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 :چکیده
قارار گرتتاه    هاای متداددی در آن   وهوایی، باا   های آب دلیل ویژگی توابع شهرستان کاشان است که به راوند از
تقط ساه  زمان نگارش این مقاله،  گرتته که در با  قرار هایی با عنوان خانه ها عمارت این با  تددادی از است. در
با  ارباب ماشااهلل منصاوری باود    ها، خانه با  خانه این منطقه شناسایی شده بود. یکی از این ها در آناین  عدد از

اوایل دورۀ پهلوی اول باشاد. در   و رسید بنایی متدلق به اواخر دورۀ قاجار نظر می به که با توجه به اسناد موجود،
های  رغم آسیب ده، با  آن به زمینی بایر تبدیل شده اما عمارت آن علیزمان مستندنگاری از این با  توسط نگارن

این مقالاه، سادی    یک اقدام عجیب توسط مالک آن تخریب شد. در تراوان همچنان باقی مانده بودکه ناگهان در
سی این بناا  مطالدات میدانی، به برر و با  تهیه کرده این خانه هایی که نگارنده از نقشه ها و شده با توجه به عکس

 های مدماری آن بپردازد. ازجمله موقدیت و ویژگی

 با ، ارباب منصوری. راوند، خانه ها: کلیدواژه

                                                           
 Danial.Tazimifar@gmail.com/ های تاریخی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت *

 (1۷م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ نه پژوهش
 1۰3ا3۹، ص1931ستان پاییز و زم
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 مقدمه
کاه باه   اسات  تاریخ کاشاان یا القاسان ةمرآه، کاشان نوشته شد ۀمستقل دربارطور  بهنخستین کتابى که 

در . بى نوشاته شاده اسات   الدین میرزا احتشام ملك توسط کالنتار رارا    سفارش حاکم کاشان جالل
؛ همچناین درباارۀ یریاا راوناد     کند از منابع آبی راوند یاد می ،تفصیل به ، نویسندهفصل اول این کتاب

کاشاان   ۀآباد کاه آن نیاا از یاراز باارت م ت ار      نوش اانضمام یری هراوند ب اخالصه یری»آورده است: 
وده و ب اد از فاوت او مت لا     هاران با  تلربیكاى  گهاست که تیول مرحوم عیسى خاان بی  مدت ،است

« باشاد  اوالد و احفاد او و بالف ل نیا آن دو یریه از تحت اختیار حكومت کاشان موروع میه گشت ب
 (.۵۸  :1431)کالنتر ررابی، 

: از مردم این یصا ه اسات و هماو گویاد    ، راحةالصدورالدین ابوبكر راوندی صاحب کتاب  نجم
شاد تاا    تن رنجور ظاهر می رد وهن و فتور کرده بود، هر روز غذاهای نامواف  و هواهای ناالی  اثر»

: 1433راونادی،  ) «بدیادم  ،کلای باود   به راوند که منشأ اصلی بود رسیدم و روی عایاان که غار  
4۹۸.) 
بن رحاک بیوراسف بنا کرد و بادان نااول فرماود و     این دیه راوند اک ر»گوید:  تاریخ یملف ؤم

از جی اصفهان بیارون آماد و باه     ،حضرت ملك روده است که بگویند که بیب بن جودرز چون خو
یمای،  ) «یكدیگر مانده اسات ه راوند ناول کرد و به آبه ناول فرمود... بنا و عمارت راوند و آبه بس ب

1414 : 8۵.) 
هااار نفار جم یات     سای  کیلومتری غرب کاشان اسات و  راوند از توابع استان اصفهان در هشت

 02درجاه و  ۸1 سطوح تقسیماتی دهستان فاصله تا مرکا   جغرافیایی( وعر موی یت )طول و دارد.
 عر  شمالی است.   دییقا 1 درجه و 43ا طول شریی و دییق

سامت جناوب    شیب عماومی حادود یاك درصاد از     توپوگرافی منطقه بدین صورت است که
ج اال   ا سلساله . دن الا 1ر بار گرفتاه اسات:    غربی به شمال شریی یرار دارد. دو رشته کوه منطقه را د
هاایی کاه از مشاهد اردهاال تاا       شود. آبادی مرکای که از کاشان گذشته تا اردستان و نایین کشیده می

ج الی که در غارب   . سلسله0 اند؛ ها وایع شده کوه های شریی این رشته ها و دامنه یمصر و نطنا در دره
 .  رود مار میش صورتی است که حد ط ی ی کاشان و گلپایگان به دلیجان و میمه به

