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تورج خسروی جاوید

چکیده:
باغ محوطهای است محصور ،ساخت انسان با بهرهگیری از گل و گیاه ،درخت ،آب و بناهای ویژه کهه در کهل،
موجودیتی یکسان میشود .طبق منشور فلورانس ۶باغ تاریخی بهعنوان یک اثر معماری محسوب میشود و تلفیقی
است از منظر و معماری که تابع آبوهوا و اقلیم مکانی است که در آن قرار دارد .شهرستان نطنز در مرکز فالت
ایران قرار دارد و از یک جهت منحصربهفرد است .از یک طرف در منطقهای خشهک و کهویری قهرار دارد و از
طرف دیگر بهدلیل وجود رشتهکوههای کرکس ،چه بهدلیل وجود آبوهوای مساعد و لطیف و وجود وحوش و
پرندگان و آب فراوان و نیز موقعیت جغرافیایی مناسب آن ،از دیرباز تاکنون موردتوجه پادشاهان و امهرا بهوده،
بهویژه در دورۀ صفوی ،شاهان این سلسله توجه خاصی به این خطه داشته و این منطقهه در حکهم شهکارگاه و
منزلگاه تابستانی آنها بوده است .در متون تاریخی و سفرنامهها بهدفعات از این باغ یاد شده اسهت و مهیتهوان
تاریخ دقیق احداث آن را تعیین کرد .هدف مقاله ،مطالعه و شناخت یکی از باغهای منحصربهفرد کالسهیک دورۀ
صفوی و چگونگی شکلگیری آن در بستر تاریخ است که در راستای حفظ این اثر ملی میباشهد و نیهز هرچهه
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بیشتر بر غنای مفهوم و ارزش باغ ایرانی ۲میافزاید .در این مقاله ،نخست به بررسهی کلیهات و منطقهه و مکهان
قرارگیری باغ و سپس به جزئیات پرداخته شده است .همچنین معماری اثر و خصوصیات اجزای آن بررسی شده
و باغ های دیگر نطنز که هم عصر باغ تاج آباد است نیز مورد بررسی قرار گرفتهه اسهت .روش تحقیهق بهه دو
صورت انجام شده است .۶ :کتابخانهای یعنی مراجعه به کتابخانه ،کتب ،عکسها و نقشهها؛  .۲روش میدانی یعنی
مراجعه به خود سایت ،ارائه و تهیۀ دیتیل ازجمله نقشهها ،کروکی ،برداشت و مصاحبه با افراد بومی و محلی.
کلیدواژهها :نطنز ،باغ ایرانی ،باغ تاریخی تاجآباد ،دورۀ صفوی و مرمت.

مقدمه
دورۀ صفوی و عصر شاهعباس فصلی نوین در پیدایش و خلق باغهای ایرانی است که در گوشهکناار
امپراتوری صفوی و نیز در حوزۀ فرهنگی ایران پدید آمدهاند؛ بهویژه مراکز قادر دودماان صافوی
شاهد طرحاندازی باغهای شاهی بیشتری بودند؛ ازجمله شهرهایی مانند تبریز ،خوی ،اشار اباب،د،
قزوین و اصفهان .ابگوی باغهای خلقشده تابع اقلیم و موقعیت قرارگیری بااغ باود؛ اماا درمعماو
باغهای این دوره مشابهتهای فراوانی با یکدیگر دارند و ابگوی خاصی را دنبال میکنناد .بعیای از
این باغها در مراکز شهری ایعاد شدند؛ نظیر باغهای چهلستون و هشاتبهشات اصافهان و برخای
دیگر در کنار راههای اصلی پدید آمدند؛ نظیر باغ تاجآباد نطنز.
باغ تاجآباد نطنز بیشک در زمرۀ یکی از آثار ماندگار این عصر است کاه در اطارا نطناز و در
مسیر کاشاناصفهان قرار دارد که در گذشاته باهدبیال خاو آبوهاوا باودن و موقعیات خاا

و

کوهستانی این منطقه ،مدنظر پادشاهان عصر صفوی و شاهان دورههای بعد بوده و بهسبب سرسبزی،
خنکی آب و سایه درختان بیشامار آن ،بساان واحاهای در دل کاویر قارار داشاته اسات .موقعیات
قرارگیری باغ تاجآباد در محیط اطرا خود ناشی از دقت و حسن انتخاب خابق باغ بوده اسات کاه
باغ در دشتی باز قرار گرفته و کوهستان بسان حصار طبیعای ،آن را احاطاه کارده و از تعامال منظار،
معماری (باغ) و انسان یک منظر فرهنگی ناب حاصل شده است .آثار موجود در باغ تاجآباد هرکادا
چه از نظر معماری و چه از نظر زیباشناسی ،منحصربهفرد و همردیف دیگر آثار ممتاز عصر صافوی
است و تزیینا و معماری اجزای آن گواهی بر این مدعاست .متأسفانه این بااغ شااهد آسایبهاا و
تغییرا زیادی بوده است؛ ازجمله ابحاقاتی به اجزای اصلی باغ و تغییر طرح کاشت گیاهان و آبیاری
آن .موارد دیگر عبار اند از :کوشک هشتی در گذشته دارای دو اشکوب باوده کاه در دورۀ قاجاار،
اشکوب دو آن تخریب و بهجای آن سه اتاق کوچک بهعنوان مهتابی ایعاد شده کاه باهتاازگی نیاز
مرمت شده است .در نمای غربی کوشک هشتی در دورۀ قاجار یک اتاق به آن ابحاق شده که نماای
بنا را نامتقارن کرده است .کوشک گ،بگیری تا سال  1831یک اتاق ابحاقی گلین داشته است؛ ایان
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بعد از خشک شدن قنا برای آبیاری باغ بهمنظور استفاده از سیستم مدرن آبیااری .کاشات درختاان
جدید انار طی ده سال گذشته که در حال حاضر همه خشک شدهاند .هد این مقابه شناخت دقیاق
و صحیح باغ برای حفظ و نگهداری از آن است.
 .۱موقعیت جغرافیایی نطنز
نطنز از شهرهای تاریخی و مرکزی ایران است که در استان اصفهان و در دامنۀ رشتهکوه کرکس قارار
گرفته است .شهرستان نطنز مانند نگینی سبز در سواحل کویر مرکازی باا وساعتی افازون بار 8833
کیلومترمربع ،در موقعیت جغرافیایی  11درجه و  15دقیقه و  83ثانیۀ طول جغرافیاایی و  88درجاه و
 83دقیقه و  83ثانیۀ عرض جغرافیایی است .نطنز از شمال با شهرستانهای آرانوبیدگل و کاشاان ،از
جنوب با شهر اصفهان ،از مشرق با شهرستانهای اردساتان و از غارب باا شهرساتانهاای برخاوار،
شاهینشهر و میمه هممرز بوده و در ارتفا  1033متر از سطح دریا در معاور کویر مرکازی ایاران
در دامنۀ کرکسکوه از توابع استان اصفهان ،در  133کیلومتری شاهر اصافهان و  03کیلاومتری شاهر
کاشان قرار دارد.
 .۲موقعیت قرارگیری باغ تاجآباد
باغ تاجآباد در شهرساتان نطناز در بخاش
مرکاااازی و در دهسااااتان کاااارکس در
دهکیلومتری شهر نطنز ،در روستای تاجآباد
در کنار آزادراه جدید اصفهانکاشاان و در
حدود یککیلاومتری از آزادراه در زمینای
مسااتطیلماننااد در ابعاااد  031×133و در
محیطی باز قرار گرفته و کمی آنطار تار
کوهستان بسان حصار طبیعی آن را در بار
گرفته است .باغ باهوسایلۀ دیاوار خشاتی
محصور شده اسات .طاول جغرافیاایی آن
 11درجااه و  15دقیقااه و  83ثانیااه ،طااول
شرقی از گرینویچ و عرض جغرافیاایی 88
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درجااه و  83دقیقااه و  83ثانیااه از خااط
استواست (شکل 1و3؛ نقشۀ 1و.)3
شکل  :۶موقعیت روستا و باغ در شهرستان نطنز (میراثفرهنگی نطنز)
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اتاقک در دورۀ پهلوی اول به بنا افزوده شده بود که در تعمیرا اخیر حذ شده است .حفر اساتخر
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شکل  :۲محدودۀ باغ نیمهآباد امروز و باغ دورۀ صفوی (نگارندگان)

