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 *محمدحسن طالبیان

 **پوراندخت ارزانی

 :چکیده
هاای ارزشامند و ساارتار      مانده، شناسایی و معرفی دانه اولین گام در حفظ میراث معماری و شهرسازی باقی

ن کاشان ازجمله مناطقی است که دارای بافت تاریخی ارزشمند بوده و همچون بسایاری  هاست. فی شهری آن
های شهری و روستایی، این روزها در معرض جدی و روزافزون تغییار و تواو چ رهارۀ بافات و      از بافت
هاای ارزشامند    وسازهای جدید قرار دارد. در این پژوهش سعی شده است تا با معرفی یکای از داناه   سارت

ت فین بزرگ و اهمیت آن در معرفی سیر توول معماری و مهندسی ایرانی، قدمی برای شنارت این منطقه باف
شود کاه   های ارزشمند و تاریخی منطقۀ فین بزرگ موسوب می فال از نمونه برداشته شود. حوضخانۀ همایون

درل و تصرفاچ انساانی  هایی از بافت اطراف رود و همچنین بروز تغییراتی ناشی از  با از دست دادن بخش
عنوان یک نمونۀ معماری مارتب  باا آب،    های اریر، همچنان پابرجاست و به در کاربری و کالبد رود در دهه

کناد. در ایان میاان ابتادا باه       در به ردمت درآوردن عناصر طبیعت برای آسایش بیشتر آدمی رودنمایی می
تاریخی آن، سپس به معرفی کالبدی و سارتاری بنا معرفی بستر منطقۀ فین، عوارض و عناصر طبیعی و سابقۀ 

تار بناهاای    شده از آن، و در پایاان، در پای شانارت کامال     به همراه مدارک تصویری، اسناد و مدارک تهیه
 ای دیگر در منطقۀ کاشان پردارته شده است.  ای به مقایسۀ دو بنای حوضخانه حوضخانه

 سازی. منطقۀ فین، رشمۀ سلیمانیه، باغ فال، حوضخانه، حوضخانۀ همایون ها: کلیدواژه

                                                           
 mh.talebian@gmail.com/ فرهنگی دانشیار مرکز آموزش عالی میراث *

 arzani1983@gmail.com/ های تاریخی کارشناس ارشد مرمت بناها و بافت **

 (1۷م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ نه پژوهش
 3۷ا۷۷، ص1931ستان پاییز و زم

 

 

 
 

فال؛ معرفی یک نمونه  حوضخانۀ همایون

 ای در منطقۀ فین ارزشمند حوضخانه



87 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فال حوضخانۀ همایون
 معرفی یک نمونۀ 
 ای  ارزشمند حوضخانه
 در منطقۀ فین
 
 
 

                                                                                                                                      87   

   مقدمه
وهوای خشک    لحاظ اقلیمی در دستۀ شهرهای حاشیۀ کویر ایران قرار داشته و دارای آب کاشان به

گیری شهرهای کهکن،   ترین علت در میان علل شکل دانیم، مهم طور که می و بیابانی است. اما همان
هکای ککرکد دارد و    سوی رشته کوه غربی رو به وب وجود منابع آبی کافی است. کاشان نیز از جن

برده و به همین دلیل دارای سابقۀ سکونت بسیار طوالنی است. الزم به توضکی     از این نعمت بهره
دلیکل کموکود آب و بیابکانی     های باستانی سیل  گواه این ادعاست. هرچنکد بکه   است که وجود تپه

عروف بکوده اسکت، وجکود منکاطقی چکون فکین،       بودن، شهر در طول تاریخ همواره به صنایعش م
تکری هسکتند،    تر و منابع آبی غنی وهوای معتدل نیاسر، قمصر و... در اطراف این شهر که دارای آب

یافته )همچکون عصکاری،    موجب بروز زراعت و باغداری و تولید مواد اولیۀ برخی از صنایع رونق
 تولید عرقیات و...( در کاشان بوده است.  

سازی و معماری وابسته به آب در اطراف کاشان وجود داشته است. در این میکان   باغ بنابراین،
گیری و تکامل مهندسکی معمکاری ایرانکی     نکتۀ مهم آن است که در شهر و اطراف آن، شاهد شکل

خصکو    مانده هستیم. همچنین توجه و عالقۀ برخی پادشاهان و بزرگان وقت، به در بناهای باقی
قاجاری، موجب خلق عناصر معماری و ساخت باغ در اطکراف کاشکان شکده     در دوران صفویه و

دلیکل حوکور دایمکی آب     رو به منطقۀ فین )فین بزرگ و فین کوچ ( همواره بکه بکه   است. ازاین
چشمۀ سلیمانیه، توجه شده و یکی از مناطق دارای سابقۀ کشاورزی و باغداری و همچنین عناصر 

 ها و...( است.   انوارها، آسیاب ، آبها معماری مرتوط با آب )حوضخانه
لحاظ حفک  و نگهکداری بافکت تکاریخی و      دلیل توجه نکردن به منطقه به های اخیر، به در دهه
دهنده و شکل ارگانی  و تاریخی بافکت   های ارزشمند سازنده و تشکیل ها، دانه های آن، باغ ارزش

قرار دارد. شایان توجکه اسکت ککه    سرعت در حال تخریب و زوال و تغییرات جدی  منطقۀ فین، به
سوی جنوب غربکی و منطقکۀ    وهوا بودن منطقۀ فین گسترش شهر کاشان امروز به آب دلیل خوش به

تواند یکی از علل اصلی تخریکب و تغییکر شککل بافکت منطقکه       فین است و این موضوع خود می
ز بافکت  هکایی ا  ککه عکوارو و پیامکدهای آن در حکال حاضکر بکه وضکوش در بخکش         باشد؛ چنان
های حفک  بافکت،    بایست دریافت که یکی از راه شده، می پذیر است. با توجه به مطالب بیان رؤیت

