
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (1۷)پپاپی  مشمارۀ نه
 1931ستان پاییز و زم

 
 
 
02   

 
 *انیحمیدرضا جیح

 **محمدعلی زاغیان
 ***زهرا کاکشپور

 ****وحید میرزایی گودرزی

 :چکیده
هنا و فننون    گیری سنن   دار و وسیع بوده و به شکل های دور، فعالیتی دامنه کشاورزی در منطقۀ کاشان از گذشته

ای را شنکل   اط با نحوۀ معیش  حاصل از زراع ، سامانهها و فنون یادشده در ارتب محلی منجر شده اس . سن 
شناسایی اس . این میراث از ابعناد کالبندی    عنوان میراث کشاورزی قابل های آن به واسطۀ ارزش داده اس  که به

ها و هم نحوۀ استقرار و بناهنای منرتبب بنا     توجهی برخوردار اس ؛ زیرا هم شکل مزارع و خصوصیات آن قابل
دهد که بسیاری از مزارع که ممکنن اسن  محصنور ینا      گرفته نشان می های صورت اند. بررسی وجهت مزارع قابل

از بناهنای    انند. گذشنته   شوند که درون یا گاه بیرون مزارع ساخته شده بدون حصار باشند، شامل بناهایی نیز می
ابل شناسایی اس  که در های زراعی ق هایی از کوشک درون مزارع محصور که متصل به حصار نیز هستند، گونه

اند. در حنا  حارنر، بسنیاری     ای از مزارع غیر محصور قرار گرفته میان یک مزرعۀ محصور و گاه میان مجموعه
هنای مسنتتر در مینراث کشناورزی منطقنه و هم ننین        انند. ارزش  اند و در حا  تخریب این ابنیه از یادها رفته
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کنند، لزوم توجه به این بناهنا و   ار بر روی زمین زراعی آشکار میهایی که این بناها از نحوۀ کشاورزی و ک نشانه
های  شود. برای این منظور، نخس  باید به این پرسش پاسخ داد که بناها و کوشک ها را یادآور می حفاظ  از آن

کنندۀ برخنی ابعناد کالبندی مینراث کشناورزی منطقنه،  نه         ترین عناصر تبیین عنوان یکی از شاخص زراعی به
های مشترکی دارند؟ این مقاله در پی طرح این پرسش اس  و هدف از انجنام اینن پنژوهش، شنناخ       گیویژ

برخی از این بناهای ارزشمند و تأکید بر لزوم حفاظ  از منظر کشاورزی این منطقه اسن . بخنش اصنلی اینن     
گینری از   ها بنا بهنره   های میدانی صورت گرفته و تالش شده اس  که یافته پژوهش بر پایۀ مشاهدات و برداش 

هنا   های هوایی تکمیل شده و مورد ارزیابی قرار گیرند. نتنای  بررسنی   ای و هم نین بررسی عکس منابع کتابخانه
شده دربردارندۀ بناهایی درون حصار خود یا بیرون از محدودۀ خود هسنتند. اینن    دهد که مزارع بررسی نشان می

 اند. کرده گیری از مناظر درون مزرعه یا دش  را فراهم می د و بهرهان هایی ساخته شده صورت کوشک بناها گاه به

 وبیدگل. های زراعی، منطقۀ آران میراث کشاورزی، منظر کشاورزی، کوشک ها: کلیدواژه

 
 مقدمه

اگرچه دشت کاشان در اقلیم گرم و خشک حاشیۀ کویر قرار گرفته، کشااوریی هماواره در  ن ای   
هاایی منجار شاده     گیری سنت مدت به شکل این رونق طوالنیاست. رونق فراوانی برخوردار بوده 

است که گذشته ای یراعت و معیشت، بر نحوۀ ییستن در جوار مااار  نیاا ثار یر گذاشاته اسات.      
هاا،   دهنادۀ وجاود سااختارهای معمااری اریشامندی نلیار قلعاه        هاا نشاان   بررسی برخی نموناه 
کاه   حاایی ؛ درهای مرثبط با ماار  است ی و کوشکانبارها، مساجد، بناهای سکونت کاروانسراها،  ب
ای بارای ثعیاین    یک سنت قدیمی ای حصااری چیناه   براساسمعموالً ها   ن هایی ای ماار  یا بخش
هاای ییاایی و کااهش سا        گیرند. باوجود این، خشکساایی  ها و حفظ  ن بهره می محدودۀ یمین

ها نیا معموالً به رهاا   و ویرانی قنات های من قه شده است های ییریمینی موجب ویرانی قنات  ب
مانده ای گذشته منجر شده است. یذا بخاش   باقیشدن ماار ، ثخریب بناها و کمرنگ شدن میراث 

مهمی ای مناظر فرهنگی در حال ثغییر است و الجرم بناهای وابسته باه  ن نیاا در مسایر ثخریاب     
ابعاد کایبدی میراث کشاوریی باا نقصاان   قرار دارند. ثخریب بناهای یادشده هم اطالعات ما را ای 

کاهاد. ایان مقایاه     کند و هم درک ما را ای نسبت میان انسان و طبیعت اهلی شده فرومی مواجه می
که در ییِ یک م ایعۀ مقدماثی در مورد برخی خصوصیات کایبادی منااظر کشااوریی در من قاۀ     

هاای کشااوریی    ایجملاه کوشاک  به بررسی برخی بناهای مرثبط باا مااار  و    ،وبیدگل است  ران
یکای ای   عناوان  باه دنبال یاسخ دادن به این یرسش است که بناهای یادشده  بهمحدود شده است و 

هاای   چه ویژگای  ،کند ثرین عناصری که ابعاد کایبدی میراث کشاوریی من قه را ثبیین می شاخص
 مشترکی دارند؟  

شاود. اماا در ایان     شان را شاامل مای  دار، یهنۀ وسیعی ای دشت کا های کشاوریی سابقه فعاییت
 بااد م ایعاه     بااد، ساعد باد، محماد باد و اباراهیم      باد، حسین  باد، خرم یژوهش صرفاً مناطق ثلک
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یا  ای مارور ثعااری      ،اند. در این مقایاه  وبیدگل واقع اند که در ناحیۀ شمال غربی شهر  ران شده
عاات میادانی شاامل مصااحبه، ییماایش و      اوییه دربارۀ منلر و میراث کشااوریی، باه نتاایط م ای   

