در جستوجوی مزارع مسکون اربابی
دورۀ قاجار در نیاسر
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حسین راعی
چکیده:

موضوع تحقیق ،مزارع مسکون تاریخی است که با مزارع غیرمسکون و کشااوری ،،تاااوا اساسای دارد کاشاان
(قاسان) در گذشته مزارع و روستاها ،متعدد ،داشته؛ ایجمله نیاسر که ناا نن در اساداد تااریخی ،جازو یکای ای
ضیعاا قاسان نمده است این پژوهش توانست  27باب مزرعۀ مساکون را براساا

ایان اساداد شداساایی کداد

مطالعاا در سه قالب نگرشسدجی ،مطالعاا کالبد ،و سددپژوهی بر رو ،مازارع شداسااییشاده ،اداماه یا ات و
معیارها ،ششگانها ،نیز برا ،تدقیق ،ملمو سای ،و جهتدهی به تحقیق تعیین شد؛ و با اتکاا باه ننهاا مازارع
مسکون تاریخی اربابی نظیر سورنباد ،باالعبا نباد ،بارونق ،خدچه ،اتابکی ،خاتون و لدگاان انتخااب شادند هاات
مزرعۀ مطالعهشده در حومه و درون حریم نیاسر واقع شدهاند و دارا ،شباهتها و تااواهایی با یکدیگرند
پاسخ به سؤاالتی همچون یمان ظهور و نضج مزارع و همچدین میزان تأثیرگذار ،ننها بر امور مختلا

جاار،

در قرون مختل  ،نیایمدد تحقیق و پژوهش کاملتر ،است اما پاسخ به موارد ،چون نحاوۀ تمیاز مازارع مساکون
اربابی با سایر مزارع و مجتمع ها ،ییستی نیاسر ،در این مقاله مورد چاالش قارار گر تاه اسات نتیجاۀ مطالعااا
پیشرو نشان میدهد که این مزارع قابل تمیز و شداخت هستدد و در اقصاینقاا کشاور براساا

نیاای ارباباان و

رعیتها برا ،پاسخگویی به مسائل اقتصاد ،و امدیتی کشور برپا میشدند و شاکلگیار ،و حااظات و اضامح
ننها نیز تابعی ای مسائل اجتماعی ،اقتصاد ،،رهدگی ،امدیتای ،ییساتمحیطای و اقلیمای باود هماۀ موضاوعاا
اشارهشده ماندد سر صلی کوچک ،ای یک موضوع پژوهشی بزرگ است که نیایمدد مکاشااه و تاسایر بیشاتر اساداد
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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تاریخی ،حقوقی و قضایی در کدار بررسی میدانی و نگرشسدجی است
کلیدواژهها :مزارع مسکون تاریخی ،اربابی ،قاجار ،نیاسر ،معیار
* پژوهشگر دکتری مرمت معماری ،دانشگاه هنر اصفهانhoseinraie@gmail.com /
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مقدمه
موضوع پژوهش ،مزارع مسکون تاریخی است که با مزارع غیرمسکون و کشاورزی ،تفااو اساسای
دارد .این نوع مزارع به دو صور مستقل و تابعه ،در سراسر کشور بهصور پراکنده وجود داشاتند
و با توجه به اقلیم ،با عناوینی چون مزرعه ،کالته ،دوالب ،قالع و مجموعههاای کشاتخوانی و ۱...در
جوامع بومی شناخته میشدند و حتی در شکل نیز تا حدی با یکدیگر متفاو بودند .مناابع و اساناد
تاریخی مختلف نیز بر این موضوع صحه میگذارد و نشاان مایدهاد کاه تعادد و پراکنادگی نهاا
بهویژه در مناطق مرکزی ،جنوب ،شرق و جنوب شرقی کشور فراوان است.

آذربایجان شرقی

خراسان شمالی
تهران
خراسان رضوی

مرکزی

خراسان رضوی

همدان

قم

لرستان
اصفهان

خراسان جنوبی
یزد

خوزستان
کرمان
فارس
سیستان و بلوچستان
هرمزگان

بوشهر

در جستوجو،
مزارع مسکون
اربابی دورۀ
قاجار در نیاسر

شکل  :۶موقعیت و پراکددگی مزارع مسکون تاریخی در نقشۀ جغرا یایی ایران
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و بهصور وابسته یا تابعه ،بخشی از ضیعا یک ده بهحساب می ید و گااهی در شامایل یاک ده،
در اسناد تاریخی دیده میشود (قمی( )۱831 ،شکل .)2

شکل  :2جایگاه مزارع در نظا دستهبدد ،مجتمعها ،ییستی روستایی (قمی)۶931 ،

در منابعی چون مالک و زارع در ایران اثر لمبتون ( ،)۱831وضع ملت و دولت و درباار در دور
شاهنشاهی ساسانیان اثر رتور کریستنسن ( ،)۱833جامعاهشناسای روساتایی اثار طالا و عنباری
( ،)۱833شهرهای ایاران در روزگاار پارتیاان و ساساانیان اثار پیگولوساکایا ( )۱833و ...پیادایش و
فرینش مزارع مسکون را از دور هخامنشیان ،پارتیان و ساسانیان در پیش از اساال تاا اوایال قارون
اسالمی ،سلجوقیان ،ایلخانیان ،تیموریان ،صفویان ،قاجار و حتی پهلوی در دور اسالمی دانساتهاناد.
بنابراین ،موضوع مزارع با حوزههای سیاسی ،فرهنگای ،اجتمااعی ،ماذهبی و ام اا ن در دورههاای
مختلف تاریخی ،درهم تنیده بود و برهم تأثیر و تأثر داشتند.

در نوشتههای نیکازاد امیرحساینی ( ،)۱813جاامع مفیادی (مساتوفی ،)۱832 ،جاامع الخیارا
(حسینی یزدی ،)۱83۱ ،یادگارهای یزد ،ج۱و( 2افشار)۱833 ،؛ تااری جدیاد یازد (کاتا ،)۱831 ،
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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میراثفرهنگی نطنز ،ثار تاریخی ،داب ،سنتها و تااری نطناز (اع ام واقفای )۱833 ،بسایاری از
مزارع مسکون و غیرمسکون را بخشی از یک روستا یا قریه دانستهاند که تحت مالکیات یاا در تیاو
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براساس اسناد مکتوب ،مزرعه بهصور مستقل ،بخشی از ضیعا یک قصبه محسوب میشاود
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حاکمان محلی بود و از طرف شخص شاه به نها ،در ازای خدمتی ویژه ،در قال

ن ا هاایی چاون

تیو و اقطاع (اقطاعالتملیک واقطاعاالستغال ) بارای سااماندهای اماور دیاوانی و لشاکری واگاذار
میشد .این موضوع را اعتمادالسلطنه ( :۱833ج۱اا،)3؛ طالا و عنباری ( ،)۱833حکمات یغماایی
( ،)۱831پوالک ( 2)۱83۱و فرمانفرما ( )۱838نیز تشریح کرده 8و نشان دادهاند که بخاش اع مای از
شاکلۀ اقتصادی ،سیاسی و اداری مملکت تا دور پهلوی با توجه به فراگیر بودن ن ا وقف به مازارع
و محصوال
موقوفا

نها وابسته بوده است و گاهی موجبا شکلگیری و توسعۀ مجموعهای از رقباا و
3

در یک نقطه را فراهم میکرد.

 .1مزارع مسکون اربابی نیاسر در دورۀ قاجار
کاشان در گذشته دارای مزارع و روستاهای متعددی بوده است :مزرعاۀ وقفای اصال شاهر  3بااب،
مزارع حومه  ۱3باب ،قراء گرمسیر و مزارع  ۱32بااب ،قاراء سردسایر و مازارع  ۱12بااب( .کالنتار
ضرابی )۱8۱ :۱881 ،نیاسر نیز در گذشته ،روستایی در رستاق قاساان یاا کاشاان باود (قمای:۱831 ،
 .)۱3۱در بسیاری از منابع ،بهویژه تاری قم ،مزارع نیاسر معرفی شدهاند .عبادالرحیم کالنتار ضارابی
نیز در کتاب تاری کاشان ،دربار نیاسر که در دور قاجار ،روساتا باوده و در تیاو متعلقاۀ حااجی
سیفالدوله قرار داشته ،توضیحاتی ورده و ضمن تعریف مزرعه ،مزارع تابعه و خاراج دیاوانی ن را

برشمرده است 1.او در ادامه ،مزارع مسکون نیاسر را در دور قاجاار 83 ،بااب معرفای مایکناد کاه
3

بسیاری از نها هماکنون وجود دارند.

