


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 
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 براساس ،ایهای مظهرخانهباغپیرامون های محیطی عناصر و ویژگی

 و رسمی های حکومتیهایی از باغمطالعۀ نمونه
 

 2، نغمه اسدی چیمه*1حمیدرضا جیحانی

 ، دانشگاه کاشانگروه معماری، دانشکدۀ معماری و هنر استادیار -1

 کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه هنر اصفهان -2 

 

 (21/30/1031 :، تاریخ پذیرش نهائی22/30/1031 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده

دم خوبی مطالعه نشده باشد. این عدهندۀ آن بر محیط پیرامون، ممکن است بهتأثیر باغ و عوامل شکل، مطالعات متعددباوجود 

های شهری در نواحی در اثر توسعهنادیده گرفته شود و ها باعث شده است تا قلمرو باغ ، هموارهدر کنار عوامل دیگر شناخت

های هو حفاظت از نمون کاهدزیست فرو از الگوهای بومیِرا فهم ما و  ها آسیب ببیندین توسعۀ زیرساختای و همچنحومه

کویری ایران و معموالً در  ای مرتبط با یک قنات، در مناطقهای حومههای پرشماری از باغونهنمکند. مانده را نیز دشوار باقی

تأثیر قابل توجهی بر محیط های مرتبط با قنات و مظهرخانۀ آن این نوع از باغاند. قابل شناساییها پایهتر به کوهنواحی نزدیک

به با قنات و مظهرخانۀ آن و همچنین ارتباط این ترکیب با محیط پیرامون  هااین باغ رابطۀرسد به نظر می. اندپیرامون خود داشته

بنابراین  .رد باغ اصلی قرار دارندبر گِدر نسبت با یکدیگر، ها منجر شده است که آن پیدایش عناصر مشخصی در اطراف

 اند.شدهبا هم ترکیب  چه ساختاریو با  چه هستند و چگونهمورد نظر که اجزاء و عناصر است  این های اصلی پژوهشپرسش

تحقیق، وش ر. اندحاصل ترکیب عناصر یادشده در ساختاری مشخصهایی است که و ویژگیعناصر هدف این مقاله شناخت این 

ض که کمتر در معرشده  میسر های مرتبط با مظهرخانههایی از باغنمونه ایِانی و کتابخانهبررسی میدراه از و تفسیری تاریخی است 

. دندهقرار می اختیارها در کافی از محیط آن نیز اطالعات منابع نوشتاری و تصویریحال درعینو  باشند تغییر و توسعه قرار گرفته

تری طور مفصلهای یادشده بههای حکومتی عناصر و ترکیباند که همچون باغنظر بودههایی در انجام تحقیق مدباغ ،عالوه براین

هایی که متون و تصاویر در اختیار ها و تفسیر دادهوجو در محیط پیرامونی این باغجستاند. کار گرفته شدهپیرامون آنها به

شامل باغ اصلی، جلوخان، خیابان، بناهای مرتبط با آب و  عناصر مشترک و مشابه عالوه بر آندهد نشان می ،گذارندمی

ها قابل دهندۀ مشترکی نیز پیرامون آنها وجود دارد، ساختار شکلنوع از باغ پیرامون این ها کهباغها و خانهای از باغمجموعه

 .داده استساختارِ متکی بر آب قنات، زیست و زراعت پیرامون باغ را میسر کرده و آن را با نواحی دیگر پیوند  این بازیابی است.

 

 باغ تاریخی، قنات، مظهرخانه، ساختار محیطی :هاواژه کلید
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 ی پژوهشهاپرسش

های مرتبط با مظهرخانه چه اجزا . در پیرامون باغ1

 و عناصری وجود داشته است؟

و  اندشدهیکدیگر ترکیب چگونه با . این عناصر 2

 ؟اندشکل دادهرا ساختاری چه 

 

 مقدمه -1

های باغ ایرانی ها و صورتشناخت گونه

 پرشماریهای تاکنون موضوع مطالعات و پژوهش

باغ طرح درون غلب این مطالعات، ا . دراست بوده

مورد بررسی  ،جدا از بستر و محیط پیرامون خودیا 

های بر ویژگی قرار گرفته و بیش از هر چیز

 ها تأکید شده استکالبدی و کارکردی درون آن

توجه بیش از طور که معمول است، همانو یا 

به نظر  1.بر طرح درون باغ بوده است ،هرچیز

در دیوار و  صور بودن باغرسد محدود و محمی

از محیط پیرامون، به  حصار و جدایی ظاهری آن

ها نیز راه یافته ها و مطالعات دربارۀ آنپژوهش

است و در کمتر پژوهشی به اثرگذاری باغ بر 

محیط پیرامون و تأثیرپذیری از آن توجه شده است 

درون باغ، طرح و بنابراین برخالف ساختار و 

یکی به درستی مشخص نیست. ساختار محیطی آن 

ها و نبود قلمرو باغ عدم شناخت از پیامدهای

 هایی است کهها، آسیبآگاهی کافی از ارزش آن

ای و های شهری در نواحی حومهدر اثر توسعه

 شودها وارد میبه آن هاهمچنین توسعۀ زیرساخت

رنگ ها و کمو با حذف برخی عناصر محیطی باغ

ها، بازیابی و دۀ قلمرو آندهنکردن ساختار شکل

فهم الگوهای بومیِ زیست را در نواحی کویری با 

های مرتبط این نوع از باغ کند.رو میدشواری روبه

که خود نیز گاهی نقش با قنات و مظهرخانۀ آن 

، تأثیر قابل توجهی یک مظهرخانه را برعهده دارند

رسد اند. به نظر میبر محیط پیرامون خود داشته

ها به گونه از باغاینو به تبع ای ظهرخانهنقش م

ها منجر آن پیدایش عناصر مشخصی در اطراف

شده است که بر گرد باغ اصلی قرار دارند و با 

که اند. اینساختاری قابل تشخیص سازماندهی شده

این اجزاء و عناصر چه هستند و چگونه با هم 

اند. های این پژوهششوند، پرسشترکیب می

ن مقاله شناخت این ساختار محیطیِ در هدف ای

 معرض تخریب است.

گیری و قرارگیری تر از بستر شکلشناخت دقیق

های اصلی باغ از ها نیازمند آگاهی از گونهباغ

نحوۀ استقرار و برخورداری از منابع آبی و  دیدگاه

های بستر و زمینهها بر محیط پیرامون است. تأثیر آن

دسته  های شهری و یا آنباغ هایی ازاستقرار نمونه

ها که بخشی از یک طرح شهری همچون از باغ

های صفوی قزوین و اصفهان و شیراز توسعه

، از طریق مطالعۀ بستر شهری موجود و اسناد هستند

ویژگی همۀ  2و متون تاریخی واکاوی شده است.

ها قرارگیری یک باغ و مطالعۀ آن در این نمونه

هم قرارگیری  متکی بر کنارزمینۀ وسیعی از طرحی 

های تاریخی است که در ترکیب با هم توسعۀ باغ

ی در یک دوره را شکل سازشهر و یا گسترش باغ

های دیگری از ها، گونهاین نمونه اند. جزداده

استقرار باغ در یک زمینه و بستر نیز قابل مطالعه 

باغ مورد نظر نقطۀ کانونی منطقه  ،است که در آن

حال در یک طرح شهریِ گستردۀ از ینو درع است



 08                                                                     ...ای، براساسهای مظهرخانههای محیطی پیرامون باغعناصر و ویژگی

هایی از این نوع شده قرار ندارد. نمونهپیش طراحی

گیری محیطی شامل اراضی زراعی، باغ به شکل

های برخوردار از آب قنات های میوه و زیستگاهباغ

ها گونه از باغاینرسد به نظر میمنجر شده است. 

مظهر قنات که در ارتباط مستقیم و نزدیک با 

کهن قرار  محیطیدرون یک ساختار هستند نیز 

ساختار پیرامونی  آگاهی یافتن ازدارند و 

دهندۀ آنها نیز موضوعی قابل پژوهش است. شکل

جا مقصود از مظهرخانه، جایی است که آب در این

قنات برای اولین بار به سطح زمین رسیده و امکان 

 .دشومیبرداری از آن میسر بهره

، اختار محیطی مورد نظرسدر جهت شناخت 

برخی  قاله تالش دارد تا از طریق بررسیم

های شاخص، عناصری را مورد مطالعه قرار نمونه

های مجاور مظهرخانه وجود دهد که پیرامون باغ

دارند و هدف آن، شناخت مقدماتی ساختارهای 

شناخت از طریق بازیابی اجزاء و . این مذکور است

مطالعۀ د بحث و های مورعناصر درون محدوده

شود. در این نحوۀ ارتباط میان آنها حاصل می

های مطالعه، ساختارهای یادشده براساس نمونه

منتخب و معدود، مورد بررسی قرار خواهند 

ساختارهای مورد  پذیریگرفت. به دلیل زوال

های متعدد، بحث، تالش شده است از میان باغ

ب به که در منابع مکتو دگردهایی انتخاب نمونه

ها اسناد تصویری کافی از آن ها اشاره شده،آن

کم بخشی از در دسترس باشد و یا دست موجود و

به جامانده و قابل شناسایی  هاساختار محیطی آن

ها را داشته باشند، هایی که این شرطباغباشد. 

