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 آباد نطنزباغ تاریخی تاج
 

 

 تورج خسروی جاوید
 رمت بناهای تاریخیکارشناسی ارشد مآموخته دانش

 دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 چکیده

آب و بناهای ویژه  گیری از گل و گیاه، درخت،ای است محصور و ساخت انسان با بهرهباغ محوطه

یک اثر معماری باغ تاریخی  ،طبق منشور فلورانس .دیاب، موجودیتی یکسان میکه در کل

که در آن  ی استجای هوا و اقلیمِوتابع آباست از منظر و معماری که شود و تلفیقی محسوب می

؛ از فرد استهو از یک جهت منحصرب واقع شدهشهرستان نطنز در مرکز فالت ایران . قرار دارد

؛ های کرکسکوهطرف دیگر در دامنه رشته ای خشک و کویری قرار دارد و ازیک طرف در منطقه

ان و نیز ش و پرندگان و آب فراووهوای مساعد و لطیف و وجود وحودلیل داشتن آبهب که

 .استبوده انـفرمانروایان و ـکنون مورد توجه پادشاه باز تااز دیرموقعیت جغرافیایی مناسبش، 

شاهان این سلسله توجه خاصی به این خطه داشتند و این منطقه حکم  ،ویژه در دوره صفویبه

اغ ـاز ب ها، بارهاامهـاریخی و سفرندر متون ت. استایشان را داشتهشکارگاه و منزلگاه تابستانی 

باغ این . تعیین کرداز روی این متون، توان تاریخ دقیق احداث آن را آباد نطنز یاد شده و میتاج

موجود در  های ایرانیاز معدود باغ است؛تخت -کوشک باغِ گونهاز های ایرانی و باغ در دسته

داللت بر شکل ها این گونه باغ. تخت جای دارد هایبندی باغکه درگونه حوزه جغرافیایی ایران

هدف این . استطبیعی زمین و در نتیجه سیستم آبیاری متفاوتی دارند که تابع بستر زمین باغ 

، تزئینات و فرد عهد صفوی از منظر معماریههای منحصربیکی از باغ و درکشناخت  پژوهش،

روش . است، متروک شدهعدم رسیدگیمهری و است که متأسفانه بر اثر بیموقعیت مکانی 

با  و میدانی استها؛ ها و نقشهعکس ،هاای یعنی مراجعه به کتابپژوهش به دو صورت کتابخانه

برداشت و مصاحبه با افراد ها و کروکی؛ و ش از جمله نقشهجزئیاتو ارائه تهیه مراجعه به خود اثر، 

به  ،وسط نگارنده کتابـگزارش ثبتی آن تتهیه پرونده و ا ـب و 9911ل این باغ در سا .بومی

 .استرار گرفتهـار ملی قـر فهرست آثد 99111شماره 

 

 :های کلیدیواژه

 .مرمت و حفاظت ،آباد، صفوینطنز، باغ ایرانی، باغ تاریخی تاج



 9911بهار . شماره یکم . دوره دوم                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 شناسیایران                                                                                                                                            16

                                                                                                                     فصلنامه تخصصی دانشگاهی

 

 مقدمه

وی و نیز در حوزه صف قلمرودر گوشه و کنار های ایرانی س فصلی نوین در خلق و پیدایش باغدوره صفوی و عصر شاه عبا

، مانند تبریز؛ شهرهایی شاهی بیشتری بودندهای اندازی باغمراکز قدرت دودمان صفوی شاهد طرحویژه است؛ به فرهنگی ایران

های شده تابع اقلیم و موقعیت باغ بود ولی در مجموع، باغهای خلقالگوی باغ. ، قزوین و اصفهان(بهشهر)خوی، اشرف البالد 

ها در مراکز شهری ایجاد باغبعضی از این  .کنندهای زیادی با یکدیگرند و الگوی خاصی را دنبال میای مشابهتاراین دوره د

آباد ای اصلی پدید آمدند نظیر باغ تاجو برخی دیگر در کنار راهه ؛ستون و هشت بهشت اصفهانهای چهل، نظیر باغشدند

است شک در زمره آثار ماندگار این عصر بی ،اصفهان قرار دارد -مسیر کاشان که در اطراف نطنز و در آباد نطنز باغ تاج. نطنز

ختان ه درـو سای سرسبزی ،آب نکیِـخوقعیت خـاص و کوهستـانی این منـطقه، و م وهواآب یِدلیل خوش، بهگذشتهکه در 

آباد باغ تاجموقعیت . استار گرفتهقرهای بعد پادشاهان صفوی و شاهان دوره نظر مد ،ای در دل کویرسان واحههب ششماربی

 یسان حصارهکوهستان ب باغ در دشتی باز قرار گرفته و. استدقت و حسن انتخاب خالق باغ بوده ناشی از در محیط اطرافش

آثار موجود در . استظر فرهنگی ناب حاصل شدهیک من ،و انسان( باغ)، معماری ؛ و از تعامل منظرطبیعی باغ را احاطه کرده

و  هستندردیف دیگر آثار ممتاز عصر صفوی فرد و همهآباد هر کدام چه از نظر معماری و چه از نظر زیباشناسی منحصربغ تاجبا

از جمله این  .استتغییرات زیادی بودهها و سفانه این باغ شاهد آسیبمتأ. ستتزئینات و معماری اجزای آن گواهی براین مدعا

کوشک هشتی همچنین . ت گیاهان و آبیاری آن اشاره نموداجزای اصلی باغ و تغییر طرح کاش الحاقاتی به توان بهتغییرات می

اشکوب دوم آن تخریب و به جای آن سه اتاق کوچک به عنوان مهتابی  ،در گذشته دارای دو اشکوب بوده که در دوره قاجار

ده که نمای بنا را یک اتاق الحاق ش ،کوشک هشتی در نمای غربی ،در دوره قاجارنیز  .ستاایجاد شده که اخیرا نیز مرمت شده

وره پهلوی اول به بنا افزوده الحاقی گلین داشته که در د کیک اتاق 9939گیری تا سال کوشک گالب. استنامتقارن کرده

باغ به حفر استخر بعد از خشک شدن قنات جهت آبیاری موارد دیگر عبارتند از . استدر تعمیرات اخیر، حذف شده وبود شده

، که در حال حاضر همه خشک سال گذشته 91کاشت درختان جدید انار و به طی ور استفاده از سیستم مدرن آبیاری؛ ومنظ

 .اندشده

 نطنز جغرافیایی موقعیت( 9

 شهرستان. است گرفته قرار کرکس کوه رشته دامنه در و  اصفهان استان در که است ایران مرکزی و تاریخی شهرهای از نطنز

 و درجه 19 جغرافیایی موقعیت در ؛مربع کیلومتر 9913 بر افزون وسعتی با مرکزی کویر سواحل در سبز نگینی مانند طنزن

 و آران هایشهرستان با شمال از؛ جغرافیایی عرض ثانیه 91 و دقیقه 91 و درجه 99 و جغرافیایی طول ثانیه 91 و دقیقه 15

 و شهرشاهین برخوار، هایشهرستان با غرب از و اردستان شهرستان با مشرق از اصفهان، شهر با جنوب از کاشان، و بیدگل

 استان توابع از کوه کرکس دامنه درو  ایران مرکزی کویر مجاورت در ،دریا سطح از متر 9011 ارتفاع در و است مرزهم میمه

 . دارد قرار کاشان شهر کیلومتری03 و اصفهان شهر کیلومتری911 در، اصفهان

 آبادتاج باغ موقعیت( 1

آباد در کنار کیلومتری شهر نطنز، در روستای تاج91تان کرکس در در بخش مرکزی و در دهس ،آباد در شهرستان نطنزباغ تاج

و در متر  019×133د ابعا بهشکل ، در زمینی مستطیلراهکیلومتری از آزاد9کاشان و در حدود  -راه جدید اصفهان آزاد

، آن را در بر طبیعی یسان حصارهکوهستان ب ،ترطرفی خشتی محصور شده؛ و کمی آنوسیله دیوارهب واقع ومحیطی باز 

 91دقیقه و  91درجه و  99طول شرقی از گرینویچ و ثانیه  91دقیقه و  15درجه و  19 باغ؛جغرافیایی  موقعیت. استگرفته

