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کمتر موردتوجه قرار گرفته و رو به ویرانی نهادهاند .یکی از باغهای زیبای تماریخی بازمانمده از دورۀ قاجماری،
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قنات و سلخ و بنای ضلع جنوبی .این مقاله ضمن معرفی این عناصمر بمه تزیینمات و انمدودهای بنما ،تیییمرات
ایجادشده در باغ و مرمت آن ،سازمان باغ ،نوع درختان بماغ و نوموۀ آبیماری درختمان آن هما پرداختمه اسمت.
خوشبختانه بهواسطۀ عوقهمندی و توجه و اهتمام مالک فعلی باغ به مرمت و حفظ آن ،چشمانداز روشمنی بمرای
آیندۀ آن متصور است.
کلیدواژهها :ورکان ،باغ مبارکآباد ،کوشک ،سازمان باغ.

مقدمه
باغهای ایرانی ا ،قدیمیترین و مرمترین باغهای جران بهشمار میروند .بهنظر میرسد که دغا،
باغسا،ی ایرانی را به استناد نقشمایههای رایج سفالینههایی که در شوش یافت شده اسات ،باه
دوران هزارۀ چرارم پیش ا ،میالد نسبت مایدهناد .در اداماه ،تاداوم بااغساا،ی ایرانای را در
سفالینهها و تراشکاریهای تخت جمشید و مفرغکاریهای لرستان ،دثار هنری دوران ساساانی،
اشعار و مضمونهای موسیقی پیش ا ،اسالم و سپس فرشها ،بافتههای ابریشمی ،نگارگریهای
دوران اسالمی تا مصادیق باغهای شناختهشده یا پابرجای موجود همچون «فرحدبااد» اصافران،
«اشرف» برشرر و باغ «فتحعلیشاه» دنبال میکنیم (نک :عالئی .)0931 ،باغ ایرانی بیشتر حااکی
ا ،نیا،های روحی و کمتر متناسب با نیا،های دب قابلسنجش است .ا، ،مانهای قادیم ،بخاش
اساسی ا، ،ندگی ایران و معمااری دن باوده و در موجودیات دتشاکدههاای بازرو و تقویات
نمادین دنها سرم داشته است .ا، ،مان سومریان ،باغ ،معبد و قصر سلطنتی را احاطاه مایکارد.
،ندگی در ایران به دب وابسته است و درواقع عامل اصلی ،ندگی ،دب است .ایرانیان درخت را
همراه با دب روان ترسیم کردهاند که مطلوبترین منظره در یک سر،مین خشک است .پاس ا،
دب ،درختان مرمترین نقش را در شکلگیری باغ ایرانی دارند .ایرانیان بسیار پایشتار ا ،ساایر
اقوام و ملل پی بردند که باغسا،ی اساس کشاور،ی است و نیکوترین شیوههاای بااغساا،ی را
هم ا، ،مانهایی دیرین بهدست دورده بودند .در دوران اسالمی ،باغهای انبوهی کاا را احاطاه
میکردند و ا ،لحاظ معماری ،بهصورت بخشی ا ،دن در نظر گرفته میشد؛ باهصاورتیکاه بااغ
تمامی جوانب اصلی بنا را بهصورت قرینه فرامیگرفت .سراسر محوطاه باه قطعاات مساتطیلی
تقسیم میشد که ا ،میان دنها جویهای کوچکی میگذشت .این باغها باه پیاروی ا ،پیشاینیان
ایرانی ساخته میشدند .ا ،همان سدههای نخستین هجری ،باغسا،ی به شیوۀ ایرانی به فراسوی
مر،های میرود و به مرور ،مان ،گسترۀ خود را وسیعتر میکناد .باهنظار مایرساد کاه شایوۀ
باغسا،ی در کشورهای شرقی ،ا ،باغسا،ی ایران الرام گرفته اسات .بااغساا،ی در ایاران،ماین
به دلیل شرایط خاص اقلیمی ،بیشتر تحت تأثیر نظامهای ساخت باهویاهه نظاام دبیااری اسات؛
هرچند که عوامل حسی و ،یباییشناختی در مراحل بعدی ،نقشی ویهه در ساخت باغ داشتهاند.
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باغسا،ی شده است .در باغسا،ی ،این عملکردگرایی در قالب نظاممند شدن باغ ایرانی مشارود
میباشد و هرگونه خوانش در این ،مینه نیز بر مبنای این مفاهیم صاورت گرفتاه اسات (ناک:
پورمند و کشتکار .)0931 ،با توجه به اینکه در ساخت معماری و باغ ایرانی ،عمدتاً با دو دانش
عمدۀ گزینش اجزا و گزینش مقدار اجزا روبهرو هستیم ،میتاوان گفات کاه حکمات سااخت
بهطور عمده متأثر ا ،این دو فن است .باغ تا دنجا که امکان دارد ساده شکل میگیارد و ابراامی
مادی در رابطۀ انسان و فضا باقی نمیگذارد (نک :میرفندرسکی .)0939 ،در استفادۀ ایرانیاان ا،
اجزای موردنیا ،در ساخت باغ ،سلسلهمراتبی وجود داشته است که موجب میشده هر شای و
هر جزو در جای خود بهکار روند و کیفیت عملکردی جزو نیز در جاای خاود در نظار گرفتاه
میشده است .درحقیقت ،پس ا ،انتخاب اجزا در راستا و جرت مرتبط با هدف یا کمال نراایی،
بایستی مکان و موقعیت هریک ا ،اجزا مشخص شود .سلسلهمراتب عباارت اسات ا ،گازینش
نحوۀ خاصی ا ،ارتباط میان عناصر با هم که در راستای کمال و در مسیر و جرات اصالی قارار
دارند .اجزا با توجه به ویهگی خویش و نوع هدف چینش مایشاوند؛ باهطاوریکاه کیفیات و
کمیت هریک تعیینکنندۀ موقعیت دن نسبتبه سامانۀ نرایی خواهد بود .باا ایان مقادمات و باا
تأکید بر اینکه هرگونه اقدام در راستای محافظت ا ،باغهاای تااریخی و دارای ار،ش و اعتباار،
نیا،مند شناخت و با،خوانی دقیق اثر و جوانب مختلف دن است ،در این مقاله ابتدا باا شاناخت
دقیق اجزا و عناصر و در ادامه ،با بررسی مداخالت و تغییرات صورتگرفته ،سعی در شناخت
هرچه بیشتر باغ شده است.