تر از قرارگیری یک باغ توانند تصویری روشنمی

ایش دهند؛ گیری آن را نمتاریخی در بستر شکل

کم لذا امکان شناخت ساختار مورد نظر دست

شود. توجه همزمان به طور مقدماتی فراهم میهب

مطالعاتی و تالش در جهت پیدا  یهااصالت نمونه

کردن طرح اصیل آنها در شکلی که یادآور 

یکپارچگی اولیۀ ترکیب مورد نظر باشد، چارچوب 

در این دهد. ازاین رو نظری این مقاله را شکل می

اند که از های محدودی انتخاب شدهمقاله، نمونه

شان اصالت طرح آنها و همچنین طرح اصیل

آگاهی داریم. ازسوی دیگر همۀ تالش مطالعه در 

جهت بازیابی ساختار یکپارچۀ اولیه بوده است. 

ها که بخش مهمی از مطالعات این مقایسۀ نمونه

اولیه  مقاله است با بازیابی ساختارهای یکپارچۀ

 میسر خواهد شد.   

چهار نمونۀ منتخب در نگاه نخست، چهار پهنۀ 

گیرندۀ باغی آیند که در برمتفاوت به شمار می

اند. اما در عین حال از نظر اقلیمی و تاریخی

جغرافیایی، هر چهار منطقۀ یادشده بر گرد کویر 

مرکزی ایران قرار گرفته و به طور مستقیم با آن در 

ها از مشابهت باوجود این، نمونه. ارتباط هستند

این چهار پهنه، باغی بیشتری برخوردار هستند. 

شوند، مشروب از آب قناتی تاریخی را شامل می

گیرند و میهای سکونتگاهی را در برمحدوده

آید، از پیشینۀ چنانکه از متون تاریخی بر می

تاریخی و کارکردهای  نسبتاً مشابهی نیز 

تاریخی، بازۀ  ها از منظرنمونه نهمچنی برخوردارند.

های کنند. دههزمانی مشخصی را نمایندگی می

پایانی سدۀ دهم هجری قمری برای باغ فین که 

ترین نمونه است، حد نخست بازۀ زمانی قدیمی

مورد مطالعه است. دیگر حد این بازه، دهۀ نخست 

زمان سدۀ چهاردهم هجری قمری است که 
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های گلشن . باغاست هانباغ شاهزادۀ ماگیری شکل

 آباد در میان این بازۀ زمانی قرار دارند.و دولت

از منابع  همنابع این پژوهش آن دست ،بنابراین

مکتوب و تصویری هستند که وقایع این بازه را 

. در کشندو به تصویر می کنندروایت می

کارگیری این منابع توجه شده است که تنها آن به

آید و کار این پژوهش میبخش از روایات که به 

کند، استفاده موضوعات مرتبط با آن را روشن می

ات تاریخی دربارۀ شهرها نقل کلی شود و با پرهیز از

ها عناصر موجود اما مغفول در پیرامون باغ، هاو باغ

شود. در همین  بازیابی هاو ترکیب آن مشخص

وجو در راستا، مطالعۀ میدانی وضع موجود و جست

راهبرد اصلی تحقیق است از ها، جزیی باغ پیرامون

و در عین حال تفسیر متون و تصاویر و روش 

، برای آن بخش از آثار که تا تفسیری تاریخی نیز

 شود.اند به کار گرفته میحد زیادی از بین رفته

ها، مدل کلی براساس یافته شودسپس تالش می

 ارائه شود. تعریف و ها استقرار پیرامون باغ

 

 پیشینۀ تحقیق -2

پیشینۀ مطالعاتی این تحقیق عمدتاً به دو موضوع 

های مورد نظر و مطالعۀ باغبررسی نحوۀ استقرار باغ 

( 6: 1831)محمدامین میرفندرسکی گردد. بازمی

به دو گونۀ اصلی باغ در بستر  را شیوۀ استقرار باغ

تقسیم کرده و برای هر کدام انواع  و طبیعی شهری

او  را برشمرده است. و غیرمنفرد های منفردباغ

ارتباط این عناصر را در مقیاسی که باغ در آن 

های مختلف بررسی شکل گرفته و براساس نظام

این و  های شهری پیش ازکرده است. در مورد باغ

های مطالعاتی اشاره شد. اما در مقدمه به نمونه

های مشابه و مورد نظر این تحقیق که در بررسی باغ

اند، موضوع برخی گرفته بیعی قراربستر ط

 (191: 1838)ها بوده است. میرفندرسکی پژوهش

ای موقعیت قرارگیری باغ شاهزاده و نحوۀ در مقاله

ارتباط آن با دهکدۀ تیگرانِ ماهان را از طریق یک 

. بستر این باغ و جلوخان و خیابان شرح داده است

های بالفصل واقع در شمال و مله محدودهجاز

اند موضوع مطالعۀ دیگری بوده ،ب همین باغجنو

که گزارش مختصر آن منتشر شده است )مهربانی و 

بستر باغ فین نیز  (.813: 1896زاده، مهرعلی

در آن  وموضوع مقالۀ دیگری بوده است 

به ( 12ـ11: 1891پور و ایرانی بهبهانی )رضائی

خیابان و نحوۀ ارتباط باغ فین و باغ کهنه 

در مقالۀ نیز  (111: 1891زاد )نیک .اندپرداخته

آباد دیگری برخی عناصر مرتبط با باغ دولت

انبار و آسیاب جنب ازجمله خیابان و ساباط و آب

 است.کرده نامه مطالعه براساس متن وقفرا باغ 

( تاریخچه و معماری 111ـ111: 1838)دانشدوست 

باغ گلشن طبس را بررسی کرده است. عالوه براین 

و های طبس ، باغطبس شهری که بودتاب او در ک

مرتبط نیز محیط و بستر باغ را مطالعه و برخی اسناد 

  .(1869را معرفی کرده است )دانشدوست، 

 

و محیط پیرامون آن، تالش  باغ فین -3

 برای تعریف یک ساختار محیطی

منابع تاریخی متعددی از سابقۀ منطقۀ فین و 

در  .اندکردهپیوند آن با آب چشمه و قنات یاد 

 831کتاب تاریخ قم تألیف حسن قمی در سال 
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ترین منبع موجود دربارۀ هجری قمری که قدیمی

و کاریزهای آن اشاره منطقۀ یادشده فین است، به 

فین، آن را بشتاسب )گشتاسب( بنا »شده است: 

کرد و در آن وقت که با ارجاسب ترک کارزار 

لک جم کرد و کاریزهای آن دیه را با اشارات م

(. 11: 1831)قمی، « بیرون آورده و بسیار آبند

عالوه بر قمی که این موضوع را با افسانه ترکیب و 

ای دیگر از منابع نیز به بازنمایی کرده است، پاره

آبادانی فین در سایۀ چشمه و قنات و آب فراوان 

در کالنتر ضرابی برای نمونه  اند.آن اشاره کرده

تر دقیقرا مین آب فین چگونگی تأالقاسان ةمرآ

ده جوب و نیم »است. براساس این متن، کرده  بیان

از کل آب مورد استفاده در منطقه فین از چشمۀ 

شده و نیم جوب دیگر از شش دانگ فین تأمین می

 1813)ضرابی، « آمده استقنات تنبلی به دست می

مندی منطقۀ فین از آب چشمه، مرهون بهره (.11:

کوهستان ای از پهنهاختی شنخصوصیات زمین

های در باالدست فین و وجود چشمهواقع کرکس 

. (228: 1831گسلی در این ناحیه است )حسنعلیان، 

بدین طریق برخورداری از آبی دائمی از طریق 

دست های پایینحفر قنات و انتقال آب به دشت

چنینی، . نتیجۀ ساختار طبیعی اینشده استفراهم 

دست کوهستان و در پایینهایی گیری باغشکل

ای سبز و آباد در تضاد با گسترۀ بیابانی ایجاد پهنه

 اطراف است. 

 (1)تصویر  1868دقت در تصویر هوایی سال 

قابل  ساختاریک که این پهنه از دهد نشان می

باغ فین  ،برخوردار است. در این ساختارتشخیص 

 منطقهتر بخش مرتفعدر ترین عنصر به عنوان اصلی

قرار  مظهرخانهکه در جوار بطوری ،قع شدهوا

ها ای از باغمجموعه. پیرامون این دو، گرفته است

مرتبط با باغ اصلی از آنها اند که برخی مستقرشده

اند. کم برخی هنوز هم قابل شناساییهستند و دست

های باغ 1868بنابر تصویر هوایی منطقه در سال 

اخته شدۀ عناصر سکه  های میانینزدیک به بخش

ها را اغبخانههایی از ، نمونهبیشتری در میان دارند

بخش پهنۀ  تریندر بیرونی گذارند.به نمایش می

با وجود اند. مورد نظر نیز مزارع استقرار یافته

که تغییرات عمده در منطقۀ فین، این ساختار کلی 

 هنوز نیز قابل شناسایی است.نی دیده، اآسیب فراو

 

 
 .برداری کشور()مأخذ: سازمان نقشه خورشیدی 1868ویر هوایی منطقۀ فین در سال تص -1تصویر
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از هجری قمری توصیف ضرابی در سدۀ سیزدهم 

پیرامون باغ اصلی، اجزا دهد وضعیت فین نشان می

و :»... و عناصر دیگری نیز وجود داشته است 

سردر آن باغ که از جمله  ۀکریاس و باالخان

ه ایران است و در پای آن از عمارات رفیعه منیع

خارج باغ خیابانی است عریض و متن آن به 

فرش مسطح و هموار تقریباً پانصد ذرع، طول سنگ

الی درب باغشاه کهنه که آن نیز باغی بود آن 

مشتمل بر عمارات عالیه منسوب است به شاه عباس 

اآلثار و از پیرایۀ آبادی و این اوقات خراب و منهدم

(. 11: 1816)ضرابی، ...« است  مجرد و معری

ضرابی در توصیف خود از باغ فعلی فین به عنوان 

یاد کرده و در مقابل از باغی دیگر و رو به « باغ نو»

عباس نام زوال، با نام باغشاه کهنه منسوب به شاه

فرش سپس به خیابانی عریض و سنگ برده است.

