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 *بهرخ برومندی

 :چکیده 
آبی است. کارشناساان و   روست، مسئلۀ خشكسالی و کم که کشور ما با آن روبهار مهمی تردید یكی از مسائل بسی بی

هاای زیرزمینای، انتلاا      رویاه از آ   های بای  متخصصان مرتبط با موضوع، گرم شدن تدریجی کره زمین، برداشت
های بدون کارشناسی و... را در کشاور ماا کاه اًاو        ای، تغییر الگوی کشت و برخی سدسازی ین حوزههای ب آ 

 خطار ایان  شامارند و   شود، از علل تشدیدکنندۀ آن برمی آ  جهان محسو  می های خشك و کم کشور جزو دستۀ
ی آ  دحضاور نممات خادادا    اند. از آنجاایی کاه آباادانی از وجاود و     بارها و بارها گوشزد کرده ه رادنکن تهدید

هاا   ای، رودی، قناتی و باریكۀ آبی و... باوده اسات در کناار یاا نزدیاك باه آن       گیرد، هرجا که چشمه سرچشمه می
هاا و   ای، راز دیرپایی ساكونتگاه  های هر حوزه های انسانی و مزارع و باغات شكل گرفته است. دیرپایی آ  زیستگاه

ها و شكوفایی فرهنگ و تمدن در آن حوزه باوده اسات    های ارتباط بین آن راهایجاد مزارع و باغات همچنین ایجاد 
آبریاز دشات    1ورسوم مرتبط با آن نیز منجر شده اسات. حاوزه   های هنری و ممماری وهمچنین آدا  که به دستاورد

د دارد و هاست که سابلۀ بسیار دیرین زیست و حضور باغات و مزارع کهن را در خاو  فین کاشان یكی از این نمونه
های موجود در آن بوده است. باا امیاد    ها، رودهای فصلی، قنوات و آبراهه های درخشان خود را مدیون چشمه تمدن

روبی و مرمت قناوات آن توجاه داشاته     ها و  ی های زیرزمینی و چشمه به اینكه همگان به ضرورت خفاظت از آ 
هاای باومی باغباانی و زراعات آن را )در کناار       سانت باشیم و شواهد تمدنی و زیستی برخاسته از آن، همچناین  

 ها را پاس بداریم. های این سرزمین دانسته و آن های نوین کارآمد( و نیز هنر و ممماری ارزشمند آن را، نممت روش

 ساختار، زیست، فین. ،، دشتحوزه ها: كلیدواژه
                                                           

 Behrokh_Boroomandi@yahoo.com/ مهندس معمار، عضو وابستۀ ایكوموس ایران *

 (1۷م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ نه پژوهش
 ۱1ا۲۴، ص1931ستان پاییز و زم
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 مقدمه 
هتا    آن است(، از گذشتته  محققان معتقدند که محدودۀ دشت کاشان )که دشت فین هم بخشی از

تبت  ایتن    ها  دیرپا  آن و نیت  بته   شناختی، آب چشمه ها  جغرافیایی و زمین ویژگی سبب بهدور 
گویند در دوران بارانی، بین آخرین  ها می ها  حاصلخی  خود، مسكون بوده است. آن ها، زمین آب
  پهنتاور  گستترده بتوده کته     ها  یخچالی دوران چهارم، احتماالً در مرک  نجد ایران، دریا دوره
تدریج با شروع عهد خشک، کوچک شده و بعدها در محل آن، کویر ب رگ مرک   ایجاد شتده   به

هتا  رستوبی و    است. در دوران کشاورز  و زندگی در روستاها، در این منطقه، بشر در سترزمین 
هتا  تتاریخی    ههتا ت ت   کرده است. آن ها و ن دیک این دریا زیست می حاصلخی  همجوار کوهستان

گرفتته در حاشتیۀ ایتن کتویر      ها  تمدن کهن کشاورز ، شكل سیلک را بقایا  یكی از این نمونه
باغات و م ارع تتاریخی  (. در رابطه با شناسایی این ساختار زیستی، 33: 9731دانند )گریشمن،  می

  حاصتل از  هتا  تترین یافتته   ا  از مهتم  دشت کاشان، الزم است در ابتدا به خالصته  در حوزۀ آبی
هتا    تترین یافتته   ا  از مهتم  شناسی( و ست   خالصته   ا  مرتبط )زمین باستان رشته مطالعات میان

شناسی نگاهی داشته باشیم. به همتین دلیتل، نگارنتدۀ مقالته تتاله کترده استت کته همتۀ           باستان
 ها  گوناگون را موردمطالعه قرار دهد.  ها  ثبتی در دسترس از سال ها و پرونده گ اره

 شناختی های زمین باستان ترین یافته ای از مهم خالصه. ۱

 
 (19۷1ی کشورسشنا نسازمان زمی) .ی دشت کاشان )دشت فین بخشی از آن است(شناس زمین نلشۀ :1شكل 

 

کیلومتر  جنوب غربی کاشان واق  شتده استت، چشتمه و قنتات دارد.      4در   تراورتن سفیدآب:
ستنگی و   انسان مترتبط بتا استتقرارها  عصتر فراپارینته     ها   بقایا  مصنوعات سنگی و استخوان

سنگی جدید آنجتا یافتت شتده استت. ایتن مصتنوعات را نخستتین بتار زهترا ستاروخانی             پارینه
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در اینجا که دارا  استقرارها  موقتت یتا فصتلی بتوده، یافتته استت        9731شناس در سال  باستان
 (.957و947: 97۳۱)ملک شهمیرزاد ، 

شتده توستط فریتدون بیگلتر  و ستامان       شناستی انجتام   ها  باستتان  بررسی  تراورتن زردساحل:
ستنگی   حیدر  بیانگر آن است که این مكان در گذشته چشمه داشته و بقایا  آثار استقرار  پارینه

جدید در آنجا یافت شده است )مصنوعات سنگی و استتخوان(. ایتن محتل ستابقا معتدن ستن        
هتا دارا    آن نظتر  بهمتر  تراورتن سفیدآب واق  شده و بنا  ۱52تراورتن بوده است. این مكان در 

 (.971استقرارها  فصلی یا موقت بوده است )همان: 
متتر  شترس ستفیدآب قترار گرفتته استت.        952این مكان در کنار زردستاحل در    تراورتن ساحل:

رآنجا متعلت   آمده د دست شناسان بیانگر آن است که اب ارها  سطحی به ها توسط همان باستان بررسی
سنگی باالیی یا میانی است. این مكان دارا  چشمه و قنات است کته در حتال حا تر     به دورۀ پارینه
کند. بقایتا  یتک قلعتۀ مخروبته در  تل        دارد و تا زردکوه ساحل را مشروب می دهی قنات آن آب

 (.973ان: ها در گذشته استقرارها  فصلی یا موقت داشته است )هم شود. آن شمالی آن دیده می

 
قنات آ  ) ۲ ؛ شمارۀسفیدآ  چشمۀ 1ۀ شمار ؛لوهورو 9و۴و1های  شماره :سمت راست های عكس :۴شكل 

 ( دآهای سمت چپ: با  قلمه سفی رولوه(1911 )نگارندۀ ملاله،پیش از تاریخ(  محوطۀ
 (191۱کاشان، هنگی فر راثمی)  دآسفی چشمۀ پایین جانمایی قلمه و

 

هتا  متعتدد    ها و مسیل ن در ن دیكی چشمۀ باغ فین قرار دارد. در کنار آبراههاین مكا  توفای فین:
ستنگی   سنگی قتدیم و اوایتل پارینته    قرار گرفته است. اب ارها  سنگی مرتبط با استقرارها  پارینه

