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چكیده
باغ عباس آباد نطنز از باغ های به جامانده از قرن یازدهم هجری )مقارن با دورۀ صفوی( است. این باغ 
باغ های  با محیط پیرامون و موقعیت ساختاری اش، نموِد متفاوتی در میان  اثری است که در پیوند 
شاهی دارد، تا آنجا که  قرارگیری آن در منطقۀ ییالقی نطنز و دامنۀ کوه کرکس از وجوه برجستۀ 
آن به لحاظ منظری به شمار می آید. پژوهش پیِش رو تالشی در جهت بازنمایی ساختار اولیۀ این 
باغ با استناد به گزارش های علمی، متون و اسناد تاریخی موثق و مطابقت با گونه های مشابه است. 
یافته هایی که در حوزۀ این مطالعه به  دست  آمده است در راستای شناخت گونه ای از باغ های ایرانی 
به ساختار  این مطالعه، نگرش  از رویکردهای  بر واقعیت های موجود می باشد. یکی  است که مبتنی 
را  این نگرش مجموعۀ عباس آباد  از آن می داند ـ است.  باغ را جزئی  کلی مجموعۀ عباس آباد ـ که 
به  مثابه منظومه ای در تعامل با بستر شکل گیری اش می بیند. افزون بر این، هدف از بررسی چنین 
موضوعی، نگاه دقیق تر به یکی از باغ های خارج از شهر و منزلگاهی است. خوانش زمینۀ پیدایش اثر، 
به نمودارشدن ساختارهای ارزشمندی که در پیوند با باغ شاهی قرار می گرفتند، منجر شد. اجزایی 
همچون معدن سرب و روی، آثاری از قبرستانی قدیمی و سکونت گاه نخستین را می توان از یافته های 
این پژوهش دانست. در حیطۀ عناصر معماریانه نیز وجود مکان اقامتِی ساباط در مجاورت باغ محرز 

شد. همچنین در روند تحقیق، شناسایی گیاهان اصیل و نظام آبیاری باغ مد نظر قرار گرفته است.

واژه های کلیدی
باغ عباس آباد، نطنز، دورۀ صفوی، باغ ایرانی.
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مقدمه
ــیاری با عملکردهای متنوع پدید  در دورۀ صفویه، باغ های بس
ــتر شکل گیری شان بوده  آمده اند که طرح اندازی آنها پیرو بس
ــاهی اطراف اصفهان به سبب مزیت  است. پیدایی باغ های ش
نزدیکی به پایتخت شاه عباس اول و نیز ویژگی های تفرج گاهی 
ــوۀ متفاوتی از  ــر بیان و جل ــه از این منظ ــت ک آنها بوده اس
»باغ های برون شهری« را به لحاظ ویژگی های عملکردی شان 
ــه وجود آورده اند. در این میان ناحیه نطنز خود مقصدی به  ب
ــیر و شکار پادشاهان صفوی بوده است و همین امر  منظور س
ــلطنتی چون عباس آباد، تاج آباد، و  زمینۀ پیدایش باغ های س
باغ حرم یا خرمـ  که تفرج گاه تابستانی زنان خاندان سلطنتی 
ــت. باغ عباس آباد نطنز بی شک یکی  بود ـ را فراهم آورده اس
ــت.  از منحصربه فردترین طرح های ماندگار دوران صفوی اس
ــه ای به همین نام  ــاه عباس اول در قری ــن باغ، در دورۀ ش ای
ــده است. در این دورۀ تاریخی با توجه به ثبات  بنیان نهاده ش
ــبب اهمیت ذخایر غله و تقاضای  ــاورزی به س ــی، کش سیاس
ــهر در این منطقه رونق و توسعه می یابد. بنا بر این شاکلۀ  ش
ــرد اقتصادی  ــوان متأثر از کارک ــا را در این ناحیه می ت باغ ه
ــت و تعریفی تازه از باغ های برون شهری با عنوان   منطقه دانس
»باغ ـ مزرعه« مطرح ساخت. از این رو یکی از هسته های اولیۀ 
این تحقیق مبتنی بر تعریفی از پارادائیزه های هخامنشی که 
ــاورزی و محوطۀ حفاظت شدۀ شکار را در  ترکیبی از باغ کش
ــابتلنی، 1387 :17( شکل گرفته است. مخصوصاً  بر دارد )س
ــی با زمینۀ شکل گیری این اثر،  آنکه پارادائیزه های هخامنش
ــودن، زمین های  ــتۀ آن همچون ییالقی ب بنا به وجوه برجس
ــکار در دامنه های کرکس  زراعی پیرامونی و وجود مناطق ش

قرابت دارد.
ــتار به خوانش ارزش های مغفول این باغ تاریخی       این جس
خواهد پرداخت تا گامی در راستای شناسایی و حفظ این گونه 
آثار ارزشمند برداشته شود. همچنین این تحقیق اخیر نشان 
ــگران  ــیاری از وجوه باغ ها مورد توجه پژوهش می دهد که بس
ــد این وجوه مغفول  قرار نمی گیرد. در حالی که به نظر می رس
ــکل گیری آنها دارد و  ــاختار و ش ــناخت س نقش مهمی در ش

پرسش های تازه ای را در این حوزه پیش رو می گذارد.

قریۀ عباس آباد، باغ عباس آباد
ــوط به دورۀ  ــاد در متون مرب ــمیۀ عباس آب ــاِب وجه تس در ب
ــان قضاجریان ترتیب  ــن آمده: »چون از اثر فرم صفویه چنی
ــّمی به عباس آباد گردید« )جنابدی، 1378: 761(.  یافت مس
ــاه  عباس اول و دوم بنیاد  بدین معنا که این قریه به  فرمان ش
ــهر،  ــهرت یافت. عباس آباد بهش ــد و به عباس آباد ش نهاده ش
ــاهرود و  ــان، عباس آباد نائین، عباس آباد ش ــاد اصفه عباس آب
عباس آباد نطنز از جمله مستحدثاتی هستند که شامِل شهر، 

باغ، روستا، شکارگاه و غیره بوده  اند.
ــاره می کند،  ــی که به عباس آباد نطنز اش ــن متن      قدیم تری
ــی است که آن را باغ می خواند: »...و در نطنز  عالم آرای عباس
ــارات درگاه و باالخانه ها و حمام و غیره و  ــاغ تاج آباد مع عم ب
باغ عباس آباد مابین نطنز و کاشان...« )اسکندربیک ترکمان، 
ــزون بر این فیگوئروا در عصر صفوی آن را  1382: 1111(. اف
به  عنوان باغ شاه توصیف کرده است. در برخی از منابع نیز از 
قریۀ عباس آباد یاد شده است. از جمله ِسرپِِرسی سایکس که 
در  دورۀ قاجار به ایران سفر کرده، از چشم انداز آن سخن به 
میان می آورد و کلمۀHamlet 1 ، به معنی قریۀ را در توصیف 
ــیب و فرازهای متعدد و  ــه کار می برد: »پس از طی نش آن ب
ــایکس،  ــای دورنماهای دل فریب قریۀ عباس آباد...« )س تماش

1336: 210ـ 211(.
ــام مزرعۀ  ــه تاریخ 1313ش ن ــه ای2 ب ــن اجاره نام      در مت
ــده است. عالوه بر این در، نقشه های شمارۀ عباس آباد درج ش
ــازمان نقشه برداری،  ــان( س II SW   6357 )بلوک 58 کاش
ــاهی را  ــرق باغ را مزرعۀ عباس آباد و محدودۀ باغ ش مزارع ش
شکارگاه عباسی نشانه گذاری کرده  اند که حاکی از این است 