ه عدد ای ماار  موجود در من قه که ای عناصر معماری نُ ،برداشت ثوجه شده است. در این ثحقیق
گیاری ای عکا     اند، باا بهاره   شاخصی برخوردار بوده و ثا حدودی ای گاند حوادث مصون مانده
هاای ذکرشاده در    ابعاد و انادایه هوایی و نقشه م ایعه و معرفی خواهند شد. شایان ذکر است که 

 ها ثقریبی بوده و بررسی جائیات ابنیۀ ذکرشده، نیایمند م ایعات  ثی است.   نقشه
 میراث کشاورزی  .1

روی ثوساط   ی یوشیده نیست. طبیعتی کاه رویباه  امرویه نیایهای گوناگون انسان به طبیعت، بر کس
و  ییسات  محایط اساسی در ثخریاب  نقشی ها   ن شود که بسیاری ای انسان دستخوش ثغییراثی می
جاماناده ای گذشاته،    رو حفاظت ای ثنو  ییستی و طبیعی و مناظر باه  نابودی کره یمین دارند. ایاین

هاای   امری ضروری است. ای سویی دیگر، حفاظت ای ثنو  ییستی ثنها شامل حفاظت ای ساریمین 
که ثحت نفاوذ انساان قارار    طبیعی را  های نیمه نخورده نیست، بلکه حفاظت ای محیط بکر و دست

کاشات و مراثاع    هاای دسات   های یراعی، جنگال  ند یمینهایی مان گیرد. منلر نیا دربرمی ،اند گرفته
نگهداری ها   ن صورت یایدار ای وجود  ورده و به را بهها   ن ثحت مدیریت که انسان در گذر یمان

به شکل امرویی ابدا  شاوند،   ییش ای  نکه اباار الت کشاوریی(. 13: 3131کرده است )بهبودی، 
سینه ای نسلی باه نسال    به هایی که سینه جستند؛ شیوه های کشاوریی سنتی بهره می ها ای شیوه انسان

منااظر   اناد.  شاده  هاای مختلا  مای    فارد در ساریمین   دیگر منتقل و سبب خلق محی ی منحصربه
ثعامل دیریای انسان  اند، محصول کشاوریی سنتی که ثوسط مردم بومی و جوامع محلی خلق شده

گیاری منااظر کشااوریی     فرایندهای ثکاملی طبیعی و فرهنگی خاصی کاه در شاکل   اند. و طبیعت
فرهنگای منلار برقارار شاود      سنتی دخیل بوده، باعث شده ثاواینی یویاا میاان اجااای طبیعای و     

ومی در های با  دهد که روش ( ثحقیق دربارۀ کشاوریی سنتی نشان می3: 3131راد و کیا،  )یرهیای
شناختی، یایه و اساس مستحکمی دارند که براساس  ن، ضمن بقای  کشاوریی سنتی، ای یحاظ بوم

هاای   (. ایان شایوه  6شود )هماان:   های کشاوریی ممکن می منابع طبیعی و فرهنگی، ثداوم فعاییت
 های مردماان  ن منااطق   کشاوریی در ثمام نقاط مختل  کرۀ یمین بسته به اقلیم و فرهنگ و سنت

منااظر   ،رو هاای محال و خصوصایات سااکنان  ن اسات. ایایان       متفاوت بوده و ثابعی ای ویژگای 
کشاوریی سنتی مناظری چندوجهی هستند. بر این اساس، کشاوریی در اسااس، چیاای فراثار ای    

کناد و ای   ثویید صرف است. اقدامات کشاوریان سنتی ای سویی امنیت غذایی جامعه را ثضمین می
شاود   منجر می 1و ثنو  فرهنگی 2، ثنو  ییستی3گیری و حفظ ثنو  کشاوریی کلبه ش ،سوی دیگر
عنوان میرا ی ای گذشتگان، هماواره نقاش مای ری در بقاای      ها کشاوریی سنتی، به نلام(. 3)همان: 

: 3131کند ثا این نقاش اداماه ییادا کناد )بذرافشاان،       کمک میها   ن اند و حفاظت ای انسان داشته
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 ییسات  محیطها، درک ما را ای منلر فرهنگی ناشی ای ثعامل انسان و  ای این نلام (. اطالعات ما22
 کند. دهد و به حفظ و صیانت ای موضو  یادشده کمک می افاایش می

 . میراث و منظر کشاورزی1. 1
گاذاری منلرهاای    با ثوجه به اهمیت موضو  میراث کشاوریی و همچنین یاوم شناسایی و اریش

طرحای را باا    ،2002( در ساال  FAOیمان خواروبار و کشاوریی ملل متحد )کشاوریی سنتی، سا
( برای شناسایی و حفاظت ای ابعاد گونااگون  GIAHSهای میراث کشاوریی جهانی ) عنوان سامانه

(. طرح یادشده به ثقویات و ثوساعۀ   22: 3131اندایی کرده است )بذرافشان،  میراث کشاوریی راه
یا و متکی باه   کارگیری سایوکارهای درون هکند ثا با ب می کمک میظرفیت جوامع محلی و مردم بو

خود واکنش مناسب در مقابل ثغییرات اکویوژیکی، اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای نشاان دهناد      
هاا    ن (. در ایران نیا چند سامانۀ میراث کشاوریی یا مرثبط با  ن که اهمیات 36: 3131افکن،  )کوه

وجود دارد؛ مانند سامانۀ میرا ی  بیاری با قنات که  بات  ن در   ،شددر س   جهانی شناخته شده با
: هماان ثوسط سایمان فائو به انجام رسیده است ) 2033در سال  GIAHSجریان  خرین کنفران  

ایجملاه، موضاوعات    ؛اناد  قرار گرفته موردثوجهها ای دیدگاه گردشگری نیا  (. این سامانه36و  31
( و گردشااگری Farmer & et al., 2014; A,sden & McEntee, 2011کشاااوریی فراغتاای )

 یناد   شامار مای   باه ( گویاای کارکردهاای ثفرجای منلار م مار      Yang & et al, 2010کشاوریی )
(Barbieri & Valdivia, 2010 .) 