شتناس در آنجتا یافتته استت. بته گفتتۀ ایشتان، ایتن مكتان نیت             میانی را فریدون بیگلر   باستتان 
 (.954: 9714نسب و آریامنش،  یا موقت داشته است )وحدتی استقرارها  فصلی
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کاشتان   ت  تأسی  قم متر  از اتوبان تازه 122)ت ه قلعه زیارته شورآبه(: به فاصلۀ  تراورتن شورآبه:
تتر   شده در این ت ه، قبل ها  یافت و یک کیلومتر  از جنوب غربی باغ فین قرار گرفته است. سفال

هستند )یعنی حدود نه ه ار سال س.م( ایتن   I ها  ت ه شمالی سیلک سفالترین  ها  کهن از نمونه
(. استاد ملک شتهمیرزاد  معتقتد   771ها را نی  اولین بار زهرا ساروخانی یافته است )همان:  سفال

ها  ت ۀ شورآبه تأیید  بر این نكتۀ بسیار مهم است که ستاکنان اولیتۀ ت تۀ شتمالی      است که سفال
انتد و بتا    زیستته  اند، بلكه در منطقته متی   اند که از خارج دشت کاشان آمده ودههایی نب سیلک، گروه

بر تولید ظروف سفالی بهتر در منازلی که دیوارها  آن را با چینه  اسكان در محل ت ۀ شمالی عالوه
اند. در گذشته بنا  کوچكی رو  آن واق  بوده که احستان   کرده اند، زندگی می ساخته و خشت می
انتد   ا رولوه کرده، اما کاربر  و قدمت آن معلوم نشده است؛ زیرا آن را تخریب کترده زراعت آن ر

 (.939: 97۳۱)ملک شهمیرزاد ، 
شناسی آقا  سامان حیدر  بیانگر آن است  ها  باستان زمین بررسی :«دره»افکن  آبرا هۀ مخروطه

استت؛ درنتیجته،   سر جنوب روستا  فتین کوچتک داشتته     که این آبراهه تأثیرات زیاد  در دشت
ها  ب رگ و کوچک سن ، مدور شده و رخنمتون یافتته و پت  از حرکتت در دامنته،       سن  قلوه
واسطۀ تهدید   اند. به تر منتقل شده شده و توسط جریان سیالبی آبراهه به مناط  پایین آبراهه وارد

ک دیتوارۀ  انتد )در دوران صتفو  یت    ها  این دره برا  روستا  فین و باغ فتین داشتته   که سیالب
« دره»افكتن   سنگی در دهانه تنگه ساخته بودند که جریان سیالب را تغییر دهتد(، آبتراه مخروطته   

ا  و محل دسترسی بته محوطتۀ باستتانی شتورآبه بتوده استت؛ همچنتین پناهگتاه          گذرگاهی دره
 (.979در  این محدوده واق  شده است )همان: « دره»ا   صخره

هتا  ستیلک قترار گرفتته استت و       کیلومتر  جنوب ت ه شتاین محل در ه تراورتن كفتارخون:
هتا    تعداد زیاد  غار کوچک و پناهگاه دارد که در حال حا ر، مورداستفادۀ کفتارهاست. بررسی
هتا    فریدون بیگلر  بیانگر وجود چشمه در ایتن مكتان بتوده و مصتنوعات ستنگی و استتخوان      

انی دانستته استت. و  معتقتد استت جوامت       ستنگی میت   شده در آن را متعل  به دوران پارینه یافت
شكارگر و گردآورنده ن دیک به چهل هت ار ستال قبتل در آنجتا استتقرارها  فصتلی یتا موقتت         

 (.97۳اند )همان:  داشته
تتوان گرفتت حضتور     شتناختی متذکور متی    ها  زمین باستتان  ا  که از بررسی ترین نتیجه مهم
هتا    ها قنتات  ها و بعد ها، آبراهه در کنار چشمهها  موقت یا فصلی دوران پیش از تاریخ  زیستگاه

 کهن است.  
 شناختی های باستان ترین یافته ای از مهم خالصه

ها  باستانی سیلک کاشان است کته   شناسی در این حوزه، مرتبط با ت ه ها  باستان ترین کاوه مهم
 کنیم: ا  از آن را ذکر می خالصه
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متیالد  در محوطتۀ    9173تت 9177هتا    ستال شناختی رومن گریشمن طی  ها  باستان کاوه
بر دستاوردها  ارزشمند و نمایتان ستاختن آثتار فرهنت  و تمتدن از       باستانی سیلک کاشان عالوه

 ه ارۀ پنجم تا سوم قبل از میالد منجر به کشف دو گورستان شد. 
فال ویتژه ست   ا  فاقد ساختار معمار ؛ اجساد به همراه اشیاء سفالی )بته  . گورها  سادۀ حفره9

(. دفن جسد با پوششی از چوب و خاک استت. نتوع   Aخاکستر  و سیاه( و فل   بود )گورستان 
صتاحبان   تدفین و جهت قراردادن اجساد در این گورستان از الگو  واحد  پیرو  کترده استت.  

س.م( در ت تۀ   122تا  9۱22این گورستان پ  از ورود به این منطقه )احتماالً چند سده( )از حدود 
اقتصاد مردمان ساکن در سیلک در نیمۀ ه ارۀ دوم قبتل از متیالد، بتر     سیلک مستقر شدند. جنوبی

ها  ب  استوار بوده است. این مردمان چرخ ستفالگر  داشتتند و عمومتاً     ویژه گله پایۀ دامدار ، به
دهد. شكل ظتروف   ها را ظروف سفال خاکستر  و سیاه تشكیل می مانده از آن ها  برجا  سفالینه
 ها  لولته دار استت.   ندرت قور  دان و به پایه، صافی، سرمه لی اغلب تن ، الوک، ظروف سهسفا

 اند. ندرت از آهن ساخته شده ها عموماً از مفرغ و به اشیاء فل   آن

متعل  به ه ارۀ اول قبل از میالد، ستاخت گورهتا دچتار تحتول شتده استت.        Bدر گورستان . ۱
ستن  و نیت     آن و قرار دادن اشیاء در کنار جسد، آن را بتا تختته  هایی ساده که پ  از دفن در  گودال
ا  استت.( ایتن    اند. )ایتن نتوع گورهتا از نتوع گتور خرپشتته       هایی مرکب از گل پخته پوشانده تخته

گورستان ن دیک ت ۀ شمالی قرار دارد. اقتصتاد مردمتان صتاحب ایتن گورهتا مبتنتی بتر دامتدار  و         
کردند و حمل آذوقه و سازوبرگ جنگتی را بتا    با اسب هدایت میها  خود را  کشاورز  است. ارابه

ها بیانگر اهمیت وجود آن است. جامعتۀ ایتن مردمتان     اند. نقوه اسب رو  سفالینه داده آن انجام می
اند از: نقوه انسانی جنگجتو بته همتراه نقتش      ها عبارت مانده از آن جا  نقوه به طبقاتی بوده است.