که باغ به شکارگاه هم موسوم بوده است.
ــاغ در محدودۀ   ــه ب ــد ک ــه برمی آی ــتندات این گون      از مس
ــاختارش  ــت که س ــته اس ــه ای با نام عباس آباد قرار داش قری
ــمال  ــتانی در ش ترکیبی از قلعه، مزارع، باغ، بقایایی از قبرس
ــاهی، و معدن تشکیل می شده که به  طور قطع طرحی  باغ ش
ــال آن نیز می رود که  ــکونت گاهی را تداعی می کند. احتم س
سابقۀ سکونت گاهی آن به  پیش از دورۀ صفویه بازگردد. یکی 
از دالیلی که می توان در این  باره مطرح کرد نام روستای نَنی 
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ــتایی دارد اما از آنجایی  ــرف  به آن است که ریشه ای اوس مش
ــی صورت نگرفته و نیز   که در این منطقه کاوش باستان شناس
نامی کهن تر از عباس آباد به دست نیامده است، نمی توان این 
نظریه را تأیید کرد. همچنین، بنا بر آنچه در مقالۀ »کوشک ها 
ــای ییالقی در دورۀ صفویه و قاجار« آمده، ظروفی  و عمارت ه
ــپزخانه، گلدان، و کاسه  ــامل خمره، ظروف آش ــرامیکی ش  س
ــتی از  ــت که کالیس، فهرس ــده اس ــف ش در اطراف باغ کش
ــی از آن ها ارائه داده  ــدازۀ ظروف و طرح های ــس، نوع و ان  جن
ــت  ــاره نکرده اس ــان اش ــل نگهداری و قدمت ش ــا به مح ام

.)Kleiss,1987: 353(

موقعیت جغرافیایی قریۀ عباس آباد
ــرزرود3 در بخش مرکزی  ــتان ب ــاد در محدودۀ دهس عباس آب
شهرستان نطنِز استان اصفهان در فاصلۀ حدود 65 کیلومتری 
ــهر نطنز در  ــمال غرب ش ــان و 12 کیلومتری ش ــهر کاش ش
ــدۀ  ــانـ  نطنز در منطقۀ حفاظت ش ــیۀ جادۀ قدیم کاش حاش
کرکس4 واقع شده است. جانب غربی عباس آباد که به کرکس 
ــود، مشتمل بر دره ها و کوه هایی چون درۀ  کوه منتهی می ش

ــود و جانب  ــتانه می ش روباه، کوه های َوروان و دو کوه زرد آس
شرقی اش دشتی است که بستری را برای زراعت فراهم آورده 
است. از این  رو عباس آباد از یک سو رو به کوه و از سوی دیگر 
ــت دارد که از حیث بصری و ساختار آن را بی همتا  رو به دش

ساخته است )تصویر 1(.

موقعیت قرارگیری باغ در عباس آباد
ــمال غربی  ـ جنوب شرقی شکل گرفته و در  باغ در محور ش
ــمالی و  ــات جغرافیایی″ 15.3954′35 °33 عرض ش  مختص
″ 56.4834′48 °51 طول شرقی و ارتفاع 1415 متر از سطح 
دریا واقع است. باغ عباس آباد از غرب به روستای هم جوارش، 
ــت،  ــاد )نَنی( که در حدود +150 متر باالتر از باغ اس صالح آب
ــه مزرعۀ عباس آباد )با  ــرق ب از جنوب به مزرعۀ الَکج، و از ش

ارتفاع 1400 متر از سطح دریا( محدود می شود.5

تاریخ احداث باغ
ــاه  ــا انتقال پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان در دورۀ ش ب
ــۀ نطنز به لحاظ موقعیت  ــاس اول و در پی آن رونق ناحی  عب

تصویر 1. چشم انداز باغ عباس آباد از جادۀ قدیم کاشان ـ نطنز )عکس از: نگارندگان(.
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ــاغ در زمان  ــۀ احداث این ب ــکارگاهی اش، زمین ییالقی و ش
ــد. از این رو  ــه وجود آم ــا 1038ق( ب ــت وی )996 ت حکوم
ــکل صفوی اش، به  پیش  احتماالً تاریخ پیدایش این باغ در ش
ــه در کتب تاریخی چون  ــال 1015ق ک از زمان وقفش در س
ــی و تاریخ شاه اسماعیل دوم درج  شده است،  عالم آرای عباس
ــال های1000 تا 1015ق تخمین  ــردد و در خالل س بازمی گ

زده می شود.
ــتند که دورۀ ساخت  ــواهد مبین آن هس ــو ش      از دیگر س
ــاختار  ــاد و تاج آباد ـ که به لحاظ فرم و س ــای عباس آب باغ ه
ــت و روند شکل گیری شان  ــابه یکدیگر اند ـ همزمان اس مش
ــیلوا فیگوئروا که در سال  ــیا دس با نظر به گفته های ُدن گارس
ــف، هر دو باغ را  ــال پس از وق ــیزده س 1028ق در حدود س
ــته  ــان را ناتمام می یابد، تداوم داش ــت و ساختارش دیده اس
ــت و این موضوع در تبیین وی از درختان تازه غرس شدۀ  اس
ــود: »نیمه شب گذشته بود  ــی از هر دو باغ نمایان می ش بخش
که سفیر به باغی رسید هم از آن شاه. این باغ که نهال هایش 
ــت و نه ساختمانی، جز  ــته بودند نه آرایشی داش را تازه کاش
ــفیر در آن منزل کرد« )فیگوئروا، 1363:  ــینی که س شاه نش
ــاغ کاملی نمی بیند و  ــز در آن زمان ب ــاد را نی 236(. او تاج آب
ــد: »باغی بسیار بزرگ داشت  این گونه آن را به تصویر می کش
ــه که محیط  با انواع درختان میوه و تعداد زیادی چنار و توس
ــجر خرم و مطبوعی را به وجود آورده بودند. همچنین در  مش
این سو و آن سوی باغ، چشمه ها و استخرهای کوچکی بود که 
ــاختمان استخرهای بزرگ  در آن ها آب تنی می کردند زیرا س
ــمتی از باغ ناتمام  ــاً کار احداث و آرایش قس ناتمام بود. اساس
ــه  تازگی درخت هایی غرس  ــمت های دیگر نیز ب بود و در قس

کرده بودند« )همان: 236(.

مالكیت باغ
ــمار امالک خالصه  ــور در زمرۀ باغ هایی بود که در ش باغ مزب
ــاهی( محسوب می شد و طبق فرمان شاه  عباس  )خاصه یا ش
ــلطنتی به اوقاف  ــال 1015ق که تبدیل اراضی س اول در س
ــلم است  ــد. آنچه مس ــت، وقف عام ش تفویضی را در پی داش
ــو به منظور  ــا تقویت دولت مرکزی، امالک خاصه از یک س ب

ــی  ــوی دیگر به لحاظ سیاس ــاه و از س ــن منابع مالی ش تأمی
ــل قزلباش و  ــت قبای ــالک از مالکی ــروج این ام ــا هدف خ ب
ــاه عباس زمینه های تضعیف آن ها را  ــان که ش سرکردگان ش
ــل مالکیت از  ــترش یافتند. تبدی ــد و گس فراهم می کرد، رش
ــا توجه به اینکه این اراضی  ــورت خاصه به صورت وقفی، ب ص
غیر قابل فروش و انتقال بودند، موجب گسترش شکل خاصی 
ــش درآمدهای حکومت را در بر  ــاره به صورتی که افزای از اج
داشت، شد )دانشگاه کمبریج، 1379: 236ـ 237(. این ِملک 
ــی درمی آید؛ دوره ای  ــد قاجار به تصرف مالک خصوص در عه
ــه نقل از اعظم  ــود و کاهش رونق باغ می انجامد. ب ــه به رک ک
واقفی در زمان ناصرالدین شاه این اراضی از طرف حاکم وقت 
ــین معاون دیوان واگذار می شود  اصفهان به میرزا محمدحس