این پژوهش براساس اسناد مذکور ،به شناسایی میادانی مازارع موجاود در محادود مورداشااره
پرداخت .اما با توسل به پیمایش میدانی ،توانست  23باب مزرعاۀ مساکون را شناساایی کناد کاه در
برخی اسامی با مزارعی که کالنتر ضرابی به نها اشاره کرده است ،مشترک باوده و در برخای دیگار
متفاو  .عناوین مزارع شناساییشده عبار اند از .۱ :حسامیه .2 ،باارونق .8 ،سانجده .3 ،خنچاه.1 ،
سل نو .3 ،ن ا باد .3 ،سلیم بااد .3 ،هیرمناد .1 ،د بااد بااال .۱1 ،د بااد پاایین .۱۱ ،پاچناار.۱2 ،
اتابکی .۱8 ،ده زیرین .۱3 ،دوک .۱1 ،حسن بااد .۱3 ،حساین بااد .۱3 ،هشاه .۱3 ،حساین بااد قاا
رحمت .۱1 ،باال عبااس بااد .21 ،خااتون .2۱ ،ساور باد .22 ،لنگاان .28 ،سارن .23 ،،کوسان.21 ،،
خانکه .23 ،نصر باد .23 ،سریچه.
شناسایی  23باب مزرعۀ مسکون حومۀ نیاسر (نک :شکل  )8با دقت ویژهای ،باا خاوانش اساناد
مکتوب و با کمک اسناد شفاهی ،مصاحبه با پیران و گاه مصاحفه با نان انجا شد؛ برای م اا  ،یکای
از پیران محلی ،عمورمضانزاده بود که ساعتها پرسش و پاس باا او ،توانسات عاالوه بار معرفای
مزارع مسکون ،ن ا اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر مزارع را نیز روشنتار کناد .البتاه تمییاز
نچه را که بوی افسانه میداد با بخشی از گفتههای ایشان که به واقعیت نزدیکتر بود ،بهعنوان یکای
از مهمترین چالشهای پژوهش میدانی ،هماره مطرح بوده است.
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نیز از این موارد مست نی نبودند .عالقه به ذکر داستانها و نقلقو هاای گذشاتگان ،اشارار ،ارباباان و
رویدادهای پیشین و جاری در مزارع ،در پاس های نها موج میزد .همۀ داشتهها و گفتههای نهاا
مستند شد .اما برای دستیابی به اطالعا وسیعتر که از نیازهای اساسی پژوهش محساوب مایشاد،
میبایست عالوه بر رویدادها ،به کالبد مزارع نیز توجه کرد .بسیاری از نادانساتههاا در قالا

احجاا

صلبی پنهان بود و البته ماد رمزگشایی.

شکل  :9الگو ،پراکددگی مزارع مسکون شداساییشده در حومۀ نیاسر

بنابراین تصمیم بر ن شد که موقعیت  23باب مزرعۀ اشارهشده با استفاده از عکسهاای هاوایی
شناسایی شوند .با کنار یکدیگر قرار دادن نها مشخصشد که مکانیابی مزارع یک قریه در گذشاته،
به دالیل ویژهای میتوانست از یک ن ا مشخصی تبعیت کند؛ البته این ن ا را ب ،امنیات ،زماین و
محدودههای مالکیتی مشخص میکرد .عالوه بر ن ،حادود و ثغاور هماۀ مازارع باا دقات ۱/2111
نقشهبرداری شد .در این بخش ،محرز شد که هر مزرعۀ مسکون میتوانست چناد هکتاار مسااحت
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
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داشته باشد یا شامل چه عناصر خدماتی باشد؟ همۀ عناصر موجود در مازارع باا دقات ۱/11 ،۱/۱11
و گاهی با جزئیا  ۱/21رولوه و برداشت شدند و این امکان فراهم شد تا با تولید نقشههاای جدیاد
در مقیاسهای مناس  ،به دانش تحقیق درخصوص کاربریها و عملکردها افزوده شود.
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دمیانی که در هریک از مزارع مسکون ،بهعنوان کارگر یا مالک کنونی مشغو به فعالیات بودناد،

و پاس میدانی با جامعۀ ماری مشخص؛ قال
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البته مطالعا در سه قال

مشخص ادامه یافت :قال

نخست ،نگرشسنجی ،مصاحبه و پرساش

دو  ،مطالعا عمیق کالبدی بهصور میدانی؛ قالا

سو  ،سندپژوهی که در این خصوص علیرغم کمبود منابع مستقیم ،سعی شد بیش از یکصاد منباع
مکتوب و مستند فارسی و دهها سند مکتوب انگلیسای دیاده شاود .ایان ساه قالا در یاک مسایر
مشخص بهکار برده شدند و تقریباً سعی شد بر یکدیگر همپوشانی داشته باشند .در اداماه ،الیاههاای
تاریخی ناشناخته بر روی  23باب مزرعه ،با رویدادهایی که در اسناد مکتوب و شفاهی باه ن اشااره
شد ،تطبیق داده شده و به نتای ،قابلاشارهای رسید.
1ـ .1معیارهای شناسایی مزارع مسکون اربابی دورۀ قاجار در نیاسر
مطالعا میدانی و سندپژوهی در نیاسر نشان داد که مزارع مسکون نیاسر در این محدوده ،عاالوه بار

پیشینۀ حضور در اسناد تاریخی ،بهدلیل غنای معمااری ،الگاوی پراکنادگی ،تعادد و قرابات مکاانی
نسبت به یکدیگر (حضور بیش از دهها مزرعه در شعاع دوازدهکیلومتری) ،تنوع شکلی و عملکاردی
و تجربۀ پژوهش بر روی نها در گذشته ،میتواند بهعنوان نمایند بخشی از مزارع مسکون تااریخی
مناطق مرکزی ایران ،مورد پژوهش قرار گیرد .البته کمتر میتوان در یک نقطه از کشاور ،ایان تعاداد
مزارع سالم و نیمهسالم را در یک محدوده پیدا کرد.
در اسناد تاریخی ،مزارع مسکون نیاسر با مالکیتهای مختلف دیده میشوند :شخصای ،خالصاه،
دیوانی و وقفی (که البته بهنوعی ،بهرهبرداری محسوب میشود تا مالکیت) .مزارع مساکون شخصای
نیز باه دو دساتۀ ارباابی و رعیتای تقسایم مای شاوند .بادیهی اسات پاژوهش درباار هماۀ مازارع
شناساییشده ،نیازمند زمان و دقت بیشتری است .بنابراین ،بناا و اسااس پاژوهش ،روی شناساایی و
معرفی تعدادی از مزارع مسکون اربابی دور قاجار نیاسر گذاشته شد و معیارهایی نیز برای تادقیق و
ملموسسازی و جهتدهی به تحقیق تعیین شد .شناخت بار پایاۀ مطالعاا میادانی ،ساندپژوهی و
نگرشسنجی در مزارع نیاسر ،به تدوین مجموعهمعیارهایی به نا معیارهای ششگانه منجار شاد تاا
بتوان با اتکا به نها ،تا حدودی به مزارع مسکون اشارهشده دست یازید (نک :شکل .)3
1ـ1ـ .1تشریح معیارهای ششگانه

ال

استقرار (حضور عداصرکالبد)،

اولین و مهمترین معیار برای شناسایی مازارع مساکون ارباابی ،وضاعیت اساتقرار و مساکون باودن
نهاست؛ به این معنی که یک مزرعه ،باید عالوه بر زمینکشاورزی ،دارای مساتحدثا مساکونی و
خدماتی و مذهبی باشد .بررسیهای میدانی در  23مزرعاۀ نیاسار نشاان مایدهاد کاه هماۀ مازارع،
مسکون و دارای عناصر کالبدی هساتند و ب و زماین ،دو عنصار اصالی مازارع مساکون در کناار
عناصر کالبدی بهحساب می یند .درواقع ،حیا و زندگی در مزارع ،به این دو عنصر وابسته است.
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نود درصد از  23باب مزرعۀ مطالعهشده دارای ب چشامه ،برکاه و قناا و  32درصاد دارای
زمین زراعی ،باغ و درختان کهنسا هستند؛ کمتر از  ۱1درصد نهاا هام در معار

ناابودی قارار

دارند .هر مزرعهای که توانسته است ب موردنیاز زراعت را تأمین کناد ،از عناصار طبیعای بااغی و
زراعی نیز بهرهمند بوده است .جدو  ۱نشان میدهد که پس از این عناصر ،ساختمایههای ماذهبی
از قبیل مسجد و حسینیه در مزارع مسکونی تاکنون سالمتر باقیماندهاند .این عناصر در  21درصاد از
مزارع وجود دارد .بدیهی است که اغل