رفته هویت محیط را ثحت ثار یر قارار داده و عناصار منلرساای را در      های یراعی رفته فعاییت
عباارثی،   ین منلرسایی درنهایت، میراث کشاوریی را در یی خواهد داشت. باه کند؛ ا محیط ایقا می

هایی یدیاد   در ا ر ارثباط شخص و محیط، و در یی یذت ناشی ای  راستگی منلر کشاوریی، سنت
ریاای   هاا و ثعاامالت اجتمااعی را یای     ایجاد یا ثغییر عناصر کایبدی، فرهناگ  بر عالوه یند که  می
طور خاص، جائای ای   طور عام، و ح  او در قبال مناظر به قبال طبیعت به کنند؛ ح  انسان در می

(. مشاهدۀ مناظر طبیعی 32: 3132رود و اکتسابی است )اگوستین،  شمار می فرایند رشد فرهنگی به
)محرک وجه دیداری و بصری( و در معرض عناصر طبیعی قرار گارفتن )محارک حا  المساه،     

شاناختی را کااهش داده و رفااه بیویاوژیکی را      یای روان امل ثنشثواند عو بویایی و شنیداری( می
ثواند دالیل  (. درنتیجه، احداث باغ یا ماار  کشاوریی می66: 3133افاایش دهد )نیلی و دیگران، 

منلار نقاش بسایار     ،رو متعددی داشته باشد؛ ای جمله ایجاد مناظر ییبا و ایبته ثویید محصول. ایاین
گیری بساترهای فرهنگای، اکویوژیاک، اجتمااعی و محی ای دارد؛ وای       کلای در ش مهم و گسترده
های اقتصادی باشد، در  برداری و ثوسعۀ فعاییت ثواند منبعی بسیار حیاثی برای بهره طرف دیگر می
 فرهنگای  میاراث های محلی نقش اساسی داشته باشد و ییرساختی حیاثی در ایجاد  ساخت فرهنگ

انجامد و بخاش   ای می ای است که به یکپارچگی هویت من قه یودهو محی ی دانسته شود. منلر شا
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(. جدای ای نقشی 63: 3133مهمی ای کیفیت یندگی مردم در سراسر دنیاست )منصوری و حبیبی، 
هاای   کناد، سانت   های اجتماعی ایفا می بخش در نلام عنوان عنصری وحدت که منلر کشاوریی به

شده، باید به ایان نکتاه   بر موضوعات یاد عالوهدهد.  ساخت و خلق محیط کایبدی را نیا شکل می
ها و علاومی بودناد کاه در طاول      ثوجه داشت که کشاوریی سنتی خود دربردارندۀ فنونی، ثکنیک

ایگوهاایی   عناوان  باه ساییان طوالنی و بسته به نیای بشر، یدیاد  مدناد و ثکامال یافتناد. بناابراین،      
 ط با محیط ییرامون در طول یمانی طوالنی هستند.نمادی ای خالقیت بشر در ارثبا ،نو ورانه

، 2030های ثاریخی )ایکوماوس( در ساال    ها و محوطه ایمللی یادمان بنا بر گاارش شورای بین
ثوان باه هفات گاروه     شده در فهرست میراث جهانی را ای یحاظ ثیپویوژی می منلر کشاوریی  بت

. 1صوالت اقتصادی حیاثی مانند گندم و بارنط؛  . منلر مرثبط با مح2. منلر ثاکستان؛ 3ثقسیم کرد: 
. منلر کشاوریی باا  ۵. منلر باستانی دارای   ار ثاریخی؛ 3نشین؛  منلر مرثعی مرثبط با جوامع کوچ

. منلار  2های کشااوریی سانتی؛    . منلر دارای ییرساخت6فرد؛  شناسی منحصربه های ییبایی اریش
 (.20: 3131های قبل را دارا هستند )جمایی،  گروه های ای ای ویژگی کشاوریی که ثمام یا مجموعه

نیاا باه    GIAHSهای ایکوموس در جهت حفاظات ای میاراث کشااوریی،     به موایات فعاییت
شناساایی   ثوان مواریث کشااوریی اریشامند را   میها   ن وضع معیارهایی یرداخته است که م ابق

کننادۀ امنیات    ثوانند ثارمین  هستند می نمود؛ ای این دیدگاه مناظر کشاوریی که واجد اریش میرا ی
ثنو  ییستی در من قه یدید  ماده  ها   ن گیری غذایی یا حیاثی برای بشر بوده باشند، یا در یی شکل

ای شامل دانش بومی و سنتی باشند که شاهدی بار ثعامال میاان انساان و طبیعات       یا سامانه باشد
هاای اریشای و نهادهاای     ها و نلام فرهنگثوانند  ییرامون محسوب گردند. این مناظر همچنین می

اجتماعی را ثشکیل داده باشند و یا منلر خشکی یا  بی را شاکل داده باشاند کاه در  ن انساان باا      
   (http://www.fao.org/giahs نک:)اطراف هماهنگ و همکار بوده باشد  محیط

ثرکیبای ای   ،اسات  ثوجاه  قابال وبیادگل   خصوص محادودۀ  ران  همن قۀ کاشان و ب  نچه دربارۀ
ست. اهمیت و یاوم ثرمین غذا به ثعامل میان انسان و طبیعت خشن منجار شاده و ایان    نکات باال

به ثویید دانش باومی و فناون    ،های اریشمند اجتماعی و اقتصادی است ثعامل که دربردارندۀ نلام
ۀ کشااوریی  بخشی ای همۀ نلام ییچیاد  ،سنتی منتط شده است. اما  نچه در این مقایه مد نلر است