شکل  :1سمت راست :حوض آب در میان درختستان نقشمایۀ رایج سفالینههای شوش؛
سمت چپ :نقش درختان در سفالهای تخت جمشید
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 .۱موقعیت روستای ورکان
شررستان کاشان که در ناحیۀ مرکزی ایران واقع شده ،حدود غربی و جناوبی دن باه ارتفاعاات
سلسلهجبال کرکس منتری میشود .دبادیهای دامنهای این کوهستان عمومااً دارای دبوهاوایی
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لطیف و معتدل است .ولی ا ،جانب شمال و مشرق که به ،ماینهاای شاوره،ار کاویر مرکازی
ایران اتصال پیدا میکند ،هوای دن بهتدریج گرم و خشک و سو،ان میشود .مزرعۀ مباار دبااد
در حد فاصل روستاهای درنجن و ورکان و پنداس در هشتادکیلومتری غرب شرر کاشاان و در
میان تپۀ ماهورها قرار دارد .اقلیم منطقه سرد و خشک بوده و منطقهای ییالقی و خوشدبوهوا
بهشمار می رود .کاشان ا،جمله مناطق مرم تاریخی و باساتانی ایاران اسات .بناا بار گاواه دثاار
بهجامانده ا ،تپههای سیلک ،عمار تمادن در ایان منطقاه ا ،هفات هازار ساال فراتار مایرود.
کاوشهای باستانشناسی در این منطقه ،بهویهه در منطقۀ کفتارخون ،قادمت ایان منااطق را تاا
دوران پارینهسنگی میرساند .این کاوشها گویای این نکتاه اسات کاه ا ،هازاران ساال پایش،
انسان با طبیعت این منطقه خو گرفته و ا ،گیاه و درخت دن بررهمند بوده است.