مزارع مسکون بزرگ مانند باالعباس بااد ،باارونق ،اتاابکی،

خاتون ،سور باد و کوسن ،با توجه به جمعیت ثابت و شناور مستقر در ن و ماهیت ماذهبی و دینای
جوامع بومی در دورههای تاریخی اشارهشده ،نمازخانه و مسجد و حسینیه نیز داشاتهاناد .در اغلا
مزارع کبیره ،مسجد یکی از پایگاههای مذهبی و اجتماعی و سیاسای باهشامار مایرفات (حکمات
یغمایی .)۱11 :۱831 ،عالوه بر ن ،هر مزرعۀ کبیره دارای قاضی و کدخادا و ضاابو و مالاک باوده
است (فرمانفرما .)۱3۱ :۱838 ،در  ۱3درصد از مزارع مسکون مطالعهشده ،عناصری مانند بانباار و
حما از ویرانی در امان ماندهاند .این موضوع نشان میدهد که یاک مزرعاۀ مساکون ،درواقاع یاک
مجتمع زیستی کوچک و مستقل است که در برخی موارد خودکفا نیز بوده است .استفاده از حماا و
مصنعه ( بانبار) در یک مزرعه ،نشااندهناد وجاود جمعیات ثابات در ن اسات (اعتمادالسالطنه،
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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 .)۱833عناصر دیگاری مانناد بارج دیادهباانی ،سایاب و کناده .3در  3درصاد از مازارع مساکون
موردمطالعه وجود دارند و بهنوعی در ردیف عناصر خدماتی قرار میگیرند.
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ب سددیت تاریخی (حضور در اسداد تاریخی مکتوب)

سندپژوهی یکی از ابزارهای پژوهش دربار مزارع مسکون تاریخی است .بدیهی اسات وفااداری باه
اسناد مکتوب و تاریخی ،میتواند به سندیت پژوهش کمک کند .در ایان پاژوهش ،باه هار مجتماع
زیستی ،مزرعه اطالق نمیشود؛ عنوان مزرعه به مکانهایی داده خواهاد شاد کاه در اسانادی مانناد
کت

تاریخی ،جغرافیای تاریخی ،سفرنامهها و اسناد حقوقی (وقفناماههاا ،قبالاههاا و ام اا ن) باا

عنوان «مزرعه» به نها اشاره شده باشد .بنابراین از بین  23بااب مزرعاۀ شناسااییشاده (جادو )۱
تعداد  ۱1باب سندیت دارد؛ زیرا در اسناد مختلف تاریخی به نها اشاره شده است و  ۱2باب دیگار
از این من ر قابلقبو نیستند.
ج تعلق تاریخی (دورۀ قاجاریه و پیش ای نن)
مزارع مسکونی که تاریخی و مربوط به دور قاجاریه و پیش از ن باشند ،باهدلیال الحاقاا کمتار و
سندیت بیشتر ،موردمطالعه و بررسی قرار خواهندگرفت .بنابراین  ۱3باب مزرعاه در تادقیق باا ایان
معیار انتخاب شدهاند.
د مالکیت اربابی
در اوایل دور اسالمی تا دور قاجار در ایران ،مزارع مسکون بهعنوان اقطااع ،تیاو  ،سایورغا و یاا
عطیه به دیوانیان و لشکریان واگذار میشد .مزارع در این ادوار به دو صاور مساتقل و تابعاه و باا
مالکیتهای چهارگانه (شاهی یا خالصه ،دولتی یا دیوانی ،وقفی و شخصی) وجاود داشاتند (فاوران،
 .)13 :۱833مزارع شخصی دارای ارباب و رعیت بودند و به همین دلیل به برخای مازارع ،ارباابی و
برخی دیگر رعیتی گفته میشد .از میان  23باب مزرعۀ مسکون نیاسر ۱8 ،باب اربابی است.
و سریندگی نسبی (حضور جمعیت ثابت و شداور در مزارع)
معیار سرزندگی نسبی ،معیار بسیار مهمی است 23 .باب مزرعه در اطراف نیاسر ،هنوز دارای منباع و
م هر ب در قال

چشمه ،قنا و رودخانه هستند و استفاده از ن ،با قاعاده و در برخای ماوارد باا

یین ویژهای همراه بوده است (مستوفی )۱831 ،عالوه بر ن ۱2 ،باب مزرعه دارای جمعیت ثابات و
شناورند و بهطریقی ،زندگی در نها جریان دارد .اغل ساکنان نها رعیتها و مالکانی هساتند کاه
به کشاورزی و تفرج مشغو اند.
 ،وضعیت کالبد ،پایدار (سالم یا نیمهسالم)
سالم بودن عناصر به لحاظ کالبدی ،نشان دهند ثبا نسبی در ن ا های جاری در مزارع است؛ به ایان
معنی که حضاور جمعیات و ب باعا روناق کشااورزی ،حفاظات از کالباد عناصار و درنهایات
سرزندگی و شادابی خواهد شد .در  22باب مزرعه ای که ب در ن ها وجود دارد ،پایاداری عناصار
نیز بیشتر است و به همین نسبت ،حضور جمعیت نیز ملموستر است.
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 .2یافتهها در هفت مزرعۀ مسکون اربابی دورۀ قاجار در نیاسر
همانگونه که در صفحا پیشین تشریح شده است ،انتخااب هفات مزرعاۀ ارباابی براسااس شاش
معیار ،در دستور کارپژوهش قرار گرفت و مزارع سور باد ،باالعبااس بااد ،باارونق ،خنچاه ،اتاابکی،
خاتون و لنگان انتخاب شدند .این مزارع ،مورد مطالعا میدانی دقیقتری قرار گرفتناد ،موضاوع باا
اهمیت ،هستههای اصلی و عناصر کالبدی موجاود و بااقی در مازارع باود( .ناک :شاکل 1و )3ایان
اشکا  ،توپوگرافی و نسبتهای شکلگیری مزارع در همکناری با محیو اطراف را نشاان مایدهناد،
گاه با فر خطی در کنار رودخانه بهوجود می یند و گاه به دور چندین م هر چشمه ،حلقه مایزنناد
و به تدری ،گسترش پیدا میکنند .ب و زمین ،جزو جداییناپذیر مزارع و قلعاههاای کشاتخوانی در
ردیف عناصر اصلی ،خودنمایی میکند .براساس اشاکا یادشاده و نچاه در جاداو  2تاا  3ماده
است ،یافتهها در هر مزرعه ،بهطور جداگانه و تفصیلی ،موردبررسی قرار گرفتاه اسات .در اداماه ،باه
تشریح واژگانی که در جداو مورداستفاده قرار میگیرد ،پرداخته میشود.
2ـ .1قابلیتها
مجموعه ن ا ها و ارزشهای موجود در مزارعمسکون ،قابلیت نامیده میشود .قابلیتها باه دو دساتۀ

کالبدی و کارکردی تقسیم میشود و با روش نگرشسنجی ،مطالعا میدانی و ساندپژوهی در قالا
جداو زیر مطالعه خواهد شد.
2ـ2ـ .1قابلیت کالبدی

بخشی از مجموعه قابلیتها در این تحقیق است که شامل ظرفیت ذاتی مزارع مسکون در ن اا هاای
کالبدی ،معماری و حفاظت میشود.
الف .ن ا کالبدی ،معماری و حفاظت
این ن ا  ،بخشی از قابلیت کالبدی است که به موقعیت مزارع ،دورهۀ شاکلگیاری ،عناصار کالبادی
موجود ،تأسیسا زیربنایی ،الگوی ساخت ،مصالح و تزیینا و مساحت کل میپردازد.
2ـ2ـ .2قابلیت کارکردی

بخشی از مجموعه قابلیتها در این تحقیق است که شامل ظرفیت ذاتی مزارع مسکون در ن اا هاای
اقتصادی و بهرهبرداری ،اجتماعی و فرهنگی میشود.
الف .ن ا اقتصادی و بهرهبرداری
این ن ا  ،بخشی از قابلیت کارکردی است که به نوع محصوال کشاورزی و زراعت ،نوع دا  ،ناوع
بهرهبرداری ،میزان فعالیت و نوع مالکیت میپردازد.
ب .ن ا اجتماعی و فرهنگی
این ن ا  ،بخشی از قابلیت کارکردی است که به نوع و میزان جمعیت ،میزان فعالیات ،صانایع رایا،،
وقایع و اتفاقا  ،طایفه ،قو  ،دین ،مذه  ،زبان ،گویش و پوشش در مزارع هفتگانه میپردازد.
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قابلیت کالبد /،نظا کالبد ،و معمار،
ردی

مزرعۀ

موقعیت (میزان فاصله

دورۀ

مسکون

از نزدیکترین مجتمع
زیستی)

شکلگیر،

" 1۱° ۱۱' ۱3طاااو و"33
' 88° 11عر جغرافیاایی
و  ۱813متار از ساطح دریااا
ارتفاع دارد .فاصله باا نیاسار
(میدان گلها)  1328متر

دور قاجااار بااا
الحاقاااااااا
دورههااااااای
پهلااااااوی و
معاصر

" ۱3° 1۱' 11طاااو و"11
' 11° 88عر جغرافیاایی
و  ۱2۱۱متار از ساطح دریااا
ارتفااااع دارد و باااا کاشاااان
(میاادان راونااد)  3123متاار
فاصله دارد.