هتا  مهتاجم    هندسی به رن  قرم  رو  زمین نخود ، گاوها و استب خورشید، نقش شكار، نقوه 
شتده، انستان    هتا  زراعتتی شتطرنجی    ها  مكرر و دورانی، زمتین  ا ، نقش خورشید با اشعه اسطوره
ها  مختلف یک نتژاد هستتند. و  همچنتین حتدود      دست، ساکنان این دو گورستان از تیره به اسلحه

ا  عظتیم کشتف کترد کته آن را      ۀ جنوبی باستانی ستیلک، ستازه  هفتاد سال پیش از این، بر باال  ت 
دانست. همچنین در  ل  شترقی ایتن ت ته، فضتا  ستكونتگاهی متعلت  بته         متعل  به دورۀ مادها می

 (35ت۱7: 9731سال قبل از میالد یافت شده است )گریشمن،  5522

ه به سرپرستتی استتاد   ها  تاریخی سیلک ک شناسی بسیار مهم، بازنگر  ت ه ها  باستان در کاوه
تترین   صادس ملک شهمیرزاد  صورت گرفته، معلوم شده است که آن سازۀ عظتیم یكتی از قتدیمی   

(. در ادامتۀ  91: 97۳7هاست. و  دورۀ آن را ایالمتی دانستته استت )ملتک شتهمیرزاد ،       زیگورات
ها در ت ۀ جنوبی سیلک، منطقتۀ صتنعتی فل کتار  کشتف شتده استت. ایتن بختش یكتی از           کاوه

ها  ذوب و تولید م  و نقره از سن  در منطقتۀ فتالت مرکت   ایتران بتوده کته احتمتاالً         استگاهخ
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وقتت   کشف آثار ذکرشده نشانگر حضور و فعالیتت تمتام   شده است. تولیدات آن در منطقه توزی  می
 (۱7و  ۱9: 97۳۱ا  در این منطقه بوده است )همان،  حرفه

ها  گوناگون مانند سفال و فلت ، ازجملته    ه فعالیتها  مختلف استقرار  ب اختصاص دادن محله
ها  شهرساز  سیلک بوده است. در  ل  شرقی ایتن ت ته، فضتا  ستكونتگاهی متعلت  بته        ویژگی
عنتوان   سال قبل از میالد یافت شده است. در ت ۀ جنوبی با استفاده از خشت قالبی و کاهگل به 5522

انتد. رو    کترده  از سن ، در پی منازل خود استفاده میاند و گاهی  ساخته ها  خود را می مالت، خانه
اند )وجتود چنتد الیته را     کرده دیوار خشتی یک الیۀ  خیم کاهگل کرده و بعد رو  آن را اندود می

کتار   ها نی بته  دانند(. در پوشش سقف این خانه شناسان نشانۀ تداوم سكونت در یک محیط می باستان
هتا  بستیار دور رو  داده استت کته      ا  در گذشتته   ه، حادثته رفته است. در محدودۀ سكونتی این ت

واردانی باشد که به آنجا کوچ کرده بودند.تحوالتی که در اثتر   اند؛ شاید هم در اثر تازه ساکنان آن مرده
منستوخ شتدن ستاخت ستفال      .9اند:  روان به وقوع پیوسته بود، بدین شرح بیان کرده ورود این کوچ

و استتفاده از ستن  در    Bین اجساد در فضایی خارج از منازل مستكونی  . رواج سنت تدف۱منقوه؛ 
. ظهور پدیدۀ ستفال خاکستتر  و ستیاه )همتان:     4. رواج ساخت انبوه اشیاء مفرغی؛ 7ساخت گورها

54.) 

هتا    ها  بازنگر  در محدودۀ غرب و جنوب دشت کاشان، با بررسی همچنین در همین کاوه
ها  فصلی شناستایی شتده    ، تعداد زیاد  آبری 9737ر  در سال بردا ها  هوایی سازمان نقشه عك 

نوشته است کته در حتدود    (۱2: 97۳7(. همچنین استاد صادس ملک شهمیرزاد  )۱57است )همان: 
کرده استت کته    ا  در محدودۀ واق  در بین ت ه شمالی و جنوبی عبور می سال پیش، رود خانه 1522

 رود نامیده است.   آن را سیلک

توانیم بگیریم نیت    ها  تاریخی سیلک می شناسی در ت ه ها  باستان ین نتایجی که از کاوهتر مهم
 ها  کهن است. قنات ها با آبراهها وحضور رشته همجوار بودن آن

ها  میدانی نگارنده از ارتفاعات تا دشت و بازدیداز شواهد وآثار  که توستط محققتان    پژوهش
ا شناسایی شده یا در کتب تاریخی از آنها نام برده شده بیتانگر  وباستان شناسان بسیار  در طول ساله

بایست حوزۀ آبی و پهنۀ زیستی در نظتر گرفتت    آن است که ساختار تاریخی دشت فین کاشان را می
شتود و تتا دشتت کاشتان را      شتروع متی  « کتتل  هفتت »و « زردتتاوه »ها   که از ارتفاعات بلند از کوه

انتد. در   ها سرچشمه گرفته ترند، از آن که مهم« رود دره»و « خُنب»ا  گیرد؛ ارتفاعاتی که روده دربرمی
اند. در این حوزه آبری  از کتوه تتا دشتت،     قرار گرفته خنب و ج ه ،بلندترین ارتفاع، سه روستا  دره

ها  کهن، درختتان مقتدس،    کنیم. همۀ زیستگاه ها  بسیار  را مشاهده می ها، قنوات و آبراهه چشمه
هتا و قنتوات بستیار     ها، رودها  فصلی، آبراهه نوعی مرتبط با این چشمه ع کهن همه بهباغات و م ار

هتا    انتد. گورستتان   ها را به هتم پیونتد زده   ها  تاریخی درواق  آن کهن کوتاه و بلند آن هستند و راه
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ایتن  اند.  ها  تاریخی شكل گرفته قدیمی و بناها  مذهبی با الگوها  بسیار کهن هم در مسیر این راه
دنبال هم، از کوه تتا دشتت در دیتدگان متا بته       شواهد تاریخی که نوعی زیست متداوم و پایدار را به

بایستت در زیرستاخت و    اه را متی  نظر نگارنده، علت تتداوم و پایتدار    نمایش گذاشته است که به
   وجو کرد. بستر آبی آن جست

 
 و با ی شكل (دشت فین کاشان در ) و (های کلنگ در مرکز شكل ها )کوه قمیت کوهمونمایش  :9 شكل

 (1:11111ۀ : سازمان جغرافیایی ارتش ملیاس پای ریز آن )نلشۀآبنمایش رودها وحوزه 

 
)مطالمات میدانی ترسیم وجا نمایی زیستگاهها .مزارع کهن و ساختار زیستی دشت فین کاشان  :۲شكل 

 (برداری کشور ۀ سازمان نلشهأخذ نلشۀ پایم (؛1911راههای تاریخی : )نگارنده ملاله: 
 

 توانیم برشماریم: این شواهد تاریخی از بلندترین ارتفاعات تا دشت هموار را به شرح زیر می
 اند از:   آثار کهن موجود در بلندترین ارتفاعات عبارت

متعل  بته روستتا  دره؛ ن دیتک کتوه     « سوراخ پلن ». پناهگاه پیش از تاریخ درین معروف به 9
 (۱7: 9، ج97۳۳( )برومند ،  97۳1یگلر ،کتل )ب هفت
  (۱7: 9، ج97۳۳. بناها  مذهبی با الگوها  بسیار کهن در روستاها  خنب و دره )برومند ، ۱
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 (.  ۱۱. درخت مقدس به نام امام اده احمد در ج ه )به ثبت رسیده( )همان: 7

ها  موجود در آن بتدین   انرسیم. مك ها می ها  مرتبط با آن تر و ت ه پ  از آن به ارتفاعات کوتاه
 اند:   شرح
ها  مردم بومی( )نقشۀ سازمان جغرافیایی ارتتش کاشتان،    )گفته« مال»و « سنجته». م ارع کهن 9
9711.) 
هتا    )دارا  حفتره « چالته  هفتت »هتا    ( و ت ته 97۳3)بیگلر : « کفتارخون». ت ۀ پیش از تاریخ ۱

 (۱4: 9، ج97۳۳احتماالً زیستی و تدفینی( )برومند ، 
این قلعته هتم بته راه تتاریخی دره بته طترف       «. رود دره»و « گنداب». قلعۀ موجود بین دو رود 7

اصتتفهان و هتتم بتته مستتیر مستتیل آن اشتتراف دارد )احتمتتاالً ساستتانی بنتتا بتته اظهتتارات ستتاروخانی 
 (۱5شناس(.)همان:  باستان

جتود در ایتن بختش از    رسیم. آثار کهتن مو  تر از ارتفاعات قبلی می پ  از آن به ارتفاعات کوتاه
 اند از:   ارتفاعات عبارت

