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چکیده:
تا همین چند دهۀ اخیر در اقصی نقاط ایران ،باغهایی با سبک و سیاق باغسازی ایرانی و به سنت پیشین ،سااخته
و پرداخته شدهاند .بسیاری از این باغها در مناطق روستایی و اطراف محدودۀ شاهرهای ایاران اساتقرار یا تاه و
هنوز پابرجا هستند .به همین سبب ،شناخت و مطالعۀ باغهای روستایی در گوشهکنار ایران حائز اهمیات اسات.
این مقاله ضمن شناسایی و معر ی باغ کاشانی بهعنوان یکی از باغهای روستایی خاانی ایاران در منطقاۀ راوناد
کاشان ،تالش میکند تصویری خوانا از ضاهای ساختاری و کالبدی سامانیا ته ضایی باغ مذکور ارائه دهد تاا
با استفاده از آنها امکان بازیابی شکلی و ساختاری باغ مورد پژوهش راهم شود .در این پاژوهش ،ساعی شاده
تا با مراجعه به مصداق موردبررسی و نیز مطالعات میدانی صورتگر ته از منابع مکتوب و اساناد تااری ی نیاز
برای کسب نتیجۀ مناسب استفاده شود .باغ کاشانی در قصبۀ راوند واقع شده و به یکای از خاوانین و متماو ن
محلی متعلق بوده است .عمده ضای باغ بهصورت محوطۀ باز باوده و محوطاۀ آن کاامالا از حادود مش صای
برخوردار است؛ بهگونهای که بهراحتی از محیط اطراف مش ص است .این با غ واجد عمارتی در درون و حاشیه
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است .باغ کاشانی با مساحتی بالغ بر  2/1هکتار و با شیبی کمتر از یک درصد (در حدود  ۱/۱9درصد) بوده کاه
نشاندهندۀ بستر بسیار هموار محدودۀ استقرار باغ مذکور است .این باغ به شاک متاوازیا ضاال اسات و باا
کوشکی نزدیک به ب ش انتهایی باغ در بستری هموار و با شیب بسیار کم ،سازمان و ساختار ضایی منظمای را
ارائه میدهد.
کلیدواژهها :باغ تاری ی ،باغ ایرانی ،باغ روستایی ،باغ خانی ،معماری روستایی ،باغ کاشانی ،راوند.

مقدمه
باغ و باغ سازی نزد ایرانیان ،از دیرباز اهمیت و رواج داشتته و در وتول تتاریی نیتز بتا تو ته بته
شکلگیری سبکهای معماری دورههای مختلف تاریخی ،دستخوش تغییرات الگویی شده استت.
باغات تاریخی که بنا به میل و سالیق مختلف سالوی و بزرگتان شتهرهای تتاریخی ایتران بر تا
شدهاند ،نشان از اعتبار فراوان ای گونه از فضاهای ترکیبی معماری و وبیعی دارند .امتا عالهته بته
ساخت باغ ،فقط مختص ادشاهان نبوده و ای عالههمندی در ساخت و یرایشِ توأمان فضتاهای
معماری و مصنوع گیاهی ،در سایر مناوق شهری و روستایی توسط اهشار ثروتمنتد و اربابتان نیتز
استمرار یافت .ای گروه از باغها را میتوان باغهای روستایی نامیتد .در ابتتدای ایت گرتتار ،ز
است به تعریف باغهای روستایی برای روش تر شدن مرهو باغ روستایی بپردازیم.
باغهای روستایی معمو ً متعلق به ختوانی و بزرگتان بتوده و در حتوزر روستتاهای یرامتون
شهرها یا دور از آنها هرار گرفتهاند .ای باغها تنها به هصد باغبانی بنا ستاخته نشتده ،بلکته بترای
زندگی فصلی ،دائمی یا تررج بنا شدهاند .باغهای روستایی نهتنها محووۀ مشخصتی دارنتد ،بلکته
حداهل وا د عمارتی در درون یا حاشتیۀ ختود هستتند (عالئتی .)41 :4931 ،بتا تو ته بته ایت
تعریف ،ای گونه بهنظر میرسد که باغهای روستایی نیز بافتی مشابه باغهای شاهی داشتتهانتد ،بتا
ای تراوت که گاهی دارای ساختاری مختصرتر و الگویی سادهترند.
گرتار یشرو بخشی از ژوهش شناخت و مطالعۀ باغات مو ود در منطقۀ راوند بتا تکیته بتر
باغ کاشانی ،به منظور شناخت الگو و ساختار اندا های شکلدهندر کالبد باغ مذکور است.
 .۱روش تحقیق
ای تحقیق عمدتاً بر مبنای یمایشهای میدانی و مرا عۀ مستقیم بته مصتدام موردبحتر در سته
گا اصلی بوده است .در گا نخست ،ابتدا به بررستی بستتر و گستترر هرارگیتری و شتکلگیتری
کالبدی اثر رداخته شده است .در خالل ژوهشهای میدانی ،یافت مطلعان هدیمی و بتومی بترای
انجا مصاحبه و تحقیق ،که همگی در دورههای مختلف آبتادانی و فعالیتت اثتر ،در ایت عرصته،
مشغول باغبانی بودهاند ،گا مؤثر بعدی بوده است .درنهایت ،برای تکمیل فرایند تحلیل اوالعتات
بهدستآمده در گا های هبلی ،در گا سو به بررسی و مطالعتۀ استناد و متدارک مکتتور ،بترای
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شده است.
 .2باغ در بستر
کاشان از شهرهای تاریخی ایران است که در محدودر مرکزی فالت ایران و در حاشیۀ کتویر هترار
گرفته است .محدودر غرافیایی آن از سویی رو به کتویر و از ستوی دیگتر ،در دامنتۀ کتوههتای
سمت نور و نور غربی آن واهع شده است؛ ازای رو ،آروهوای ای شتهر همتواره کتویری
است .درعی حال ازآنجاکه بستر غرافیایی کاشان به کوهستتان ستمت نتور و نتور غربتی
گشوده میشود ،مناوق نوبی مرترع و معتدلترند .غرافیدانان اسالمی در گذشته ،شتهر کاشتان
را زو ایالت بال یا عرام عجم محسور میکردند.
شهر کاشان در شرم و شمال شرهی ،لگتهای استت و بته دشتت کتویر منتهتی متیشتود و
هسمتهای غربی و نوبی آن کوهستانی است .هوای کاشان بهدلیل موهعیتت بستتری کته بتر آن
واهع شده است و از دو هت رو بهستوی کتویر و کوهستتان دارد ،در بختشهتای کتمارترتاع و
ست ،گر و خشک و توأ با گردوغبار و در بخشهای مرترعتر ،معتدل و سرد استت .محتدودر
کاشان از گذشتههای دور بهسبب ویژگیهتای غرافیتایی ،از ملته زمتی حاصتلخیز و نیتز آر
چشمهها و کاریزهای دیر ای خود ،مسکون بوده است.
آبرسانی منطقه بیشتر توسط کاریزها انجا میشود ،بهگونهای که محتل ستکونت و همینتی
توسعۀ مناوق مسکونی همیشه تابع مسیر حرکت آر بوده است (کریمی 309 :4931 ،و .)302
از دوران ساسانی ،آثاری همیون آتشکدر نیاستر ،بتر ستکونت در ایت محتدودر غرافیتایی
د لت دارد و مورخان صدر اسال از مله اعثم کوفی ،در توصیف و تشریح نگجویتان ایرانتی،
چندی مرتبه به مردانی از کاشان اشاره کردهاند.
در دورر اسالمی ،حمداهلل مستوفی در نزهة القلور ،بنای شهر کاشان را به زبیدهخاتون همستر
هارونالرشید نسبت میدهد .اهالی کاشان ت از فتتح شتهر و ویرانتی آن توستط مستلمانان ،در
دشت کاشان متررم شدند و در هرن دو هجری در محلی به نا چهتلحصتاران اهامتت داشتتند؛
چهلحصاران ناحیهای در دشت فی است که اکنون اراضی نور غربتی کاشتان را در ختارج از
دروازر فی شامل میشود و بقعۀ معروف به ابولؤلؤ یا بابا شجاعالدی در آنجا واهع استت (همتو:
.)301
حمداهلل مستوفی در هرن هشتم هجری دربارر کاشان متینویستد« :آبتش از کتاریز فتی و رودی
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است کته از ههترود و نیاستر آیتد و از میتوه هتایش خربتزه و انگتور نیکوستت .مترد آنجتا شتیعۀ
اثناعشریاند و اکثرشان حکیموضع و لطیفوبع و در آنجا هال و بطال کمتر باشد .حقتوم دیتوانی
آن شهر به تمغا مقرر است و در و یتش ،هجده اره دیه است و اکثرش معظم» (.)19 :4993
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در ی تو هاتی که بهخصوص در دورر صرویه به شهر کاشان صورت گرفت« ،کاشان شهری
رنعمت و اکیزه شد که آر آن به وسیلۀ کاریزها تأمی میشتد .بترای دسترستی بته آر کته در
زیرزمی اری بود ،سردارها داشت که حوضی در میان آن ساخته شده بود .خانتههتا نوبنیتاد و
اکثراً در میان باغها ساخته شده بودند» (کریمی.)341 :4931 ،
زی العابدی شیروانی در بستان السیاحه ،کاشان را چنی توصیف کرده استت« :بلتدهای استت
مسرتنشان از اهلیم چهار  ...آر آن دیار بیشتر از هنات است و بزرگتری آنهتا چشتمۀ هنتات
فی و آن ای دلنشی است .یک فرسی از شهر دور و به غایت معمتور و همته چیتزش موفتور
است .ملوک صرویه ،عمارت دلگشا و باغات بهجتافزا در آنجا ساختهاند ...الحق شتهر کاشتان را
عروس ایران توان گرت» (بیتا.)111 :
 .3منطقۀ راوند
در معجم البلدان در بار راوند آمده است« :با نون ساک و دال بت نقطتۀ ایتانی  ،شتهرک استت
نزدیک کاشان و اصرهان .همزه گوید :ریشۀ آن راهاوند است به معن نیک مکرّر .برخ گرتهانتد
راوند شهرى باستان در موصل است که راوند بزرگ سر بیوراست (ضحاک) آن را بنیتان نهتاده.
او گوید :دو مرد از بن اسد به اصرهان رفتند و با دهقان
نا راوند بود.