دور قاجااار بااا
الحاقاااااااا
دورههااااااای
پهلااااااوی و
معاصر

۱

سور باد

2

باالعباس باد

8

بارونق

3

خنچه

1
اتابکی

3

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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خاتون

" 1۱° ۱3' 13طاااو و" 23دور قاجااار ب اا
' 88° 11عر جغرافیاایی الحاقاااااااا
واقااع شااده و ۱211متاار از دورههااااااای
پهلااااااوی و
سطح دریا ارتفاع دارد.
معاصر

عداصر کالبد،
موجود

تأسیساا
ییربدایی

الگو،
ساخت

تزییداا

کل

قلعۀ ارباابی 2 ،قلعاۀ جاده ،ب ،برق ،دساااااااااکر و سااااااان  ،تقریباً
مجموعاااااااۀ غاااورهگااال ۱1 ،هکتار
رعیتاااای ،خانااااۀ تلفن ،گاز
چینه ،خشت،
کشتخوانی
صااورتی ،خانااه ۱1
جر ،چاوب،
دری متعلق به میارزا
گچ ،هک،
حسین خاان پارساا،
کاهگاااااال،
خانۀ دشتی ،حماا ،
سااااایمگل،
حسینیه ،سل  ،قنا
تزیینااااااا
متروکاااه ،درخااات
گچاااااااای
سرو قدیمی
قنا  2311متاری ،جاده ،ب ،برق ،دسااااااااااکر و جاااااری ،تقریباااااً 81
کاشایکااری ،هکتاااااار و
کشتخوانی
قلعۀ اربابی باال ،قلعاۀ تلفن ،گاز
رفبناااادی ،تقریبا ااً 811
پایین رعیتی ،حماا ،
تااااقبنااادی ،هکتار زماین
ساایاب ،بانباااار،
رسمی بنادی ،زراعاااااای
حسااااینیه ،کااااور
کاربناااادی و وابسااته نیااز
جرپااازی ،خاناااۀ
یزدیبندی
دارد.
اربابی درودگر ،خاناۀ
اربابی اعتمااد ،خاناۀ
اربابی نجفای ،خاناۀ
اربابی اسالمی
تقریباً
قلعۀ باال اربابی ،قلعاۀ جاده ،ب ،برق ،دسااااااااااکر
 ۱8هکتار
کشتخوانی
پااایین رعیتاای ،قلعااه تلفن ،گاز
در سااایاب ،خاناااۀ
اربابی شی االساال ،
سااایاب ،حماااا و
مسجد

در " 1۱° ۱8' 23طااااو و دور قاجااار بااا قلعاااااۀ ارباااااابی ،جاده ،ب ،برق ،دساااااااااکر و
مجموعاااااااه
الحاقاااااااا خانااههااای اربااابی ،تلفن
" 88° 11' ۱2عااااااار
کشتخوانی
جغرافیایی متر از سطح دریاا دورههااااااای قنا و سل
و  ۱813ارتفااااع دارد و باااه پهلااااااوی و
فاصلۀ ۱111متری از مزرعاۀ معاصر
بارونق

در " 1۱°11' ۱1طاااااااو
و" 88°13'12عااااااار
جغرافیااایی و  ۱183متاار از
سطح دریا ارتفااع دارد و باه
فاصاالۀ  1۱1متااری از شااهر
نیاسر
در " 1۱°۱1' 18طاااااااو
و" 88°13'38عااااااار
جغرافیااایی و ۱1۱3متاار از
سااطح دریااا ارتفاااع دارد.
فاصله این مزرعاه تاا شاهر
تاریخی نیاسار (بخشاداری)
از مساایر پیاااده  ۱۱11متاار
است.

مصالح و

مساحت

برداشت

تقریباً
 2هکتار

دور قاجااار بااا قنااا  ،قلعااۀ اربااابی جاده ،ب ،برق ،دساااااااااکر و سااااااان  ،تقریباً
مجموعاااااااه غاااورهگااال 3 ،هکتار
الحاقاااااااا جاللی ،قلعاۀ ارباابی تلفن ،گاز
چینه ،خشت،
کشتخوانی
دورههااااااای قاااااتراب ،قلعااااۀ
جر ،چاوب،
پهلااااااوی و رعیتی ،حما  ،سل
گچ ،هک،
معاصر
کاهگاااااال،
دور قاجااار بااا قناا  ،ساال  ،خانااۀ جاده ،ب ،بارق ،مجموعاااااااه سااااایمگل ،تقریباً
تزیینااااااا
 8هکتار
کشتخوانی
الحاقاااااااا ارباااابی مساااگری ،تلفن ،گاز
گچاااااای و
دورههااااااای کوشک ریاان پاور،
جااااااری،
پهلااااااوی و مسااجد و چناادین
کاشایکااری،
خانه رعیتی.
معاصر
رفبناااادی،
تااااقبنااادی،
رسمی بنادی،

ب و سااارزندگی وجاااود دارد.
بهجز خانههایدشتی ،صاورتی و
برخی خاناههاای اطاراف سال ،
مااابقی فضاااها تباادیل بااه غاال
احشا شاده اسات و نیماهفعاا
است.

ب وجااود دارد و قنااا قاباال
احیاست .بهجز خانههای نجفای،
درودگاار ،اعتماااد و اسااالمی ،کااه
زناادگی در نهااا ،جریااان دارد،
مابقی از جملاه قلعاۀ رعیتای ،در
حا ویرانای هساتند .درمجماوع
نیمهفعا است.

با توجه باه کااهش جمعیات در
سا هاای اخیار ،قاالع ارباابی در
حااا ویراناای اساات؛ امااا سااایر
عناصاار کالباادی کااه زناادگی در
نها جریان دارد ،حفظ شادهاناد.
ب و ساارزندگی وجااود دارد و
در تابستانها ییالقی است.
این مزرعاه در دهاه  31شمسای
بااهدلیاال خشکسااالی ،متروکااه
میشود .هاماکناون یاک خاانوار
ساکن ثابت دارد و در تابساتانهاا
ییالقی است .بهدلیال وجاود ب،
سرزندگی وجود دارد ،اما عناصار
کالبااادی در حاااا ویرانااای و
نوسازی هستند.

ویژگاای شاااخص ایاان مزرعااه
وجود ب ،قناا  ،من ار طبیعای
زیبا و نزدیکی به نیاسر است .ایان
مزرعه در حا مرمت است.

مزرعۀ خاتون هماکنون بخشای از
شاهر شااده و هویات خااود را از
دست داده است .عناصر تااریخی
ن ماننااد خاناااۀ ریااانپاااور و
مسگری در حا ویرانای هساتند
و عناصاار جدیااد فراواناای بااه ن
اضافه شده است.
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ردی

مزرعۀ

موقعیت (میزان فاصله

دورۀ

مسکون

از نزدیکترین مجتمع
زیستی)

شکلگیر،

3

لنگان

عداصر کالبد،
موجود

تأسیساا
ییربدایی

الگو،

تزییداا

ساخت

مساحت
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قابلیت کالبد /،نظا کالبد ،و معمار،
مصالح و

برداشت

کل

" 1۱°۱3'13طااااااااااو دور قاجااار بااا قلعۀ رعیتی ،بانبار ،جاده ،ب ،برق ،دسااااااااااکر کاربناااااادی تقریباً
ویزدیبندی  3هکتار
کشتخوانی
الحاقاااااااا حما  ،درخت سارو تلفن
و" 83°11'21عااااااار
جغرافیااایی واقااع شااده و دورههااااااای کهنسا و سل
 ۱21۱متاار از سااطح دریااا پهلااااااوی و
معاصر
ارتفاع دارد.

با توجه به اینکاه جمعیات ثابات
مزرعااه در حااا کاااهش اساات،
بناها نیز در حاا ویرانای اسات.
تسااهیل در دسترساای از طریااق
جاده ،باع شده که میزان دخال
و تصرف در پهناۀ مزرعاه بیشاتر
شود.