. ت ه قلعۀ زیارته شورآبه با حدود نته هت ار ستال قتدمت و م رعتۀ کهتن )متأستفانه تخریتب         9
 (  971: 97۳۱اند( )ملک شهمیرزاد ،  شده
شده رو  آن )پروندۀ ثبتتی، ستاروخانی و    ت ه( با بقایا  آثار سنگی تخریب غالم )غالم . ت ۀ شاه۱

 (.  97۳3حیدر ، 

 رسیم که شامل آثار کهن آن به شرح زیر است:   پ  از آن به دامنۀ این ارتفاعات می
چشمۀ تاریخی فین یا چشمۀ دائمی سلیمانیه )چشمۀ بسیار کهن پیش از تاریخ( )به ثبت  .9

 (97۳3رسیده(؛ )پروندۀ ثبتی، 

 (؛97۳3هایش )پروندۀ ثبتی،  رسانی منشعب از چشمۀ سلیمانیه به همراه لت شبكۀ آب .۱

 (؛97۳3ها  ثبتی،  ها  آبی فین )پرونده مجموعۀ آسیاب .7

)پیش از تاریخ( )به ثبت رسیده( با قلعه و م رعۀ کهن آن )پروندۀ ثبتی، « سفیدآب»چشمۀ  .4
 (؛97۳2

ها  پیش از تاریخ )به ثبت رسیده( )پروندۀ ثبتی،  ، محوطه«زردکوه ساحل»و « کوه ساحل» .5
 (؛97۳3

هتا  زیستتی و تتدفینی(     پیش از تاریخ( )احتمتاالً دارا  حفتره  محدودۀ تراورتن کفتارخون ) .1
 (؛97۳3)پروندۀ ثبتی، 

هتا  نگارنتده، احتمتاالً دارا      همجتوار محتدودۀ کفتتارخون )بررستی    « چالته  هفت»ها   ت ه .3
 ( ۱4: 9897۳۳ها  زیستی یا تدفینی(،.)برومند .ج. حفره

 زیر است: رسیم که آثار کهن آن به شرح پ  از آن به سطح هموار  می
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 (؛14: 97۳3)کالنتر  رابی، « دره»شكن صفو  راه تاریخی  . سیل9

نگارنده در اطتراف زیتارت بتوده استت(و هستتۀ       نظر به. هستۀ اولیۀ زیستگاه فین کوچک )که ۱
هتا  میتدانی    نظر نگارنده محلتۀ مادآبتاد بتوده استت( )مشتاهدات و بررستی       اولیۀ فین ب رگ )که به

 (97۳۳نگارنده، 
شتده( )برومنتد ،    هتا )برختی ثبتت    ها و کنار آب ها  مذهبی با الگوها  کهن در مسیر راه. بنا7
 (  ۱7: 9، ج97۳۳

انی و حت ( )جی9794ن کوچتک )بته ثبتت رستیده،     . باغ کهنه دیلمی و باغ شاهی صفو  در فی4
 (؛34: 97۳3؛ کالنتر  رابی، 97۳4عمرانی، 
سال س.م( )به ثبتت   ۱322تا  5522اقل )ها  تاریخی شمالی و جنوبی سیلک با قدمت حد . ت ه5
 ها  گریشمن و استاد ملک شهمیرزاد (؛ ( )کاوه9771و97۱2رسیده

 (؛ 972: 97۳3. هستۀ اولیۀ شهر تاریخی کاشان )کالنتر  رابی، 1
ها  تاریخی قرارگرفته عمدتاً در کنتار بناهتا  متذهبی کهتن؛ ماننتد زیتارت شتاه اده         . گورستان3

 (؛97۳۳ها  میدانی نگارنده،  خاتون، قدمگاه، م ار شیخان و... )مشاهدات و بررسی ابراهیم، زیارت آمنه
( و مت ارع کهتن   9711آباد )نقشۀ جغرافیتایی ارتتش،    . م ارع کهن ما نند م رعۀ کالته و عباس۳

جت  آبگیتر  از چشتمۀ فتین از آب      آباد )همان( برخی از این م ارع کهن به درب فین. لتحر و حسن
هتا یتا    (. تمامی ایتن مت ارع در رابطته بتا قنتات     977: 97۳3یر  دارند )کالنتر  رابی، قمصر نی  آبگ

 (.97۳۳ها  میدانی نگارنده،  اند )بررسی ها  کهن شكل گرفته آبراه

ها  سید میرعلی، احمدآباد،  تر زیرمجموعه مانند دشت ها  کوچک این حوزه خود شامل دشت
ها  پا   (. همچنین از دشت9711جغرافیایی ارتش،  شود )نقشۀ آباد نی  می افروز و حاجی دشت

 (۳3: 97۳3میل، متانه، چغانه، جوالآباد، مادآباد و سفیدآب هم نام برده شده است )کالنتر  رابی، 

 
م نگارنده ملاله: مطالمه و ترسی) A-Aملطع  پایین: ،پالن: با  ؛زیستی از ارتفاعات تا دشت ش پهنۀنمای :1شكل 

 (برداری کشور سازمان نلشه ۀیپا ( )نلشۀ1911
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ها  منشعب از آن و  ها  مرتبط و نقش آبراهه اهمیت چشمۀ تاریخی سلیمانیه و قنات دلیل به
گیر  ساختار زیستی دشت فین، در اینجا الزم استت تو تیحاتی در ایتن     ها در شكل تأثیر مهم آن

 رابطه ارائه کنیم:
فین را بشتاسب )گشتاسب( بنا کترد. در  »است: نوشته  تاریخ قمکتاب  نتر  رابی به نقل ازالک

ملک ترک کارزار کرد و کاری ها  آن دیته را بته اشتارت ملتک جتم بیترون        آن وقت با ارجاسب
هتا    نگارنده، این امر بیانگر قتدمت قنتات   نظر به (.34: 97۳3)کالنتر  رابی، « اند آورده بسیار آب

 فین است.
کیلتومتر  جنتوب    ی به نام کوه دندانه واقت  در هفتت  های چشمۀ سلیمانیه که از بن صخره»... 

رود  شتمارمی  ترین مناب  آب زیرزمینی ایتران بته   جوشد، یكی از قدیمی باختر  کاشان از زمین می
 (.14و  17ها  کاشان:  )فرهن  آباد 

تترین   زند و با ه ار متر مكعب آب در دقیقه، یكی از پرآب چشمۀ فین از صخره بیرون می»... 
ا  ایران است، حدود سه ه ار سال است که حضور آن در ایتن سترزمین کته آب در آن    ه چشمه

: 9، ج9731)گریشتمن،  « نادر است، موجب جذب و جلب ساکنان اولیۀ این سرزمین شتده استت  
91.) 

هتا  قتدرتی کته ازجملته بتدای  و       یكتی دیگتر از آب  »... آمده است:  تاریخ کاشاندر کتاب 
کتتل در   ین است و آن چنان است که در دامنۀ کوه دندانه و هفتت عجایب روزگار است، چشمۀ ف

االیام آبی ظاهر شده است در کمال لطافت و صفا به قدر دوازده سن  و قریتین فتین علیتا و    قدیم
فین سفال که دو دیه ب رگ معظم است از آب آن احداث و آباد گشته و بتر عتالوۀ مت ارع لتحتر،     

)کالنتتر  « باشد که حومۀ شهر هستند، از آن آب سب  و شاداب می آباد آباد، درب فین و ناجی حسن
  (3۱: 97۳3 رابی، 

 آمتده استت:  ها  نطن  و کاشان به نقل از کتاب تاریخ کاشتان   آثار تاریخی شهرستاندر کتاب 
گونته معمتول    االیام مطاب  برنامۀ خاص خود بتدین  بند  تغییرناپذیر آن از قدیم آب فین و تقسیم»