یمان برادرى بستند .و ای در تای بته

با او همنشی ماندند تا یک از آن دو درگذشت و اسدى دیگر با دهقان بمانتد.

و ای دو بر سر گور دوست سو م رفتند و دو ا م نوشیدند و ا سو را بته روى گتور او
اسدى به تنهای بر سر گور آن دو م رفت و ایت شتعر
م ریختند .سپ دهقان درگذشت.

4

را زمزمه م کرد .برخ گویند ای شعر از آنِ ه ّ ب ساعده ایادى استت کته دربتارر دو دوستت
خود که یش از او در گذشتهاند ،سروده است .دیگرى گوید ای شعر از آنِ نصر ب غالب استت
که در عزاى اوس ،سر خالد و أنی

سروده است» (حموی.)131 :4919 ،

در لغتنامۀ دهخدا در بار راوند آمده است« :نا هصبهای است از بختش مرکتزی شهرستتان
کاشان واهع در یازده هزار گزی شمال باختری کاشان؛ سر راه شوسۀ کاشان به هتم .ایت هصتبه در
دامنۀ کوه واهع شده و هوای آن معتدل و معیتت آن در حتدود  4340تت استت .آر راونتد از
رودخانۀ نابَر تأمی میشود و محصول عمدر آن غالت ،میوه ،خربزه و هندوانه است .یشتۀ مترد
کشاورزی و دامپروری است و زنان به بافت هالی اشتغال می ورزنتد .ایت هصتبه دارای دبستتان و
چندی بار دکان و دو ههوهخانه ،سر راه شوسه میباشد».
منطقۀ راوند در سمت غرر شهر کاشان و در فاصلۀ حدود  2کیلومتری و در وار کوهپایههتای
رشتهکوه زاگرس هرار گرفته و به ای دلیل ،از آروهوایی به مراتب معتدلتر برخوردار است .و تود
آر دائمی کاریزها به رونق زراعت و باغداری در منطقه کمک کرده است.
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دسترسی به منابع آر که یکی از مهمتری عوامل مؤثر در مکانیتابی شتهری استت ،همتواره
موردتو ه بوده است .بررسی کلی غرافیایی شهرهای ایتران بتهختوبی ،وابستتگی میتان زنتدگی
شهری و دسترسی به منابع آر را نشان میدهد .بهدلیل تنوع اهلیمی و محیط وبیعتی ،در بستیاری
از مناوق که از منابع آر سطحی به دورند ،نیاز مرد برای دسترسی به آر ،از راه منابع زیرزمینتی
چون هنات و چاهها حاصل میشود.
منطقۀ راوند نیز از ای هاعده مستثنی نبوده و حول محور عبور آر هنات راوند شتکل گرفتته
است .بافت شهری منطقه بهشدت تحت تأثیر ویژگیهای مربتو بته استتراده از آر در وتول و
عرض هت اصلی تو وگرافی و زمی های حاصلخیز شکل گرفته استت .شتکلگیتری ارگانیتک
مجموعه سکونتگاههای منطقۀ راوند ،عالوهبرای بهلحاظ استراده از مصالح و نوع معماری ،مشتابه
ویژگیهای سایر مناوق همحوزه است.
ازای رو عناصر تأثیرگذار بر شکل منطقه و بافت کالبدی آن در دهههای اخیتر را متیتتوان در
عوامل زیر خالصه کرد:
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 احداث خیابانها و بلوارهای عریض در راستای وولی و عرضتی منطقتۀ راونتد کته ختود
باعر تخریب و تغییر بخشهای زیادی از بافت ارگانیک منطقه شده است.
 کم آر شدن ،خشک شدن و از بی رفت کاریزهای فعال در منطقه بهواسطۀ بتیتتو هی و
عد رسیدگی به آنها و همینی حرر چاههای عمیق.
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 از دست رفت کارایی عناصری مانند آسیارهتا و آرانبارهتا در وتول مستیر حرکتت آر
هنات راوند( .اگرچه بهلحاظ نقش در زندگی امروز مرد  ،ماهیت و ودی ختود را از دستت
دادهاند).