نقشۀ  :۶سایت پالن باغ تاجآباد (نگارندگان)

نقشۀ  :۲سایت پالن باغ تاجآباد (ولفرام کالیس)

 .۱ .۲وضع موجود باغ

باغ تاجآباد فعلی متروکه و فاقد کاربری است .حصار گلین چندالیۀ باغ هاماکناون نیاز وجاود دارد؛
هرچند که در بعیی قسمتها فرو ریخته است ،حصار اصلی باغ دورۀ صفوی همچنان وجاود دارد.
بستر تخت باغ ،هنوز شکل خود را حفظ کرده است؛ هرچند با گذشت زمان و بهعلت عوامل جاوی
کمی ناخوانا شده و در بعیی قسمتها مسطح شده ،قابلشناسایی و پیگیری است .اجزای معمااری
باغ ازجمله کوشکهای هشتی ،گ،بگیری ،حما  ،بنای پهلاوی اول ،قلعاه و خاناههاا نیاز متروکاه
شدهاند .تزیینا منحصربهفرد کوشک هشتی در وضعیت نامناسبی قارار دارناد و نیااز باه رسایدگی
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اصلی خود را حفظ کردهاند و طرح آنها همچنان خوانا و مخدو

نشدهاند .مظهر قنا باغ بیارون

باغ قرار دارد و مسیر قنا از سرچشمۀ آن تا خود باغ ،علیرغم خشک شدن قنا همچناان وجاود
دارد .با خشک شدن قنا باغ در سال  ،1833روستا خابی از جمعیت شده و تما مزار اطرا بااغ
بهعلت نبود آب از بین رفتهاند .گیاهان و درختان باغ نیز به همین دبیل خشک شده و کر های بااغ
نیز تا حد زیادی از بین رفتهاند؛ اما قابلشناساییاند .در سابیان اخیر ،مابک باغ استخری بارای خخیارۀ
آب ایعاد کرده است تا به رو

قطرهای ،باغ را آبیاری کند ،اما هماکنون نیز اساتخر خشاک و فاقاد

آب است .آبراه سنگی باغ همچنان وجود دارد ،وبی سینهکبکیهای آن از آبراه جادا و در قسامتی از
باغ به حال خود رها شده است (شکل .)8

شکل  :9وضع موجود باغ (نگارندگان)

 .۲ .۲دسترسی به باغ
دسترسی به روستای تاجآباد از طریق جادۀ قدیم نطنزااصفهان و دسترسی باه بااغ از طریاق یاک

بریدگی تقریباً یککیلومتری از این جاده است .یک خیابان خاکی که به این جاده وصل میشود و
یک خیابان پوشیده از درختان نیمهخشک چنار دسترسی به باغ را میسر میساازد ،وبای دسترسای
نخستین به باغ کوشک هشتی (سردر) باغ بوده است (شکل .)5
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دسترسی فعلی

دسترسی نخستین به

به باغ تاجآباد

باغ تاجآباد کوشک
هشتی بوده است.

شکل  :4دسترسیهای اصلی و فرعی (درون باغ) فعلی باغ (نگارندگان)

 .۳ .۲وجهتسمیه و بانی احداث باغ
براساس کتاب سراب زندگی نوشتۀ جهانگیرخان ریاحی ،شاهعباس صفوی این معموعه را بارای

خواهر خود ،تاجخانم (تاجخاتون) بنا کرد .به همین دبیل ،این محل تاجآباد نامیده میشاود و بااغ
تاجآباد در روستایی به همین نا قرار گرفته است.
 .4 .۲مالکیت باغ
این باغ همانند بسیاری از اموال شاهعباس اول وقف عا بوده؛ چنانکه در تااری منظاو صافویه،

ضمن برشمردن رقباتی که به سال 1311ق شاهعباس وقف کرده ،از تاجآباد نیز به شارح زیار یااد
شده است:
«وقف نمودن واقف مواقف دو جهانی و رموز گیتیساتانی ،اما،و و مساتغ ،خاود را بار
حیرا

عابیا

چهارده معصو صلوا اهلل و س،مه علیهم» (سید حسین اعظم واقفی.)1835 :

به ساابی کاه واقاف ز وقات ثاواب

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز

توان شد که چند است آن را حسااب
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کااه آن واقااف موقااف خیاار عااا

شااود در دو عااابم بااه نیکاایش نااا

ساارا کاارد از آن وقااف شاااهان دیاان

کااه موقااف نمایااد بهشاات باارین

شاااد از تااااجآبااااد کاااردن سااابیل

قیامااات باااه تااااج کرامااات جلیااال

به هر صور  ،از سرگذشت این باغ پس از دودمان صفویه ،آگاهی چندانی در دست نیسات؛
اما بهطور مسلّم ،با انتقال پایتخت به شیراز و سپس تهران ،این باغ مورد بیمهری زمامداران وقات
قرار گرفت و درنتیعه ،رونق اوبیۀ خود را از دست داد و تا حدودی باه دسات فراموشای ساپرده
شد .وبی در اواخر سلسلۀ قاجاریه ،گویا در زمان ناصرابدینشاه ،میرزامحسن معاون دیوان کاه در
دستگاه حسا ابسلطنه در مسند قدر

بوده ،تاجآباد را که جزو ام،و خابصه بود ،تملک مایکناد

و سپس پسر  ،علی خیبر (مشهور به خیبرابسلطنه) تااجآبااد را باه میارزا نصاراهللخاان ریااحی
میفروشد و به گفتۀ بعیی از کهنساالن نطنز ،ظل ابسلطان ،فرزند ناصرابدینشااه قاجاار و حااکم
اصفهان ،باغ تاجآباد را به میرزا نصراهللخان فروخته است .در حال حاضر ،مابکیت بااغ در تملاک
شخص حقیقی به نا آقای مؤمنی است کاه شاایان خکار اسات بااغ را در یاک مزایاده ،از بنیااد
مستیعفان خریداری کرده است .هماکنون عدۀ کمی در روستا زنادگی مایکنناد و آناان ادعاای
مابکیت دو سهم از شش سهم باغ و روستا را دارند .در طی مصاحبهای که با اهابی روساتا توساط
نگارنده صور

گرفت ،آنها خکر میکنند که در دورۀ قاجار ،بهصور

شفاهی ماباک بااغ در آن

دوره عنوان کرده مابکیت دو سهم روستا و باغ متعلق به روستائیان است و آن دو سهم را باه آناان
بخشیده است؛ وبی چون سندی در این زمینه وجود ندارد ،ادعایشان بیاساس تلقی میشود.
 .5 .۲باغهای دیگر نطنز
با مقایسۀ سازه ،معماری ،جزئیا

و تکنیکهای ساخت کوشکهای باغ تاجآبااد باا کوشاک بااغ

عباسآباد نطنز و کوشک باغ فین کاشان ،میتوان به این نتیعه رسید که هر سه اثر در اوایال دورۀ
صفویه و به دستور شاهعباس احداث شدهاند .در ادامه ،به مقایساۀ کوشاکهاای بااغ تااجآبااد و
عباسآباد نطنز (شکل  )1پرداخته شده تا خصوصیا

مشابه هر دو بیشتر نمایان شوند.

 در مقایسۀ هر دو بنا اوبین نکتهای که تأملپذیر است ،مصابح بهکاررفته در ابنیۀ موجاود در
دو باغ است که عمده مصابح آن آجر و م ،مورداستفاده در آن گاچ و خااو و سااروج
است .در کوشکهای هر دو باغ مصابح اصلی آجر اسات کاه در تصااویر زیار مشاخص
شدهاند .حصار هر دو باغ گلین و ساخت آن به یک طریق و به یاک شاکل اسات؛ بادین

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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سان که قاعدۀ دیوار در سطح مقطع آن عریضتر از قسمت باالی دیوار است.