شکل  :۶سمت راست :موقعیت کاشان در نقشۀ ایران؛ سمت چپ :موقعیت روستای ورکان

 .۲ورکان در منابع تاریخی
در منابع تاریخی دورۀ سلجوقی ،به ورکان بهعنوان یکی ا ،دبادیهای کاشان اشاره شاده اسات
احتمال دارد جرکان که در تاریخ قم به دن اشاره رفته ،همین دبادی ورکان باشاد (قمای:0931 ،
 .)911در دیوان راوندی نیز ورکان یکی ا ،دبادی هاای کاشاان اسات کاه ماورد هجاوم ملاک
سلجوق قرار گرفته است:
و تبحبحت فای درب جوقاا خایلرم

فبااااارل قااااالرر الاااای ورکااااان

حتاای لحاال بااارل جاااس بأسااه

فااادحا باااذروترا الااای الغیطاااان
(ص)30

یاقوت حموی در معجم البلدان ،ا ،ابوالحسن محمد بن حسن بن حسین ورکاانی یااد مای
کند که ادیب و شاعر بوده و همراه دو پسرش ،ابوالمعاالی و ابوالمحاسان ،باه اماالی حادی
میپرداختهاند (یاقوت حموی .)979/1 :0331 ،در دورۀ قاجار ،ورکاان جازو دباادیهاای قارا
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ضرابی .)09 :0930 ،این روستا دثار باستانی فراوانی دارد ،ولی بهعلت کمکاری میارا فرهنگای
شررستان کاشان ،تعدادی ا ،دنها بهطور کلی ا ،بین رفته و بقیه در حاال ا ،باین رفاتن اسات.
ورکان چرار قلعۀ باستانی دارد که در ،مان های قدیم جایگاه بزرگان ،مان خود باوده و قادمت
تاریخی دن ها به حدود چند صد سال هم میرسد .قلعهکرنه ،برج گارده ،یخچاال ،قلعاۀ میار،ا
عبدالعلیخان ،مسجدجامع ،قلعۀ حسندباد و کوشک مبار دبااد مرامتارین دثاار تااریخی ایان
روستا را تشکیل میدهد.
 .۳موقعیت باغ در عکس هوایی

مزرعۀ مبار دباد

درنجن

پنداس

شکل  :9سمت راست :عکس هوایی مزرعۀ مبارکآباد ()193۲؛ سمت چپ :موقعیت مزرعۀ مبارکآباد

 .۴بناها ،اجزا و عناصر باغ
 .۱ .۴بستر طبیعی و تاریخی باغ
بنا به اطالعات میدانی بهدستدمده ،میر،ا ابوالحسن خان بزرو همسری به نام مباره داشاته کاه
نام مبار دباد برگرفته ا ،نام او به مبارهدباد یا مبار دباد معروف شده و روایتی دیگر این اسات
که با وجود سنگ قبری در قبرستان مبار دباد به نام مبار  ،گفته میشود میر،ا ابوالحسن خاان
بزرو نام یکی ا ،غالمان وفادار خود به نام مبار را برای مزرعه انتخاب کرده است .همچناین
برگرفته ا ،نام و شررت یکی ا ،مالکان قبل دن ،دقاای سااترتاش ،باه کوشاک سااترتاش نیاز
معروف است .طراحی بدیع و هنرمندانه و تقریباً منحصربهفرد بنای کوشک و استقرار در وساط
باغی سرسبز و ،یباا و طبیعاتگرایای باار ،در معمااری و طراحای فضااهای دن و ترکیاب و
پژوهشنامه کاشان
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مرتبطکردن هنرمندانۀ عناصر طبیعی (دب و باد و خا و گیاه) و عناصر مصنوع (بنای کوشاک
و قنات) و حتی خود انسان و ایجاد محیطی روحبخش و رؤیایی برای انسان ا ،خصوصایات و
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ویهگی های بار ،و شایان توجه این اثر است .باغ در ،مینای باا شایب مالیام و در اطاراف دن،
رشته کوهرای ماهورها قرار دارد .در شامال بااغ یاک مرغاداری سااخته شاده کاه ا ،عوامال
دسیب رسان به باغ است .باغ راستایی تقریباً شمال غربیا جنوب شرقی دارد که ا ،سمت شمال
و شرق ،کوههایی دن را احاطه کرده است.
با توجه به مطالعات میدانی و سبک معماری و مقایساۀ تزییناات گچباری کوشاک بااغ باا
تزیینات شاهنشین خانهکاج کاشان که اثری ا ،دوران قاجاری است ،قدمت بنای کوشک بااغ باه
دورۀ قاجاری تشخیص داده میشود (شکل  01و  .)01این بنا چند ساالی متروکاه باوده ،ولای
اخیراً به همت مالک جدید مرمت و احیای دن دغا ،شده است.