ها و عناصر ارزشمند بافت است و این پژوهش نیز در راستای نیکل بکه ایکن هکدف، بکه       حف  دانه
 پردازد. ها می معرفی یکی از آن

 . تاریخچه منطقۀ فین ۱
ای است در بخش مرکزی شهرستان کاشان  فین قصوه»آمده است: دهخدا در باب فین  نامۀ لغتدر 

نامنکد. فکین    که دارای دو قسمت جداگانۀ فین بزرگ و فین کوچ  است و بعوی آن را فینین می
وهکوای خکوب،    واسطۀ کثکرت اشکرار و آب   هزارگزی باختر کاشان قرار گرفته است و به در شش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (1۷)پپاپی  مشمارۀ نه
 1931ستان پاییز و زم

 
 
 
78   

از چشمۀ معروف سکلیمانیه و سکفیدآب تکنمین     های اطراف کاشان است. آب آن یکی از تفرجگاه
 «شود. می

الشعاع کاشان بوده و چندان که باید در متون تکاریخی موجکود بکدان     منطقۀ فین همواره تحت
دسته از اسناد و مدارکی که از منطقۀ فین و سکابقۀ آن سکخن     پرداخته نشده است. در این میان آن

 اند از: ها عوارت آن ترین آورند، محدود بوده و مهم به میان می
و »... کنکد:   ق کاشان را چنین توصیف می0101احمد رازی در سال  امین» :تذکرۀ هفت اقلیم  ک

الحق به شیرینی و پاکیزگی آن شهر در تمام ایران بلکه در جهان نیست و متوطنکان آنرکا اکثکر بکه     
سکه روز را صکرف سکیر و     ای اند و هفته اند و شعربافی را به کمال رسانده صنعتی و شغلی مشغول

سپرند و در سالی دو سکیر مشکخد دارنکد: اول     صحوت نموده، بساط نشاط را به قدم انوساط می
آیین ربیع سپاه سوز و ریاحین به اطراف صحرا و بسکاتین کشکد، متوطنکان     آنکه چون سلطان بدیع

ه و صکحرا خیمکۀ   آنرا از پیر و جوان و اعلی و ادنی از شهر درآمده، قریب ی  مکاه برکنکار سکوز   
ای است عظیم  دارند و دیگر، سیر گل فین است و در فین چشمه کنند و صحوت می اقامت برپا می

اند و اکثر زراعکت   که سیاحان جهان مثل آن چشمه کمتر نشان داده آید؛ چنان که از ی  سنگ برمی
رامکونش و  احمد رازی تکا حکدود زیکادی بکه کاشکان و محکیط پی       امین« و باغات بر این آب است.

کنکد و اوضکاع و احکوال فکین و منطقکۀ اطکراف آن را ککه شکامل          ازجمله چشمۀ فین اشاراتی می
سکازد ککه    دهد و در عین حکال روشکن مکی    هایی چند بوده است، نشان می های زراعی و باغ زمین
گرفتکه   شاه فین در دوران صفویه در منطقۀ فین ککه خکود محیطکی شککل     گیری و توسعۀ باغ شکل

 (.72: 0831)جیحانی و عمرانی، « ها بوده، صورت گرفته است باغبراساس 
ای  فکین اسکم دو قریکه   »نویسد:  خان اعتمادالسلطنه دربارۀ فین می محمدحسن :الولدان  مرآت ک 

کتکل؛ ایکن    فرسخی شهر و مشهور به کوه دندانۀ هفت است از قرای کاشان، واقع در کوهی در ی 
نامند. فین از جاهای باصفا و نزهت کاشان و در همه جا معکروف   دو قریه را فین علیا و سفلی می

اند و باغات بسیار ممتاز طرش نمودند.  است. در جلوی آن، سالطین صفویه عمارات عالیه بنا کرده
انکد ککه    شاه در کنار باغی در فین، عمارتی سکلطنتی سکاخته   آشیان، فتحعلی نیز به حکم خاقان خلد

از مالیات کاشان برای خرج مرمت این عمکارت، مولغکی منظکور و    زایدالوصف محل نظر است و 
اند. بعوی گویند گشتاسب اول کسی است که در ایکن محکل بنکای آبکادی و عمکارت       مقرر داشته

(. به 7702 و 7703 :0812)اعتمادالسلطنه،  «نیامده است دست بهگذاشت، ولی سندی در این باب 
ی فین کوچ  و بزرگ نیز از آن محل نام برده شده اسکت  غیر از اسامی فین علیا و سفلی، از اسام

 تر است.   که امروز مصطل 
منطقۀ فین حول محور عوور آب چشمۀ سلیمانیه شکل گرفته است و سابقۀ سککونت در آن،  »

شکدت   گردد. بافت شهری منطقۀ فین بکه  به سالیان بسیار دور و سابقۀ وجود چشمۀ سلیمانیه بازمی
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مربوط به استفاده از آب در طکول و عکرو جهکت اصکلی توپکوگرافی و      های  تحت تنثیر ویژگی
هکای منطقکۀ    گکاه  گیری ارگانی  مرموعه و سککونت  های حاصلخیز شکل گرفته است. شکل زمین
هکای چنکین منکاطقی را نیکز      های بافت لحاظ استفاده از مصال  و نوع معماری، سایر ویژگی فین به

شکاه فکین آغکاز و پکد از آن در جهکت       یمانیه و بکاغ داراست. این بافت ارگانیک  از چشکمۀ سکل   
گیری بافت منطقکه،   یابد. نقش محوری آب در شکل توپوگرافی منطقه، طی مسیر نموده و ادامه می

قول از احداث خیابان عریض منتهی به سردر خانۀ باغ فین انکارناپکذیر اسکت. در ایکن ارتوکاط در     
شده اسکت.   های متعدد استفاده می آوردن آسیابمسیر حرکت آب، از انرژی آن برای به حرکت در