 رشد و توسعۀ شهری در راستای محور ارتباوی راوند به کاشان ،راوند را بهعنوان بخشی از
کاشان درآورده است .میل به ساختوساز و توسعۀ نستنجیده در ایت منطقته ،باعتر تغییتر
سیمای راوند از مجموعهای از باغها ،کشتزارها و خانهباغها به شکل یتک بافتت شتهری بتا
تراکم با خواهد شد.
راوند با هرارگیری در حاشیۀ کویر ،بهدلیل و ود منابع آبتی هابتلتو ته ،منظومتهای از بتاغهتا و
کشتزارها را در خود ای داده است .بیشتر درختان ای باغها مثمر بتوده کته بتههمتراه کشتتزارهای
اوراف آنها در تأمی نیازهای منطقه ،وی سالهای متمادی نقش داشتهاند .اگر به منظومتۀ بتاغهتا و
ارتباوشان با یکدیگر نظری بیندازیم ،درمییابیم که مسیر حرکت آر هنتات راونتد ،محتور وتولی و
اصلی مجموعه باغها و کشتزارهای راوند است .باغ هتای سرستبزی کته بتا نظتم هندستی ناشتی از
تو وگرافی زمی  ،مسیرهای حرکت آر ،گذرها و دسترسیها ،مالکیتتهتا و کتاربریهتای خاصتی
همیون آسیارها شکل یافتهاند ،بیش از هر چیز دیگری در منطقه خودنمایی میکنند.
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و ساختار کلی
باغ کاشانی در
راوند کاشان

شک  :2عکس هوایی منطقۀ راوند ،سال ( ۶911سازمان نقشهبرداری ک کشور)
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مینویسد:
« ...که زمی کاشان مطلقاً چه بلده و چه بلوک ،چه گرمسیر و چه سردسیر ،چته ریت بتو
مانند علیآباد و نوشآباد و آرانوبیدگل و ابوزیدآباد و گز و خر دشت و نصرآباد یرویته ...و
چه خاکبو مانند هراء و مزارع وسوج یزدل و نصرآباد و راوند و واهرآباد و مشکان و ساروم
و مزارع آن حدود الی شورار ،رشتوتولتب استت و از خاشتاک و خاکروبته و ختاک کهنتۀ
عمارات مندرسه بد و ناچار است و هیچ حاصلی بیخاشاک بهعمل نیامده مگر گند و نختود
و هندوانه ...و همۀ خانهها در باغات واهع شده و کمتر خانهای استت کته در بتاغ و مشترف بته
باغات نباشد .و از اشجار همه صنری بهغایت خور و برومند متیشتود بهتذه الترصتیل غالتب
اشجار باغات درخت انار زاغه و شاه سند و ...و مسلماً انار به درشتی و خوشوعمی و لطافتت
و نزاکت و وستنازکی و خوشدانگی و خوشنمایی در تما ربع مسکون یافت نمیشتود .و
انگور نیز بسیار ممتاز تربیت میگردد :از هبیل انگور عسکری بتیدانته و شتاهانی و شتیرازی و
نظیر آنها و آلوچه و انواع هیسی و زردآلو و هلو و شرتالو و گالبتی و آلوبتالو و ستیب و بته و
انجیر و انواع توتهای خوراکی در کمال لطافت و نزاکت و حالوت ،از هبیل توت سرید بیدانه
و توت شمیرانی و توت سیاه و شاهتوت ،و اما محصول زمینی دشتی همه نوعی در کمال خوبی
بهعمل میآید ،از هبیل و و گند و ذرت و گاورس و نخود و لوبیا و ماش و عدس و ستنگک
و خربزه و هندوانه و خیار و بادنجان و چغندر و شلغم و کلم و ترر و سیبزمینی و زردک و
کاهو و اسرناج و عرری و یاز و سیر و ترهتیزه و ودنه و نعناع و ریحان و بادنجان فرنگتی و
نظایرها .و از مرکبات نیتز نتارن و لیمتو و بکرایتی تربیتت متیشتود و از هتر هتت ختور
بهعملآید ،ولی در زمستان حرظ آنها از سرما و برف ز است و از درختان سردسیری گردو
و بادا و فندم و گیالس نیز تربیت میشود و کذلک ستۀ ممتاز بهعمل متیآیتد .خالصته اگتر
گرمسیر است ،مت باغ را درخت انار و اوراف خیابانها و ویهای آرگذار را انجیر و بعضی
درختهای میوهدار و ارهای درختهای با دار مانند سپیدار و چنار غرس کنند .و اگتر آن بتاغ
در سردسیر باشتد ،متتنش را درختت انگتور و خیابتانهتا و تویهتای آرگتذار اوترافش را
درختهای میوهدار مانند سیب و به و هیسی و گالبی و گنجانی و ال

و هلو و نظایرها نساً و

نوعاً مع افراد هم و در فاصلۀ هریک درختهای با دار از هبیل صنوبر و سریدار و عرعر و چنار
پژوهشنامه کاشان
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به نظم و ترتیب و هطار برنشانند ،چنانکه اگر از ورف وول خیابانها بتر دو وترف تویهتا
مشاهده شود ،ساهههای آنها همه یکی نماید و درهم نهان باشد» ( 10 :4913و .)14
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او همینی دربارر منابع آبی راوند چنی میگوید:
« ...و یکی دیگر از آرهای هدرتی کاشان آر هریۀ راوند است که مظهر و منشأ آن مزرعتۀ
نابَر برزُک است .اگرچه الحال چند شته چاه حرر نمودهاند ،ولی آن آر هدرتی است و در اول
از زمی