شکل  :3موقعیت باغ در عکس هوایی سال 1931

 .۲ .۴کوشک
این باغ یک کوشک نسبتا ً کوچک و ،یبا دارد که در میاان یاک بااغ پردرخات و مزرعاهای باه ناام

مبار دباد واقع شده است .بنای کوشک در دو طبقاه و تقریبااً باهصاورت متقاارن باا ،یربناای 011
مترمربع در طبقۀ همکف و  091مترمربع در طبقۀ اول ساخته شده است .ا ،ویهگیهای شایان توجاه
این اثر عبارتاند ا :،طراحی بدیع و هنرمندانه و تقریباً منحصربهفرد بنای کوشک ،اساتقرار در وساط
باغی سرسبز و ،یبا ،طبیعتگرایی بار ،در معماری ،طراحی فضاهای دن و ترکیاب و مارتبط نماودن
هنرمندانۀ عناصر طبیعی (دب و بادو خا و گیاه) و عناصر مصنوع (بنای کوشاک و قناات) و حتای
خود انسان و ایجاد محیطی روحبخش و رؤیایی برای انسان.
در طبقۀ همکف یک حوضخانۀ کوچک و ،یبا در مرکزیت بنا و پایشدماده ا ،حجام دو طبقاه

باغ و عمارت

اتاقهای عقبی قرار گرفته است .حوضخانه ا ،هر چرار سو با ،باوده و باه بااغ دیاد دارد و حاول

تاریخی

کااوچکی نیااز در میااان دن وجااود دارد .در عقااب حوضااخانه ،داتن عریضاای قاارار دارد کااه رابااط
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شده است .در دو طرف این فضاهای محوری دو اتاق همراه با دو ایوانچه در عمق ایوانچاههاا 0/71
متر و ابعاد اتاقها  9در  1متر است .شاکل هندسای پاالن حوضاخانه و اتااقهاای طارفین در بعاد
بیرونی ،بهصورت سه تا هشتضلعی است که بهواسطه راهروی مرکزی به یکادیگر متصال شاده و
شکل کلی بنا را با ،وایا و شکستگیهای ایجادشده چه در پالن و چه در نما ،بسایار ،یباا و بادیع و
هنرمندانه کرده و ا ،نمای مقابل صورت قرینه دارند.

سرویسهای برداشتی

اتاقهای نشیمن

حوضخانه

راهپله

آجر
گچ
شکل  :1پون بقۀ همکف کوشک

طبقۀ اول بنا فضای نشیمن شاهنشین در وسط به ابعاد  9/ 91در  1/11متر و همراه با شاکم
دریده دارد که بام حوضخانه در مقابل دن فضای مرتابیمانندی ایجااد کارده اسات .در طارفین
شاهنشین ،دو اتاق نشیمن به ابعاد  9/01در  9قرار دارند که باه دن متصال باوده و ایاوانهاایی
متصلبههم (رواق) در حول دنها در طبقۀ دوم تعبیه شدهاند .راهپلههای دسترسی طبقۀ پاایین و
پشتبام نیز در دن قرار دارند.
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راهپلۀ دسترسی به بام

اتاقهای شاهنشین

شکل  :۲پون بقۀ اول کوشک

بام حوضخانه

شاهنشین
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حوضخانه با ضلع جنوبی باغ بوده و دو راهپلۀ دسترسی به طبقۀ دوم بناا نیاز در دو ساوی دن تعبیاه
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 .۳ .۴دیوارهای باغ
همانطور که میدانیم یکی ا ،اصول معماری ایرانی درونگرایی بوده است .باغ نیز ا ،همین امار

تبعیت کرده و معموت دورتادور دن با دیوار محصور بوده اسات .ایان مسا له عاالوه بار ایجااد
حفاظ ،باع

میشود که وقتی انسان ا ،فضای گرم بیرون به داخال بااغ وارد مایشاود چیازی

بسیار متفاوت با بیرون را ببیند .عالوهباراین محادود کاردن دن باعا کاار بیشاتر بار روی دن
میشود(پیرنیا .)0937 ،دیوارهای باغ که چرار طرف باغ را احاطاه کاردهاناد شاامل دیوارهاای
شمالی و جنوبی دارای طول  003/30متر و دیوار شرقی کاه ورودی بااغ نیاز ا ،هماین طارف
میباشد دارای  11/11متر طول میباشد .دیوار غربی نیز  37/31متر طول دارد .مصالحی که این
دیوارها با دن ساخته شده اند سنگ با مالت گل و کاهگل میباشد .در چرار گوشاه بااغ چراار
برج وجود دارد که تقریباً تخریب شدهاند البته دیوارها هم تخریب شدهاند.

