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موقعیت باغ فین کاشان 

کیلومتری جنوب شهر قم واقع است 86کیلومتری جنوب شهر تهران و 220شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 
دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع ان از 59درجه و33دقیقه طول شرقی و 27درجه 51مختصات جغرافیایی ان 

وان متر میباشد ناحیه فین یکی از تفرج گاه های اطراف کاشان است و می ت1130تا 940سطح دریای ازاد بین 
ه ه ای که باغ فین در ان قرار گرفته است بنسبت ناحیه فین به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست ناحی

اغ تاریخی فین در منتها الیه جنوب نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت ان در جنوب غربی کاشان می باشد ب
در در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته است (خیابان امیرکبیر)شرقی جاده فین 

اهمیت ترین و در حقیقت نگین ان منظومه گذشته در ناحیه فین منظومه ای از باغ ها وجود داشته که باغ فین با 
.بوده است

قدمت و تاریخچه باغ فین کاشان

هزار 23وسعت باغ بالغ بر .صفویه برمیگرددباغ فین کاشان نام یک باغ ایرانی است قدمت باغ فین احتماال به دوره
و برج های استوانه ای شکل محصور شده است  متر مربع و شامل یک حیاط مرکزی است که به وسیله دیوار بارو 

میالدی صدر اعظم 1852مکان نامبرده جایی است که ناصرالدین شاه در سال .حمام فین نیز در ان قرار داردکه 
ی مقایسه با بسیاری از باغ های ایرانی مشابه باغ فین با اب قابل توجهرسانده در به قتل در ان خود امیر کبیر را 
.مشروب می شود

به عنوان 238با شماره ثبت 1314اذر 15شده و این اثر در تاریخ واقع باغ فین و مجموعه بناهای ان در کاشان 
میالدی اغاز شده بود چندین 2007کارثبت جهانی این اثر که از سال . یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده است

مرحله اول ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به 1389سال به طول انجامید و سرانجام در زمستان 
.انجام رسید

منابع زلزله ند به استناد اینبرخی منابع تاریخی قدمت این باغ را به دوران سلطنت ال بویه می رسان
باغ )نبقایای باغی در چند صد متری باغ فی. میالدی باعث تخریب کلی باغ شد1573مهیب سال 

ترش را ل بیشترین گشموجود است که به باغ کهنه معروف است باغ کهنه در دوره ایلخانان مغو( نو
ده و اول نسبت داده شیافته بوده است به هر حال ساختمان باغ فین فعلی به دوران شاه عباس 
شگاهی این وجود منابع دانمیراث فرهنگی ایران طراح باغ را غیاث الدین جمشید کاشانی میداند با

.طراح باغ را شیخ بهایی معرفی میکنند

.  یددامه یافت و به اوج رسکار ساخت و توسعه عمرانی باغ در دوره شاه صفی و شاه عباس دوم نیز ا
ان همچنین شاه سلیمبناهای سردر ورودی  کوشک صفوی ویکی از حمام ها محصول این دوره اند 

شمه چشمه فین به چصفوی صفه ای پیرامون چشمه فین بنا نمود که احتماال موجب تغییر نام 
ی های حمله افغان و لشکر کشسلیمانیه بوده است از اواخر دوره صفویه تا دوره زندیه و همزمان با 

اغ و قوع چند زلزله پیاپی بنادر شاه توجهی به باغ نشده است در دوره کریمخان زند و همزمان با و
.افزوده گشتابنیه موجود در ان مورد مرمت قرار گرفت و بنای خلوت کریمخانی به ان

شد از جمله نقاشی هایی که در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار بخش های زیادی به ابنیه باغ افزوده
ال شکار  ساخت حمام بزرگ در شترگلوی صفوی به بنا افزوده شدند  تصویر دیگری در همین بنا در ح

