط کوهسزانی در بسیاری جاها بتا ممتارت و مراقبتت

شایای اوجمی ادامه دارد و این نکزه را بهخصو

میاوای در بسیاری از دهات خردزمالتک واقت در

ناحیۀ کوز کرکک مشاهدز کرد» (لمزوید 155 1333ت.)153
بنابراین نقش عملکردی ا،زگازهای باغ بهعنوای زمینهای زراعید با اوجه به نوی خاک و زمتین
منطقه آشکار میشود؛ البزه این موعوعی است که مطالعه در حوزۀ کشاورزی را طل

میکند کته در

آید میراث کشاورزی موعوعیت خواهد یافت .در ادامۀ این جسزارد به بیتای ارابتاط ایتن مبحت

بتا

نقشی که دو حصار در باغهای ااری،ی نطنز ایفا میکنندد پرداخزه میشود.
 .7حصارهای دوگانۀ باغهای نطنز
در دو باغ عباسآباد و ااجآبادد جدا از حصاری که در اطراف باغ رسمی کشیدز شدزد حصتار دومتی
نیز قابل مشاهدز استت (شتکل  11و  .) 12بررستی شتواهد حتاکی از آی استت کته فضتای میتانی
دیوارهای داخلی و بیرونید اراعی کشاورزی بودز است .همایطور که گفزه شدد از دالیلتی کته ایتن
نوی کاربری را در عباسآباد اوعی میدهدد وجود اراس بندی از جان جنوب به شمال باغ استت
که در زمینهای زراعی کرکک بهکار میروند .عووز بر آید موقعیت زمینهاد مزناس بتا نتوی ختاک
و فرم زمین شکلگرفزهاند .همایگونه که از عککهای هوایی اسزنباط متیشتودد رشتزهای از قنتوات
بهسمت این اراعی هدایت میشوند و ایدۀ آبرسانی بهمنظور کاشت محصول را قوّت میب،شد.
نرایی اهمیت و ارزش کشاورزی در دورۀ صفویه در این منطقه را لمزوی خاطرنشتای متیکنتد.
بدینصورت که با انزقال پایز،ت به اصتفماید بتهستب نیتاز و اقاعتای شتمر و گستزرش اجتارت
خارجید کشاورزی مناطق مجاور رونق میگیرد (لمزوید  .)133 1383به همتین منظتورد زمتانی کته
شازعباس بر قبایل لبه میکندد با افزایش امنیتت و همچنتین مرکزیتت دولتتد کشتاورزی اوستعۀ
قابلاوجمی مییابد؛ بنابرایند ارزش محصوالت زراعی بهمنظور اتأمین مایحزتاج نیروهتای ستلطنزید
ذخیرۀ وت برای مواق قحطی و حفتظ ثبتات سیاستید پراهمیتت متیشتود (لمزتوید .)12 1333
ازاینرود وجود دیواری بهمنظور حفاظت از مزاری در برابتر حیوانتاتد حملتۀ اشترار (همتایجتا) و
رخداد بویای طبیعی نوی ری
پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱

16
















روای در نواحیای نوی ابوزیدآباد و بادرود (افضل الملتکد 1333

 )31در اطراف زمینها عرورت مییابد (شکل  )11کته بتهابت آید در بتاغ عبتاسآبتاد نیتز شتاهد
شکلگیری آی هسزی  .افزوی بر ایند طبق مشاهدات اوژی اوبن در آسزانۀ جنبش مشروطیت از نطنتزد
در این ناحیه برخوف نواحی شمالی کشورد در اطراف آبادیها حصارهای بلند کشیدز شدز استت و
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دهقانای زندگی دور از انظاری را سپری میکنند که حکایت از وجود عدم امنیتت در منطقتۀ نطنتز را
دارد (اوبند )331 1331؛ بنابرایند اهمیت احداث حصار بتهمنظتور برقتراری امنیتت و حفاظتت از
زمینهای کشاورزی به جمت ارزشهای که ذکر آی رفتد در بتا ی نتوی عبتاسآبتاد اوجیتهپتذیر
مینماید.