هاایی ای ابعااد کایبادی میاراث      کننادۀ جنباه   ثواند بیان در من قۀ موردنلر است؛ جایی که میسنتی 
ثر به من قه داشت. یذا ی   . برای درک بهتر موضو  الیم است نگاهی دقیقباشدکشاوریی من قه 
بیادگل  و شادۀ میاراث کشااوریی من قاۀ  ران     اه ییشینۀ یراعت، باه عناصار سااخته   ای بررسی کوث
   شود. یرداخته می

 . کشاورزی در کاشان۰. 1
 ماده اسات کاه     ممایاک و مساایک  کشاوریی در کاشان ای دیربای اهمیت داشته است. در کتااب  
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های بسیار بوده است )ابان خردادباه،    کاشان در صورت جبال قرار داشته و شهری کوچک با میوه
 ،های میانه م ایعه کرده اسات  ران سدهکشاوریی در ای ی روشفسکی که دربارۀ(. 203ا203: 3123

شود که ای میان نواحی عراق عجام، بلوکاات کاشاان را ناام      اشارات حمداهلل قاوینی را یاد ور می
های کاشان و اصافهان کشات ذرت بسایار متاداول باوده اسات.        برد. بنا بر شرح او در والیت می

شاد، ای  نِ ناواحی    ری نیاا صاادر مای   های مشهور ایران را که مقدا حمداهلل قاوینی بهترین خرباه
(. محصاوالت  16۵اا 3۵3: 31۵2داند )ی روشفساکی،   اصفهان و قم و کاشان )در عراق عجم( می

هاای اخیار نیاا اداماه      اند و این روند ثا دهه کشاوریی همواره نقش مهمی در اقتصاد کاشان داشته
شامل غالت، ینبه، ثنباکو و داشته است. بنا بر شرح حسن نراقی محصوالت طبیعی مهم در کاشان 

باشاد )نراقای،    نلیار مای   جات خصوصاً انار و انجیر فین که بسیار شاداب و گوارا و بای  انوا  میوه
313۵ :3  .) 

 وبیدگل شدۀ میراث کشاورزی آران عناصر ساخته .۰
وبیادگل، بناهاای    در من قۀ شمال غربی دشت  ران ،جامانده ای گذشته در میان بسیاری ای ماار  به

هاا و مسااجد دشاتی و همچناین      های درون و مجاور ماار ، کوشاک  رشماری ای جمله عمارتی
شوند. اما ییش ای  ن باید باه قناات اشااره     اند که در ادامه بررسی و معرفی می ها قابل مشاهده قلعه

ای  شود که هم فراثر ای هر سایۀ دیگر، کشاوریی در من قه را میسر کرده اسات و همچاون رشاته   
 دهد. میراث کشاوریی را به هم ارثباط می یااهمۀ اج

 . قنوات1. ۰
هاای ییریمینای    شود و  ب را ای سفره قنات نوعی مجرای ییریمینی است که در دل یمین حفر می

 وری کارده و باا کماک نیاروی گارانش  ن را باه سا   یماین          های مختل  جماع  واقع در الیه
همیشاه نوساان   »پاروری برساد. در کشاور ماا     رسانند ثا به مصرف  شامیدن، کشااوریی و دام  می

ها، عمدثاً ثابعی ای حجم  بدهی قناوات باوده    جمعیت، نحوۀ فعاییت، نو  معیشت و سایر فعاییت
ثری به ییار کشات رفتاه و درنتیجاه،      است؛ بدین گونه که هرگاه  بدهی بیشتر بوده، اراضی وسیع

(. شااید ای هماین   ۵ا3: 3132 رمان، )حناچی و « امکان استقرار جمعیت بیشتری ایجاد شده است
بُنه عبارت است ای یک واحاد  »اند.  مبادرت ورییده« بنه»روست که ایرانیان ای همان ابتدا به ایجاد 

هاای مشاخص اجتمااعی،     نفار باا سامت    3۵ثاا   32ای دهقان معموالً بین  مستقل یراعی که عده
هاای اجتمااعی اسات، در یاک یاا       تبراساس ثقسیم کاری که مبتنی بر امتیایهای اقتصادی و منای

مدت یک سال یراعی در یاک  باادی    یمین مشخص با مقدار  ب و نیروی کار معین به چند ق عه
مقدار  ب در ثشکیل بُنه عامل  ابت و مقادار  (. »303: 3136)حائری، « یردایند به کشت و یر  می

ا مقادار  ب داشاته اسات؛ ییارا     یمین ثابع  ن بوده است. درنتیجۀ کمیت یمین، بُنۀ راب ۀ مستقیم ب
ثواناد مقادار معینای یماین را      شود، براساس مادار گردشاش مای    مقدار  بی که ای قنات خارج می
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هاای بسایار    (. ساکونت و کشااوریی در من قاۀ کاشاان مرهاون قناات      30۵)هماان:  «  بیاری کند
د و گیاری مااار  و ساایر مراکاا ساکونت نقاش مهمای دارنا         ها در شاکل  یرشماری است. قنات

ثاوان قناات    دهناد. بارای م اال مای     های متفاوثی را ای طریق جریان  ن به یکدیگر ییوند می بخش
 1 باد کاشان را ماد نلار قارار داد کاه در محادودۀ م ایعاه شاده، در فاصالۀ حادود           سددار ثلک

 باد شاده   گیری مارعۀ ثلک کیلومتری کاشان، واقع است و باعث شکل 32کیلومتری  ران و حدود 
هاای وسایعی اسات. ای حادود      . دشتی که مارعه در  ن واقع شده، دارای  ب فراوان و یمیناست

های یردرختای وجاود دارد    ، باغ3سمت مسیر جریان  ب در دو طرف هرنط  باد به ملهر قنات ثلک
 باد باه ناام دشات وشااد بسایار       شود. بخشی ای دشت ثلک های یراعی  غای می و ی  ای  ن یمین
 ،رو ثر است. ایایان   باد مرثفع   عمومی دشت وشاد ای س   عمومی دشت ثلکمشهور است. س 

ساعت بسته نگاه داشات ثاا سا    ب در      23برای  بیاری  ن بایستی دهانۀ ملهر قنات را حدود 
شاود.   درون قنات انباشته شده و باال  ید؛ سپ  با بای کردن  ن،  ب با فشار ییادی روانه دشت می