 کوشکهای هر دو باغ دارای قوس پنج و هفت است ،گو اینکه در تعمیرا
از قوسها شکل اوبی و اصلی خود را از دست دادهاند.

اخیر ،بعیای
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به توفیق چاون خاسات گیتای ساتان

دو گیتاایش باشااد بااه کااا جنااان

تزیینا

همچنان وجود دارد ،درحابیکه کوشک باغ عباسآباد در گذشته باا طارح گال و

بوته بوده است؛ بدین معنی که هر دو کوشک دارای تزیینا
کوشک عباسآباد با گذشت زمان از بین رفته است.
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 تزیینا

کوشک هشتی باغ تاجآباد گل و بوته با طرحهای خطایی است که قسمتی از ایان
تقریباً مشابهی بودهاند کاه در

 دستهبندی کوشکهای چهارصفه :کوشکهای هشتی و گ،بگیری باغ تاجآباد و کوشاک
عباسآباد که قدمت آنها به دورۀ صفوی میرسد ،معماری بیارونگارا دارناد .پا،نهاای
کوشک هشتی و گ،بگیری باغ تاجآباد متقارن و همچون صالیبی هساتند کاه در چهاار
گوشۀ آن ،چهار اتاق بهصور

قرینه وجود دارد .پ،ن این دو کوشاک متعاادل اسات .در

کوشک باغ عباسآباد دوباره پ،ن کوشک متقاارن اسات کاه در مرکاز ایاوان و سرسارای
اصلی است و در هر دو جناح سرسرا دو اتاق طویل بهصور قرینه قرار گرفتهاند و پا،ن
متقارن است .این شکل پ،ن (بهصور

متقارن) در دورۀ صفویه معمول باوده اسات و در

مرکز کوشک ،یک هشتی وجود دارد که در چهارگو هشتی اتاقهایی باه قریناه وجاود
دارند و پ،ن به سه بخش و بهصور نه قسمت مربعشکل تقسیم میشود (نقشۀ 8ا.)1

شکل  :1کوشک عباسآباد (نگارندگان) نقشۀ  :9پالن کوشک عباسآباد و نمایش سهبخشی کوشک
(نگارندگان)

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز

نقشۀ  :4محورهای کوشک هشتی (نگارندگان) نقشۀ  :1محورهای کوشک گالبگیری (نگارندگان)
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در اسناد مکتوب تاریخی ،سه کتاب تاریخی وجود دارد که در آنها به باغ تاجآباد اشاره شاده اسات:
کتاب اول که در سال 1310ق ،به قلم م،ج،ل یزدی نگاشته شده است ،روزنامه یاا تااری عباسای
نا دارد که بهدفعا  ،به باغ اشاره میکند و تاری ساختش را سال 1313ق میداناد .کتااب دو کاه

اسکندربیک منشی ترکمان (مورخ شاهعباس) در سال 1313ق نگاشته است ،تاری عابمآرای عباسای
نا دارد که در فصل مستحدثا شاهعباس ،به باغ و ابنیۀ آن اشاره میکناد و تااری احاداثش را نیاز
سال 1313ق میداند .کتاب سو خلد بارین ،ایاران در زماان شااهصافی و شااهعبااس دو نوشاتۀ
محمدیوسف وابه قزوینی اصفهانی در 1381ق است .روند بررسی این اسناد براسااس تاوابی زماانی
نویسندۀ آنهاست؛ برای نمونه ،از میان این تواری  ،کتاب م،ج،ل یزدی که از همه قدیمیتر اسات،
ابتدا و سپس کتاب اسکندربیک ترکمان و درنهایت کتااب خلاد بارین بررسای مایشاود تاا روناد
شکلگیری باغ دقیقتر و صحیحتر باشد.
در کتاب تاری عابمآرای عباسی ،منعم مخصو
نگار

شاهعباس اول که وقاایع روزاناۀ زماان را باه

درآورده و بدین بحاظ این کتاب به روزنامۀ م،ج،ل نیز شهر یافته است ،در ضامن بیاان

رویدادهای سال 1310ق ،به هنگامی که شاهعباس از کاشان رواناۀ اصافهان مایشاود ،چناین آورده
است« :و صاحبش روانۀ جانب اصفهان شدند و چون به تاجآباد که از مبدعا ناواب کلاب آساتان
علی و در او عمارا عابی است و مشتمل بر انهاار و آبشاارها و درختاان سار باه فلاک رسایده و
حوض بس عابی نفیس رسیدند و با زنان مطربۀ خوبصور با تحف و هدایا و اسباب طرب چناد
روز بود که انتظار مقد اشر میکشیدند ،نشستند و به سااز و صاحبت مشاغول شادند( »...مانعم
یزدی.)183 :1831 ،
او در جایی دیگر نیز از تاجآباد بدین شرح یاد کرده است« :و در اواسط رمیاان ،سایر و شاکار
مازندران میل فرمودند و رفقا را نا نویس کردند و شب پنعشنبه بیستویکم متوجاه شادند و چاون
به تاجآباد رسیدند ،انیس ابخاقانی برخورداربیک با سه عدد تاو بازرو و پانج عادد تاو کاه از
قار

آورده بودند ،رسید و به شر پایبوس مشر شد و روانۀ اصفهان شد» (همان.)313 :

او همچنین در ضمن بیان رویدادهای 1313ق چنین نوشته است« :و چون نزول به تاجآباد نطناز
فرمودند شاطر خوابفقارخان رسید و خبر نفاق میان جماعت فاق و قیناان و معادباه و مناقشاه میاان
شاهین کرای و خان تاتار آورد» (همان.)333 :
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
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«و در تاجآباد نطنز ،چشم رئیس شکراهلل طرقی را کور کردند بهسابب زیاادتی و ظلمای کاه باه
رعیت کرده بود و توقف سهروزه به جهت سیر و شکار و به دیدن کاان سانگ مرمار جدیاد کاه از
محدثا زمان نواب کلب آستان علی است رفتند و نسق اساتادان و کارکناان آن کاان نمودناد و در
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 .۳بررسی پیشینۀ تاریخی باغ تاجآباد در متون تاریخی
ازآنعاییکه باغ و اجزای آن ،کتیبه و سنگنوشته ندارند ،نمیتوان تاری دقیق باغ را تعیین کرد؛ وبای
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صحرا گفتند چاهی است که صدای آب از آن میآید ،نواب کلب آستان علی بر سر آن چااه رفتناد،
خود در تفحص احوال آب و چاه شدند .آقا کمال که به کاردانی ،اععوبۀ زمان بود ،سار کاار کردناد
که این چاه را مدور به قطر ده خر پایین برند که اص ً،خاو به چاه نریازد تاا آب رساند و حقیقات
شیرینی و کمیت معلو نموده اع ،کنند تا به هرچه ص،ح باشد عمل شود» (یزدی.)331 :1831 ،
کتاب تاری عابمآرای عباسی منبع معتبر دیگری است که بهدفعا از باغ تاجآباد نا میبرد و باه
آن اشاره میکند .در دورههای بعد از شاهعباس اول هم باغ و کاخ تاجآباد موردتوجه و محال توقاف
جانشینان بوده است .در این کتاب آمده از زمانی که شاهصفی برای جلاوگیری از هعاو عاماانیهاا
بهسوی آنان بشکرکشی کرد ،چنین درج شده است« :به تااری روز ساه شانبه  38محار ابحارا از
دارابسلطنۀ اصفهان بیرون آمدند و از راه تاجآباد نطنز روانه شدند».
در تاری زندگانی شاهعباس دو آوردهاند« :بعد از حرکت از اصافهان ...روز پانعم ،بااغ مبارکاۀ
تاجآباد میرب سرادقا جاه و ج،ل گردیده ،در آن مکاان خلدنشاان کاه از حیار احاراز هاوا و
بیاندازگی بطف و سرشاری صفا از بساتین روی زمین امتیاز دارد تا پنج روز اقامت نموده ،باه سایر
آن دبگشای و تماشای آن روضۀ ار فیا ،نشاطانادوز و فارحافازا بودناد» (ترکماان1313 ،ق.)33 :