ا با پانصد ذرع طول، درِ باغ کهنه ر که اشاره کرده

  .ساخته استبه سردر باغ نو مرتبط می

فین  باغ سردر و مزبور خیابان میان تنگاتنگ ارتباط

 8عالوه بر اشارۀ ضرابی، در ترسیم پاسکال کست

 شودم از مقابل باغ فین نیز دیده می1389در 

. در این تصویر مشخص است که خیابان (2)تصویر 

 اورهای مجاز سردر باغ فین آغاز و با جدارۀ باغ

. طرح کلی این خیابان و نقطۀ شده است تعریف

ای که در نقشه 1شروع و پایان آن را ماکسیم سیرو

، دهتهیه کر 1م برای رومن گیرشمن1988در سال 

. اما (8)تصویر  به خوبی به تصویر کشیده است

کیفیت ارتباط این خیابان با سردر باغ فین و 

خصوصیات قابل درک آن از نوشتۀ ضرابی و 

در  6ست، در عکسی که مایرون اسمیترسیم کُت

و ( 1)تصویر م از مقابل باغ تهیه کرده 1981سال 

 م1961احتماالً از سال  ،همچنین عکس متأخرتری

. در همین (1)تصویر  به خوبی مشخص است

ۀ خیابانی که شود که جدارمشاهده می هاتصویر

رابی آن را شرح داده به سردر باغ متصل است و ض

نماها کیفیتی کی سردر با افزوده شدن طاقدر نزدی

های دیگر خیابان پیدا کرده متفاوت از سایر بخش

رسد خیابان از طریق یک که به نظر میاست؛ چنان

جلوخان آراسته به سردر باغ شاهی نو اتصال 

یابد.می

 

 
 Bibliotheque municipal de :أخذم) «پاسکال کست»در تصویری از « ابیضر» هایمورد اشاره در نوشته خیابان -2تصویر

Marseille. All rights reserved). 
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 .(1819:212گیرد )مأخذ: گیرشمن، قشۀ گیرشمن از منطقۀ فین تا کاشان که سیلک را هم در بر مین -8تصویر

 

  
 The : مأخذ) فین باغ مقابل از اسمیت مایرون تصویر -1تصویر

Meyron Bement Smith Collection, Freer Gallery of Art 

and Arthur M. Sackler Gallery Archives, Smithsonian 

Institution, Washington, D.C.). 

م. عکاس: رضا 1961نمای بیرونی باغ فین در سال  -1تصویر

 (.111: 1896زاده )ساروخانی، گلی

 

عالوه بر مظهرخانه، باغ اصلی و جلوخان آن، باغ 

نه( و خیابانی که این دو را اولیۀ منطقه )باغ که

توان اجزای دیگری را میساخته است، مرتبط می

که با آب و نقش  در شرح ضرابی از فین جست

؛ از جمله عناصر ای باغ فین مرتبط هستندمظهرخانه

و  ندهست تقسیم کنندۀ آب که در فین به لت مشهور

ها برای تقسیم آب چشمۀ کم تعدادی از آندست

مورد نظر این پژوهش قرار  فین در محدودۀ

 هاییآسیابانبارها و آبدستۀ دیگر  1.گیرندمی

ب چشمۀ فین کار آهستند که با  هایی()طاحونه

ها را در توان رد برخی از آنکنند و هنوز نیز میمی

برگی از پروندۀ ثبتی باغ فین  .حوالی باغ فین یافت

است، برخی  1811که یک بررسی میدانی در سال 

ن عناصر را در نزدیکی سردر باغ فین نمایش از ای

 . (6)تصویر 3دهدمی
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ش )مأخذ: پروندۀ ثبتی باغ فین به شمارۀ 1811های واقع در مسیر خیابان فین در سال انبارها و طاحونهوضعیت آب :6تصویر

283.) 

 

نخست  ،بنابراین پهنۀ مورد نظر در نگاهی کلی

با ساختاری  که کندنمایی میعناصر محیطی را باز

ای بیابانی و بدون اند؛ گسترهقرار یافتهتمشخص اس

 در منزلۀ بستر پهنۀ مورد نظر، کوهستانیآب به

دست، فرادست با دشتی با شیب مالیم در پایین

 منتقل موردنظر محل به را آب قنات که از ایرشته

اصلی و ای آباد با مرکزیت باغ کند و پهنهمی

 شکل با گاه کهـپیرامون هایی درمظهرخانه، باغ

 و آزادتر اشکال با گاه و شده طراحی کامالً

 و ـاندیافته استقرار ارگانیک ساختاری از برخوردار

اما نگاهی به منطقه در  مزارع در حاشیۀ منطقه. پهنۀ

دهد که این ساختار تنها در مقیاس خرد نشان می

باغ و عناصر محیطی مشهود نیست. بلکه 

عناصر کالبدی و ش با مظهرخانه، انشینیهم

نحوۀ و  شودشامل میهای انسانی را نیز ساخته

در  کند.سازماندهی میها را آنحضور و ترکیب 

آن، متصل به این نمونه، جلوخان باغ، خیابان 

ها و خیابان، بخشابهای مجاور ها و باغخانه

عناصر کالبدی هستند که متأثر از چشمۀ ها آسیاب

 ،خانۀ آن در مجاورت باغ اصلی منطقهفین و مظهر

 اند.سازمان یافته

 

 های دیگرنگاهی به نمونه -4

دهد که های مشابه نشان میبررسی نمونه

خصوصیات مطالعه شده در مورد منطقۀ فین 

های یادشده منحصر بفرد نیستند و عناصر و ترکیب

های دیگر در نواحی دیگر و در ارتباط با نمونه

قابل مشاهده است. در این تحقیق  های مشابهباغ

های منتخب برای بررسی بیشتر از برخی نمونه

که سه اهت دارند. نخست اینبوجوه با نمونۀ فین ش

نمونۀ مطالعاتی دیگر از نظر موقعیت اقلیمی و 

محیطی، با منطقۀ فین وجوه مشترک دارند. لذا به 
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بیان دیگر هر چهار نمونۀ مطالعاتی در پیرامون 

متکی بر ارتفاعات مشرف بر  رکزی ایران وکویر م

نواحی بیابانی اطراف قرار دارند. عالوه براین، هر 

 شوند. های حکومتی محسوب میچهار نمونه باغ

 

 باغ شاهزاده ماهان -4-1

ماهان و نیز آبادانی آن  جغرافیایی خصوصیات

 همچون هاها و قناتدر سایۀ وجود آب چشمه

. است گرفته قرار توجه دمور تاریخی متون در فین،

در ذکر قراء نزدیک به شهر،  9در جغرافیای کرمان

یاد « آذرماهان»از ماهان به عنوان یکی ازمحدثات 

دارد و بیش از پانصد  وهوایی خوششده که آب

در  .(161: 1831)وزیری کرمانی،  باغ در آن است

قراء حومۀ »نیز در زیر عنوان  11رسالۀ دهات کرمان

اهان اشاره شده است. در این منبع ماهان به م« بعیده

نشان، در هفت فرسخی به عنوان محلی بهشت

کرمان معرفی شده که هزار درب باغ و باغچه در 

 شوند. ساران و قنوات سیراب میآن از آب چشمه

شرایط مطلوب قابل درک از منابع سبب شده 

سلطان حمید »است که در زمان حکومت شاهزاده 

در این  ،بر کرمان و سیستان« ولهیرزای ناصرالدم

شاهزاده  محل باغی ساخته شود که اکنون به باغ

 مشهور است.