رساد   مای  332ها باه   متر است. ثعداد حلقۀ چاه ۵0کیلومتر و عمق مادرچاه  3 باد  طول قنات ثلک
 (.22)همان: 

 ها و سایر بناهای مزارع . کوشک۰. ۰
(؛ 3122)دهخادا،   اسات « قصر و هر بنای رفیع بلند و سرای عایی»معنای  ، بهکوشک در یغت واژۀ

عایی در خاارج ای شاهر کاه    عمارت »( و 3133)معین، « بارگی در میان یک باغ خانۀ»و همچنین 
گراسات کاه    (. عمارت کوشک غایباً ساختمانی بارون 3161)عمید، « اطراف  ن باغ یا کشتاار باشد

شاده کاه سااکنان  ن     ای طراحای و سااخته مای    در قسمتی ای فضاهای واقع در میان باغ، به گوناه 
لار ممکان بارای فضاای     بتوانند ای بهترین منلر برخوردار شوند. ثرمین بهترین و حتی بیشترین من

ضلعی شاد. در بسایاری ای    های چهار صفه با نقشۀ مربع یا هشت کوشک، منجر به استفاده ای طرح
ای وجاود   گوناه  های کوشک یک فضای میانی در وسط و چهار یا هشت فضای جانبی باه  عمارت

داشت )بانی اندایها و مناظر باغ  سوی چشم داشت که هریک ای فضاهای جانبی، ینجره با ایوانی به
های مشابه همواره با حضور طبیعت و باغ معناادار باوده    (. کوشک و دیگر نمونه6: 3133مسعود، 

های مربوط به باغ و  طور که در بسیاری ای نگاره و وجود یکی گواه بر حضور دیگری است؛ همان
(. 32: 3131شود )ثیموری و حیادرنتاج،   فضای بیرونی ارثباط ثنگاثنگ کوشک و طبیعت دیده می

به همین سبب، کوشک همواره با فضای بای در ارثباط بوده است و امکان دیدن و دیاده شادن را   
نلر ایان یاژوهش اسات کاه     اعای ایجملاه بناهاای ماورد    هاای یر  کرده است. کوشاک  فراهم می

ند. این عناصر که بخشی ای فضااهای مرباوط باه کشااوریی     را دارها  خصوصیات معمول کوشک
. دالیل مختلفای  اند صورت یراکنده در دشت کاشان قرار گرفته ههای متفاوت و ب یهستند، با کاربر
جاا   باه خاواهیم یرداخات.   هاا    ن گیری چنین بناهایی بوده اسات کاه در اداماه باه     موجب شکل



02 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد کالبدی
 میراث کشاورزی
 دش  کاشان با
 ها... نگاهی به کوشک
 
 
 

                                                                                                                                      02   

شاوند.   های بسیار شاخص است، ماار  بناهای دیگری را نیا شامل می ها که ایجمله نمونه کوشک
ای ای  ن مستقر شاده و گااه    ناها داخل مارعۀ محصور واقع شده و در گوشهاین ب ،در بیشتر موارد

 اند.   با حصار نیا ثرکیب شده

 . قالع9. ۰
ای که ثوسط بارویی محصور شده و ورود و خروج باه داخال  ن    در ادبیات معماری، هر محوطه

شاود. در   یاده مای  یذیرد، قلعه نام ای طریق نقاط محدودی که غایباً دروایه خوانده شده صورت می
های کایبدی،  شده و سایر ویژگی گذاری انگیاۀ ساخت، موقعیت قرارگیری، کاربری ثعری  این نام

ریاای بیشاتر قاال      (. اما طرح2: 3133شود )نعیمی،  ساختاری و عملکردی بنا در نلر گرفته نمی
مواقع ضروری، ایان   ثوان نمونۀ معماری نلامی دانست. ایبته جا در را میها   ن برای دفا  است و

عناوان محال ساکونت و برقرارکننادۀ      گونه ثرسیسات کارکرد دفاعی و نلامی نداشتند و اغلب باه 
بااری باوده   هاا    ن رفتند، اما همواره نقش دفااعی و امنیتای   شمار می مناسبات اجتماعی در من قه به

)حیادری و یارعای،    شاود  ها در نلر گرفته می است. در این راستا کارکردهای متعددی برای قلعه
ثدریط در میان حصارها و  رسد همپای روستاها و شهرهایی که به نلر می (. همچنین به333: 3131

وجود  ماده   هایی با ظاهری نسبتاً مشابه به یافتند، مجموعه برج و باروها شکل گرفته و گسترش می
کاه سااختار اجتمااعی     درحاایی شود.  با عنوان قلعه یاد میها   ن اند که ای و شرو  به ثوسعه نموده

های مساکونی   عصرشان شکل گرفته، در این مجموعه متفاوت ای  نچه در روستاها و شهرهای هم
نشینی شکلی ای ساکونت و متفااوت    ثوان گفت که قلعه نلامی ایجاد شده است. بر این اساس می

اناد و در   شت و گال های دشتی ای خ جا(. همۀ قلعه ای روستانشینی یا شهرنشینی بوده است )همان
ها متفااوت باوده و    با  جر کار شده است. قدمت این قلعهها   ن برخی موارد، دو طرف در ورودی

« اند مرور یمان متروک شده باشند و ای اواخر سلسلۀ قاجار به می 32و  33های  بیشتر متعلق به سده
ییونادی گساترده و    های در من قاۀ کاشاان باا یراعات     (. قلعه262ا222: 3126)یایوکی طرودی، 

و ای قاشان ثا قلعۀ بادره دو مناال، و   »...  مده است که  ممایک و مسایکثاریخی دارند. در کتاب 
باشاد و رصادخانه در  نجاا     بعضی ای این راه بیابان است، و درین قلعاه عماارت و یراعات مای    

باشند و قافلاه و   اند. در این قلعه ییادگان جهت رفع حوادث و منع نوایب مرثب و مقیم می ساخته
شاود و   ساید و نادیک این قلعه دیهی هست که ای  ن دیه  ب رواناه مای   کاروان در  نجا منال می