بیتهای زیر حاکی از آبادانی و رونق باغ مذکور در عصر شاهعباس دو باوده کاه در کتااب تااری
عابمآرای عباسی خکر شده است.
نظم
چااه گااویم از آن باااغ پاار آب و تاااب

کااه بتااوان گرفاات از هااوایش گاا،ب

در آن باااغ کااز وی خاازان پااا کشااید

تاااوان نغما اۀ بلبااال از گااال شااانید

در او شااااادمانی ناااادارد حساااااب

کااه گاال ماایکنااد کااار جااا شااراب

کنم نسبتش گار باه جنات خطاسات

تفاااو ببااین از کعااا تااا کعاساات

هساات فااردوس زشاات

که چاون شااه ساروی نادارد بهشات

برخااوبیا

دوباره در همان ماأخذ در ضمن حاوادث ساال 1333ق چناین آماده اسات« :در بهشات بنیااد
تاجآباد چند روز به جهت سیر و شکار و تفرج آن گلزار توقف فرموده ،متوجاه دارابماؤمنین کاشاان
گشتند( »...ترکمان1313 ،ق.)133 :
اسکندر منشی در شرح رویداد سال بیستودو جلوس شاهعباس ،به رویدادی اشااره کارده کاه
به هنگا سفر اعتمادابدوبه به اصفهان در میانه راه در باغ تاجآباد رخ داده است؛ او مینویسد« :ابقصاه
از ابتدا تا انتها دقیقه از دقایق میهماننوازی و بذل احسان فروگذاشت نشد .یک روز در باغ تااجآبااد
نظر معلسی عابی ترتیب داده صحبت بزرگانه انعقاد یافت ،همانا وقت سواری بعیی ج،بیان کاه از
پاشا آزردگی داشتند ،با م،زمان او بدمستی آغاز نهاده یکدیگر را زخم زدند و در منزل ،پاشاا اطا،
یافته او نیز بدمستانه در مقا انتقا برآمد و همچنانکه شیوه نامحمود و رسم معهود آن طایفاه اسات،
06

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز
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و مسلح شمشیرها آخته به یکدیگر آمیختند و نزدیک باه آن شاد کاه فتناۀ عظایم حاادث گشاته از
طرفین خونها ریخته شد ،جناب دستوری اط ،یافته فیابفور متهوراناه باا هفات هشات نفاری از
م،زمان که حاضر بودند ،سوار شده آن دو گروه ...درآمده ...فتنه را تسکین دادند» (همان.)1331 :

در منبع دیگر ،محمد یوسف وابه قزوینی اصفهانی مورخ شاهعباس و مؤباف کتااب خلاد بارین
در شرح وقایع سال 1313ق مینویسد « :و روز چهار خاقان واالشکوه انعامگاروه پاای دوبات در
رکاب سعاد درآورده ،مرحلهپیمای بودند تا افسر شکفتگی و خرمی به نزول همایون بار سار بااغ
بهشت بنیاد تاجآباد نهادند .و این باغ بهشتآسای خرّ و این رشکفرمای گلستان ار تا پانج هنگاا
مقا آرا شهریار ایا و خاقان سپهر احتشا بود» (وابه قزوینی.)553 :1833 ،
باز همو در خکر وقایع سال 1303ق که دوران پادشاهی شاهعباس دو اسات ،نوشاته ...« :از مقار
سلطنت پایدار ...به صوب مازندران خلدبنیان روان گشتند ...از راه دارابمؤمنین کاشان و قام و تهاران
روان و شکارکنان مرحلهپیمای شوند ...و چون بااغ ار نهااد تااجآبااد ،محال ورود موکاب مساعود
گردید ،چند روز گلچین آن گلستان بوده از آنعاا باار اقامات در چشامۀ فاین دارابماؤمنین کاشاان
گشودند» (همان.)553 :
باز همو در خکر وقایع سال 1331ق نوشته است« :نیز هنگامی که شاهعباس دو در مازنادران باه
سر میبرده ،بهدبیل گرمی هوا قصد بازگشت باه اصافهان را ماینمایاد .در راه بازگشات او باه بااغ
تاجآباد رفته و در آنعا توقف مینماید» (همان.)051 :
به گفتۀ کهنساالن ،آثار باقیماندۀ کاخ تاجآباد در زمان میرزا نصراهللخان ریااحی عباار باوده از
سردر هشتی کنونی و اتاقهای روی آن .دریاچهای جابب توجه که راه آب باقیمانادۀ کناونی باه آن
ختم میشده ،ساختمان مشخصی از عصر صفویه در شمال دریاچه کاه در زماان حبیاباهلل ریااحی
ملقب به معینابسلطنه فرزند ارشاد میارزا نصاراهللخاان ،باهجاای آن بناای جدیاد احاداث شاد ،و
سنگفر خیابانهای حیاط که همگی از سنگ مرمر بود ،بهوسیلۀ مابک جدید از بیم احتمال ضابط
این معموعه توسط دوبت ،تخریب و آثار تاریخی آن محو میشود .معینابسلطنه باهعلات ساکونت
در تهران ،مباشر خود حسن مختاری را مسئول ادارۀ تاجآباد نمود .مباشر نامبرده به دستور مابک ،ساه
اتاقی را که روی هشتی قرار داشت و دارای سبک و تزیینای باه مراتاب ظریافتار از هشاتی باود،
خراب و بهجای آن سه اتاق کوچکتر برای سکونت بنا میکناد و باهمنظاور احیاای هرچاه بیشاتر
کشاورزی ،به دستور مابک به کندوکاو محوطه پرداخته ،بقایای سااختمانهاایی را کاه در دل خااو
نهفته بود ،زیرورو میکنند و با تسطیع زمینهای محوطه ،آنعا را آمادۀ کشاورزی ماینمایناد .شانیده
پژوهشنامه کاشان
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شده است که سنگ مرمرهای دریاچه ،حوضها و خیابانهاا و سااختمانهاای زیارورو شاده را در
گودابی دفن کردهاند .مابک مزبور ،ساختمانی نوساز به سبک مدرن در انتهای حیااط بارای ساکونت
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از هر طر جمعی به حمایت برخاسته رفتهرفته در یک بحظه کل آن طایفه دو گروه گشاته ،مکمال

پس از درگذشت معینابسلطنه ،تاجآباد به ملکیت همسر و فرزند ارشاد
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موقت خود بنا نهاد.
درآماد کاه باهعلات

کهوبت سن همسر و نیز بهسربردن فرزند ارشد در خارج از کشاور ،دوبااره تااجآبااد طاراو و
سرسبزی پیشین را از دست داد و آثار بهجامانده نیز که مرمتی به خاود ندیاد ،تقریبااً رو باه ویرانای
نهاد.
با توجه به مطابب گفتهشده معلو میشود که کاخهای تاجآباد را شاهعبااس اول ایعااد کارده و
باغهای سرسبز و خرّ این کاخ را درختان سربهفلککشیدهای چاون سارو و کااج و چناار ،احاطاه
کرده بوده است .افزون بر این ،وجود عمار گ،بگیری ،خود دال بر وجاود گلساتانهاای زیاادی
در این ناحیه بوده ،آنچنانکه ایعاب میکرده برای گرفتن گ،ب از آنها ،ساختمانی چنین مفصل بناا
نهند .درضمن این عمار بهمنزبۀ کاخ یی،قی س،طین صفوی بود ،چون در سر راه شارق و غارب
ایران قرارداشت؛ در هر مسافرتی پس از خروج از اصفهان به آنعا وارد میشدند و چه بسا مقادما
و تعهیزا کلی سفر را در این مکان تدارو میدیدهاند .همچنین احتمال آن میرود که با توجاه باه
وسعت دامنۀ آن و بهدبیل قرار گرفتن در سر راه اردستان و نطنز ،تمرینا بشکری که بیشتر شاخص
پادشاه بر آن نظار میکرد ،در پهنۀ گسترده بیابانهای اطرا آن انعا میگرفته است.
 .۱ .۳روند شکلگیری
باغ تاجآباد در حومۀ نطنز و در منطقهای خو آبوهوا قارار گرفتاه و در حکام اقامتگااه تابساتانی