ظام الدوله یا سلطنتی  ساخت شترگلوی قاجار در سمت جنوب غربی باغ  ایجاد خلوت ن
ر باغ همگی محصول توسط دامادش علی محمد خان نظام الدوله  تقریبا مابقی ابنیه موجود د(حرمسرا)

ن رها شد و حتی بخش هایی این دوران است ولی با مرگ فتحعلی شاه کار رسیدگی به باغ و درختان ا
شتری با ثبت ملی این اثر در هفتاد سال پیش رسیدگی و توجه به ان اهمیت بی. از باغ از میان رفت

و همچنین بنایی در حد در دوره پهلوی بنای موزه ملی کاشان بر خرابه های خلوت نظام الدوله . یافت
گرفت سو مدیریت و بی توجهی فاصل کتابخانه و حمام ها ساخته شد و سایر ابنیه نیز مورد مرمت قرار

.در چند سال اخیر موجب خسارت جبران ناپذیری به باغ شده است

در سال . ر گرفتو همزمان با ثبت ملی این اثر ابتدا استخر مرکزی باغ مورد مرمت قرا1335در سال 
دا بنا شد و به موزه بنای موسوم به خلوت نظام الدوله که به طور کامل تخریب شده بود مجد1336

.اغاز شد1379مرمت سایر عناصر معماری از جمله کوشک ها در سال . ملی اختصاص یافت

بز گیاهی ادامه ساماندهی کف فرش تهیه پرونده طرح اسیب شناسی و درمان پوشش س1387در سال 
ر چوبی گره چینی باغ فین ساماندهی مجاری اب خروجی حوض ها و جوی های داخل باغ مرمت د

های ان به انضمام اوار شده عمارت سردر اواربرداری و بام سازی کوشک صفوی و ساماندهی راه اب
.انجام شدبرداری و بام سازی ضلع غربی و همچنین نصب دوربین های مداربسته باغ 
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باغ کهنه معماری باغ 

ثابت معماری هستند هویتی وجود عناصر اب و درخت که عناصری پویا هستند در کنار ابنیه که عناصر
باغ فین یکی از مهمترین نمونه باغ های ایرانی است که . زنده به این اثر فرهنگی و تاریخی بخشیده است

.نگی را معرفی می کندهمچنان زنده و پابرجاست همچنین این باغ به خوبی روش ایجاد منظر فره

عنصر اب 

در استخر مقابل )اب در باغ فین به صورت های راکد . در طراحی باغ فین اب اساسی ترین عنصر بوده است
ظهور اب از حفره های منظم )و جوششی ( فواره ها)فورانی( در جوی ها)روان( کوشک و حوض خانه صفوی

هر یک از اشکال .حضور دارد( کف حوض در حوض جوش و حوضخانه صفوی و شتر گلوی فتحعلی شاه
اب فراوان و جریان ان در جوی هایی با کاشی فیروزه . گوناگون اب در این باغ مفهوم خاصی را تداعی میکند

ادی بزرگ با کویر خشک و ای در محیطی که اب واقعا کمیاب است و درختانی با سایه گسترده در تض
.طبیعتی نامهربان است که در پشت دیوارهای باغ گسترده است

ی شود اب این چشمه ابتدا در اب جاری در جوی ها استخرها و حوض های باغ از چشمه سلیمانیه تامین م
جوی ها ایجاد فواره هایی را استخری در پشت باغ جمع می شود اختالف ارتفاع این استخر نسبت به سطح

.امکان پذیر کرده است که به روش ثقلی اب را به باال پرتاب می کنند

د میشود از ان به بعاب حوض اصلی از دوازده چشمه داخل ان میجوشد که به ان حوض جوش گفته 
راف گ خاکی صحراهای اطاب در جوی هایی با کاشی های فیروزه ای جریان می یابد رنگی که با رن

