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پژوهشنامه کاشان ،شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان  ،۸۳۱۶ص۳ر۳۳

تحلیل نظرگاه سیاحان غربی
دورۀ صفوی و قاجار
(مطالعۀ موردی :شهر كاشان)
*

سید محمود سادات بیدگلی
چكیده:

در این نوشتار ،بیست سفرنامه از سیاحان مطرح که در فاصلۀ حكومت شاهعباس اول صفوی تا زمان مشرروهه،
از کاشان بازدید کردهاند ،مورد پژوهش قرار گرفته است .دیدهها و شنیدههای یك سیاح در باب کاشان بررسری
شده و با نظریات دیگر سیاحان در همان دوره و دورههای دیگر و نیز با وضع موجود سنجیده شده است .با این
روش ،صحت و سقم گزارشهای آنها معلوم میشود .از سیاحان دورۀ صفوی ،شاردن ،آنتونی و رابرت شرلی،
تاورنیه ،فیگوئروا ،دالواله ،هربرت و اولئاریوس انتخاب شدند که گزارشهای آنها عمدۀ مطالب سریاحان دورۀ
صفوی است .از سیاحان دورۀ قاجار نیز پوالك ،براون ،کرزن ،سایكس ،دوبد ،اولیویه ،فالندن ،سرسی ،گوبینرو،
دیوالفوا ،اوبن و پاتینجر انتخاب شدند .مطالب سیاحان در نظمی منطقی باتوجرهبره جررافیرای تراریخی منطقرۀ
کاشان ذیل عنوانهای تقسیمات کشوری ،راهها ،موقعیت جررافیایی و شكل شهر کاشان ،آبوهروا ،تریمین آب
شهر ،باروی شهر ،کوچهها و شهرسازی ،مساجد و بناهای متبرکه ،زلزله ،بازار ،خانهها ،تلگرافخانه ،برا فرین،
جمعیت ،اقلیتها ،حاکم کاشان :نعت ،ضرابخانه ،کشاورزی ،مرواد معردنی ،اعتقرادات و باورهرای واقعری و
خرافی ،جنگهای حیدری نعمتی ،سرگرمی ،لباس زنان ،زنان ،ترس ،عقرب ،حشررات و بیمراریهرا ،گرویش،
آشپزی ،ترییر دید اهالی نسبتبه سیاحان ،کاشان در یك نگاه برا هرم سرنجیده شرده و در پری یرافتن ارتبرا
معناداری بین نوع گزارشهای سیاح و دورۀ تاریخی و نیز شرل و شخصیت سیاح است.

تحلیل نظرگاهسیاحان
غربیدورۀصفویو
قاجار (مطالعۀموردی:
شهر کاشان)

كلیدواژهها :کاشان ،دورۀ صفویه ،دورۀ قاجار ،سفرنامهها ،سیاحان ،جررافیای تاریخی.
* استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمیm.sadat@yahoo.com /
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در تقسیمبندی منابع تاریخی ،سفرنامهها جزء منابع جغرافیایی بهحسااب مایآیناد ایاد دساته ا
منابع به دو گروه خارجی و داخلای تقسایم مایشانند  ۱سافرنامههاای داخلای مانناد سافرنام
ابدبطنطه ،حاج سیاح و ؛  ۲سفرنامههای خارجی مانند سفرنامههای شاردن ،تاورنیه و
مهمترید ویژگیهای سفرنامههای سیاحان خارجی عبارت است ا
 ۱شامل گزارشهای عینی با برداشتهای آنی است درواقع ،جامعه را به تصنیر میکشد در
سفرنامه ،قضاوت وجند دارد و سیاح ا منظر فرهنگای متفااوتی باه جامعاه ماینگارد و مقایساه
میکند و در مقایسه ،تعمق وجند دارد و برایداساس قضاوت میکند
 ۲تنجه به احنال اجتماعی و ظرایفی دارد که ا دید ایرانیان قابلتنجه نبنده اسات؛ ا ایادرو
عمدتاً سفرنامهها بیشتر ار ش اجتماعی دارند تا سیاسی
 3مظاهر ندگی و اخالق و روحیات مردم ایران را با دقت و کنجکاوی تنصیف کردهاند
 4اوضاع سیاسی و دربار ایران را تصنیر کردهاند
 5به اوضاع اقتصادی و جغرافیایی ایران پرداختهاند (کنه ،رود ،جنگل ،آبوهنا و )
 6مذهب و عقاید مذهبی و رسنم دینی و وضع تعلیم و تربیت را بیان میکنند
 7گردآوری افسانهها و اساطیر ملی و باستانی ،مانند سفرنام شاردن که تصاویری ا عمارات
و شهرها دارند که امرو منحصربهفرد است
 8برخی سیاحان مانند گنبینن ،کر ن ،سرسی و سایکس منفق به اخاذ امتیاا ات با رگاانی و
سیاسی برای دولت خند شدند؛ ا ایدرو سفرنامههای آنها برای آگاهی ا کیفیت نفان تادریجی
دول اروپایی در ایران مفید است
 9سفرنامههای دورۀ صفنی بیشتر به فرهنگ و ویژگیهای اجتماعی پرداختهاناد تاا سیاسای،
اما در دورۀ قاجار سفارنامهها رنگ سیاسی هم دارد
 .۱تحلیل سیاحان موردبررسی
بیست سیاح منرد پاژوه

در ایاد مقالاه ا میاان شصات سافرنامه انتخااب شاده اسات بقیا

سفرنامهها عمدتاً مطالب تکراری داشتند یا ا اهمیات ننادانی برخاندار نبندناد ا ایاد بیسات
سیاح ،یك نفر آلمانی ،یك نفر اهل اتری  ،یك نفر اسپانیایی ،ش
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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نفار اهال بریتانیاا ،یاك نفار

ایتالیایی ،یك نفر روس و یك نفر اهل هنگگناگ کناننی اسات کاه باهگنناهای او را هام بایاد
بریتانیایی در نظر گرفت شغل اید سیاحان عبارت است ا سه نفر ننیسنده و سیاستمدار ،دو نفار
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پزشك ،دو نفر سفیر ،دو نفر و یرمختار ،یك نفار ایارانشاناس ،یاك نفار سرکنسانل ،یاك نفار
جهانگرد ،یك نفر نایب اول سفارت ،یك نفر جهانگرد و با رگان ،یك نفر جناهرفروش ،یك نفر
نقاش ،یك نفر کاردار سفارت ،یك نفر عکاس و باستانشناس و یك نفر نظامی شغل هربارت ا
سیاحان دورۀ صفنی هم نامعلنم است میزان صحت گزارشهای اید سیاحان رابط معنااداری باا
شغل آنها دارد؛ برای مثال ،بیماریهای کاشان جلب تنجه پنالك را کرده است کاه طبیاب باند
عکسهای خنبی ا کاشان در سفرنام دینالفنا دیده میشند که ا بناهای کاشان انداخته اسات و
اقتضای شغل او را کاه عکااس و باساتانشاناس باند نشاان مایدهاد سیاساتمداران و اعضاای
سفارتخانهها و کنسنلگریها هم به وضاعیت جغرافیاایی شاهر ،راههاا ،دروا ههاا ،بناهاای مهام،
تلگرافخانه و حاکم شهر پرداختهاند گزارشهای سیاحان دورۀ صفنی بیشتر اقتصادیاجتمااعی
است ،اما گزارشهای سیاحان دورۀ قاجاار رناگوبانی سیاسای دارد اااراق در بیاان وضاعیت
مطلنب شهر در گزارشهای سایاحان صافنی بیشاتر تکارار شاده و گازارشهاای ناامطلنب و
ااراقآمیز ا وضع شهر ،خاص سیاحان دورۀ قاجار است نگاه برابر به مردم کاشان در دیادههاا و
شنیدههای سیاحان دورۀ صفنی متجلی است ،اما نظرگاه عمدۀ سایاحان قاجااری ا باالسات در
یر جدولی آمده که نام سیاح بهطنر کامل در ستنن اول آن آمده است در ستنن بعد ،ناام کشانر
سیاح آمده و ستنن سنم به شغل او اختصاص یافته و در ستننهاای نهاارم و پانجم هام تااری
تنلد و مرگ سیاح به ترتیب در ستنن نهارم به سال قمری و در ساتنن پانجم باه ساال مایالدی
آورده شده است در ادامه ،شرح حال تعدادی ا سیاحان آمده و ا کر بقیه بهدلیل طنالنی شادن
مطلب اجتناب شده است سپس مطالب سیاحان ا کاشاان باهطانر مانظم و باا اولنیات مطالاب
جغرافیایی آمده است
تاریخ تولد و مرر

تاریخ تولد و مرر

نام و نام خانوادگی سیاح

تابعیت

شرل

براساس سال قمری

براساس سال میالدی
۱599ا۱67۱

آدام اولئارینس

آلمان

ننیسنده و سیاستمدار

۱007ا۱08۱

یاکنب ادوارد پنالك

اتری

پزشك

۱۲33ا۱308

۱8۱8ا۱89۱

دن گارسیا د سیلنا فیگن ئروا

اسپانیا

ننیسنده و سیاستمدار

956ا۱033

۱550ا۱6۲4

سرآنتننی شرلی

انگلستان

سفیر

975ا۱044

۱568ا۱635

سررابرت شرلی

انگلستان

سفیر

988ا۱037

۱58۱ا۱6۲8

تنماس هربرت

انگلستان

؟

۱0۱4ا۱09۲

۱606ا۱68۲

ادوارد گراننیل براون

انگلستان

ایرانشناس

۱۲78ا۱344

۱86۲ا۱9۲6
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نام و نام خانوادگی سیاح

تابعیت

شرل

براساس سال قمری

براساس سال میالدی
۱859ا۱9۲5

لرد جرج نثنیل کر ن

انگلستان

سیاستمدار و ننیسنده

۱۲75ا۱343

سر پرسی منلسنرث سایکس

انگلستان

سرکنسنل انگلیس در خراسان

۱۲84ا۱364

۱868ا۱945

پیترو دالواله

ایتالیا

جهانگرد

994ا۱06۲

۱586ا۱65۲

بااارون کلمناات اوگنسااتنس

روسیه

نایب اول سفارت روسیه

؟

؟

گریگنری دوبد
ژان باتیست تاورنیه

فرانسه

جهانگرد و با رگان

۱0۱3ا۱۱00

۱605ا۱689

ژان شاردن

فرانسه

جناهرفروش

۱05۲ا۱۱۲4

۱643ا۱7۱3

گینم آنتنان اولینیه

فرانسه

پزشك و سیاستمدار

۱۱69ا۱۲۲9

۱756ا۱8۱4

اوژن ناپلئنن فالندن

فرانسه

نقاش

۱۲۲4ا۱۲9۲

۱809ا۱876

کنت اد دو سرسی

فرانسه

و یرمختار فرانسه در تهران

۱۲۱6ا۱۲98

۱80۲ا۱88۱

کنت ژو ف آرتنر دو گنبینن

فرانسه

کاردار سفارت فرانسه

۱۲3۱ا۱۲99

۱8۱6ا۱88۱

ژان پل هنریت دینالفنا
لئنن اوژن اوبد کنالر

فرانسه
فرانسه

عکاس و باستانشناس
و یرمختار

۱۲67ا۱334
تنلد ۱۲78

۱85۱ا۱9۱6
۱86۲

هنری پاتینجر

هنگگنگ

نظامی

؟

؟

 .۱ .۱ژان باتیست تاوِرْنیه

ژان باتیست تاوِرْنیه (۱0۱4ا۱۱00ق۱605 /ا۱689م) ،جهانگرد و جاناهرفروش فرانسانی اسات
که بارها به ایران و مشرق مید سفر کرد سفرنام او در شارح وقاایع دورۀ صافنیه بسایار حاائز
اهمیت است وی  34سال قبل ا شااردن باه ایاران سافر کارد (گابریال )۱47 ۱348 ،در میاان
سالهای ۱63۱ا۱63۲م وارد اصفهان شد (تاورنیه۱7 ،۱۱ ۱363 ،ا ۱9و  )33وی در مدتاقامات
دو تا سهماه خند در اصفهان ،به بررسی منقعیت با رگانی اصفهان و نگننگی برقاراری روابا
با رگانی میان فرانسه و ایران پرداخت ()Yerasimoos, 1981, I: 11-12
او در نخستید سفرش به ایران ،پارنهها و سنگهای گرانبهایی خریداری کرد و باا خاند باه
فرانسه برد و در آنجا با سند فراوان فروخت اید منقعیت انگیزۀ سافرهای بعادی او را باه شارق
بهقصد تجارت تقنیت کرد سفرنام تاورنیه در حیات او به بانهای انگلیسی ،آلماانی و ایتالیاایی
ترجمه و ناپ شد ( ،)Ibidاما پس ا انتشار ،در صحت مطالب آن شك و تردیاد شاد و عادهای
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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دیگر که به نشم حسد به او مینگریساتند ،سافرهای او را باا سافرهای شااردن و تننان مقایساه
میکردند (گابریل۱50 ۱348 ،ا)۱5۱
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تاورنیه که بهعننان با رگان به مشرق مید سافر کارده باند ،در گازارشهاای خاند ،راههاای
ارتباطی را بر مبنای راههای کاروانرو وصف کرده و ا آثار تاریخی ،بهندرت سخد بهمیاان آورده
است
تاورنیه بیشتر یباییهای ایران را با فرانسه مقایسه کرده و همناره برتری را ا آنِ یبااییهاای
فرانسه دانسته است
تاورنیه به امنیت یاد در ایران اشاره کرده است که منجب جلب سیاحان آن ماان شاده باند
(باستانی پاریزی )۱08 ۱357 ،وی دربارۀ عثمانی میننیسد «سراسر ترکیه پر ا د دانی است کاه
بهصنرت دستههای بزرگ به اید کار میپرداختند» (شیبانی )۱9 ۱353 ،همچنید باه باهکااربردن
لفظ تریاکی نزد ایرانیان آن مان و نیز تریاك و تریاكخانهها ،بنگ و نارس و رواج آن ا سانی
ا بكها در ایران و نیز به رواج قلیان و وصف اجزای آن اشاره کرده است برتاری ادب و نزاکات
ایرانیان بر تمام شرقیها بهخصنص عثمانیها در برابر خارجیها بهویژه فرانسنیها ،ساخد گفتاه
است تاورنیه در ش