)اعظم واقفی، 1384: 248ـ 249(. 
     طبق وقف نامۀ شش صفحه ای موجود، میرزا محسن معاون 
ــک تفویضی باغ، فرزند  ــین مال دیوان فرزند میرزا محمدحس
ــزی، از علمای  ــرادر حاج مال احمد نطن ــی محمدبیک ب حاج
بزرگ عصر قاجار و داماد حاج مال احمد فاضل نراقی به تاریخ 
ــش دانگ این  10 ذی حجۀ 1322ق/1283ش، دو دانگ از ش
ــی وقف می کند؛  ــین بن عل ِملک را بر عزاداری حضرت حس
ــاب معّظٌم  ــود: »جن ــار دیگر این ِملک موقوفه می ش یعنی ب
ــه العظیم، وقف  ــات اهلل الکریم و خالصاً لوجه ــه طلباً لمرض ل
ــگی  ــرعی و حبس صریح مؤبد ابدی همیش صحیح مخلّد ش
ــی دو دانگ متصّرفی ملکی  ــد همگی و تمامی و جملگ نمودن
مختص خودشان را از شش دانگ مزرعۀ معّینۀ معلومۀ مدعوه 
ــز که در محّل  ــاد، واقع در محال اربعۀ نطن ــه عّباس آب بمزرع
خود مشّخص و معّین و محدود به حدود ذیل الّسطر است به 
رودخانه، به مزرعۀ کالیجان، به اراضی بادرود، به قریۀ نَنی...«.

ــت عباس آباد را پس از  ــن معاون دیوان تولی ــرزا محس      می
ــدش میرزا محمدخان، ملقب به  حیات خویش به فرزند ارش
ــه دو فرزند دیگرش، میرزا  ــلطنه6 و نظارت آن را ب مفاخرالس
ــلطنه7 معاون وزیر پست و تلگراف  علیخان ملقب به َخبیرالس
ــن خان ملقب به  ــی هدایت و میرزا حس ــۀ مهدی قل در کابین
ــم واقفی، 1384: 255(.  ــلطنه واگذار می کند )اعظ ُمعظم الس
ــال 1330ق/1290ش  ــدود س ــناد تاریخی ح ــر مبنای اس ب
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ــال  ــود8 و در حدود س ــلطنه متولی موقوفه می ش مفاخرالس
1304ش تولیت باغ به دلیل فوت وی به خبیرالسلطنه انتقال 
ــد9 که در متن اجاره نامۀ  مورخ مهر 1313ش نام او به  می یاب
ــت و تا به امروز هم عباس آباد در  ــده اس  عنوان مالک قید ش

اختیار خاندان معاون دیوان قرار دارد.

بازخوانی بستر و عرصۀ باغ
ساختار بستر

شاکلۀ بستر عباس آباد ترکیبی از باغ، قلعه، معدن، قبرستان، 
و مزارع است. مزارع شمال شرق باغ شاهی که در سوی دیگر 
ــامل مزارع پایین و میان دشت است و  جاده قرار گرفته  اند ش
باغ شاهی با نام باغ باال و جنوبی ترین و بلندترین قسمت باغ 
ــود  ــناخته می ش که بر روی تپه ای قرار دارد به نام باغ بلند ش

)نقشۀ 1(.

قلعۀعباس آباد، سكونت گاه اولیه
قلعۀ عباس آباد معروف به قلعۀ کهنهـ  که خطوط به جای مانده 
ــۀ 1330 در ناحیۀ میان  ــا نظر به  عکس هوایی ده از آن را ب
ــت مزارع عباس آباد می توان ردیابی کردـ  نمایانگر هستۀ  دش
ــت به  ــاکنان این دش ــت. با مهاجرت س ــن قریۀ اس ــۀ ای اولی
ــتقرار امنیت شان در این دره فراهم  صالح آباد )نَنی( زمینۀ اس

آمد و به متروکه شدن و تخریب قلعه منجر شد.
ــت ها قرار  ــزارع اربابی که در دش ــیاری از م ــع بس      در واق
ــکنی  ــه دهقانان در آن س ــه ای بودند ک ــتند دارای قلع داش
ــت های شمالی اصفهان و بخش  می گزیدند. مانند گز در دش
ــبب جلوگیری از  مرکزی مورچه خورت که این الگو در گز س
تصرف مهاجمان افغان در دوران صفویه شد )لمتون، 1377: 
ــان که دارای  ــمه علی دامغ ــاد و نیز چش 44ـ 45(. در تاج آب
ریشه هایی کهن تر از قاجار هستند، شاهد قلعه ای در مجاورت 
باغ شاهی هستیم که البته در مورد چشمه علی گفته می شود 
ــت )نجاتی، 1346:  ــگاه نگهبانان بوده اس ــن قلعه جای که ای
545(. بصیرالملک نیز در یادداشت های سفر و مأموریت خود 
به مالیر، در مسیر ری به علی آباد از قلعۀ علی آباد در نزدیکی 
باغ یاد می کند )ملکوتی، 1384: 849(. بنا بر آنچه ذکر شد، 
ــکونت دهقانان مزارع  ــاهی اغلب محل س قلعه در جوار باغ ش

مجاور و یا اقامتگاه نگهبانان باغ بوده است.

ساختار باغ
ــود؛ حصار  ــی باغ با دو حصار تعریف می ش ــاختار دوبخش س
ــای میانی آن را  ــمی10 و فض ــه ای بخش داخلی باغ رس چین
ــار خارجی محصورکنندۀ زمین های  در میان می گیرد و حص
ــده از حصار خارجی،  ــت. خط و خطوط به جای مان زراعی اس

نقشۀ 1. عناصر فضایی و کالبدی بستر پیرامون و درون باغ 
)پرداخت تصویر: نگارندگان بر اساس عکس هوایی سال1335 شمسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(.
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ــنگ به کار رفته و آجرهای  که با چینه ای که در ترکیب آن س
ــتی با ساباط مجاورش که صفوی  خشتی، برپا شده نیز بایس
ــد، این الگو  ــد )تصویر 2(. به نظر می رس ــت، همزمان باش اس
ــابه این طرح را در  ــاغ داللت دارد که مش ــاختار اولیۀ ب به س
ــت. عناصر معماری باغ به  جز  ــراغ گرف باغ تاج آباد می توان س
ــمی جانمایی شده اند.  عمارت اصلی در فضای بیرونی باغ رس
ــاباط،  ــر خدماتی چون اصطبل، انبار علوفه، س چنانکه عناص
آب انبار و همچنین آسیاب آبی در جوار و بیرون از حصار دوم 
ــاهی و در میانۀ دو دیوار طرح اندازی  در خارج از دیوار باغ ش
ــده  اند. کوشک در منتهی الیه محور اصلی در بخش شمال  ش

غربی و در ارتفاعی فروتر نسبت به بخش جنوبی قرار دارد.
ــاری از بقایای  ــاغ، آث ــی ب ــمال غرب ــوی ورودی ش در دو س
ــود )تصویر 3(. این  ــای خدماتی دیده می ش دیوارهای دو بن
فضاها اصطبل 24/5×9/5 و انبار علوفه به ابعاد  27× 5/9 متر 
ــان[ 3 متر بلندا دارند. ساختار جرزها،  است که ]دیوارهای ش
ــت و سنگ است. طبق نقشه هایی که  چینه ای با مصالح خش
کالیس از اصطبل ترسیم کرده و شواهد موجود، قسمت هایی 
ــت.  ــده بوده  اس ــقف به  صورت طاق و گنبد طراحی  ش از س
ــت  البته وی از این دو بنا، به  عنوان انبار علوفه11 نام  برده اس
ــاباط و آب انبار هم جوار یکدیگر در  )Kleiss,1987:346(. س
ــیاب در امتداد محور اصلی در جنوب شرقی باغ  ــرق و آس ش
واقع  است. تصویری که کالیس از شاکلۀ باغ به دست می دهد 
ــی از  ــۀ 2(، در بخش ــا واقعیت موجود همخوانی دارد )نقش ب