.در تضاد است

عنصر درخت

با توجه به . اصله درخت چنار است11اصله درخت سرو و 579مهمترین گیاهان باغ فین شامل 
قش ر طراحی باغ نقدمت این درختان به نظر میرسد که درخت سایه گستر و همیشه سبز سرو د

فیت به منظور افزایش کیکالبدی داشته و کاشت معدود درختان خزان دار چنار موجود در باغ فقط 
ن نماد رسی به عنوابصری صورت گرفته است به نظر میرسد که کاربرد درخت سرو در ادبیات فا

سال سن دارند 470تا 100اغلب درختان باغ بین .زیبایی انسان در این انتخاب بی تاثیر نبوده است
مجموعه ای از عوامل موجب بروز فاجعه 1386طی پانزده سال گذشته و بخصوص بعد از سال 

درخت تاریخی به طور کامل خشک 112خشکی و بیماری درختان شد و موجب گردید تا حداقل 
.درصد اسیب ببینند50تا 30شده و تعداد زیادی هم بین 

درخت های باغ

عنصر ابنیه 

طراحی اولیه باغ حفظ تقارن اهمیت ویژه ای داشته است به تدریج و با دخالت در 
این خروج ار تقارن هم در محور های تردد در . شاهان از این تقارن کاسته شده است

در مرکز باغ کوشک . باغ و هم در ابنیه اضافه شده پس از دوره صفویه به چشم میخورد
صفوی قرار دارد حمام کوچک و عمارت سردر سایر ابنیه دوره صفویه را تشکیل 

کوشک قاجاری با نقاشی های زیبای سقفی و دیواری نیز در انتهای باغ وخارج میدهند 
حمام سلطنتی موزه ملی خلوت کریمخانی و اتاق شاه . از محور تقارن باغ واقع است

.نشین ابنیه ای هستند که پس از دوران صفویه به ابنیه باغ افزوده شده اند

شاهوجه تسمیه باغ فین یا باغ 

باغ شاه نه به این جهت که باغ مخصوص شاه خاصی بوده است بلکه کلمه شاه به معنی 
اغ بزرگ است بخاطر اینکه وسعت باغ بسیار زیاد بوده حتی بیشتر از اندازه کنونی به ب

.شاه معروف شده است
:کلمه فین هم به سه نقل قول ریشه یابی شده است

کلمه فین معرب پین است و پین یک لغت فارسی باستان است به معنی پایانه چون.1
.این منطقه پایین شهر بوده به ان پین می گفته اند

اقوام کاسپین که از فالت سیبری به فالت مرکزی امدند در واقع دو قوم بودن کاس .2
.ها و پین ها که پین ها در همین منطقه ساکن شدند و کاس ها در کاشان

کلمه فین که از کلمه فینه گرفته شده که فینه کاله هایی بوده که که مردم این .3
.ناحیه برسر میگذاشتند

باغمساحت 

.متر میباشد نزدیک به دو هکتارونیم33700حدود
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اب باغ از چشمه ای تامیین . مهمترین ویژگی باغ سیستم ابرسانی و باغ ارایی منحصر به فرد ان است
اب چشمه دارای ویژگی هایی است که برخی مانند . میشود بنام سلیمانیه که هفت هزار سال قدمت دارد

از ویژگی های اب یکی.ثبات نیستیهودیان ان را معجزه حضرت سلیمان میدانند که البته این قضیه قابل ا
شه ثابت است حتی در سال های میزان ان است که اصال بستگی به بارندگی سالیانه ندارد و دبی اب همی

دومین ویژگی ان دمای ان . لیتر در ثانیه است360دبی اب حدود . خشک سالی این میزان تغییر نمیکند
در زمستان که محیط سرد است اب گرم بنظر میرسد و .درجه است25است که در طول سال ثابت و روی 