وشیده سراشیب میشده .و اربار بصیرت و اصتحار دانتش و بیتنش و خبترت را

عقیده آن است که آن آر و آر چشمۀ فی از یک منبع است و روشنی و صرا و وعم و متزه و
صرات دیگر آن نیز د لت به صحت عقیده آنها مینماید .و از همۀ د یل مزبوره بهتر آن است
که چنانکه آر چشمۀ فی در سالهای کمآبی که اغلتب چشتمههتای کاشتان بخشتکند بلکته
آرهای هناتهای هعری بسیار کم شوند ،از اندازه و مقداری کته هستت هتیچ نقصتان نپتذیرد،
اگرچه در سالهای ر آبی زیاد شود ولی در کم آبی کسر نگردد مگر آنیه عالوه معیار و مقتدار
اصلی آن شده باشد بعینه آر چشمۀ نابر که به هریۀ راوند میآید ،نقصان ذیر نیست .و اینکه در
بعضی سالها آر راوند کم میشود ،به آن علت است که راوند غیر از هنات نتابر چهتار رشتته
هنات دیگر دارد که در رودخانه و مسیل واهع شدهاند .بعضی از سالها که در ایا ربیع ،سیلی از
آن رودخانه سراشیب گردد ،آن هنوات مزبوره را بکوبد و به ای واستطه آر هریتۀ راونتد کتم
شود ،چنانکه در سنۀ ماضیه چنی حادثهای رخ نمود و ضرر کمآبتی بته اهتل آن هریته حاصتل
گردید و نیز اترام میافتد که سیل به اصل هنات نابر افتاده چاههای دهنه آن را مسدود کند و ک
آبی برزک به آن هریه عارض شود.
معالقصه ،هریۀ راوند که از مستحدثات راوند ب ضحاک استت ،بته عیتون خمسته دایتر و
مشرور میباشد و زو عمده بلکه اصل اصیل چشمۀ هنات نابر است که هشتت فرستی وتی
مسافت نموده وارد به هریۀ مزبوره میشود .شش فرسی کته از منشتأ ختود تجتاوز نمتود ،وارد
رودخانۀ سوکچم میشود و از چهار هنات دیگر به هطع هر میلی راه یکی از آرها بر روی آن
نهر ضمیمه میگردد و همه ا میآید تا از آن رودخانه تا شده به لگه و همواره داختل گشتته.
ده بار آسیار است که به ترتیب در معبر آن نهر واهع شده و در حوالی هریک از آن وواحی ،
باغی و اشجاری مخصوص صاحب آن آسیار مشرور میشود و چون وارد دشت راوند شود،
مقسمی است که منقسم به چهار بَرَ ِه گردد ... .و همۀ آر هریۀ راوند چه در سالهای رآبی و
چه در اوهات کمآبی ،ر هیهار بر ه تقسیم میشود و هتر بر ته در متدار هشتت شتبانهروز
گردش مینماید که عبارت از شانزده وام باشد که بعبارة اخری چهار بر ه شصتوچهار وتام
میشود .و اما محصول آن آر باغاتی و دشتی است و باغستان آن هریه زیاد است و زو عمده
ثمر باغات ،انار است .و آنیه در هریۀ فی از باغاتی و دشتتی بته استم و رستم از محصتو ت
89

بازشناسی شکلی
و ساختار کلی
باغ کاشانی در
راوند کاشان

89
















در ادامه خواهیم کوشید تا شناختی نسبت به اثری همیون باغ کاشانی از وریتق بررستی و
مطالعۀ کالبدی فضایی و کارکردی خود باغ و نیز باغات دیگر مو تود در منطقته کستب کنتیم.
تعدادی از باغها و خانهباغهای ارزشمند در منطقۀ راوند عبارتاند از :باغ ستردار ،بتاغ ر بتی،
باغ هاضیبا  ،باغ آهامحمد ،باغ خان ،خانهباغ منصتوری ،خانتهبتاغ عمتارت ،خانتهبتاغ اربتار
ماشااهلل ،خانهباغ هطبی و نیز بسیاری باغات و خانهباغهای ارزشتمند و معظتم دیگتر ،همینتی
آسیارها و آرانبارها و عناصر باارزش دیگر مو ود در بافت منطقه که در حوصلۀ ایت گرتتار
نمیگنجند.
 .4شناخت فضاییکالبدی باغ کاشانی
خاک و آر از عوامل بسیار مهم در شکلگیری باغها هستند .بته همتی ستبب ،ت

از یتافت

بستر و خاک مناسب ،دستیابی بته آر و ستوار بتودن آر بتر زمتی متوردنظر ،بستیار مهتم و
ضروری است .بدی منظور برای روش تر شدن فضای ساختاری و کالبدی باغات راوند ،ابتتدا
به شرح مختصری از دو باغ خواهیم رداخت که هم از نظر هدمت از باغ کاشانی هدیمیترند و
هم زو اولی باغهای شکلگرفته در مسیر حرکت آر هنات راوند هستتند .گرتنتی استت آر
هنات راوند

از آفتابی شدن از میان ای باغها عبور کرده و بتهستمت محتالت مستکونی و

سایر باغها از مله باغ کاشانی روان میشده است.
در ای بخش ،به شناخت کالبد و فضاها و همینی هر آنیه فضاهای معماری باغ را سامان
میدهد ،می ردازیم .در ای مجال ،برای شناخت فضاییکالبتدی و شتناخت کارکردهتا ،ضتم
مطالعۀ نمونه های موردی مو ود در بافت ،یکترر کلتی ستاختار مو تود بتاغ کاشتانی و تمتا
بخشهایی که در تبیی ای ساختار نقش دارند ،بررسی خواهند شد .در ای بخش ستعی شتده
است تا تما اندا های اصلی باغ براستاس نمودهتای عینتی همیتون صتح بتاغ ،خیابتانهتا،
کرتها ،حصار و ...براساس مراهیم الگویی بررسی شوند.
در اولی گا از وی مسیری که هدفش تز شتناخت و معرفتی بتاغ نیستت ،بتدون شتک
نمیتوان از شناخت وضع مو ود یا آنیه یش از ای مو ود بوده ،غافل شد .هر گونه تعریتف
از اثری که ژرفای تاریی را بستر خود ساخته ،بتیتأمتل بتر آن و زوایتای گتاه تتاریکش و نیتز
بستری که در آن آرا گرفته است اگر ناممک نباشد ،دستکم دشوار خواهد بود.
پژوهشنامه کاشان
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بهار و تابستان ۶931
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دیاگرام  :۶موقعیت قرارگیری باغات سردار ،قاضیبا و کاشانی در مسیر آب قنات راوند (نگارنده)۶931 ،

 .1باغ سردار

شک  :9وضع موجود از عمارت باغ سردار (نگارنده)۶931 ،

اولی باغ در مسیر آر راوند ،باغی است مستطیلشکل به ابعاد تقریبی  310x 920متر ،بتا شتیب
متوسط حدود  9درصد و مساحتی بالغ بر  1هکتار .باغ موسو به سردار متعلق به اواخر دورر ها تار
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خیابانکشی بهصورت معمول باغات تاریخی در آن دیده نمتیشتود .آر در مستیر حرکتت هبتل از
ورود به باغ ،وارد آسیابی موسو به آسیار سردار شتده و ستپ از کنتار ورودی اصتلی ،وارد بتاغ
از وی مسیر در وول باغ از آن خارج میشود .بقایای درختان تنومند (احتمتا ً سترو)
میشود و
در محووۀ اوراف عمارت ،بهوضوح مشهود است.

دیاگرام  :2طرح شماتیک از ساختار ضاییکالبدی باغ سردار (نگارنده)۶931 ،

 .6باغ قاضیباال
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دیاگرام  :9طرح شماتیک از ساختار ضاییکالبدی باغ قاضیبا (نگارنده)۶931 ،
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است .عمارت باغ نسبتاً سالم و در انتهای باغ هرار گرفته است .باغ فاهتد حتوض یتا استتخر بتوده و
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باغ دیگر موسو به هاضیبا که

از باغ سردار در مستیر آر راونتد هترار دارد ،بته شتکل

مستطیل نامنظمی به ابعاد تقریبی  432x 911متر ،با شیب متوسط حدود  9درصد و مساحتی بتالغ
بر  3هکتار است .باغ حدوداً متعلق به اواخر دورر ها ار است .عمارات مو ود در باغ و همینی
آسیار داخل باغ بهشدت آسیب دیده و در حال تخریباند .باغ مذکور فر

التب تتو هی دارد.