کامالً  شاهزاده نقشۀ باغ در ساختار خطی که

های متصل به باغ و عناصر مشهود است، در اندام

)تصویر  خوبی قابل بازیابی استمحیطی آن نیز به

از از جمله این عناصر خیابانی است که ردی  .(1

 1881دهۀ قدیمی  هوایی هایآن در عکس

و در امتداد جلوخان باغ پیداست. به  خورشیدی

و  بخشاب رسد کار ساخت این خیابان کهنظر می

مقبرۀ  باغیک را به  11تیگران مقسم دهکدۀ هایباغ

و سپس از طریق  (3)تصویر  (سید باغ) یقدیم

 انماه شاهزادۀ باغ به خوان بلند و نسبتاً باریکیپیش

 علت ، به(191: 1838 میرفندرسکی،)دهد می پیوند

 که «ناصرالدوله میرزا عبدالحمید» نابهنگام مرگ

 12است. مانده ناتمام بوده باغ بانی

 

 
سازمان )مأخذ:  شودرنگ خیابان ناتمام در این تصویر دیده میتهش؛  1881دهۀ هوایی هایی از عکسبخش -1تصویر

 .(مین میرفندرسکیمحمداو  برداری کشورنقشه
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جاسم  )مأخذ: شرکت عمران و بهسازی شهری، عکاس: 1811در سال  دست باغ شاهزادهسید در پایین مقبرۀباغ -3تصویر

(.غضبانپور

 

واسطۀ بهارتباط جلوخان باغ اصلی با یک باغ دیگر 

یک خیابان و وجود آسیاب و بخشابی در محل 

اری را اتصال خیابان به تیگران، اجزا و ساخت

تر در باغ فین بررسی شد. کند که پیشیادآوری می

و شاهزاده ای از ماهان که به باغ عالوه در پهنهبه

، نزدیک است( 1متصل به آن )تصویر مظهرخانۀ 

و آب، کوهستانی در فرادست، دشتی خشک و بی

قناتی که آب را از باالدست به محدودۀ تیگران در 

تفاوت  خورد.م میرساند به چشمجاورت ماهان می

بارز این مجموعه با نمونۀ قبلی در جدا بودن باغ از 

دست و دوپارگی ساختار محدودۀ زیستگاهی پائین

( که ممکن است علت 11)تصویر است مورد نظر 

آن، تأخر احداث باغ فعلی نسبت به محدودۀ 

 باشد.زیستگاهی 

 

 
 .(1838)مأخذ: میرفندرسکی،  آن بازسازی شده است جلوخان باغ شاهزاده ماهان که اکنون بخشی از -9تصویر
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 1811 دست و دو پارگی ساختار محیطی باغ شاهزاده در عکس هوایی سالزیستگاهی پایینجدایی باغ از محدودۀ  -11تصویر

 .برداری کشور()مأخذ: سازمان نقشه

 

 باغ دولت آباد یزد ـ2ـ4

ی پرشمار هامنابع تاریخی متعددی از وجود باغ

، این تاریخ یزدمطابق کتاب دهند. ر یزد خبر مید

ها و شهر در سدۀ نهم هجری دربردارندۀ باغ

هایی از جمله باغ ؛های بسیاری بوده استباغستان

در اهرستان، باغ گرشاسبی، باغ ساباط، باغ مهتر 

علیشاه فرّاش، باغ طغانشاهی، باغ فیروزی، باغ 

الیستان الدین ترخان، باغ امیرشاهی و باغ شمس

بنابراین باغ  18.(116 -161 :1818)جعفری، 

آباد مشهورترین باغ یزد که دست کم در دولت

های مورد اشاره قامت فعلی خود از تمامی باغ

 متأخرتر است بر چنین بستری شکل گرفته است.

 با آن ارتباط و آباددولت باغ ساختار بازیابی

پیرامون نسبت به دو نمونۀ قبلی با  محیط

روست. از جمله آن که این باغ هایی روبهاریدشو

که در دل  امروز ای جدا و دور از شهرنه در پهنه

های پیرامونی آن واقع است و بنابراین اجزا و اندام

وسازهای بعدی قرار گرفته و تأثیر ساختآن تحت 

 .(11)تصویر  اندتا حدی از بین رفته
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برداری )مأخذ: سازمان نقشه آباد را هم در بر داردای از شهر یزد که باغ دولتدهاز محدو 1881عکس هوایی سال  -11تصویر

 .کشور(
 

که از این باغ در دسترس است  اینامهاما وقف

عناصر متصل و مربوط به باغ را به خوبی شرح 

کم ساختار توان دستدهد و با مطالعۀ آن میمی

ابتدای سدۀ سیزدهم هجری در را اش محیطی

هجری قمری  1212سند که در سال  این در .یافت

 نوشته شده است« آقا سیداحمد اردکانی»توسط 

های موجود در باغ شرح داده شده است. از عمارت

عمارت هشتی واقع در انتهای باغ، عمارت جمله 

واقع در سمت قبلۀ عمارت هشتی و متصل به دیوار 

باغ و عمارتی دیگر در آن سوی عمارت هشتی و 

و  811: 1818)نائینی،  عمارت سمت قبلهمقابل 

(. همچنین این متن به عمارت دو اشکوبۀ 811

سردر و سه عمارت دیگر نزدیک به آن اشاره 

یکی در مقابل سردر و دو عمارت  ؛کرده است

  .(12)تصویر  دیگر در طرفین آن

نامه آمده در شرح عمارت مقابل سردر در وقف

عمارتی است  و یکی از آن عمارات ثالثه،»است: 

که در محاذات عمارت سردر واقع است و یک 

سمت آن به میدان جلوخان سمت خیابان منتهی 

شش میل و  شود و آن خیابانی است به طول پنجمی

پنجاه ذراع که درختان آن سر به فلک عرض چهل

بنابراین  11.(31: 1833الحکمایی، )شیخ...« کشیده 

وخانی به خود از طریق جلعمارت مقابل سردر، 

 در را آن رد که خیابانی طویل مرتبط بوده است

 1311 سال در ژارینوف و پطروف که اینقشه

 .(18)تصویر  دید توانمی نیز اندکرده تهیه میالدی

عالوه بر این، در همین سند و ضمن شرح سومین 

گانه، به خیابانی واقع در های سهعمارت از عمارت

اشاره شده  عمارت سوم )عمارت شمالی(پشت 

است که عمارت مذکور را به عماراتی واقع در 

نامه بنابراین وقف ساخته است.آباد مرتبط میجنت

در روزگار دولت و کند که این باغ روشن می

جالل خود، نه یک خیابان که دو خیابان متصل به 

سردر داشته است؛ موضوعی که بررسی نقشۀ 

تأیید  هم وجود آن را تاریخی ژارینوف و پطروف

 کند. می
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 .)مأخذ: ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردشگری یزد( آباد و عمارات سردر و جلوخان باغباغ دولتدربردارندۀ  محدودۀ -12تصویر

 

 
.(131و136: 1813م توسط ژارینف و پطروف. )مهریار و دیگران،  1311نقشه شهر یزد. برداشت شده در سال  -18تصویر  

 

هایی قابل باغ اصلی، خیابانجلوخان و میدان م

انبار واقع در ابتدای خیابان منشعب از آن، آب

نامه به آن اشاره اصلی و آسیابی که در متن وقف

عناصر کالبدی  11،(863: 1818)نائینی،  شده است

آباد یزد هستند. این عناصر بر پیرامون باغ دولت

ای خشک با کوهستانی در فرادست استقرار پهنه

برخالف دو نمونۀ قبلی در  که . کوهستانیاندیافته

و ارتباط بصری  است ای دورتر از باغ واقعفاصله

اما در تصاویر و  ؛چندانی با باغ اصلی ندارد

جا نیز در اینهای کالن کامالً مشهود است. نقشه

آباد دولتانتقال آب از این نقاط مرتفع به محل باغ 

باغ  نامهمصورت گرفته است که  توسط قناتی

مطابق منابع تاریخی از ادغام چند قنات است و 

دیگر ایجاد شده و استفاده از آب آن پیش از ظهور 

: 1811افشار، ) آباد نهی شده استدر باغ دولت

دهد که باغ مورد نظر این موضوع نشان می .(111
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کند و در قالب یک مظهرخانه ایفای نقش می

عناصر یاد بخشد. عالوه بر محیط خود را سامان می

آباد مزارع و آب قنات دولت وجود به یمن ،شده

. جود داشته استوپیرامون باغ کشتزارهایی نیز 

ای از بازمانده ،محوطۀ نسبتاً وسیع مقابل ورودی باغ

نامه در وقفکه  16های کشاورزی استاین زمین

های هوایی و در عکس ها اشاره شدهبه برخی از آن

ه هستند. در پی تر نیز قابل مشاهدقدیمی

 ،باغپیرامون وسازهای جدید در محدودۀ ساخت

از بین رفته و جای بخش وسیعی از اراضی زراعی 

 اند. دادهها خود را به ساختمان
 

 باغ گلشن طبس ـ2ـ4

طبس که به نام گلشن نیز خوانده شده، شهری 

تاریخی از منطقه خراسان است که در متون 

ه است. در این تاریخی متعددی به آن اشاره شد

انبارها، متون از دژ، بازار، مسجد جامع، آب

)مقدسی،  است های شهر یاد شدهکاریزها و گرمابه

افرادی چون جیهانی، اشارات  .(111: 1861

تا حدودی وضعیت  ، اصطخری و مستوفیحوقلابن

ماهیت  ،هاها و نخلستانوجود باغ طبس را از حیث

ها آن به قناتو وابستگی شهر  آبگرمسیری و کم

از طرفی بررسی ساختار طبیعی  11 .کندروشن می

در این جا نیز همچون فین، دهد که طبس نشان می

تداوم حیات شهر مرهون کوهستان باالدست است. 