دارد. متوسط حادایل   سرد یرار گروه ایلیمی مناط  خشك و جاوراوند  ،وهوا ایلیم و آب نظر از
گاراد اسات.    درجا ساانتی  3۸ترین ماه  متوسط حداکثر درجه در گرم درصد و 3سردترین ماه  دما در

 ی ویژۀ کاشان(.متر است )فرماندار میلی 3/0۸۹متر تا  میلی ۹/33بارندگی سالیانه حدود حدایل 
 . موقعیت باغ۱

 کاشاان(  3شیخ راوند )بخا    کوی بند وایع در 8۸باغ ارباب ماشااهلل منصوری به شماره پالک  خانه
تااریخ سااخت ایان     (. از1به ث ت رسیده است )شكل  امالک شهرستان کاشان در ادارۀ ث ت اسناد و
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این بااغ مرباوا اسات باه اظهارناماا      از  موجود ترین سند دست نیست. یدیمی اطالع دییقی در ،باغ
مرحاوم   بنا به گفتا آیای مصطفی فرشچی مالاك کناونی بااغ )پسار     .شمسی 1414شده به سال  ث ت

ساال   نتیجا دختری ارباب(، سازندۀ باغ، شخص اربااب ماشاااهلل باوده اسات. در     محسن فرشچی و
شود. همچنین این بااغ   ه میامالک، آگهی تحدید حدود باغ زد و ، از طرف ادارۀ کل ث ت اسناد1413

 144۸هاای   ساال  به رهن بانك کشااورزی درآماده اسات. ایان بااغ در      1404تا141۹های  بین سال
شاده   آن ذکر که در 1443آخرین سند دربارۀ باغ مربوا است به سال  شده و تفكیك حدود 1448و

ال فروختاه شاده   ریا  هاار باغ جدا شده و به ییمت سی یك دکان بلورفروشی از یك دکان سنگكی و
ایشاان نیاا ساه     کند. همسر سن هشتادسالگی فوت می در 0۵/8/143۵است. ارباب ماشااهلل به تاریخ 

سال ب د آیای محسن فرشاچی، ناوۀ    گوید. چند فانی را وداع می دار 1۸/0/14۸1 سال ب د، به تاریخ
 روزی، این بااغ را باه او  و به گفتا آیای فی کند وراث خریداری می دیگر از دختری ارباب، این باغ را

، آیای محسن فرشچی نگران از مصادرۀ باغ توسط انقالبیاون،  14۸8رویداد انقالب  دهد. با اجاره می
 ساال در  مادت چناد   ن ودن مدرسا دخترانه در منطقا راوناد، باه   دلیل به به تشوی  آیای رفی ی، آن را

عماارت آن   آماوزان باه بااغ و    که دانا  هایی  دلیل آسیب دهد. اما به وپرورش یرار می اختیار آموزش
همامان هم به او اجاره داده شاده   اینكه باغ از ،دلیل ناررایتی آیای فیروزی کنند، همچنین به وارد می

وپرورش پاس   سال، آن را از آموزش دو وپرورش یرارداده شده است، پس از اختیار آموزش هم در و
وجاود   اخاتالف باه   سار بااغ   آیای فیاروزی بار   ی وکه بین آیای فرشچ گذرد گیرد. اما مدتی نمی می
شود. سرانجام پس از هجده سال، دادگاه حكم تخلیاا   آید و دامنا این اختالف به دادگاه کشیده می می

را  کند. پس از تخلیا بااغ توساط آیاای فیاروزی، آیاای فرشاچی بااغ        باغرابه آیای فیروزی ابالغ می
آخرین کسی است که باغ انی بااغ   او دهد و می تاحی یراراختیار شخصی به نام ف در ،مدت دو سال به

خشاك شادن    بااغ، روناد   گرفتاه در  تحوالت صورت و این تغییر عهده داشته است. همامان با را بر
گوناه کاه    گیرد. همچنین آیای فتاحی آن شده است، سرعت می که باغ توسط آن آبیاری می ینات نابر
ایدام باه یطاع درختاان     ،یك شب در سودجو ای افراد ی که عدهصورت به کند، باغ مرای ت نمی باید از
هاای افاراد منطقاه، همچناین      مهاری  کنند. مرحوم فرشچی با مشاهدۀ بای  کاج کهنسال باغ می سرو و

 کناد. آیاای فتااحی در    رهاا مای   اواخر دها هفتاد به حال خود در خشك شدن آب ینات نابر، باغ را
 رساد. پاس از   به پسر ایشان ی نی آیای مصطفی فرشچی مای و مالكیت باغ  کند فوت می 14۹2سال 
ایادامات   شدن باغ توسط مرحوم فرشچی، مجموع عوامل ازجملاه خشاك شادن آب یناات و     رها