دو عمارت و یک آسیار و آرانبار در محدودر نزدیک به ورودی اصلی باغ هرار گرفتتهانتد .آر
در مسیر خود از میانۀ باغ عبور کرده ،آن را در راستای وولی به دو بختش تقستیم متیکنتد و بته
آرانبار و آسیار رسیده و سپ

از باغ خارج میشود .بتاغ دارای الگتوی ویتژه و ختاص ختود

است؛ بدی معنی که وی اصلی آر در راستای محور وولی و اصلی بتاغ و عمتارات و عناصتر
وابسته به آر ،روی محور عرضی و فرعی باغ شکل گرفتهاند.

شک  :1یکی از عمارات موجود در باغ قاضیبا (نگارنده)۶931 ،

 .7پیکرۀ کلی ساختار فضاییکالبدی باغ
کاشانی
باغ کاشتانی مجموعتهای استت کته در اوایتل دورر
هلوی اول در کنار مستیر شوستۀ هتمکاشتان شتکل
گرفتتته استتت .حصتتار عنصتتر مهتتم و تأثیرگتتذار در
شکلگیری عرصۀ باغ بتوده و آن را بته شتکل یتک
متوازی ا ضالع به ابعتاد حتدود  412x302متتر ،بتا
مساحتی بالغ بر  3/2هکتار درآورده است .بستر بتاغ
بتتا شتتیب بستتیار مالیمتتی حتتدود  0/09درصتتد بتتا
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تو وگرافی زمی همراه شده و فضایی نسبتاً هموار و
مسطح را یش چشم نمایان میسازد.
شک  :2نمای عمومی از وضع موجود باغ
کاشانی (نگارنده)۶931 :
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ساختار هندسی باغاند ،فضای اصلی آن را نیز تحت تأثیر خود ،به نظم و به شتکل درآوردهانتد .ایت
محورها که خود در ی ورحی ساده شکل میگیرند ،فضاهایی را در ورح کلی باغ و تحتت ستاختار
هندسی فضایی خود شکل میبخشند تا بسط فضا و استقرار آنها در گسترر باغ ممک شود.
عناصر مهم و تأثیرگذار بر شکل و ساختار فضاییکالبدی باغ کاشانی عبارتاند از:
أ .حصار بهعنوان عامل شکلدهندر عرصۀ باغ؛
ر .ورودیهای باغ؛
ج .محورهای اصلی و فرعی نظا دهنده برای ایجاد ساختار هندسی باغ؛
د .هرارگیری عمارت اصلی باغ در محل تقاوع خیابان اصلی و خیابان فرعی؛
ه .آرنمای مقابل عمارت در وول محور اصلی باغ؛
و .کرتها؛
ز .حوضخانه و سردار؛
ح .فضاهای نبی شامل گاوبند و...؛
 .آسیار.

دیاگرام  :1طرح شماتیک ساختار ضاییکالبدی باغ کاشانی (نگارنده)۶931 ،
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 .8مسیر حرکت آب و عناصر وابسته
آر راوند که از چشمۀ نابر در برزک سرچشمه میگیرد،
راوند شده و

از وی مسافتی نسبتاً وو نی وارد هریتۀ

از عبور از باغات مو ود در مسیرش به چند شاخه تقسیم میشتود .یکتی از ایت

شاخهها وارد باغ کاشانی شده و باغ را سیرار کرده و از آن خارج متیشتود .گرتنتی استت کته آر

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 2:28 +0330 on Wednesday October 24th 2018

در ای باغ نیز همیون دیگر باغهتای ایرانتی محورهتا (خیابتانهتا) تدای از اینکته بخشتی از
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هنات اختصاصی واهرآباد

از اری شدن در سطح زمی و چرخاندن شش سن

آستیار ،وارد

باغ کاشانی میشود و در راستای محور وولی بتاغ ،وارد فضتای حوضتخانه شتده و ستپ

حتوض

از آن از باغ خارج شده و بهسمت هریۀ واهرآباد اری میشتود.
نسبتاً بزرگ باغ را ر میکند و
از آر هنات واهرآباد برای آبیاری باغ کاشانی ،هیچگونه استرادهای نمیشود.

شک  :2تصویرحوض انۀ ت ریبشدۀ باغ کاشانی (رضا نبی)۶931 ،

شک  :9تصویر وضع موجود از حوض مقاب عمارت (آناهیتا رنجبر)۶931 ،

 .9کرتها
از دیگر اندا های مهم در شکلگیری ساختار فضایی باغ میتوان بهو ود کرتها اشاره کرد .در
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و  3باغیۀ باریک و ود داشتهاند که هابل شناساییاند .درختان و فضای سبز مصنوع باغ در ای
کرتها و باغیهها هرار داشتهاند.

دیاگرام  :1طرح شماتیک از کرتها و انوا گونههای گیاهی موجود در آنها (نگارنده)۶931 ،

با تو ه به مصاحبههای انجا شده با باغبانان و مطلعان بومی ،به ای مجموعته بایتد ردیرتی از
درختان سایهدار را که در مجاورت حصار باغ هرار گرفته بودند ،نیز افزود .همینتی بتا تو ته بته
بررسیهای میدانی ،میتوان از و ود حداهل چهار درخت سرو در چهار هتت آرنمتای مقابتل
عمارت اومینان حاصل کرد .درختان مثمر دیگری که در ای کرتها و ود داشتهاند ،عبتارتانتد
از :انواع گونههای انار ،انگور ،آلوچه ،هیسی ،سیب ،خرمالو ،گالبی ،توت سرید و شاهتوت.
 .۱0بناهای باغ
دا از آن دسته از اندا های کالبدی که تاکنون دربارر آنها صتحبت بته میتان آمتد ،متیتتوان بته
عناصر دیگری همیون ابنیه و مستحدثات مو ود در باغ اشاره کرد .از مله ای موارد میتوان بته
عمارت (کوشک) دووبقۀ مو ود در فضایی نزدیک به انتهتای بتاغ و نیتز عمتارت حوضتخانه و
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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همینی سردار اشاره کرد که در زیر زمی شکل گرفتته و بتهواستطۀ راهترو بتاریکی از انتهتای
عمارت حوضخانه هابلدسترسی است .باغ فاهد عمارت سردرخانه بوده و فقتط بته درر ورودی
باغ محدود میشده است.
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فضای شکلگرفته در باغ کاشانی ،بر مبنای تصاویر بازمانده و عک های هوایی دهۀ  1 ،10کرت
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 .۱۱عمارت (کوشک)
عمارت دووبقه میان باغ ،اندامی هابل بازشناسی از نظر کالبدی است .ای بنتای شتاخص و نستبتاً
مرترع که نزدیک به فضای انتهایی باغ در محل تقاوع محور اصلی و محور فرعی باغ شکل گرفته
است ،در فضای باغ نقطۀ عطری بهشمار میآید .فضایی کامالً هندستی بتا ابعتادی حتدود 41x33
متر ،شتامل فضتاهایی از ملته اتتامهتای مستکونی ،فضتاهای تیش ورودی و تقستیم ،انبتار و
سروی های بهداشتی است .دو دستگاه لۀ  Lشتکل از دو وترف لتۀ مو تود در فضتای تیش
ورودی در وبقۀ اول ،امکان دسترسی به وبقۀ با یی را فراهم میکند .بهواسطۀ کوچتکتتر بتودن
ابعاد اشکور با در دو ورف ساختمان ،دو ایوان بهو ود آمده است که در زمان دایر بتودن بتاغ،
احتما ً منظر زیبایی را در مقابل دیدگان افراد ساک در عمارت ،بهو ود میآورده است.