ــه هم جوار مجموعۀ  ــده: »ورودی انبار علوفه ک گزارش او آم
ــت، از سمت شمال می باشد. از ضلع  عمارتی که در شرق اس
ــمی[، دری به  سوی آسیاب و به سمت  جنوبی دیوار باغ ]رس
ــت، گشوده می شود«  ــروی که در بلندای ]باغ[ اس درخت س

 .)Ibid: 347(
ــت که هم در عرض و هم  ــکل گیری باغ به  گونه ای اس      ش
ــت. تا جایی  ــیب طبیعی زمین اس ــکل و ش در طول تابع ش
ــاز را پدید  ــنگ چین دست س ــاختاری پلکانی از نوع س که س
ــی باغ در فرم کلی نزدیک به  ــبات هندس ــت. تناس آورده اس
ــت. ولفرام کالیس در  ــاهی مستطیلی اس مربع و طرح باغ ش
ــت ــتش از باغ ابعاد آن را 189 × 89 متر ذکر کرده اس  برداش
ــاهی  )Ibid: 347(. هر چند وی باغ را تنها در محدودۀ باغ ش
ــی ارائه نداده  ــی کرده و از فراتر از این محدوده گزارش ارزیاب
است. ابعاد کلی باغ با در نظر گرفتن حدود باقی مانده از دیوار 
ــت و مساحتی در حدود 82000  خارجی 300×273 متر اس
متر مربع دارد. ابعاد باغ رسمی 78×160 متر است که نسبت 
ــدود 12500 متر  ــاحتش ح ــان می دهد و مس 1 به 2 را نش
ــت. اعظم واقفی معتقد است که مساحت باغ در فرم  مربع اس
اصیلش در حدود 50هزار متر مربع را شامل می شده است اما 
ــد  ــعت باغ به بیش از 12هزار متر مربع نمی رس هم اکنون وس
ــم واقفی، 1384: 249(؛ در واقع او کل باغ را در حیطۀ  )اعظ

باغ رسمی به شمار می آورد.

تصویر 2. حصار خارجی باغ عباس آباد نطنز. نما و مقطع حصار )عکس از: نگارندگان(.
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تصویر 3. بقایای اصطبل و انبار علوفه در جوار کوشک عباس آباد نطنز )عکس از: نگارندگان(.

.)Kleiss, 1987: 346 :نقشۀ 2. سایت پالن محدودۀ باغ رسمی عباس آباد نطنز )مأخذ
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نقشۀ 3. عناصر باغ عباس آباد نطنز )ترسیم از: نگارندگان(.

)Kleiss,1994:290 :نقشۀ 4. سایت پالن باغ تاج آباد نطنز )مأخذ
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.)Google maps :تصویر 4. وجود دو حصار در باغ تاج آباد نطنز )مأخذ

تصویر 5. کوشک باغ عباس آباد نطنز )عکس از: نگارندگان(.
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ورود به باغ رسمی
ــادی از دیوار محوطۀ باغ، فقط  ــون با تخریب بخش زی هم اکن
ــانه هایی از دو ورودی )مدخل( به باغ رسمی نمایان است.  نش
ــاخته و دیگر  ــمال ممکن می س ــه ورود به باغ را از ش دری ک
دری که در جنوب و در راستای محور میانی رو به بلندای باغ 
Baroness Marie-( ــت. عکاس بلژیکی گشوده می شده اس
ــۀ پنجاه میالدی،  Thérèse Ullens de Schooten( در ده

تصویری از منظِر باغ انداخته که ورودی دیگری را در انتهای 

حصار شرقی نشان می دهد که به وضوح نمی توان تاریخ آن را 
معین کرد )تصویر 6(. در حال حاضر این درگاه وجود ندارد و 
تنها سند به جامانده از آن همین تصویر است. عالوه بر این با 
توجه به این نکته که آب انبار و ساباط در محور میانی عرضی 
در شرق قرار گرفته  اند و بنا بر اسناد تاریخی متعلق به دورۀ 
صفوی هستند، گمان می رود ورودی اصلی در مجاورت آن ها 
ــمت یک سوم انتهای باغ طرح اندازی شده بوده باشد  و در قس

)نقشۀ 6(.

تصویر 6. منظری از باغ عباس آباد نطنز که ورودی شرقی در آن معلوم است 
)Harvard Library, Baroness Marie-Thérèse Ullens de Schooten, 1951-197212 :مأخذ(

نقشۀ 6. ورودی ها و مسیرهای منتهی به باغ عباس آباد نطنز )ترسیم از: نگارندگان(.
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کوشک
عمارت عباس آباد )تصویر 7( بنایی است که طبق تقسیم بندی 
ــداول پالن با نظام  ــک هایی با طرح مت ــس در ردۀ کوش کالی
ــی قرار می گیرد )نقشۀ 7 و 8( که شکل اولیۀ آن در  سه بخش
ــانی با ریخت چلیپایی دیده می شود )کالیس،  کاخ های ساس
1387: 68(. کالیس با در نظر گرفتن پالن بنا اظهار می دارد 
ــتانی مورد  ــوان اقامت گاه موقت تابس ــن بنا تنها به عن که ای
ــاس با تاالر  ــت و آن را قابل قی ــرار می گرفته اس ــتفاده ق اس
ــد، می داند  ــاه عباس دوم بنا نهاده ش ــرف که در دورۀ ش اش
ــا بر  ــری بن ــاختار آج ــۀ 9(. س )Kleiss,1987:352( )نقش
ــت. ابعاد بنا 21 ×18 متر و  ــده اس ــنگی بنا ش روی پی ای س
ــت. پالن نزدیک به مربع است  ــاحتش 378 متر مربع اس مس

.)Kleiss, 1987: 348 :نقشۀ 7. پالن همکف کوشک باغ عباس آباد نطنز )مأخذ

.)Kleiss, 1987:349 :نقشۀ 8. پالن طبقۀ اول کوشک باغ عباس آباد نطنز )مأخذ

ــین، ایوان  و فضاهایی چون حوض خانه، دو تاالر، اتاق شاه نش
ــی، و خلوت خانه را در خود دارد. در زمان مالکیت میرزا  جنوب
ــت تغییر کاربری بنا  ــن معاون دیوان، الحاقاتی در جه محس
ــاخت سقف در حوض خانه  ــود که از آن  جمله س ایجاد می ش
ــکونی و انبار جهت نگهداری  به  منظور تفکیک دو فضای مس
ــرا یا حوض خانه مزین به کاربندی اختری  علوفه است. سرس
ــت و اندک آثاری از نقوش مصور آن باقی  مانده  )تصویر8( اس
ــمار می آید. در های  ــه از مهم ترین تزیینات بنا به ش ــت ک اس
ــی چرمینی از  ــت علی جعفرقل ــا به خواس ــبک بن چوبی مش
ــی در اواخر قاجاریه به آتش  ــین کاش راهزنان تابع نایب حس

کشیده می شود )اعظم واقفی، 1384: 251ـ 252(.
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.)Kleiss, 1987: 350 :نقشۀ 9. برش های کوشک باغ عباس آباد نطنز )مأخذ

تصویر 7. کوشک باغ عباس آباد نطنز )عکس از: نگارندگان(.
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ساباط
ــاباطی که ساکنان محلی نیز وجود آن را در  در حال حاضر س
ــته تأیید می کنند از میان  رفته و تنها آثاِر به جای مانده  گذش
ــمتی از دیوار آجری است که خارج از حصار دوم و  از آن قس
ــیۀ جادۀ اصلی نمایان است )تصویر 9(. در بخشی از  در حاش
ــده است،  اجاره نامه ای که در این پژوهش بدان ارجاع داده ش
ــاباط( مجاور باغ به  عنوان یکی از عناصر  ــرای )س از کاروانس
ــود: »بانضمام تمامت یک درب باغ  مورد اجاره نام  برده می ش
ــش دانگ  ــت عمارت در آن و تمامت ش ــزرگ و کلیه یکدس ب

تصویر8. کاربندی اختری سقف حوض خانۀ کوشک عباس آباد نطنز )عکس از: نگارندگان(.