سفر خند به ایران روایتای شارافتمندانه و دقیاق کارده اسات (هماان )50

خننسردی تاورنیه در گزارشدادن دیدههای خاند ،نکتاهای اسات کاه باعا

اعتمااد بیشاتر باه

گزارشهای او میشند وی برخالف مسافران ماان خاند ا تعریاف اااراقآمیاز جاالل ایاران
خندداری کرده است (گابریل)۱49 ۱348 ،
 .۲ .۱ادوارد براون

ادوارد گراننیل براون ،ایارانشاناس مشاهنر انگلیسای ،در  7فنریا  7( ۱86۲شاعبان  )۱378در
گالسترشر بهدنیا آمد تحصیالت دانشگاهی خند را در کالج ایتد آااا کارد در  ۱305/۱888باه
قصد سیاحت ،مطالعه و تحقیق رهسپار ایران شد و در اقامت یكساال خاند در ایاران ،باا ماردم
ایران و آداب و اخالق ایرانیان آشنا شد و بان فارسی را بهخنبی فراگرفت کتااب یاك ساال در
میان ایرانیان حاصل اید سفر و بیان دیدههاا و آمنختاههاای او در ایاد دوران اسات (1932: VII

 )Nickolson,براون پس ا با گشت ،در دانشگاه کمبریج به تدریس بان و تاری و ادب فارسای
و تحقیق در جریانهای فکری و نهضتهای اجتماعی ایران مشغنل شد ،و اید راهی باند کاه تاا
پایان عمر در آن باقی ماند عالمه قزوینی دربارۀ او میننیسد «وجند مرحانم باراون بارای ایاران
یك نعمت خداداد و گنج بادآورده بند محبت او به عاالم اساالم عمنمااً و باه ایاران خصنصااً
حدی ندارد و هیچ ارض مادی ا قبیل جاه و مال و سیاست در آن ملحان نبانده اسات باهجاز
احساسات قلبی و عشق به هر نه خنب و ظریف و حق و راست است» (فاروقی)۱3۲ ۱36۱ ،
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یاکنب ادوارد پنالك ( ۱3محرم ۱307ا۱۲34ق ۱۲ /ننامبر ۱8۱8ا۱890م) ،پزشاك و ایارانپاژوه
یهاندی تبعا اتااری  ،نخساتید آمن گاار رساامی پزشاکی نانید در ایااران و پزشاك شخصاای
ناصاارالدیدشاااه وی در بنهمیااای نکساالناکی (در آن رو گااار بخشاای ا امپراتاانری اتااری ا
مجارستان) اده شد
سرانجام در  ۲7محرم  ۱۲68( ۲4ننامبر ۱85۱م) ،تنهاا دو رو پاس ا برکنااری امیرکبیار باه
تهران رسید پنالك را باید بنیانگذار بسایاری ا اقادامات و فعالیاتهاای طاب نانید در ایاران
دانست؛ ا جمله انجام دادن نخستید جراحی ثبتشده در ربیعاالول ( ۱۲69دسامبر  )۱85۲کاه در
آن فنکتی برای نخستید بار در ایران ،ا اتر برای بیهنشی استفاده کرد (وقایع اتفاقیه ،شامارۀ 99
 )۲پنالك پس ا مرگ کلنکه در ۱855م ،پزشك شخصی ناصرالدیدشاه شد
کتاب ایران سر مید و مردم آن حاصل مطالعات و تجاارب علمایا عملای او طای ده ساال
اقامت در ایران است و بخ

مهم آن دربارۀ اناناع بیمااریهاا و گیاهاان شافابخ

اسات او در

تألیف اید کتاب ا یادداشتهای سندمند همکار آلمانی خند ،دکتر هانچه که مقیم رشت بند ،نیز
بهره گرفته است (پنالك )۱0 ۱36۱ ،او اید کتااب را در  ۱۲8۲ /۱865در دو جلاد در الیپزیاگ
آلمان منتشر کرد
ایران ،مردم و سر مید آن ،کتاابی بسایار مهام کاه ا دیادگاه باانشناسای و ماردمشناسای،
دیدپژوهی و تاری علنم ،بهویژه بهسبب معرفی بسیاری ا گیاهان شفابخ

حائز اهمیت اسات

کیکاووس جهانداری آن را با عننان سفرنام پنالك به فارسی ترجمه کرده است
 .۴ .۱پیترو دالواله

پیترو دالواله که به سال ۱586م ،در یك خاننادۀ نجیب رمی نشم به جهان گشند ،در ساالهاای
جنانی خند ا دروس حقنق آکادمی امنریستی در رم بهره برد و ا آنجا فارغالتحصیل شد پاس
ا آمنختد ترکی و فارسی راهی مشرق مید شد او بهعننان ائر ،نند ساالی در آسایای صاغیر،
مصر ،فلسطید ،سنریه و بیدالنهرید بهسر برد در بیدالنهرید با یك دختر آسانری ا دواج کارد و
ا آنجا رهسپار فارس و کرمان شد (گابریل )۱04 ۱348 ،سفر دالواله به ایران که ا ساال ۱6۱7
آاا شده بند ،با دوران سلطنت شاهعباسکبیر هم مان است
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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دالواله پس ا یك اقامت یا دهماهه در اصفهان برای مالقات شاهعباس ،بههماراه خااننادهاش
ا طریق کاشان راهی ما ندران شد سفر دالواله در مانی صنرت گرفت کاه دو قادرت شارق و
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ارب یعنی شاهعباس و پاپ میکنشیدند به یکدیگر نزدیك شنند و جبه متحادی علیاه ترکاان
عثمانی تشکیل دهند تنضیحات دالوالاه ا اوضااع و احانال شاهرها و مردماان ایاران صافنی،
همچنید دربارۀ شاهعباس دقیق است او برای اولید بار اروپاییان را با خا میخای آشانا سااخت
دالواله در منطق کاشان برای رفتد به مشهد راهی را انتخاب کارد کاه تاا قبال ا وی پاای هایچ
سیاحی به آن نرسیده بند دالواله ا مسیر کنار دریان نمك باهطارف مشاهد طای طریاق نماند
(همان )۱05
 .۵ .۱توماس هربرت

تنماس هربرت که در اولید ده قارن هفادهم مایالدی در انگلساتان متنلاد شاد وی در ساال
۱6۲8م۱0388 /ق ،بههمراه هیئتی انگلیسی ا طریق خلایجفاارس و بنادرعباس باه ایاران رساید
هربرت که در مان دیدارش ا ایران بسیار جنان بند ،ا شعنر و دایارۀ دیاد وسایعی برخانردار
است وی نه تاجر بند ،نه دیپلمات تنها وق تحقیق و کنجکاوی او را به سفر کشانده بند ضمد
آنکه او در ننیسندگی هم تبحری خااص داشات او در سافرنامهاش درباارۀ مساائل اجتمااعی و
اقتصادی ایران ،شهرها ،باغها ،علنم جغرافیایی ،تاری و باستانشناسی و حتی مساائل مربانب باه
رام کردن حینانات سخد میراند
 .۶ .۱ژان شاردن

ژان شاردن که ا خاننادهای ثروتمند در پااریس باند ،بارای تجاارت سانگهاای قیمتای (شاغل
پدریاش) درحالیکه هنن ۲۲ساله بند ،برای اولاید باار راهای شارق شاد وی در ساال ۱665م
(۱075ق) ا طریق استانبنل و آسیای صغیر به ایران رسید و در همید سفر ،هجده ماه در اصافهان
ماندگار شد پس ا ترك ایران ا طریق بندرعباس ،پس ا دو سال ،دوباره به اصافهان با گشات
در اصفهان به او لقب «تاجر شاهی» یا « رگار درباار شااه» داده بندناد شااردن در ساال ۱67۱م
(۱08۲ق) برای سنمید بار ا ایران دیدن کرد او پس ا با گشت ا اید سفر که ده سال باهطانل
انجامید ( 44سال در ایران) ا جانب پادشاه انگلستان ،به مقام شنالیگی نائل آمد و نند ساال بعاد
به و ارت رسید شاردن در دورههایی گنناگنن و مهیج ا حکنمت صفنی ا ایاران دیادن کارد
دورانی طالیی که عدۀ بیشماری ا نمایندگیهای کشنرهای اروپایی در اصفهان ،پایتخات شارق
و محل مالقات بزرگترید و ثروتمندترید تجار جهان ،جمع شده بندند شااردن نقطا اوج یاك
پروس متنالی در عصری است که با مسافرت استفان کاکس شروع شده ،با پیترو دالواله ،تنمااس
هربرت و آدام اولئاارینس اداماه یافتاه و بااالخره باه او کاه پرشخصایتتارید و بااهنشتارید
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بهخصنص ایران دوران صفنی آشنا نساخت البته محی هم برای آشنایی شاردن با ایاران فاراهم
بند باوجندآنکه شااردن مسالمان نباند ،در قام باه او اجاا ه دادناد کاه ا داخال حارم فاطماه
معصنمه(س) دیدن کند و نق هایی بردارد (گابریل )۱44 ۱348 ،تسامح و ااماض بای ا حاد
ایرانیان بی

ا همه سیاحان پروتستان ماند تاورنیه و شاردن را در کسب اطالعات مذاهب ایاران

کمك میکرد (شیبانی )93 ۱353 ،سفرنام شاردن مفصلترید و بهترید سیاحتنامهای است کاه
اصنالً در تاری اروپای قرن هفدهم منجند است سفرنام شاردن در آخر قارن هفادهم و اوایال
قرن هجدهم ،در اروپا فنقالعاده طرف تنجه قرار گرفت و مردم عادی که دیگر ا صحبت دربارۀ
تركهای عثمانی و بهاصطالح ا «تركبا ی» خسته شده بندند ،دربارۀ ایران به بح

و گفتوگان

پرداختند که البته بعد ا ایران هم ننبت شناخت فرهنگ و هنر نید رسید و در قرن هجدهم ،اید
کشنر بی

ا هر کشنر دیگر آسیایی ،منرد نظر اروپاییان قرار گرفت

تأثیر سفرنام شاردن در آثار ادبی و ننشتههای یادی در آخر قرن هفادهم و خاصاه در قارن
هجدهم بهنشم میخنرد منتسکین نهفق در کتاب معروف خاند ،ناماههاای ایرانای ،کاه نانعی
ننشت انتقادی ا جامع فرانسه و درعیدحال رمانی عاطفی به سبك شرقی رایاج آن ماان اسات،

تحت تأثیر شاردن بنده ،بلکه در آثار جدیتر خند نیز همچنن روحالقانانید ،ا سافرنام شااردن
بهنحنی الهام گرفته است در اید مینه میتنان به اعتقاد او به تأثیر آبوهنا و در نحنۀ معیشت
مردم و نظام حکنمتی آنها اشاره کرد و یاا شاباهت بعضای ا گفتاههاای او را درباارۀ اوصااف
حکنمتهای استبدادی با نظر شاردن مقایسه کرد
 .۲بررسی گزارشهای سیاحان درخصوص كاشان بهتفكیك موضوع
 .۱ .۲تقسیمات كشوری

فتح کاشان در ساال  ۲4ق باه دسات ابنمنسای اشاعری صانرت گرفات (باال ری)73 ۱364 ،
جغرافیننیسان مسلمان ،کاشان را جزء اقلیم جبال باهحسااب آوردهاناد (اساتخری۱6۲ ۱368 ،؛
مقدسی ،۱368 ،بخ
بی

دوم  )573کاشان در مان ایلخانان جزء تنمانااتا والیاات مساتقلی کاه

ا یك تنمان مالیات میدادندا بند و مالیات دینانی شهر و اطراف آن یا ده تنمان و هفتصاد

دینار بند (مستنفی74 ۱336 ،ا )75دالواله کاشان را جزء شهرهای متنس ایران میداناد (۱348
پژوهشنامه کاشان
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 ،)۱36اما اشارهای به اینکه جزء کدام ایالت است نمیکند فیگنئروا هام مانناد دالوالاه کاشاان را
جزء شهرهای متنس ایران دانسته منتها در ایالت آ ربایجاان ( )۲46 ۱363وی کاشاان را اولاید
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آنهاست ،منتهی شده است هیچ اروپایی دیگاری باهانادا ۀ شااردن ،دنیاای اارب را باا ایاران،
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شهر ورودی به ایالت آ ربایجان میداناد (هماان )۲38؛ کاه باتنجاهباه بعاد مساافت کاشاان تاا
آ ربایجان و نزدیکی آن به اصفهان بعید مینماید کاشان در دورۀ قاجار جزء والیات بیساتگانا
ایران بند (پنالك)۲96 ۱36۱ ،؛ که اید وضعیت تا سال ۱3۱6ش برقرار بند در ایاد ساال ،طباق
قاننن تقسیمات کشنری ،کاشان جزء استان شمال قرار گرفت و در همید سال با اصالح قااننن و
افزای