 شود که در یك پروسا زمانی کوتاه، باغ باه یاك زماین باایر باا      افراد ناآگاه در تخریب باغ، باعث می
 هاا. شاایان ذکار    خاواب  شود برای م تادان و کارتن یشود که پناهگاهی م ت دیل مخروبه تی نیمهعمار

توانسات باا آب    رغم خشك شدن آب ینات ناابر، مای   اهالی م تقدند که این باغ علی است برخی از
اماا عماارت ایان بااغ در      جاری است، همچنان پابرجا بماند. باغات راوند دیگر اکنون در چاه که هم
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های نگارنده، توسط مالك آن، بدون همااهنگی باا    رسیبر ، همامان با مطال ات و۹0اردی هشت سال 
های مسئول ازجمله شهرداری، به بهانا اینكه بنا فرسوده و مخروبه و محل تجماع   یك از دستگاه هیچ

م تادان شده است، با بولدزر تخریب شد. مالك در حالی دست به تخریب بنا زد که روزهای ی ال از  
مرمات آن مطلاع    های این عمارت و از رارورت حفاو و   ارزشرا از  او ،ای آن، نگارنده طی جلسه

 کرده بود.  

 
 (Google Earth ،1931عکس هوایی با  ) :1شکل 

 . اجزا وعناصر کالبدی باغ۲
 ۵343بااغ   گرفته، مساحت این خاناه  های صورت ترسیم ها و برداشت باتوجه به مطال ات میدانی و

 مترمرباع  ۸2مسااحت زیارزمین آن    ترمرباع و م 3۵2آن  است. مساحت عمارت وایاع در  مترمربع
شاریی،   جهات غربای و   فرا گرفتاه اسات. در دو   است. سه جهت باغ را دیواری به ارتفاع دو متر

ساردر   در رلع جنوبی، دیوار آجری است. باغ دربردارندۀ عمارت اصالی و  ای بوده و دیوار چینه
شاود، روی محاور    ن شناخته مای (. عمارت یادشده که کل باغ به نام آ0رلع شمالی است )شكل 

(. این عماارت  4یافته است )شكل  اصلی باغ و در فاصلا میان مرکا تا سردر رلع شمالی استقرار
(. 3گرفته اسات )شاكل    رلع غربی عمارت یرار یك ط قه بوده و دارای یك زیرزمین بوده که در

ط و پان  اتاا    این عمارت دروایع محل اصلی سكونت صاحب باغ بوده، یك حورخانه در وسا 
سارهم در دو طارف حوراخانه یارار      صاورت پشات   در طرفین آن یرار گرفته است دو اتاا  باه  

اناد. ساه اتاا  دیگار نیاا در ردیاف        که با دو پله از کف حورخانه جادا شاده   اند، درحالی گرفته
در  که با پن  پله از کف حوراخانه جادا شاده و    های وایع در حورخانه یرار گرفته، درحالی اتا 
اناد )شاكل    ها منحنی بوده و با خشت ساخته شده اند. پوش  اتا  طرف یك راهرو یرار گرفته دو
از تیارآهن وآجار در سااخت آن     (. ایوان وایع در رلع شمالی دارای پوش  مساط  باوده و  ۵ا۸

از خشت بوده که بنا به روایت یكای   صورت منحنی و استفاده شده است. که آن هم در گذشته، به
ایان   از اهالی، در زمان حیات ارباب، این بخ  دچار ریاش شده اسات. ساه ساتون موجاود در    

اناد. در رالع غربای     هایی از جنس سنگ الشتر زده شده بنا از آجر ساخته شده که بر پایه یسمتِ
انادود شاده اسات. چناین     دارد که از خشت ساخته شده و باا گاچ    ای یرار نیا یك ستون استوانه
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رسد  نظر می رسد این بخ  از عمارت نیا دارای ایوان بوده که تخریب شده است. نیا به نظر می به
های بازشوی  ای بوده است. ن ل درگاه صورت گرد و استوانه ها نیا به کاررفته در ایوان های به ستون
ها نیا از خشت ساخته شاده   ی اتا ای هستند. دیوارها دایره های نیم صورت یوس ها همگی به اتا 

هاای   هاا فایاد تاییناات باوده و فقاط در یكای از اتاا         است. اتا  گچ ها کاررفته در آن و اندود به
(. در ۹بخاری سادۀ گچی موجود اسات )شاكل    شده در حورخانه در رلع شریی، یك پی  وایع