گتردد؛   شود، تقسیم می تمامی آب چشمه به یازده سهم مساو  که یازده جو  گفته میبوده است. 
 72۳شود و درنتیجته   طاس پخش می ۱4اصطالح محلی به  روز یا به هریک جو  نی  به یازده شبانه

رسید: فین کوچک که سرچشتمه در آنجتا    طاس، مجموع آن در نقاط ذیل به مصرف کشاورز  می
طتاس، لتحتر    3۱طاس، درب فتین   3۱آباد  طاس، قریۀ حسن 12، فین ب رگ طاس 31شود،  ظاهر می

 (.3۱: 974۳)نراقی، « طاس ۱۳
هتا  فتین    ها  آبی در رابطه بتا قنتات   جدول زیر گ اره ادارۀ میراث کاشان با مو وع سازه

 کوچک است:
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ارا ی زیردست  نام قنات
 )هكتار(

طول قنات 
M 

لیتر بر ثانیه 
 دهی قنات آب

تعداد 
 مالكان

قدمت  کاربر 
 تاریخی

  - دارد 952 52 9522 ۱52 چشمۀ سلیمانیه

  - دارد 952 72 9۳22 52 تنبلی

  - دارد 5 5 ۱52 95 گنداب

  - دارد 9۱ 75 122 92 چالۀ گوراب

  - دارد 92 75 9۱22 5 شوراب باال

  - دارد 92 4 9522 3 شوراب

  - دارد 92 5/5 ۳52 95 شوراب پایین

  - دارد 9۱ 5/7 9۱22 97 م رعه مال

ها  چشمۀ سلیمانیه و تنبلی هستند. از جدول  ها  باالدست باغ فین، قنات ترین قنات از مهم
دهی را قنات چشمۀ سلیمانیه دارد و بیشترین  گیریم که باالترین می ان آب شده نتیجه می ارائه

 کند، پ  از آن قنات تنبلی قرار گرفته است.  ارا ی زیردست را آبیار  می

 
سمت ؛ 19۱1سا   نلشۀ سمت راست با ، ؛سلیمانیه دست چشمۀبا  ها در محدودۀ قناتنمایش مسیر  :۱ شكل

 (برداری کشور )سازمان نلشه 19۱9، سا  جا سمت چپ عكس هوایی همان؛ 1911سا   نلشۀ راست پایین،

 
ت ایتن دو  نتوعی گویتا  قتدم    همچنین این دو قنات بیشترین تعداد مالک را دارند که خود به

 (33: 97۳3قنات است.کتاب تاریخ کاشان نی  به قنات تنبلی اشاره دارد.)کالنتر  رابی، 
ها  چشمۀ سلیمانیه و تنبلتی   ها  میدانی نگارنده بیانگر آن است که هر دو مسیر قنات بررسی

ر ، بتردا  سازمان نقشته  9717ها  هوایی سال  کند. در عك  رسیده و با آن تالقی می« رود دره»به 
صورت دو قلو هستتند و حتتی مستیر قنتات دیگتر        ها  چشمۀ سلیمانیه در دو مسیر و به قنات

بتردار  در ستال    خورد. همچنین در نقشۀ چاپ افست ستازمان نقشته   ها به چشم می متصل به آن
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شتود کته آن دو را بته     ها  تنبلی و چشمۀ سلیمانیه مشاهده می ج  قنات قنات به ، یک رشته9719
هایی میدانی و بازدید نگارنده در حال حا ر، در ظاهر، برختی از   ط داده است. در بررسیهم ارتبا

باغ فتین در   ها  ارا ی باالدست شوند و متأسفانه مسیر قنات ها اصالً مشاهده نمی این مسیر قنات
اندیشتی کننتد و از    معرض تخریب و آسیب دیدن هستند. امید است مسئوالن در ایتن بتاره چتاره   

تتاریخی و بستیار کهتن جلتوگیر  نماینتد. از آنجتایی کته         ها  و ناخوانا شدن این قناتتخریب 
اند و ازجمله عوامل مثبت بترا    کرده ها  باالدست ارا ی فین کاشان نقش مهمی ایفا می رودخانه

هتا   اند و همچنین، همواره سیل جار  شده در آن ها  زیرزمینی در این بخش بوده غنی کردن آب
آمتده استت...، برختی     خریب و تهدید برا  فین کوچک و باغ فین و... به حستاب متی  از عوامل ت
 شود: شده در این رابطه ارائه می ها  انجام بررسی

 
 ؛سلیمانیه چشمۀ های موجود در با دست باغ فین و عارضه مسیل و و ها قناتموقمیت  :سمت راست :۷شكل 
پایه: سازمان  )نلشۀسلیمانیه  قنات چشمۀ یها چاه ۱و1و۲؛ ی قنات تنبلیها چاه 9و۴و1 های سمت چپ عكس

 (1911 ها نگارنده ملاله: ها و ترسیم عكس خذ)مأ (جغرافیایی
 

در  ها  نطن  و کاشان بته نقتل از کتتاب تتاریخ کاشتان      آثار تاریخی شهرستاننراقی در کتاب 
د غربی باغ فتین  در خارج ح»رابطه با رودها  جار  در ارا ی باالدست فین چنین نوشته است: 

دندانته از محوطتۀ ایتن بتاغ و بناهتا  آن ستد        ها  کوه کاشان، به جهت رف  مخاطره سیالب دره
اکنتون نیت  از نفتوذ     معتبر  با سن  و ساروج ساخته شد که بقایا  آن پ  از چهارصد سال، هتم 

شناستند.   متی  عباستی  کند، آن را به نام ستد شتاه   سیالب به قریۀ فین و باغ شاه کامالً جلوگیر  می
کتتل،   ها  دیگر رودخانۀ خنب و دره است که از گرمسار قریتین خنب و دره و کوه هفت رودخانه
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رسد؛ یعنی از دو مو   بته   ها  ب رگ تقریباً یک میل باال  سر قریۀ فین علیا به هموار  می سیل
فتین و عمتارت    شتاه   شاه صفی، باغ عباس صفو  یا بقولی گردد. در زمانی که شاه هامون روان می

دلنشین آنجا را بنا کرده، نظر به آنكه محاذ  آن باغ تقریبتاً دو هت ار ذرع باالستر آن دو رودخانتۀ     
بند  محكم از سن  و گت  و آهتک    شود، سیل ها  بهار  سراشیب می عظیم واق  است که سیل

حومته،   ساخته و سیالب را گردانیده از کنار قریۀ فین سفلی گذرانیتده التی وستط دشتت مت ارع     
بند را کشیده تا مو عی که به رودخانۀ گازرگاه که به قدر یک میتل فاصتله از طترف     جا سیل همه

گردد و الح ، عملی صواب و الزم و مخارجی گت اف و واجتب    گذرد و ملح  می شرقی شهر می
ستفیدان قریتۀ    بند م بور رو  به خرابتی و ریتش   مرور ایام و صدمه و... سیالب سیل نموده ولی به

جتار  و   شدت بهم بوره مواظب هستند تا هرگاه رعد بغرد و ابر  بگرید و سیلی از آن رودخانه 
الفور باغبانان و سرایداران از بام سردر آن باغ جار دردهند و اهل آن قریته را اعتالم    روان شود، فی

داننتد... .  بند حا ر گشتته... و شتر و خطتر آن ستیل را بگر     داران در بیرون سیل کنند، بی تأنی بیل
دار حافظ و داف  بتود،   چهار سال قبل در وسط روز سیلی برخاست و با وجود آنكه پانصد نفر بیل

ن دیک بود که عنان از دست گرفته باغ شاه را با دو محلۀ فین علیا منهدم سازد. آخراالمتر شترآ آن   
تی کته در جلتو آن   از باغ م بور گشته از دو طرف آن قریه گذشته. آنچه قنوات و باغات و عمتارا 

ها به شهر درآمد و خرابتی فتاحش رخ    بود، هموار کرده به خندس شهر افتاد و از دروازه و راه آب
بند  شتهر   خاتون بانی حصار و قلعه بند م بور همان زبیده زعم ارباب بصیرت... بانی سیل نمود. به