 .(1و9نقشه  ؛1و9 تصویر) ستعرض شمالی از خط استوا ثانیه



 9911بهار . شماره یکم . دوره دوم                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 شناسیایران                                                                                                                                            16

                                                                                                                     فصلنامه تخصصی دانشگاهی

 

 

 
 (میراث فرهنگی نطنز: مأخذ) موقعیت روستا و باغ در شهرستان نطنز (9یر تصو

 

 

 
 (نگارنده: مأخذ) محدوده باغ نیمه آباد امروز و باغ دوره صفوی (1تصویر 
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 (نگارنده: مأخذ)آباد سایت پالن باغ تاج (9نقشه 

 
 (لفرام کالیسوُ: مأخذ)آباد سایت پالن باغ تاج (1نقشه 
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 باغوضع موجود ( 9

، هرچند که در بعضی اغ هم اکنون نیز وجود داردـالیه بحصار گِلینِ چند. و فاقد کاربری است آبادِ فعلی متروکبـاغ تاج

ـاغ، هنوز شکل خود را حفظ ب بستر تختِ. پابرجاستدوره صفوی همچنان  اغِـب اصلیِ ها فرو ریخته است ولی حصارِقسمت

؛ ولی قابل شناسایی و مسطح شده ،هاو در بعضی قسمتکمی ناخوانا  ،عوامل جویچند با گذشت زمان و به علت کرده؛ هر

شده و  تروکها نیز م، حمام، بنای پهلوی اول، قلعه و خانهیگیرگالب تی وهای هشکوشک ؛اجزای معماری باغ. پیگیری است

زه حمام آسیب بیشتری بر خود سا .دو نیاز به رسیدگی دارن هستندفرد کوشک هشتی در وضعیت نامناسبی تزئینات منحصربه

ست و همچنان خوانا شانو طرح شاکله اصلی خود را حفظ کرده -رغم عدم رسیدگیعلی-اجزای معماری باغ . استدیده

 -خشک شدن قنات رغمعلی-تا خود باغ از سرچشمه  شقرار دارد و مسیر آنمظهر قنات باغ بیرون  .استمخدوش نشده

باغ به علت  روستا خالی از جمعیت شده و تمام مزارع اطراف ،9931خشک شدن قنات باغ در سال با . همچنان وجود دارد

 ،های باغ نیز تا حد زیادی از بین رفتهکرت. اندان باغ نیز به همین دلیل خشک شدهگیاهان و درخت. اندنبود آب از بین رفته

، باغ را ایو به روش قطرهایجاد کرده تا آب را در آن ذخیره مالک باغ استخری  ،در سالیان اخیر.اما قابل شناسایی هستند 

های آن از آبراه کبکیینهولی س ،آبراه سنگی باغ همچنان وجود دارد. نیز خشک و فاقد آب استاکنون استخر هم. آبیاری کند

 . (9 تصویر) ندا، به حال خود رها شدهجدا و در قسمتی از باغ

 
 (نگارنده: خذمأ) وضع موجود باغ (9تصویر 

 باغ به دسترسی( 5

ممکن باغ از طریق یک بریدگی از این جاده  به اصفهان و دسترسی -آباد از طریق جاده قدیم نطنز دسترسی به روستای تاج

شود و یک خیابان پوشیده از یک خیابان خاکی به این جاده وصل می. کیلومتر است 9طول این بریدگی در حدود . است

آن ( سر در)، کوشکِ هشتی نخستین به باغ ولی دسترسیِ ؛سازدآباد را میسر میک چنار دسترسی به باغ تاجدرختان نیمه خش

 .(5 تصویر)است بوده
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 (نگارنده: مأخذ)آباد دسترسی به باغ تاج( 9نقشه 

 

 

 (نگارنده: مأخذ)آباد تاج فعلی باغ( درون محوطه)های اصلی و فرعی دسترسی( 5تصویر 

 

دسترسی فعلی به 

 آبادباغ تاج
 دسترسیِ

نخستین به باغ 

آباد، کوشک تاج

 .استهشتی بوده
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 ه و بانی احداث باغوجه تسمی (1

تاج ) تاج خانم، وی این مجموعه را برای خواهر خودشاه عباس صف ،زندگی نوشته جهانگیر خان ریاحی سراببر اساس کتاب 

 .شودآباد نامیده می، این باغ و روستایی که در آن قرار گرفته، تاجهمین دلیل به. بنا کرد( خاتون

 مالکیت باغ (0

بر شمردن رقباتی که به ضمن  ،چنانچه درتاریخ منظوم صفویه ؛بسیاری از اموال شاه عباس اول وقف عام بوده این باغ همانند

 :استآباد نیز به شرح ذیل یاد شدهتاج ق توسط شاه عباس وقف شده از9191سال 

معصوم ت چهارده بر حضرات عالیاامالک و مستغالت خود را  ستانی،وقف نمودن واقف مواقف دوجهانی و رموز گیتی»

 (اعظم واقفی)« .صلوات اهلل و سالمه علیهم

 را ثواب ست آنا توان شد که چند        ه واقـف ز وقـت ثـواب            کالی ـسبه

 انــه کام چنـاشد بـش بـدو گیتی    ستان               به توفیق چون خاست گیتی

 امـش نـه نیکیـم بـشود در دو عال    خیــر عــام                فـف موقـکه آن واق

 رینـهشت بـد بـایـف نمـوقَـکه م  ان دین                 ـف شاهـکرد از آن وق سرا

 لـت جلیـاج کرامـه تـت بـامـقی      ــل              ردن سبیـاد کـآبــاجد از تـش

ال پایتخت به شیراز و ولی مسلما با انتقت نیست؛ آگاهی چندانی دردس ان صفوی،از سرگذشت این باغ پس از دودم هرچند

رونق اولیه خود را از دست داد و تا حدودی به  ،قرارگرفت و در نتیجه بعدیمهری زمامداران سپس تهران، این باغ مورد بی

ن که در ن معاون دیوامیرزا محس( گویا در زمان ناصرالدین شاه)اما در اواخر سلسله قاجاریه  .دست فراموشی سپرده شد

کند و سپس پسرش، علی که جزو امالک خالصه بود، تملک میآباد را ، باغ تاجالسلطنه در مسند قدرت بودهدستگاه حسام

ز، ـته بعضی از کهنساالن نطنـگفبه. فروشداحی میـان ریـا نصراهلل خرزـه میـرا ب اغـاین ب (السلطنهمشهور به خیبر)خیبر 

 .استرا به میرزا نصراهلل خان فروخته آبادباغ تاج شاه قاجار و حاکم اصفهان، رالدینفرزند ناص السلطان،ظل

نیاد مستضعفان خریداری را در یک مزایده از ب آنمنی است که در تملک شخص حقیقی به نام آقای مؤباغ  ،در حال حاضر

در . ز شش سهم باغ و روستا را دارندان ادعای مالکیت دو سهم اایش. کنندامروزه عده کمی در روستا زندگی می. استکرده

در دوره قاجار به صورت شفاهی مالک باغ که  کردنداهالی روستا صورت گرفت، آنها ذکر  با  توسط نگارندهکه ای مصاحبه

ولی چون سندی در  ؛استت و آن دو سهم را به آنان بخشیدهیان اسسهم روستا و باغ متعلق به روستای عنوان کرده مالکیت دو

 .شوداساس تلقی مییان بیادعای روستای ،ه وجود نداردزمین این

 های دیگر نطنزباغ( 3

آباد نطنز و کوشک باغ فین آباد با کوشک باغ عباسهای باغ تاجساخت کوشکهای با مقایسه سازه، معماری، جزئیات و تکنیک

در ذیل به . اندبه دستور شاه عباس احداث شده توان به این نتیجه رسید که هر سه اثر در اوایل دوره صفویه و؛ میکاشان

 .دات مشابه هر دو بیشتر نمایان شوپرداخته شده تا خصوصی (1تصویر ) آباد نطنزآباد و عباسهای باغ تاجمقایسه کوشک
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  آجر  ررفته،کامصالح اصلی به .بنیه موجود در دو باغ استاولین مورد قابل تامل مصالح به کار رفته در ا ،دو بنادر مقایسه

؛ لین و ساخت آن به یک طریق و به یک شکل استحصار هر دو باغ گِ. ، گچ و خاک و ساروجاست و مالت مورد استفاده در آن

 .تر از قسمت باالی دیوار استقاعده دیوار در سطح مقطع آن عریضسان که بدین

 و اصلی خود  هها شکل اولی، بعضی از قوسخیرکه در تعمیرات ادو باغ دارای قوس پنج و هفت است، گو اینهای هر کوشک

 .انددست دادهرا از 

 

 
                      (نگارنده: مأخذ)نظنز آباد عباس باغ کوشک( 1تصویر 

 

 ایی است که قسمتی از این تزئینات همچنان وجود داردهای ختآباد گل و بوته با طرحتزیینات کوشک هشتی باغ تاج .