شکل  :۷دیوارها و مول قرارگیری برجها در باغ

طبق برداشت و مشاهدات انجامشده در باغ ،در ضلع شمالی کوشک میان درختان دثااری ا،
بقایای دیواری ا ،سنگ و کاهگل مشاهده میشود که گمان بر دن است که در گذشته ،دیاواری
در دن قسمت وجود داشته که یا بهمنظور بزرو کردن حیاط باغ ،بهدست مالک تخریب شده یا
دیوار جداکنندۀ کوشک مرکزی ا ،اسطبل بوده اسات .ایان تغییارات مرباوط باه قبال ا ،ساال
0931ش بوده است؛ چون در عکس هوایی سال  0931مشاهده نمیشود.

باغ و عمارت
تاریخی
مبارکآباد ورکان

26

26
















 .۴ .۴بنای ضلع جنوبی
در ضلع جنوبی باغ ،اتاقهایی با کاربری محل اقامت رعایا و همچنین اسطبل قرار دارد .این بناا

طبق عکس هوایی سال 0931ش ،تغییرات قابلتوجری پس ا ،مرمت داشته است .پالن این بناا
تقریباً مستطیل شاکل اسات؛ دو اتااق و یاک نشایمن در ایان بناا تعبیاه شاده اسات .مصاال
استفادهشده در بنا کاهگل است و ا ،قوسهای استفادهشده در حوضخانه نیز در نماای ایان بناا
بهکار رفته است.
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شکل  :1۱بنای ضلع جنوبی

 .۵سازمان فضایی باغ
مزرعۀ مبار دباد با مساحت  10331مترمربع دارای کوشک ،باغ ،ساختمان خدماتی و قنات
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شکل  :3بقایای دیوار ازبینرفته
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است .طی اطالعات بهدستدمده ،مزرعۀ مبار دباد تقریباً سی سال متروکه بوده و در این
مدت ،دسیبهای بسیاری بر باغ وارد شده است؛ ا،جمله مرمترین دسیبها میتوان به احدا
مرغداری در ضلع شمالی باغ اشاره کرد که سا،مان فضایی باغ را دچار انحطاط کرده است.
طبق مادۀ  03منشور فلورانس ،باغ تاریخی باید تحت شرایط مناسب محافظت شود .ا ،هر
گونه ایجاد تغییر در محیط فیزیکی باغ که توا،ن اکولوژیک دن را به خطر اندا،د ،میباید پرهیز
کرد (منشور فلورانس.)0-3 ،
 .۱ .۵قنات و سلخ مبارکآباد
مرمترین مس له برای حیاط بخشیدن به باغ ،رساندن دب ا ،راههای دوردست به دنجا باوده کاه

با انتقال دب ا ،طریق قناتها این مس له را حل کردهاند .کاریز یا قنات یکی ا ،روشهای بسیار
قدیمی تریۀ دب است که با کندن چاههای ،یاد ا ،دامنۀ کوهستان تا دشت و متصل کردن دنهاا
به یکدیگر ،دب موردنیا ،حاصل شده و بهصورت دائمی جریان پیادا مایکناد (پیرنیاا.)0937 ،
مزرعۀ مبار دباد دارای یک رشته قنات اختصاصی است که باه سالخی در ابتادای بااغ منترای
شده و باغ را مشروب میکند.
قنات

اصلی
مجموعه قناتهای
مزرعۀ مبار دباد

سلخ باغ

باغ و عمارت
تاریخی
مبارکآباد ورکان

شکل  :11مجموعه قنات مبارکآباد
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حریم درجهدو
حریم درجهیک
مرغداری
اسطبل
بنای کوشک
برجها و دیوار باغ
ورودی باغ

شکل  :1۶معرفی مودودۀ باغ

 .۲ .۵نحوۀ آبیاری درختان باغ
به غیر ا ،مس لۀ انتقال دب ا ،مکان های دوردست ،رسااندن دب باه کال بااغ خاود نیاز مسا لۀ