عناوان چراغادان    ل باه شاك  های همجوار با حورخانه، فضایی توخالی مستطیل جدار خارجی اتا 
های مجاور حورخانه از آجر سااخته   (. همچنین ازارۀ جدار خارجی اتا 12است )شكل  موجود
 هاا از آجار   اتاا   (. کف حوراخانه و 11اند )شكل  ها همگی دارای ردیف طایچه اند، اما اتا  شده

ع در حوراخانه  هاای وایا   گونه بوده که اتاا   های این بنا این ختایی فرش شده است. کاربری اتا 
در اختیاار مهماان یارار داده     ،های وایع در راهارو  اتا  محل اسكان خانوادۀ ارباب ماشااهلل بوده و

های موجود در راهرو در رلع غربی با توجاه باه آثاار موجاود در آن،      شده است. یكی از اتا  می
ف بناا باه ارتفااع    (. در رلع جنوبی بنا اتایی است که از ک10داشته است )شكل  کاربری مط خ را
هاای ایان فضاا از     (. پایه14باشد )شكل  یان میوص نگهداری چهارپابوده و مخص تر دو متر پایین

 صورت رربی اجراشده اسات . بار   سنگ الشه بوده، اما دیوارهای آن خشتی با پوش  منحنی وبه
ویا هاوا  مستطیل یرار گرفته است که عمل ته باالی حورخانه، بادگیر چهاروجهی به شكل مك ب

گرفته است. دو وجه این بادگیر دارای پن  تیغاه ودو وجاه    در این عمارت، توسط آن صورت می
های آن از گچ واندود آن از مالت  دیگر آن دارای سه تیغه است. سازۀ بادگیر از خشت بوده وتیغه

وجهای کاه در حوراخانه     یك حو  هشات  (. این باغ سه حو  دارد:13کاهگل است )شكل 
روی حوراخانه در رالع    شاكل کاه روباه    حو  بیضی است؛ از جنس سنگ الشتر ه ووایع شد

دارد کاه   در رلع جنوبی حو  بارگی یارار  است. اما سنگ الشتر وجنس آن نیا از شمالی بوده 
مصال  آن مشاخص اسات کاه     که با توجه به اب اد و ت؛اس سیمان مالت ماسه و و از جنس آجر
( در رالع غربای عماارت، یاك     18ا1۸ساخته شده است )شكل  های ب د در دوره الحایی بوده و

هاای زیارزمین از    باشد؛ اما پایاه  زیرزمین است که پله و ازارۀ دیواری وروردی آن آجر فشاری می
سقف زیرزمین با گچ انادود شاده    سقف آن خشتی است. دیوارها و دیوارها و سنگ الشه بوده و

گوناه   شاهد تایینات هستیم. ایان تاییناات بادین    اه اتا  است. در زیرزمین برخالف حورخانه و
کاررفتاه در پاای    هاای باه   ازاره و اناد  شاده از گاچ   نمای ساخته است که دیوارها دارای ردیف طا 

کند کاه   دیوارها از آجر مهری است. دوستون سنگی در بدو ورود به زیرزمین در آن خودنمایی می
زیرزمین با آجر ختایی فرش شده است. عمل است. کف  وبرت   با نق  گلدارای سرستون منقّ

توسط سه چاهك که از کف باغ به سه گوشا زیرزمین متصال اسات،    ،تهویا هوا در این زیرزمین
 (.02ا1۵؛ شكل 8ا1شود )نقشا  تأمین می
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 عمارت با : 9شکل                                         *ضلع شمالی با  سردر: 2شکل 

      
 : حوضخانه1شکل                   زیرزمین : 4شکل 

    
 ی ضلع شرقی ها اتاق: ۷شکل         ی ضلع غربی          ها اتاق: 6شکل        
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 ها اتاق یکی از بخاری واقع در : پیش3شکل       های مخصوص مهمانان واقع در ضلع شرقی اتاق: ۹شکل 

   
 ها ردیف طاقچه: 11شکل                       چراغدان : 1۰شکل 

      
 محل نگهداری چهارپایان: 19شکل                    مطبخ عمارت  : 12شکل                    
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 حوض واقع در حوضخانه: 11شکل                      بادگیر عمارت : 14شکل                 

   
 حوض واقع در ضلع جنوبی با  :1۷شکل                الی با  حوض واقع در ضلع شم: 16شکل 

 
 ورودی زیرزمین عمارت: 1۹شکل 

 
 زیرزمین های سنگی واقع در ستون: 13شکل      
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 هوا واقع در دیوار زیرزمین ی تهویۀها تزیینات آجری و کانال: 2۰شکل 