تعداد استانها به ده استان ،کاشان جزء استان دوم (ما نادران) باه مرکزیات سااری قارار

گرفت در سال ۱340ش ،کاشان ا استان ما ندران جدا شد و به اساتان تهاران پینسات آخارید
منرد تقسیمات کشنری کاشان در سال  ۱357صنرت گرفت که ا استان مرکز جادا و باه اساتان
اصفهان منتقل شد (سادات بیدگلی۲74 ۱38۲ ،ا )۲76ا سیاحان منردبررسی ،فق دوبدا آنهام
بهصنرت ناقصا به تعداد آبادیهای کاشان اشاره کرده است وی تعداد آبادیهای قهرود و نطناز
را  63آبادی میداند (دوبد )۱3۲ ۱37۱ ،اما آماری ا کل آبادیهای کاشان ارائه نداده است
 .۲ .۲راهها

شاردن ا راه آب شیرید یعنی ا سمت قما ا دروا ۀ شاهیا وارد کاشاان شاده اسات (شااردن،
 )8۲ ۱37۲بیشتر سیاحان ا اید راه عبنر کردهاند دالواله ا وجند سنگهایی در مسیر راه بارای
نشان دادن مسیر خبر مایدهاد ( )۱49 ۱348امنیات راه کاشاان خانب اسات و بارای آساای
مسافران ،آبانبار در سراسر مسیر راه وجند دارد (همان  )۱39راههای خروجی کاشان باهسامت
اصفهان شامل دو راه است راه تابستانی ا مسیر قهرود و راه مستانی ا مسیر نطنز تاورنیه بارای
رفتد به اصفهان ،راه اول را برگزید و اولئارینس ا راه دوم راهای اصافهان شاد (تاورنیاه۱363 ،
86ا88؛ اولئارینس )۱69 ۱363 ،انتخاب مسیر راه ،بسته به فصل سال بند؛ راه قهرود در مستان
عمدتاً بسته بند اولینیه راههای ساخته شدۀ شاهعباس را خنب مایداناد ( )۱08 ۱37۱دینالفانا
راه تهران به کاشان را ا شاهراههای اصلی کشنر و ساختهشده در مسیر تیرهای تلگراف انگلایس
دانسته است ( )۱93 ۱33۲کر اید نکته که راه تهرانا کاشان در مسیر تیرهاای تلگاراف سااخته
شده ال است؛ یرا قدمت راه ا تیرهای تلگرف بیشتر است دینالفنا در تااری  6اوت ۱88۱م
(۱0رمضان ۱۲98ق) ا قم بهطرف کاشان در حال حرکات باند درحاالیکاه قادمت راه باه دورۀ
صفنی میرسد و شاهد مثال آن هم کاروانسراهای شااهعباسای در مسایر راه مانناد کاروانسارای
سدسد ،علیآباد و پاسنگان است در تاری ورود دینالفنا به کاشان ،آخر خطنب تلگراف کاشاان
است و اید امر ،تا هتأسیس بندن خطنب تلگراف را نسبتبه راه نشان میدهاد در ساال ۱90۱م،
قرارداد خ تلگراف کاشانا بلننستان امضا میشند (لیتد )۲3 ۱367 ،دینالفنا و دوباد نیاز باه
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 )۱۲9پنالك کاشان را در مسیر راه تهران به بنشهر و براون در تقاطع دو راه بندرعباس و بنشاهر
تنصیف کردهاند (پنالك۱96 ۱36۱ ،؛ براون )65 ۱37۱ ،مساافت قام تاا کاشاان  ۱۲5کیلانمتر
است (اوبد )۲76 ۱36۲ ،در گزارشهای سیاحان ،اشارهای باه راهزنای در راههاا نشاده و فقا
ناروادارها برای ترساندن دینالفنا به نقل داستان راهزنان میپرداختند ( )۲۱0 ۱33۲در مسیر راه
قم تا کاشان ،کاروانسراهای متعددی وجند داشت و مسافران اعم ا تجار و سیاحان ا آن استفاده
میکردند دالواله ،تاورنیه و براون ا وجاند کاروانسارهای متعادد ،بازرگ ،راحات و محکام در
جادههای کاشان یاد کردهاند (دالواله۱37 ۱348 ،؛ تاورنیاه86 ۱363 ،اا88؛ باراون)۱63 ۱37۱ ،
دالواله تنها سیاحی است که ا راه کنارگذر دریان نمك بهطرف سمنان طی طریق کارده و ا دو
کاروانسرای دستکندا احتماالً کاروانسرای مرنجاب کنننیا و سیاهکانه یااد کارده اسات (۱348
 ۱48و  )۱50کاروانسرای سدسد یکی ا کاروانسراهای قم به کاشان است که فیگانئروا در دورۀ
صفنیه و سایکس و دینالفنا در دورۀ قاجار ،همگی بر خرابی ،کثیفی و متروکاهباندن آن گاناهی
دادهاناااد (فیگااانئروا۲47 ۱363 ،؛ ساااایکس۱89 ۱363 ،؛ دینالفااانا )۱9۲ ۱33۲ ،تاورنیاااه ا
کاروانسرایی در آب شیرید نام میبرد (86 ۱363ا )88که احتمااالً هماان کاروانسارای سادساد
است کاروانسرای نصرآباد که بهشکل نهارضعلی منظم و ا بناهای خانب و عاامالمنفعاه اسات
(دینالفنا )۱93 ۱33۲ ،یکی ا مراکز اتاراق سایاحان ،ناپارخاناههاا بانده کاه امکاان تغذیاه و
تعنیض اسب در آنها وجند داشته است دینالفنا به وجند ناپارخانه در راه کاشاان بادون کار
نام آن اشاره دارد ( )۱93 ۱33۲اما براون ،ناپارخان قهرود را نام برده و دوبد باه حرکات ناپاار
بااید تهااران و کاشااان اشاااره کاارده اساات (بااراون۱75 ۱37۱ ،؛ دوبااد۱۲7 ۱37۱ ،ا ا )۱۲8ا
کاروانسراهای مسیر راه کاشانا اصفهان ا مسیر قهرود کاروانسرای گبرآبادا حسیدآباد کناننی در
نزدیکی قمصرا بنده که اولینیه به آن اشاره و فالندن آن را ساخت یکی ا سرهنگهای شاهعباس
دانسااته اساات (اولینیااه۱08 ۱37۱ ،؛ فالناادن )۱۲7 ۱356 ،امااا کاار ن در مااان قاجااار ،آن را
«کاروانسرای وارفت گبرآباد» نامیده است ( ،۱36۲ج)۱9 ۲
مهمترید کاروانسرای صفنی شهر کاشان مهمانسرای شاهعباسی است که در مان شااهعبااس
اول ساخته شده و اکثر سیاحان ا آن یااد کاردهاناد شااردن کاروانسارای شااهی را کامالتارید
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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کاروانسرای ایران میداند؛ کاروانسرا نهارگنش و طنل و عرض آن ا داخل ،دویست قادم باند
بنا دوطبقه است و طبق پایید مخصنص نهارپایان بانده ( )84 ۱37۲کاروانسارای شااهی ۱۲0
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دو مسیر مستانی (قهرود) و تابستانی (نطنز) اشاره کردهاند (دینالفانا۲09 ۱33۲ ،؛ دوباد۱37۱ ،
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اتاق داشت و طاق اتاقها آجری و آبانباری نیاز در وسا کاروانسارا وجاند داشات (تاورنیاه،
86 ۱363ا )88مکان اید کاروانسرا طبق گزارش فیگنئروا در کنار میدان اصلی شهر قرار داشات
(همان  )۲39بعد ا دورۀ صفنیه در اثر جنگوگریزها ،بنای اید کاروانسرا رو به نابندی رفات و
لزل ۱۱9۲ق نیز خساارات عمادهای باه آن وارد آورد در دورۀ قاجاار ،نناد اتااق ساردر ایاد
کاروانساارا سااالم باااقی مانااده بااند کااه ماانرد اسااتفادۀ ادارۀ تلگااراف قاارار ماایگرفاات یکاای ا
کاروانسراهای منرداشارۀ دینالفنا کاروانسرای ننا تا ها است که مرکز تجارت مهام پارناههاای
کاشان بند و وی در با دید خند ا اید کاروانسرا آن را مملان ا ماالالتجاارههاای گرانبهاا دیاده
است سیاحان به جز اقامات در کاروانساراهای مسایر راه و مهمانسارای شااهی شاهر کاشاان در
خانههای اهالی نیز اقامت کردهاند (دالواله۱35 ۱348 ،؛ براون)۱76 ۱37۱ ،
 .۳ .۲موقعیت جغرافیایی و شكل شهر كاشان

شاردن عرض جغرافیایی کاشان را  35درجه و  35دقیقه و طنل جغرافیایی آن را  86درجاه کار
کرده است ( )87 ۱37۲طنل و عرض شهر کاشان یك فرسنگ و یكنهارم فرسنگ و منقعیات
مکانی شهر شرقیاربی است (همان  )8۲شکل شهر کاشان مستطیلشکل و شارقیاربای اسات
(اولئارینس )۱66 ۱363 ،اولینیه عرض جغرافیایی کاشان را  33درجاه و  5۱دقیقاه بیاان کارده
( )۱09 ۱37۱که با عدد واقعی  33درجه و  35دقیقه کمی فاصله دارد در میان سیاحان ،ساایکس
ارتفاع شهر کاشان را  3000پا کر کرده است ()۱88 ۱363
 .۴ .۲آبوهوا

اقلیم کاشان گرم و خشك و نناحی کنهستانی جننب آن نیمهخشك سرد است (اکبری و پنیاان،
 )۲۱۲ ۱385گزارشهای سیاحان نشان میدهد که آبوهنای کاشان طای پانصاد ساال گذشاته،
تفاوت نندانی نکرده است شاردن و کر ن به وجند هنای گرم در تابستان بهدلیل کنههای بلناد،
دالواله به تابستانهای خشك و طاقت فرساو فیگنئروا به هنای گرم و تحملناپاذیر اشااره دارناد
(شاردن86 ۱37۲ ،؛ کر ن ،۱36۲ ،ج۱7 ۲؛ دالواله۱48 ۱348 ،؛ فیگنئروا )۲47 ۱363 ،تفااوت
اقلیم بید کاشان و قهرود نکت منرداشارۀ اکثر سایاحان باا عباارتهاای گننااگنن اسات گنبینان
عبارتِ «ا قهرود سرد تا کاشان سن ان» ،دوبد «هنای گرم کاشان وخنك قهارود» را باهکاار بارده
اسات (دو گنبینان۲۲7 ۱367 ،؛ دوباد ،)۱30 ۱37۱ ،فالنادن هام مایننیساد کاه «محصاانالت
کشاور ی در کاشان رسیده و در قهرود نارس بندند» ( )۱۲8 ۱356تفاوت اقلایم باید کاشاان و
قهرود در حالی است که فاصل قهرود ا کاشان  4۱کیلنمتر است (اکباری و پنیاان)۱87 ۱385 ،
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درج سانتیگراد کر کرده است ( )۲۱۱ ۱33۲و براون هم گزارش بارش ش

ایانچ بارف را در

قهرود میدهد ()۱80 ۱37۱
 .۵ .۲تأمین آب شهر

کاشان در منطق کنیری واقع شده است رو به کنیر دارد و پشت به کنه لذا استفاده ا آب قناات
منردتنجه اهالی بنده است گزارشهای سیاحان ا دورۀ صافنی باه بعاد گاناه ایاد مدعاسات
شاردن بر تأمید آب شهر ا طریق قنات و اولئارینس به استفاده ا قنات و ناه و فیگانئروا فقا
به استفاده ا ناه بهعننان راههای تأمید آب شهر اشااره دارناد (شااردن8۲ ۱37۲ ،؛ اولئاارینس،
۱67 ،۱363؛ فیگنئروا )۲47 ۱363 ،اولینیه همانند دیگر اشتباهات

در گازارش ا کاشاان ،ساد

قهرود را منبع تأمید آب کاشان و روستاهای آن میداند ( ،)۱۱۱ ۱37۱درحالیکه آب سد قهارود
صرفاً برای کشاور ی در روستاهای نیمهکنهستانی کاشان منرداستفاده قرار میگرفات آبانبارهاا
با آب قنات پر میشد (فالندن )۱۲7 ۱356 ،تنها رودخانهای که سیاحان دیدهاناد ،رود هانجد در
روستایی به همید نام در نزدیکی ابیانه و شامل دو قسمت شارقی (رود نیماه) و قسامت اربای
(رود بر رود) اسات (ساایکس )۲09 ۱363 ،دینالفانا ارتفااع کانههاای قهارود را باه تخماید
مهندسید خطنب تلگراف  3595متر کر میکناد ( )۲۱0 ۱33۲مسایر بیشاتر سایاحان باهطارف
اصفهان ا قهرود بنده است و آنها بی