شاود و   می افتد و در میانۀ رباط حوضی بارگ ساخته هست که  ب در  ن جمع  در میانۀ رباط می
 (.232: 3123)ابن خردادبه، « رود ای  نجا بیرون می

اوییه درخصوص میراث کشاوریی و نیا بررسی ابعاد کایبادی ایان   ی  ای بایشناسی ثعاری  
مفهوم در دشت کاشان، الیم است مفاهیم فوق را در من قۀ موردم ایعه، ثحلیل و بررسی کارده و  

 با ساختار کایبدی این عناصر بیشتر  شنا شویم.
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 (1931شده )نگارندگان،   های برداش : موقعی  مکانی مزارع و کوشک1شکل 

 شده ها و بناهای مطالعه کوشک .9

مانده ای میراث کشاوریی من قه نلیر قال  دشتی، کاروانساراها،   جای که عناصر کایبدی به ای نجایی
ها و ماار  کشاوریی یرشامارند، ایان یاژوهش صارفاً باه       انبارها، مساجد دشتی، برج قنوات،  ب
هاای مارعاۀ عااملی،     کوشک ای مجموعه نُهایعه خواهد کرد. یذا را م ها   ن یرداید و ها می کوشک

مساجد دشات محماد باد، مارعاۀ دشات ساعد باد،       ها، مارعۀ مسجد دشتی ییره،  مارعۀ کرباسی
 باد و مارعۀ حاج علی داداشای در    باد، مارعۀ دشت محمد باد، مارعۀ دشت ابراهیم مارعۀ دویت

 مرکا م ایعات این مقایه قرار دارد.
 . مزرعۀ عاملی و بنای مسکونی آن1. 9

چنادان دور، ثحات ثملاک  قاای عااملی ای علماای من قاه باوده و در          های نه این مارعه در سال
شکل ساخته شده و در قسامت جناوب شارقی  ن بناایی      راستای شمایی جنوبی با فرم نسبتاً مربع
صاورت کاامالً محصاور     بهگردد و  سال ییش برمی 100ثا  200قرار گرفته است. قدمت این بنا به 

باشد. این مارعه دارای دو ورودی ای دیوار شرقی و همچناین یاک ورودی ای بناای مساکونی      می
ای است که کامالً در داخل هندسۀ مارعاه   گونه است. نحوۀ قرارگیری بنای مورد نلر در مارعه به

ر ای سا   مارعاه   و ای دو جهت بر مارعه مسلط بوده و همچنین با اختالف ارثفا  حدود دو متا 
فرد است. این بنا نمونۀ کاملی ای یک فضاای اقاامتی در دل    فاصله گرفته که در نو  خود منحصربه

ای مشارف بار    دشت بوده که ای فضاهایی نلیر م بخ، طویله، اثاق، فضای نشیمن و همچنین صفه
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میات منلار   ثاوان باه اه   ثوجه در معمااری  ن مای   ضلع غربی بنا ثشکیل شده است. ای نکات قابل
ثوان به این موضاو    های مختل  این بنا، می های متعدد در قسمت اشاره کرد که با ثوجه به بایشو

وجاود  باروی ورودی در قسامتی ای     طور ق ع ویی با ثوجه به یی برد. نو   بیاری این مارعه نه به
ی باوده و باا   رسد این مارعه خصوص نلر می ثوان گفت ای قنوات موجود در من قه است. به  ن می

 ای ای  ن، به شکل باغ بوده است. ثوجه به حضور یک درخت یستۀ کهن در گوشه

 (1931ها )نگارندگان،  : مشخصات فضایی کوشک و مزرعۀ عاملی1جدو  
زیربنای کل  

(m2) 
 (m2مساحت )

 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال
 مزرعه کوشک

 ـ جنوب شرقی مزرعه نسبتاً مربع درجه شمالی ۳۰ درصد ۱۶/۵۵ ۰۷۶۴ ۰۸۴ ۰۵۱۴ 

 

 
 (1931ها )نگارندگان،  : نقشۀ هوایی و تصاویرکوشک و مزرعۀ عاملی۰شکل 

 ها و بنای مسکونی آن . مزرعۀ کرباسی۰. 9
این مارعه متعلق به  قای کرباسی ای بارگان من قۀ  ران بوده و در فاصلۀ کمی ای مارعاه، عااملی   

هاای گارد در    هاا و روین  رسد قدمتی کمتر ای  ن داشته باشاد. شاکل قاوس    نلر می قرار دارد و به
 ۵0×2۵کناد. مارعاه باا ابعااد ثقریبای       های  ن معماری قاجار را ثداعی مای  باالی برخی ای قوس

وسیلۀ دیوار دورش محصور شده و برخالف برخی ماار  دیگر، بنای اصالی در جبهاۀ    ترمربع بهم
شمایی و در بیرون ای محدودۀ حصار قرار داشته و ثنها ای یاک وجاه باه درون مارعاه دیاد دارد.      

ای را در حاشیه مارعه و در ارثباط با بنای اصلی قارار داده ثاا بادین وسایله بناای       معمار بنا صفه
دشده بر مارعه اشراف داشته باشد. ورودی بنا ای سمت کوچه بوده و نه ای سمت شمال مارعاه  یا
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ایجاد یک ثاراس،   بر عالوهبه مارعه در س   باالثری قرار دارد. ساینده با قرار دادن صفه  و نسبت
ی عنوان  غل استفاده کرده و بدین وسیله فضای نگهداری حیواناات را ای فضاا   ای فضای ییر  ن به

فرد قرار دارد کاه   شکل منحصربه یندگی ثفکیک کرده است. در کنار این صفه، یک فضای چلیپایی
این فضا ای سمت جنوب بای بوده و به فضاای اصالی محصاور شادۀ      .نشین بنا باشد ثواند شاه می

فارد قارار    ثار منحصاربه   مارعه دید دارد و در قسمت جنوب شرقی و غربی  ن، دو اثاق کوچاک 
فارد   این دیاوار را منحصاربه   هایی در طرف داخلی حصار مارعه، . همچنین وجود طاقچهاند گرفته

 کرده است.