ول خطر شتهر احتمتاالت   کاشان بود به حكم آنكه بالبداهه هرک  در هر سرزمین شهر  بنا کند ا
شمارد. و در نظر ارباب هندسه   رر و خطر آن را بر ذمۀ همت و حكمت خود الزم و واجب می

بنتد   بند رف  نموده؛ زیراکه و ت  ستیل   و هوه خطر این مسیل مشهود بوده و با احداث این سیل
سرکاشان  چنان است که از طرف غربی کشیده است تا مو عی که سیالب قریب دو میل از باال 

 (15و14: 97۳3کند )نقل از کالنتر  رابی،  را رد می
هتا  فتین کوچتک و بت رگ هتم       نظر نگارنده، اصوالً ساختار کالبد  تتاریخی و زیستتگاه   به

هتا  منشتعب از چشتمۀ تتاریخی ستلیمانیه استت و بعتدًا متتأثر ار          عمدتاً متأثر از شبكۀ آبراهته 
تر از این ساختار کالبد  است و گتذرها    بسیار قدیمیها  ها  باالدست آن است. این آبراهه قنات

هتا  آب   ها، یتا پخشتگاه   لت ها همچنین پدیدۀ گرفته در مسیر آن تاریخی و فضاها  گشادۀ شكل
مذهبی با الگوهتا  کهتن نیت      اند. همچنین، بناها  ها شكل گرفته مرتبط و در ترکیب با این آبراهه

هتا عامتل ایجادکننتدۀ بافتت ستكونتی و باغتات و        كه آبراههاند. این شب ها شكل گرفته در کنار آن
هتا و   لیۀ فین کوچک و بت رگ هستتند. پدیتدۀ حو تخانه    ها  او گرفته در هسته کشت ارها  شكل

ها  آبی نی  همه متأثر از این شبكۀ آبرستانی هستتند. شتبكۀ گترده آب بتاغ فتین        آسیاب پدیدۀ
 آبی است و بعدها طرح منظم به خود گرفته است.شاهی صفویه نی  بسیار متأخرتر از این ساختار 
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برسانی شبكۀ آ مراکز مذهبی کهن( از مراکز محالت و های ا ًلی و پذیری اسكلت کالبدی )گذررثیتأ :1شكل

وا  ،)مرکز محالت های توخالی دایره؛ های سیاه توپر )مراکز مذهبی( دایره ؛تاریخی سلیمانی ۀمنشمب از چشم
 های واشدگاه  نمونه های اًلی( سمت چپ ه )گذرخطوط سیا ها(، شدگاه

 (1911 نگارنده ملاله: مطالمات میدانی)
 

 
سلیمانیه در  ی منشمب از چشمۀها ها )مراکز محالت( از آبراهه پذیری واشدگاهتأثیرهایی دیگر از  نمونه :3شكل

 (1911 :برومندی ازها  رولوهو ها  عكس)فین کوچك 
 

رف دشت کاشان، زمینۀ مستاعد  را در جهتت ایجتاد ایتن     شیب زمین از سمت چشمه به ط
ها  آبی در ایتن منطقته فتراهم شتده      که زمینه برا  ایجاد آسیاب طور  شبكه ایجاد کرده است؛ به
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هتا   دار و کهن هستند. کالنتر  رابی تعداد این آستیاب  ها  آبی در ایران بسیار ریشه است. آسیاب
(. بنتا بته   31و  37: 97۳3وشش عدد ذکتر کترده )   ند، سیا کرده را که با آب چشمه فین گرده می

هتا    . آستیاب 9ها  آبی فین کوچک چند نتوع هستتند:    ها  بومی محل، آسیاب اظهارات آسیابان
. آسیاب دوروزه که حكایتت از آن دارد کته برختی از ایتن     7ها  پنج روزه؛  . آسیاب۱وقت؛  تمام

بنتد    رسد که این تقسیم نظر می اند. به افی بودهها فقط بعضی از روزها  هفته دارا  آب ک آسیاب
ها  اولیۀ زیستتگاه فتین    ها  دور وجود نداشته است و پ  از ازدیاد جمعیت در هسته در گذشته

وجتو نمتود(،    بایستت جستت   خاتون می بی زبیده )که به اعتقاد نگارنده، آن را در حوالی زیارت بی
ها  انستانی پتیش از    در حوالی چشمۀ سلیمانیه، استقرار یقین وجود آمده است. البته به تدریج به به

شناختی آن در مقاله ذکر شده است. اما تا قبتل از دوران   تاریخ وجود داشته است که شواهد باستان
هتا    ها خالی و بكر بتوده استت. هستته    صفویه، در حوالی چشمه، روستایی وجود نداشته و زمین

انتد، نته    ها  منشأ گرفته از این چشمه شكل گرفتته  آبراههاولیۀ فین ب رگ و فین کوچک در مسیر 
هتا  آبتی اولیته را نیت  در      مستقیماً در کنار خود چشمه. به همین دلیل به اعتقاد نگارنده، آستیاب 

ها  تاریخی ستیلک و پت  از آن    بی خاتون و در مسیر راه تاریخی به طرف ت ه حوالی زیارت بی
 جو کرد.و بایست جست کهنه می در حوالی باغ

 
گرفته در  ی منشمب از چشمۀ سلیمانیه و شكلها های قرارگرفته در مسیر آبراهه آسیا هایی از  نه: نمو11 شكل

 (1911 از نگارنده، ها تصاویر و عكس) ها هستند. ثر از همین آبراههها که خود متأ کنار واشدگاه
 

ها  زیستتی   که دارا  ارزهاند  ها  پخش آب ها یا همان مكان پدیدۀ بسیار جالب دیگر، لت
هتا  ثبتتی، شتاهی،     فرهنگتی اصتفهان )گت اره    ها توسط میراث و معمارانه هستند. بسیار  از آن

(. همچنتین لتت بتاغ    97۳3ها  ثبتتی،   کاشان )گ اره ت سیلک ت  فرهنگی فین ( و پایگاه میراث97۳3
هتا  میتدانی    یانتد بررست   ( رولتوه و برداشتت شتده   793: 97۳4عمرانی،  انی وح)جیفین صفو  



44 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزۀ دشت
 ؛فین کاشان
 گیری بستر شكل

 ساختار زیستی...
 
 
 
 

                                                                                                                                      44   

ها  طراحی شهر  نی  هستت   ها در مراک  محالت، بیانگر ارزه نگارنده از چگونگی حضور لت
   ها در این مقاله آورده شده است. ا  از آن که نمونه

 
سمت  (؛191۷، کاشان سیلك، فین فرهنگی میراثپایگاه )های موجود سمت راست  برداشت آبراهه :11 شكل

 (191۲، عمرانی انی وحجی) ۷و۱و9ی ها  ( شمارههای تلسیم آ هپخشگا) ها چپ رولوه لت
 (191۷، شاهیفرهنگی اًفهان،  میراث ها: شماره )مأخذ بلیۀ

 
رفته رارگلت ق مرکز محله سمت چپ با؛ هایی دیگر از مسیر آ  در مراکز محالت فین کوچك نمونه :1۴ شكل

 (1911 نگارنده، از ها ها و رولوه عكس)ا  همراه درختان کهنس ه نام لت آهنی بهدر مسیر آبرسانی ب
 

آمتده استت:    تتاریخ کاشتان  ها با چشمۀ فین در کتاب  ها و ارتباط آن در رابطه با پدیدۀ وجود باغ
بتوم استت، آنچته ارا تی      نظر به آنكه منشأ و مظهر چشمۀ فین در دامن کوه است و زمینش ریت  »