در کنار کویر و در  طبس ،هابراساس این بررسی

میان دو کوه نه چندان مرتفع قرار گرفته )امینی، 

عات اطراف در یک ( و نسبت به ارتفا89: 1831

 آب(. 11)همان،  گودی واقع شده است

 شوند،یی که از این کوهستان سرازیر میهاچشمه

شود، به وسیلۀ یک قنات به طرف طبس هدایت می

آید ونگ از زیر زمین بیرون میدر محلی به نام فره

و پس از به راه انداختن تعدادی آسیاب آبی از 

)دانشدوست،  شودانتهای باغ گلشن وارد آن می

(. این آب پس از عبور از این باغ، در 18: 1869

: 1831)امینی،  شودبخشابی به دو نهر تقسیم می

های شمالی و جنوبی شهر را و سپس بخش 13(231

. با وجود ظهور آب در جایی کمی کندسیراب می

باالتر از باغ گلشن، این باغ دروازۀ ورود آب 

ر طبس بوده و قنبر به شه ای به نام چشمۀهچشم

بنابراین خود در نقش یک مظهرخانه بر محیط 

 .(11)تصویر پیرامون اثر گذاشته است

ای از اجزا و ساختار که بخش عمدهبا وجود آن

لرزۀ سال زمینپیرامونی و متأثر از باغ گلشن در 

، با رجوع به منابع شمسی از بین رفته است 1811

تاریخی و تصاویر مربوط به پیش از این تاریخ 

. از توان این ساختار را تا حدودی بازشناختمی

هایی از به یادداشت« دانشدوست»جمله اشاره 

شکل متأخر  دهدنشان می« باشیمیرزا علی منشی»

شهر با خیابانی در میان و دو عنصر ارگ و باغ در 

حاکم وقت « رحسن خانمی»دو سو از اقدامات 

 طبس است.
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 1881عکس هوایی شهر طبس، مربوط به سال و خیابان گلشن در ساختار شهر در  )سمت چپ( نقش باغ -11تصویر

 . برداری کشور()مأخذ: سازمان نقشه خورشیدی

 

میرزا علی که منشی میرحسن خان بوده است 

شرح اقدامات او را به این صورت ثبت کرده است: 

به تنظیمات ملکی پرداخت، در استحکامات وی »

طبس کوشید و حصار طبس را در کمال متانت 

کشید و خندقی عمیق و عریض حفر کرد و ارگی 

رفیع و منیع در سمت جنوبی در نهایت حصانت 

ساخت و میدان جلو شهر و خیابانی در کمال شکوه 

طرح ریخت و باغی در باالی خیابان معروف به باغ 

رده، آب طبس را از آنجا به گلشن احداث ک

تقسیم و وضع مخصوصی دو نهر کرد که یکی 

طرف شمالی شهر و دیگری سمت جنوبی را 

(. شرح 91: 1869)دانشدوست،  «نمایدمشروب می

زمان با ساخت باغ دهد هماین اقدامات نشان می

گلشن خیابانی نیز مقابل آن ایجاد شده است. این 

 1219در « الملکعتصاممیرزا خانلرخان ا»را خیابان 

کرده تری توصیف هجری قمری به طور دقیق

بیرون دروازۀ شمالی شهر، درب دروازه، » است:

میدانی است. بعد از آن به محاذات دروازۀ رو به 

شمال به طول دو هزار و سیصد قدم خیابانی است 

میر حسن »شود به باغی که مستقیم و منتهی می

غ گلشن که درب ساخته است، مسمی به با« خان

باغ و سردر آن روبروی دروازۀ شهر است، اگر 

شب، چراغی آن جا روشن باشد، درب دروازه 

(. این توصیف 98: 1869، همان) «شوددیده می

دهد که این خیابان طویل، باغ را به دروازۀ نشان می

 ساخته است. مرتبط میتاریخی درون حصار شهر 

بس در عالوه بر این قطعه شعری در وصف ط

دست است که به گفتۀ دانشدوست به اوایل قرن 

چهاردهم هجری مربوط است و وضعیت باغ را 

شعر با  19.کندبازنمایی می 1811پیش از زلزلۀ سال 

توصیف منظر طبس در فصل بهار و یادآوری 

وصف با شود و کوهسار و چشمۀ قنبر آغاز می

. یابدبیابان طبس، و اشاره به دو آسیاب ادامه می

به  ،مانندی باغ گلشنسپس ضمن شرحی از بی

و  پردازدهای طبس مییادآوری برخی دیگر از باغ

که کیفیتی همچون  کندارائه می ی راخیابان تصویر

شده و متون تاریخی بررسی. تفرجگاه داردیک 

نشان ( 11ش )تصویر  1881 تصاویر هوایی سال

 دهد که این شعر، اجزای پیرامونی باغ گلشن رامی

درستی برشمرده است. کیفیت اتصال خیابان به  به

میان این  ۀسردر و وجود جلوخانی به عنوان واسط

در قطعه ، 1881عکس هوایی سال عالوه بر دو 
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که « غالمرضا ریاضی»عکسی از آلبوم 

ارائه کرده است، قابل دریافت است. « دانشدوست»

جا نیز همچون دهد که در ایناین تصویر نشان می

های قبلی عمارت سردر و جلوخان آن اجزاء نمونه

ارتباط  محیط پیرامونمهمی هستند که باغ را با 

 .(16و  11)تصاویر  دهندمی

 
 

را  باغجلوخان  ،شود که بدنۀ اصلیدیده می .سردر باغ گلشن -11تصویر

 (1869دهد )مأخذ: دانشدوست، تشکیل می
به  اتصال جلوخان باغ از طریق میدانی -16تصویر

ش  1881خیابان طبس براساس عکس هوایی سال 

 برداری کشور(.سازمان نقشه )مأخذ:

 

ت و نشینی پهنۀ خشک و بیابانی با ارتفاعاهم

های جاری از آن با قنات به هدایت آب چشمه

ها در پیرامون ای از باغدست، وجود مجموعهپایین

کم در عکس هوایی باغ اصلی و خیابان، که دست

مشهود است، بار دیگر  (11ش )تصویر  1881 سال

کند که یا هایی را تداعی میساختار محیطی باغ

اند و یا نزدیک به مظهر یک خود مظهرخانه بوده

اند. در این جا نیز پهنۀ دربردارندۀ قنات قرار داشته

مند از آب چشمه، با پهنۀ بیابانی باغ اصلی و بهره

روع حیات پیرامونی خود در تضاد است و نقطۀ ش

 شود.تلقی می

 

نگاهی به : هادر نتایج و یافته بحث -5

   های استقرارگستره

های مورد مطالعه، تر اشاره شد که محدودهپیش

با  واند ی واقع شدهنآب و بیابادر سرزمینی کم

برخی هایی در باالدست ارتباط دارند. در کوه

آباد، ارتفاعات مورد باغ دولتها همچون نمونه

ث در فاصلۀ بیشتری قرار دارد و ممکن است بح

ارتباط بصری چندانی میان باغ و کوهستان وجود 

های نداشته باشد و یا تغییرات در محدوده

رنگ کرده این ارتباط بصری را کم ،باالدست

 ،و گلشن شاهزاده فین،های باغباشد. اما در 

کوهستان مشرف به دشت، عالوه بر اینکه 

رد نیاز است، در منظر ایجاد کنندۀ آب موتأمین

. یز نقشی مستقیم و تأثیرگذار داردشده توسط باغ ن

کوهستان و منابع آبی آن از  ،در هر چهار نمونه

طریق قنات با باغ و محدودۀ پیرامون آن ارتباط 

که در  عالوه بر کوهستان و بستر بیابانی یابد.می

های مطالعاتی حضور دارند، الزم است شکل نمونه

تری طور دقیقحوۀ حضور سایر عناصر را بهو ن

 بررسی کرد. 
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های اجزاء و عناصر درون پهنه -1-5

 مطالعه شده 
، اجزاء و های بررسی شدهدر هرکدام از نمونه

باغ اصلی،  برشمرد؛توان عناصر مشترکی را می

ای از مجموعههای آبی مرتبط با آن، قنات و سازه

ها و خانه های زراعی،های دیگر، زمینباغ

ترین این ها، جلوخان باغ و خیابان از مهمباغخانه

 عناصر هستند. 

در نمونۀ فین، براساس عکس هوایی سال 

دهد، باغ که شکل اصیل منطقه را نمایش می 1868

اصلی در باالترین بخش منطقۀ  عنوان باغفین به 

شده قرار دارد و جز مظهرخانه و یکی دو باغ آباد

عنصر مهم دیگری در محدودۀ باالتر متصل به آن، 

ها، دهی سایر باغ. سازماننیستقابل مشاهده  از باغ

ها نیز با مرکزیت باغ اصلی باغمزارع و خانه

صورت گرفته است. به طوری که بر گِرد آن، 

ها با نظم درونی نسبتاً بیشتر قرار ای از باغحلقه

اند و با حرکت از مرکز به حاشیۀ منطقۀ گرفته

شده، از این نظم و همچنین از تراکم بادآ

و استه شده شده کشده و ساختههای کاشتهمحدوده

های مزروعی زمینآن دسته از حد نهایی آن به 

 .های خشک قرار داردکه در جوار زمین رسدمی

های زراعی و خشک دقیقاً قابل این مرز میان زمین

. محدودۀ مقابل سردر باغ، تشخیص است

دۀ جلوخانی بوده است و خیابان متصل کننتعریف

به آن براساس تصریح ضرابی و نقشۀ گیرشمن تا 

باغ کهنه امتداد داشته و پس از این باغ ادامه نیافته 

عناصر یادشده در سطح منطقه را  11تصویر است. 