 های مهم آن بوده است.   در آن زمان )قول از احداث خیابان( یکپارچگی بافت منطقه از ویژگی
های آغازین قرن حاضر، بافت یکپارچه و یکدست فکین   پد از احداث خیابان یادشده در دهه

باغ کهنه هراسی نداشکته اسکت. احکداث     به دو نیمه تقسیم شد. این خیابان حتی از دو نیمه کردن
شکاه فکین و    این خیابان تغییرات زیادی در سیمای این منطقه ایراد کرده و با نقش جدیدی که باغ

اند، محور طوالنی و عریوی ایراد شده که یکسکره   عهده گرفته های اخیر به منطقۀ اطرافش در دهه
امون خود شکل داده است. این خیابکان هرچنکد   های متفاوتی را پیر تا کاشان ادامه داشته و کاربری

رسد که نحکوۀ   نظر می سمت باغ تا حدودی ایفا کرده است، به که وظایف خود را با تردد سواره به
ویژه اتصال آن به سکردر بکاغ،    گیری آن و نزدی  شدنش به باغ فین و محدودۀ اطرافش و به شکل

  کرده اسکت. جهکت کلکی ایکن خیابکان، از شکمال      چندان تناسوی ندارد و کیفیت فراوانی را قربانی 
 (.37: 0831)جیحانی و عمرانی، « غربی و عمودی بر محور عرضی باغ است  شرقی به جنوب

 . چشمۀ سلیمانیه و چگونگی تقسیم آب2
ک ظکاهر   ک که از حرکات تکتوتیکی پدید آمده اسکت  چشمۀ سلیمانیه که در گسل با شکاف طویعی»
 051گیرد و میزان آبدهی آن حکدود   غربی کاشان سرچشمه می  کی جنوبهای آه شود، از کوه می

ای ایراد شده. آب چشکمه پکد از    لیتر در ثانیه است. بر مظهر چشمه، حوو بزرگ و حوضخانه
های فین علیا و سفلی سرازیر  شاه فین، به قریه های متعدد و زیوای باغ ها و آبگردان عوور از حوو

هکای غربکی کاشکان سکیراب      راضی واقع در مسیر خود را تا پشت دروازهها و ا شود و تمام باغ می
کنند. آب چشکمه در   تنی می کند. در حوو بزرگ سرچشمۀ فین، مردم و اهالی محل غالواً آب می

کربنات و سولفات کلسی  معتدل است که حکدود یک  گکرم در     های معدنی کلر و بی ردیف آب
 (.32)همان: « مانده خش  دارد لیتر، باقی
گویند. آب در لت اول، یعنی در محل چشمۀ سکلیمانیه   اهالی فین محل تقسیم آب را لت می»

شکود. بکه گفتکۀ اهکالی، ظرفیکت هریک  از        به چهار انشعاب اصلی و دو انشعاب فرعی تقسیم می
هکای دو طکرف )مظهرخانکه(     سکمت بکاغ   باشد که مستقیماً بکه  لیتر در ثانیه می 73انشعابات فرعی، 

شود و یکی از دو انشعاب اصلی وارد باغ فین شده و پکد از عوکور از    مانیه هدایت میچشمۀ سلی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (1۷)پپاپی  مشمارۀ نه
 1931ستان پاییز و زم

 
 
 
78   

گکردد ککه پکد از خکروج از آن، در مسکیرهای روبکازی در حیکاط         آن، وارد آسیاب سکروی مکی  
سکمت دیگکر محکور فکین      های روبسته به خانۀ سروی جریان داشته و سپد از طریق کانال میهمان

شکود و بعکد از آن وارد    ها، وارد آسیاب ملتی )آسکیاب اول( مکی   باغ هدایت شده و پد از آبیاری
 گردد.   های مراور می باغ

های روباز و روبسته از معکابر   انشعاب دیگر چشمه پد از خروج از سرچشمه، از طریق کانال
سکمت   و منازل مسکونی گذشته، وارد آسیاب ملتی )آسیاب دوم( گردیده پکد از عوکور از آن بکه   

کننکد(. سکپد وارد جکوی     ها در حال حاضر کار نمکی  گردد )این آسیاب ری هدایت میآسیاب باق
 شود.   سمت باغ کهنه هدایت می کنار محور فین شده و به

دو انشعاب اصلی آب فین در لت دوم )لت مالقطب( به هم ملحق شده و پد از جکدا شکدن   
ای هکدایت   ت آسکیاب عمکه  سکم  هکای اطکراف بکه    تعدادی انشعابات فرعی از آن، برای آبیاری باغ

روزه و  ماندۀ آنرا به دو مسکیر پکن    گردد و محل بعدی تقسیم آب، لت آهنی است که آب باقی می
سکمت   شنوه و جمعه از طریکق مسکیرهای دوروزه بکه    شود. آب در روزهای پن  دوروزه تقسیم می

روزه،  سکیر پکن   کیلومتری( باغ فین و درب فین و در روزهای دیگر هفتکه، از طریکق م   دیزچه )سه
 (28ک21: ن : همان)« شود آباد هدایت می سمت فین بزرگ و حسن به

های ممتازی برخوردار است ککه توانسکته    آب چشمۀ فین از لحاظ کیفیت و کمیت از ویژگی»
است سرچشمۀ حیکاتی پایکدار در منطقکه بکوده و بسکتر تکداوم حیکات بکاغ فکین را مهیکا نمایکد.            