جدو  :9معر ی قابلیتها ،کارکرد ،در مزارع مدتخب مسکون اربابی دورۀ قاجار در نیاسر
قابلیت کارکرد /،نظا اقتصاد ،و بهره بردار،
ردی

مزرعااااۀ

ناااااااوع

میاااازان

مسکون

بهرهبردار،

عالیت

نوع مالکیت

نااوع محصااوالا

نوع دا

برداشت

کشاااااااوری ،و
یراعت

۶

خصوصی

نیمهفعا

خصوصی

نیمهفعا

اربااابی :میاارزا حسااینخااان گند  ،جو ،یونجه ،نخاود و یاااک واحاااد علیغم جمعیت اندک ،وجاود ب ،محصاوال
پارسااا و ورثاااه .او مالاااک درختانی چون اناار ،انجیار ،گااااوداری باااا کشاورزی و دا  ،نشان از نیمهفعا باودن مزرعاه
مزرعه حسن باد نیز بود.

انگور ،زرد لو ،قیسی و...

سور باد
2

منصوری

باالعباس باد
خصوصی ،وقفی

9

مالکیاات علاای دارد .اغلا رعیااتهااای شاااغل در مزرعااه ،بااه

نیمهفعا

بارونق

کارگری در کارخانههای کاشان مشغو اند.

اربااابی :جاااج محمدرضااا گند  ،جو ،یونجه ،غاال و گوسفند و بز

در مقایسااه بااا دهااۀ  31شمساای ،بااا کاام شاادن

خانیااان کاشااانی( ،خااانواده درختانی چون؛ اناار ،تاو ،

جمعیت ،از میزان کشتوکاار و داماداری کاساته

های فالح ،اعتمااد ،معتماد ،انجیر ،انگور ،زرد لو و..

شده؛ اما در مقیاس موجود ،فعاا اسات .اغلا

سااامعی و نجفاای ساااکنان

رعیتهاای شااغل در مزرعاه ،باه کاارگری در

کنونی هستند).

کارخانههای کاشان مشغو اند.

اربابی :حسا السال و شای

غااال  ،حبوبااا  ،ابریشاام ،گوسفند و بز

السال  ،مباشر ،ارباب حبی  .انار و انجیر

در مقیاس جمعیت موجود بهلحااظ اقتصاادی و
بهرهبرداری ،فعا اسات .اغلا مهااجر و باه
شهرهای اطراف رفتهاند.

خصوصی

4
خنچه

کمتااار از نیماااه اربابی :رئیسی ورثه

اناااار ،زرد لاااو ،غاااال  ،گوسفند و بز

بهدلیل خشکسالی در دهههاای پیشاین ،روناق و

فعا

حبوبا و انجیر

بهرهدهی را از دست داده است؛ اما بهدلیل وجاود
ب و زمین حاصلخیز ،قابلیت احیا دارد.

خصوصی ،وقفی.

1

نیمه فعا

اتابکی

اربابی :ماال محماد نراقای از بادا  ،گاردو ،اناار ،گلساتان وجود ندارد.
علمااای منطقااۀ کاشااان در گل محمادی ،گناد  ،جاو،

ورثه (سارهن

اواخاار دور قاجااار ،امااا در لوبیا و چغندر

مااورد بهاارهباارداری اقتصااادی (گلسااتان گاال و

حاااا حاضااار ،فرزنااادان

گالب) قرار گرفتاه و باهعناوان محال ییالقای و

سرهن
1

خصوصی

نیمهفعا

خصوصی

کمتر از نیمهفعا

خاتون
7
لنگان

علیرغم نبود جمعیت ثابت ،بهدلیل اینکه توساو

نراقی.

نراقای) در حاا مرمات اسات،

تفرجگاه نیز استفاده میشود.

اربااابی :ابااراهیم مسااگری ،گااردو ،انااار ،گلسااتان گاال وجود ندارد.

قابلیتهای کشاورزی و باغداری را حفاظ کارده،

خااانواد کاشاای ،خاااتون و محمدی ،گند  ،جو و لوبیا

امااا از دا خبااری نیساات .بیشااتر بااه بخشاای از

خانواد ریانپور
اربابی

ساختار شهری تبدیل شده است.
گند  ،انار ،زرد لاو ،غاال  ،گوسفند و بز

کشااورزی روناق اناادکی دارد و بیشاتر در حااا

حبوبا و انجیر و لوبیا

تبدیل به تفرجگاه است.

در جستوجو،
مزارع مسکون
اربابی دورۀ
قاجار در نیاسر
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111
















قابلیت کارکرد /،نظا اجتماعی و رهدگی
ردی

مزرعااۀ

نوع /میزان

میااااازان

صاااادایع

مسکون

جمعیت

عالیت

رایج

وقایع و اتااقاا

طایاه/

دیااان/

یبااان/

قو

مذهب

گویش/

برداشت

پوشش
ثابت 1 ،خاانوار نیمهفعا

۶

سور باد

2

باالعباس باد ثابت ۱8 ،نفر در نیمهفعا

کشااااااورزی و وقااایع و اتفاقاااتی دربااار مهمااانیهااا و ارباب کاشاانی و اساااااال و فارساای بااا کمرن

و  21نفاااار (در

دامپااااااروری ،سورهایی که میارزا حساینخاان پارساا در رعیات از اهااالی تشیع

گذشااته تقریباااً

شدن بار جمعیتی ،بار افاو

لهجاااااااۀ صاانایعدسااتی تااأثیر گذاشااته؛ امااا

قاااالیباااافی در کنار سل بزرگ این مزرعه برگزار مایکارده جوشقان هستند.

کاشاااااانی /سنتها هنوز حضور کمرن

 ۱11نفااااار در

گذشته بوده؛ اماا و همچنین نحو مرگ او توسو اهاالی نقال

پوشاااااش بسایاری از زمااینهاا توسااو اهااالی

قالااااااا 21

بااا کاام شاادن ماایشااود .پااس از اصااالحا ارضاای و

جدید است .قوارهبندی شاده و در حاا فاروش

خانوار)

جمعیت ،صنایع همچنین پس از انقالب ،زماینهاای اربااب

برای ویالسازی است.

دساااتی فعاااا

غص می شاود و هاماکناون تاالشهاای

نیست.

حقوقی برای بازپسگیاری توساو وراث در

.

دارند.

جریان است.
کشااااااورزی و محل زندگی قابزرگ اما جماعات کاشاان اربابان کاشاانی و

مهاجر در دهههای پیشاین و بااال

 3خاانوار،

دا پااااااروری ،بوده و ب مزارع اطراف نیاز از ایان مزرعاه نراقاای بودنااد و

بودن سن سااکنین ،باعا شاده تاا

در سااا ،۱831

قاااالیباااافی در تأمین میشد( .مصااحبه باا خسارو اعتمااد ،رعیاااتهاااا از

صنایعدستی محلی فعا نباشاد؛ اماا

اهالی روستاهای

کشاورزی ،داماداری و سانتهاای

اطراف بودند.

فرهنگی در زباان و داب اجتمااعی،

قال

 ۱11نفااااار در
قال

گذشاااته فعاااا

تقریبااً 31

بوده؛ اماا باا کام

خانوار جمعیات

شاادن جمعیاات

داشته است.

هااااماکنااااون،

مزرعه عباس باد)۱811 ،

هنوز حاکم است.

صااانایعدساااتی
فعا نیست.
9

بارونق

4

خنچه

1

اتابکی

1

خاتون

ثابااااااات 21 ،نیمهفعا

قااااالیبااااافی ،داسااتانهااایی درباااره اربابااان مزرعااه کااه اربابااان مزرعااه،

هماکنون باهلحااظ اداری تبادیل باه

خانوار.

کشااااااورزی و تابستانها از کاشان به این مزرعه مای مدناد ،کاشانی بودند.

روستا شده ،پوشش قادیمی وجاود

دامپروری

نقل میشاود .ایان مزرعاه ،هرسااله میزباان

ندارد ،سنتهای فرهنگای و صانایع

ییالقی مزرعه نشینان قبلای اسات و مراسام

دستی در مقیاس جمعیات موجاود،

مذهبی در ن برگزار میشود.

وجاااود دارد و محااال برگااازاری
رویدادهای مذهبی و یینی است.

ثابااات ،یاااک کمتر از نیمهفعا

کشااااااورزی و ایاان مزرعااه ،بخشاای از مزرعااه بااارونق اربابااان مزرعااه ،اساااااال و فارساای بااا هماکنون یک خاانوار سااکن دارد و
محسوب شاده و ارباباان باارونق نرا زیار کاشانی بودند.

خانوار.