کاروانسرای جنب باغ مرقوم«. عالوه بر این بر مبنای مشاهدۀ 
فیگوئروا، هنگام اقامت وی و همراهانش در عباس آباد، گروهی 
از خدمه در کاروانسرای مجاور باغ، اسکان گزیدند که حکایت 
از پیشینۀ صفوی آن دارد: »در حالی که قسمتی از خدمه زیر 
درخت ها جای گرفتند و گروه دیگر در کاروانسرایی بدساخت 
ــوم  ــرپناهی یافتند. صبح روز بعد که س که مجاور باغ بود س
ژوئن بود، سفیر در همان ساعتی که روز گذشته حرکت کرده 
بودیم از این منزل ناساز که عباس آباد نام داشت بیرون آمد« 

)فیگوئروا، 1363: 236(.

تصویر 9. بقایای ساباط عباس آباد نطنز )عکس از: نگارندگان(.

 ,eiss

33



حضور آب در باغ
ــی دارد. قنات های  ــۀ نظام آبیاری، قنات نقش اساس در چرخ
ــای ابوزیدآباد و  ــه قنات ه ــز از جمل ــان و نطن ــی کاش نواح
ــاله )حائری، 1383: 23( وجود  تلک آباد با قدمت چندصدس
ــکونت گاه های کهن در این نواحی را یادآور می شوند. عامل  س
ــاورزی و  ــمار و در پی آن رونق کش پدیداری قنات های پرش
ــتاها این ناحیه، کوهستان کرکس است که طبق  آبادی روس
نظر اوژن اوبن، قنات های فراوانی که در زیر کوهپایه های شنی 
کنده  اند، آب الزم برای آبیاری دائمی مزارع و درختان باغ ها 
ــابقۀ وجود قنات ها  را تأمین می کنند )اوبن، 1391: 334(. س
ــفرنامه های دورۀ صفوی نیز  ــن منطقه را می توان در س در ای
ــای آب این منطقه  ــفرنامه ها ویژگی ه ــال کرد. در این س دنب
ــبب وجود  ــرب بودن آن، به س ــالمت، و قابل ش را خوبی، س
ــان ژزوئیت،1370: 77(. سفیر  قنات هایش می دانند )کشیش
اسپانیا در هنگام عبور از نواحی اطراف کرکس می گوید: »در 
حقیقت بیشتر آب های روی زمینی بین راه اصفهان و قزوین، 
ــا آب امامزاده و  ــاری خطرناک  اند و تنه ــمه و ج اعم از چش
نطنز و چاه های عمیقی که اختصاصاً برای آب آشامیدنی حفر 
ــت اگرچه این آب ها نیز کاماًل سالم  ــوند قابل شرب اس می ش

نیستند« )فیگوئروا، 1363: 234(.
ــی در خاطراتش که در  ــلطنه ماف ــزون بر این نظام الس      اف
ــرای پیدایش قنات در  ــته، قابلیت موجود ب دورۀ قاجار نگاش
ــان می سازد و همراهانش نیز در  دره های کرکس را خاطرنش
ــاد و تاج آباد در  ــودن دو باغ عباس آب ــد نظر او، ییالقی ب تأیی
ــه میرزا هادی وزیر  ــوند: »آنجا ب دورۀ صفویه را یادآور می ش
ــم و جمعی نطنزی  ــودم بود و به سیدهاش ــز که نوکر خ نطن
گفتم که در دامن این کوه و این دره ها استعداد قنات هست. 
ــاهزادگان و اهالی حرم صفویه،  ــه اغلب از ش ــواب دادند ک ج
ــی آباد ]عباس آباد[ و تاج خاتون  ــتان از اصفهان به عباس تابس
ــلطنه مافی،  ــاد[ نطنز به ییالق می آمده  اند« )نظام الس ]تاج آب
ــا که باغ عباس آباد در موقعیتی طبیعی  1362: 175(. از آنج
ــت قرار دارد و  ــمت دش ــیبی از دامنۀکوه کرکس به س در ش
اطراف آن را اراضی کشاورزی فراگرفته  اند، بستری برای حفر 
ــت. آنچه از  ــانی به باغ فراهم آمده اس ــات به  منظور آبرس قن

ــه  ــت که س ــتنباط کرد این اس عکس های هوایی می توان اس
رشته قنات به باغ و دو رشته قنات دیگر به زمین های زراعی 

اطراف کشیده شده  است.
ــکال  ــاری، آب را به اش ــام آبی ــده از نظ ــاختار پدیدآم      س
گونه گون، جاری در دل زمین و روی بستر آن نمودار می سازد 
ــار )تصویر10(،  ــاکن در آب انب ــۀ 10(. آب به صورت س )نقش
ــاب، استخر مقابل عمارت، حوض خانۀ کوشک، حوضچۀ  بخش
ــتخر، و چشمه ای در جنوب شرقی باغ، پدیدار شده  مجاور اس
ــان نیز مد نظر بوده است.  که جدا از عملکرد، جنبۀ بصری ش
ــدازه ای به نظامی  ــیر حرکت آب، تا ان ــا نگاهی کلی به مس ب
ــت  ــکل طبیعی زمین اس که برگرفته از نظمی ارگانیک و ش
ــوی  ــته قنواتی که به  س ــت آب از رش پی خواهیم برد. نخس
ــده  اند به مظهر قنات و سپس با طی مسافتی  ــیده ش باغ کش
ــاد 15×19 متر، واقع در  ــابی با ابع ــطۀ نهری به بخش به  واس
باالترین نقطه که باغ بلند است، می رسد. در اینجاست که آب 
سمت وسوی چندگانه می گیرد؛ بخشی به سمت چشمه ای در 
ــرقی و مزارع اطراف و بخش دیگر با گذر از آسیابی  جنوب ش
ــاهی  ــوی باغ ش ــوره ای در محور اصلی و طولی باغ، به  س تن
ــود )تصویر 11(. عناصر تشکیل دهندۀ این آسیاب  روان می ش
ــیلۀ تنبوشه آب را هدایت  ــامِل تنوره، کانال آبی که به  وس ش
ــیاکده است که کالیس در سال 1986 میالدی  می کند، و آس
ــه ای از آن ترسیم کرده است )نقشۀ 11( و در گزارشش  نقش
ــرح می دهد: »آسیاب دارای ارتفاعی حدود  آن را این گونه ش
ــت. کانال هدایت آب، جزئی از ساختار آسیابی  5/30 متر اس
است که شامل فضایی متشکل از چهار اتاق و ورودی الحاقی 
می باشد«)Kleiss,1987:347( . این کانال آب، دیواری سنگی 
ــار  ــت که احتماالً نموداری از یک آبش با عرض 1/30 متر اس
ــت،13 به طوری که تنبوشه ای به قطر 20 سانتی متر  بوده اس
ــمت بیرون نمایان  ــی از دیوار به س ــه طور عمودی در بخش ب
است )تصویر 12(. هم اکنون مسیر آب از محور اصلی منحرف 
و از کنار این دیوار عبور می کند. هنگامی که آب به باغ رسمی 
می رسد در دو جهت عرضی و طولی جریان می یابد و در حال 
ــور آب در حد میانی باغ  ــر خطوطی مبنی بر وجود مح حاض
ــابهی  ــا مقابل عمارت وجود ندارد. اما بنا به   نمونه های مش ت
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نقشۀ 10. نظام آبرسانی باغ عباس آباد نطنز )ترسیم از: نگارندگان(.