ها در حکال جوشکش اسکت،     ه و همچنین فراوانی آب آن که قرنهای ممتاز آب این چشم ویژگی
 های این منطقه جاری نموده است.   های فین بوده و حیات را در رگ پدیدآورندۀ منظومۀ باغ

مسیرهای حرکت این آب از سرچشمه و پد از تقسیم شدن و نیز حرککت از درون و بکرون   
ی  آبیاری منطقه را متکنثر از شکیب زمکین و در    ها، نظام ارگان باغ ها و کوچه باغ فین و گذر آسیاب

نماید؛ نظامی که باغ فین را به دیده احترام  ها ایراد می ها و مرزبندی هماهنگی با شکل هندسی باغ
)نک : همکان:   « آیند. آورد که سروهایش در وزیدن نسیم به ترنم درمی نگرد و بستری فراهم می می
 (21ک28

 
 
 
 
 
 

 سلیمانیه  رشمۀ مظهررانۀ از نزدیک : نمای1 شکل
 19۷1عکاس: غضبانپور، سال  

 ن مسکن و شهرسازی تهران()سازما

 سلیمانیه رشمۀ مظهررانۀ و فین باغ از : نمایی2شکل 
 19۷1عکاس: غضبانپور، سال 

 تهران( شهرسازی و مسکن )سازمان
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 ای بررسی شود.   های بناهای حوضخانه زم است معانی و ویژگیپیش از ورود به بحث ال
تابستانی که در آن حوو باشد و بیشکتر   ۀزیرزمین و در آن حوضی برای سکونت تابستان. خان»
 (نامۀ دهخدا در لغت )یادداشت مرحوم دهخدا .«با فواره

هکای   عنصکر از خانکه  های درونگرای ایرانی هستند. این  ها معموالً یکی از اجزای خانه حوضخانه
شود که به جهت حوور آب و سایه، فوایی خنک  و مناسکب    بسته محسوب می ایرانی، فوایی نیمه

ها روی محور اصلی یا فرعکی حیکاط    حوضخانه»گیرد.  برای فصول گرم بوده و مورد استفاده قرار می
بکه حیکاط.    هکای متصکل و وابسکته    های مسکتقل از حیکاط و حوضکخانه    اند: حوضخانه و در دو دسته
هکا را بکه حیکاط     گرا میانی حوضخانه های وابسته به حیاط غالواً ایوان دارند که فوای مرکز حوضخانه
)تکاکی،  « های مستقل از حیاط، حوضخانه با حیاط ارتوکاط مسکتقیم نکدارد    کنند. حوضخانه متصل می
تکر اسکت،    نکه پکایین  ها معموالً از سط  تراز حیکاط و خا  (. سط  ارتفاع و تراز حوضخانه081: 0821

چراکه این فوا دارای حوضی کوچ  و آبراهایی است که آب موردنیاز آن از طریق قنکات بکدان راه   
 (.15: 0827یار،  )فرخ« کند پیدا می

های منطقۀ کویری و گرمسیر ایران هسکتند؛ امکا آنچکه     ها یکی از عناصر و اجزای خانه حوضخانه
هکای ایرانکی در رونکد تکامکل      عنصرِ معماری مسککونی خانکه  آید، آن است که این  از ظاهر امر برمی

های ایرانی جدا کرده تا به شکل یک    معماری ایرانی، توانسته خود را از مرموعه اجزای عناصر خانه
عنصر معماری مرزا نمود پیدا کند؛ بدین معنا که ی  واحد معماری جداگانه بکه نکام حوضکخانه در    

هکایی از معمکاری    هکا نمونکه   ایکن حوضکخانه   خورد. بنکابر  چشم می همنطقۀ کاشان و اطراف آن بسیار ب
پیرایۀ خود، محل سککونت بکرای فصکول گکرم سکال بکوده        مسکونی هستند که با طراحی ساده و بی

 است.  
انکد   اهلل امینیان، مشخصات و شرایطی برای این گونه بناهکا برشکمرده   محققان محلی ازجمله سیف

 اند از:   که عوارت
 صورت دایمی از آنرا عوور کند.   اند که آب ی  رشته قنات به شده ای احداث می هدر نقط -» 

 صورت مشرر و یا حداقل اراضی کشاورزی باشد. اطراف آن به -

 مستطیل است. شکل و گاهی مربع ها عموماً مربع پالن آن -

 شود. ها بدون استثنا ی  حوو آب ساخته می در وسط همۀ آن -

 صورت ی  درگاه باز خواهد بود.   خانه همواره بهجوهۀ رو به حیاط و صحن حوض -

 به نسوت تمکن مال ، دو یا چهار اتاق در دو طرف حوو دارند.   -

طرف حوضخانه وارد شده و بکا عوکور از داخکل حوضکخانه و      جریان دایمی آب همواره از ی  
شود و بکدین ترتیکب یک  فوکای خنک        حوو آب موجود در وسط آن، از طرف دیگر خارج می

ها با ساخت دو بکادگیر بلنکد و مرتفکع در قسکمت عقکب بنکا،        شود. در بعوی از حوضخانه اد میایر
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شکود؛ ماننکد    موجوات ورود ی  جریان هوای خن  هکم بکه فوکای داخکل حوضکخانه فکراهم مکی       
 (.537: 0838)امینیان، « شود آباد آران دیده می بادگیرهایی که در حوضخانۀ صال 

 باغ   موقعیت و گاهفال؛ جای . حوضخانۀ همایون3
فکال متعلکق بکوده و طوکق اظهکارات مالککان خانکه         بنای حوضخانۀ مورد بحث بکه خکانوادۀ همکایون   

نسل بکه   به فال نسل فال( این بنا در خاندان همایون فال همسر حاج ماشاءاهلل همایون خانم همایون )حاج
ت. طوکق مطالعکات میکدانی    فکال اسک   ارث رسیده و اکنون متعلق به فرزندان حکاج ماشکاءاهلل همکایون   

فال سکپد حکاج شککراهلل و     گرفته در این خصو ، بنا در ابتدا متعلق به حاج محمد همایون صورت
فال به ارث رسیده و اکنون نیز متعلق به ورثۀ ایشکان اسکت. شکغل     درنهایت، به حاج ماشاءاهلل همایون

بوده و این حوضخانه منزلگکاه و   فال ترارت خانم همایون فال طوق گفتۀ حاج اجدادی خاندان همایون
 اقامتگاه تابستانی خاندان بوده است.  