وشک دارای هر دو ک پس. استو با گذشت زمان، از بین رفتهآباد در گذشته با طرح گل و بوته بوده عباستزیینات کوشک باغ 

 .اندتزیینات تقریبا مشابهی بوده

 ه قدمت آنها به آباد کآباد و کوشک باغ عباسباغ تاج گیریِهای هشتی و گالبکوشک: هفّهای چهارصُبندی کوشکدسته

همچون  آباد متقارن هستند؛گیری باغ تاجهای کوشک هشتی و گالبپالن. گرا دارندعماری برون، مگردددوره صفوی بازمی

نیز آباد در باغ عباس. پالن این دو کوشک، متعادل است. صورت قرینه وجود داردکه در چهار گوشه آن، چهار اتـاق بهبی ـصلی

ق طویل به صورت قرینه قرار در هر دو جناح سرسرا دو اتادر مرکز ایوان و سرسرای اصلی است و  پالن کوشک متقارن است؛

 گوشِ، یک هشتی و در چهاردر مرکز کوشک .استدر دوره صفویه معمول بوده( تقارنصورت مهب) این شکل پالن .استگرفته

 .(0تا  5ه نقش)شود شکل تقسیم میصورت نُه قسمت مربعسه بخش  و به پالن بهد و هایی به قرینه وجود دارهشتی اتاق
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 (نگارنده: مأخذ) پالن کوشک عباس آباد و نمایش سه بخشی کوشک (5نقشه 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

               

 (نگارنده: مأخذ) گیریمحورهای کوشک گالب  (0نقشه                                  (نگارنده: مأخذ) محورهای کوشک هشتی  (1نقشه               
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 آباد در متون تاریخیباغ تاجبررسی پیشینه  (3

از سه کتاب ولی در  ؛توان تاریخ دقیق باغ را تعیین کردنمی ،که باغ و اجزای آن دارای کتیبه و سنگ نوشته نیستنداز آنجا 

ق  به قلم مالجالل یزدی نگاشته شده، 9190کتاب اول که در سال . استآباد اشاره شدهبه باغ تاج ،اسناد مکتوب تاریخیمیان 

کتاب دوم که . داندق می9191آن را سال و تاریخ ساخت  داردباغ اشاره  این نام دارد که به دفعات به تاریخ عباسییا  روزنامه

نام دارد که در فصل مستحدثات شاه  آرای عباسیاریخ عالمتق  به خامه اسکندربیگ منشی نگاشته شده، 9193در سال 

، ایران در زمان شاه برین خلد، کتاب سوم .کندق ذکر می9191ریخ احداث باغ را نیز سال و تا ، به باغ و ابنیه آن اشاره عباس
در این اسناد بر باغ  گیریسی روند شکلبرر. ق است9191ف واله قزوینی اصفهانی در یوسنوشته محمد صفی و شاه عباس دوم

؛ نخست کتاب مالجالل یزدی، سپس تر باشدتر و صحیحتا این بررسی دقیق هاستاساس توالی زمان زندگی نویسندگان آن

 .ه قزوینی اصفهانیلیف والأتبرین خلد کتاب اسکندربیگ ترکمان و در نهایت کتاب 

وقایع روزانه زمان را به نگارش درآورده و بدین  اول، یزدی، منجم مخصوص شاه عباسلیف مالجالل تأ تاریخ عباسیکتاب 

ق، 9190مالجالل منجم یزدی ضمن بیان رویدادهای سال . استنیز شهرت یافته روزنامه مالجاللاین کتاب به  ،لحاظ

 :است، چنین آوردهشودنه اصفهان میکه شاه عباس از کاشان رواهنگامی

آباد که از مبدعات نواب کلب آستان علی و در او عمارات عالی است و به تاجه جانب اصفهان شدند و چون و صاحبش روان»

صورت با تحف رسیدند و با زنان مطربۀ خوب حوض بس عالی نفیس، رسیده وفلکدرختان سربه مشتمل بر انهار و آبشارها و

منجم )« ...و صحبت مشغول شدند د و به سازنشستن ،کشیدندروز بود که انتظار مقدم اشرف می و هدایا و اسباب طرب چند

 (991ص ، یزدی

 :استآباد بدین شرح یاد کردهجایی دیگر نیز از تاجدر  نویسنده مذکور

ویکم متوجه شدند شنبه بیستپنج نویس کردند وشبندران میل فرمودند و رفقا را نامو شکار ماز و در اواسط رمضان، سیر»

، با سه عدد توپ بزرگ و پنج عدد توپ که از قارص آورده بودند برخورداربیگی یدند، انیس الخاقانآباد رسو چون به تاج

 ( 191صهمان، )« .بوس، مشرف شد و روانه اصفهان شدرسید و به شرف پای

 :استین نوشتهچن ،ق9193نین در ضمن بیان رویدادهای او همچ

قینان و مجادله و مناقشه  ر نفاق میان جماعت فق وخان رسید و خب شاطر ذوالفقار ،آباد نطنز فرمودندو چون نزول به تاج»

 (111ص همان، ) «.کرای و خان تاتار آوردیان شاهینم

روزه بود و توقف سهکه به رعیت کرده سبب زیادتی و ظلمییس شکراهلل طرقی را کور کردند به، چشم رئآباد نطنزو در تاج»

رفتند و نسق  ،از محدثات زمان نواب کلب آستان علی است به جهت سیر و شکار و به دیدن کان سنگ مرمر جدید که

نواب کلب آستان علی بر سر  .آیدند چاهی است که صدای آب از آن میاستادان و کارکنان آن کان نمودند و در صحرا گفت

ند که این چاه سر کار کرد ،اعجوبه زمان بود آقا کمال که به کاردانی. اه شدندخود در تفحص احوال آب و چ ،آن چاه رفتند

را مدور به قطر ده ذرع پایین برند که اصال خاک به چاه نریزد تا آب رسند و حقیقت شیرینی و کمیت معلوم نموده اعالم 

 (119ص همان، )« .تا به هر چه صالح باشد، عمل شودکنند 

ز شاه عباس های بعد ادر دوره. است آرای عباسیتاریخ عالمکتاب  شده،آباد اشاره می که در آن به دفعات به باغ تاجمنبع دو

 ،لیف اسکندر منشی ترکمانتأ آرای عباسیعالمو در کتاب  د توجه و محل توقف جانشینان بوده؛آباد موراول هم باغ و کاخ تاج

، چنین درج از زمانی که شاه صفی به جهت جلوگیری از هجوم عثمانیها به سوی آنان  لشکرکشی نمود ،مورخ شاه عباس

 :ستاشده
 «.آباد نطنز روانه شدنداصفهان بیرون آمدند و از راه تاجاز دارالسلطنه  ،الحراممحرم 19شنبه تاریخ روز سهبه»
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 :که ستااریخ زندگانی شاه عباس دوم، آوردهدر ت

 دنشان که ازخلآباد مضرب سرادقات جاه و جالل گردیده در آن مکان روز پنجم، باغ مبارکه تاج ...بعد از حرکت از اصفهان»

به سیر آن  یاز دارد تا پنج روز اقامت نموده،اندازگی لطف و سرشاری صفا از بساتین روی زمین امتحیث احراز هوا و بی

 (11ترکمان منشی، ص)« .ندافزا بودو فرحاندوز فضا، نشاطلگشای و تماشای آن روضه ارمد

 :استذکر شده آرای عباسیتاریخ عالمدوم، نیزدر کتاب  اه عباسهای زیر حاکی از آبادانی و رونق باغ مذکور در عصر شبیت