حاکمان صفوی و قاجاریه بوده که حاکی از اهمیت و ارز
مطابعاتی درخصو

این اثار تااریخی اسات .بهتارین مناابع

تعیین قدمت یک اثر تاریخی مشتمل است بر خود اثر ،کتیبهها ،مناابع مکتاوب

و مقایسۀ تطبیقی اثر با دیگر آثار همدورۀ آن .تاری احداث باغ تاجآباد را بهکمک مطابعۀ سفرنامههاا
و متون تاریخی موجود ،بهویژه کتب تاری عابمآرای عباسی ،روزنامۀ عباسی (روزناماۀ م،جا،ل) و
خلد برین و مقایسۀ این باغ با باغهای همدوره و نیز بررسای خصوصایا معمااری و هناری آن باا
باغهای همدورۀ دیگر را میتوان سال 1313ق دانست؛ یعنی پیش از احاداث آثاار هامعصار خاود
مانند مسعد شی بطفاهلل و مسعدجامع عباسی در اصفهان.
باغ تاجآباد در چهار مرحله شکل گرفته است :مرحلۀ نخست شکلگیاری بااغ در دورۀ صافوی
است که باه دساتور شااهعبااس در ساال 1313ق احاداث شاده اسات .کوشاک هشاتی ،کوشاک
گ،بگیری ،حما و قنا از بناهای این باغ بوده است؛ درختان مامر مانند گای،س ،گ،بای و باه و
غیرمامر باغ مانند کاج و چنار در آن بوده اسات و درنهایات ،یاک آبراهاۀ سانگی داشاته کاه هناوز
سینهکبکیها و آبشره های طول محور اصلی (آباراه) همچناان موجاود اسات .قناا بااغ باهعناوان
عنصری اصلی و حیاتی در شکلگیری باغ نقش داشته که با خشک شدن آن در سال  ،1833اهمیات
بهخوبی آشکار میشود .با بررسی تطبیقی ابنیۀ درون باغ با ابنیههای همدورۀ دیگر نظیر کوشاک بااغ
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خصوصاایا معماااری ایاان ابنیااه چااه از نظاار طاارح ،مصااابح و تزیینااا مشااابه یکدیگرناد ،ایاان
تاری گذاری محتملتر است .بهکمک شواهد و قراین موجود میتوانیم استدالل کنیم که بااغ و ابنیاۀ
آن نظیر کوشک هشتی ،کوشک گ،بگیری و حما سه اثار مرباوط باه دورۀ صافوی و متعلاق باه
مرحلۀ اولاند .سارتوماس هربار سایاح انگلیسای در حادود ساال 1013از بااغ دیادن کارده و
مشاهدا خود را نوشته است .یک شب نیز در باغ مهمان شاه صافوی باوده باه توصایف ایان بااغ
میپردازد و او مینگارد که هستۀ اصلی باغ به دورۀ صفوی و به زمان شاهعبااس باازمیگاردد (ناک:
منعم یزدی1310 :ق؛ ترکمان1313 :ق).
مرحلۀ دو  ،تکامل و شکلگیری باغ در دورۀ قاجار اسات کاه قلعاه و خاناههاای گلاین در آن
شکل گرفتهاند .در طی این دوره ،ابحاقاتی به کوشکهای هشتی و گ،بگیری صور مایگیارد و
نیز اشکوب دو کوشک هشتی خراب و بهجای آن ،سه اتاق کوچاک احاداث مایشاود .بناابراین،
قدمت قلعه و خانهها به دورۀ قاجار برمیگردد .با بررسی میادانی صاور گرفتاه توساط نگارناده و
مصاحبه با بومیان روستا مشخص شد که قلعه ،محل زندگی کدخدا و مباشر روستا بوده و در اواخار
دورۀ قاجار ساخته شده است .خانههای گلین نیز محل زندگی اهابی روستا تاا حادود سایزده ساال
پیش بوده است.
مرحلۀ سو  ،دورۀ پهلوی است که در طای آن ،ابنیاۀ قبلای حفاظ و بناای پهلاوی اول احاداث
میشود .این اثر در امتداد محور اصلی باغ قارار دارد ،ازایانرو قادمت بناای دورۀ معاصار باه دورۀ
پهلوی اول برمیگردد .با توجه به اظهارا بومیان صاحب باغ در دورۀ پهلوی ،اقدا به سااخت ایان
بنا کرده و در ساخت آن ،از مصابح مدرن نظیر تیرآهن و سیمان استفاده شده است.
مرحلۀ چهار  ،شکلگیری دورۀ اخیر است که در طی آن ،بهعلت خشک شدن قناا بااغ بارای
آبیاری باغ ،از سیستم آبیاری قطرهای استفاده کردهاند؛ بدین منظور استخری احداث کاردهاناد تاا آب
را با پمپاژ برای آبیاری مهیا کنند .نیز در طی این دوره ابحاق صور گرفته و کوشاک گا،بگیاری
نیز برچیده شده و بنا مرمت شده و در وضع فعلی ،تما اجزای معماری باغ کاه شاامل کوشاکهاا،
حما  ،خانههای گلین و بنای پهلوی اول همچنان وجود دارند و بهعلت نبود آب ،بیشاتر درختاان و
کر ها از بین رفتهاند؛ گو اینکه در طی سابیان اخیر ،مابک باغ اقدا به کاشت نهاالهاای باه و اناار
کرده است وبی بهعلت عد وجود آب ،آنها نیز خشک شدهاند (نقشۀ 0و3؛ جدول .)1
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نقشۀ  :1نمایش روند شکلگیری باغ (نگارندگان)
جدول  :۶دورهبندی باغ تاجآباد (نگارندگان)
مرحله (دوره)

شکلگیری اجزای باغ

دورۀ اول (صفوی)

کوشک هشتی ،کوشک گ،بگیری و حما

دورۀ دو (قاجاریه)

قلعه و خانههای گلین

دورۀ سو (پهلوی اول و دو )

بنای پهلوی اول

دورۀ چهار (فعلی)

وضع موجود باغ (حفظ تمامی اجزای باغ)

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز

نقشۀ  :7دورهبندی تاریخی باغ (نگارندگان)
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این بنا آنگونه که در مآخذ تاریخی و سفرنامۀ سیاحان معرو

عصار صافوی نقال شاده ،محال

اقامت شاهعباس صفوی و سایر پادشاهان این سلسله در سفرها و تردد از قزوین و تبریز بهساوی
کاشان و اصفهان و بابعکس بوده است .این کوشک مدخل ورودی نخستین به درون بااغ در دورۀ
صفوی بوده و در چوبی نخستین آن همچناان پابرجاسات و دو کوباۀ آهنای و گالمای هاای در
همچنان وجود دارند (شکل  .)8ورودی اصلی بنا بهسمت جنوب است و نماها کام ً،حابت قرینه
دارند؛ فقط بخشی به قسمت شرقی بنا در دورههای بعد ابحاق شده کاه بناا را از حابات قرینگای
خارج کرده است .در دو سوی ورودی ،سکوهای سنگی به ارتفا یک متر قرار دارند .وسعت بناا
به ابعاد  11×13/1متر ،برابر  133مترمربع است که بعد از ورودی هشتی ،تزییناا نقاشای نفایس
دوران صفوی بر روی سقف آن دیده میشود .تزیینا نقاشی موجود روی ساقف ساردر ورودی
و سقف هشتی اصلی بنا که شامل اناوا اسالیمیهاا و گالهاای خطاایی و مینیاتورهاای مکتاب
اصفهان است ،بعینه مانند نقاشیهای موجود بر روی سقف سرسرای اصلی کاخ عابیقاپو اصفهان
میباشد .از هشتی نگینیشکل وسط بنا دو راهرو و با پیچ  51درجه باا امتاداد راهارو سانگفر
وسط باغ ارتباط مییابد .در هر چهار گوشۀ کوشک ،چهار اتاق باه ابعااد  8×8/3و  8×3/3وجاود
دارد که احتماالً محل استراحت مراجعان یا اتاق انتظار افرادی بوده که میخواستند با شاه م،قاا
کنند .طبقۀ همکف از طریق یک دستگاه پله به عرض حدود یک متر باا انحناای مخصاو