 (1931ها )نگارندگان،  یکرباس : مشخصات فضایی کوشک و مزرعۀ1جدو  
زیربنای کل  

(m2) 
 (m2مساحت )

 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال
 مزرعه کوشک

 ـ شمال غربی مزرعه نسبتاً مستطیل درجه شمالی ۱۶ درصد ۳۷/۸ ۰۷۰۰ ۰۳۶ ۰۶۷۵ 

 

 
 (1931ها )نگارندگان،  : نقشۀ هوایی و تصاویر کوشک و مزرعۀ کرباسی9شکل 

 . کوشک و مزرعۀ مسجد دشتی پیره9. 9
به ثعدد یمین، متعلق  این مارعه در چند صد متری مارعۀ عامری و کرباسی قرار داشته و با ثوجه

ها وجود حصار اسات کاه در حاال     به چند مایک بوده است. ثنها ثشابه این مارعه با دیگر مارعه
حاضر ثخریب شده و این خود موجب یوشیده شدن مارعه ای رمال شاده اسات. در میاان چناد      

عی بوده ق عه یمین مارعه، کوشکی در دو طبقه بنا شده که فضایی عمومی میان ق عات یمین یرا
گاردد و   های ییشین برمی گرفته است. عمر این بنا به سده و مورد استفادۀ کشاوریان من قه قرار می

های اهایی، کاربری این بنا به این صورت بوده که طبقاۀ ییارین باه نگهاداری دام      با ثوجه به گفته
مچناین محال   اختصاص داشته و طبقۀ دیگر محلی برای استراحت، اقامۀ نمای، خوردن طعاام و ه 

باانی و   مانده احتماال فضاهای جاانبی مانناد بارج دیاد     های باقی اقامت دشتبان بوده است. مخروبه
اند. این بنا با ثوجه به دید ای چهاار طارف در طبقاه     کمل بوده اند که اکنون ویران شدههای م اثاق

  فوقانی بر ماار  اطراف خود اشراف دارد.
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 (1931زرعه مسجد دشتی پیره )نگارندگان، : مشخصات فضایی کوشک و م9جدو  

زیربنای کل  
(m2) 

 (m2مساحت )
 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال

 مزرعه کوشک

 
 درصد ۷۶/۳ ۳۴۴۰۵ ۱۱۱ ۳۴۱۶۷

 ۵۰ـ۵۶ـ۵۴۶ـ۵۵۶
 درجه شمالی

نسبتاً 
 مستطیل مربع

 نسبتاً
 شمال غربی مزرعه

 ـ

 

 
 (1931: نقشۀ هوایی و تصاویر کوشک و مزرعۀ مسجد دشتی پیره )نگارندگان، ۱شکل 

 . کوشک و مزرعۀ دول  آباد۱. 9
گاردد    باد بوده و عمر  ن به چند سده ییش باایمی  این مارعه متعلق به یکی ای علمای من قۀ نوش

ت. کوشاک و مااار    گرفتاه اسا   و در ایام خاصی ای سال، ثوسط مایکاان مورداساتفاده قارار مای    
متر احاطاه   ۵۵×320وسیلۀ یک دیوار بلند، با هندسۀ منلم راست گوشه با ابعاد ثقریبی  اطرافش به

دهد ملک موجود خصوصی بوده است. این مارعۀ محصور سه بارو، یکی در  اند که نشان می شده
ترسای باه   شاود. دس  ضلع جنوبی و دو باروی دیگر به ق ر سه متر در ضلع شامایی را شاامل مای   

ثار نیاا در جبهاۀ     یذیر بوده است. دو مارعۀ کوچک ای در ضلع جنوبی امکان مارعه ثوسط کوچه
اند. بنای اصلی در عرض یمین و انتهاای جناوبی    جنوبی و در دو طرف کوچۀ ورودی قرار گرفته

 ثر دیاده شادن   کند، ویی باعث بارگ به مارعه را کم می مارعه واقع شده که وسعت دید بنا نسبت
یمین و افاایش عمق دید شده است. با وجود قرارگیاری کوچاه در جبهاۀ شامایی، بناا و ورودی      
افتاد   اصلی در جبهۀ جنوبی قرار دارد که سایۀ کوشک در این اقلیم گرم و خشک درون مارعه می

خنکی بیشتر درون مارعه، ناظر در جبهۀ نساار قارار گرفتاه و ناور خورشاید  یارش       بر عالوهکه 
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هاای متعادد،    بنای اصلی که همچون کوشکی متصل به حصار ییرامونی است شامل اثاق دهد. نمی
اسات. ایان مجموعاه در غارب من قاه در        م بخ و طویله است و با خشت و گال سااخته شاده   

 صورت متروکه رها شده است.  باد قرار دارد و اکنون به نادیکی شهر نوش

 (1931)نگارندگان،  آباد : مشخصات فضایی کوشک و مزرعۀ دول ۱جدو  

زیربنای کل  
(m2) 

 (m2مساحت )
 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال

 مزرعه کوشک

 عدد  ۰ جنوب مزرعه مستطیل درجه شمالی ۰۷ درصد ۷۶/۳ ۷۸۰۶ ۰۵۴ ۶۵۱۶ 

 

 
 (1931اد )نگارندگان، آب : نقشۀ هوایی و تصاویر کوشک و مزرعۀ دول 1شکل 

 

 . کوشک و مزرعۀ دش  سعدآباد1. 9
وبیادگل   دییل قرارگیری در دشت سعد باد که در شامال  ران  مایک این مارعه مشخص نبوده و به

 ۵0×60گذاری شده است و شامل یک یمین یراعی مست یل شکل به ابعااد ثقریبای    قرار دارد، نام
شباهت باه   ضلع جنوبی  ن قرار دارد و ای این رو بیمتر بوده و کوشک اصلی  ن درست در مرکا 

کند، با کمای    باد نیست. اگرچه این بنا در نگاه اول شکل مساجد دشتی را ثداعی می مارعۀ دویت
ثوان دریافت که این بنای دوطبقه یک کوشک یراعی است که در بیرون ای حصار مارعاه   دقت می