ا آنکه به رود قهرود اشاره کنند ،باه ساد قهارود اشااره

کردهاند تاورنیه ،اولینیه ،فالندن ،سرسی ،باراون ،پانالك و کار ن ا وجاند ایاد ساد گفتاهاناد
(تاورنیااه86 ۱363 ،ا ا88؛ اولینیااه۱۱۱ ۱37۱ ،؛ فالناادن۱۲7 ۱356 ،؛ دو سرساای۱74 ۱36۲ ،؛
براون۱75 ۱37۱ ،؛ پنالك347 ۱36۱ ،ا348؛ کر ن ،36۲ ،ج۱9 ۲ا )۲0وجند اید ساد در آثاار
سیاحان آنقدر تکرار شده که دوبد که آثار سیاحان قبلی را خنانده است ،عالق خاند را باه دیادن
آن پنهان نمیکند ()۱30 ۱37۱
 .۶ .۲باروی شهر

بیشتر سیاحان دورۀ صفنیه باه بعاد ا دروا ۀ شااهی (دولات) وارد کاشاان و ا دروا ۀ اصافهان
خارج میشدند و اید مسیر ورودی و خروجی آنان بنده اسات بااروی شاهر مضااعف و دارای
برجهای گرد است (شاردن )8۲ ۱37۲ ،اید بارو بهاحتمال یاد باقیماندۀ باروی دورۀ سالجنقیا
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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ایلخانی ا اسات شااردن کاشاان را صااحب پانج دروا ه ،در مشارق (دروا ۀ شااهی) در مغارب
(دروا ۀ فید) در شمال اربی (دروا ۀ ملك یا ملكآباد کنننی) در شمال شرقی (دروا ۀ قام) و در
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دینالفناا که معمنالً دقیق مطالب خند را کر میکندا دمای کاشان را  46درجاه و قهارود را 6٫5
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جننب شرق (دروا ۀ اصفهان) میداناد ( )8۲ ۱37۲اولینیاه دروا ۀ شااهی یاا دولات کاشاان را
بهال دروا ۀ قم نامیده است ( )۱08 ۱37۱فیگنئروا کاشان را صاحب بااروی بلناد مایداناد و
تاورنیه به خرابی اید بارو اشاره میکند (فیگنئروا۲39 ۱363 ،؛ تاورنیاه86 ۱363 ،اا )88کاشاان
دارای حصاری محکم است (فالندن)۱۲7 ۱356 ،
تفاوت نظرها دربارۀ وضعیت دروا ه و باروی کاشان ،بسته باه ماان با دیاد سایاح و مکاان
ورود به شهر دارد دروا ۀ شاهی ،دروا ۀ اصلی شهر و محل ورود مهمانان و سایاحان باه کاشاان
بنده و ا آبادانی بیشتری برخنردار و باروی خروجی شهرا دروا ۀ اصفهان کاه باهطارف قهارود
میرفتها خراب بنده است کاشان بارویی کنگرهدار دارد (دو سرسی۱70 ۱36۲ ،ا )۱7۱اوباد باه
خرابی اید بارو اشاره دارد ( )۲۲7 ۱36۲مان با دید اوبد ا کاشان هم مان با مان مشاروطه و
درگیریهای نایبحسید کاشی است که خسارت یادی به شهر و باروی آن وارد کرده بند
 .۷ .۲كوچهها و شهرسازی

مسیر ورودی به شهر کاشان ا دروا ۀ شاهی ،ا خیابان عریضی میگذشت کاه بینتاات سالطنتی
شامل باغ شاه ،مهمانسرای شاهی و حرمسرا در اطراف آن قارار داشات؛ دالوالاه باه وجاند ایاد
خیابان عریض ا مقابل باغ شاه تا دروا ۀ شاهی اشاره دارد ( )۱37 ۱348شاایان کار اسات کاه
اید باغ شاه با باغ شاه فید متفاوت است اید باغ شاه در داخل شهر واقع است و باغ شاه فاید در
ش کیلنمتری شهر در روستای فید ساختمانهای اطراف میدان شهر دوطبقه بندند یکی ا ایاد
ساختمانها مهمانسرای شاهی است که جلنی دروا ۀ شهر هم قارار داشات (اولئاارینس۱363 ،
 )۱66کننههای کاشان سنگفرش و دارای مجرای انتقال آب باران بندند (دینالفنا)۱95 ۱33۲ ،
شاردن ا بنای کاخ شاه نزدیك کاروانسرای شااهی و ا عماارت مخصانص ساکننت سافرا در
ورودی باغ شاه نام برده است اولئارینس نیز به دو قصر سالطنتی در کناار دروا ۀ ورودی اشااره
کردهاند ( )۱66 ۱363اما کاملترید گزارش دربارۀ ایاد ابنیاه ا آن فیگنئرواسات وی منقعیات
قصر شاه را در باغ شاه و در کنار کاروانسرا میداند عمارت حرمسرا در باغ [شااه دوطبقاه باند
نقنش طالیی بر در و دینار حرمسرا نق

بسته بند و حنضچههایی ا مرمر و یشم رنگارناگ در

عمارت حرمسرا وجند داشت ( )۲36 ۱363ا اید بناهای ار شامند ،سااختمانی بااقی نماناده و
فق محل مید آن را بهطنر تقریبای مایتانان شاهرداری کاشاان ،بیمارساتان اخانان ،دبیرساتان
امامخمینی و محل قبلی کارخان ریسندگی شمارۀ یك در نظر گرفت ا مصالح بینتاات سالطنتی
صفنیه فق سنگهایی باقی مانده که در پلکان عمارت شهرداری کاشان بهکار رفته است
05

تحلیل نظرگاهسیاحان
غربیدورۀصفویو
قاجار (مطالعۀموردی:
شهر کاشان)

05
















شاردن تعداد ابنی مذهبی کاشان را شامل نهل مسجد ،سه مدرسه و دویسات اماامزاده برشامرده
( )۱83 ۱37۲و میننیسد که بسیاری ا مزار امامزادهها بهوسلی سُانیان و بارای خنشاامد ساران
آنان در دورۀ حمل تركها و تاتارها نابند شده ،بهطنریکه اثری ا آن شاناخته نمایشاد (۱37۲
 )88اید گزارش تأملآمیزبندن بنای فعلی برخی اماکد مذهبی کاشان را نشان میدهاد فیگانئروا
ا مسجد سدسد با حجرههایی کننك و دالواله ا بقع صاالح باد منسایکااظم(ع) در مزرعا
کااذیا در مسیر راه کاشان به ابن یادآبادا ناام مایبارد (فیگانئروا۲47 ۱363 ،؛ دالوالاه۱348 ،
 )۱35فالندن خانقاه دراوی

را در راه فاید دیاده اسات ( )۱۲7 ۱356اولینیاه در دورۀ قاجاار

گزارش میکند که مساجد ،معابر ،کاروانسراها و عمارات حکنمتی علیرام خاناههاا کاه خاراب
است ،خنب است ()۱08 ۱37۱؛ یعنی اهالی به با سا ی بناهای عامالمنفعه با کاربری ماذهبی یاا
خدماتی بی

ا خانههای خند اهمیت میدادند اوبد هم باه آباادانی مساجد شااه و اماامزادههاا

علیرام خرابی بقی جاها اشاره دارد (اوباد )۲77 ۱36۲ ،دینالفانا و کار ن ا وجاند محاراب
ریدفام مسجد میرعماد کاشان خبر دادهاند (دینالفنا۲0۲ ۱33۲ ،؛ کار ن ،۱36۲ ،ج )۱5 ۲ایاد
محراب در جنگوگریزهای مان نایبحسید کاشی ا جا کنده شد و هماکننن در مان ۀ اساالمی
برلید نگهداری میشند قبل ا دینالفنا ،دوبد هم ا ااارت اشایای عتیقاه ا بناهاای کاشاان باه
دست افرادی در االب مبلّغان مذهبی خبار داده و یکای ا آنهاا را در جساتوجانی عتیقاه در
حجرهای یر مینی در سدساد دیاده اسات ( )۱۲8 ۱37۱گنبینان در گازارش با دیاد خاند ا
مدرس سلطانی کاشان ،مدرسان مدرسه را افارادی دانشامند مایداناد ( )۲43 ۱367ایاد حجام
گزارش ا اماکد مذهبی کاشان نشان میدهد که منعی برای ورود سیاحان به اید مکاانهاا وجاند
نداشته است
 .۹ .۲زلزله

در سال ۱۱9۲ق ،لزل شدیدی ،کاشان و اطراف آن را لر اند و خرابی و کشتههای فراوانی به باار
آورد برخی ا سیاحان که بعد ا اید تاری به کاشان آمدهاند ،به آثار اید لزلاه اشااره کاردهاناد
فالندن در سال ۱۲55قا  63سال بعد ا لزلها کم بندن ابنیه در کاشان را بهدلیل لزلاه مایداناد
( )۱۲7 ۱356عبدالر اق خان حاکم کاشان بالفاصله با سا ی بناها را به دساتنر کاریمخاان ناد
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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شروع کرد با ار کاشان در سال ۱۱95ق با سا ی شد (صباحی )۲7۱ ۱365 ،شاید باا ار و ابنیا
عامالمنفعه تعمیر شده باشد ،اما خانهها ویران باقی ماند و مرگ کریمخان هام باعا

تنقاف ایاد
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 .۸ .۲مساجد و بناهای متبركه
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کار شد ننانکه نراقی که خند شاهد لزله بنده ،در خاتم جامع االفکار خند میننیسد «و بادتر
ا همه وحشت و اضطراب عمنمی است که اخیراً بهواسط مردن پادشاه وقت سرتاسار کشانر را
فراگرفته ،امنیت و آسای

را ا ملك و ملت سلب کرده است» (نراقای )۱56 ۱345 ،اوژن اوباد

هم ا سیاحانی است که در ۱905م به خرابیهای لزله کاشان اشااره کارده اسات (اوباد۱36۲ ،
 )۲77و نشان میدهد که قاجارها هم کنش

نندانی در با سا یها ا خند نشان ندادند

 .۱۱ .۲بازار

با ار کاشان ا مکان های منردبا دید سایاحان بانده اسات کاشاان دارای باا اری مساقف اسات
(تاورنیه86 ۱363 ،ا )88دالواله محل تالقی دو راسته با ار کاشان منسنم به نهارسنق را با دید
کرده است ( )۱38 ۱348گزارش دالواله نظر مشهنری را که نهارسانق اصالی باا ار کاشاان ا
بناهای دورۀ قاجار است ،نقض میکند و ا اید جهت جالاب تنجاه اسات باا ار کاشاان محال
گفتوگن و تبادل اطالعاات اهاالی اسات (دو گنبینان )۲4۲ ۱367 ،اوباد در دورۀ مشاروطه ا
وجند تیمچههایی برای عمدهفروشی کاالها خبر میدهد (اوبد )۲78 ۱36۲ ،کاالها پس ا تخلیه
در کاروانسراهای اطراف با ار ،به داخل تیمچههاا محل استقرار بنکدارهاا منتقل میشد و بخشای
بهصنرت عمده به خارج ا با ار و بقیه به مغا ههای داخل با ار منتقل میگردید
 .۱۱ .۲خانهها

شاردن تعداد خانههای کاشاان را  6500خاناه ( )83 ۱37۲و تعاداد خاناههاا و بااغهاای آران را
دوهزار خانه و ششصد باغ ننشته ( )86 ۱37۲که عدد اخیر ااراقآمیز بهنظار مایرساد هربارت
خانههای کاشان را دارای نق ونگار تنصیف کرده است (نراقی )۱3۲ ۱345 ،شااردن بارخالف
اولئارینس که ا خانههای یبا و بزرگ کاشان یاد کرده (۱65 ۱363ا )۱66به کم بندن خانههاای
خنشساخت و خنب اشاره میکند ( )84 ۱37۲تعداد خانههای کاشان نهار یا پانج هزارتاسات
و خانههای حنم کاشان به خانههای شهر ا نظار سااخت برتاری دارد (فیگانئروا)۲46 ۱363 ،
اولینیااه کماای بعااد در اوایاال دورۀ قاجااار ،ا خراباای یااكپاانجم خانااههااا و پاانالك در دورۀ
ناصرالدیدشاه ا رو به ویرانی باندن خاناههاا مایگنیناد (اولینیاه۱08 ۱37۱ ،؛ پانالك۱36۱ ،
77ا )78مصالح بهکاررفته در خانههای کاشان خشت و گل است ،اما خانههاا تمیزناد (دینالفانا،
 )۱94 ۱33۲خانههای قهرود در نگاه فالنادن و کار ن ،کثیاف ،بایقاناره و روی هام تنصایف
شدهاند (فالندن۱۲8 ۱356 ،؛ کر ن ،۱36۲ ،ج )۲۱ ۲بیشتر خاناههاای تااریخی کناننی کاشاان
قاجاری است و میتنان گفت که خانهای با بنای کامل صفنی نداریم؛ دلیل آن هم جنگوگریزهاا
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 .۱۲ .۲تلگرافخانه