شکل ( :)14حصار دوگانه در باغ عباسآباد نننز ()Google maps

شکل ( :)1۱وجود دو حصار در باغ تاجآباد نننز ()Google maps
باغ تاریخی
عباسآباد نظنز
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()Harvard Library, Baroness Marie-Thérèse Ullens de Schooten, 1951-197212

نتیجهگیری
باغ عباسآباد نطنز اثری است که شناستایی ارزشهتایش نمتودی از دستزاوردهای بتاغستازی دورۀ
صفوی را نمایای میسازد .این پژوهش در دسزیابی بته ماهیتت بستزر و اعامتل و ارابتاط آی بتا بتاغ
موردنظرد همچنین روابی بین عناصر دروی باغ کوشش نمود و حاصل آی پدیداری ابعادی است کته
بررسی بیشزری را در حوززهای علوم دیگر طل میکند و رویکردی اتازز بته موعتوی را پتیش رو
مینمد .از نزایو بهدستآمدۀ این گفزارد میاوای به نزدیک شدی بته ارکیت ستاخزار اثتر و ختوانش
عناصر معماری و گیاهی اشارز کرد .افزوی بر ایند شاکلۀ این باغ نشتای متیدهتد کته اتا نته انتدازز
باغهای ایرانی الگوی مزفاوای داشزهاند که پیرو بسزر شکلگیتریشتای بتودز استت و هریتک اثتری
بیهمزا بهشمار میآیند .فرایند گزینش یا مکاییابی بنیای باغ نیز از نکاای استت کته بتهنظتر متیآیتد
ادقیق دربارۀ آید به ابمامزدایی از باغهای ااری،ی مدد برساند .مجموعه ستاخزار بستزر شتامل قلعتهد
معدی سرب و روید روسزای صال آبادد زمینهای کشاورزی و قبرسزای بودز است کته در اعامتل بتا
باغ رسمید با ساخزارهای فضاهای خدماای نوی آستیابد استطبل و انبتار علوفتهد نظتامی را شتکل
میدادند که در نرخۀ اقزصادی باغد نقش مممی داشزه است .آنچته روشتن استت اهمیتت و ارزش
محصوالت زراعی در دورۀ صتفویه در ایتن منطقته متیباشتد کته منجتر بته ایجتاد ستاخزاردوگانه
حصارهای اطراف باغ شدز است .با اوجه به رونق کشاورزی در منطقۀ نطنتزد بتهستب نزدیکتی بته
پایز،تد بهمنظور حفاظت از محصوالت کشاورزی در برابر بویتای طبیعتی و حفتظ امنیتتد ایجتاد
حصار دومی در حواشی زمینهای پیرامونی باغ رسمید عروری بهنظر میرستیدز استت .افتزوی بتر
ایند وجود قناتهایی که بهسوی زمینهای پیراموی باغ کشیدز شدزاندد حاکی از کاربری زمتینهتای
پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱
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زراعی است؛ ازاینرود شاکلۀ باغ را ارکیبی از زمینهای زراعی و باغ رسمی میاوای اصور کترد کته
گونهای از باغ ااری،ی را بهعنتوای بتاغت مزرعته نمتودار متیستازد کته مشتابه آی در بتاغ اتاجآبتاد
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طر اندازی شدز است .ساخزار پلکانی ب،ش جنوبی باغ نیز شیوزای با هدف جلوگیری از فرستایش
خاک و نگمداری آب بودز است که نمودی از سنت زراعت منطقۀ کرکک میباشد .آنچته از مطالعتۀ
مسیرهای منزمی به محل قرارگیری باغ بهدست آمدد نشایدهندۀ آی است که مسیر کاشتایت نطنتز راز
محلی پرنشی وفرازی بودز است که اردد کمزری نسبتبه مستیر شتاهی اصتفمایت فتر آبتاد در آی
صورت میگرفزه و مسافرای رازهتای دیگتری را برمتیگزیدنتد کته موجت

شتدز استت در منتاب

ااری،ید اشارۀ کمزری به این باغ صورت گیرد.
پینوشتها:
1. Pietro della valle. Itinéraire de Perse de Bagdaht à Ispaham, et d'Ispaham à Ferh-Abad, à Caswin, à
Ardebil selon la relation de Pietro della Vallé.
2. Unidentified, Kashan (near), Iran, Ullens de Schooten, Baroness Marie-Thérèse: Funding for
this image is provided by the Aga Khan Program, olvwork553890.
3. Unidentified, Iran, Ullens de Schooten, Baroness Marie-Thérèse: Funding for this image is provided
by the Aga Khan Program, olvwork640160.

