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 ریدر دل کو یباغ اشراف |باغ شاهزاده ماهان 

 

 

 

زده ماهان در نزدیکی شهر کرمان، در میانه راه کرمان به بم و در مسیر جاده کهن ابریشم، هشا تاریخی باغ 

 فضای بین که جای گرفته است. عمده جذابیت این باغ اشرافی قرار گرفتن آن در دل کویر و تضادی است 

 جهانی آثار فهرست در باشکوه خشک بیرون به وجود آورده است. این باغ  محیط و باغ داخل سرسبز

 است. رسیده ثبت به یونسکو

 شاهزاده ماهان ویژگی های باغ 

های ایرانی است و در زمینی مستطیلی شکل به مساحت  تقریبی پنج و نیم این باغ از نمونه باغ تخت

است واز دو مجموعه شرقی و غربی تشکیل شده  متر ۱۲۲متر و عرض آن  ۴۰۷هکتار بنا شده طول آن 

 است. 

اند و کمتر باغی در درازای باغ قرار گرفته که  باعث طراوت بیشتر در محیط شده  فواره تعداد زیادیباغ  رد

 ها استفاده کرده باشد. در ایران وجود دارد که به این میزان از فواره

دون اند و تنها بر اساس اختالف ارتفاع، به کارگیری شیب و بفواره های باغ بسیار هوشمندانه ساخته شده 

 تامین می شود. (Tigran)آب باغ از قنات و رودخانه تیگران .فعال هستند استفاده از هیچ نیروی دیگری

 باغ شاهزاده ماهانمعماری 

و یل شده بنای داخل باغ از سردر، عمارت شاه نشین، باال خانه ، کوشک اصلی، باغ خلوت  و حمام تشک

 و مربوط به دوره ی قاجاریه می باشد. هسال به طول انجامید ۱۱ساخت آن 

در در دو طبقه وقاب عکسی است که زیبایی های داخل باغ را احاطه کرده   سردر زیبای این باغ مانند

دارد که کوشک یا عمارت اصلی باغ در انتهای فوقانی باغ قرار ورودی باغ با چندین اتاق ساخته شده است.

 ارت شاه نشین باغ را شامل می شود وامروزه  به عنوان رستوران از آن استفاده می شود.عم

 



www.Iranindepth.com 

 قطعه کاشی  سه

ری ناصر الدین شاه( ساخته شده و انچه موجب بنای درون آن توسط شاهزاده عبدالحمید میرزا) نوه ی دخت

 ی شده است.کارقطعه کاشی بر روی طاق کاشی ۳جای خالی جذابیت این بنا شده 

برند، بنّایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان شود وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان میگفته می

 است.گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار نموده (طشت گلی)بود تغار

 

  : طناز اکبریگردآورنده 
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