در  ۱5اوت ۱90۱م ،قرارداد احداث خ تلگراف کاشاان تاا بلننساتان ،باید ایاران و انگلساتان
منعقد شد اید خ به طنل ۱۱36کیلنمتر و دارای سه سیم انتقاال باند (لیاتد )۲3 ۱376 ،خا
انتقال تهرانا بنشهر نیز ا کاشان منشعب میشد و تلگرافخان کاشان مرکز انشعاب اید خطانب
و یکی ا هشت ادارۀ مهم تلگرافخان انگلیس محسنب میشد (گلدو و نینکانمد)68 ۱376 ،
محل تلگرافخان کاشان عمارت دولتخانه بند بعدها ادارۀ تلگرافخان دولات ایاران در کاشاان
نیز در همید محل مستقر شاد و رو ی دو سااعت تجهیازات تلگارافخانا انگلایس در اختیاار
تلگرافچیان ایرانی قرار میگرفت تا تلگراف ادارههای کاشان را باه مرکاز مخاابره کنناد (ساادات
بیدگلی )۲۱3 ۱380 ،سایکس با دیدن تلگرافخان کاشان دنار حیرت شده و سیم تلگاراف در
کاشان را ا آثار تمدن میداند ( )۱88 ۱363اولید جملهای که ا طریق خطنب تلگراف در ایران
مخابره شد ،اید جمله است «در کاشان خربزهها رسیده است» (پنالك )363 ۱36۱ ،سیاحان باه
دو صنرت ا تلگرافخان کاشان بهاره مایبردناد آنهاا کاه سفرشاان سیاسای و رسامی باند،
ورودشان ا قبل به حاکم خبر داده میشد (دینالفنا )۱97 ۱33۲ ،سیاحان همچنید مایتنانساتند
ا تلگرافخان کاشان به جاهای دیگر تلگراف بزنند ماأمنران ادارۀ تلگاراف انگلایس در کاشاان
بیشتر ا ارامنه بندند؛ لذا سیاحان در شهر به فردی همکی

خند برمایخنردناد کاه باا کماك او

میتنانستند با جاهای دیگر ارتباب برقرار کنند و اید امر آنها را بر سر وق میآورد هماانطانر
که در منرد سایک س کر شاد باراون نیاز در کاشاان ارتبااب صامیمی باا آگااننر رئایس ارمنای
تلگرافخانه داشت (براون)۱64 ۱37۱ ،
 .۱۳ .۲باغ فین

باغ فید کاشان در روستای فید واقع بنده و هماکننن جزء شهر محسنب میشند بنای اولیا ایاد
باغ را به دورۀ آلبنیه منتسب میکنند اما آنچه مسلم است ا دورۀ صفنیه ،در آن بناهایی سااخته
شده و بهعنانان اقامتگااه شااهان صافنی در باید راه اصافهانا پایتخاتا تاا ما نادرانا منطقا
منردعالق آنانا منرداستفاده قرار میگرفته است بهجز شاهان صفنی ،برخی سیاحان و مهماناان
نیز در اید باغ اقامت داشتهاند باغ فید در مسیر راههای ورودی و خروجی کاشان قرار ندارد لاذا
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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به نسبت روستایی مثل قهرود که در مسیر راه بنده ،گزارشهای کمتری درباارۀ آن وجاند دارد و
گزارشها هم به دورۀ قاجار مربنب است پنالك ،شهرت باغ فید کاشان را به قتل امیرکبیار در آن
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و لزل ۱۱9۲ق بنده است
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میداند ( )۱07 ۱36۱جالب است پنالك که پزشك ناصرالدیدشاه بنده ،به عبارت قتال امیرکبیار
اشاره میکند ،درحالیکه برخی ننیسندگان همان مان مرگ امیر را طبیعی و ناشی ا اقتحام خنن
دانستهاند (سپهر ،ج۱۱55 3؛ اعتمادالسلطنه ،ج۲و )۱۱۱5 3دینالفنا به دستداشاتد مهادعلیا در
قتل امیرکبیر اشاره دارد و به بیان داساتان مفصالِ قتال او مایپاردا د (۲07 ۱33۲اا )۲08وی ا
اقامت کاشانیها در ایام گرم سال در دهکدۀ فید اشاره دارد و اینکه نهل آسیاب در فید مشاغنل
بهکار بندهاند (همان  )۲07گنبینن ضمد اسکان خند در باغ فید ،به شرح بناهاای بااغ و داساتان
قتل امیر پرداخته است ( ۲۲8 ۱367و  )۲38سایکس و کر ن هم به کشتهشادن امیرکبیار در بااغ
فید اشاره دارند کر ن منقعیت باغ فید را در نهار مایلی جننب اربی کاشاان کار کارده اسات
(سایکس۲09 ۱363 ،؛ کر ن ،۱36۲ ،ج )۱8 ۲دوبد بنای باغ فید را به فتحعلایشااه و اوباد باه
شاهسلیمان صفنی نسبت میدهند (دوبد۱۲9 ۱37۱ ،؛ اوبد )۲77 ۱36۲ ،که هر دو الا اسات
فتحعلیشاه در باغ فید شترگلنییا استخر محل تقسیم آبا احداث کرده ولی بناهای صفنی بااغ
حاکی ا قدمت بیشتر آن است علت اشتباه اوبد هم اید است که اهالی ،نشام فاید را نشام
سلیمانیه مینامند و منظنر ا سلیمان هم در نظر اهالی ،سلیمان نبی است نه سالیمان صافنی کاه
اوبد را به خطا انداخته است
 .۱۴ .۲جمعیت

هربرت در دورۀ صفنیه ،جمعیت کاشان را نهار هازار خااننار تخماید مای ناد (نراقای۱345 ،
 )۱3۲که با احتساب پنج نفر برای هر خانناده ،کل جمعیت شهر بیست هزار نفر میشاند کاشاان
دورۀ صفنی دومید شهر صنعتی ایران است؛ لذا عدد کرشدۀ هربرت نمایتناناد صاحیح باشاد
تاورنیه کمی بعد ،جمعیت شهر را فراوان کر کرده ولای عادد دقیاق آن را نگفتاه اسات (۱363
86ا )88اولینیه جمعیت کاشان مان صفنی را  ۱50هزار نفر تخمید ده که در ماان با دیاد او
ا کاشان ،یعنی اوایل سلطنت فتحعلیشاه ،به سی هزار نفر رسیده است ()۱09 ۱37۱؛ ایاد عادد
باتنجهبه جنگ و اارتها و لزل ۱۱9۲ق ،قابلقبنل بهنظر میرسد جمعیت کاشاان در ۱۲55ق،
سی هزار نفر است (دو سرسی )۱7۱-۱70 ۱36۲ ،کر ن که کتاب

تألیفی است ،جمعیات شاهر

را در سال  ۱88۱م (۱۲60ق) بهنقلا گاستیگر خان ،پنج هازار نفار و در ساال ۱885م (۱۲64ق)
بهنقلا شیندلر ،سی هزار نفر ننشته است ( ،۱36۲ج۱6 ۲ا )۱7ا دیاد ش

براباری جمعیات در

اید دوره ،یعنی پنج سال پایانی محمدشاه قاجار صحیح نیست؛ یرا اقتصااد و کشااور ی رونقای
نداشته و جابهجایی جمعیتی هم صنرت نگرفته است
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ا دورۀ صفنیه بهبعد ،اقلیتها بهویژه یهندیان در کاشان ،در کناار مسالمانان نادگی مایکردناد
(نراقی )۱40 ۱365 ،دالواله مال مسیح ،پزشك یهندی ،را مالقات کرده که به کاار طبابات ماردم
میپرداخت ( )۱38 ۱348در کاشان در نزدیکی با ار کنناهای وجاند دارد کاه معمارید باه آن
کننه نهارمذهب میگفتند و مسلمانان ،ردشتیها ،یهندیاان و بهااییهاا در آن کنناه نادگی
می کردند اولئارینس با رگانان هندی را مشاغنل خریادوفروش در کاشاان دیاده اسات (۱363
 )۱66هزار خاننادۀ یهندی در کاشان وجند دارد که به تنلید شاراب مراانب هام مایپرداختناد
(تاورنیه86 ۱363 ،ا )88گنبینن و پنالك هم به وجند گروه بزرگی ا یهندیان در کاشاان اشااره
دارند (دو گنبینن۲۲8 ۱367 ،؛ پنالك )۲6 ۱36۱ ،اما دورۀ مهاجرت آنها ا کاشان فرا رسایده و
پنالك در جای دیگری ا سفرنامهاش ،تعداد خاننارهای یهندی کاشان را باهنقالا یاك خاخاام
یهندی اهل همدان ،دوهزار نفر تخمید می ند ( )۲6 ۱36۱اید آمار تأملبرانگیاز و اااراقگنناه
مینماید رونق فعالیتهای اقتصادی کاشان ناشی ا فعالیات یهندیاان اسات (دو سرسای۱36۲ ،
 )۱7۲تعداد خاننارهای یهندی کاشان در دورۀ مشروطه به دویست خااننار کااه

یافتاه اسات

(اوبد )۲78 ۱36۲ ،اوبد در کاروانسرای کاننکی در سالطانآبااد ،یهندیاانی را کاه تعدادشاان
شصت نفر و مهاجر ا کاشان و همدان بندهاند ،مالقات کرده است (همان )3۲4
 .۱۶ .۲حاكم كاشان

در دورۀ شاهعباس اول ،مردم کاشان ا عملکرد رستمبیك حااکم شاهر اعاالم رضاایت کردناد و
تقاضای ابقای حکنمت او را داشتند اما شاردن میننیسد که شااه باا ایاد تقاضاا مخالفات کارد
( )89 ۱37۲در اوایل سلطنت فتحعلیشاه ،حاکم کاشان جنانی هجاده یاا بیساتسااله و فر ناد
حاج ابراهیم خان کالنتر [اسادالخاان باند (اولینیاه )۱08 ۱37۱ ،فالنادن و سرسای در دورۀ
حکنمت فتحال میر ا فر ند فتحعلیشاه ا شهر با دید کردند (فالنادن۱۲5 ۱356 ،؛ دو سرسای،
۱70 ۱36۲ا )۱7۱پنالك ا نصب حکام والیات برای مادت یاك ساال خبار مایدهاد (۱36۱
 )۲96حکنمت کاشان در دورۀ قاجار در دست افراد مختلف جابهجا میشد پانالك مایننیساد
نندید سال پی  ،یکی ا کحاالن خانهبهدوش در دربار به طبابت آماده باند شااه کشانر نناان
فریفت هنرنمایی اید کحال شد که سنای سایر هدایا ،حکنمت کاشان را نیز به او بخشاید (۱368
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
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 )404افرادی هم بندند که با پرداخت رشنه ،حکنمت یكسال کاشان را میگرفتناد و در مقابال،
با اجحاف به مردم درصدد بهدستآوردن نندید برابر مبلغ پرداختی بندناد ماانی یکای ا ایاد
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 .۱۵ .۲اقلیتها
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افراد که منصنب شده بند ،ولی او را در بید راه برگردانده بندند ،اید بیت شعر پر معناا را مزماه
میکرد
معزول شدم بنده باه کاشاان نرسایده

گاارگ دهاادآلااندۀ ینسااف ندریااده
(مرعشی صفنی)49 ۱36۲ ،

دینالفنا ،حاکم کاشان را برادر انیسالدوله ،و دوبد ،عبدالخان والی نطنز را ا بساتگان صادر
اعظم و سایکس ،ابیانه را جزء امالك خناهر شاه گزارش کردهاناد (دینالفانا۱99 ۱33۲ ،؛ دوباد،
۱3۲ ۱37۱؛ سایکس )۲09 ۱363 ،بررسی اید گازارشهاا و گازارش شااردن در عادم نصاب
دوبارۀ حاکم کاشان علیرام اصرار اهالی ،نشاندهنادۀ فسااد اداری دورۀ قاجاار نسابتباه دورۀ
صفنی در نصب حکام است اوبد ا تعلق میدهای اطراف شهر باه مالکاان کاشاانی شااال در
دربار و کاه

مالیاتی کاشان ا  7۲هزار تنمان به  ۲۲هزار تنمان بهدلیل نفان ایاد مالکاان خبار

میدهد (اوبد )۲79 ۱36۲ ،دستگاه حکنمتی کاشان در اید دوره شامل یك نفر و یار ،یاك نفار
رئیسپلیس ،نهار نفر کدخدا و هشتاد فراش بارای حفاظ نظام شاهر باند (اوباد)۲79 ۱36۲ ،
کنش های محمدحسیدخان انتظامالدوله در آبادانی شهر ،در سفرنام هنری پاتینجر با تاب یافتاه
است (پاتینجر۲79 ۱349 ،ا)۲80
 .۱۷ .۲صنعت

کاشان در دورۀ صفنیه ،یکی ا شهرهای صنعتی ایران بند و کارگاههای تنلیدی گننااگننی در آن
انناع و اقسام اقمش النان را تنلید میکرد رونق اقتصاد کاشاان دورۀ صافنی و افانل آن در دورۀ
قاجار منردتأکید اکثر سیاحان قرار گرفته است هربرت به فراوانای پارناههاای ابریشامی شاامل
مخمل و ری در کاشان اشاره میکند و میننیسد که مقدار ابریشمی کاه وارد کاشاان مایشاند،
بی