 دهد. نشان می

 

 
      آب های پیرامون و مرتبط باای از باغباغ فین، مسیر قنات، مجموعه -11تصویر

ها، مزارع، جلوخان باغ و خیابان متصل به آن در عکس باغچشمۀ سلیمانیه، خانه

سازمان  های هواییعکس بر اساس ،ش )مأخذ: نگارندگان1868هوایی سال 

 برداری کشور(.نقشه
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بندی در مورد باغ شاهزاده، همین اجزاء با ترکیب

قی شود. این باغ نیز مرکز منطقه تلمتفاوت دیده می

ای که در شود؛ هر چند نوع مرکزیتش با گونهمی

جا باغ اصلی فین مشخص شد، تفاوت دارد. در این

ای هایی که جملگی از سرچشمهمجموعۀ باغاز 

شوند، جدا و مستقل است و مشترک آبیاری می

کالبدی صورت بنابراین مرکزیت آن بیش از اینکه 

. ردمی یا کارکردی و سیاسی داوبارِ مفهداشته، 

اگرچه اطالعات ما از باغ سید در میانۀ فاصلۀ باغ 

شاهزاده تا منطقۀ تیگرانِ ماهان ناچیز است، اما آن 

شده قرار دارد. سایر باغ هم بیرون از منطقۀ آباد

تر از های پرشمار همه در منطقۀ تیگران و پایینباغ

را  هااند و خیابان، مجموعۀ آنبخشاب قرار گرفته

در نظر کرده و یا شاهزاده متصل می به جلوخان باغ

. شکل و ترکیب این ساختار در بوده که چنین کند

 نشان داده شده است. 13تصویر 

 

 
)مأخذ: نگارندگان، بر اساس ش  1811سال  باغ شاهزاده، باغ و منطقۀ تیگران و عناصر مختلف در عکس هوایی -13تصویر

 برداری کشور(.های هوایی سازمان نقشهعکس

 

آباد اگرچه عناصر وابسته و در مورد باغ دولت

مرتبط با باغ از طریق متون تاریخی به خوبی قابل 

شناخت است، اما تفاوت در ابعاد توسعۀ یزد نسبت 

 دشوارارائۀ تصویری روشن را  ،هابه سایر نمونه

فاصلۀ باغ تا کوهستان بیشتر جا در این کند.می

پیماید. خود میتری را است و قنات مسیر طوالنی

های آن و تری دارد و برخی بخشباغ ابعاد وسیع

های پیرامونی های بالفصل و باغهمچنین محدوده

اند. با وساز رفتهتخریب شده و یا زیر ساخت آن

و  1881وجود این، دقت در عکس هوایی سال 

توجه به متون تاریخی، وضعیت را تا حد قابل 

های پیرامونی از کند. اگرچه باغقبولی روشن می
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عکس در برخی مزارع کشاورزی  میان رفته اما

اند. میدان جلوخان و دو خیابان قابل شناسایی

مرتبط با باغ نیز که از کیفیت منظری برخوردار 

اند به عنوان بخشی از ساختار موردنظر در این بوده

 .(19)تصویر  دنشومحدوده تلقی می

   

 
متفاوت و با تراکم زیاد، جلوخان آن و  های سکونتگاهیهای زراعی پیرامون آن، منطقهحدودهآباد با مباغ دولت -19تصویر

)مأخذ: ش  1881اند بر روی عکس هوایی هایی که به احتمال فراوان خیابان و میدان و چیزهایی از این دست بودهدیگر محدوده

 برداری کشور(.های هوایی سازمان نقشهنگارندگان، بر اساس عکس

 

باغ گلشن نمونۀ دیگری است که عناصر یاد 

شده را به خوبی و در مقیاس یک شهر کوچک 

داراست. کوهستان در باالدست، قناتی که آب را 

ساختاری خطی که یک رساند، میدست به پایین

خیابانی که و قرار گرفته باغ گلشن بر ابتدای آن 

طبس و یا شهر باغ را به نقطۀ مهمی همچون ارگ 

کند، مشابه ساختاری است که متصل می محصور

 ،با این تفاوت که در این نمونهدر فین دیده شد. 

ای دورتر و خارج از نقطۀ انتهایی خیابان در فاصله

و ساختار  قرار داردهای پیرامون باغ اصلی حلقۀ باغ

های پیرامون باغهای سکونتی و خانهعالوه بر باغ

مچون ارگ از یک سکونتگاه متراکم هخیابان، 

برخوردار است. بازشناسی این ساختار از نیز طبس 

های هوایی قدیمی به خوبی ممکن خالل عکس

. هر چند با وجود تغییرات وسیع (21)تصویر  است

های اخیر ناشی از رشد شهر و همچنین زلزلۀ دهه

، تصویرهای امروزی هم 1811ویرانگر سال 

ها وتدهند. این تفاچارچوب یادشده را نمایش می

پذیری ساختار مورد دهندۀ انعطافتواند نشانمی

  .بحث باشد
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تمام طول  شود وی که از جلوخان آغاز میخیابان ، سردر و جلوخان باغ و21شهرمظهرخانه و بخشاب  به مثابۀباغ گلشن  -21تصویر

 کشور( برداریهوایی سازمان نقشههای )مأخذ: نگارندگان، بر اساس عکسکند تا به دروازۀ ارگ متصل شود شهر را طی می

 

های ساختار فضایی مشترک در پهنه -2-5 

 مطالعه شده 

 شدهمطالعه هایپهنهدقت در ساختار فضایی 

هایی جزیی رغم وجود تفاوتدهد علینشان می

توان ها، مینشینی آنمیان عناصر و کیفیت هم

های مورد بحث یافت ساختاری مشترک میان نمونه

ها ی برای سازماندهی عناصر و اجزای آنو الگوی

. نخستین وجه اشتراک، استقرار کرد تعریف

ای است که دور یا نزدیک بر درون پهنه هانمونه

کوهی استوار شده و در دامن آن استقرار یافته 

یزرع لم؛ در حالی که در جوار آن اراضی است

و بخشی از بستر  اندطور وسیعی قابل مشاهده بودهبه

ترین مهم. انددادهو مجموعۀ مرتبط را شکل می باغ

این موقعیت، تأمین آب از کوهستان و دستاورد 

از طریق قنات دست های پایینانتقال آن به محدوده

مسیر قناتی که آب را به محل مظهرخانه و یا  .است

های آبی مرتبط ازجمله به همراه سازه آوردباغ می

 ندستهر دیگری صاعن انبار و آسیاببخشاب و آب

باغ اصلی، محدودۀ ها مشترک است. میان نمونهکه 

های ها، محدودۀ زمینباغو خانه ی دیگرهاباغ

زراعی، جلوخان و میدان، خیابان و عنصری ثانوی 

که خیابان ممکن است به آن اتصال یابد، نیز 

های مورد همگی عناصری است که در تمام نمونه

چگونگی  .(1 جدول) خوردبررسی به چشم می

و کیفیت گسترش آن در پهنۀ  ترکیب این عناصر

مند نشان به صورت انتزاعی اما قاعده مرتبط را

  دهد.می

های تمام اجزای منتزع از پهنهها، در این ترسیم

اند. یادشده در درون یک چهارگوشه ترسیم شده

در صورت  ـهای مستقل و مشخصباغ و مظهرخانه

انتزاعی با خطوط پیرامونی خود  با ساختاری ـوجود

نمایش داده شده است. چند محدودۀ بدون شکل 
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های دهندۀ سطوح مربوط به محدودههندسی نشان

« کشتزارها»و « هاباغ»، «هاباغها و خانهخانه»استقرار 

های در عکس هاهستند که بر اساس شکل آن

اند و از های مرجع ترسیم شدههوایی و یا نقشه

پوشانی که معموالً با هم هم هادرونی آن هایبخش

. سایر عناصر با نظر شده استنیز دارند، صرف

برداشت از شکل واقعی آنها با خطوط مستقیم 

اند و تالش شده است تا عوارض نمایش داده شده

تصویرهای طبیعی نیز تا حدی مشخص شود. این 

شده، برداشتی بسیار کلی از روابط یانتزاعیِ بازساز

 .ها استچیدۀ درون محدودهپی

 

 
برداری های هوایی سازمان نقشه)مأخذ: نگارندگان، بر اساس عکسمحیطی در چهار نمونۀ مورد بررسی  ترکیب عناصر -1 جدول

 کشور(.

 باغ گلشن، طیس آباد، یزدباغ دولت باغ شاهزاده، ماهان باغ فین، کاشان

سه محدودۀ تو در تو: مسیر قنات، 

خیابان، محدودۀ  جلوخان و

و « هاباغ»، «هاباغها و خانهخانه»

ای از بیابان که به در پهنه« مزارع»

های در برگیرندۀ کوه دندانه کوه

 متکی هستند. 