.در تابستان که محیط گرم است اب خنک بنظر میرسد

چشمه و سیستم ابرسانی
نقشه باغ فین کاشان

 طراح سیستم ریاضی دان معروف قرن دهم عصر صفوی غیاث الدین جمشید کاشانی است پاسکال از قانون 
اختالف سطح استفاده کرده و از شیب طبیعی زمین بهره جسته است اما در مورد فواره های زیر تمام جوی ها 

و دور تمام حوض ها در عمق یک متری زمین لوله هایی تعبیه شده به اسم تنبوشه که این لوله ها از جنس 
سفال بوده که از یک طرف به حوض های اصلی متصلند و طرف دیگر ان در انتهای جوی مسدود است اب از 

یک طرف وارد میشود و چون انتهای لوله مسدود است از فواره ها خارج میشود چون سطح زمین شیب دار 
برای این فشار تقسیم شود قطر لوله را متفاوت ساخته اند ابتدا لوله از انتهای ان قطورتر است به این ترتیب

درختان باغ فضای سبز باغ و کال ترتیب قرار . فشار تقسیم میشود و اب به یک میزان از فواره ها خارج میشود
.استگرفتن باغچه ها به سبک چهارباغ 

طراح سیستم اب رسانی

سردر دیوار ها و برج ها 

کوشک صفوی 

کوشک قاجار 

حوض دوازده فواره

اندرونی وحیاط خلوت کریم خانی

حوض جوش

اتاق شاه نشین 

چایخانه

حمام ها

بخش های مختلف بنا

سردر دیوار ها و برج ها 

متر مربع مساحت دارد که در بدو ورود به 25000مجموعه باغ فین حدود 
این مجموعه با ساختمان رفیع سردرب ورودی باغ برخورد میکنیم این 

قسمت از باغ در دوره صفویه بنا گذاشته شد است این دارای دو طبقه که
بقه طبقه تحتانی شامل هشتی و داالن ورودی به باغ با اتاق های جانبی و ط
فوقانی شامل سالن وسیع و زیبایی است که دارای چشم انداز خوبی بر 

اطراف و از جمله بر باغ دارد و دارای درب های مشبک و زیبایی است در
متر و هفت برج 6و 5اطراف باغ از جمله در طرفین سردر دیواری به ارتفاع 

.دیده میشود

سردر دیوارها و برج ها
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کوشک صفویه 

به دستور شاه عباس به همت اقا خضر نهاوندی حاکم وقت کاشان ساخته 1016این بنا در سال 
قبال چهار طبقه بوده شده است این عمارت پس از ورود به باغ و گذشتن از خیابان مصفائی است

ویران شده که در زمان 1192که دو طبقه فوقانی به شکل کاله فرنگی بوده در زلزله سال 
متر است مصالح ساختمان شامل 14بازسازی طبقه سوم ساخته نشده ارتفاع کنونی ساختمان 

ر قسمت ورودی سنگ الشه که در پی ساختمان استفاده شده و دیوارها از خشت خام است د
خل ساختمان اثر رضا نقاشی ها کمرنگی دیده میشود که این نقاشی ها به اتفاق نقاشی های دا

این شخص را به مصور کاشی است که وقتی شاه عباس نمونه کارهای ایشان را در باغ دید 
ام داد و در انجا به رضا اصفهان برد که به نقاشی های عالی قاپو و چهل ستون را در اصفهان انج
ق اسیب .ه1135سال عباسی معروف شد که این نقاشی ها در زمان زلزله  و حمله افغان ها در

نه قسمتی از ان از زیر گچ دیده که در دوره قاجار روی نقاشی ها را با گچ پوشاندند که برای نمو
ه سنگ مرمر هایی که در خارج شده سقف ان به شکل دو الیه بوده که بین دو الیه را هوا پوشاند

گ تراشان ان زمان را ازاره ها استفاده شده از همان زمان صفویه است که این سنگ ها هنر سن
کف ساختمان ها نیز ازثابت میکند که با وسایل ابتدایی سنگ هارا به این شکل سیقل داده اند