ا ماهنتی است که وارد لندن میشند و کاشان را با ینرك و نانرویچ مقایساه کارده اسات

(نراقی )۱33 ۱345 ،ریهای کاشان بهترید ریهاای ایاران اسات (تاورنیاه86 ۱363 ،اا)88
کاشان بزرگترید شاهر صانعتی ایاران اسات (دو سرسای )۱7۲ ۱36۲ ،اولئاارینس باه وجاند
با رگانان خارجی ا جمله هندیهاا بارای تجاارت پارناه اشااره مایکناد ( )۱66 ۱363کار ن
بهنقلا هربرت که در ۱036ق ا کاشاان دیادن کارده ،ایاد شاهر را سارآمد شاهرهای ایاران در
صنعتگری و آداب ندگانی میداند ( ،۱36۲ج )۱4 ۲تنها دالواله در دورۀ صفنیه ا پارناههاای
کاشان انتقاد کرده و ا عدم مرانبیت پارنههای ابریشمی کاشان ا نظار رناگ و کاار ،نسابتباه
پارنههای اروپایی خبر میدهد و میننیسد که مخمل و اطلس ابریشمی کاشان بد است و اهاالی
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گزارشهای مثبتی ا اقتصاد کاشان میرسد ،برعکس سیاحان دورۀ قاجار به خرابی اقتصاد کاشاان
اشاره دارند فالندن ا کم شدن کارخانههای کاشان بهدلیل واردات پارنههای انگلیسی خبار داده
و وفنر اجناس انگلیسی با عالمت تاج یا شیر را به نشم خند دیده است ()۱36 ۱356
البته هم خرابی اقتصاد کاشان دورۀ قاجار بهدلیال ورود پارناههاای خاارجی نیسات ،بلکاه
همانطنر که پنالك گزارش کرده ،کاه
به اروپا بهدلیل افزای

بافت پارنههای ابریشمی بهعلت صادور ابریشام خاام

قیمت آن هم بنده است ( )38۲ ۱36۱گنبینن به ا بید رفتد پارناههاای

ربفت و سیمبفت و مخمل و پرنیان کاشان اشاره کرده و سرسی کارگاههاای بافنادگی کاشاان را
خیلی محقر و نانیز دانسته و به کاه

محصنل آنها بهعلت گرانی و عدم استفادۀ مردم ا آنهاا

پرداخته است (۱70 ۱367ا )۱7۱البته گرانی پارنه واقع نشده بلکه رقبای ار انتاری کاه هماان
پارنههای وارداتی باشند ،وارد شهر شده و بساب کارگاهها را به رکند کشاندهاند کاشاان یکای ا
«واماندهترید شهرهای ایران است مد محلی ماتمخیزتر ا آن در ایران ندیدهام حتای یاك دیانار
سالم ندیدم» (کر ن ،۱36۲ ،ج )۱7 ۲اوبد به تأثیر قرارداد تجاری ایران و روس بر روی تجارت
کاشان اشاره کرده و میننیسد «هیچ شهری به اندا ۀ کاشان فالکتباار و مساکید نیسات پنجااه
هزار نفر در پای خانههای خرابه ندگی میکنند» (اوبد )۲77 ۱36۲ ،گزارش سایاحان ا تعاداد
کارگاهها و وضعیت تنلید کارگاههای کاشان ا دورۀ صفنیه تا قاجار ،نشاندهندۀ روناق یاا رکاند
اقتصاد کاشان است شاردن محصانالت صانعتی کاشاان را مخمال ،تافتاه ،سااتد و پارناههاای
ربفت ،ری ساده و گلدار برمیشمرد ( )85 ۱37۲و ا وجند هزار کارگر ابریشام کاار در آران
خبر میدهد (همان  )86منبع درآمد مردم ا ابریشمبافی و نقرهکاری باند (هماان  )85هربارت
میننیسد «محصنالت کاشان قماش ابریشمی و ربفت است و اید شهر دارای با ارهای وسایعی
است (نراقی )۱33 ۱345 ،وی ا نق ونگار گل و بنته بر روی پارنهها ا جانس نارم ساخد
گفته (نراقی )۱33 ۱345 ،که جالب است و یادآور هنر سنخت میباشد
قالیبافی در کاشان دورۀ صفنی در شهر و روستاها بافته میشد در شهر در محل محصانری
کارگاههای فراوان قالیبافی وجند داشت و ثروتمندترید مردم هم در اید محله ندگی میکردناد
(فیگنئروا )۲46 ۱363 ،ثروت اهالی شهر در اید دوره ،ناشی ا تنلید ما اد بر نیاا آناان اسات؛
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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امری که اولئارینس به آن پرداخته است ( )۱66 ۱363باتنجهباه شاناهد امار ،محلا پای گفتاه
محل سلطان امیراحمد کاشان است شالهای یبا و ربفت ،پارن دورو به نام میلاك ،باا جانس
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مهاارتی در باافتد پارناههاای مخماال و اطلاس ندارناد ( )۱36 ۱348هرناه در دورۀ صاافنیه
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ابریشم و رنگ مخصنص و مزید به اشعار و پارن میلك ربفت ا محصنالت صانعتی کاشاان
در دورۀ صفنیه است (دالواله )۱4۱ ۱348 ،دالواله همچنید به دستنر شاه برای استفادۀ مردان ا
لباس نخی اشاره میکند ( )۱4۲ ۱348که در اثر اید دستنر ،ابریشم بیشاتری بارای صادور بااقی
میماند کاشان شاهر بزرگای اسات و دکاانهاای رگاری ،شمشایر و خنجرساا ی یاادی دارد
(تاورنیه86 ۱363 ،ا88؛ اولینیه )۱09 ۱37۱ ،در کاشاان دورۀ قاجاار ،پارنا قادك ،ابریشامی،
قناویز ساده ،اطلسی (قطنی) وننعی قبا ا پارن ری با نقنش گل طالیی با بافت نقارهای تنلیاد
میشند (پنالك ۱۱3 ۱36۱ ،و  )38۲دینالفنا بهجز پارنههای ظریاف ا تنلیاد دو نانع پارنا
پشمی برای آستر لباس و پارنهای سنگید و ضخیم برای مخده و روفرشی اشاره میکناد (۱33۲
 )۱95بیشتر کارگاههای پارنهبافی کاشان در یر میدها مستقر بندند و در اوایل صبح و ظهار بار
روی مید اید کارگاهها آب میپاشیدند تا رطنبت ال م در هنا فراهم شند و ا شکسته شدن نا
ابریشم جلنگیری شند ( )۱95 ۱33۲فالندن بهجز منسنجات ،ا ادوات مسی ،بشاقاب ،تشاتك،
مشربه و تنگ هم بهعننان محصنالت کاشان یاد کرده است (۱۲5 ۱356ا )۱۲6کار ن باهنقالا
کارترایت در ۱008ق ،کاشان را انبار کاال برای هم ایران میداند ( ،۱36۲ج )۱4 ۲بهدلیل کثارت
کارگاههای ابریشم بافی کاشان ،ابریشم خام تنلیدی کاشان کافی نبند و ابریشم خام ا گیالن وارد
میشد (کر ن ،۱36۲ ،ج )۱5 ۲سرسی تعداد کارگاههای کاشان را ش

هزار و اوبد سه هزار تاا

تخمید ده است (۱70 ۱36۲ا۱7۱؛ اوبد )۲77 ۱36۲ ،که نشان میدهد هرنه به پایاان سلسال
قاجار نزدیكتر میشنیم ،ا تعداد کارگاهها کاسته میشند ،بهطنریکه هاماکنانن باهجاز کارگااه
وابسته به ادارۀ میراث فرهنگی کاشان ،کارگاهی در شهر وجند ندارد
 .۱۸ .۲ضرّابخانه

ا دورۀ صفنیه ،کاشان دارای ضارّابخاناه بانده و ساکههاای ضارب کاشاان شااهد مثاال ایاد
مدعاست تاورنیه به ضرب سکه در کاشان اشاره دارد (86 ۱363ا )88پنالك نیز در دورۀ قاجاار
ا وجند ضرّابخانهای در کاشان خبر میدهد ()376 ۱36۱
 .۱۹ .۲كشاورزی

شاردن ا صادرات خربزه و هندوان کاشان به اصفهان خبار داده اسات ( )87 ۱37۲محصانالت
کشاور ی کاشان ردآلن ،خربزه ،انگنر و انار است (فیگنئروا۲47 ۱363 ،؛ دالوالاه۱37 ۱348 ،؛
تاورنیه86 ۱363 ،ا)88
محصنالت و فرآوردههای تنلیدی شهر کاشان عباارتاناد ا کنجاد ،گنادم ،جان ،میانههاا،
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قیسی و برنج (اولینیه )۱09 ۱37۱ ،گزارش اولینیه در نام بردن ا برنج بهعننان محصنل کاشاان
ال است و منابع تاریخی ،کشت اید محصنل را در هیچ کجای کاشان تأییاد نمایکنناد کاشاان
دارای سیب ،گنج تبریزی ،گردم و خربزه است ولی تعداد درختان تنت باهدلیال کااه

تعاداد

کارگاههای ابریشمبافی کم شده است (فالنادن۱۲6 ۱356 ،اا )۱۲8شاایان کار اسات کاه نانع
درختان تنتی که فالندن نام برده ،محصنل تنت تنلید نمیکنند و فق دارای برگ بارای خانراك
کرمهای ابریشم هستند اهالی اید درختان را درخت برگ مینامند پنالك محصنالت کشااور ی
صنعتی کاشان را شامل پنبه ،گل در قمصر و گالبگیری (369 ۱36۱ا )370تنباکن (همان ،)44۱
تنلید کتیرا (همان 460ا )46۱بهمنظنر آهار دن به پارنههای تنلیدی و استحصال رواد مناداب
میداند (همان  )368یکی ا فنننی که کشاور ان مناطق کانیری بارای جلانگیری ا تبخیار آب
استفاده میکردند ،گلآلند کردن آب است؛ یرا آب گلآلاند کمتار تبخیار مایشاند کشااور ان
کاشانی هم ا اید فد استفاده میکردند (براون )۱74 ۱37۱ ،کشااور ان در کناار جانیهاا هام
گندم یا جن میکاشتند تا روی جنیها سایه بیندا د و مانع تبخیر شند (دوبد )۱۲8 ۱37۱ ،دوباد
و اوبد بر تأمید گندم کاشان ا اصفهان ا راه جنشقان اشااره دارناد (دوباد۱3۲ ۱37۱ ،؛ اوباد،
) ۲79 ۱36۲؛ یرا کشاور ان بیشتر تمایال باه کشات محصانالت کشااور ی صانعتی داشاتند و
بههمید دلیل در دورۀ قاجار ،به محض ناامد شدن راهها ،قحطی در شهر بارو مایکارد گنبینان
پنش

گیاهی کاشان را شامل درختان شاهبلنب و گردو میداند ()۲۲6 ۱367

 .۲۱ .۲مواد معدنی

وجند مناد معدنی در کاشان منردتنجه سفرا و سیاحان یرکی بنده که باهدنباال مناافع اقتصاادی
بلندمدت بندند و گزارشهای آنان در اید باره دقیقتر است گنگرد و گچ در راه کاشانا قام ،در
نزدیکی روستای سدسد وجند دارد (فیگانئروا )۲47 ۱363 ،در دورۀ قاجاار ،پانالك ا وجاند
معدن خاك الجنرد در قمصر متعلق به خاننادۀ سادات الجنردی خبر میدهد خاننادۀ الجنردی
اید مادۀ معدنی را به روسیه صادر میکردند (پنالك )386 ۱36۱ ،خااك اطاراف کاشاان خااکی
خنب و دارای مناد رنگی است (کر ن ،۱36۲ ،ج )۱7 ۲وجند ماناد رنگای در خااك ،یکای ا
عناملی است که باع
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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شد کاشان در طنل تاری  ،صاحب فناوری تنلید کاشایهاای ریادفاام و

ظروف بی نظیری گردد اید ظروف مایا مباهاات تمادن اساالمی اسات و یناتبخا
ویکتنریا و آلبرت لندن ،لنور فرانسه ،آرمیتاژ روسیه و متروپنلیتد ایاالت متحده

مان ۀ
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حبنبات ،کرنك (روانی برای سن اندن که ا دان کرنك استحصال میکنند) ،انگانر ،کشام ،
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کاشی موجود در موزۀ لوور فرانسه

 .۲۱ .۲اعتقادات و باورهای واقعی و خرافی

شاردن در کاشان به وجند یك امامزاده اشاره میکند که مدتها منرد اقبال اهاالی باند و بعادهاا
مشخص شد که نهتنها امامزاده نیست بلکه یاك واعاظ سانی ا باك اسات ( )89 ۱37۲داساتان
ابنلؤلؤ و کشتهشدن عمر به دست او و انتقال معجزهگنن او به کاشاان ،منردتنجاه اولئاارینس و
پنالك قارار گرفتاه (اولئاارینس69 ۱363 ،؛ پانالك )۲6۲ ۱36۱ ،مراسام عازاداری در کاشاان
برگزار میشند و مداحان کاشی شهرت فراوانی در اید کار و اخذ پنلهای گزاف دارند (پانالك،
 )۲34 ۱36۱ا مراسم کاشانیها خناندن قرآن بر سر قبر مرده است (دوبد )۱30 ۱37۱ ،ا میان
سیاحان منردبررسی ،کسی که بیشتر به اعتقادات و باورهای مردم آشانایی داشاته و بادان احتارام
گذارده ،ادوارد براون است وی در مان عبنر ا گردن قهرود گرفتار شاده ،در کانالك ا تنسال
همکاروانیهای خند به خدا و ائمه برای خالص شدن خبر میدهاد ( )۱8۱ ۱37۱وی همچناید
به جای پای دُلدُل در کنههای کاشان و تبدیل شدن آن به عبادتگاه و ساخته شادن خاناههاایی در
اطراف آن برای عبادت گزارش داده است (همان  )۱75اماا مشاخص نیسات نارا مکاان آن را
معید نکرده و هماکننن آثاری ا آن وجند ندارد
 .۲۲ .۲جنگهای حیدریـ نعمتی