دیگری است که سا،ندگان باغهاا باهخاوبی دن را حال کاردهاناد .دب قناات در جادولهاا و
جویهای منظم قرار گرفته ،با گذر ا ،نرر اصلی بهمثابۀ رو و شریان اصلی بااغ ،باهنحاوی باه
نررها و جدولهای فرعی جریان پیدا مایکناد .ایان ناوع روش دبیااری مسالماً تأثیرگاذار در
طراحی باغ بوده است .براساس گذر دب و تقسیمبندی باغچهها و محورهاای اصالی و فرعای
بهوجوددمده ،میتوان تقسیمبندی در طرح باغها انجام داد (پیرنیا .)0937 ،باغ مبار دباد هام ا،
این قاعده مستثنی نیست و دب ا ،طریق قناتها تأمین و به سلخی در پشت باغ ریخته میشود.
این سلخ حکم منبع را برای کل باغ با،ی مایکناد .ساپس دب در یاک
شریان اصلی که در وسط باغ و ا ،پشت کوشک تا ابتدای باغ و قسامت
ورودی راه دارد ،جریان مییابد و باغ را به دو قسمت تقسیم میکند .در
ادامه به هر کرتی که می رسد ،یک رشته ا ،دن جدا شده و باه داخال
کرت سرا،یر میشود و درختان سیراب میشدهاند.
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سلخ باغ

شریانهای اصلی

شکل  :19نووۀ تقسیم آب در باغ
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مجموعه قناتها
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 .۳ .۵نوع درختان باغ
در باغها در هر قسمت درختانی با عملکردهای متفاوت میکاشتند .بعضی ا ،درخاتهاا بارای

ایجاد سایه بوده است .این درختان را پده یا بیا مایگفتناد؛ مثال سارو ،کااج ،ناارون و . ...ا،
درختان میوهدار ،ا ،همه مرم تر درخت توت بوده است .درخت انجیر را معموتً در گوشههاای
باغ میکاشتند (پیرنیا .)0937 ،در باغ مبار دباد ،انواع درختانی مانند گردو ،سیب ،توت ،گاوج،
نارون و ...وجود دارد .باغ دارای درختان کرنسال ا،جمله یک درخت توت و دو درخت نارون
است که قدمت باغ را نشان میدهد .کرن ترین درخت توت در ضلع غربی و دو درخت دیگار
در ضلع غربی کوشک مبار دباد قرار دارد.

درخت نارون

درخت توت

شکل  :13نوع درختان باغ

 .۴ .۵تزیینات و اندودها

مصال بهکاررفته در این بنا مطابق بوم منطقه ،خشت ،چوب ،کاهگل ،گا و سانگ در کرسای
چینی هستند .دیوارها و پوششهای قوسی حوضخانه و اتاقهاای طبقاۀ اول ،خشاتی و انادود
بیرونی بنا کاهگلی و اندود داخلی اتاقها گچی است .پوشاش اتااقهاای طبقاۀ دوم چاوبی و
بهصورت تیرپوش هستند.

باغ و عمارت
تاریخی
مبارکآباد ورکان
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شکل  :1۲گچبری خانۀ کاج کاشان

طراحی بدیع و هنرمندانه و تقریباً منحصربهفارد بناای کوشاک و اساتقرار در وساط بااغی
سرسبز و ،یبا و طبیعت گرایی بار ،در معماری و طراحی فضاهای دن و ترکیب و مرتبط نمودن
هنرمندانۀ عناصر طبیعی (دب و باد و خا و گیاه) و عناصر مصنوع (بنای کوشاک و قناات) و
حتی خود انسان و ایجاد محیطی روحبخش و رؤیایی برای انسان ا ،خصوصیات و ویهگیهای
بار ،و شایان توجه این اثر است .در شکل ،یر ،نموناهای ا ،یاک گچباری را مایبینایم کاه باه
احتمال ،یاد ،با گچبری کوشک باغ مبار دباد همسان باشد.
 .۶مداخالت و تغییرات ایجادشده در باغ و مرمت آنها
مداخالت فراوانی در این باغ انجام گرفته است .این مداخالت بهدنبال دسیبهاایی کاه در بناا
پژوهشنامه کاشان
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به وجود دمده ،در اثر عوامل مختلف ر داده است و توانسته تا حادوی ا ،تخریاب کوشاک و
بناهای موجود باغ نگرداری کند .یکی ا ،مداخالت انجامگرفته در پشت بام کوشاک مایباشاد
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شکل  :11بخشی از تزیینات گچی بهجایماندۀ اتاق شاهنشین در بقۀ اول
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که که در سالیان اخیر مرمت شده است؛ ولی سال گذشته بهدلیل بارش سانگین بارف ،مصاال
استفادهشده تر خورده و نیا ،به مرمت دوباره دارد.