و مقابکل   (1و8 شکل) فاطمیه مسرد فال در محلۀ سادات فین بزرگ در جوار حوضخانۀ همایون
 دو شکامل  مرموعکه  (. ایکن 5قرار دارد )شکل  (آب گاه تقسیم= لت)فال )یا لت مرغابی(  لت همایون
 .است خانهحوض مسکونی بخش باغ و بخش

 
 (Google Earth) فال در منطقۀ فین جایگاه رانه همایون: 9 شکل

 
 (Google Earth) فال در مولۀ ساداچ : جایگاه حوضخانۀ همایون4 شکل
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 فال )نگارنده( ورودی حوضخانۀ همایون فال موجود در مقابل درب : نمایی از لت همایون1 شکل

 

 (.1پوشش گیاهی باغ شامل درختانی چون انریر، خرمالو، انار، زردآلو، انگور و... است )شکل 

 
 فال و دررتان موجود در آن )نگارنده( : نمایی از باغ همایون6 شکل

 

 ساختاری  . شناخت کالبدی۱. 3
فال ازجمله آثار ارزشمند و تاریخی منطقۀ فین و حریم باغ فین اسکت   مرموعه حوضخانۀ همایون

فکرد بکا    پیرایکه و در عکین حکال منحصکربه     لحاظ معماری و فواسازی، ازجمله آثار زیوا و بی که به
یری معماری هوشمندانه است که طویعت را به خدمت گرفته تا بر آسکایش انسکان در منطقکۀ ککو    

 کاشان بیفزاید.  
رسد؛ اما سند و مدرکی از تاریخ دقیکق سکاخت    فال به دوران قاجار می قدمت حوضخانۀ همایون
ای بیکان شکد، ایکن بنکا یک  اقامتگکاه        طور که در توصیف بناهای حوضکخانه  آن موجود نیست. همان
مسکیر اصکلی   فکال در   شود. حوضخانۀ همکایون  وهوای فین محسوب می آب تابستانی در منطقۀ خوش

آبکاد سکاخته شکده     سمت فین بکزرگ و حسکن   روزۀ خود به حرکت آب چشمۀ سلیمانیه در مسیر پن 
صکو ، آب در ایکن    3فال از جمعه شب تا پنرشنوه  خانم همایون است. بنابراین و طوق اظهارات حاج
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صکو  پنرشکنوه تکا     3مرموعه جاری و در جریان است. )طوق تقسکیمات آب چشکمۀ سکلیمانیه، از    
شود.( بنکابراین حوکور دایمکی آب     سمت دیزچه هدایت می شب آب به مسیر دوروزۀ خود به جمعه

 شود.   روز )در هفته( در این مرموعه موجب تلطیف فوا و محیط ساختمان می روان در پن  شوانه
شکود   آب چشمۀ سلیمانیه از میان باغ مرموعه عوور کرده و وارد صحن حوضخانۀ مرموعه مکی 

(. و در 5ریکزد )شککل    فال )لت مرغابی( مکی  ر سردر خانه خارج شده و به لت همایونو سپد از زی
 گیرد.   همان لت، تقسیم آب برای باغات و اراضی دیگر صورت می

 
 فال )نگارنده( : نمایی از ورودی آب رشمۀ سلیمانیه به دارل باغ همایون۷ شکل

 
 فال )نگارنده( : نمایی از عبور آب رشمۀ سلیمانیه از میان باغ همایون۷ شکل

 
 : نمایی از ورود آب از دارل باغ به فضا و صون اصلی حوضخانه )نگارنده(3 شکل
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فال شامل دو بخش باغ و بناست. باغ مرموعه در جوهۀ غربی بنکا   مرموعه حوضخانۀ همایون
حن حوضخانه قرار گرفته است. جریان دایمی آب چشمۀ سلیمانیه از میان باغ گذشکته  و مقابل ص

لحاظ دوران ساخت شکامل دو   . بنای مرموعه نیز به(3و2 شکل)شود  و وارد محیط حوضخانه می
خکانم   ( طوکق گفتکۀ حکاج   01دورۀ قاجار و پهلوی است. تاریخ ساخت بنای دورۀ پهلکوی )شککل   

 دو در شمسکی. ایکن بنکا    0872گردد؛ یعنی سال  شدن صنعت نفت بازمیفال، به سال ملی  همایون
است. تاریخ دقیقی از ساخت بخش قاجاری در دست نیست، ولکی   شده ساخته ایوان ی  و طوقه

رسد که به اوایل دوران قاجار مربوط باشکد.   نظر می ها و ساختار مرموعه به با توجه به شکل قوس
، شامل ایوان و صحن اصلی حوضکخانه،   در وضعیت فعلی (07و00بنای قاجاری مرموعه )شکل 

خلوت جنکوبی و شکمالی    ها، اسطول، مطوخ، سردر و راهروهای ورودی و دسترسی، دو حیاط اتاق
خلوت جنوبی از مرموعه حذف شده تا به مسرد مراور اهکدا شکود و اکنکون مکورد      است. حیاط
ری در وضکعیت فعلکی یک  طوقکه     وساز جدید از جانب مسرد فاطمیه است. بنکای قاجکا   ساخت

ای موجکود   ها و آشپزخانه فال بر روی بام، مرموعه اتاق خانم همایون است، اما طوق اظهارات حاج
 (.  08بوده که در حال حاضر، جز دیواری از آشپزخانه هیچ اثری از آن موجود نیست )شکل 