   تصویر براساس عکس هوایی سال 

و با توجه میالدی(  1931) 1868

)از باال به  نیزم بیبه جهتِ ش

 .شده است می( ترسنیپائ

ه خیابان: باغ چهارگوشۀ مماس ب

مقسم  ،سید در پایین تصویر

تیگران، مسیر قنات، جلوخان و 

و « هاباغ»خیابان و دو محدودۀ 

ای از بیابان ، نیز در پهنه« هاخانه»

 در انفصال کامل از باغ اصلی 

تصویر بر اساس عکس هوایی 

میالدی( و  1963)1811سال 

عکس هوایی مربوط به دهۀ 

 بیشو با توجه به جهتِ  1811

 می( ترسنی)از باال به پائ نیزم

 .شده است

آباد، جلوخان، میدان باغ دولت

و شکل و جهت احتمالی 

ها )یکی در پائین و خیابان

دیگری در سمت چپ (. به 

دلیل توسعۀ شهر ترسیم محدودۀ 

زراعی میسر نیست. در محدودۀ 

ها باغسکونتیِ متصل به باغ، خانه

های وسیع به صورت حیاط

تصویر براساس عکس  هستند.

 1916) 1881هوایی سال 

میالدی( و با توجه به جهتِ 

شیب زمین )از باال به پائین( 

 .شده است میترس

باغ گلشن، جلوخان، خیابان 

گلشن و ارگ طبس با میدان 

، «هاخانه» ۀمحدود مقابل آن و

« مزارع»و « هاباغها و خانهباغ»

تو در تو  به صورت سه محدودۀ

 از بیابان مجاور کوه ایپهنهدر 

نشان داده شده است. تصویر 

براساس عکس هوایی سال 

های نقشۀ شهر و باغ»و  1881

)کتاب طبس شهری که « طبس

و با توجه های طبس(  بود، باغ

)از باال به  نیزم بیبه جهتِ ش

 .شده است می( ترسنیپائ
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 گیرینتیجه -6

دهد که در های این مقاله نشان میبررسی

های یاسی کالن، پهنۀ دربردارندۀ باغمق

آب با کوهستانی بیابانی خشک و کم ای،مظهرخانه

در فرادست و مسیر قناتی است که آب را از 

در  کند.ست هدایت میدکوهستان به پایین

های مورد بررسی در این مقاله، در محل ونهمن

هایی باغ ،ظهور آب قنات یاد شده بر روی زمین

که عالوه بر محیط داخل، پهنۀ  است شکل گرفته

 .شان نیز شکل و ساختار قابل شناسایی داردبیرونی

کم پیرامون چهار دست ،هامطالعۀ نمونهبراساس 

 ها اجزا و عناصراز این باغ شدهۀ مطالعهنمون

خیابان و  جلوخان، میدان یاارد؛ وجود د یمشخص

ها و انبارها، بخشاببناهای مرتبط با آب نظیر آب

ها از جملۀ این عناصر هستند. عناصر یاد یابآس

متمایز از  مورد بررسیشده در هر یک از چهار باغ 

دیگری است. به عنوان نمونه جلوخان در باغ فین، 

آباد، در ترکیب فضایی خرد است؛ اما در باغ دولت

تری گانۀ سردر صورت مفصلهای سهبا عمارت

هستند و در یابد. سایر اجزاء نیز به همین صورت می

عین داشتن ماهیت یکسان، از حیث ظاهر با هم 

های این پژوهش روشن هایی دارند. یافتهتفاوت

در پیرامون  موجودعناصر تشابه کند که تنها می

مطرح نیست؛ بلکه طرز ای های مظهرخانهباغ

مشابه ن عناصر با یکدیگر نیز نشینی و ترکیب ایهم

معینی وی و الگگویی همگی از ساختار  است.

 هادر برخی نمونهاین ساختار کنند. پیروی می

و گاه  شودشامل میگسترده است و پهنۀ وسیعی را 

بر  تری را درکوچکاست و محدودۀ  ترردخُ

دقیقاً ها در همۀ نمونه این ساختار. از سویی گیردمی

بسته به موقعیت و نیازها تغییراتی  و یکسان نیست

اما در هر صورت طرح  است. ها ایجاد شدهدر آن

مشابه و مشترک است و یک ساختار ها کلی آن

، باغ در ساختار یاد شدهکند. مشخص را تداعی می

کند یا به اصلی که خود نقش مظهرخانه را ایفا می

ای کانونی و نقطهبسیار نزدیک است، در  مظهرخانه

مسلط بر عرصۀ دربرگیرندۀ ساختار مورد نظر و 

از دیگر اجزای پهنه ن قرار دارد. عناصر وابسته به آ

های مجاور و نزدیک به باغ اصلی باغ توان بهمی

ای در میان دارند و که گاه فضاهای ساخته شده

شوند اشاره کرد. عالوه بر این باغ تلقی میخانه

های زراعی اجزای دیگری ها و زمینها، باغباغخانه

 هستند که در فواصلی دورتر از باغ اصلی و در

حاشیۀ پهنۀ مورد نظر و طرفین خیابان استقرار 

از طریق سردر و جلوخان  باغ اصلی خود اند.یافته

 خیابان و سپس به واسطۀ یابدبا بیرون ارتباط می

به بنایی در جلوخان یا میدان مقابل آن متصل به 

یا تا موقعیتی مشخص امتداد  رسددست میپایین

ها و بارها، بخشابناچون آب. سایر اجزا همیابدمی

در امتداد خیابان و در ارتباط با آن نیز ها آسیاب

اگرچه کل در مقیاسی وسیع، محدوده  قرار دارند.

ها و مزارع پیرامون و بیشتر از پهنۀ باغرا شکل خود 

کند، در مقیاسی کنارهم قرارگیری آنها کسب می

ریزتر خیابان و عناصر متصل به آن شکل قابل 

اختار محیطی عمدتاً خطی را نمایان فهمی از یک س

این بررسی، شناختی نسبی از  حاصلسازد. می

های باغکم برخی دستمحیط پیرامون و قلمروی 

 ایبرتواند می و مند از آب قنات استرسمی بهره
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. به کار آید ییهاباغ درک بهتر ما از چنین

پذیری ساختار محیطی شناسایی شده در این تعمیم

موضوعی است که از حدود  ،هایر باغپژوهش به سا

با  های آتیدر پژوهش این نوشتار خارج است و

 ی رسمی وهااز باغ یهای بیشتربررسی نمونه

مند از آب قنات بهرههایی که باغدیگر  غیررسمی و

 شود.مشخص میآن هستند،  زو یا ج

 
 هانوشتپی

 

ها؛ ها و الگوها؛ مهوش عالمی، باغ ایرانی: انواع و شکلصفویه: گونههای دورۀ برای اطالعات بیشتر نک: مهوش عالمی، باغ .1

 اول تهماسب شاه دوران شاعر نویدی، بیگ عبدی های منظومه در صفوی های باغ و ها کاخ و دولتخانه توصیفاحسان اشراقی، 

 پور، منظر باغ، فصل سوم.حمیدرضا جیحانی و مریم رضایی و

؛ مهوش عالمی، رابطۀ باغهای شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهرو شیراز نک: مهوش عالمی،  برای اطالعات بیشتر اصفهان .2

 نک:و همچنین برای تبریز و قزوین ؛ های حکومتی و شهر در شیراز دورۀ صفویباغ
Sussan Babaie, Isfahan and its Palaces. 
Maria Szuppe, Palais et Jardins. 

3. Pascal Coste 

4. Maxime Siroux 

5. Roman Ghirshman 

6. Meyron Bement Smith 

 .11نک: عبدالرحیم ضرابی، تاریخ کاشان، ص .1

توسط فایق توحیدی تهیه و ضمیمۀ پروندۀ ثبتی باغ خورشیدی  1811این تصویر که حاصل یک بررسی میدانی است، در سال  .3

 فین شده است.

 .32بوده است. نک مقدمۀ باستانی پاریزی، جغرافیای کرمان، ص  هجری قمری 1298و  1291های تألیف کتاب میان سال .9

کند. کتابی است یاد می محمدابراهیم باستانی پاریزی از این متن به عنوان جزئی از کتب کتابخانۀ استاد علی اصغر مهدوی .11

صفحه و تقریباً در همان روزگاری نوشته شده است که جغرافیای وزیری  111بدون عنوان در باب دهات استان کرمان و شامل 

 .811تحریر یافته است. نک: توضیحات محمد ابراهیم باستانی پاریزی در ابتدای متن مذکور در داخل جغرافیای کرمان، ص 

)بردسیری(، از آبِ تیگران ماهان نام برده شده است. نک: میرمحمد  ۀ کرمان تألیف میر محمد سعید مشیزیدر تذکرۀ صفوی .11

 .111سعید مشیزی، تذکرۀ صفویۀ کرمان، ص 

 ،«فرمانفرما الدولهنصرت» شاهزاده استدعای حسب بر هشت، و نود دویست و هزار سنۀ در کرمان، تاریخ کتاب مطابق .12

 در «ناصرالدوله شاهزاده» و( 629: 1811 کرمانی، وزیری) شد منصوب کرمان حکومت به «ناصرالدوله زایشاهزاده حمید میر»

 .(681: 1811 کرمانی، وزیری) گذشت در خود حکومت یازدهم سال

 .116تا  161تر نک: جعفربن محمدبن حسن جعفری، تاریخ یزد، ص برای اطالع از فهرست دقیق .18

نامه نک: ایرج افشار، یادگارهای یزد: معرفی ابنیۀ تاریخی و آثار شدۀ دیگری از وقفنسخۀ ویرایش برای اطالعات بیشتر و .11

 باستانی جلد دوم.