در جشن ها و مراسم سنگ مرمر بوده که در زمان نایب حسین به غارت رفته است این ساختمان 
.ین اقایاناستفاده میشود از طبقه باال خانم ها استفاده میکردند و از طبقه پائ

کوشک صفوی 

کوشک صفوی  کوشک قاجار 

ق به دستور فتحعلی شاه میباشد ساختمان شامل بادگیر در جلو .ه1226سال ساخت ان 
ست و در فضاهای بادگیر شاه نشین و قسمت وسط و قبل از حوض محل انجام تشریفات بوده ا
ه این اتاق ها به باز اطراف کوشک اتاق های خدمه قرار دارد که دریچه های وسط  منتهی ب

بادگیر فضای ساختمان را برای تابستان های . اتفاق حوض که جهت ان به طرف ساختمان است
رطاقی با حوض گرم کاشان دلچسب و خنک میکرد ساختمان این بنا عالوه بر حوضخانه چها
جریان می یابد جوشی که اب سرریز ان به وسیله سه جدول کاشی از وسط خیابان های باغ 

بقا کف همه انها از مشتمل است به صفه وسیع و سر پوشیده با چهار ایوان و شاه نشین که سا
همچنین روی تخته سنگ های مرمر .تخته سنگ های مرمر حجاری شده زیبایی ساخته بودند

روی هر یک از . بودازاره های اطراف صفه با قلم اب طال به طور برجسته نقاشی و مزین شده
خاقان را در لباس های طاقچه های فوقانی درگاهها تصویر و نام و نشان و القابی که از پسران

.  نموده بودندبلند مخصوص درباری با تجه ی ذات معمولی خودشان نقاشی خوش اب و رنگی
های گوناگون هندسی سقف و طاق گنبدی شترگلو و صفه مجاور و درگاهها با انواع نقش و نگار
در دو طرف شمالی و .و افسانه ای تزئین شده که برخی از گوشه های ان هنوز نمودار میباشد
زندگی انسانی احداث جنوبی این بنا دو حیاط خلوت با اتاق های متعدد و سایر لوازم سکونت 

. شده بود

کوشک قاجار  کوشک قاجار 
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کوشک قاجار 

نقاشی شاهزادگان در زمان قاجار

نقاشی شاهزادگان در زمان قاجار

ز میرسد که از لحاظ تزئینات یک مرتبه کوشک عمارتی است که در وسط باغ قرار میگیرد و از هر طرف به فضای با
. از کاخ پائین تر است

کوشک 

.ته شده استکه در زمان محمد شاه قاجار و همزمان با حوض جوش و اتاق شاهنشین ساخ

حوض دوازده فواره
حیاط خلوت و اندرونی کریمخانی

این بنا مجموعه مسکونی است که در جنوب باغ و مغرب شترگلوی فتحعلی 
شاهی قرار دارد  این قسمت از داخل باغ قابل مشاهده نیست به دستور 

کریمخان زند و به همت اقا سلیم ارانی حاکم کاشان ساخته شده که شامل
یک حیاط کوچک و اتاق های پنج دری و سپس اتاق های ساده میباشد 

.ق بوده است.ه1176سال ساخت ان 
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حوض جوش

ار هنر ابرسانی است به اعتقاد مهندسین داخلی و خارجی این حوض با عملکردی که داشته شاهک
ند طراح سیستم کف حوض قبال از کاشی بوده مثل قالی های کاشانی که ترنج و محراب دار

های غیاث الدین جمشید طرح دقیقا مشخص نیست ولی بنظر میرسد معمار این حوض از همان 
حفره در حوض وجود دارد که هر حفره به منزل یک گل از قالی 160استفاده کرده باشد کال 

حفره اب را مکش میکرده بوده و به  این شکل عمل میکرده که اگراولین حفره فواره بوده دومین 
ورود و خروج اب یکسان بوده اب از چون حفره مکش اب را انجام میداده 80حفره فواره 80است