در زمکان سکاخت    های ذکرشده، فال عالوه بر بخش طوق تحقیقات میدانی، حوضخانۀ همایون
شده است که  انوار و مسردی کوچ  در دو طوقه را شامل می خود در جوهۀ شرقی، دو عنصر آب

در جریان گسترش و نوسازی مسرد فعلی از بین رفته و در اختیار گسترش مسکرد قکرار گرفتکه    
ینیه ای نه چندان دور از این مرموعه، آثار ارزشمند تاریخی چون حسک  است. در جوار و در فاصله
انوار سلیمانی، آب انوار میر، خانۀ مدبر فینی، خانۀ همایونی، خانکۀ موسکوی،    و ساباط حیدری، آب

فکال   خانۀ هدایتی و... وجود دارد که از آثار ارزشمند منطقۀ فین و موجب غنای مرموعۀ همکایون 
 شود.   می

 
 نده(: نمایی از بنای قاجاری مجموعه )نگار11 شکل
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 : نمایی از فضاهای موجود در حوضخانه )نگارنده(11 شکل

 
 فال )نگارنده( نشین حوضخانۀ همایون : نمایی از شاه12 شکل

 
 )نگارنده( فال : نمایی از بام حوضخانۀ همایون19 شکل
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 فال( )نگارنده( فال )بنا، باغ و لت همایون : پالن مجموعه حوضخانۀ همایون1 نقشۀ

 
 فال )نگارنده( : معرفی فضاهای موجود در بنای حوضخانۀ همایون2 نقشۀ

 
صورت ی  عمارت باغی یا کوش  در میانۀ فوکای بکاغ    مول، بهطور مع ای به بناهای حوضخانه

دلیکل   فال آن است که بکه  شوند؛ اما ویژگی جذاب حوضخانۀ همایون و در محور اصلی باغ ساخته می
وسعت و عرو کم زمین و باغ مرموعه، همۀ مرموعۀ معماری توسط معمار آن بکه جوهکۀ شکرقی    

متکر   01خلوت با عکرو حکدوداً    سیون هوا از دو حیاطباغ منتقل شده و برای تنمین فوا و سیرکوال
 سکوی  های شمالی و جنوبی بهره برده است. نمای اصلی حوضخانه در جوهۀ غربی و رو بکه  در جوهه

 (.  7و0سوی شرق دارد )نقشۀ  باغ دارد؛ نمای خارجی و ورودی بنا از جانب معور شهری نیز رو به

 

1 

2 
3 

4 5 6 7 8 
9 

11 

11 
12 

13 

14 

15 

 فال . لت همایون1
 (خلوت جنوبی حوضخانه . مسجد )حیاط2
 انبار( . مسجد )آب3
 . هشتی4
 . مطبخ5
 . ورودی اصطبل6
 . اسطبل7
 . اسطبل8
 نشین . شاه9

 . اتاق جنوبی11
 . ایوان اتاق جنوبی11
 . صحن حوضخانه12
 . اتاق شمالی13
 . ایوان اتاق شمالی14
 . بنای الحاقی دورۀ پهلوی15
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 فال )نگارنده( معکوس حوضخانۀ همایون: پالن 9 نقشۀ

 
. بخکش اصکلی شکامل    0وسکاز اسکت:    مرموعۀ حوضخانه شامل سه دورۀ متفاوت سکاخت 

ها، مطوخ و اسطول که همگی مربکوط بکه اوایکل دوران قاجکار و اولکین       حوضخانه، هشتی، اتاق
. بنکای الحکاقی دورۀ پهلکوی ککه در پکی گسکترش فوکاهای        7مرحلۀ ساخت مرموعه هستند؛ 
هکای الحکاقی دورۀ معاصکر     . بخکش 8ش( به آن الحاق شد؛ 0872موجود در مرموعه )در سال 

 (.1شامل مسرد و دخل و تصرفات در فواسازی و کاربری فواها )نقشۀ 

 
 فال )نگارنده( بندی تاریخی حوضخانۀ همایون : پالن معرفی دوره4 نقشۀ

 

 قاجار دورۀ

 پهلوی دورۀ

 معاصر دورۀ
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 فال )نگارنده( فال؛ ب. نمای شرقی حوضخانۀ همایون : الف. نمای غربی حوضخانۀ همایون1 نقشۀ

 
 
 
 
 
 
 
 

 نگارنده() B-B؛ ب. مقطع A-A: الف. مقطع 6 نقشۀ

 
 نگارنده() C-C: مقطع ۷ نقشۀ

 
 
 
 
 

 نگارنده() D-D: نماا مقطع ۷ نقشۀ
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شکل به ابعکاد   فال در وضعیت فعلی در ی  طوقه و با پالن قرینۀ مربع بنای حوضخانۀ همایون
سکوی شکرق و نمکای     متر برقرار و موجود اسکت. ورودی بنکا رو بکه    21/1متر و ارتفاع  5/02×02

 (.  01ک0و محل ورود آب به باغ و مرموعه دارد )ن : نقشۀ سوی غرب  حوضخانه رو به
هکا و   فکال، از روش  لحاظ ساختاری، بخش )اوایل( قاجکاری مرموعکۀ حوضکخانۀ همکایون     به
های رای  زمان خود بهره برده است؛ همچون استفاده از گنود عرقچین در بخش مرککزی و   تکنی 

ای  جانوی حوضکخانه. پوشکش گهکواره   صحن اصلی حوضخانه، طاق و تویزه در پوشش فواهای 
عناصکر بکاربر آن از نکوع     0در سقف اسطول و راهروهای ورودی مرموعکه اسکتفاده شکده اسکت.    