.)Kleiss, 1987: 347 :نقشۀ 11. آسیاب آبی در محور میانی باغ عباس آباد نطنز )مأخذ
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همچون باغ تاج آباد، وجود کانال آبی را در این مسیر می توان 
ــول از جنوب به  ــاغ هم در ط ــاختار مطبق ب ــور بود. س متص
شمال و هم در عرض از غرب به شرق، زمینه ای برای هدایت 
ــاورزی و دیگر کاربریها  ــت آبیاری مزارع کش جریان آب جه
ــم واقفی از ورود  ــرح اعظ ــون آب انبار را فراهم می آورد. ش چ
آب به استخر مقابل کوشک این گونه است: »در جلوی ایوان، 

ــبتاً بزرگ مشاهده می شود که یک عدد  بقایای استخری نس
ــی از درگاه های رو به  ــنگی متعلق به آن در کنار یک فوارۀ س
ــرقی قرار دارد و به گفتۀ  ــمت شمال ش حیاط اتاق بزرگ س
ــتخر که به آن دریاچه  ــتای نَنی، آب این اس ــالمندان روس س
ــه در بلندی های جنوب  ــی ک ــمۀ آب ــده، از چش اطالق می ش
ــت:  ــده اس ــرقی کاخ جریان دارد از دو طریق تأمین می ش ش

تصویر 10. آب انبار در جوار باغ عباس آباد نطنز 
)عکس از: نگارندگان(.

تصویر 11. آسیاب آبی و در امتداد آن مسیر سنگی حرکت آب به سوی باغ شاهی )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 12. تنبوشه ای در جدارۀ سنگی امتداد آسیاب آبی )عکس از: نگارندگان(.
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ــیلۀ لوله های سفالین ]تنبوشه[ برای خروج آب از  یکی به  وس
ــتخر و فواره های حوض سنگی روی  مجرای فواره های این اس
بام ایوان و دیگری به  وسیلۀ جوی سنگی روبازی که از سنگ 
ــکیل  شده بود« )اعظم  مرمرهایی با تراش های مخصوص تش

واقفی، 1384: 251(.
ــوی مرمرین که  ــنگی و ج ــوارۀ س ــاری از ف ــک آث      هم این
ــتخر را با  ــود. ابعاد اس ــرح داده، دیده نمی ش اعظم واقفی ش
ردیابی خطوط به جای مانده از آن، به طول 11 و عرض 8 متر 
ــن اصطالح دریاچه14 را که در  ــوان در نظر آورد. همچنی می ت
ــتخر پیش روی عمارت گفته می شد  می توان  ــته به اس گذش
ــاه اسماعیل با وصفی از  در منابعی چون منظومۀ فتوحات ش

استخر باغ فرح آباد  سراغ گرفت:
در آن باغ دریاچـــۀ بــــــس وسیــع
 بـود در ســــر قطعـــۀ بـس رفیــــع
جـریبـش ز روی مســـاحت چـهــــار
بـود از دو ده بیشـتـــر در شمـــــــار
بهــــر جانــب از قعـر تا لـب تمــــام
 بــود قطـع هــــا بـــزرگ از ُرخــــام
منــاظر که هست از حـــرم سـوی باغ
 در آن عکـــس تابیـــده همچون چراغ
میـان وی و منظـــر اســت آن قــــدر
 که کرده ست نهـــــر و خیابـــان گذر
ز دریاچــــه اش از َخــــَرند انفصـــال
پذیرفتـــــــه قصری بسمت شمـــال

 )الحسینی الخلیفه، 1132: 155(.
     همچنین گفته می شود که در گذشته حوضی در قسمت 
ــته است که آب آن از لوله هایی  باالی ایوان جنوبی جای داش
ــتون ها تعبیه شده بود، هدایت می شد که در اثر  که درون س
ــقف ]ایوان[  ــِت آب آن موجب فروریختن س عدم تعمیر و نش
ــت )اعظم واقفی، 1384: 251(. منبع دیگری برای  ــده اس ش
ــد این مطلب به  جز کتاب آثار فرهنگی نطنز و نیز نمونۀ  تأیی
ــت نیامد. هرچند عبور تنبوشه ای به قطر 10  مشابهی به دس
سانتی متر در دل دیوار  در جانب بام ایوان جنوبی، این فرضیه 

را قوت می بخشد ) تصویر13(.

شناخت گونه های گیاهان در پیرامون باغ
ــبب منابع مکتوب اندک دربارۀ طرح کاشت درختان باغ  به س
ــایی کرد. در  ــاد نمی توان دقیقاً گیاهان آن را شناس عباس آب
ــتۀ پیش رو با مروری بر کاشت انواع گیاهان در باغ های  نوش
ــلطنتی دورۀ صفویه و حومۀ مناطق کاشان و نطنز با توجه  س
ــان و رشد گونه های مشابه، مقایسه ای تطبیقی  به اقلیم یکس
ــت گیاهان در  ــناخت الگوی کاش انجام گرفت که منتج به ش

زمان پیدایش این باغ شد.
ــان از باغ های مورد عالقۀ شاهان و سیاحان       باغ فین کاش
بود تا جایی که سر رابرت کرپورتر و کلمنت آگوستوس دوبِد 
ــه در قرن  نوزدهم از آن بازدید کرده اند به وصف لطافت و  ک

سایه گستری سروهایش می پرداخته اند.
ــال 1101ق  ــدر دوالماز که در اواخر دورۀ صفویه در س      پ
ــفر کرده ضمن اشاره به بلندی و تنومندی درختان  به فین س
ــت  ــالی آن ها بوده، از کاش ــرو که نمودی از کهن س کاج و س

تصویر 13. تنبوشه ای عمودی در جدارۀ ورودی ایوان کوشک عباس آباد 
نطنز )عکس از: نگارندگان(.
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ــان میوه به ویژه زردآلو که در حال حاضر نیز از گیاهان  درخت
ــرحی ابراز  ــت در میان دو خیابان ش ــاخص آن منطقه اس ش
می دارد )کشیشان ژزوئیت، 1370: 76(. درختان محور نطنز 
ــان نیز در این بخش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت  ـ کاش
ــار و توت و درخت  ــور درختان ان ــد در این مح که معلوم ش
ــتری دارند. فیگوئروا در گذر  ــبِز سرو فراوانی بیش همیشه  س
ــوت آن می کند.  ــزاده یادی از درختان ت ــی به نام امام از باغ
اولئاریوس نیز در جوار کاروانسرای خواجه قاسم در زیر سایه 
ــرو و انار اتراق کرده است. بررسی پوشش گیاهان  درختان س
ــابهت های اقلیمی و سرزمینی  نطنز و حوالی آن به دلیل مش
نیز از نظر دور نماند. کنتارینی در دوران تیموری )کنتارینی، 
ــوس، 1385: 172( و  ــوس )اولئاری 1349: 38(، آدام اولئاری
ــماعیل  ــاه اس فیگوئروا در دورۀ صفویه و منظومۀ فتوحات ش
ــز جهت تهیه  ــهر نطن ــتان هایی در ش به وجود فراوان تاکس
شراب اشاراتی کرده اند. سفیر اسپانیا هنگام گذر از تاج آباد از 
ــای خوش طعم آنـ   که هم اکنون نیز به وفور در نطنز و  توت ه
ــخن گفته است: »این درخت ها  حوالی آن یافت می گرددـ  س
ــبزی ای بسیار مطبوع و کمی میوه  چون هنوز جوان بودند س
ــتند، از جمله توت های سفید و خوش طعم در  ــرس داش پیش
شاخه های آن ها به چشم می خورد« )فیگوئروا، 1363: 236(.