برو دودستگی در میان اهالی کاشان ،ریشه در جنگهای حیدریا نعمتی ماان صافنیه داشات
اید درگیریها خاص کاشان نبند و در شهرهای دیگر ایران همچانن اصافهان نیاز روی مایداده
است در کاشان ،رقابت و دودستگی در میان اهالی شهر ،سای سانگید خاند را در هما ابعااد ا
برگزاری مراسم عزاداری عاشنرا تا سرگرمیها گساترده باند فیگانئروا باه وجاند دودساتگی و
کشیده شدن آن به دعنا و دوخنرد در مراسام گاوباا ی اشااره مایکناد (۲40 ۱363اا )۲4۱و
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تاری کاشان ا صفنیه بهبعد در قالبهای مختلفی فرو رفته است مانی در قالاب محلاهگرایای،
گاهی در قالب مخالف و منافق مشروطه ،مانقعی در ناارننب مادافع و مخاالف نایابحساید
کاشی اما ارمغان آن برای شهر نیزی جز عقبماندگی و فاراری دادن خااننادههاای ریشاهدار و
افراد صنعتگر و نخبه نبنده است مهاجرتها به تهران و دیگر شهرها در دورۀ قاجاار را مایتانان
در اید نارننب ار یابی کرد
 .۲۳ .۲سرگرمی

سرگرمیها در کاشان دورۀ صفنی برای سیاحان جالب تنجه بنده است برادران شرلی به مراسام
آت با ی ،کشتی گرفتد مردمان برهنه ،جنگ انداختد حینانات مانند شاتر ،قانو و گااو کانهی،
خرسبا ی و جنگ گاو نر بهعننان سرگرمی مردم کاشان اشاره دارند (79 ۱357اا )83فیگانئروا
به اجرای اید سرگرمیها در میدان اصلی شهر پرداخته است (۲40 ۱363ا )۲4۱اید سرگرمیهاا
در هر مانی در شهر اجرا نمیشد و اشارۀ اید دو سیاح که اتفاقاً شخصیت سیاسی هستند ،اشااره
به اجرای سرگرمیها در مراسم پیشنا ا آنها دارد فیگنئروا به استفاده ا طبل و دف در مراسام
استقبال اشاره کرده است (همان )۲39
 .۲۴ .۲لباس زنان

جنس لباس نان ا ابریشم و مردان ا پارنا ابریشام بایکیفیات اسات (دالوالاه)۱4۱ ۱348 ،
اصناف و سنداگران دارای لباسی ا جنس خاص هستند (همان  )۱4۲در دورۀ صافنیه ،باهدلیال
لزوم صدور ابریشم ا ایران ،شاهعباس اول استفادۀ مردان ا لباس ابریشمید را ممننع کارده باند
دالواله به لباس تشریفات اشارهای ندارد ،اما دینالفانا ا ااشایه پنشایدن کاشاانیهاا در مراسام
استقبال ا سفرا اشاره میکند (دینالفنا)۱98 ۱33۲ ،
 .۲۵ .۲زنان

جالبترید گزارشها دربارۀ وضعیت نان ا آن فیگنئرواست وی به رقص دستهجمعی ناان در
مراسم پیشنا ا خند اشاره کرده ( )۲46 ۱363نان کاشان در عرص اجتماع و حتی سرگرمیها
حضنر فعال دارند (فیگنئروا )۲43 ۱363 ،پنش

نان کاشان در بیارون خاناه ،ناادر سافید و

ینرآالت آنان مروارید در اطراف پیشانی آنهاست نانی بدون پنش
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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و با منهای بلند هم دیده

شدهاند (همان ۲39ا )۲40نان متشخص بهصنرت سناره و پنشیده در اجتماع ظاهر مایشادند
(همان ۲39؛ دالواله )۱39 ۱348 ،خانم دینالفنا ا یبایی ناان کاشاانی تعریاف کارده (۱33۲
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میننیسد که حکنمت در اید درگیریها هیچگننه دخالتی نمیکرد (همان  )۲43دودستگیها در
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 )۲06و مجا ات نان بدکارۀ کاشان را پرت کاردن ا بااالی مناار  47متاری یادالادید کاشاان
گزارش کرده است ()۱97 ۱33۲
 .۲۶ .۲ترس

در گزارشهای سیاحان دورۀ صفنی ،اشارهای به ترسن بندن اهالی کاشاان وجاند نادارد ،اماا در
دورۀ قاجار ،بیشتر سیاحان بدان گزارش دادهاند کاشانیها ا رفتد سربا ی بهدلیل ترسشان معاف
هستند (پنالك )6۱ ۱36۱ ،سایکس ،گنبینن ،براون ،دوبد و کر ن به ترسن بندن کاشانیها اشااره
کردهاند (سایکس۱88 ۱363 ،؛ دو گنبینن۲39 ۱367 ،؛ باراون۱64 ۱37۱ ،؛ دوباد۱۲9 ۱37۱ ،؛
کر ن ،۱36۲ ،ج )۱7 ۲اما بهجز کر ن ،بقیه دلیل اید امر را کر نکرده و فق به شاهرت عاام آن
اکتفا نمندهاند کر ن علت ترس کاشیها را تاجر بندن و روحی تااجری آنهاا مایداناد (،۱36۲
ج)۱7 ۲
 .۲۷ .۲عقرب

شرح عقرب کاشان ا بخ های جالب و وهمآلند سفرنامههای سایاحان بانده اسات شااردن ا
وجند عقرب در کاشان خبر داده ،میننیسد «عقربهای کاشان ،مسافران را درصنرتیکه بگنیناد
مد مسافرم ،نی

نمی نند» (86 ۱37۲ا )87که بیشك خرافهای اسات کاه درباارۀ ایاد منجاند

مخنف شکل گرفته است اولئارینس به درمان عقربگزیدگی باهوسایل ساک مسای و عسال و
سرکه اشاره میکناد ( )۱67 ۱363کاشای هاا ا تارس عقارب در هنگاام شاب بار روی تخات
میخنابند (اولینیه )۱۱0 ۱37۱ ،وجند عقرب ا گذشت دور در کاشاان وجاند داشاته کار ن و
گنبینن به افسان نگننگی آمدن عقربها در کاشان پرداختهاند (کر ن۱7 ۱36۲ ،ا۱8؛ دو گنبینان،
۲4۱ ۱367ا )۲4۲عقرب کاشان سیاهرنگ است و در خراباههاا ،قبرساتانهاا و جاهاای تاریاك
امکان رشد و تنلید مثل دارد فرد عقربگزیده درصنرتیکه درمان نشند ،ا پای درمیآید اهاالی
کاشان ا ترس عقرب در گذشته روی تخت میخنابیدند و پایههای تخت را هم در ظرفی پار ا
آب یا نفت میگذاشتند تا امکان باالرفتد عقرب ا پایهها نباشد دینالفنا ،پنالك ،دوباد ،پااتینجر،
براون ،سایکس و گنبینن هم به وجند عقرب در کاشاان اشااره کاردهاناد (دینالفانا۱93 ۱33۲ ،؛
پنالك73 ۱36۱ ،ا74؛ دوباد۱30 ۱37۱ ،؛ پااتینجر ۲79اا ۲80؛ باراون۱64 ۱37۱ ،؛ ساایکس،
۱88 ۱363؛ دو گنبینن)۲40 ۱367 ،
 .۲۸ .۲حشرات و بیماریها

فیگنئروا در هنگام عبنر ا جادۀ قما کاشان در روستای سدسد ،شاهد حصب عام بند کاه در اثار
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آمفیزم اهالی کاشان را ناشی ا کشیدن یاد قلیان تشخیص داده است ( )44۱ ۱36۱وی دو نانع
پش معمنلی و خاکی را در کاشان شناسایی کرده که اهالی برای در امان مانادن ا نای

آنهاا ا

پشهبند (فضایی مکعبمربع یا مکعبمستطیل ا جنس پارنه یا تنر که اهالی رختخناب خاند را
در آن پهد میکردند) استفاده میکردند (همان ۱۲۱ا )۱۲۲پنالك به وجند بیماری سالك (نانعی
بیماری پنستی ناشی ا نی

پشه) در کاشان اشاره کرده است؛ ا جمله بیماریهای پنساتی شاایع

در کاشان ،اگزمای پنستی ناشی ا تااب

آفتااب اسات رئایس گمارك کاشاان ا ادوارد باراون

میخناهد اگزمای پنستی فر ندش را درمان نماید (براون)۱65 ۱37۱ ،
 .۲۹ .۲گویش

منطق کاشان دارای گنناگننی گنی هاست گنی

اهالی روستاهای کنهستانی کاشان با گانی

اهالی شهر و روستاهای کنیری متفاوت است گزارشااتی کاه ا سایاحان درباارۀ گانی
کاشان وجند دارد ،به گنی

روستائیان کاشان مربنب است دالواله به گانی

ابن یدآباد اشاره میکند ( )۱35 ۱348دوبد ا گنی

اهاالی

محلای خاصای در

عنامانا قهارودیهاا ساخد گفتاه (۱37۱

 )۱3۲و کر ن شباهت بان اهالی قهرود را با بان لری ،دری یازدی و گانی

ساینندی نزدیاك

تختجمشید بررسی کرده است ( ،۱36۲ج )۲۱ ۲کاملترید گازارش را ادوارد باراون مایدهاد؛
وی وسعت گنی

قهرودی را ا نطنز تا قمصر دانسته و سی لغت ا باان قهارودی را باا باان

نطنزی مقایسه کرده و به شباهت بان قهرودی با گنی

رتشیان یازد و کرماان و اهاالی ساینند

پرداخته است ( )۱77 ۱37۱سایکس هم بان دری را شبیه باان لرساتانی و الرساتانی مایداناد
()۱88 ۱363
 .۳۱ .۲آشپزی

اذاهای محلی کاشان در گزارشهای سیاحان جای درخنری ندارد اهالی کاشان ا دنب گنسافند
بهعننان رواد در طب اذا استفاده میکنند (دینالفانا )۲۱۱ ۱33۲ ،باراون باه ااذای حاضاری
ماست و خیار (ا اذای عمدۀ اهالی بهویژه در وعدۀ شام) اشاره میکند و اید اذا را مهمان یکای
ا اهالی بنده است ()۱64 ۱37۱
 .۳۱ .۲تغییر دید اهالی نسبتبه سیاحان
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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در دورۀ قاجار و بهدنبال ورود پارنههای خارجی ،دید اهالی کاشان نسبتبه سیاحان تغییر یافات؛
یرا تجار و کشنر آنها را مسئنل ورشکستگی کارگاههای خند میدانساتند جناگهاای ایاران و
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آن ،سی نفر ا  ۱50نفر اهالی روستا مردند ( )۲68 ۱363پنالك فراوانی بیمااری قصابا الریاه و
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روس هم در تغییر نگرش اهالی نسبتبه خارجیان تأثیرگذار بند فالندن در قهرود بهوسیل اهاالی
با لحد بدی ،ارمنی خنانده شد ( )۱۲8 ۱356و یکی ا ناروادارها در راه قما کاشاان در جاناب
سؤالهای ادوارد براون ،او را جاسنس فرنگی نامید ()۱64 ۱37۱
اید تغییر دید فق مختص اهالی نبند و سایاحانی هام کاه در دورۀ قاجاار ا کاشاان با دیاد
کردهاند ،رفتارشان نسبتبه سیاحان دورۀ صفنی متفاوت است و با تکبر خاصی با اهالی برخانرد
میکردند دینالفنا با تکبر خاصی میننیسد که امانت و دیانت در مشرق مید کم دیاده مایشاند
( )۲08 ۱33۲وی خند را اصیل اده میپنداشت ( )۲03 ۱33۲و در برابر اصرار حاکم کاشاان باه
عکس گرفتد ا او ،خناه