دلیل همرواری دایمی بکا   هایی در صحن اصلی حوضخانه بوده و پی آن به دیوارهای باربر و ستون
آهک  اسکت. مصکال      تهسکنگ و شکف   ها و...( از نوع قلوه انوارها، حمام رطوبت و آب )همچون آب

 (05و01)شکل  7مصرفی در ساخت دیوارها خشت و کاهگل است.
ضلعی بنا، توسکط دو راهکرو    دهی فوایی، پد از عوور از سردر و هشتی هشت لحاظ سامان به

  نشین مرموعه تعویه شده است، به فوکای اصکلی حوضکخانه راه    با عرو کم که در دو سوی شاه
سوی باغ دارد؛ در دو جوهۀ شکمالی و جنکوبی، دو    ه باز بوده و رو بهیابیم. جوهۀ غربی حوضخان  می

دری بکا   جز جانب شکرقی، توسکط سکه    اتاق موجود است که در شکل اصیل خود، از سه جانب به
دلیل دخل و تصکرفات و تغییکرات در    محیط و فوای باز در تماس بوده است. )در حال حاضر به

 ت و ویژگی نمود ندارد.(های مختلف بنا، این خصوصی کاربری بخش
صورت مرزا از ورودی اصکلی طراحکی شکده و     شایان ذکر است که ورودی فوای اسطول به

 بخش الحاقی دورۀ پهلوی به جوهۀ غربی و جنوبی حوضخانه اضافه شده است.  

 
 : رشت و مالچ کاهگل دیوار )نگارنده(14 شکل

 
 کاررفته در بنای قاجاری مجموعه )نگارنده( ای از آجر به : نمونه11 شکل
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 ها . نگاهی به دیگر نمونه4
هکای بناهکای    تر خصوصکیات و ویژگکی   در ادامۀ مطالعات این پژوهش و در پی شناخت وسیع

 یر در منطقۀ فین کوچک  هایشان، دو بنای حوضخانۀ باغ وز ها و تفاوت ای و شواهت حوضخانه
حکد فاصکل روسکتای ورککان و      (03 آبکاد )شککل   و باغ و حوضخانۀ مزرعۀ موارک( 02)شکل 

فکال )شککل    پنداس شهرستان کاشان، موردمطالعه و بررسی قرار گرفته و با حوضخانۀ همکایون 
، ها از حوصلۀ این مقالکه خکارج اسکت    دلیل آنکه شرش کامل این بررسی شود. به ( مقایسه می01

 پردازیم. آمده از این مقایسه می دست در ادامه فقط به نتای  به

 

 
 فال : تصویر و مدل سادۀ گرافیکی پالن حوضخانۀ همایون16 شکل

 

 

 
 آباد مبارک مزرعۀ حوضخانۀ پالن کیگرافی سادۀ مدل و : شکل1۷ شکل
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 آباد : تصویر و مدل سادۀ گرافیکی پالن حوضخانۀ مزرعۀ مبارک1۷ شکل

 
توان دریافکت   راحتی می ای، به شده از پالن موارد مقایسه با مقایسۀ سه مدل سادۀ گرافیکی تهیه

ای مربع یا مستطیل کامل هسکتند و صکحن اصکلی     کل پالن بناهای حوضخانهکه در درجۀ اول، ش
همراه حوو مرکزی آن، در مرکز مرموعه و پالن قرار گرفته و باقی فوکاها دور آن   حوضخانه به
سکوی بکاغ    ای حداقل از ی  جهت بکاز بکوده، رو بکه    شود. دوم آنکه بناهای حوضخانه چیدمان می

ا چهار جهت متغیر و متفاوت است و دلیل آن نیز حرکت آسان دارد. این خصیصه از ی  جهت ت
و مناسب باد و سیرکوالسیون هوا به بهترین نحو ممکن است. سوم، وسکعت نسکوتاً زیکاد صکحن     

هکای دیگکر بنکا. الزم بکه توضکی        حوضخانه با پوشش گنودی شکل و ارتفاع زیاد نسوت به بخش
قچین است. چهارم، وجود دو اتاق و یا بیشتر است که پوشش گنودی حوضخانه عموماً از نوع عر

شوند. پنرم، هکدف از طراحکی و سکاخت تمکامی بناهکای       که حول فوای حوضخانه چیدمان می
همراه حوکور آب اسکت.    گستر باز به ای موردبررسی، ایراد ی  فوای سرپوشیدۀ سایه حوضخانه

 های جزیی(.   وتششم، استفاده از الگوی قرینه در طراحی و چیدمان فواها )با تفا
از طراحی پالن و چیدمان فواها که بگذریم، با مطالعۀ محیط دربکارۀ بناهکا و شککل ظکاهری     

 ؛ ازجمله:یابیم ای دست می ها نیز به خصوصیات مشترکی دیگری بین موارد مقایسه آن
هکا. در   احداث بناها در مسیر دایمی ی  رشته قنات یا چشمه و حوکور مکداوم آب در آن    -
اها آب جاری از ی  جهت وارد بنا و صحن حوضخانه شده و از جهت مقابل آن خکارج  تمامی بن
 شود.   می

نوعی است ککه بهتکرین بهکره را از     یابی بناها در باغ و زمین موردنظر به نوع طراحی و مکان -
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همچنکین   امکانات طویعی در کاستن گرمای هوا و مطووع ساختن فوای حوضخانه صورت پذیرد.
و مفید از منابع طویعی و امکانات موجود با تلفیقی از هنر و فن برای تلطیکف محکیط   استفادۀ کارا 

 زندگی انسان همراه است.

تنظیم ارتفاع ساختمان برای سکوار ککردن و مسکلط ککردن آب روان بکه صکحن و حکوو         -
 مرکزی حوضخانه.  