دا پروری

در گذشاااته 81 ،نیمهفعا

کشااااااورزی و این مزرعه بهعنوان سهم اما باه ماال احماد اربابااان مزرعااه،

بهدلیل اینکه جمعیت ثاابتی نادارد و

نراقی داده میشاود و او وقاف امیرالمایمنین اصاااااافهانی و

ییالقاای اساات ،ن ااا اجتماااعی و

دو خانوار ثابات

در نجف میکند .این مکاان اولاین گلساتان نراقی بودند.

فرهنگی منطبق با گذشته ندارد.

و مابقی شناور

نیاساار بود(.مصاااحبه بااا قاادمعلی کرمااانی،

ن ر داشتند.

تشیع

لهجاااااااه ن ا اجتمااعی و فرهنگای ضاعیف
کاشاااااانی /شده و رو به نابودی است .فرهنا
پوشاااااش شهری در حا حاکم شدن است.
جدید است.

نفر ،اما هماکناون

باغداری

مزرعه اتابکی)۱811 ،
بهدلیل اینکاه باه نیمهفعا
بخشاای از شااهر
تبااادیل شاااده،

پژوهشنامه کاشان

(پپاپی  )۶1لنگان
شمارۀ هشتم 7

بهار و تابستان ۶931

















باغداری

ابراهیم مسگری بوده و یک طاق متعلاق باه کاشانی بودند
خاتون و نُه طاق نیز باه ناا شاجاع لشاکر

جمعیاات ثاباات

(نای علی پسر نایا حساین کاشای) باود.

دارد.

بهعلت وجود این زن ،مزرعه نا خااتون باه

پیاادا کاارده و بیشااتر بااه تفرجگاااه
تبدیل شده است.

خود میگیرد.
یااک خااانوار و نیمهفعا
هماکنون ییالقای
است.

111

کشااااااورزی و سه یاا پان ،طااق ب قناا متعلاق بارای اربابااان مزرعااه،

ن اا فرهنگای و اجتمااعی شاهری

کشااااااورزی و ایاان مزرعااه دارای من اار طبیعاای باارزشاای اربابااان مزرعااه،
باغداری

است.

کاشانی بودند.

بهدلیل اینکه جمعیات ثابات انادکی
دارد و ییالقی است ،ن اا اجتمااعی
و فرهنگی منطبق با گذشته ندارد.
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 .3تشریح یافتهها
موقعیت مزارع مسکون براساس اقلایم و جغرافیاا تعیاین مایشاود .ایجااد مزرعاۀ مساتقل یاا
من ومهای (گُلهای) وابسته به توپوگرافی ،ب ،منابع انساانی و حاصالخیزی منطقاه باوده و در
بسیاری از مناطق بهدلیل فراهم شدن و تداو این عوامل ،مزارع من ومهای بهوجود مده اسات.
مزارع مسکون ،چه در صور

قالع کشتخوانی و چه در صور

مجموعههاای کشاتخوانی ،باا

توجه به موقعیت ب شکل میگرفتند و دارای فضاهایی برای پاسخگویی به نیازهاای زیساتی،
مالکان ،ضابطان ،کدخدا و رعیتها بودند .براساس اسناد موجود ،مالکان در نزدیکتارین شاهر
به روستاها و مزارع تحت تملک خاود یاا در ماواردی در روساتاهای بازرگ و مازارع خاود،
عمار

هایی داشتند .محل استقرار و پایگاه مالک ،حتی اگر خود وی در شهر دیگاری باه سار

میبرد ،بهطور معمو  ،در نزدیکترین محل بود (عنبری و طال  .)۱11 :۱833 ،رعیتهایی کاه
در این مجموعه زندگی می کردند ،در کشتخوان اطراف و متعلق به ارباب مجموعه ،به زراعات
و تولید محصوال کشاورزی و دا پروری مشغو بودند و در ازای انجا خدما  ،میتوانستند
در داخل مجموعه به همراه خانواده ،به زندگی ادامه دهند .فضاهای تشکیل دهند مزرعه به طور
معمو شامل محل استراحت شبانه و روزانۀ اهل خانه ،محال قارار دادن لاواز مناز  ،مطاب ،
محل شست وشوی ظرف و لباس ،انبار خوراک ،تنور ،محل انجا کارهای دستی م ل قالیبافی،
حصیربافی ،اسطبل ،محل انبار کردن غله ،محل نگهداری ابازار و ادوا

کشااورزی ،محال ب

دادن به دا ها ،مستراح ،محل ذبح گوسفندان و ...میشد (حاجی ابراهیم زرگر.)۱11 :۱833 ،
مزارع مسکون نیاسردر قال

قلعهها و مجموعه هاای کشاتخوانی ،همااره از حضاور افاراد

بیشماری در نقشهای مختلف بهره میبردند .رعیتها ،زارعان ،اربابان و مالکان ،تیاو دارن و
مقطعان ،محصالن و ضابطان ،مساحان و داروغگان ،شبانان و کشاورزان ،ساربازان و نگهباناان،
کدخدا و دشتبان ،حمامی و سیابان ،خوشنشینان و ...بخشی از گروه اجتمااعی بودناد کاه در
کنار یکدیگر ،امورا مزارع مسکون را پیش می بردند ،بین این اعضاء ،ن اا و سلسالهمراتا
اجتماعی ویژهای حاکم بوده و تا حدودی باهلحااظ فرهنگایاجتمااعی ،از روساتاها و شاهرها
اطراف متأثر بودند .این موضوع را طال

و عنبری در کتااب جامعاهشناسای روساتایی (:۱833

 ،)۱11صفی نژاد در کتاب بنه ( )38 :۱833و همچنین حکمت یغمایی در کتاب بر ساحل کویر
نمک ( )31 :۱833تشریح کردهاند.
ماازارع نیاساار ،مااأمن و محاال وقااوع بساایاری از وقااایع تاااریخی بااوده و هنااوز محاال
خاطرا جمعی ،نقل داستان های عامیانه و ادبیاا

شافاهی مارد منطقاه اسات؛ مانناد وقاایع

نای حسین کاشی در مزرعۀ دوک نیاسر که هنوز پیران منطقه ن را نقل میکنناد (مصااحبه باا
عمورمضان زاده )۱833 ،یا مهمانیهای حسینقلیخان ،ارباب مزرعۀ ساور باد کاه نقال محافال
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گرفت (مصاحبه با علیرضا اربابی.)۱811 ،
هفت مزرعۀ مطالعهشده در برخی از موارد ،شباهتها و تفاو هایی باهم دارند؛ همۀ نهاا
در حومۀ نیاسر و گاه در درون حریم شهر واقاع شادهاناد و دارای عناصار کالبادی مشخصای
همچون قلعههای رعیتی اربابی و رعیتی ،سیاب ،بانبار ،سل  ،قنا  ،عمار

ارباابی ،حماا ،

مسجد ،کور جرپزی ،درختان کهنسا  ،زمین کشاورزی و باغ هستند .همۀ نها دارای الگاوی
ساخت مشخص هستند؛ یا براساس الگاوی قاالع کشاتخوانی شاکل گرفتناد و یاا در ترکیا
مجموعههای کشتخوانی بهوجود مدهاند .اغل نها با مصالحی چاون گال ،چیناه ،خشات و
جر ،چوب ،رفبندی ،تزیینا

گچی و جری ،هک و ...ساخته شدهاند و بین  2تاا  ۱8هکتاار

مساحت دارند.
مالکیت این مزارع اربابی و شخصی است و در برخی موارد مانند مزرعۀ باالعباس بااد کاه
وقف اوالد شده یا مزرعۀ اتابکی که از طرف مالک ،وقف اما علی(ع) در نجاف اشارف شاده
است .اغل نها از لحاظ اقتصادی ،بهرهبرداری ،اجتماعی و فرهنگی ،نیمهفعا هستند .برخای
از نها هماکنون ،به بخشی از یک روستا یا شهر تبدیل شدهاند؛ مانند مزرعۀ بارونق و خااتون.
تأسیسا

زیربنایی مانند ب ،گاز ،تلفن و برق در این مزارع وجود دارد و در کنار فعالیتهاای

کشااورزی ،باغااداری و داماداری ،بااهدلیاال مواها

طبیعاای و قابلیااتهاای تاااریخی ،از ن اار

گردشگری ،قابل احیاء نشان میدهند.
نتیجهگیری
نیاسر و محدوده های اطراف ن از ناراق تاا کاشاان و ران و ناوش بااد ،مزارعای باهصاور
من ومهای یافت شدهاناد و سایاال

فراوانای را ایجااد کاردهاناد .پاسا ایان سایا کاه ایان

مجتمعهای زیستی کوچک از چه زمانی شکل و نض ،گرفتند ،بهدرستی مشاخص نیسات و در
الیههای مختلف تاری  ،مدفون است .و نیز اینکه میزان تأثیرگاذاری نهاا بار اماور اقتصاادی،
اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسای ،در چاه حاد و مارزی باوده ،نیازمناد تحقیاق و پاژوهش
کاملتری است .عالوه بر ن ،دالیل نض ،و اضمحال