 ،باه

طبقۀ فوقانی و با دسترسی مییابد .بهاحتمال فراوان ،در طبقۀ فوقانی بنا در دورههای بعاد ،اقادا
به احداث سه اتاق در انتهای ضلع شامابی مایشاود کاه در پوشاش آنهاا از تیرهاای چاوبی و
تختهکوب استفاده شده است (شکل 0و3؛ نقشۀ 11ا.)18
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شکل  :1کوشک هشتی نمای اصلی (نگارندگان)

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 14:56 +0430 on Sunday July 22nd 2018

 .4بناها ،اجزا و عناصر باغ (جدول  ۲و نقشۀ )۲۲
 .۶ .4کوشک هشتی (ورودی اصلی و سردر باغ)
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شکل  :7تزیینات گل و بوتۀ کوشک هشتی (نگارندگان)

نقشۀ  :۶۶بازسازی سیرکوالسیون (نگارندگان)

نقشۀ  :۶۲پالن کوشک هشتی (نگارندگان)

نقشۀ  :۶9پالن اشکوب دوم کوشک هشتی (نگارندگان)
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پوشیده از گل ،به شرحی که بیشتر جهانگردان در بازدید از ایران بهویژه اصفهان ،در سفرنامههاای
خود بهتفصیل از آن یاد کردهاند ،در تاجآباد به بنایی برخورد میکنیم کاه ناا گا،بگیاری را تاا
بدین زمان برای خود حفظ کرده است؛ این خود بیانکنندۀ آن است که در دوران آبادانی تاجآبااد،
باغهایی پوشیده از گل و بهتعبیری دیگر ،گلستانی فرحبخش در پهنۀ گساتردۀ ایان بیاباان وجاود
داشته است .عمار

گ،بگیری بهمانند هشتی دارای پ،نی هشتضلعی است که بهوسیلۀ چهاار

ایوان محصور شده است .ایوان جنوبی به جلو خان ورودی ارتباط دارد ،در چهار گوشۀ آن چهاار
اتاق قرار دارد که دو اتاق شمابی آن مربع و دو اتاق جنوبی آن ،مستطیلشکل است .متأسفانه همۀ
این اتاقها صدمه دیده است .یک حوض هشتگو

نیز در وسط کوشک قرار گرفته با آثاری از

یک نهر کوچک .سبک معماری این ساختمان شبیه سابک ساایر بناهاای دورۀ صافویه اسات .در
خارج ،ایوانهای سادۀ آجری بهوسیلۀ نوارهای افقی از یکدیگر معزاشده ،دارای کمی برجساتگی
میباشد که مبین چهارگوشههایی است که حاوی طاقنما در باال و درهایی است کاه در بااالی آن
پنعرهها قرار گرفته است .ازآنعاییکه طبق رو سنتی گ،بگیری ،برای سارد کاردن بخارهاای
حاصل از جوشاندن گل ،ظرفی را که بخار گل به آن وارد میشاود ،در حاوض یاا حوضاچۀ آب
روانی قرار می دهناد ،در ایان بناا نیاز رعایات ایان موضاو شاده اسات؛ زیارا در داخال بناای
گ،بگیری ،حوض سنگی یکپارچهای قرار داشته که تا حدود پنعاه سال پیش بر جای بود ،وبای
بعدها به یغما رفته و اکنون تنها جای آن دیده میشود (شکل 3؛ نقشۀ .)15

شکل  :۵کوشک گالبگیری (نگارندگان)
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نقشۀ  :۶4پالن کوشک گالبگیری (نگارندگان)

 .۳ .4آبنمای سنگی
منطبق بر محور اصلی (طوبی) باغ ،ساختمان آبنماای سانگی باه ایان معموعاه امتیااز و ارز

میبخشد 133 ،متر از طول این آبنمای سنگی هنوز دست نخاورده و در قسامتی از بااغ اصالی
باقی است .این قسمت از آبنما از مقابل ساختمان قدیمی هشتی شرو شده و به اساتخر مقابال
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 .۲ .4کوشک گالبگیری
با توجه به ع،قۀ وافر دودمان صفویه به ایعاد باغهای سرسبز با انبوه درختان گوناگون و باغهاای
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ساختمانی نوساز منتهی میشود ،وبی از روی شواهد موجود در باغ و زمین پشت ،میتاوان طاول
آبنما را که حدود  513متر است ،معلو کرد .طول این آبنما در شش قسمت شکسته میشاود
و بهصور آبشار درمیآید و با انتقال آب از یک سطح باه ساطح دیگار آباراه ،آب روی آبشاره
میبغزد و صدای دبنشین ایعاد میکند .ساختمان آبنما بهطور کلی ،سنگی است؛ عمق آن نسابتاً
کم (13سانتیمتر) است و شیبی کافی دارد که اجازۀ آن را میدهد که حتی الیهای نازو از آب باه
راحتی و به بطافت در آن بلغزد .بنیان آبنما و پیادهرو باهطاور کلای ،از یاک ناو سانگ سافید
نظرسنگ (تراورتن) بنا شده است؛ تعدادی از سنگهای این آبنماا را باه رحماتآبااد باردهاناد
(شکل 3و13؛ نقشۀ 11و.)10

شکل  :3آبراه سنگی و آبشره (نگارندگان)

نقشۀ  :۶1جانمایی مسیر آبراه (نگارندگان)

نقشۀ  :۶1سهبعدی محور اصلی و آبراه (نگارندگان)

شکل  :۶1سینهکبکی باغ (محمودینژاد)

 .4 .4قلعۀ خشتی

قلعۀ باغ مربوط به دورۀ قاجار است و تروهایی در دیوارهای آن دیده میشود .قلعه فع ً،متروکاه
و پ،ن آن به شکل مربع است در ابعاد  33×33و به مساحت  533متر مربع که تماماً خشتی است.
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زندگی کدخدا و خانوادۀ وی بوده است و کمی پیشتر ،محل اسکان ساربازان بارای حفاظات از
مقیمان باغ بوده است (شکل .)11
 .1 .4حمام
حما که بنای نسبتاً مفصلی داشته و امروزه متاروو

و بهصور

نیمهویرانه درآماده و نزدیاک کوشاک

گ،بگیری قارار گرفتاه ،مرباوط باه هماان دوران
صفویه است .با درنظرگرفتن این معاور  ،ایادهای
از ترکیب بین این دو ساختمان مشهود است .مرکاز
این قسمت مانند دو ساختمان دیگر عباار
از یک هشت گو

اسات

و چهار ایوان که در اطرا

آن

شکل  :۶۶قلعهباغ (نگارندگان)

معموعاهای از اتاااقهااای کوچااک و جابااب دیااده
میشود .اتاقهای اطرا

پ،ن هشتوجهی که مربعمانند بودهاند ،خراب شده و تنهاا آثااری از آن

بهجای مانده است .خطوط افقی و قائم ارتباط و تشابه نزدیکی باا معمااری زماان صافویه دارد و
نظیر این قسمت در ساختمانهای اصفهان که مربوط به دوران صفویه اسات ،مشااهده مایشاود.
مال سایر حما ها قسمتی از آن غیر از سردر ورودی جنوبی ،از سطح زمین پایینتر است تا گرماا
هدر نرود .کف حما  1/31مترمربع از تراز ورودی حما پایینتر است (شکل 13؛ نقشۀ .)13

شکل  :۶۲حمام باغ (نگارندگان)

نقشۀ  :۶7پالن حمام (نگارندگان)

 .6 .4بنای پهلوی اول
بنا در دورۀ پهلوی احداث شده و بهعنوان خانۀ مسکونی بوده کاه توساط صااحب بااغ و اهاابی

روستا ساخته شده است .بنا شامل یک طبقه است و یک زیرزمین دارد .ابعااد آن  18×11مترمرباع
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931

60
















است .مصابح آن آجر و در سازه و با آن از تیرآهن استفاده شده است .مقابل نمای اصلی بنا یاک
استخر وجود دارد .آبراه سنگی که از مقابل کوشک هشتی شرو میشود ،به این بنا منتهی و خاتم
میشود (شکل 18؛ نقشۀ .)13
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طبق تحقیقا