 وایش گالبـوان گرفت از هـکه بت               ؟ابـو تپر آب  اغِـم از آن بـچه گوی

 دـل شنیـل از گــبلب ۀمـوان نغـت               کشید  زان پاـوی خ اغ کزــدر آن ب

 رابـام شــج کند کارِل میـکه گ         اب       ــدارد حســانی نــادمــدر او ش

 استـا کجـا تـاوت ببین از کجـتف        خطاست          ،کنم نسبتش گر به جنت

 سروی ندارد بهشت ،که چون شاه     زشت             ردوســف هست ،شیَـخوب برِ

 :استق، چنین آمده9131مان مـأخذ، در ضمن حوادث سالدره باز

 «...نین کاشان گشتندمگلزار توقف فرموده متوجه دارالمؤ چند روز به جهت سیر و شکار و تفرج آن ،آبادد تاجبنیادر بهشت»
 (911ص همان، )

اصفهان  الدوله بهرویدادی که به هنگام سفر اعتماد جلوس شاه عباس به دومِومنشی در شرح رویدادهای سال بیست اسکندر

 :نویسد، میاشاره کرده ،ادهآباد رخ ددر میانه راه، در باغ تاج

مجلسی  آباد نطنز،یک روز در باغ تاج. نوازی و بذل احسان فروگذاشت نشدایق، میهمانالقصه از ابتدا تا انتها دقیقه از دق»

با مالزمان او  ،همانا وقت سواری بعضی جاللیان که از پاشا آزردگی داشتند .عالی ترتیب داده صحبت بزرگانه انعقاد یافت

پاشا اطالع یافته او نیز بدمستانه در مقام انتقام برآمد و همچنانچه شیوه  ،ستی آغاز نهاده یکدیگر را زخم زدند و در منزلبدم

دو رفته در یک لحظه کل آن طایفه ه حمایت برخاسته، رفتهاز هر طرف جمعی ب ،نامحمود و رسم معهود آن طایفه است

یکدیگر آمیختند و نزدیک به آن شد که فتنه عظیم حادث گشته از طرفین ه گروه گشته مکمل و مسلح شمشیرها آخته ب

، سوار شده الفور متهورانه با هفت هشت نفری از مالزمان که حاضر بودندجناب دستوری اطالع یافته فی. شد خونها ریخته

 (9131، صهمان)« .فتنه را تسکین دادند... درآمده... آن دو گروه

 :نویسدق، می9111یع سال در شرح وقا خلد برینکتاب  فهانی، مورخ شاه عباس، درزوینی اصیوسف واله قمحمد

پیمای بودند تا افسر شکفتگی و خرمی گروه پای دولت در رکاب سعادت درآورده مرحله، خاقانِ واالشکوهِ انجمو روز چهارم»

فرمای گلستان ارم تا پنج خرم و این رشک آسایآباد نهادند و این باغ بهشتهمایون بر سر باغ بهشت بنیاد تاجبه نزول 

 (551واله قزوینی، ص) «.ار ایام و خاقان سپهر احتشام بودشهری آرامِ قامِمُ ،هنگام

 :، نوشتهق که دوران پادشاهی شاه عباس دوم است9101همو در ذکر وقایع سال 

روان و  منین کاشان و قم و طهرانراه دارالمؤ از... خلدبنیان روان گشتند به صوب مازندرانِ... از مقر سلطنت پایدار... »

چند روز گلچین آن گلستان آباد محل ورود موکب مسعود گردید، نهاد تاجارم و چون باغِ... پیمای شوندشکارکنان مرحله

 (551همان، ص)« .منین کاشان گشودندجا بار اقامت در چشمه فین دارالمؤبوده از آن

 :ق، نوشته9139در ذکر وقایع سال همو  باز

در راه . نمایدهوا قصد بازگشت به اصفهان را می دلیل گرمی، بهبردهسر میکه شاه عباس دوم در مازندران بهنیز هنگامی»

 (051، ص همان)« .نمایدو در آنجا توقف میآباد رفته ، او به باغ تاجبازگشت
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های نصراهلل خان ریاحی عبارت بوده از سردر هشتی کنونی و اتاقآباد در زمان میرزا مانده کاخ تاجبه گفته کهنساالن، آثار باقی

ساختمان مشخصی از عصر صفویه در شمال شده؛ ماندۀ کنونی به آن ختم میآبِ باقیای جالب توجه که راهدریاچه ؛روی آن

نصراهلل خان که پس از فوت  السلطنه فرزند ارشد میرزااهلل ریاحی ملقب به معینبه جای این ساختمان در زمان حبیب)اچه دری

و از بیم های حیاط که همگی از سنگ مرمر بوده فرش خیابان؛ و سنگ(بنای جدید احداث شدبود، آباد شدهر مالک تاجپد

 .شودمی تخریب و آثار تاریخی آن محو وسیله مالک جدیداحتمال ضبط این مجموعه توسط دولت، به

مباشر . ودآباد نمؤول اداره تاجسکونت در تهران، مباشر خود حسن مختاری را مس علتالسلطنه بهاهلل ریاحی معینحبیب

تر از هشتی بوده، ارای سبک و تزیینی به مراتب ظریفداشته و د سه اتاقی را که روی هشتی قرارنامبرده به دستور مالک، 

تور مالک به چه بیشتر کشاورزی به دسبه منظور احیای هر  کند؛ای آن سه اتاق کوچکتر جهت سکونت بنا میخراب و به ج

، آنجا را زمینهای محوطه و رو و با تسطیح زیر ،هایی را که در دل خاک نهفته بودهکاو محوطه پرداخته، بقایای ساختمانکندو

 های زیر و رو شده را درها و ساختمانخیابان ها،، حوضدریاچه های مرمرشنیده شده که سنگ .دنمایآماده کشاورزی می

پس از  .برای سکونت موقت خود بنا نهاد ،ساختمانی نوساز به سبک مدرن در انتهای حیاطمالک مزبور . اندگودالی دفن کرده

فرزند ارشد  چونعلت کهولت سن همسر و نیز همسر و فرزند ارشدش در آمد که بهآباد به ملکیت السلطنه، تاجدرگذشت معین

جامانده نیز که مرمتی به آثار به ؛سبزی پیشین را از دست دادآباد طراوت و سرتاج دوبارهد، برسر میهاو نیز در خارج از کشور ب

 .استخود ندید، تقریبا رو به ویرانی نهاده

بز و خرم این های سرسآباد را شاه عباس اول ایجاد کرده و باغهای تاجشود که کاخبا توجه به مطالب گفته شده، معلوم می

 -شودمانده از نامبرده مشاهده میگونه که در سایر آثار باقیهمان-ای چون سرو و کاج و چنار کشیدهفلکربهکاخ را درختان س

های زیادی در این ناحیه بوده، آنچنان خود دال بر وجود گلستانگیری افزون بر این، وجود عمارت گالب. استبودهاحاطه کرده

زله کاخ ییالقی این عمارت به من همچنین. ساختمانی چنین مفصل بنا نهندها، کرده برای گرفتن گالب از آنکه ایجاب می

خروج از اصفهان به آنجا وارد  در هر مسافرتی پس ازراه شرق و غرب ایران قرارداشته،  چون در سرسالطین صفوی بوده و 

رود که با توجه به احتمال آن می نیز .انددیدهاین محل تدارک می فر را درشدند و چه بسا مقدمات و تجهیزات کلی سمی

گرفتن در سر راه اردستان و نطنز، تمرینات لشگری که بیشتر شخص پادشاه بر آن نظارت  وسعت دامنه آن و به دلیل قرار

 .استگرفتهف آن انجام میهای اطراکرد، در پهنه گسترده بیابانمی

 گیریروند شکل( 1

هوا قرار گرفته و در حکم اقامتگاه تابستانی حاکمان صفوی و قاجاریه بوده وای خوش آبآباد در حومه نطنز و در منطقهباغ تاج

یخی مشتمل است ن قدمت یک اثر تاریبهترین منابع مطالعاتی در مورد تعی. استکه حاکی از اهمیت و ارزش این اثر تاریخی 

آباد را به کمک مطالعه تاریخ احداث باغ تاج. دورۀ آنهم ایسه تطبیقی اثر با دیگر آثارمنابع مکتوب و مق ها بر خود اثر، کتیبه