 .1لغتنامه ده،دا نه نی[ .یِ] (آخ) دهی است از دهسزای مرکزی ب،ش نطنز شمرسزای کاشای در  15هتزار گتزی
رب نطنز و  3هزار گزی رب جادۀ نطنز به کاشای .در منطقۀ کوهسزانی معزتدل هتوایی واقت و دارای  311اتن
سکنه است .آبش از قنواتد محصولش وت و خربزز و انار و انجیر و شغل مردمش زراعتت و گلتهداری استت.
مزاری عباسآبادد احمتدآبادد کالیجتای و الستو (الکتو) جتزو ایتن دز استت و در مزرعتۀعباسآبتادد کاروانسترای
شازعباسی وجود دارد (رزمآراد 1353د ج.)311 3
 .2طبق مصوبۀ هیئتوزیرای در جلسۀ مورخ  1315/8/1بنا به پیشنماد شمارۀ  3513.2.23.8512متورخ 1315/1/53
وزارت کشور و به اسزناد مادز  13قانوی اعاریف و عوابی اقسیمات کشوری مصوب ایرماز 1315د مجلک شورای
اسومی اصوی

کردند نام روسزای نینی ااب شمرسزای نطنز به صال آباد اغییر نام یابد.

 .1مقالۀ " "Schlosser und Herrensitze auf dem Lande aus safavidischer und qadjarischer Zeitبا عنوای فارستی
«کوشکها و عمارتهای ییوقی در دورۀ صفویه و قاجار» ارجمهای از خان پریسا جعفری مقدم است.
 .3با اسزناد به روایت اهالی صال آباد.
 .8اسناد برگرفزه از آرشیو ملی ایرای با موعوی «اجارۀ درخت باغ موقوفته عبتاسآبتاد نطنتز» کته ااری،شتای بتین
سالهای 1538ت 1311ش و دارای  13برگ با شناسه سند  51113/521میباشند.
 .3ورود به دفزر کل شمر  18دلو 1335ق.
 .11این گزارش برگرفزه از پایگاز اطویرسانی ادارۀ کل اوقاف و امور خیریه اسزای اصفمای است.
 .11اراسبندی (مأخوذ از  terrasseفرانسه که به انگلیسی  trracingگویند) و آی عبارت است از هموار کردی و
مسط ساخزن زمین خاصۀ اراعی کوهسزانی که دارای شی های اند است .در این گونهد نقاط زمین را بهوسیلۀ
خاکبردارید سن نین یا به وسایل دیگر مسط و هموار میکنند اا بدین گونه مان از سایش خاک بهوسیلۀ باد یا
آب شوند و نوی درنمایت زمین بهصورت پلکای درمیآیدد این عمل را بهطور مبم زراعت پلکانی ه گفزهاند.
12. Natanz road , iran, Ullens de Schooten, Baroness Marie-Thérèse: Funding for this image is provided
by the Aga Khan Program, olvwork627312.
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ت اعظ واقفید سید حسیند 1331د میراثفرهنگی نطنز آثار ااری،یت آداب و سنتها و ااری نطنزد ج1د امرای
انجمن میراثفرهنگی نطنز.
ت تتتتتتتتتتتتتت د 1381د میراثفرهنگی نطنزد امرای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ت تتتتتتتتتتتتتت د 1381د میراثفرهنگی نطنزد ج5د امرای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ت افشارد ایرجد 1325د «سفرنامۀ الگرافچی فرنگی»د فرهن

ایرایزمیند ج13د

183ت.511

ت افضلالملکد ومحسیند 1333د سفرنامه اصفماید امرای سازمای ناپ و انزشارات کزاب،انهد موزز و مرکز اسناد
مجلک شورای اسومی.
ت االصفمانید محمدممدی بن محمدرعاد 1318د نصف جمای فی اعریف االصفماید امرای امیرکبیر.
ت اوبند اوژید 1331د ایرای امروزد ارجمۀ علیاصغر سعیدید امرای نشر عل .
ت ارکماید اسکندربیکد 1385د ااری عال آرای عباسید ج 3د با اهزمام و انظی ایرج افشارد امرای مؤسسه
انزشارات امیرکبیر.
ت دیوالفواد ژید 1331د سفرنامه مادام دیوالفواد ارجمۀ همایوی فرزوشید امرای دنیای کزاب.