هتا    ( همچنین در رابطه بتا بتاغ  ۳2: 97۳3 رابی، اند )کالنتر  باالدست است، همه را باغستان نموده
هتا    (، روایت34دانند )همان:  مهم تاریخی مانند باغ فین که آن را متعل  به دورۀ صفو  و قاجار می

تاریخی بیانگر آن است که تا دورۀ صفویه در حتوالی چشتمۀ ستلیمانیه، زیستتگاهی وجتود نداشتته       
کهنه که محققان آن را متعل  بته   مقدس حرمت داشته استو باغعنوان یک چشمۀ  است. البته احتماالً به

نگارنتده   نظتر  بته عنوان باغ شاهی نسبتاً دور از زیستگاه اولیۀ فین کوچک ) دانند نی  به بویه می دورۀ آل
هتا  مكترر ویتران شتده استت، در دورۀ ایلختانی        در حوالی زیارت( بوده است و گویا در اثر زل له
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انتد   پرداختته  ا بته استتراحت متی   د صفو ، متردم بتومی و رهگتذران در آنجت    گستره یافته و تا عه
عبتاس بتاغ شتاهی فتین را      ( و در میان باغات بسیار دورتر بوده است. شاه97۳4انی و عمرانی، ح)جی

ها  بكر و نو احداث کرده است. شبكۀ منظم آبیار  این باغ در آن دوره شكل گرفتته و بته    در زمین
 عی منشعب از چشمۀ سلیمانیه ملح  شده استها  طبی شبكۀ آبراهه
ها  انستا نتی پتیش از تتاریخ      یقین در حوالی چشمۀ سلیمانیه، استقرار طور که ذکر شد، به همان

شناختی آن در مقاله ذکر شده است؛ اما تا قبتل از دوران صتفویه    وجود داشته است که شواهد باستان
ا خالی و بكر بوده استت. در ایتن بتاره در کتتاب     ه در حوالی چشمه، روستایی وجود نداشته و زمین

عباس چون بناها  سالخورده و ویرانۀ بتاغ   شاه»آمده است:  ها  نطن  و کاشان آثار تاریخی شهرستان
بتاغ جدیتد را در    دید، امر به احداث باغ شتاه جدیتد فتین کترد. شتاه       شاه کهنه را در شأن خود نمی

ها  مرتف  بنا کرد و در ساحت وستی    چهار گوشۀ آن، برجها  نو... حصاربند  و در  محدودۀ زمین
انتداز  و انتواع    باز  و ق   میان هر دو باغ قدیم و جدید، هم خیابان و میدان پهناور  جهت چوگان

 «مسابقه و باز  تسطیح و آماده نمود.

 
با ها  رتباط آنپایین شكل و باغ شاهی ًفوی )باغ فین( وسط شكل و ا؛ ه دیلمیکهن باغموقمیت  :19شكل 
 ،حریم باغ فین کاشان تمیین عرًه و )نلشهی با دست در بخش با یی شكل ها قنات سلیمانیه و چشمۀ

 (1911 نگارنده،

 ها  فین، مطالبی به شرح زیر آمده است: ، دربارۀ باغباغ فیندر تحقیقات گسترده در کتاب 
تتدریج،   ن( شتكل گرفتته و بته   در دورۀ صفویه باغ شاهی در کنار چشمۀ سلیمانیه )چشمۀ فتی  -
شوند. قبل از احتداث بتاغ شتاهی فتین در ایتن جایگتاه،        ها  مختلف آن ساخته یا مرمت می بخش

کردند. آنجا مرغ ار  بوده است )در ن دیكی چشمه( کته در   پادشاهان صفو  در آنجا جشن برپا می
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مكان، جشن آبری ان برگت ار   زدند. پادشاهان صفو  در این آن خیمه و خرگاه و بارگاه و سراپرده می
کهنه و باغ شاه جدید، خیابتان و میتدان پهنتاور  جهتت بتاز        کرده و در مساحت وسی  بین دو باغ

 (97۳4انی و عمرانی، حها، مسطح و آماده کرده بودند )جی انداز  و انواع مسابقه چوگان، ق  
ان قصر و کوشک شتاهان دیلمتی   عنو کهنۀ دیلمی، درواق  به نظر نگارنده، باغ فین صفو  و باغ به

شناستی، اطتالع    هتا  باستتان   دلیل نبتود کتاوه   اند. از باغ کهنه دیلمی به صفو  و قاجار مطرح بوده
ها  اولیۀ نگارنده نشان از ارتبتاط آن بتا آب چشتمۀ     زیاد  وجود ندارد. اما شواهد موجود و بررسی

چتک در کنتار چشتمۀ دائمتی و پترآب      سلیمانیه دارد. باغ شاهی صفو  هم در بهترین نقطۀ فین کو
بند  شاهانۀ معمار  فضاها  داخلی آن باغ را کامالً از باغتات   سلیمانیه شكل گرفته است و تر کیب

وباروها  این باغ درواق  تأکید  بر ایتن مهتم بتودن     اطراف جدا نموده است. همچنین حصار و برج
هتایی کته    بتاغ  شتده در میتان خانته    غ است واقت  با ها دارد. درواق  نوعی قلعه و جدا بودن از سایر باغ

انتد، هتم بتار عتام      کرده اند. پادشاهان ذکرشده هم در اینجا استراحت می پیرامون آن را فرا گرفته بوده
اند. شایان ذکر است کته   کرده ا  از مواق  سال، به امور حكومتی رسیدگی می اند و هم در پاره داده می

به احتمال بسیار زیاد، به مردمان بانفوذ و قدرتمند یا به دولتیتان متعلت     اکثر باغات اطراف این باغ نی 
انتد.   کترده  عنوان س ر محافظتی در دور این قلعه باغ ایجاد می ا  از حكومتیان را به بوده است که حلقه

نظتر   همه این باغات نی  به آب چشمه سلیمانیه و قنوات باال دست فتین کوچتک مترتبط هستتند بته     
انتد و   ه مردمان عاد  در گذشته فقط در مواق  خاصی اجازۀ بازدیتد از ایتن بتاغ را داشتته    رسد ک می

 نقش تفرجگاهی برا  اکثر مردم نداشته است.  
ها  منشعب از چشتمۀ تتاریخی ستلیمانیه در فتین کوچتک       پدیدۀ دیگر  که در رابطه با آبراهه

هستند که در رو  زمتین و در ارتبتاط بتا    ها هستند. این بناها از انواعی  مشاهده است، حو خانه قابل
هتا از الگتو  چهتار طتاقی      گونه حو خانه اند. ساختار اولیۀ همۀ این ها  ذکرشده شكل گرفته آبراهه

الگو گرفته است و در اشكال بسیار ساده تا اشكال بسیار هنرمندانته و فتاخر وجتود دارنتد؛ ازجملته      
و خانۀ قاجار  در باغ فین نام ببتریم. بستیار  از   توانیم حو خانۀ صفو  و ح انواع فاخر آن را می

هتا نیستت؛    اند و اثر  از آن تر در بافت فین، متأسفانه تخریب شده و از بین رفته ها  ساده حو خانه
تتوان   انتد، رامتی   هتا الحتاس شتده    هایی را که به آن ها در ترکیب با سایر بنا اما هنوز بقایا  برخی از آن

کهنۀ دیلمی هم بیانگر وجود حو تخانه در آن   میدانی اولیۀ نگارنده در باغ ها  شناسایی کرد. بررسی
هتا  ذکرشتده وا تح     پذیر است. همچنین ارتباط آن با آبراهته  است. بازآفرینی شكل اولیۀ آن امكان

شناستی در   گونته کتاوه باستتان    ها اشاره شده است. متأسفانه هتی   ها  زیر به آن است که در رولوه
نظتر   هتا مطلت  نیستت؛ امتا بته      نگرفته است و اگر هم صورت گرفته، نگارنتده از آن  کهنه صورت باغ
هتا  بعتد  و    ا  را دربتارۀ معمتار  دوران دیلمیتان و دوران    رسد کاوه در آنجا نكات ارزنتده  می