روزنامه ، ، منشی شاه عباسترکمان بیگاسکندر نوشتۀ اسیآرای عبتاریخ عالمها و متون تاریخی موجود به ویژه کتب سفرنامه
قزوینی؛ مقایسه این  لهوا ِبرین خلدمنشی دیگر شاه عباس و کتاب  ، منجم ونوشته مالجالل یزدی( جاللروزنامه مال) عباسی

ق  9191توان سال دوره؛ میهای همباغ دیگرتطبیقی خصوصیات معماری و هنری آن با دوره و نیز بررسی های همباغ با باغ

 .هلل و مسجد جامع عباسی در اصفهاناجد شیخ لطفعصر خود مانند مس؛ یعنی پیش از احداث آثار همدانست

 :استل گرفتهآباد در چهار مرحله شکباغ تاج

و شامل کوشک  احداث شدهق 9191به دستور شاه عباس در سال  گیری باغ در دوره صفوی است کهشکل مرحله نخست

و در  شامل کاج و چنار؛مثمر ؛ درختان غیر، گالبی و بهگیری؛ حمام؛ قنات؛ درختان مثمر شامل گیالسهشتی؛ کوشک گالب

عنوان قنات باغ به. هنوز موجود است (آبراه)های طول محور اصلی ها و آبشرهکبکیکه سینه ، یک آبراه سنگی بودهنهایت
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 خوبی آشکاراساسی آن بهنقش  9931نقش داشته که با خشک شدن آن در سال ، باغگیری عنصری اصلی و حیاتی در شکل

آباد نطنز که تقریبا در کاخ باغ عباس ظیر کوشک باغ فین ون دوره،بیقی ابنیه درون باغ با دیگر ابنیه همبا بررسی تط. گرددمی

ینات از نظر طرح، مصالح و تزیمعماری این ابنیه مشابه خصوصیات دارای اند و صله زمانی کوتاه از هم احداث شدهیک فا

توانیم استدالل کنیم که باغ و ابنیه آن نظیر ، میبه کمک شواهد و قراین موجود. تر استاری محتملگذهستند، این تاریخ

 ،سرتوماس هربرت. هستندسه اثر  مربوط به دوره صفوی و متعلق به مرحله اول حمام  وگیری کوشک گالب ،کوشک هشتی

و یک شب  د را به رشته تحریر درآوردهمشاهدات خو از باغ دیدن کرده،( ق9101)م 9011در حدود سالکه سیاح انگلیسی 

ه صفوی و به زمان شاه نگارد که هسته اصلی باغ به دورپردازد و میمی ، به توصیف این باغمهمان شاه صفوی بوده ،نیز در باغ

 .(ترکمان منشی ؛یزدی نجمم) گرددعباس بازمی

، طی این دوره .اندشکل گرفته لینهای گِخانه وقلعه که در آن  استگیری باغ در دوره قاجار تکامل و شکلمرحله دوم 

سه اتاق  ،و نیز اشکوب دوم کوشک هشتی خراب و به جای آن گرفتهرت گیری صوهای هشتی و گالبالحاقاتی به کوشک

گرفته توسط نی صورتبا بررسی میدا. گرددها به دوره قاجار برمیبنابراین قدمت قلعه و خانه. استگشتهکوچک احداث 

ر اواخر دوره قاجار مشخص شد که قلعه محل زندگی کدخدا و مباشر روستا بوده و د ،نگارنده و مصاحبه با بومیان روستا

 .استبودهمحل زندگی اهالی روستا سال پیش،  99تا حدود های گلین نیز ؛ و خانهساخته شده است

این اثر در امتداد محور اصلی  .استی حفظ و بنای پهلوی اول احداث شدهابنیه قبل آن،طی  دوره پهلوی است که مرحله سوم

از مصالح  ،به ساخت این بنا کرده که در ساخت آن ، صاحب باغ در دوره پهلوی اقدامبا توجه به اظهارات بومیان. باغ قرار دارد

 .گرددبه دوره پهلوی اول برمی قدمت بنای دوره معاصر لذا .استر تیرآهن و سیمان استفاده شدهمدرن نظی

آن از سیستم بیاری برای آ ،علت خشک شدن قنات باغ، بهطی این مرحله ، دوره اخیر است کهگیریشکل مرحله چهارم

، طی این دوره نیز. با پمپاژ برای آبیاری مهیا کننداند تا آب را ، استخری احداث کردهبدین منظور وای استفاده آبیاری قطره

در وضع  .استبنا مرمت شده گیری که یک اتاقک گلین کوچک بوده نیز برچیده شده والحاق صورت گرفته و کوشک گالب

علت هو ب ؛همچنان وجود دارند ،های گلین و بنای پهلوی اولها، حمام، خانهآن شامل کوشکزای معماری تمام اج ،موجود باغ

های به و انار ، مالک باغ اقدام به کاشت نهالطی سالیان اخیر. اندها از بین رفتهاکثر قریب به اتفاق درختان و کرت ،نبود آب

 .(1 و 9 جدول ؛3 و 3نقشه )اند شده ، ولی به علت عدم وجود آب، آنها نیز خشکنموده

 باغ اجزای گیریشکل (دوره) مرحله

 حمام و گیریگالب کوشک هشتی، کوشک (صفویه) اول دوره

 گِلین هایخانه و قلعه (قاجاریه) دوم دوره

 اول پهلوی بنای (دوم و اول پهلوی) سوم دوره

 (باغ اجزای تمامی حفظ)باغ  موجود وضع (فعلی) چهارم دوره
 

 (نگارنده: مأخذ) آبادتاج باغ بندیدوره( 9 جدول
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 آبادتاج باغ ویژگی (ویژگی) اطالعات بندیدسته

 قدیمی، هاینام تاریخی، دوره باغ، نام) باغ کلیت

 (باغ فعلی عملکرد باغ، موقعیت
 نطنز آباد،تاج روستای پهلوی، قاجار، صفوی، آباد،تاج

 ایرانی باغ، چهارباغ (باغ اهمیت باغ، الگوی و نماد) باغ هایشاخصه

 اولیه عملکرد باغ، احداث علل بناکننده،) باغ تاریخچه

 (تاریخی مستندات و
 شکارگاه و تابستانی اقامتگاهشاه عباس یکم صفوی، 

 توپوگرافی، بستر، شیب،) باغ فیزیکی ساختار

 (آب منابع شناسی،خاک
 تخت باغ، قبّمطَ باغ

 نظم معماری، نظم آب، نظم، اهگی نظم) باغ انتظام

 (فضایی

اند، تأمین آب از استخر، درختان همه خشک شده

 نخوردهدست تقریبا باغ پالن

 تصاویر، اولیه پالن، فعلی پالن) باغ بندیترکیب

 (مقاطع جدید، و قدیمی

 و نخوردهدست ابنیه دیگر و هاکوشک پالن، باغ پالن

 مانده باقی تغییر بدون

 هایدوره اولیه، دوره در بنا کاربری) بنا کاربری

 (فعلی دوره و مختلف
 متروک، اقامتی

 دید زاویای تعیین باغ، اطراف منظر نوع) منظر و دید

 (باغ رونبی به روند و درون به باغ بیرون از

 ،باغ قناتِشدن  خشک علتبه باغ درون و اطراف

 شده یزرعلم بیابانِ

 (نگارنده: خذمأ) باغ اطالعات آوریگرد (1 جدول
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 (نگارنده: مأخذ)بندی تاریخی باغ دوره (3نقشه 
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 (نگارنده: مأخذ) گیری باغنمایش روند شکل( 3 نقشه

 (1و نقشه  9جدول )و عناصر باغ  بناها، اجزا( 91

 (ورودی اصلی  و سردر باغ)کوشکِ هشتی ( 91-9

محل اقامت شاه عباس صفوی و عروف عصر صفوی نقل شده، های سیاحان منامهگونه که در مآخذ تاریخی و سفراین بنا آن

این کوشک . استوی کاشان و اصفهان و بالعکس بودهسایر پادشاهان این سلسله در سفرها و تردد از قزوین و تبریز به س

در های میخان پابرجاست و دو کوبه آهنی و گُلآن همچن چوبی نخستینِ درِ باغ در دوره صفوی بوده؛ مدخل نخستین