کاشی های زرین فام )لب حوض سرریز نمیشده است روی لعاب کاشی ها از طال استفاده شده 
(کار خاندان ابی طاهر

فضای ساطع میشد که وقتی این چون اب جیوه دارد وقتی نور خورشید به اب میتابیده نور هفت رنگی در 
ر فضای اتاق به وجود می امد و نور به شیشه های رنگی اتاق شاه نشین برخورد میکرد رقص نور زیبایی د
رضا شاه در حوض نصب بوده اند در شب های مهتابی اب حالت اینه پیدا میکرد این کاشی ها اوایل دوره 
خصوصی خود بنام باغ سردار تا اینکه باغ توسط نایی ها تصرف شد نایب حسین این کاشی هارا به باغ
ن حوض تعبیه شده در این باغ منتقل کرد و چون معماران این دوره نتوانستند سیستم پیچیده را در ای

ت پائینی به موزه لوور پاریس بسازند تعدادی از کاشی ها در همان باغ از بین رفت و بقیه ان به قیم
یعنی بهترین . اخته شدهفروخته شد که امروز قابل قیمت گذاری نیست این حوض در ابعاد طالیی س

اری امدند که البته نتوانستند کشکل ترسیم شده بعد از ناییی ها انگلیسی ها برای بازسازی حوض به باغ
ض سال پیش هم استاد پیرنیا که استاد معمار ایران بود برای بازسازی حو20برای ان انجام دهند حدود 

حفره ها لوله ای سفالی به عمق اقدام کرد و یک گوشه از حوض را خراب نمود و متوجه شد زیر هر یک از 
اسباتی که در لوله های زیر یک متر پایین رفته که به منبع ورودی اب متصل است یا به قسمت خال مح

د داد سیستم را دستکاری نکنترجیح انجام شده به اندازه ی قطر انها انقدر پیچیده بود که استاد پیرنیا 
.این کار را میکرد نمی توانست با ان محاسبات حوض را باز سازی کند اگر چون 

حوض جوش اتاق شاه نشین

ق ساخته شده است اتاق های طرفین ان اتاق های .ه1256به دستور محمد شاه قاجار در سال 
د تشریفات را از گوشواره یا خدمه است که خدمه برای احترامی که به شخص شاه قائل بودن

اتاق به شکل پنج دری و درهای جانبی انجام میداده است و هیچگاه از در اصلی وارد نمیشدند در
ی که روی در بکار ارسی ساخته شده یعنی در به حالت کشویی باز و بسته میشود گل میخ های

را نخورد در این در از هنر رفته هم برای تزئین است هم برای اینکه چوب را تلخ کند و موریانه در
ده شده اند و رنگ گره چینی استفاده شده تکیه های چوبی به شکل پازل مثبت و منفی جا دا
که در قبل ذکر شده شیشه ها از چند جهت اهمیت دارد عالوه بر رقص نور طبیعی در روز و شب

بخش است ترتیب این از لحاظ روان شناسی رنگ قرمز اشتها اور است و رنگ ابی و سبز ارامش 
ای تابستان که رنگ ها با رنگ زرد یک حشره کش طبیعی است به این شکل که در طول شب ه

اد میکرد که باعث در اتاق چراغ روشن میشود نور به شیشه های رنگی میخورد طیف رنگی ایج
اطر تعداد رنگ ها میشد حشرات به ان جذب شوند وقتی حشرات به مرکز نور نزدیک میشدند بخ

اخل اب می و چون چشم حشرات مرکب است دیدشان مختل میشد در واقع کور میشدند و د
ار اصلی جریان پیدا کند و افتادند کانال های جعفری هم در ازارها برای این است که هوا پشت دیو

.دیگر نم حوض ساختمان را خراب نمیکند 

اتاق شاه نشین پنجره های اتاق شاه نشین
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چایخانه