ت رزمآراد حسینعلید 1353د فرهن

جغرافیایی ایراید ج3د امرای انزشارات دایرۀ جغرافیایی سزاد اراش.

ت سایککد پرسی مولزورثد 1331د سفرنامۀ ژنرال سر پرسی سایکک یا دز هزار میل در ایراید ارجمۀ حسین
سعادت نورید امرای کزاب،انۀ ابن سینا.
ت سعدالدیند ناصرد 1331د گزارش پیجویی و پزانسیلیابی مواد معدنی در ورقۀ  1 111111نطنزد امرای سازمای
زمینشناسی و اکزشافات معدنی کشور.
ت سیسزانید شاز حسین بن یاثالدین محمد بن شاز محمودد 1383د احیاء الملوکد احقیق منونمر سزودزد امرای
شرکت انزشارات علمی فرهنگی محل نشر.
صدرید ممدید 1331د «اصطوحات کشاورزی منطقۀ کاشای»د نامۀ فرهنگسزاید ش11د

11ت.31

ت عاطفید حسن و آبزین گلکارد 1331د فراز و فرود کاشای به روایت دیگراید امرای انزشارات مؤسسۀ بنیاد فرهن
کاشای.
ت فلسفید نصراهللد 1331د زندگانی شازعباس اولد امرای انزشارات نگاز.
ت فیگوئرواد دی گارسیا دسیلواد 1313د سفرنامۀ دی گارسیا دسیلوا فیگوئرواد ارجمۀ ومرعا سمیعید امرای نشر
نو.
ت کشیشای ژزوئیتد 1331د نامههای شگفتانگیز از کشیشای فرانسوی در دورای صفویه و افشاریه .ارجمۀ دکزر
بمرام فرزوشید امرای مؤسسه علمی اندیشۀ جوای.
پژوه نامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )1۶
بهار و تابستان 1۹۳۱
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ت لمزوید آی کاارین سواین فوردد 1383د « جنبههایی از نظام کشاورزی و ااری،چه زمینداری در ایرای»د معرفت
فوحتد امرای مرکز پژوهشی میراث مکزوب.
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منابع
ت آل داوودد سید علید 1333د دو سفرنامه از جنوب ایراید امرای امیرکبیر.
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ت تتتتتتتتتتتتت د 1333د مالک و زاری در ایراید امرای انزشارات علمی و فرهنگی.
ت منج د موجولالدیند 1311د ااری عباسی یا روزنامه موجولد امرای انزشارات وحید.
جام نامها و آبادیهای کمن اصفماید اصفمای فرهن

ت ممریارد محمدد 1385د فرهن
ت نراقید حسند 1318د آثار ااری،ی شمرسزایهای کاشای و نطنزد امرای انزشارات انجمن آثار ملی.
ت نظامالسلطنه مافید حسینقلیخاید 1315د خاطرات و اسناد حسینقلیخای نظامالسلطنه مافید ج1د امرای نشر
مردم.

ااری ایرای.
ت نماوندید عبدالباقید 1331د مثثر رحیمید کلکزه انجمن آسیایی بنگال.
ت وحید قزوینید میرزا محمد طاهرد 1383د ااری جمایآرای عباسی (عباسنامه)د امرای پژوهشگاز علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
- Cyrus, Alai.2010. Special Maps of Persia. Leiden: Brill.
-Kleiss,Wolfram. 1987. "Schlosser und Herrensitze auf dem Lande aus safavidischer und qadjarischer
Zeit". in Archäologische Mitteilungen aus Iran, vol.20, pp.345-368.
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