میدانی صور گرفته توسط نگارنده 8مشخص شد که کاربری نخستین قلعه ،محال
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شکل  :۶9نمای اصلی بنای پهلوی اول (نگارندگان)

نقشۀ  :۶۵پالن بنای پهلوی اول (نگارندگان)

 .7 .4دیوار باغ تاجآباد
دیوار دورتادور باغ خشتی و طول و عرض آن بهترتیب ،برابر  031و  131متر و مسااحت آن 53

هکتار است .باغ دارای دیوارهای چندالیه است که بیشتر دیوارها بهدبیل نداشتن پشتبند تخریب
شدهاند .ضخامت سطح مقطع دیوار 13سانتیمتر و ضخامت دیوار در باالترین نقطه 13 ،سانتیمتر
است .دیوارها بهصور

چینهای بر روی هم سوار شدهاند و ارتفاا دیاوار  3/1متار اسات؛ اببتاه

حصار باغ چند الیه میباشد که در دورههای مختلف به آن افزوده شده اسات (شاکل 15؛ نقشاۀ
.)13

شکل  :۶4دیوار باغ (نگارندگان)

 .5قنات و نحوۀ آبیاری باغ
منبع اصلی تأمین آب قریۀ نطنز و اطرا

نقشۀ  :۶3حصار اطراف باغ (نگارندگان)

آن رشتهکوههای بر گیر کرکس با ارتفا  8133متار ،و

منبع تأمین قنا های آن نیز این رشتهکوه است .قنا هاا در گذشاته ،نقاش اصالی و اساسای در
تأمین آب قریهها و قصبهها داشتهاند شهرستان نطنز در گذشته چهارصد حلقه داشته است کاه در
حال حاضر ،بیشتر آنها خشک و از بین رفتهاند .نظا ابسلطنۀ مافی در خااطراتش در دورۀ قاجاار
در سفری که به نطنز داشته است ،بر اهمیت قناعت در آبیاری باغها و روساتاها تأکیاد مایکناد و
همراهان وی نیز نظر او را تأکید میکنند و مینگارد« :آنعا به میرزا هاادی حااکم نطناز کاه ناوکر
66

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز

66
















حاکمان صفوی در گذشته برای تفریح و شکار به نطنز مایآمدناد» (نظاا ابسالطنه ماافی:1803 ،
 .)131سرچشمۀ قنا باغ تاجآباد در فاصلۀ پنجکیلومتری روستا قرار دارد و مظهر بااغ در ورودی
باغ قرار دارد .فاصلۀ کف قنا تا ساقف آن در حادود یاک متار اسات ،اماا قناا بااغ در طای
خشکسابیهای اخیر و پایین رفتن سفرۀ آبهای زیرزمینی کم آب شده بود؛ بهطوری کاه آب آن
به شش اینچ رسیده بود و درنهایت در سال  1833خشاک شاد .بعاد از ورود باه روساتا توساط
نهرهای اصلی به درون باغ هدایت میشد و سپس توسط نهرهای فرعی ،کل باغ آبیاری مایشاد.
در آبراه اصلی باغ سینهکبکیهایی وجود دارد که وقتی آب از آنها عبور میکرد ،موج پیدا میکرد
و زیبایی صدچندان داشت .افزون بر نهرها و حوضها ،استخری نیز در مقابل بناای دورۀ پهلاوی
وجود دارد که پس از جمع کردن آب در آن ،از طریق سوراخی که در ته استخر وجاود دارد ،آب
را از زیر بنای روبهروییا

عبور داده و به آنسوی ،هدایت و جریان پیادا مایکارد؛ وبای حااال

بهعلت عد وجود آب استخر مخروبه شده است .هماکنون روستا و بااغ فاقاد آباناد ،درنتیعاه
تما جابیزهای اطرا باغ و درختها و گیاهان درون باغ خشک شدهاند (نقشۀ .)33

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931

65
















نقشۀ  :۲1نمایش گردش آب در باغ (نگارندگان)
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خود بود گفتم که در دامن این کوه و این درهها استعداد قناعت است و در تأیید حر وی گفتناد
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 .6طرح کاشت درختان و گیاهان
از دورۀ صفوی تاکنون در چندین مرحله ،کاشت باغ تغییر یافته است .در اعصار مختلاف بااغ دارای
درختان مامر و بیی بوده ،درختان مامری نظیر گ،بی ،زردآبو ،گی،س و اناار و درختاان باییخای
نظیر کاج و سرو و چنار در حال حاضر نظا کاشت باغ به این صور است که چند اصاله درخات
مامر نظیر انار کماکان وجود دارد و چند اصله درخت بیی نظیر کاج و الشاۀ درختاان ماردۀ چناار
همچنان باقی است .در گذشته اطرا باغ مزرعه و جابیز بوده که با خشک شدن قنا باغ آنهاا نیاز
خشک شدهاند و نیز گیاهان دارویی و زینتی نیز در باغ وجود داشتند کاه بارای خاصایت دارویای و
درمانی و رایحه ،آنها را کشت میکردند؛ ازجمله قسمتی از بااغ و نزدیاک کوشاک گا،بگیاری،
محل کاشت گلمحمدی بوده است که از گل آنها گ،ب اساتخراج مایکردناد و ایان کوشاک باه
همین نا نیز نامیده میشود .سر توماس هربر در سال  1033از باغ تاجآباد دیادن کارده و بااغ را
اینچنین توصیف میکند« :این باغ توسط آب زالل نهر کوچکی که از قنا تغذیه مایشاد ،آبیااری
میشد و امروزه به همان صور باقی مانده است ».او مینویسد« :به خاطر وجود این نهار ،ایان بااغ
پوشیده از گلهای محمدی و سایر گل هاا باود و درختاان چناار زیاادی در آن وجاود داشات کاه
سایهشان زمینهای اطرا را مایپوشااند .درختاان اناار ،هلاو ،زردآباو ،سایب ،گ،بای ،گای،س و
شاهبلوط هم در این باغ وجود داشت؛ و بدین صور بود که چنین باغی در صحرایی پر از نماک و
ماسه همچون بهشتی بر روی زمین بود» (خوانساری( ،)33 :1838 ،نقشۀ .)31

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز

نقشۀ  :۲۶کاشت وضع موجود (نگارندگان)
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65
















عناصر باغ تاجآباد
معماری

اجزای باغ تاجآباد
کوشک گ،بگیری ،کوشک هشتی ،حما  ،بنای پهلوی اول ،قلعه و خانههای گلین

گیاه

درختان مامر (انار ،به و تو ) و غیر مامر (کاج ،چنار و نارون)

آب

قنا و نظا آبیاری باغ ،آبراه سنگی باغ (محور اصلی باغ) سینهکبکیها و کر های باغ

حصار

دیوار خشتی چند الیۀ باغ

نقشۀ  :۲۲اجزای باغ تاجآباد (نگارندگان)
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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 .7سازمان فضایی باغ
 .۱ .7کوشکها
در تقسیمبندی باغها ،باغ کوشکها در زمارۀ یکای از قادیمیتارین گوناهبنادیهاای بااغ تااریخی

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 14:56 +0430 on Sunday July 22nd 2018

جدول  :۲عناصر و اجزای باغ تاجآباد (نگارندگان)
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محسوب میشود که حکم اقامتگاه پادشاه و حر را داشتهاند .در اینگونه باغها ،بااغ در حکام خاناۀ
مسکونی است که محل اقامت طوالنیمد و کوتاهماد درباار و خانادان پادشااهی باوده اسات.
محصوریت در اینگونه باغها یک عنصر حیاتی بوده تا ساکنان باغ در محیطی آرا و با امنیتای کامال
مأوا گیرند .معماری کوشکها بهصور بیرونگرا و چهار صفهاند کاه رو باه حیااط و محوطاه بااز
میشوند تا افراد مقیم کوشک بتوانند از باغ و زیباییهای آن بذ ببرند .همچناین درون کوشاکهاا
نیز بهطرز بسیار زیبا و چشمنواز با استفاده از هنرهای تعسمی مانند نقاشی دیواری و آییناهکااری باا
طرح گل و بوتۀ هندسی مزین میشدند و گاه حوضی با فواره در آن تعبیه میکردناد تاا زیبااییا
دوچندان شود که هم از درون و برون آن بذ برند .از نمونههای متقد باغکوشکها عباار اناد از:
باغکاخ پاسارگاد که کهنابگو و نمونۀ نخستین باغ ایرانی باوده اسات و اوباین پایتخات شاهنشااهی
امپراتوری هخامنشیان شناخته میشود؛ باغکاخ فین در دوران پس از اس ،که متعلق به دورۀ صافویه
است و کوشک در مرکز باغ و در محور مرکزی باغ و در تقااطع نقااط عرضای و طاوبی بااغ قارار