ــی در دورۀ  ــایکس و اعظام قدس      عالوه بر این توصیفات س
ــن ناحیه از نظر  ــوش آب و رنگ ای ــف گالبی خ ــار ، وص قاج
ــرو، چنار، انار و تاک  ــت. درختانی همچون س دور نمانده اس
ــن موجودیتی فراتر از حضور در  ــتند که به یقی گونه هایی هس
باغ های شاهی داشته  اند و تجلی آن ها را در باور مردمان این 
ــرزمین می توان یافت. چنانکه در کنار اماکن مذهبی مانند  س
امامزاده ها، مقابر و گذرها، تک درختی می نشاندند )ابریشمی، 
ــرو کهن سال امامزاده سادات در جاریان و چنار  1384: 9(. س
ــجد جامع نطنز از نمونه های این باور هستند. این  مجاور مس
ــنت ایجاد باغ های شاهی نیز به کار رفته  اند. بنا  گونه ها در س
بر این با شناسایی گونه های گیاهان بستر، ترکیبی از درختان 
ــون درختان انجیر،  ــرو و درختان مثمری چ کاج، چنار، و س
ــی را می توان در باغ  ــژه توت، انار، انگور، و گالب ــو، به وی زردآل

عباس آباد متصور بود.

شناخت گیاهان باغ
ــاغ از آنجایی که درختان به تازگی  ــروا هنگام بازدید از ب فیگوئ
غرس شده بودند، نامی از تیرۀ آنان نمی برد. وی نقل می کند: 
»نیمه شب گذشته بود که سفیر به باغی رسید هم از آن شاه. 
ــته بودند نه آرایشی داشت  این باغ که نهال هایش را تازه کاش
و نه ساختمانی، جز شاه نشینی که سفیر در آن منزل کرد. در 
حالی  که قسمتی از خدمه زیر درخت ها جای گرفتند و گروه 
ــاخت که مجاور باغ بود سرپناهی  دیگر در کاروانسرایی بدس

یافتند« )فیگوئروا، 1363: 236(.
ــر جای  مانده،  ــه از دهۀ 1330 قمری ب ــنادی15 ک      در اس
سخن از فروش انبوه چنارهای کهن به میان می آید. درختان 
ــاخص باغ خودنمایی  چنار، هم اکنون نیز به  عنوان درختان ش
می کنند )تصویر 14(. افزون بر این تک درخت سروی مشهور 
ــی باغ همچنان  ــوی نیز در بلندای جنوب ــرو مطبق صف به س
ــه می دهد )تصویر 15(. مدارکی معتبر  به حیات خویش ادام
مبنی بر وجود سرو بیشتر موجود نیست. اگرچه اعظم واقفی 
ــین نَنی می کند و شمار سروها را  نقل  قولی از کدخدای پیش
ــرو باقی مانده، شش اصله ذکر می کند که توسط  به  غیر از س
خبیرالسلطنه به فروش رسیده و قطع شده  اند )اعظم واقفی، 

.)249 :1384
ــق صفوی[ را در  ــرو مطب ــرو ]س      کالیس نیز محل این س
ــرده که از منظر بیننده در  ــداد محور میانی باغ قلمداد ک امت
ــت )Kleiss,1987:347(. در حالی  درون باغ قابل  رؤیت اس

 که این درخت در امتداد محور اصلی و میانی قرار ندارد.
ــاه اسماعیل پس از ذکر موقوفات       در منظومۀ فتوحات ش
ــاره ای می شود. واقفی با ارجاع به این  در اصفهان، به نطنز اش
منبع، به دوبیتی که نام عباس آباد آورده شده، توجه می دهد 
ــا انبوه درختان کاج  ــه عقیدۀ وی، باغ عباس آباد نطنز ب که ب

مدنظر بوده است.
چو عبــــاس آبـاد شـد وقـــف ازو
قیــامت نیفتـــد عبوسش بــــرو
پذیــ ــــرفت سرسبــــزی او رواج
بجـــــنت ز وقفیــت باغ کـــــاج
)الحسینی الخلیفه، 1132: 456(.
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     با توجه به اینکه در هر بیت به یکی از موقوفات پرداخته 
شده است، به نظر می رسد ارتباطی بین این دو بیت به لحاظ 
موضوعی وجود نداشته باشد. یعنی گفتۀ واقفی احتماالً دقیق 
ــاد در اصفهان  ــت، محلۀ عباس آب ــت. پس در بیت نخس نیس
ــاعر بوده است، چنانکه در عالم آرای عباسی نیز  منظور نظر ش
ــرار می دهند  ــاه  عباس اول ق ــات عام ش آن را در ردۀ موقوف
ــخن،  ــه دیگر س ــان، 1382: 1111(. ب ــکندربیک ترکم )اس
ــلطان  ــاره به باغ کاج در بیت دوم را می توان به باغ ماما س اش
ــت که در جانب شرقی باغ  ــهور به باغ کاج منسوب دانس مش
ــابقه اش به دورۀ  ــته است و س ــتون اصفهان قرار داش چهل س

صفوی می رسد.16
ــوع درختان باغ  ــری از ن ــرح مختص ــی که ش ــا منبع      تنه
ــت می دهد، کتاب ده هزار میل در ایران ِسر  عباس آباد به دس
ــت: »پس از طی نشیب و فرازهای متعدد  پرسی سایکس اس
ــۀ عباس آباد و کاج و  ــای دورنماهای دل فریب به قری و تماش
ــرف مرکز این ناحیه  ــر آن  که منظره بدیعی دارد به ط صنوب

یعنی نطنز  سرازیر شدیم« )سایکس، 1336: 210ـ 211(.
)Fir(17 ــی کلمۀ ــایکس، معادل فارس    در برگردان کتاب س

ــت. نام علمی این گیاه  ــده اس درختان کاج و صنوبر آورده ش
ــوزنی برگان  )Abies firma Siebold & Zucc( و از تیرۀ س
ــت.  ــت. Abies از گونۀ کاج و درخت صنوبر معرب آن اس اس
ــده: »چلغوزه را در کتاب طب حب الصنوبر  چنانچه آورده ش
)میوۀ صنوبر( نویسند و صنوبر درخت کاج را گویند« )فسائی، 
ــی ای که در مورد  ــن با نظر به بررس 1382: 1263(. همچنی
ــز انجام پذیرفت به  ــت گونه های درختان در اطراف نطن کاش
ــته تاکنون در این ناحیه پی برده شد.  موجودیت کاج از گذش
ــوان از گونه های گیاهی  ــت کاج را می ت ــاس  درخ بر این اس
ــمرد. عالوه بر آن بنا به روایتی از اهالی روستای  این باغ برش
صالح آباد، شاه  عباس اول شبی که در این باغ اقامت می گزیند، 
ــایۀ درختان کاج را به سان لشکر دشمن می پندارد و دچار  س
هراس می شود. از این  رو فرمان قطع درختان کاِج باغ را صادر 

می کند.18
     اسناد به جای مانده از دهۀ 1330 قمری )1291ش/1913م( 
ــماری از  ــکایت مالک باغ به دلیل فروش ش مبنی بر طرح ش

ــت از قدمت این  گونۀ گیاهی  ــال چنار، حکای درختان کهن س
ــان فروش درختان کهن چنار که به حدود  دارد. با تطابق زم
ــخ حدود 1894 میالدی  ــال پیش بازمی گردد با تاری 100 س
ــال قبل که ژنرال سایکس، از فاصله ای  یعنی بیش از 120 س
ــته و درختان آن را کاج و صنوبر  ــه نظارۀ این باغ نشس دور ب
ــت، می توان گفت که درختان چنار در باغ وجود  انگاشته اس
ــاهدات سایکس را تأیید  ــته  اند که احتمال خطا در مش داش

می کند )تصویر 14(.
ــروا از فراوانی درختان  ــرح فیگوئ ــا بر این با توجه به ش      بن
ــال این گونه در  ــار در باغ تاج آباد، حضور درختان کهن س چن
نواحی صالح آباد و شهر نطنز و افزون بر این اسنادی که گواه 
ــوان از آن به  ــار در عباس آباد دارد، می ت ــر فروش انبوه چن ب
ــکل دهی باغ داشته، نام   عنوان گیاهی که نقش اصلی را در ش
ــته تاکنون  برد. عالوه بر این موجودیت درختان توت از گذش
ــواهد اهالی روستاهای اطراف و عکس های  محرز می باشد. ش
ــی و چهل شمسی بر حضور درختان توت  هوایی دهه های س
ــین  ــیۀ جاده در دهه های پیش ــداد حصار باغ در حاش در امت

داللت می کند.