بام حوضخانه پیش از مرمت

بام حوضخانه پس از مرمت

شکل  :1۷مداخوت انجامگرفته در بام کوشک

مداخالت دیگری که در این مجموعه انجام گرفته ،در ضلع جنوبی میباشد که تمام جداره
و درب و پنجرهها مطابق با الگوی مشخص ،مرمت شده است.

ضلع جنوبی کوشک پس از مرمت

ضلع جنوبی کوشک پیش از مرمت

شکل  :1۱نمای ضلع جنوبی کوشک

مداخلۀ دیگری که در این مجموعه صورت گرفته ،در بنای ضلع جنوبی (اسطبل) میباشد
که با مصال جدید و درب و پنجرههای جدید مرمت شده است .ا ،مداخالت انجامگرفتۀ
دیگر ،قسمت سقف شاهنشین میباشد که مرمت و با،سا،ی شده است.
دسیب های فراوانی در این مجموعه وجود دارد .در این باغ هم دسیبهاای کالبادی و هام
دسیبهای عملکردی فراوانی وجود دارد .یکی ا ،مرمترین دسیبهای موجاود در بااغ ،دسایب
انسانی و پدیدۀ وندالیسم میباشد که صدمات جبرانناپذیری را به باغ ،ده است .همچنین های

باغ و عمارت

طرح حفاظتی و مرمتی در این باغ وجود ندارد و نگرداری ا ،دن هم به بادترین شاکل ممکان

تاریخی

است.
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شناسایی شده ا ،دورۀ قاجاری در منطقۀ کاشان اسات
و کوشک میانی این باغ بهلحاظ معمااری و تااریخی،
ار،شهای قابلمالحظهای دارد و یکی ا ،نموناههاای
باار،ش و انگشتشمار ا ،کوشکهای باهجاماناده ا،
این دوره است .در عین حال شیوۀ دبیاری کامالً سنتی
دن بهعالوۀ باغدرایای و سااختار کلای دن مثاال،دنای
است .با وجود عالقۀ شدید مالک فعلی باغ باه حفا
و نگرداری دن ،باید طرح و برنامهای فنیتار و دقتای
بیشتر و اصولیتر در حف و نگرداری و باهویاهه در

شکل  :13بازسازی سقف شاهنشین

تغییر کاربریهای برخی عناصر صورت گیرد .در عین
حال وجود یک واحد مرغداری در حریم و مجاورت باغ کاه بادون اجاا،ۀ مالاک بااغ و مزرعاه
ساخته شده است ،دسیب ،یادی به این اثر وارد میکند و ضروری است نرادهاای ییرباط مالاک
باغ را در رفع این مشکل یاری کنند.
منابع
ا پورمند ،حسنعلی ،و احمدرضا کشتکار« ،0931 ،تحلیل علتهای وجاودی سااخت بااغ ایرانای» ،نشاریۀ
هنرهای ،یبا ،معماری و شررسا،ی ،شمارۀ .37
ا پیرنیا ،محمدکریم ،0937 .دشنایی با معماری اسالمی ایران ،تدوین غالمحسین معماریان ،ترران :انتشاارات
سروش.
ا حموی ،یاقوت0331 ،م ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر.
ا عالئی ،علی« ،0930 ،باغ ایرانی ا ،منظر پوپ» ،فصلنامۀ کیمیای هنر ،سال اول ،شمارۀ .0
ا قمی ،حسن بن محمد ،0931 ،تاریخ قم ،ترجمۀ حسن بن علی تاجالدین ،تحقیق محمدرضا انصاری قمی،
قم :کتابخانۀ مرعشی.
ا کالنتر ضرابی ،عبدالرحیم (سریل کاشانی)0977 ،ش ،تاریخ کاشان ،باهانضامام یادداشاتهاایی ا ،اللریاار
صال  ،ترران :امیرکبیر.
ا میرفندرسکی ،محمدامین (داریوش)« ،0939 ،باغ با مثابه پیشدمدگی شارر» ،مجموعاه مقااتت نخساتین
کنگرۀ تاریخ معماری و شررسا،ی ایران ،ج ،1ترران :سا،مان میرا فرهنگی کشور.
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 .1نقشههایی از یک دیوار قدیمی وقتی که باغ کوچکتر از زمان حال است.
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