گرفته است؛ کاخباغ چهلستون اصفهان متعلق به دورۀ صفویه که کوشک آن نیز در مرکاز بااغ قارار
گرفته است .باغ تاجآباد دو کوشک دارد که هر دو در قسمت یکسو باالیی باغ قرار دارناد و یکای
از آنها بر روی محور اصلی باغ قرار گرفته و کوشک هشتی نا دارد که بهعنوان ساردر ورودی بااغ
در گذشته بوده است .کوشک دیگر باغ کوشک به تناسب کشت و پرور

گالمحمادی در اطارا

آن ،کوشک گ،بگیری نا دارد .باغ تاجآباد با دارا بودن دو کوشک و نیز با بناهاای خادماتی دیگار
نظیر حما در حکم اقامتگاه تابستانی شاهان صفوی بوده و در دستهبندی باغهاای کوشاکبااغ قارار
میگیرد (نقشۀ .)38

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز

نقشۀ  :۲9جانمایی کوشکهای باغ تاجآباد (نگارندگان)

56

56
















مطبّق و دارای چند تراس با شیب الز است که آب از باالی آن بهسوی

پایین همانند آبشارهای کوچک در حرکت است .شکل و ریخت اینگونه بااغهاا متاأثر از شاکل
زمین است .از باغهای تخت میتوان به باغ تخت قراچۀ شایراز کاه هساتۀ آن باه دورۀ تیماوری
بازمیگردد و باغ شازدهماهان متعلق به دورۀ قاجار اشاره کرد .در اینگونه باغهاا کوشاک معماوالً
در باالی باغ قرار میگیرد .باغ تاجآباد نطنز نیز در دستهبندی باغهای تخت قرار میگیرد که دارای
چهار تراس است :تراس اول (باال) بزروترین تاراس بااغ اسات و کوشاکهاا و ابنیاۀ دیگار در
باالترین تراس قرار دارند و همانند دیگر باغهای تخت ،برای جاری شادن آب از تاراس بااال باه
پایین ،شیب دارد و شیب باغ  3درصد است (نقشۀ .)35

نقشۀ  :۲4تراسبندی باغ تاجآباد (نگارندگان)

 .۳ .7حصار چندالیه
حصار موجود اطرا باغ تاجآباد که هماکنون بخشی از آن نیز وجود دارد ،بهصور

دیوار گلاین

است که پایۀ دیوار ضخیمتر از بخش فوقانی آن است .اببته حصار باغ بهسبب افزوده شدن باه آن
در دورههای مختلف ،چندالیه است (نقشۀ .)31

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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نقشۀ  :۲1حصار چندالیۀ باغ (نگارندگان)

باغ دو محور شمابیجنوبی و شرقیغربی دارد .محور اصلی باغ شرقیغربی است و در جهات
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 .۲ .7تخت
اینگونه از باغ بهصور
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آبراه سنگی باغ و بر روی محور اصلی باغ میان کوشک هشتی و بنای معاصر اسات .حرکات آب
در آبراه از تراز باال بهسوی ترازهای پایین محور اصلی باغ میباشد؛ این آباراه در دو ساوی خاود
درخت و مسیر پیادهرو دارد و بسان داالنی پوشیده از درخت در گذشته باوده کاه همانناد دیگار
باغهای تخت دیگر همانند باغ شاهزاده ماهان ،این داالن محور اصلی باغ است .محور دیگار بااغ
که محور فرعی آن است ،محور شمابیجنوبی باغ میان کوشاک هشاتی و کوشاک گا،بگیاری
است (نقشۀ 30؛ جدول.)8
جدول  :9محورهای باغ (نگارندگان)
محورهای باغ

نقطۀ آغاز

نقطۀ پایان

جنسیت

محور اصلی

سردر (کوشک هشتی)

بنای پهلوی اول

آب ،گیاه ،معماری

محور فرعی (جانبی)

سردر (کوشک هشتی)

کوشک گ،بگیری

آب ،گیاه ،معماری

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز

نقشۀ  :۲1محورهای باغ (نگارندگان)
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56
















نطنز به علت نزدیکای باه اصافهان کاه در دورۀ صافویه پایتخات کشاور باود و وجاود اقلایم و
آبوهوای مناسب و مساعد ،موردتوجه پادشاهان صفویه بوده و مستحدثا بسیاری از این عصار
در نطنز بر جای مانده و باغ تاریخی تاجآباد نطنز یکی از این مستحدثا است که در دشات و در
حومۀ شهر نطنز واقع شده .تاجآباد از باغهای بین راهی باوده و نیاز باهعناوان اقامتگااه تابساتانی
شاهان صفوی بوده است .در گونهبندی باغهای ایرانی این باغ در زمرۀ باغهای کوشکتخت قارار
میگیرد و محور راستۀ اصلی باغ نو آن را مشخص میکند .در باغ ماذکور ،کوشاکهاای بااغ و
ابنیۀ دیگر همه در باالترین تراس باغ قرار دارند .باغ دارای چهار تراس بوده که تاراس بااالیی یاا
اول بزروترین تراس باغ است و نیز شیبی طبیعی دارد که الزمۀ باغهاای تخات اسات تاا آب از
باالی باغ به پایین آن حرکت کند .حصار باغ همچنان وجود دارد گو اینکه در بعیای قسامتهاا
فرو ریخته است .تعداد کمی از انهار و تعداد معدودی از اشعار نظیر درختان کاج و انار همچناان
وجود دارند .در بازخوانی کوشکها و دیگر ابنیۀ باغ این نتیعه حاصل میشود که طارح ،مصاابح،
مفهو و عناصر باغ خوانا هستند و با گذشت زمان و علیرغم بیمهریهاای صاور گرفتاه ،اثار
مخدو

نشده و شاکلۀ اصلی خود را حفظ کرده است.

پی نوشتها:
 .1منشور فلورانس در سال  1333می،دی در شهر فلورانس تصویب شد؛ موضو این منشور باغهای تاریخی و
مهمترین سند در این ارتباط است.
 .3در سال  3311می،دی ،نُه باغ ایرانی با عنوان یک پرونده در فهرست میراث جهانی قرار گرفتناد و باهعناوان
یک اثر بدیع و تأثیرگذار در ابگو و طرح دیگر باغهای جهان همانند بااغهاای اسا،می در اساپانیا و بااغهاای
گورکانی در هند شناخته شدند.
 .8گزار

حاصل مصاحبۀ نگارنده با دو تن از بومیان روستاست.

منابع
ا اعظم واقفی ،سید حسین ،1835 ،میراثفرهنگی نطنز ،تهران :انتشارا علمی و فرهنگی.
ا ترکمان ،اسکندربیگ منشی1313 ،ق ،تاری عابمآرای عباسی ،نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ معلس.
ا خوانساری ،مهدی ،باغهای ایرانی ،انتشارا

میراثفرهنگی ،تهران.1838 ،

ا منعم یزدی ،ج،لابدین محمد (م،ج،ل)1310 ،ق ،روزناماه یاا تااری عباسای ،نساخۀ خطای موجاود در
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931

56
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ا وابه قزوینی اصفهانی ،محمدیوسف ،1833 ،خلد برین ،ایران در زمان شاهعبااس دو و شااهصافی ،تصاحیح
محمدرضا نصیری ،تهران :بینا.

باغ تاریخی
تاجآباد نظنز
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