 فقط بخشی به قسمت شرقی بنا  ؛سمت جنوب است و نماها کامال حالت قرینه دارندورودی اصلی بنا به. همچنان وجود دارند
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ه ارتفاع یک ، سکوهای سنگی بدر دو سوی ورودی. استشده که بنا را از حالت قرینه خارج نمودهدر دوره های بعد الحاق 

ینات نقاشی نفیس ، تزیبعد از ورودی هشتی. متر مربع است 933متر، برابر  91×1/91ابعاد  وسعت بنا به. متر قرار قرار دارند

. شودوران صفوی دیده مید

ینات نقاشی موجود روی تزی

ورودی و سقف  سردرِ سقفِ

هشتی اصلی بنا، شامل انواع 

ایی و ــهای ختها، گلاسلیمی

کتب ـورهای مـاتـمینی

د ـا ماننـعین ؛ان استــاصفه

های موجود بر روی اشینق

خ سرای اصلی کاسقف سر

 از هشتیِ. اصفهان یقاپوعالی

دو راهرو  ،شکل وسط بنانگینی

امتداد  بهدرجه  51و با پیچ 

سنگفرشِ وسطِ باغ  راهروِ

 در چهار گوشۀ. یابدارتباط می

 9×1/9چهار اتاق به ابعاد  ،کوشک

وجود دارد که متر  9×1/1و 

جعین احتماال محل استراحت مرا

رادی بوده که ـاق انتظار افـا اتی

 استند با شاه مالقات کنند خومی

طبقه همکف از طریق یک دستگاه 

متر با انحنای  9پله به عرض حدود 

به طبقه فوقانی و بام  مخصوص

به احتمال  .یابددسترسی می

، در طبقه فوقانی بنا در فراوان

اقدام به احداث سه  ،های بعددوره

و در ی ضلع شمالی اتاق در انتها

ای چوبی و ها از تیرهپوشش آن

ویر اتص)است کوب استفاده شدهتخته

 .(99تا1 هاینقشه ؛3و0

 (نگارنده: مأخذ)نمای اصلی  ،کوشک هشتی( 0تصویر 

 (نگارنده: مأخذ)تزئینات گل و بوته کوشک هشتی ( 3تصویر 
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 گیریکوشک گالب( 91-1

مفصلِ  شرح به-گل با انبوه درختان گوناگون و پوشیده از  با توجه به عالقه وافر دودمان صفویه به ایجاد باغهای سرسبز

م خوریمیبربنایی به  ،آبادتاجباغ در  -دانویژه اصفهان بازدید داشتهران بهای ن دوران ازآ جهانگردانی که در رِبیشت هایرنامهسف

هایی باغ ،آبادتاج بادانیِآن است که در دوران آگر این خود بیان گیری را تا بدین زمان برای خود حفظ کرده وکه نام گالب

گیری عمارت گالب. استوجود داشتهبخش در پهنه گسترده این بیابان ی فرحهایستانگل، به تعبیری دیگر پوشیده از گل و

ورودی  خانِایوان جنوبی به جلو. استوسیله چهار ایوان محصور شدهضلعی است که به، دارای پالنی هشتهشتیکوشک  مانند

 .شکل استمستطیلاق جنوبی ربع و دو اتالی آن ماق شمکه دو ات اق قرار دارد، چهار اتدر چهار گوشه آن ارتباط دارد؛

. با آثاری از یک نهر کوچک ؛گوش نیز در وسط کوشک قرارگرفتهیک حوض هشت. استها صدمه دیدهسفانه کلیه این اتاقمتأ

 (نگارنده: مأخذ)ازی سیرکوالسیون بازس( 1قشه ن      

 (نگارنده: مأخذ)پالن کوشک هشتی ( 91نقشه 

 (99نقشه 

 پالن اشکوب دوم

 کوشک هشتی

 (نگارنده: مأخذ)
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وسیله نوارهای بیرون، ایوانهای ساده آجری بهدر . سبک معماری این ساختمان شبیه سبک سایر بناهای دوره صفویه است

باالیشان، هایی نما در باال و درهستند حاوی طاقهایی یگر مجزا شده، دارای کمی برجستگی و مبین چهارگوشهز یکدافقی ا

 از جوشاندن گل، ظرفی را که بخارِ شدهیری، برای سرد کردن بخارهای حاصلگطبق روش سنتی گالب. اندها قرار گرفتهپنجره

این بنا نیز رعایت این موضوع شده، زیرا در داخل در  .دهندروان قرار می شود، در حوض یا حوضچه آبگل به آن وارد می

فته و ولی بعدها به یغما ر های قرار داشته که تا حدود پنجاه سال پیش بر جای بودگیری حوض سنگی یکپارچهبنای گالب

 .(91 نقشه؛  3تصویر )شود اکنون تنها جای آن دیده می

 
                           (نگارنده: أخذم)گیری کوشک گالب( 3تصویر 

 

    
 (نگارنده: مأخذ) گیریپالن کوشک گالب( 91نقشه 
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 سنگیراه آب( 91-9

متر از طول این  911. بخشدتیاز و ارزش مینمای سنگی به این مجموعه امباغ، ساختمان آب( طولی)منطبق بر محور اصلی 

ما از مقابل ساختمان قدیمی ناین قسمت از آب. از باغ اصلی باقی استو در قسمتی نمای سنگی هنوز دست نخورده آب

ان تو، میپشت ولی از روی شواهد موجود در باغ و زمینِ شود؛هشتی شروع شده، به استخر مقابل ساختمانی نوساز منتهی می

آید و با انتقال ت آبشار درمیشود، به صورنما در شش قسمت شکسته میاین آب. تخمین زدمتر  511ه حدود نما را بطول آب

طور کلی نما بهساختمان آب. کندلغزد و صدای دلنشین ایجاد می، آب روی آبشره میآبراه آب از یک سطح به سطح دیگرِ

راحتی و ای نازک از آب به دهد که حتی الیهی است که اجازه آن را میو شیبی کاف( مترسانتی 91) سنگی با عمق نسبتا کم

ی از هایقطعه وبنا شده  (تراورتن)نظرسنگ  طور کلی از یک نوع سنگ سفیدرو بهپیاده نما وببنیان آ .ر آن بلغزدلطافت د

 .(95و99 اینقشه؛ 91و1ر ویاتص) اندباد بردهآنما را به رحمتبآ های اینسنگ

             
 (نگارنده: مأخذ)کبکی باغ سینه (91تصویر                                              (نگارنده: مأخذ)ره آبراه سنگی و آبشُ (1 تصویر              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (99نقشه 

 بعدیسه

 محور اصلی

 و آبراه

        (نگارنده: مأخذ)
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 خشتی قلعۀ( 91-5

و به  11×11در ابعاد  پالن آن به شکل مربع .است های بیشمار و فعال متروکقلعه باغ مربوط به دوره قاجار، شاهد آسیب

مشخص شد که  ،گرفته توسط نگارندهطبق تحقیقات میدانی صورت. تماما خشتی است و بنای آنمتر مربع  511مساحت 

جهت حفاظت از مقیمان باغ ، محل اسکان سربازان بهقلعه محل زندگی کدخدا و خانواده وی و کمی پیشتر کاربری نخستینِ

 .(99 تصویر)است بوده

 
 (نگارنده: مأخذ)قلعه باغ  ( 99 تصویر

 (95نقشه 

 جانمایی

 مسیر آبراه

 (نگارنده: مأخذ)
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 حمام( 91-1

ای ــکه بنام ــحم

لی ـفصـا مـــنسبت

داشته و امروزه 

صورت به متروک و

مده آویرانه در نیمه

کوشک و نزدیک 

گیری قرار گالب

مربوط به  ،گرفته

ان دوران ــــــهم

با در  .استصفویه 

ن ـرفتن ایـظر گـن

ای از ایده ،مجاورت

 ترکیب بین این دو

ساختمان مشهود 

ن ـای زـرکـم. است

 د دوـاننـت مـقسم

گر ــان دیــساختم

اتاقهای . شودهای کوچک وجالب دیده میاقتن مجموعه ای از اآ اطراف گوش و چهار ایوان که درک هشتعبارت است از ی