نها نیز در هالهای از ابها قرار دارد .اما

نچه محرز است ،وجود نهاست .این مزارع در اسناد تاریخی ،قضایی و حقوقی متعاددی کاه
اغل مربوط به دور اسالمی است ،دیده شدهاند؛ مانند سفرنامههاا (ابان بطوطاه۱833 ،؛ ابان
فضالن ،)۱831 ،وقفنامهها شامل اسناد معماری ایران (شی الحکمایی)۱833 ،؛ وقفنامۀ سید
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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واقف مربوط به 313ق و وقفنامۀ میرزابااقر وزیار قورچیاان شااهعبااس دو ماور ۱131ق
(اع م واقفی ،)۱833 ،وقفنامۀ مزارع جندق (حکمت یغماایی )۱831 ،و قبالاهناماههاا شاامل

نگرشی بر مهرنامههای عصر قاجار در بیرجند (مکرمیفر و علیزاده )۱831 ،و جامع الخیارا
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( ،)۱83۱یادگارهای یزد ( :۱833ج )2و . ...عالوه بر ن ،تحقیقا

انجا شده در قال

مطالعا

میدانی وسیع و نگرشسنجی از اصحاب مزارع ،باه شناساایی ارزشهاای ازیادرفتاه در مازارع
منجر شده است؛ این ارزشها در قال قابلیتها و ن ا های حاکم بر مزارع مسکون اربابی ،در
نوشتهها و جداو پیشین بیان شد .این مطالعا نشان میدهد که در گذشتهای نه چنادان دور،
اقتصاد کشور در قال

تولیدا

کشاورزی ،زراعت ،دا پروری و براساس نسق مبتنی بر عرف و

شرع ،میتوانست متکی به خاود و خودکفااء در پاارهای از موضاوعا

باشاد .ایان مازارع در

گوشهگوشۀ کشور براساس نیاز حاکمان ،اربابان و رعیتها برای پاسخگویی به مسائل اقتصادی
و امنیتی کشور برپا میشد؛ که محور نراق تاا کاشاان نیاز در د کاویر و در کناار راه تجااری
داخلی در برههای از تاری  ،از ن مست نی نبود .مزارع مسکون نیاسر در ادوارتاریخی ،باهلحااظ
اقتصادی ،از طرق مختلف بهرهبرداری میشدند :الف .اخذ در مدهای مالیاتی که بناا بار اساناد
تاریخی ،گاهی به صد نوع میرسید (مزارع اربابی و رعیتی از مالیا

مواشای و مراعای معااف

بودند) .ب .تولیدا کشاورزی ،دا پروری و صنایع دستی که بهصور مساتقیم و غیرمساتقیم
بر اقتصاد روستاها و حتی شهرها تأثیرگذار بود .عالوه بر ن ،مزارع مسکون تاریخی باهعناوان
بخش مهمی از ن ا مادیریت وقاف در ایاران ،همادره در ایجااد و تولیاد در ماد و درنتیجاه،
حفاظت و ساماندهی رقبا  ،نقاش مهمای داشاتهاناد .محصاوال

تولیدشاده در ایان مازارع

میتوانست مساجد ،حسینیهها ،حما ها ،سیابها ،قنا ها ،مادارس و دمیاان و وابساتگان باه
نها را باد و زنده نگه داشته و درنتیجه ،نقش بسزایی در ساماندهی امور حکومتی ایفاء کند.
شکل گیری ،حفاظات و اضامحال مازارع مساکون تااریخی نیاسار نیاز تاابعی از مساائل
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی ،زیستمحیطی و اقلیمی باوده کاه در دورههاای مختلاف
تاریخی ،بهصور های متفاو  ،خود را نشان مایداد و تاا دور پهلاوی دو  ،مازارع مساکون
زیادی را در این منطقه به وجود ورد ،نگهداری کرد و به کا ویرانی برد .عواملی چاون الغاای
تیو داری در اواخر دور قاجار ،ایجاد امنیت نسبی در دور پهلوی او و اصالحا ارضی در
دور پهلوی دو در مقیاس کالن ،تأثیر بسزایی در تسریع در اضمحال مزارع مسکون داشاتند.
بسیاری از مزارع بهمرور زمان و بهتدری ،،به دالیلی مانناد ازدیااد جمعیات ،حاصالخیز باودن
مزارع ،ساخت قالع مسکونی جدید ،دسترسی به منابع بی بیشتر و ...از جها مختلف ،توسعه
پیدا میکردند؛ مانند مزرعۀ بارونق ،خنچه و خاتون .در این موارد ،یا قالع دیگاری در نزدیکای
نها برای سکونت و مدیریت زارعین ساخته میشد (توانگر مروستی ،)233 :۱813 ،یا مزرعاه
به ده یا روستا تبدیل میشد .هماکنون روستاهایی بهم ابۀ قرارگیری مزرعۀ خاتون در د نیاسار
وجود دارند که ساختار مزارع مسکون ،در د

نها وجاود دارد ،یاا مازارع مساکونی در کناار

روستاها از گذشته باقی ماندهاند و روستا با انادکی فاصاله در کناار نهاا قارار گرفتاه اسات.
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دیگران است.
همۀ موضوعا اشاره شده مانند سرفصلی کوچک ،از یک موضوع پژوهشی بازرگ اسات؛
که نیازمند مکاشفه و تفسیر است .هر اندازه دانش ما در این زمینه عمیاقتار شاود ،باه بینشای
نزدیک میشود که به طور دائم ،فهم و حفاظت از این ثار ازیادرفته را به ماا گوشازد مایکناد.
مزرعۀ مسکون نیاسر ،یک فرهن

جاری و ساری در اجتماع ن دوران بود که قرنهاا ،جامعاۀ

ایرانی متکی به ن ا ها و ارزشهای موجود در ن ،موفق به تربیات مناابع انساانی و اقتصاادی
فعا شده و بر پایۀ ن در برههای از تاری  ،به خودکفایی رسیده بود.
پینوشتها:
 .۱براساس مطالعه و مصاحبۀ میدانی ،به این مجتمعهای زیستی در کاشان« ،مزرعه» گفته مایشاود .در کرماان،
«دوالب» ،در خراسان جنوبی «کالته» ،در یزد «قالع و مجموعاههاای کشاتخوانی» و در برخای اساناد مکتاوب
یادشده« ،دستکر » و «کوشک» نامیده میشود.
 .2پوالک ،مزارع را در ن ا مالکیت بر شش قسم دیده است :اربابی ،رعیتی ،وقف ،خالصه ،تیو  ،ملک شخصی
(پوالک.)81۱ :۱83۱ ،
 .8عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کتاب مسافر نامۀ کرمان و بلوچستان ،ضمن بازدیاد از خالصاجا

شااهی،

دربار ن ا اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی موجود در مزارع نیز توضایح مایدهاد« :تماا ایان سایزده مزرعاه را
درابسر میگویند و ریشسفید کل نها علیرضا خان ضابو به شاگرد است و به خود او هم مالیا
و فقو تمکینی از او دارند که هروقت علیرضا خان برای جن

نمیدهناد

و جدا  ،کمک و امدادی الز داشاته باشاد ،تاا

هزار نفر مرد کاری میتوانند بدهند و در همچو موقع ،از او همراهی و تقویت دارند» (فرمانفرما.)83۱ :۱838 ،
 .3برای نمونه ،میتوان به «وقفنامۀ میرزا اسحاقبیک یزدی» ،مربوط باه اواخار دور صافوی در یازد (افشاار،
 ،۱833ج322 :2ا )388و شرح وقفنامههای نطنز (اع م واقفی )۱833 ،که در این مقاله به ن اشاره شده است،
توجه کرد.
« .1مزرعه محلی است که مبلغ معینی به اسم مالیا

بی و خاکی در عمل والیت یا یکی از قراء متعهاد باشاد؛

مانند مزارع کبیر و طسوج که در جزو عمل والیت است و نکه تابع قریه باشد ،م ل مزرعۀ ابوالعبااس بااد کاه
سالی پنجاه تومان به ضابو جوشقان متعهد است ،دیگر سکنه و زارعین نها از سرانه و مواشی و غیاره معااف
هستند (ضرابی .)۱83 :۱881 ،نیاسر غیر از ب ن چشمه ،چهار رشتهقنا بزرگ و شش چشمۀ کوچک دیگر،
در اصل ن قریه ،جاری که به باغا
باغا
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931