شک  :1نمای جبهۀ شمالی عمارت باغ کاشانی (نگارنده)۶931 ،

بازشناسی شکلی
و ساختار کلی
باغ کاشانی در
راوند کاشان

شک  :3نمای جبهۀ جنوبی عمارت باغ کاشانی (نگارنده)۶931 ،
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کروکی  :۶پالن طبقۀ همکف (روحاهلل تعظیمی ر .بازترسیم :نگارنده)۶931 ،
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کروکی  :2پالن طبقۀ اول (روحاهلل تعظیمی ر .بازترسیم :نگارنده)۶931 ،
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شک  :40دسترسی عمودی به اشکوب با (نگارنده)۶931 ،
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کروکی  :9نمای شمالی (روحاهلل تعظیمی ر .بازترسیم :نگارنده)۶931 ،

کروکی  :1نمای جنوبی (روحاهلل تعظیمی ر .بازترسیم :نگارنده)۶931 ،

 .۱2عمارت حوضخانه
حوضخانه نوعی فضای معماری است که بهعنوان اهامتگاه تابستانی در باغ یا خانه احداث میشده
و در فصل گرما بهکار میرفته است .نقش اصلی آن فضای واسط بوده است بی درون و بیترون و
تأمی شرایط خردهاهلیم و آسایش در درون .با تو ه به نوع رابطه با باغ یا حیا و نوع اهلتیم ،بته
میزان متراوتی باز بوده و با منظر محیطش رابطه برهرار میکرده است .ای فضا بهنوعی ،نیاز یونتد
بی معماری و وبیعت را بهوسیلۀ عنصر آر که مقدس ،ارزشمند و کمیتارتتری عنصتر وبیعتی
بوده ،برهرار میکرده است .حوضخانهها عموماً دارای مشخصههای زیر بودهاند:







در نقطهای ساخته میشدهاند که آر یک رشته هنات بهصورت دائمی از آنجا عبور کند؛
اوراف آن بهصورت مشجر یا حداهل اراضی کشاورزی باشد؛
الن آنها عموماً مربعشکل و بعضاً مربعمستطیل است؛
در وسط همۀ آنها بدون استثنا یک حوض هرار دارد؛
بهۀ رو به حیا و صح حوضخانه همواره از یک سمت باز بوده است؛

 به نسبت تمک مالک ،حوضخانه دارای چند اتام در دو ورف حوض بوده است.
سیستم عملکردی حوضخانه به ایت صتورت بتوده کته آر از یتک ستمت حوضتخانه وارد
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آر باعر خنکشدن محیط متیشتده استت ،در برختی از حوضتخانههتا بتا ستاخت بتادگیر در
مجاورت بنا ،ریان مداو هوا وارد ای فضا میشتده کته باعتر افتزایش بترودت و مهیتا شتدن
شرایط آسایش در ای مکان بوده است .بادگیر بهنوعی دیگر ،ارتبا فضای بیرونتی حوضتخانه را
با فضای داخلی برهرار میکند .نقش باد را مانند آر ،نسبت به منظر در ای فضا ،بهخوبی میتوان
احساس و درک کرد.
اوراف حوضخانه دو یا چهار اتام ساخته میشد که معمو ً کف آنها حدود یک متر از کتف
فضای داخل حوضخانه یا از سطح حوض بلندتر میبتود ،بتدی ترتیتب ستکویی بترای نشستت
ایجاد میشد .ارتبا ای اتامها بهوسیلۀ درهای چوبی بتا فضتای داختل حوضتخانه امکتان تذیر
میشد و گاهی هم بهوسیلۀ نجره از فضای باز اوراف حوضخانه نور میگرفت.
عمده د یل احداث حوضخانهها را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 نیاز به فضایی واسط مابی فضای داخل و خارج؛
 حرظ و وه حیاتی و تقدس آر؛
 نشانهای از اشرافیت و تشخص؛
 تداو

ریان زندگی در تابستان واهتفرسای کویر؛

 نیاز اهلیمی.
هرچند حوضخانهها هادر نبودهاند همۀ سرما و تهویهای را که در مناوق ییالهی هابتلدسترستی
است ،به صاحبان و سکنۀ خود هدیه کنند ،در شرایط آروهوایی سخت ،ای منتاوق در تابستتان،
فضایی مطبوع برای ساکنان خود فراهم میآوردهاند .ایجاد ،تغییر و سیر تحول ای فضا ،بتهنتوعی
نشانۀ تکامل معماری ،رشد و همزیستی با وبیعت در ای سرزمی است.
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شک  :1حوض انه میان باغ کاشانی و بادگیرهای آن که در حال حاضر ت ریب شده است
(رضا نبی)۶931 ،
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میشده و با عبور از حوض آر ،از سمت دیگر خارج میشده است .عالوهبراینکه عبتور ریتان
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 .۱3سرداب
سردار یا سردابه فضایی است که اغلب در زیر سطح زمی ساخته میشود تا در فصتل گرمتا بته
آن ناه برند و آر و مواد غذایی را در آنجا نگاه دارنتد تتا خنتک بمانتد .ستردارهتا معمتو ً بتا
بهکارگیری بادگیرها و همینی آر خنک اری کاریزها خنک میشدهاند .ستردار بتاغ کاشتانی
در بخش انتهایی باغ بوده ،بهووریکه بادگیر مو ود در روی ستقف ستردار ختارج از محتدودر
حصار باغ و در نزدیکی آسیار خارج باغ هرار داشته استت .از فضتای ستردار در بتاغ کاشتانی
بیشتر برای نگهداری سرکه و بنش

ات (انبتار متواد غتذایی خشتک) استتراده متیشتده استت.