ارتباط  ،قائم خطوط افقی و .استجای ماندهبه اننآ ثاری ازآ تنها خراب شده و ،اندمانند بودهکه مربع وجهیپالن هشتاطراف 

مشاهده ، انـاصفه ۀمربوط به دوران صفوی این قسمت در ساختمانهای نظیر و تشابه نزدیکی با معماری زمان صفویه دارد و

کف است تا گرما هدر نرود؛  رتاز سطح زمین پایین -در ورودی جنوبیغیر از سر-ن آ قسمتی از ،هاسایر حمام انندم. شودمی

 . (91نقشه  ؛91تصویر)تر است ودی حمام پایینر مربع از تراز ورمت 31/9حمام 

 بنای پهلوی اول( 91-0

 و شامل یک زیرزمین و یک طبقه و ستا ساخته شدهبنا در دوره پهلوی و به عنوان خانه مسکونی توسط صاحب باغ و اهالی رو

مقابل  .استز تیرآهن استفاده شدها ،و در سازه و بام آناست آجر  ،آنکاررفته در بهمصالح  .متر مربع است 99×91ابعاد آن 

؛ 99تصویر )شود ، به این بنا ختم میشودکه از  مقابل کوشک هشتی شروع می آبراه سنگی. ، یک استخر وجود داردنمای اصلی

 .(90نقشه 

 (نگارنده: مأخذ)حمام باغ ( 91تصویر 
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 (نگارنده: مأخذ)نمای اصلی بنای پهلوی اول ( 99تصویر 

        
 (نگارنده: مأخذ) پالن بنای پهلوی اول( 90نقشه                                              (نگارنده: مأخذ) امپالن حم (91نقشه                         
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 آباددیوار باغ تاج( 91-3

باغ دارای دیوارهای . استهکتار  51و مساحت باغ  متر؛ 131متر و عرضش  019یوار دورتادور باغ خشتی است؛ طول آن د 

ضخامت  متر،سانتی 11ر ضخامت سطح مقطع دیوا. اندبند، تخریب شدهدلیل نداشتن پشتهب آنهابیشتر  است که ایالیهچند

البته حصار  .اندمتر بر روی هم سوار شده 1/1ارتفاع  ای و بهصورت چینهدیوارها به. است مترسانتی 91 ،آن در باالترین نقطه

 .(93نقشه  ؛95تصویر ) استا افزوده شدههالیهبه  ،های مختلفاست و در دورهالیه باغ چند

 
 (نگارنده: مأخذ) دیوار باغ( 95 تصویر

 

 
 (نگارنده: مأخذ) حصار اطراف باغ (93نقشه 
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 قنات و نحوه آبیاری باغ( 91-3

ها ناتق .استمتر  9111گیر کرکس با ارتفاع های  برفکوه، رشتههای آنین آب قریه نطنز و اطراف و نیز قناتممنبع اصلی تأ

داشته قنات حلقه  511شهرستان نطنز در گذشته  .اندها داشتهها و قصبهش اصلی و اساسی در تأمین آب قریهدر گذشته نق

از ( قاجار دورهمربوط به )خاطراتش کتاب السلطنه مافی در نظام. اندو از بین رفته شده ضر، بیشتر آنها خشککه در حال حا

همراهان وی نیز نظر . کندمیها و روستاها تأکید ت در آبیاری باغبر اهمیت قنایاد و نز داشته، قاجار به نط در دورهسفری که 

 :ندکنتأیید میاو را 

ید است و در تأی تقناها استعداد تم که در دامن این کوه و این درهگف ،آنجا به میرزا هادی حاکم نطنز که نوکر خود بود»

 (931السلطنه مافی، ظامن)« .آمدندبرای تفریح و شکار به نطنز می تهحرف وی گفتند حاکمان صفوی در گذش

کیلومتری روستا 1صله آباد در فاسرچشمه قنات باغ تاج

فاصله کف قنات تا . ار دارد و مظهر باغ در ورودی باغقر

طی قنات باغ  .متر است 9سقف آن در حدود 

 های آبهای اخیر و پایین رفتن سفرهخشکسالی

-سانتی 91که آب آن به طوریآب شد؛ بهکم ،زیرزمینی

آب . خشک شد 9931و نهایتا در سال  ؛بودمتر رسیده

هرهای اصلی به درون توسط نقنات بعد از ورود به روستا، 

و در باغ توزیع و سپس توسط نهرهای فرعی  باغ هدایت

، در آبراه اصلی باغ .شد، کل باغ آبیاری میدر نتیجه

-می دها ردارد که وقتی آب از آن هایی وجودکبکیسینه

افزون . کرد و زیبایی صدچندان داشتموج پیدا می ،شد

، استخری نیز در مقابل بنای دوره هابر نهرها و حوض

از  آن ودر وجود دارد که آب پس از جمع شدن  پهلوی

و به ش عبور از زیر بنای روبروی، آنطریق سوراخی در ته 

ی حاال به علت عدم وجود ول ؛کردآن سو جریان پیدا می

اکنون روستا و باغ هم. استنیز مخروبه شدهاستخر  ،آب

، تمام جالیزهای اطراف باغ و در نتیجه هستند وفاقد آب 

 . (93نقشه ) اند ها و گیاهان درون باغ خشک شدهدرخت

 طرح کاشت درختان و گیاهان( 91-1

بوده؛  یخبیمختلف باغ دارای درختان مثمر و  ،در اعصار .استغییر یافته، کاشت باغ تدر چندین مرحله ،کنون از دوره صفوی تا

نظام کاشت باغ  ،در حال حاضر .سرو و چنارنظیر کاج،  یخیبیو درختان  ؛، گیالس و اناردرختان مثمری نظیر گالبی، زردآلو

اج و الشه نظیر ک یخبیدرخت به این صورت است که چند اصله درخت مثمر نظیر انار کماکان وجود دارد و چند اصله 

 (نگارنده: مأخذ)نمایش گردش آب در باغ ( 93نقشه 
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ها نیز ، آنمزرعه و جالیز بوده که با خشک شدن قنات باغ ،اطراف باغ ،در گذشته. درختان مردۀ چنار همچنان باقی است

 ،از جمله ؛دندشکاشته می شان، در باغیت دارویی و درمانی و رایحهجهت خاصبه نیز گیاهان دارویی و زینتی. اندخشک شده

کردند و این که از گل آن گالب استخراج میمحل کشت گل محمدی بوده  ،گیریاغ و نزدیک کوشک گالببقسمتی از 

 .شودکوشک به این نام نیز نامیده می

 :کندآباد دیدن کرده، باغ را این چنین توصیف میاز باغ تاج( ق9190) م9013در سال که  9س هربرتسر تامِ

 ...استامروزه به همان صورت باقی مانده و شدشد، آبیاری میاز قنات تغذیه می ی کهاین باغ توسط آب زالل نهر کوچک»

ر زیادی در آن وجود داشت که ها بود و درختان چناهای محمدی و سایر گلخاطر وجود این نهر، این باغ پوشیده از گلبه

بلوط هم در این باغ وجود بی، گیالس و شاهسیب، گال ، زردآلو،لو، هدرختان انار. پوشاندهای اطراف را میشان زمینسایه

، ص خوانساری)« .همچون بهشتی بر روی زمین بود ،؛ و بدین صورت بود که چنین باغی در صحرایی پر از نمک و ماسهداشت

 .(9؛ جدول 91نقشه ؛ 33

 
 (نگارنده: مأخذ)وضع موجود  باغ؛ کاشت (91نقشه 

_________________________________________________________________________________
که سفرهای متعددی به آسیا  رباریان چارلز اول، پادشاه انگلستانانگلیسی و از د ، سیاح و مورخزادهنجیب (9031-9010) سر تامِس هربرت( 9

توصیفات آن جالب و سندی محکم در ارتباط با  وی در عهد شاه عباس اول به ایران سفر و از شهرها و بناهای تاریخی ایران بازدید نمود که. داشت

 .استباستانی تخت جمشید گراور تهیه کردهکه از بنای  استین کسانی نخستوی از . است ایران های تاریخیبناها و باغ جزئیات برخی از
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 (نگارنده: مأخذ) آبادتاج باغ اجزای (11 نقشه
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 آبادتاج باغ اجزای آبادتاج باغ عناصر