 استفاده از این نوع بناها در فصول گرم سال.   -

 وهوا و مشرر.   آب ی  باغ و در محیط خوشگیری بنا در مرکز یا جوار  جای -

دلیل  انوارها به ها و پی آب ای همچون پایۀ پل سازی بناهای حوضخانه استفاده از آه  در پی -
 حوور دایمی آب و رطوبت در نزدیکی پی بنا.

ای به افراد متمول جامعه با شرایط مالی مناسب در هکر تمکام    تعلق داشتن بناهای حوضخانه -
 خصو  دورۀ قاجار.   به ادوار تاریخی

ای  بنکدی در بناهکای حوضکخانه    بنکدی و طکاق   استفاده از تزیینات ساده و مختصر چون قاب -
ای متعلکق بکه حاکمکان و شکاهان؛ تزیینکات در طیکف        متعلق به عامۀ مردم )در بناهای حوضکخانه 

 شود.( تری دیده می  گسترده

 ها وسعت نه چندان زیاد حوضخانه -

خکورد ککه بکه شکرش زیکر       چشم می شده به هایی نیز میان موارد مقایسه وتاما در این میان، تفا
 است:  
صکورت کوشککی طراحکی سکاخته      آباد و باغ وزیر در میانکۀ بکاغ و بکه     دو حوضخانۀ موارک -
دلیل عرو کم باغ به ضلع شرقی مرموعه منتقکل   فال به آنکه بنای حوضخانۀ همایون اند، حال شده

متکر در دو سکوی حوضکخانه     01خلوت به عرو  ون هوا، دو حیاطشده و برای ایراد سیرکوالسی
 اند. این کموود را پوشش داده

تری نسوت بکه دو   لحاظ طراحی پالن و ساخت دارای ماهیت پیچیده آباد به حوضخانۀ موارک -
 ای دیگر است.   مورد مقایسه

کل فال بکه شک   وجود و طراحی فواهایی چون اسطول، مطوخ و هشتی در حوضخانۀ همایون -
آنکه دو بنای دیگکر فوکاهای خکدماتی، چکون مکوارد       شود، حال یکپارچه و در هم تنیده دیده می

 اند.   طور مرزا منتقل کرده های دیگر باغ و به دلیل وسعت بیشتر باغ به قسمت ذکرشده را به

ککه دو بنکای دیگکر یک  طوقکه       آباد در دو طوقه درحالی طراحی و ساخت حوضخانۀ موارک -
 هستند.  

 گیری  هنتیج
فال ی  عنصر شاخد در منطقۀ فین بزرگ کاشان و ی  اثر تاریخی ارزشمند  حوضخانۀ همایون
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دلیل عدم توجه ککافی بکه منطقکۀ تکاریخی فکین، اوالً       شود که به شاه فین محسوب می در حریم باغ
تاکنون معرفی نشده و همچنین متحمل تغییر و تحوالتی در کالود و بافت ارگانیک  اطکراف خکود    
شده است. این بنا که در محلۀ سادات فین بزرگ قرار گرفته، شامل یک  بکاغ و بنکای حوضکخانه     
است که در مسیر حرکت چشمۀ سلیمانیه )برای آبیاری باغات منطقکه( طراحکی و سکاخته شکده،     

 که آب روان چشمه در میانۀ باغ و بنای حوضخانه به شکل دایمی در جریان است. طوری به
پیرایه است و از فنون رای  زمان خود بهکره بکرده و    ای معماری ساده و بیبنای حوضخانه دار

سکنگ و   هکا و ترکیکب قلکوه    از مصالحی چون خشت و مالت کاهگل در ساخت دیوارها و قوس
 دلیل مراورت دایمی با آب( برای ساخت پی و شالوده استفاده کرده است.   آه  )به شفته
ای  ای و دو مکورد مقایسکه   ر بناهکای حوضکخانه  لحاظ طراحی نقشکه و پکالن همچکون دیگک     به
شده، آب از ی  سو به بخش مرکزی بنا هدایت شکده و از جانکب مقابکل آن از بنکا خکارج       مطرش
هکای سکاخت و دخکل و     شکود. دوره  گردد و باقی فواهای موجود حول این فوا چیدمان مکی  می

حوضکخانه، دو اتکاق در    داده در مرموعه شامل سه دورۀ اوایل قاجار )صحن اصکلی  تصرفات رخ
، الحکاق یک  بنکای دو طوقکه بکه ضکلع       0872دو سوی آن، هشتی، مطوخ و اسطول(، پهلوی )سال 

انکد؛ ماننکد    های اخیر که موجب تغییراتی در فوا و کالود بنا شکده  غربی بنا(، دخل و تصرفات دهه
 خلوت جنوبی و اختصا  فوای آن به گسترش مسرد فاطمیه.   حذف حیاط
در راستای شناخت این بنا، توانایی مهندسی ایرانکی اسکت در بکه خکدمت درآوردن     نکتۀ مهم 
 کم  علوم مهندسی در جهت آسایش بیشتر انسان.   عناصر طویعت به

هکایی در   ای، به نقاط مشکترک و تفکاوت   در پایان با کنار هم قرار دادن موارد مشابه حوضخانه
آمده است. اما نکتۀ مهم در این بخش، نقاط اشکتراکی  تفصیل در باال  ایم که به این نوع بناها رسیده

ای یاد کرد و  عنوان خصوصیات بناهای حوضخانه ها به توان از آن است که در همۀ این بناها که می
این نتیره را دریافت که خلق ی  عنصر مرزا بکه نکام حوضکخانه در دوران قاجکار و قوکل از آن،      

 نشانۀ پویایی معماری ایرانی است.  
 

 :ها نوشت پی
معماری ایران اجرای ساختمان بکام بکا   ، و طاق و قوس در معماری ایرانزمرشیدی، حسین، . رجوع شود به 0

 .مصال  سنتی
 طوق گفته و رهنمودهای سید اکور حلی، معمار هنرمند کاشانی.. 7
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