دسترسی به ای فضا از وریق راهروی باریکی که در انتهای عمتارت حوضتخانه و تود داشتت،
میسر میشده است .در حال حاضر از بادگیر سردار اثری و ود ندارد.
با تو ه به مطالب ارائهشده درخصوص ساختار فضاییکالبدی باغ کاشانی و نیز لزو مقایستۀ
آن با خصوصیات باغهای خانی روستایی مو ود در مناوق مختلف روستایی ،ضرورت برشتمردن
خصوصیات و ویژگیهای باغات خانیروستایی ز بهنظر میآید.
 .۱4جمعبندی
همانگونه که اشاره شد ،باغ کاشانی در محدودر هصبۀ راوند واهع شتده و تنهتا بته هصتد باغبتانی
ساخته نشده است و مالکان از باغ بهمنظور سکونت دائم نیز استراده میکردهاند .ای باغ متعلق بته
یکی از خوانی و متمو ن محلی بوده است .باغ مذکور گمنا و ناشناخته نبوده و کتامالً در میتان
اهالی روستا یا حتی مناوق اوراف شناخته شده است و توسط خوانی  ،بزرگان یا متمو ن محلتی
بهمنظور محل زندگی و تررج ساخته شده است .عمده فضای باغ بهصورت محووتۀ بتاز بتوده و
محووۀ آن کامالً از حدود مشخصی برخوردار است ،بهگونتهای کته بتهراحتتی از محتیط اوتراف
هابلتمایز است .ای باغ وا د عمارتی در درون و حاشیۀ خود است.
تصاویر هوایی متأخر نشان میدهد که محدودر آن در کنار روستا ،و بهوضوح هابلشناسایی و
تشخیص است .گرچه وشش گیاهی آن بهکلی از بی رفته است و سیمای دوران شکوفایی ختود
را ندارد و آسیبهای نسبتاً شدیدی به عمارت یا کوشک آن وارد آمتده و دیوارهتای چینتهای یتا
خشتی آن فروریخته یا تخریب شدهاند ،وضعیت مو ود بهوضوح نشتان متیدهتد کته هنتوز بتا
مرا عه به ای باغ ،میتوان برای ثبت اوالعات ز
آن اهدا نمود.

هت شناسایی ورح و ویژگیهتای کالبتدی

علیرغم ناشناختهبودن و وسعت کوچک ای منطقه ،حداهل سه باغ تتاریخی هابتلمطالعته در
آن شناسایی شد که باغ کاشانی در میان آنها از ویژگیهای بارزتری برخوردار بود .بتاغ کاشتانی
یش از ژوهشهای صورتگرفتۀ فوم نزد محققان حوزر باغ و باغسازی ایرانی ناشناخته بتوده و
اوالعاتی از آن در هیچ منبع دیگری ذکر نشده بود.
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چندانی از آن در اختیار نیست ،تاکنون چندان موردتو ته محققتان هترار نگرفتته استت .لتذا تهیتۀ
روندر ثبتی اثر برای حرظ و بقای نمونههای مو ود باغهای روستایی خانی بسیار ضروری است.
بهمنظور شناخت کاملتر از معماری ای باغ و بحر و گرتوگو را ع به ورح و سازماندهی
فضایی آن ،نگارنده بهصورت میدانی ،همۀ اوالعات را از محل برداشت کرده است .با تو ته بته
مطالب اشارهشدر حاصل از بررسیهای میتدانی و مطالعتات تطبیقتی ،ویژگتیهتای عمتومی بتاغ
کاشانی در هالب باغ روستایی خانی بدی شرح ارائه میشود:
مساحت باغهای روستایی از حدود کمتر از یک هکتار تا گاهی و بهندرت بتیش از ده هکتتار

میرسد .اکثر باغهای روستایی مساحتی تا حداکثر چهار هکتار دارند 3.در ای میان باغ کاشتانی بتا
مساحتی بالغ بر  3/2هکتار در دسته باغهای روستایی متوسط هرار گرفته استت .شتیب بستتر بتاغ
کاشانی کمتر از یک درصد و در حدود  0/09درصد بتوده کته نشتاندهنتدر بستتر بستیار همتوار
محدودر استقرار باغ مذکور است؛ به همی دلیل کرتبندی ندارد.
ورح و سازماندهی فضایی باغهتای روستتایی از تنتوع نستبتاً زیتادی برختوردار استت .بتاغ
روستایی معرفیشده به شکل متوازیا ضالع و با کوشکی نزدیک به بخش انتهایی باغ در بستتری
هموار و با شیب بسیار کم سازمان و ساختار فضایی منظمی را ارائه میدهد .با تو ته بته مطالتب
ارائهشده ،انتظا فضایی باغ زو الزامات اصلی باغسازی بوده که رعایت ایت اصتول ،مانتدگاری
ای فضاهای معماری و مصنوع گیاهی را ضمانت کرده است.
اولی و شاید مهمتری اصل از مقولۀ انتظا فضتایی دربتارر بحتر بتاغ و بتاغستازی ایرانتی،
رعایت اصول هندسی مبتی بر الگوهای متقد تر باغسازی ،مانند ایجاد محتوری فرضتی در میانتۀ
باغ و به موازات وول آن است .بر ای اساس ،محور وولی اصلی باغ ،عرصۀ باغ کاشانی را بته دو
نیمه در راستای وولی تقسیم میکند .ای محور که اصلیتری رک بتاغ متیباشتد ،ستاماندهنتدر
عناصر کالبدی مهمی از مله ورودی ،حوض مقابل عمارت و عمتارت دووبقتۀ مو تود در بتاغ
است .شایان ذکر است که ورودی باغ فاهد عمارت سردر بوده و ساختار کالبدی مرصلی همیتون
باغهای معظم شاهی ندارد و فقط امکان دسترسی به باغ را فراهم میکند .محورهای فرعی نیز کته
عمود بر محور اصلی به تناسب نیازهای فضایی شتکلگرفتتهانتد ،فضتاهای کالبتدی ختدماتی بتا
اهمیت کمتری نسبت به فضاهای اصلی باغ را حول محور خودشان ستامان داده و در مجمتوع در
عرصۀ باغ به ایرای نقش رداختهاند .ای محورهای اصلی و فرعی که خیابانهای باغ را به نظتم و
هندسه درآوردهاند ،درواهع تقسیمکنندر عرصۀ بتاغ بته فضتاهای هندستی و متتوازنی هستتند کته
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وشش گیاهی مصنوع متناسب با اهلیم را در خود ای دادهاند.
اصل مهم دیگری که در باغ بسیار حائز اهمیت بوده و به بیان دیگر ،ضام بقتا و حیتات بتاغ
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با تو ه به اینکه باغ کاشانی رو به ویرانی است و در فهرست آثار ملی ثبت نشده و اوالعتات
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بوده ،آر و مسیر حرکت آن در داخل باغ بوده است .آر با حضور در بتاغ در تویهتا ریتان
یافته ،در حوضها و آرنماها مع شده و با ایجاد حرکتت و صتدا بتهواستطۀ و تود فتوارههتا
لوهگری نموده و ح وراوت و سرزندگی را به باغ و ساکنان و استراده کنندگان آن میبخشتد.
حرکت و ریان آر درون باغ با شیوه و نظم خاصی از نقطۀ ورود تا آخری محل حضور در باغ
صورت می ذیرد که ای همه ،خود مرهون و ود نظم هندسی خاص باغهای ایرانی است .با ایت
تراسیر ،آر در باغ کاشانی از هسمت انتهایی باغ در شت عمارت و از کنار یکتی از ورودیهتای
فرعی باغ،