 معماری
 اول، پهلوی دوره بنای حمام، هشتی، کوشک گیری،گالب کوشک

 گلین هایهخان و قلعه

 (نارون و چنار کاج،) غیرمثمر و( توت و به انار،) مثمر درختان گیاه

 آب
 هاکبکیسینه ،(باغ اصلی محور) باغ سنگی آبراه باغ، آبیاری نظام و قنات

 باغ هایکرت و

 باغ چندالیه خشتی دیوار حصار

 (نگارنده: مأخذ)آباد باغ تاج عناصر و اجزای (9جدول                       

 سازمان فضایی باغ( 99

 هاکوشک  -

رین ـتقدیمیره ـها در زمکوشک-اغـها، باغـبندی بدر تقسیم

ند که در حکم اقامتگاه شوهای باغ تاریخی محسوب میگونه

 در حکم خانه هاباغ این گونه. اندپادشاهان و حرم ایشان بوده

و  یانمدت درباریا کوتاهمدت مسکونی و محل اقامت طوالنی

 ها،پادشاهی بودند و محصور بودن در این گونه باغخاندان 

تا ساکنان باغ در محیطی آرام و  آمدهشمار میبهحیاتی  یعنصر

گرا صورت برونها بهمعماری کوشک. ، مأوا گیرندبا امنیتی کامل

شوند تا افراد ه است که رو به حیاط و محوطه باز میفّصُو چهار

درون  .های آن لذت ببرندکوشک بتوانند از باغ و زیباییمقیم 

ای نواز  با استفاده از هنرهها نیز بسیار زیبا و چشمکوشک

های گل و بوته کاری با طرحتجسمی مانند نقاشی دیواری و آینه

ا فواره در آن تعبیه ـوضی بـاه حو گ شدن میـو هندسی مزی

رون یبهم از که هم از درون و  کردند تا زیبایی دوچندان شودمی

 (نگارنده: مأخذ)آباد های باغ تاججانمایی کوشک( 19نقشه                                                                    .لذت برند کوشک

و اغ ایرانی بوده ـب نخستینِ الگو و نمونۀکاخ پاسارگاد اشاره نمود که کهن-به باغ توان، میهاکوشک-اغـهای متقدم بنهاز نمو

 اشاره کردکاخ فین -توان به باغ، میدر دوران پس از اسالم .هخامنشی، شهرت جهانی دارد عنوان اولین پایتخت شاهنشاهیبه
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است؛ آن قرار گرفتهعرضی و طولی  حورهایدر تقاطع مباغ و  یمرکزنقطه متعلق به دوره صفویه است و کوشک در  که

 .متعلق به دوره صفویه و کوشک آن نیز در مرکز باغ است همستون اصفهان که آن باغ چهل-کاخ همچنین

یکی از آنها بر روی محور اصلی باغ قرار گرفته و کوشک  .ی باغ قرار دارندسوم باالییکدو کوشک دارد که هر دو در آباد باغ تاج

طور که از اسم ؛ همانگیری نام داردکوشک دیگر باغ کوشک گالب. استبودهورودی باغ  درِ، سردر گذشتهدارد که  هشتی نام

این  محل پرورش و کاشت گل محمدی بوده و ،در گذشته اطراف کوشک .است، محل تهیه گالب بودهآن مشخص است

در حکم  ،دو کوشک و نیز با بناهای خدماتی دیگر نظیر حمامآباد با دارا بودن باغ تاج. شودکوشک به همین نام خوانده می

 .(19نقشه )گیرد باغ قرار می-کوشک ها، در دستهباغبندی ستانی شاهان صفوی بوده و در دستهاقامتگاه تاب

 تخت  -

های مانند آبشاره آن،ب از باالی باغ به سوی پایین آ تا استگونه از باغ به صورت مطبق و دارای چند تراس با شیب الزم  این

آب  به کمک آن، است تاثر از شکل زمین و باغ دارای شیب أها، شکل و ریخت باغ متدر این گونه باغ .درآیدحرکت  به یکوچک

ه هسته آن به دوره توان به باغ تخت قراچه شیراز کمی ،های تختاز باغ .روان و جاری شود آنبتواند از باالی باغ به پایین 

عموال در باالی باغ قرار کوشک م ،هادر این گونه باغ .ماهان متعلق به دوره قاجار اشاره کرد دهازهدد و باغ شاگرتیموری بازمی

بزرگترین ( باال)؛ تراس اول باغ دارای چهار تراس است این. گیردهای تخت قرار میباغنیز در دسته  نطنز آبادباغ تاج. گیردمی

 ،جهت جاری شدن آب از تراس باال به پایین، باغهاهمانند دیگر تخت .قرار دارند آنگر در ها و ابنیه دیکوشک و تراس باغ است

 .(11نقشه )درصد است  1و شیب این باغ  شیب دارد

 
 (نگارنده: مأخذ) آبادبندی باغ تاجتراس(  11نقشه 
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 الیه حصار چند -

تر از بخش فوقانی لین و پایه دیوار ضخیمصورت دیوار گِه، باکنون بخشی از آن نیز وجود داردآباد که هماطراف باغ تاجحصار 

 .(19نقشه ) ندادهکرالیه چند را و حصار باغبه آن افزوده  ، دیوارهاییهای مختلفدر دوره. آن است

 
 (نگارنده: مأخذ) الیه باغحصار چند( 19 نقشه

  محورهای باغ -

در جهت آبراه سنگی باغ و بر روی محور  غربی،-صلی باغ شرقیمحور ا. استغربی -جنوبی و شرقی-باغ دارای دو محور شمالی

 .ترازهای پایین محور اصلی باغ است حرکت آب در آبراه از تراز باال به سوی .استاصلی باغ میان کوشک هشتی و بنای معاصر 

همانند دیگر . استخت بودهداالنی پوشیده از در سانِبه در گذشتهرو دارد و ، درخت و مسیر پیادهاین آبراه در دو سوی خود

مسیر  ،جنوبی-محور شمالی یعنی باغ فرعیمحور . استاین داالن محور اصلی باغ  ،باغ شاهزاده ماهان چونهم های تخت،باغ

 .(5 جدول ؛19نقشه ) گیری استمیان کوشک هشتی و کوشک گالب

 جنسیت پایان نقطه آغاز نقطه باغ محورهای

 معماری گیاه، آب، اول پهلوی بنای (هشتی کوشک) سردر اصلی محور

 معماری گیاه، آب، گیریگالب کوشک (هشتی کوشک) سردر (جانبی)فرعی محور

 (نگارنده: مأخذ)محورهای باغ  (5جدول 
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 (نگارنده: مأخذ) محورهای باغ (19نقشه 
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 گیرینتیجه

مورد  ،هوای مناسب و مساعدوو آبوجود اقلیم و  -در دوره صفویه پایتخت ایران بود که-نطنز به علت نزدیکی به اصفهان 

باغ تاریخی تاج آباد نطنز یکی از این جای مانده؛  عنایت پادشاهان صفویه بوده و مستحدثات بسیاری از این عصر در نطنز بر

صفوی  اهانهای بین راهی و نیز اقامتگاه تابستانی شحومه شهر نطنز واقع شده، از باغمستحدثات است که در دشت و در 

استه اصلی باغ نوع آن را گیرد و محور رتخت قرار می-های کوشک، این باغ در زمره باغهای ایرانیبندی باغدر گونه. استبوده

تراس  است وباغ دارای چهار تراس  .همه در باالترین تراس قرار دارند ،و ابنیه دیگر هااین باغ، کوشکدر . کندمشخص می

باالی باغ به پایین آن حرکت  های تخت است تا آب ازالزم برای باغدارای شیب طبیعی  آن وتراس  باالیی یا اول بزرگترین

اشجار نظیر  نیز تعداد کمی از انهار و .استها، فرو ریخته؛ گو اینکه در بعضی قسمتحصار باغ همچنان وجود دارد .کند

، شود که طرح، مصالح، این نتیجه حاصل میدیگر ابنیه باغ ها ودر بازخوانی کوشک. و انار همچنان وجود دارند درختان کاج

گرفته، این اثر مخدوش نشده و شاکله اصلی های صورتمهریرغم بیخوانا هستند؛ و با گذشت زمان و علیمفهوم و عناصر باغ 

 .استخود را حفظ کرده
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