وی را بچهگانه میدانست (۱99 ۱33۲ا )۲0۱سرسای نیاز ا اینکاه

اهالی کاشان در تیراندا ی مهارت دارند ،اظهار تعجب میکناد ( )۱75 ۱36۲ایاد تغییار دیاد در
حالی است که ا دورۀ صفنیه به بعد ،همناره سیاحان در شهر منرداساتقبال قارار مایگرفتناد و
اکثر آنان به مهمانننا ی اهالی کاشان اعتراف دارند (دالواله۱35 ۱348 ،؛ فیگانئروا۲38 ۱363 ،؛
اولینیه۱08 ۱37۱ ،؛ فالندن۱۲5 ۱356 ،؛ دینالفانا۱93 ۱33۲ ،؛ دو سرسای۱7۱-۱70 ۱36۲ ،؛
دو گنبینن ۲۲7 ۱367 ،؛ براون )۱74 ۱37۱ ،سیاحانی هم که سفرشاان جنبا رسامی و سیاسای
داشت ،منرداستقبال رسمی قرار گرفته و مراسم پیشنا برای آنان اجرا میشد در مراسام پیشانا
فیگنئروا ،پانصد تفناگدار حضانر داشاتند (فیگانئروا )۲39 ۱363 ،در کاشاان جاای خاصایا
احتماالً طبق دوم مهمانسرای شاهیا برای پذیرایی ا سفرا اختصاص داشت اولئارینس ،فالندن،
سرسی و گنبینن هم به آیید تشریفات و پیشانا ا سافرا پرداختاهاناد (اولئاارینس۱65 ۱363 ،؛
فالندن۱۲5 ۱356 ،؛ دو سرسی۱7۱ ۱36۲ ،؛ دو گنبینن )۲۲7 ،۱367 ،حاج ابراهیم خاان کالنتار
به پسرش که حاکم کاشان بند ،سفارش کرد که ا اولینیه پذیرایی بهعمال آورد (اولینیاه۱37۱ ،
 )۱08کلنل اسمیت هم به رئیس تلگرافخان کاشان تنصیه کرد که ا دینالفنا باهصانرت ویاژه
پذیرایی شند (دینالفنا )۱93 ۱33۲ ،سرسی در کاشان در باغ فید اقامات کارد و کال بااغ را باه
افتخار او ننرافشانی کردند ( ) ۱73 ۱36۲سینرساات سافر و اساب بارای اولینیاه ا کاشاان تاا
اصفهان هم فراهم شده باند ( )۱08 ۱37۱مهمااننانا ی و مراسام پیشانا ا سافرا و سایاحان
باتنجهبه تغییر دید سیاحان ا دورۀ صفنیه تا قاجار در برخانرد باا اهاالی کاشاان جالاب تنجاه
است
 .۳۲ .۲كاشان در یك نگاه

هربرت لنا م و خنراك منزل کاشانیها را خنب ار یابی میکند (نراقای )۱33 ۱345 ،فیگانئروا
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در سنارکاری خبر میدهد ( )۲39 ۱363وی ا نفن فرمان شاه در بید اهاالی و عادم تخطای ا
آن خبر میدهد ( )۲38 ۱363اولئارینس میننیساد کاه در کاشاان ،ولگارد و گاداهای فراوانای
وجند داشت ( )۱67 ۱363تاورنیه ا اهمیت ندادن اهالی شهر به حفظ ابنی قدیمی و تمایال باه
ایجاد بناهای نان اشااره مایکناد (86 ۱363اا )88شاهری باه خنشاگلی و ثاروت و بزرگای و
باجمعیتتر ا کاشان وجند ندارد (اولینیه )۱08 ۱37۱ ،دینالفنا تصاویر فروشاندگان دورهگارد
در کاشان را در سفرنام خند ترسیم کرده است وی همچنید میننیسد کاه ایرانایهاا در تنکال،
قناعت و حنصله بینظیرند ( )۱9۱ ۱33۲او رؤساا و نانکران حکانتی را د د مایداناد (هماان
 )۲۱0و دربارۀ کاشیها میننیسد که مردمان

همه هنرمند و صنعتگرند (هماان  )۱94دینالفانا

جبال قهرود را با کنهستانهای ییالقی سنئیس مقایسه کرده است ( )۲۱۱ ۱33۲گنبینان شاهرت
کاشان را مخلنطی ا خنبی و بادی مایداناد ( )۲38 ۱367و ا ادب و نزاکات کندکاان کاشاان
سخد گفته (همان  )۲۲7و به مغا ههای پارنهفروشی ،مسگری ،کتابفروشای و کباابی در شاهر
اشاره کرده است (همان  )۲4۲وی همچنید ا یك ناپخان ناپ سنگی در شاهر ناام بارده کاه
جالب تنجه است (همان  )۲39کر ن به نقل ا دوکت ،رونق اقتصادی کاشان را در 95۱ق بدید
گننه بیان میکند «شهری سراسر کار و تجارت است بیکار وجند ندارد؛ حتی اطفال پنجساله هم
کار میکنند و مجا ات قماربا ی با کارت یا طاس مرگ است» ( ،۱36۲ج)۱4 ۲
نتیجهگیری
 ۱گزارشهای سیاحان دورۀ صفنیه به مطالب اقتصادی و اجتماعی است
 ۲گزارشهای سیاحان دورۀ قاجار به مطالب سیاسی و اقتصادی است
 3ارتباب معناداری بید ننع شغل سیاح و گزارش وی وجند دارد و گزارشاتی کاه باه شاغل وی
نزدیك بنده ،ا صحت بیشتری برخنردار است
 4ننع نگاه سیاحان دورۀ صفنی به اهالی کاشان محترمانهتر ا سیاحان دورۀ قاجار است
 5هرنه به انتهای دورۀ قاجار نزدیك میشنیم ،ننع گزارش سیاحان بی

ا آنکه ا دیادۀ خاند

آنها باشد ،حاصل مطالع کتب سیاحان پیشید است که اید منرد دربارۀ سایکس ،کار ن و دوباد
صادق است
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶

31
















 6اهداف سفرسیاحان دورۀ صفنی عمدتاً اقتصادی است ،اما عمادۀ اهاداف سافر سایاحان دورۀ
قاجار سیاسی است و نیمی ا آنها ا وابستگان سفارتخانههای خارجی در ایراناند
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صداقت و خنشمشربی را ویژگی اهالی کاشان برمیشمرد ( )۲46 ۱363و ا مهاارت کاشایهاا
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 7ارتباب معناداری بید ننع پذیرایی ا سیاح و گزارش وی وجند دارد
 8حرفهای قالبی دربارۀ شهر کاشان و مردمان آن سای سنگینی در گزارشاات سایاحان دارناد و
عمدتاً بهدنبال کشف علت آن نبنده و به بیان دوبارۀ آن اکتفا کردهاند
 9گزارشهای سیاحانی که بان فارسی میدانستهاند ،دقیقتر ا سیاحانی است کاه باان فارسای
نمیدانستهاند
 ۱0بیشترید گزارش سیاحان اید دو دوره مربنب به اقتصاد کاشان ،صنایع و کارگاههای آن و ننع
محصنالت تنلیدی است و اید امر صنعتی بندن شهر کاشان را در اید دورهها نشان میدهد
 ۱۱دید مردم کاشان نسبتبه سیاحان ا دورۀ صفنی تا قاجار تغییر کرده است و در دورۀ قاجاار
نظر مساعد نندانی نسبتباه سایاحان در کاشاان وجاند نادارد و باید ایاد نظرگااه و وضاعیت
اقتصادی شهر ارتباب معناداری وجند دارد
منابع
ا استخری ،محمد بد ابراهیم ،۱368 ،مسالك و ممالك ،بهکنش

ایرج افشار ،و ،3تهران علمی و فرهنگی

ا اعتمادالسلطنه ،محمدحسد ،۱368 ،مرآت البلدان (ج۲و ،)3بهکنش

عبدالحسید ننائی و میرهاشام محادث،

تهران انتشارات دانشگاه تهران
ا اکبری ،هادی ،و ناصر پنیان ،۱385 ،فرهنگ جغرافیایی کاشان ،تهران بنیاد فرهنگ کاشان (نشر محدود)
ا اوبد ،اوژن ،۱36۲ ،ایران امرو  ،ترجم علیاصغر سعیدی ،تهران وار
ا اولئارینس ،آدام ،۱363 ،سفرنام آدام اولئارینس ،ترجم احمد بهپنر ،تهران ابتکار
ا اولینیه ،گینم آنتنان ،۱37۱ ،سفرنام اولینیه ،ترجم محمدطاهر میار ا ،تصاحیح االمرضاا ورهارام ،تهاران
اطالعات
ا باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم ،۱357 ،سیاست و اقتصاد عصر صفنی ،تهران صفیعلیشاه
ا براون ،ادوارد ،۱37۱ ،یك سال در میان ایرانیان ،ترجم بیحال منصنری ،تهران صفار
ا بال ری ،احمد بد یحیی ،۱364 ،فتنح البلدان ،ترجم آ رتاش آ رننش ،تصحیح محمد فارو ان ،و ،۲تهاران
سروش
ا پاتینجر ،هنری ،۱349 ،سفرنام هنری پاتینجر ،ترجم شاپنر گندر ینژاد ،تهران کتابخان ملی
ا پنالك ،یاکنب ادوارد ۱36۱ ،و  ،۱368سفرنام پنالك ایران و ایرانیان ،ترجم کیکاووس جهاناداری ،تهاران
خنار می

ا ژان باتیست تاورنیه ،۱363 ،سفرنام
تأیید

تحلیل نظرگاهسیاحان
تاورنیه ،ترجم ابنتراب ننری ،و ،3تهران کتابخان سانائی ،کتابفروشای غربیدورۀصفویو
قاجار (مطالعۀموردی:
شهر کاشان)

ا دالواله ،پیترو ،۱348 ،سفرنام پیترودالواله (قسمت مربنب به ایران) ،ترجم شاعاعالادید شافا ،تهاران بنگااه
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ا دو سرسی ،اد ،۱36۲ ،ایران در ۱839-۱840م سفارت فنقالعادۀ کنت دوسرسای ،ترجما احساان اشاراقی،
تهران مرکز نشر دانشگاهی
ا دو گنبینن ،ژو ف آرتنر ،۱367 ،سه سال در آسیا سفرنام کنات دوگنبینان  ،۱855-۱858ترجما عبدالرضاا
هنشنگ مهدوی ،تهران کتابسرا
ا دوبد ،کلمنت اوگنستنس ،۱37۱ ،سفرنام لرستان و خن ستان ،ترجم محمدحساید آریاا ،تهاران علمای و
فرهنگی
ا دینالفنا ،ژان ،۱33۲ ،سفرنام مادام دینالفنا ایران ،کلده ،شنش ،ترجم علیمحمد فرهوشی ،تهران خیام
ا سادات بیدگلی ،سید محمند ،۱38۲ ،تاری آمان شوپارورش رسامی شهرساتان کاشاان (طارح پژوهشای)
کارفرما سا مان آمن ش و پرورش استان اصفهان ،شنرای تحقیقات
ا اااااااااااااا  ،۱380 ،تحنالت سیاسی ا اجتماعی کاشان ا مارگ ناصارالدید شااه تاا کندتاای رضااخان
(پایاننام کارشناسی ارشد تاری ) ،دانشکدۀ ادبیات و علنم انسانی دانشگاه اصفهان ،اصفهان
ا سایکس ،سر پرسی ،۱363 ،سفرنام ژنرال سر پرسی سایکس ده هزار میل در ایران ،ترجم حساید ساعادت
ننری ،تهران لنحه
ا سپهر ،محمدتقی ،۱377 ،ناس التناری (ج ،)۲بهکنش

جمشید کیانفر ،تهران ۱377

ا شاردن ،ژان ،۱37۲ ،سفرنام شاردن (ج ،)۲ترجم اقبال یغمایی ،تهران تنس
ا شرلی ،آنتننی و رابرت ،۱357 ،سفرنام برادران شرلی در مان شاهعباس کبیار ،ترجما آواناس ،و ،۲تهاران
کتابخان منننهری
ا شیبانی ،ژان ،۱353 ،سفر اروپاییان به ایران ،ترجم ضیاءالدید دهشیری ،تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب
ا صباحی بیدگلی ،سلیمان ،۱365 ،دینان ،بهکنش

احمد کرمی ،تهران انتشارات ما

ا فاروقی ،فؤاد ،۱36۱ ،سیاحان در ایران ،تهران عطائی
ا فالندن ،اوژن ،۱356 ،سفرنام اوژن فالندن به ایران ،ترجم حسید ننرصادقی ،و ،3تهران اشراقی
ا فیگنئروا ،دن گارسیا دسیلنا ،۱363 ،سفرنام دن گارسیادسیلنا فیگنئروا ،ترجم االمرضا سمیعی ،تهران نشر
نن
ا کر ن ،جرج ،۱36۲ ،ایران و قضی ایران (ج ،)۲ترجم وحید ما ندرانی ،تهران علمی و فرهنگی
ا گابریل ،آلفننس ،۱348 ،تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران ،ترجم فتحعلی خناجه ننری ،تهران ابدسینا
ا گلدو ،ای او؛ نینکنمد ،۱376 ،اوضاع اقتصادی ایران در آااا قارن بیساتم ،ترجما معصانمه جمشایدی و
دیگران ،تهران مؤسس مطالعات تاری معاصر ایران
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ دهم (پپاپی )۸۱
بهار و تابستان ۸۳۱۶
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ا لیتد ،ویلهلم ،۱367 ،ایران ا نفن مسالمتآمیز تا تحتالحمایگی ،ترجم مریم میراحمدی ،تهران معید
ا مرعشی صفنی ،۱36۲ ،مجمع التناری  ،تصحیح عباس اقبال ،تهران سنایی و طهنری
ا مستنفی ،حمدال ،۱336 ،نزها القلنب ،بهکنش

محمد دبیرسیاقی ،تهران طهنری
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ترجمه و نشر کتاب
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ا مقدسی ،ابنعبدال ،۱368 ،احسد التقاسیم فی معرفا االقالیم (بخ

دوم) ،ترجم علاینقای و یاری ،تهاران

شرکت مؤلفان و مترجمان ایران
ا نراقی ،حسد ،۱345 ،تاری اجتماعی کاشان ،تهران مؤسس مطالعات و تحقیقات اجتماعی
ا وقایع اتفاقیه ،شمارۀ 99
- Nickolson, R. A., 1932, Catalogue of the oriental Mss belonging to the late E. G.
Browne, Cambridge.

تحلیل نظرگاهسیاحان
غربیدورۀصفویو
قاجار (مطالعۀموردی:
شهر کاشان)
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