نام داشت که در بعد از شاه نشین در کنار کوشک قاجار چایخانه است که قبال چشمه زنان
اغ میشود در این قسمت تمام اب ورودی تقسیم میشود یعنی یک سوم اب چشمه که وارد ب
یشود یکی از این قسمت دوباره سه شاخ میشود که یکی از زیر حوض کوشک قاجار خارج م

از این سه زیر حوض جوش و یکی از زیر حوض کوشک صفوی که بقیه جوی ها و فواره ها
حوض تغذیه میشود 

حمام ها
ق ساخته شده مخصوص استفاده خانواده .ه1226سلطنتی که به دستور فتحعلی شاه در سال حمام .1

باغ استفاده میکردند و حمام دربار بود و هر وقت شاهان قاجار برای تفریح به باغ می امدند از این
استفاده میشده است در حمام کوچک که برای استفاده خدمه بوده و در ایامی از هفته برای عموم مردم
ت ن فلسفه احترام به زمین اسنسبت به کاله هایی که قدیم استفاده میشده کوتاه است که دلیل ان هما

راه فرعی برای حمام برای رساندن وسایل به افراد داخل .2رختکن  .1قسمت های مختلف حمام شامل 
حوض ابگرم  .2شاه نشین  .1صحن اصلی حمام که صحن اصلی خود شامل .4سربینه  .3حمام  

حمام حوض اب سرد که میتوان ادعا کرد که سناهای امروزی به تقلید از همین .4حوض اب نیم گرم  .3
د و اما سیستم گرمایش های سنتی ساخته شده است در صحن اصلی خزینه اتاق های حجامت قرار دار

صورت حفره ای که از پائین به اب حمام به وسیله تون بوده است که تون در وسط خزینه قرار دارد که ب
یریخت و روشن میکرد روی فضایی بیرون راه دارد شخصی که اوتون تاپ میگفتند هیزم را زیر تون م
می می بستند تا اب به زیر ان تون در کف خزینه یک ورقه مسی قرار دارد که دور ورقه را با مالت محک

فضای حمام نیز به وسیله . درجه گرم میکرد40نفوذ نکند وقتی ورقه مسی داغ میشد اب خزینه را تا 
ل است گرم میشود دود تون کانال های گربه رو که در زیر حمام ساخته شده اند و به قسمت تون متص

میشود که ساروج مالت هم از این قسمت به سقف هدایت میشود دیواره های حمام از ساروج ساخته
ب میشود رطوبت محکمی است از اهن خاکستر و گیاه لویی که وقتی این ترکیب در جایی نص

ریق حفره هایی که در سقف بودنمیتوانست به پایه های دیواربنا اسیب برساند روشنایی حمام نیز از ط
.میشدبه نام جامگاه تامین 

ق برمیگردد که قسمت .ه909از حمام سلطنتی حمام صفوی قرار دارد که ساخت ان به سال بعد .2
یمی در قسمت خزانه های ان شبیه حمام سلطنتی است و نکته قابل توجه ان وجود هفت کاشی قد

.سال قدمت دارد500است که حدود 

حمام قاجار حمام قاجار

:داشتجامگاه ها شیشه های مجدی داشتند که دو خاصیت 

را حتی در روز های ابری دوبرابر میکرد نور .1

.دید را از باالی پشت بام مختل مینمود .2

نقشه هوایی باغ فین کاشان
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تعیین تراکم و تعداد طبقات بناهای محوطه اطراف نقشه عناصر شاخص  باغ فین به عنوان یک باغ ایرانی

بررسی قدمت ابنیه بررسی کاربری های وضع موجود 

بازشناسی کاربریهای وضع موجود
نقشه چگونگی حضور اب و شکل حرکت ان در باغ
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نقشه دسترسی ها نقشه جهت حرکت اب براساس شیب زمین در باغ

نظام حرکتی
نظام کارکردی باغ
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