تصویر14. درختان چنار باغ عباس آباد نطنز )عکس از: نگارندگان(.  
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نتیجه گیری
ــت  ــاهی صفوی اس باغ تاریخی عباس آباد نطنز از باغ های ش
ــتانی در منطقۀ ییالقی و  ــورت منزلگاه موقت تابس که به ص
شکارخیز نطنز و در حومۀ شهر بنیان نهاده شده است. تاریخ 
احداث باغ احتماالً در میان سال های 1000ـ 1015ق است. 
ــکونت گاهی عباس آباد با توجه به  ــد پژوهش، طرح س در رون
ــانه هایی از معدن سرب و روی با قدمت صفوی،  پدیداری نش
ــتانی قدیمی و زمین های کشاورزی، مشخص شد  قلعه، قبرس
که باغ بخشی از قریه ای به همین نام بوده است. ساکنان این 
ــه در حال حاضر از میان  ــهور به کهنه ک قریه در قلعه ای مش
ــته اند و در اواخر دورۀ صفویه به  ــکونت داش ــت، س رفته اس
روستای نَنی مهاجرت کرده اند. وجود این قلعه کارکرد زراعی 

زمین های پیرامونی اش را توجیه می کند.

ــاختار باغ را می توان متشکل از عناصر معماری ارزشمندی  س
ــت. از یافته های این  ــر خدماتی دانس ــک و عناص چون کوش
جستار، ساباطی صفوی است که همزمانی شکل گیری حصار 
ــوارش را تأیید می کند. همچنین وجود قنات هایی  دوم در ج
ــوی زمین های پیرامون باغ کشیده شده اند، حکایت  که به س
ــه ای از باغ ـمزرعه را پدید  ــری زراعی آنها دارد و گون از کارب
ــاهد هستیم.  ــابه آن را در باغ تاج آباد ش ــت که مش آورده اس
ــاهی و  ــاغ را می توان ترکیبی از باغ ش ــدودۀ ب ــن رو مح از ای
ــاورزی اطرافش در نظر گرفت. در این نوشتار  زمین های کش
همچنین به شناسایی گیاهان باغ در شکل اولیه اش پرداخته 
شد. بر این اساس می توان گونۀ گیاهی شاخص باغ را درخت 
ــت کاج در زمان صفویه اذعان  ــت و به وجود درخ چنار دانس
کرد. به عالوه درختان توت، گالبی، انار، زردالو، و انگور  نیز از 

گونه های مثمر باغ بوده اند.

پی نوشت ها
1."Continuing to natanz, there was a gentle ascent, 
the hamlet of Abbasabad, with a group of superb firs, 
forming an unusual feature in landscape" )Sykes, 
1902: 179-180). 

2. این سند، اجاره نامه ای است که آقای حاجی میرزا محمدرضاخان 
ــریعتی به وکالت از آقای خبیرالسلطنه در تاریخ مهرماه سال  ش
ــال و با مال االجاره ای به مبلغ  ــه س ــی به مدت س 1313 شمس
ــند در ادارۀ اوقاف و  ــد تومان، تنظیم کرده  اند. اصل این س نهص

امور خیریۀ شهرستان نطنز نگه داری می شود.
3 دهستان بَرزرود شامل روستاهای ابیانه و هنَجن و ُکمجان است.

ــدۀ کرکس در تاریخ 74/6/1 به  عنوان منطقۀ  4. منطقۀ حفاظت ش
شکارممنوع و از تاریخ 86/11/15 به منطقۀ حفاظت شده تبدیل 

شده است.
5 برگرفته از پایگاه ملی نام های جغرافیای ایران.

ــناد ملی  ــازمان اس ــربرگ های نامه های موجود در بایگانی س 6. س
حاکی از تصدی سمت توسط وی در وزارت امور خارجه است.

7. نام خبیرالسلطنه در نشست جلسات مجلس ملی دیده می شود، 
ــده بین وزارت جلیله  ــربرگ های نامه های مبادله ش همچنین س

معارف اوقاف و ادارۀ تلگراف خانۀ مبارکه، نشانگر سمت اوست.
 جلسۀ 112 مشروح مذاکرات مجلس ملی، دورۀ 4، صورت مشروح 
ــهر ذیقعدۀ 1340مطابق پانزدهم  ــنبه دهم ش مجلس یوم 5 ش
ــرطان1301: »وزیر پست و تلگرافـ اگر اجازه می فرمایید قباًل  س
آقای خبیرالسلطنه را که یکی از قدیم ترین اعضاء وزارت پست و 

تصویر 15. تکدرخت سرو باغ عباس آباد نطنز )عکس از: نگارندگان(.
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ــتند به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی  تلگراف هس
می کنم« )برگرفته از سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

)www.ical.ir:  شورای اسالمی به نشانی
ــال 1306: »معاونین جدید وزارتخانه ها به  این  ــۀ 1 بهمن س جلس
ــدند: مدیرالدوله سمیعی معاون وزارت معارف   ترتیب معرفی ش
ــلطنه  ــم الدوله معاون وزارت داخله ـ علی خان خبیرالس ـ منتظ
معاون و زارت پست و تلگراف« )برگرفته از سایت مؤسسه تاریخ 

    )www.iichs.ir : مطالعات تاریخ معاصر ایران به نشانی
ــمارۀ 3572 به تاریخ 17 ثور 1331 که از  ــی از نامۀ ش 8. در بخش
ــلطنه به وزارت جلیله اوقاف نوشته  شده، عنوان  جانب مفاخرالس

می شود که پدر وی چند ماهی است که مرحوم شده است.
ــی: »اداره معارف و  ــه تاریخ 4 تیر 1304 شمس ــۀ 4074، ب 9. نام
ــان به مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت  اوقاف کاش
ــوکة. بدیهی است مطابق وقف نامه متولی آن معلوم و چنانچه  ش
ــد اوالد می باشد و آقای مفاخرالسلطنه هم  بطناً بعد بطن با ارش
ــا را به آقای  ــدی ندارند امور تولیت آنج ــوم و اوالد به ارش مرح

خبیرالسلطنه آخ اخو آن مرحوم ُمَفَوض خواهند فرمود«.
10. منظور از باغ رسمی در اینجا بخشی است که عناصر اصلی باغ 

چون کوشک ، درختان و... در آن شکل گرفته اند.
11. wirtschaftsgebäude.
12. Unidentified, Iran, Ullens de Schooten, Baroness 

Marie-Thérèse: Funding for this image is provided 
by the Aga Khan Program, olvwork640161.

13 با استناد به روایت یکی از اهالی صالح آباد.
ــه«: حوض بزرگ که در باغ های  14 لغت نامۀ دهخدا ذیل »دریاچ

بزرگ است.
ــیو ملی ایران با موضوع »اجارۀ درخت  ــناد برگرفته از آرش 15. اس
باغ موقوفۀ عباس آباد نطنز« که تاریخ شان بین سالهای  1298 ـ 
ــی و دارای  63 برگ با شناسه سند: 21667/250  1304 شمس

هستند.                                                                      
16 لغت نامۀ دهخدا ذیل »باغ کاج«: از باغ های عصر صفوی متصل 

به ضلع شرقی باغ چهلستون اصفهان.
17. “with a group of superb firs, forming an unusual 

feature in landscape” )Sykes, 1902: 179-180).

8. بر مبنای مصاحبۀ نگارنده با دو نفر از روستاییان ساکن صالح آباد.
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