                 
 نمای ضلع شرقی: 2 نقشۀ                             نمای ضلع غربی :1 ۀنقش

                  
 نمای ضلع جنوبی :4ۀ نقش                          نمای ضلع شمالی: 9 ۀنقش

 
 پالن زیرزمین: 1 ۀنقش

 
 پالن عمارت : 6 نقشۀ
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 عمارت  پالن با  و: ۷ ۀنقش

 آب باغ مسیر . منشأ و۳
آب  هاى یدرتى کاشان یكى دیگر از آب»آمده است:  قاسانمرآة الدربارۀ آب یریا راوند در کتاب 

اگرچه الحال چناد پشاته چااه حفار      .نابر برزک است اراوند است که مظهر و منشأ آن مارع ایری
شده. و ارباب بصیرت  ولى آن آب یدرتى است و در اول از زمین جوشیده سراشیب می ،اند نموده

فاین از یاك من اع     ااست که آن آب و آب چشام  و اصحاب دان  و بین  و خ رت را عقیده آن
 نماید ها می آنۀ و روشنى و صفا و ط م و ماه و صفات دیگر آن نیا داللت به صحت عقید ،است

باوده اسات.    یناات ناابر   شاده از  آبی که این باغ توسط آن آبیاری می (.۵0: 1431)کالنتر ررابی، 
رالع   آب از ل بادین شاكل باوده کاه    صورت بوده است. صاورت او  این باغ به دو مسیر آب در

 نادیكای ساردر   بااغ، در  شده در شده، پس از طی نمودن مسیرهای ت یین غربی باغ به آن وارد می
 مسایر  (00اا 01رفته اسات )شاكل    می به باغات دیگر و رلع جنوبی به چند برجه تقسیم گردیده

ود به داخل بنا ابتادا باه   ور شده و پس از رلع شمالی باغ وارد می دوم بدین شكل بوده که آب از
ریختاه   جلوی ایاوان مای   حورخانه، سپس به حو  بیضی وایع در گوش وایع در حو  هشت

 شده است.   آن به باغ وارد می اصطالح سرریا همچنین ارافا آن یا به .است

        
 ب در با : مسیر آ22شکل     : تقسیم آب به چند برجه در انتهای با         21شکل              
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 . درختان و طرح کاشت۴
از: درختاان تنومناد    کردند، ع اارت بودناد   به گفتا اهالی، درختانی که زمانی در باغ خودنمایی می

سرو و کاج )که در دو طرف مسیر ورود باغ از رلع جنوبی تا عمارت بوده و ت دادشاان باالب بار    
میوه ازجمله آلاو، زردآلاو، آلوچاه،     هفده عدد بوده است(. به غیر از درختان سرو و کاج، درختان

داشاته   های جداگانه یرار جات و س ایجات در کرت ییسی، توت، به، سیب، انار و همچنین سیفی
درختان سارو و   شده از است. شایان ذکر است که در حال حارر در باغ چیای جا چند تنا بریده

 (.04چند درخت به و توت بایی نمانده است )شكل 

 
 درخت سرو در با  شدۀ بریده : تنۀ29شکل 

 گیری نتیجه
تاریخ پرفرازونشایب   شهر کاشان و توابع آن پر است از بناهای تاریخی که هرکدام سندی است از

کارکردهاای   هاار سالا آن تا بناهای دوران پهلوی. بناهاایی باا   های سیلك و تمدن هفت آن، از تپه
ماتی و... گواه ما از تاریخ گذشتا این شاهر  مختلف. از مسكونی گرفته تا مذه ی و آموزشی و خد

بناهای تاریخی آن مرای ات   های مختلف از توانست بیشتر از این باشد، اگر در دوره و توابع آن می
ها سوختند و از بین رفتناد   شد. چه بسیار از این بناها در آت  غفلت انسان و نگهداری بیشتری می

ی تأسف است که تخریاب بناهاای تااریخی ایان شاهر      ها. جای بس ی ل از کشف راز نهفته در آن
پاذیرد و در ایان میاان، بناهاایی      های مختلف صورت مای  اکنون نیا به اشكال گوناگون با بهانه هم

اناد، بیشاترین    باغ ارباب ماشااهلل که ملك خصوصی هستند و به ث ت آثار ملی نرسیده همچون خانه
 اند.   یربانیان این غفلت
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 :نوشت پی
 جا شكل یك، نگارنده تهیه کرده است. ها را به ها و شكل شههما نق* 
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