و از جمله مبانی مستحکمۀ آن معمارسرای اقتدار کاروانسرائی است که سمت مالحقت و مصاقبت بر آن مصنعه و طاحونه » .11

غان و آذربایجان و نظایر روانان اصفهان و کاشان و طهران و قزوین و سمنان و داماند و محط رحال کادارد، خارج شهر فرموده

گشایند و به تجرع باشد. کاروانانی که رحل توقف در آن میباشد و با آن طاحونه و مصنعۀ مزبوره در یک محل واقع میآنها می

http://www.4shared.com/account/file/98640440/3de6ff3c/baghhaye_shahi.html
http://www.4shared.com/account/file/98640440/3de6ff3c/baghhaye_shahi.html
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، روان پاک بانی سعادت مبانی را به طلب هزاران گردندانبار آن مسکن آتش عطش درون و غلیل سینۀ سوزان میزالل صافی آب

 .   863نک: محمدجعفر بن محمد حسین نائینی، جامع جعفری، ص  «نمایند.از درگاه حضرت قدس خالقیت شاد میهزار مغفرت 

 شاید همسأل این. است کرده حفظ را خود موجودیت همچنان آن، سردر و باغ اصلی محور بر منطبق باقیمانده وسیع مستطیل .16

 اند.رفته ساز و ساخت زیر همگی امروزه که دارد آن وقفی اطراف هایسایر محوطه با محدوده این ماهوی تفاوت از نشان

ابواسحق ؛ 131االرض، ص ؛ ابن حوقل، صوره111العالم، ص جیهانی، اشکالبرای اطالعات بیشتر نک: ابوالقاسم بن احمد  .11

 .113مستوفی، تاریخ گزیده، ص ؛ حمداهلل 216ص ابراهیم اصطخری، مسالک و ممالک، 

کند و های سمت شمال خیابان را آبیاری میها و باغ، زمین«بازگ»دهد که یکی از نهرها به نام امینی در ادامه توضیح می .13

نود و دو سهم  کند. مجموعۀ آب نهرین طبس به نوزده هزار و نهصد وبه سمت جنوب خیابان حرکت می« اچّه»دیگری به نام نهر 

سهم از آب طبس  6111اد ها تعلق دارد و تعدمالکیت رسمی عمدتاً به خرده مالکها با سند شود که این سهم)یا فنجان( تقسیم می

و  231باشد که باید بر اساس نظر واقف به مصرف برسد. نک: محمود امینی، جغرافیای تاریخی شهرستان طبس، ص موقوفه می

236. 

 ت قطعه شعر یادشده چنین است: برخی ابیا .19

 فصل نوروز و گل و الله ز کهسار خوش است/ چشمۀ قنبر و آب از دهن کار خوش است»

 ما چنین معجزه دیدیم در این کوه و کمر/ نعرۀ شیر خدا حیدر کرار خوش است

 در بیابان که دگر آب و گلی پیدا نیست/ آسیابان دو دندان پر از بار خوش است

 ندارد به جهان مانندی/ گل نارنج و ترنج جمله به خروار خوش استباغ گلشن که 

 باغ عباسقلی خان و دگر باغ رشید/ پس دیوارۀ او بیشۀ نیزار خوش است

 به خیابان چو رسیدی تک و تنها تو مرو/ که خیابان طبس همره دلدار خوش است

 وش استدم دروازه که طاقش به خراسان طاق است/ سر کنگارۀ او توپ شرربار خ

برای متن کامل شعر نک: یعقوب  «چو به بازار رسیدی کمی آهسته برو/ آب سرد و خنک و چشمۀ عطار خوش است ...

 . 11های طبس، ص دانشدوست، طبس شهری که بود، باغ

  

 منابع

 االرض. ترجمۀ جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. (. صوره1811ـ ابن حوقل. )

های عبدی بیگ نویدی، شاعر دوران شاه های صفوی در منظومهها و باغخانه و کاختوصیف دولت(. 1831ـ اشراقی، احسان. )

 .13-11(، 63) 21. فرهنگ، ویژۀ تاریخ، تهماسب اول

 (. مسالک و ممالک. به کوشش ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1811ـ اصطخری، ابواسحق ابراهیم. )

 (. یادگارهای یزد: معرفی ابنیۀ تاریخی و آثار باستانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1811ـ افشار، ایرج. )

 (. جغرافیای تاریخی شهرستان طبس. یزد: نیکوروش. 1831ـ امینی، محمود. )

 .283ـ فهرست آثار ملی ایران، پروندۀ ثبت باغ فین به شمارۀ 

 به کوشش ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. (. تاریخ یزد.1818ـ جعفری، جعفر بن محمد. )

 (. منظر باغ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشگاه کاشان.1896پور. )ـ جیحانی، حمیدرضا و مریم رضایی
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قات فیروز منصوری. مشهد: العالم. ترجمۀ علی بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلی(. اشکال1863ـ جیهانی، ابوالقاسم بن احمد. )

 نشر، انتشارات آستان قدس رضوی.شرکت به

 .28(. مقالۀ پیوست نشریۀ گزارش ماه )نشریه داخلی سازمان میراث فرهنگی(. گزارش ماه. شماره 1831ـ حسنعلیان، داود. )

 های طبس. تهران: سروش. (. طبس شهری که بود، باغ1869ـ دانشدوست، یعقوب. )

 (. باغ گلشن )در کتاب باغ ایرانی، حکمت کهن، منظر جدید(. تهران: موزۀ هنرهای معاصر.1838عقوب. )ـ دانشدوست، ی

ش  1جلد ، ماری ایرانمطالعات مع. باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین(. 1891پور، مریم و هما ایرانی بهبهانی. )ـ رضائی

9، 1-28. 

 (. کاشان قدیم به روایت تصویر. کاشان: سوره تماشا.1891ـ ساروخانی، زهرا. )

آباد یزد. تهران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه قنات دولتنامۀ (. اسناد معماری ایران، دفتر اول؛ وقف1833الحکمایی، عمادالدین. )ـ شیخ

 «.متن»و نشر آثار هنری 

 (. تاریخ کاشان. به کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.1813ـ ضرابی، عبدالرحیم کالنتر )سهیل کاشانی(. )

(. 1)شماره پیاپی  8دوم، ش ها و الگوها. ترجمۀ محسن جاوری. صفه، سال های دورۀ صفویه: گونه(. باغ1831ـ عالمی، مهوش. )

 .91ـ12

المللی باغ های حکومتی و شهر در شیراز دورۀ صفوی. مجموعه مقاالت نخستین همایش بین(. رابطۀ باغ1896ـ عالمی، مهوش. )

 ایران، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

 .18و  12ش ، معماری و شهرسازی . های شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهرباغ(. 1811ـ عالمی، مهوش، )

 الدین تهرانی. تهران: توس. (. تاریخ قم. به تصحیح جالل1831ـ قمی، حسن بن محمد. )

 صغر کریمی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.(. سیلک کاشان. ترجمۀ ا1819ـ گیرشمن، رومن. )

 (. تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوائی. تهران: امیرکبیر.1862بکر بن احمد بن نصر. )ـ مستوفی قزوینی، حمداهلل بن ابی

باستانی پاریزی. (. تذکرۀ صفویۀ کرمان. مقدمه و تصحیح و تحشیۀ محمدابراهیم 1869ـ مشیزی )بردسیری(، میر محمد سعید. )

 تهران: علم.

االقالیم، جلد دوم. ترجمۀ علینقی منزوی. تهران: مؤلفان و التقاسیم فی معرفه(. احسن1861ـ مقدسی، ابوعبداهلل محمد بن احمد. )

 مترجمان ایران.

الت نخستین همایش (. معرفی پروژۀ باغ شاهزاده ماهان، در کتاب مجموعه مقا1896زاده. )ـ مهربانی، کاوه و سارا مهرعلی

 المللی باغ ایرانی، به کوشش فریار جواهریان و فاطمه حیدری، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. بین

(. اسناد تصویری شهرهای ایرانی در دورۀ قاجار. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و سازمان میراث 1813ـ مهریار، محمد و دیگران. )

 فرهنگی کشور.

های اسالمی، معماری، طبیعت و مناظر، به کوشش آتیلیو پتروچیولی، ترجمۀ ها؛ در باغمهوش. باغ ایرانی: انواع و شکل ـ عالمی،

 ، انتشارات روزنه.1892مجید راسخی، 

 .18ـ1، 1831(، بهار 8) 1شهر، دوره (. باغ در مفهوم باغ. هفت1831ـ میرفندرسکی، محمدامین. )

 (. باغ شاهزاده )در کتاب باغ ایرانی، حکمت کهن، منظر جدید(. تهران: موزۀ هنرهای معاصر.1838ـ میرفندرسکی، محمدامین. )

(. جامع جعفری)تاریخ یزد در دوران نادری، زندی و عصر سلطنت 1818«. )طرب»ـ نائینی، محمد جعفر بن محمد حسین 

 فتحعلیشاه(. به کوشش ایرج افشار، تهران: انجمن آثار ملی. 

 .112ـ98. 1891. پاییز 11آباد یزد. اثر، ش (. باغ دولت1891اهلل. )ذات زاد،ـ نیک
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http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1014-fa.pdf
http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?mag_id=10&slc_lang=fa&sid=1
http://jias.kashanu.ac.ir/browse.php?mag_id=10&slc_lang=fa&sid=1
http://www.4shared.com/account/file/98640440/3de6ff3c/baghhaye_shahi.html
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