 ها  منشعب از چشمه فین را بر ما روشن کند. ها با آبراهه ارتباط آن
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 (191۲، عمرانی انی وحجی)قاجاری  ۀحوضخان سمت راست با  ؛ًفوی : سمت چپ با  حوضخانۀ1۲ شكل

اشكا  ( قادری امین محب علی و)ای در بافت فین کوچك رولوه توسط  حوضخانه ۴پایین سمت راست شكل 
  (1911 )نگارنده،ه کهن باغدیلمی در  ۀحوضخان شكل اولیۀفرینی بررسی و بازآ ۷و۱

 

شتناختی کته بتا ایتن      از رفتارهتا  اجتمتاعی و متردم    ا  مناسبت نیست کته بته پتاره    در انتها بی
هتا  نگارنتده بیتانگر آن     ا  داشته باشیم. بررسی زیرساخت آبی دشت فین کاشان مرتبط است، اشاره

االیام در بین اهالی فین و کاشان و حتی سایر نقتاط، دارا  حرمتت    است که چشمۀ سلیمانیه از قدیم
ا به گفتۀ اهالی بومی حداقل از زمان صتفویه تتاکنون در   و برکت و خاصیت شفابخشی بوده است. بن

کنند و افتادن سكه در گتودال جوشتان آب  آن را نشتانۀ بترآوردن      حوض جوه آنجا سكه پرت می
مردم به جهت دف  امتراض بته چشتمۀ فتین     »دانند. کالنتر  رابی نوشته است:  آرزو و نیت خود می

غایت سرد و امتراض ستوداو  و م منتۀ     ر تابستان بهشتابند. در زمستان آب چشمه گرم است و د می
جوینتد. زنتان    ها  دور و دراز به آن استشفا می جلدیه را بسیار مفید و مجرآب است. زن و مرد از راه

(. نگارنتده ختود شتاهد بتوده     ۳5: 97۳3)کالنتر  ترابی،  « در چشمۀ زنانه و مردان در چشمۀ مردانه
ن و مترد و کتودک و پیتر و جتوان( از شتهرها و روستتاها        است که بسیار  از بازدیدکننتدگان )ز 

آیند، حتماً پتا  ختود را    اطراف و قم و اصفهان و کاشان که برا  بازدید از باغ فین کاشان به آنجا می
گذارند و معتقدند کته شتفابخش استت. در     ها  آب منشعب از چشمۀ سلیمانیه می در یكی از شاخه

اهتالی فتین    ۱گوینتد.  رتبط با قنات که به آن چاه امتام زمتان متی   همجوار  باغ فین نی  چاهی است م
ها  آبتی قرارگرفتته    هایی را که با آرد آسیاب ها نان ها  اطراف آن کوچک و ب رگ و کاشان و روستا

هتا    شوند، دارا  قوت و برکت بیشتتر از نتان   ها  منشعب از چشمۀ سلیمانیه پخته می در مسیر آب
اند که اگر زن نازایی از آبی که از رو  چترخ   گویند در گذشته اعتقاد داشته میها  دانند. آن معمولی می
 شده است. دار می یافته و بچه آشامیده است، شفا می گذشته می ها  آبی می این آسیاب
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 قدردانی
هتا  سترکار    دشت کاشان و با تشتكر از همكتار    حوزۀ آبیفرهن  و مهربان باتشكر از مردم  با

جناب آقا  مهندس احسان زراعتت، مستئول محتترم     انی مدیر محترم پایگاه وخانم زهرا ساروخ
با تشتكر از   کاشان و ت سیلک ت صنای  دستی و گردشگر  محور فین ت فرهنگی دفتر فنی پایگاه میراث

 .ها  جناب آقا  مهندس امین محب علی همكار 
 ها: نوشت پی
 (.نامۀ دهخدا معنا  ناحیت و پهنه است )لغت . حوزه به9
هایی به نام امام زمان وجود دارد کته   . گفتنی است که در بسیار  از شهرها  کهن در مناط  کویر  ایران، چاه۱

ها معموالً پرآب و پرقدمت هستند و مردم آن را  بندند. این چاه ها دخیل می دانند و به آن ها را مقدس می مردم آن
 نند.دا ها می ناشی از توجه امام زمان)عج( به این چاه

 منابع 

، گت اره  شناسایی ساختار تاریخی محدودۀ فین کاشان و تعیین حریم باغ فین کاشان، 97۳۳ت برومند ، بهرخ، 
 ت صنای  دستی و گردشگر  محور فین. فرهنگی پایگاه میراث 9شمارۀ 

 ۱شتمارۀ   ، گت اره دهی و بهبودساز  کلی اطراف باغ تاریخی فین کاشان طرح سامان، 97۳۳ت تتتتتتتتتتتتت ، 
 کاشان. ت سیلک ت ت صنای  دستی و گردشگر  محور فین فرهنگی پایگاه میراث

 فرهنگی و گردشگر . ، پژوهشكدۀ میراثباغ فین کاشان، 97۳4انی، حمیدر ا و سید محمدعلی عمرانی، حت جی
 فرهنگی کشور. غالم(، بایگانی سازمان میراث ، پرونده ثبتی غالم ت ه )شاه97۳3حیدر ، احمد، 

، گت اره ثبتتی:   97۳3کاشتان،   ت سیلک ت ت صنای  دستی و گردشگر  محور فین فرهنگی ت دفتر فنی پایگاه میراث
 کاشان.  ت سیلک ت مسیر تاریخی چشمۀ سلیمانیه و سیستم آبیار  محور فین

هتا    دهها و پرون ت کاشان گ اره ت صنای  دستی و گردشگر  محور فین سیلک فرهنگی ت دفتر فنی پایگاه میراث
(، 97۳3(، عرصۀ محوطۀ باستانی ستیلک ) 97۳1(، کوه ساحل )97۳1(، زردکوه ساحل )97۳5ثبتی: کفتارخون )

(، گ ارشات بازدید فریتدون بیگلتر  از   97۳3ها  فین ) ( آسیاب97۳3ها  سلیمانی ) (، لت97۳1کهنۀ فین ) باغ
 (. 97۳1پناهگاه پیش از تاریخ درین به نام سوراخ پلن  )

 ، انتشارات دانشگاه تهران.نامه لغتاکبر )روایت چهارم(،  علیدهخدا،  -
 ، کاشان: ادارۀ جغرافیایی ارتش.9711، ها  کشور فرهن  آباد ت 
کوشش ایرج افشار، تهتران:   س(، به9۱۳4)کتاب مرآت القاسان  تاریخ کاشان، 973۳ ،عبدالرحیم ،کالنتر  رابیت 

 انتشارات امیرکبیر. 
 فرهنگی. (، پژوهشگاه سازمان میراث9731، ترجمۀ اصغر کریمی، )9، جت ۀ سیلک کاشان، 9731ت گریشمن، رومن، 

 فرهنگی و گردشگر . پژوهشكده میراث ،زیگورات سیلک، 97۳9ت ملک شهمیرزاد ، صادس، 
 فرهنگی و گردشگر . ، پژوهشكدۀ میراثکاران سیلک نقره، 97۳۱ت تتتتتتتتتتتتتتت ، 
 فرهنگی و گردشگر . ، پژوهشكدۀ میراثسفالگران سیلک، 97۳7ت تتتتتتتتتتتتتتت ، 
 ، تهران انجمن آثار ملی.ها  کاشان و نطن  آثار تاریخی شهرستان، 974۳ت نراقی، حسن، 

 شناسی کشور وزارت معادن و فل ات. ، سازمان زمین9732شناسی چهار گوشۀ کاشان،  نقشۀ زمین -
 .فرهنگی سنگی ایران پژوهشگاه میراث شناسی پارینه باستان ،9714وحدتی نسب، مهرداد، و شاهین آریامنش،  -