از چرخاندن سن

آسیابی که در بیرون باغ و ود داشته ،وارد باغ شده و در درون

عرصۀ باغ در مسیرهای معی خود ریان یافته،

از سیرار نمودن گیاهان و درختتان مو تود

در باغ و گردش و عبور از کالبد عمارت حوضخانه همجوار کوشتک اصتلی بتاغ و نیتز حتوض
بزرگ و زیبای دایرهای شکل مقابل کوشک اصلی بهسمت خارج بتاغ و ستایر باغتات و محتالت
مسکونی رهسپار میشده است.
ذکر ای نکته ضروری اس ت که عوامل مشتروح فتوم ختود وابستته بته نظتم ختاک و بستتر
هرارگیری باغ هستند .بستر باغ کاشانی با شیبی بستیار مالیتم تذیرای کالبتد معمتاری و مصتنوع
گیاهی باغ بوده است.
نتیجهگیری
در ای بخش ،شاید ز باشد که ابتدا دوباره تعریری از باغهای روستایی ارائه شود .ای باغها کته
معمو ً به خوانی و بزرگان متعلق بوده و در حوزر روستاهای یرامون شهرها هرار گرفتتهانتد ،بته
مقاصد گوناگونی اعم از زندگی ،تررج و ...بنا شدهاند .باغهای روستایی نیز مانند سایر گونتههتا از
محووۀ مشخصی برخوردار بوده و وا د عمارتی در درون یا حاشیۀ خود هستند .بدی ترتیتب بتا
تو ه به آنیه ذکر شد ،مصادیق باغهای روستایی را میتوان بهعنوان یکی از انواع باغهای تاریخی
ایران ،موردشناسایی و وبقهبندی هرار داد .هدف اصلی از ارائۀ ای مقاله ضم معرفی ویژگیهتای
باغهای روستایی ایران بهعنوان یکی از انواع مصادیق باغهای تاریخی ایرانی ،ذکر د یل اهمیتت و
ضرورت تو ه به آنها و اشاره به زمینههای بکر تحقیق درخصوص آنهتا و نیتز معرفتی و ارائتۀ
اوالعات ساختاری و کالبدی یکی از گونههای شناساییشدر باغهای روستایی در راوند ،از توابتع
شهرستان کاشان ،با عنوان باغ کاشانی بود .فارغ از مطالعتات راکنتده کته در معتدود حتوزههتای
غرافیایی ایران به ای موضوع رداخته ،تاکنون مطالعات امع بسیار انتدکی بتا عنتوان بتاغهتای
روستایی ایران صورت گرفته است؛ ازای رو ای حوزه ،مطالعات تامعتتر و وستیعتتری توستط
محققان و دانشجویان رشتههای مرتبط با موضوع فومالذکر را ولب میکند.
به استناد موارد مطرح در مت ای

ژوهش ،باغهای روستایی مقیاسی کوچکتر از باغهای

شاهی داشتهاند ،اما الگوها و سازمان فضایی نسبتاً مشابهی با باغهای شاهی دارند .باغ کاشانی نیز
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میتوان گرت که الگو و سازمانی شبیه به باغ فی داشته است .ای گونه بهنظر میرسد که وراحان
و سازندگان باغ کاشانی نیمنگاهی به باغ شاهی فی داشتهاند .البته ای هیاس به تحلیل و مطالعات
کالبدی و ساختاری ویژهای نیاز دارد که در ای مجال نمیگنجد.
ساختار از میانرفتۀ باغ مذکور از مله حصار و عرصۀ باغ ،خیابانها و محورها ،کرتها و
گونههای گیاهی و ...هنوز هابل شناساییاند .درخصوص حوضخانۀ تخریبشده نیز به استناد چند
تصویر باهیماندر یش از تخریب ،منبع مکتور یا مستندات دیگری در دسترس نبوده که البته
همی شواهد محدود برای بازشناسی فضای کالبدی حوضخانه ،کافی بهنظر میرسد.
با تو ه به مطالب ارائهشده در بخش هتای یشتی  ،بتاغ کاشتانی بتاغی بتا الگوهتای آشتنای
باغسازی ایرانی و با فتر و شتکلی شتبیه بته متتوازیا ضتالع استت .ایت بتاغ دارای حصتار و
ورودیهای چندگانه ،اعم از ورودی اصلی و ورودیهای فرعتی بتوده استت .ورودی اصتلی بتر
روی محور اصلی هرار گرفته و ورودیهای فرعی بر روی محورهتای فرعتی هتت ختدمات و
دسترسی خدمه ،دسترسی به عمارت و ...شکل گرفتهاند .عمارت یا کوشک دووبقه رو بته بتاغ و
در فضایی نزدیک به انتهای باغ بر روی محور اصلی با حوضی در مقابل آن مکانیابی شده استت،
همینی فضاهای خدماتی و نبی از مله حوضخانه و سردار و ...بر روی محورهایی فرعیتتر
که البته محل هرارگیری آنها بسیار هوشمندانه انتخار شده بوده ،استتقرار یافتتهانتد .کترتبنتدی
مناسب و چیدمان گیاهی متناسب با شرایط اهلیمی و فر کرتها و خیابانهتا از نقتا هتوت بتاغ
کاشانی محسور میشوند .باغ کاشانی با ابعادی حدود  412×302متر و با مستاحتی بتالغ بتر 3/2
هکتار با شیب بسیار مالیمی حدود 0/09درصد سازمان یافته بوده که هتماکنتون متأسترانه از ایت
شکوه و زیبایی اثر چندانی باهی نمانده است.
با تو ه به تعدد و راکندگی باغهای روستایی مو ود با الگوهای مختلف و البته ابتدایی و نیز
عد و ود اسناد و مدارک روش تاریخی ،اتخاذ تمهیتدات مناستب هتت حرا تت ،مطالعته و
احیای ساختار کالبدی و عملکردی آنهتا ضترورتی دوچنتدان دارد .همینتی مطالعته و تحقیتق
دربارر موضوع باغهای روستایی ،مسیر روشنی را برای شناسایی ابعاد و الگوهای ناشناخته در ایت
زمینه فراهم میسازد تا با استناد به ای نمونههای مو تود ،هرچنتد ستاختاری ابتتداییتتر داشتته
باشند ،به درک و شناخت بهتری از شیوههای باغسازی ایرانی دست یابند.
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پینوشتها:
 .4ندیم ّ هبّا والما هدر هدتما /أ ّد کما تقضیان کراکما
ا دّ کما ما ترثیان لمؤ ع /حزی عل هبریکما هدرثا کما
الم تعلما ما ل براوند کلّها /و بخزام م صدیق سواکما
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از ای هاعده مستثنا نبوده و حتی با و ود اینکه بخشهای نسبتاً وسیعی از آن تخریب شده،
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رى النّو بی العظم و الجلد منکما /کأنّکما ساه عقار سقاکما
أصبّ عل هبریکما م مدامة /فان تذوهکها تروّ ثراکما
الم ترحمان انّن صرت مرردا /و أن ّ مشتام ال ان اراکما
فإن کنتما تسمعان فما الّذی /خلیل ّ م سمع الدّعا نهاکما
أهیم عل هبریکما لست بارحا /ووال اللیال أو یجیب صداکما
و أبکیکما وول الحیاة و ما الّذى /یردّ عل ذى عولة ان بکاکما
 .3عالئی.4931 ،
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