111
















و عمارا

و اشجار ن مصروف است؛ و عالوه بر نها ،سیوهفت مزرعه که هریک

عالیه و اشجار و اراضی تابعه و قلعه و سکنۀ علیحده دارند که از توابع و لواحاق ن قریاه و

جزو جمع دیوانی ن میباشند و در حو وحوش ن افتاده که هریک قناتی مخصوص دارند و دشت و کشت و
اشجار همه به هم متصل است .منا دیوانی قریۀ مزبور نیاسر و مزارع ن یکهزار و هفتصاد و بیساتوهفات
تومان و تیو همشیر اعیانی مرحو شاهنشاه مبرور محمدشاه قاجار البساه اهلل مان  33پ] حلال االناوار کاه
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متعلقۀ نواب مستطاب حاجی سیفالدوله است ،هست و از حی

اختیار حکومت کاشان خارج است» (هماان:

.)11
« .3قریۀ نیاسر حقیقت قصبهای است و مزارع بهذه التفصیل تابع اوست 83 .باب مزارع شامل لنگان ،علای بااد،
خوانکه ،سرن ،،تجرگان ،جعفر باد ،وارونق ،خوانچه ،هشه ،سلیمان باد ،تجرگان ،جعفر باد ،سنجده ،حسن بااد،
سور باد ،ابرونک ،در سور ،سل نو ،پاچنار ،دیزرین ،اتابکی ،دولت باد ،کار قانعلیاا ،کرقاان سافلی ،روییاده،
بحره ،سیف باد ،خاتون ،بدیع باد ،را باد ،سریجه ،دردار ،مه باد ،بیدجه ،در بادعلیاا جازو اساترک ،در بااد،
سلوک باد سفلی جزو ایضاً» (کالنتر ضرابی.)۱33 :۱881 ،
 .3غل گوسفندان که در د کوه و تپه و ام ا ن بسان تونلی توسو مرد منطقه ساخته شده است.
 .3در اسناد مختلفی مانند تاری قم و تاری کاشان ،به تمییز مزرعه با قریه ،رستاق ،باغ و ...اشاره شد .عالوه بار

ن در منابعی چون جامع الخیرا

( ،)۱83۱یادگارهای یزد و اسناد معماری ایران نیز اشارا

موضوع شده است؛ ازجمله در متن وقفنامۀ جامع الخیرا

دربار موقوفا

متعاددی باه ایان

شمسالدین محمد بار مدرساه و

خانقاه کِینه ،مواردی ورده شده است که به واژگانی چون مزرعه ،کشخوان ،قطعه ،باغ ،دسکره ،صحرا و .اشااره
شده است ...« :جمیع المزرعة المدعوه بحارین ،احدی مزارع قریۀ فیروز باد من قری مدینۀ میبد ،من نواحی بلده
یزد به اراضی مزرعه دستجردوک }...{ ،الواقف منها االراضی الواقعه بمزرعة مدعوه بمیبد و تلک ایضاً مشاتمله
علی قطعا

متفرقا

مشتمال

بحدودها المخصوصا

بها و قطعۀ واقعه بوساو کشاخوان ،محادوده باار

ورثه موفق بن قوا الدین مسعود بن شابور .وجمیع الباغ الواقع فای الصاحراء الماذکوره مان الدساکره المعیتاه،
وذلک متعارف بباغ کافی ،فمنبعها صحراء قصبه مهریجرد و { }...فی قریه بفرویه من قری میبد من ناحیاه بلاده
یزد» (افشار ،۱833 ،ج313 :2ا )183در این وقفنامه که در سا ۱۱3۱ق تن یم شده است ،از زماین یاا قطعاه،
کشتخوان یا کشخوان ،باغ ،مزرعه و دسکره ،بهطور جداگانه یاد میشود .براساس این وقفنامه ،کشخوان شامل
چند قطعه است و باغ دارای کشخوان و قطعه است ،دسکره همان قلعههای کشتخوانی کنونی باوده و «مزرعاه»
نیز از همکناری کشخوان ،باغ ،دسکره و مستحدثا

دیگر شکل میگیرد .بنابراین ،در اسناد تاریخی مرباوط باه

یزد ،از واژ کشتخوان برای «مزرعۀ کشاورزی و غیرمسکون» استفاده مایشاد و از واژ مزرعاه بارای «مزرعاۀ
مسکون».

منابع
 ابنبطوطه ،رحله ،۱833 ،سفرنامۀ ابنبطوطه ،ترجمۀ محمدعلی موحد ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب. -ابن فضالن ،۱831 ،سفرنامه ،ترجمۀ ابوالفضل طباطبایی ،تهران :بنیاد فرهن

ایران.

 اع م واقفی ،سید حسن ،۱833 ،میراث فرهنگی نطنز ،ثار تاریخی ،داب ،سنت ها و تاری نطنز ،ج ،۱تهاران:علمی و فرهنگی.

 اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ،۱833 ،مرمحدث ،تهران :انتشارا

البلدان ،ج  ۱و  ،3بهکوشاش عبدالحساین ناوایی و میرهاشام

دانشگاه تهران.

ا افشار ،ایرج ،۱833 ،یادگارهای یزد ،معرفی ابنیه تاریخی و ثار باستانی شهر یزد ،ج ۱و ،2چ ،2تهران :انجمان
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 پیگولوسکایا ،ن ،۱833 ،شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان ،ترجمۀ عنایتاهلل رضا ،تهران :علمای وفرهنگی.
 پوالک ،یاکوب ادوارد ،۱83۱ ،سفرنامۀ پوالک «ایران و ایرانیاان» ،ترجماۀ کیکااووس جهاناداری ،تهاران:خوارزمی.

 -توانگر مروستی ،مجید ،۱813 ،قلعه روستاهای تاریخی منطقه هرا

و مروست استان یزد ،بیجاا :انتشاارا

سبحان نور.
 شی الحکمایی ،عمادالدین (و ،۱833 ،).اسناد معماری ایران ،دفتر او  ،تهران :میسسه تألیف ،ترجمه و نشر ثارهنری.
 حاجی ابراهیم زرگر ،اکبر ،۱833 ،در مدی بر شناخت معماری روستایی ایران ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی. حکمت یغمایی ،عبدالکریم ،۱831 ،بر ساحل کویر نمک ،تهران :انتشارا توس. حسینی یزدی ،سیدرکنالدین ،۱83۱ ،جامع الخیرا  ،بهکوشش ایرج افشار و محمدتقی داناشپاژوه ،تهاران:فرهن

ایرانزمین.

 -طال  ،مهدی و موسی عنبری ،۱833 ،جامعهشناسی روستایی ،چ ،2تهران :انتشارا

دانشگاه تهران.

 -فرمانفرما ،عبدالحسین میرزا ،۱838 ،مسافر نامۀ کرمان و بلوچستان ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران :اساطیر.

 فوران ،جان ،۱833 ،مقاومت شکننده تاری تحوال اجتماعی ایران از صفوی تا ساا هاای پاس از انقاالباسالمی ،ترجمۀ احمد تدین ،چ ،2میسسه خدما فرهنگی رسا.
 قمی ،حسن بن عبدالملک قمی ،۱831 ،تاری قم ،تصحیح سید جال الدین تهرانی ،ستانه مقدسه :انتشاارازائر.
 کات  ،احمد بن حسین بن علی ،۱831 ،تاری جدید یزد ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران :امیرکبیر. کریستنسن ،رتور ،۱833 ،وضع ملت و دولت و دربار در دور شاهنشاهی ساسانیان ،ترجمۀ مجتبی میناوی،تهران :پژوهشگاه علو انسانی و مطالعا فرهنگی.
 کتابخانه و مرکز اسناد پایگاه میراثفرهنگی و گردشگری شهر تاریخی نیاسر۱833 ،ا.۱833 کالنتر ضرابی ،عبدالرحیم (سهیل کاشانی) ،۱881 ،تاری کاشان ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران :امیرکبیر. صفینژاد ،جواد ،۱833 ،بنه (ن ا های زراعی سنتی در ایران) ،تهران :امیرکبیر. نیکزاد امیرحسینی ،کریم ،۱813 ،شناخت سرزمین چهارمحا . لمبتون ،ا.ک.س ،۱831 ،مالک و زارع در ایران ،ترجمۀ منوچهر امیری ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب. مستوفی بافقی ،محمدمفید ،۱832 ،جامع مفیدی ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارا اسدی. مکرمیفر ،ابوالفضل و دیگران ،۱831 ،نگرشی بر مهرنامههای عصار قاجاریاه در بیرجناد ،تهاران :انتشااراسازمان میراثفرهنگی کشور.
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هشتم (پپاپی )۶1
بهار و تابستان ۶931
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