طاور کامال، بار مارعاۀ یایش رو       مارعه بوده و بنا بهقرار داشته و ضلع شمایی  ن مماس با دیوار 
یذیر است. ایان مجموعاه    مسلط است. دسترسی به این مجموعه نیا ای جنوب بنای کوشک امکان
نشاین   شاکلی شابیه شااه    ثقریباً ای یک نقشۀ قرینه برخوردار است. در بدو ورود به بنا به اثاق مربع

شود. در دو طارف ایان فضاای     رفتۀ بارگ دیده میرسیم که ای در هر دیوار  ن، یک طاق فرو می
نشاین قارار    شود و یک اثاق کوچک، درست در یشات ایان شااه    مرکای، دو اثاق کشیده دیده می
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ثر ای  ن است که بتوان ثوصی  دقیقی ای  ن کرد و ثنها چناد جاری باا     دارد. بنای طبقۀ دوم ویران
هاا را نگاه داشاته،     ر چوبی را که این جاری و همچنین   ار یک ثیها   ن های کوچکی در دل طاقچه
 دارندۀ طاق را بر عهده داشته است. ثوان دید که احتماالً یمانی نقش ثیر نگه می

 (1931: مشخصات فضایی کوشک و مزرعۀ دش  سعدآباد )نگارندگان، 1جدو  

زیربنای کل  
(m2) 

 (m2مساحت )
 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال

 مزرعه شککو

 ـ  جنوب مزرعه مستطیل درجه شمالی ۶۱ درصد ۳۳/۱ ۳۶۶۷ ۵۷۱ ۰۵۷۵ 
 

 (1931 ،دش  سعدآباد )نگارندگان ۀهوایی و تصاویر کوشک و مزرع نقشۀ: 6شکل 

 آبادمسجد دش  محمد. 6. 9
ت. شود، قرار گرفتاه اسا   ای که به این شهر منتهی می  باد و جاده این کوشک در نادیکی شهر نوش

گردد. در اطراف این کوشک حصارکشی ییرامون ماار  کاه   های ییشین برمی قدمت این بنا به دهه
احتمااالً ایان بناا جنباۀ      ،خورد و باه هماین علات    چشم نمی های متداول من قه است، به ای سنت
دییال برخاورداری ای اساتراحتگاه،     ایمنفعه داشته و بخش وسیعی ای ماار  ییرامون خاود را باه   عام

داده است. شایان ذکر است که در مجاورت ایان بناا    نگهداری احشام، بریایی نمای و... یوشش می
انبار نیا وجود دارد که دسترسی به یاشیر  ن ای درون فضای مساق   غال احشاام ثارمین      یک  ب
شود. کوشک میانی دوطبقه بوده و فرمی شبیه مساجد دشاتی دارد کاه دارای فضااهایی مانناد      می
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طویله در طبقۀ یایین و اثاقی مشرف بر مارعه در طبقۀ فوقانی است. در حال حاضر، ایان  م بخ و 
 گیرد. بنا متروکه بوده و ثخریب شده است و ثنها در یمین اطراف کشت صورت می

 (1931: مشخصات فضایی مسجد دش  محمد آباد )نگارندگان 6جدو  
زیربنای کل  

(m2) 
 (m2مساحت )

 برج موقعیت کوشک ندسۀ غالبه گیری جهت سطح اشغال
 مزرعه کوشک

 
 درصد ۵۴۴ ـ ۵۴۰ ۵۷۶

  ۵۴۱ـ۵۴۶
 درجه شمالی

 نسبتاً
 مستطیل مربع

 ـ  ـ

 

 
 (1931: نقشۀ هوایی و تصاویر مسجد دش  محمدآباد )نگارندگان، ۷شکل 

 . کوشک و مزرعۀ دش  محمدآباد۷. 9
دییل قرارگیری در دشت محمد باد کاه در شارق ناوش  بااد      نبوده و بهمایک این مارعه مشخص 

کارده   این مارعه کامالً بای بوده و هیچ حصاری  ن را محصور نمی گذاری شده است. داد، نامقرار 
یماین باوده    ای بیشتر جنبۀ عمومی داشته و شامل چند ق عاه  رسد که چنین مارعه نلر می است. به

شده است. در جبهۀ شمایی این ماار ، کوشکی بناا شاده    دیریت میکه همگی ثوسط یک ارباب م
یحاظ ظاهری بسیار شبیه مساجد دشتی است. طبقۀ ییرین این بنای دوطبقه به دام اختصاص  که به
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های ییاد، احتماالً برای اقامۀ نمای، خوردن طعاام، محلای    داشته و طبقۀ فوقانی  ن با وجود ویرانی
شده اسات. در میاان ایان مااار ، باارویی خودنماایی        بانی استفاده میبرای استراحت یا حتی دشت

کردند. وجود ثایینات کاربندی ییبا درون ایان بارج    کند که برای ثرمین امنیت ای  ن استفاده می می
بانی یا خدماثی نداشته و احتماالً برای استراحت و ثماشاا   دهد که این بنا صرفاً جنبۀ دیده نشان می

 گرفته است. ت نیا مورداستفاده قرار میو نلارت بر دش

 (1931: مشخصات فضایی کوشک و مزرعۀ دش  محمدآباد )نگارندگان، ۷جدو  
زیربنای کل   

(m2) 
 (m2مساحت )

 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال
 مزرعه کوشک

 
۶۵۱۷ 

۶۸ 
+۳۸ 

 درصد ۶۷/۵ ۶۴۰۴
  ۵۵۸ـ۵۵۶ـ۰۰ـ۵۵۸+۵۵۱+۵۳۴+۳۷

 ه شمالیدرج
 نسبتاً

 مستطیل
 عدد  ۵ شمال مزرعه

 

 
 (1931: نقشۀ هوایی و تصاویر کوشک و مزرعۀ دش  محمدآباد )نگارندگان، 8شکل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (1۷)پپاپی  مشمارۀ نه
 1931ستان پاییز و زم

 
 
 
22   

 
 آباد . کوشک و مزرعۀ دش  ابراهیم8. 9

 ،به هماین دییال    باد( واقع شده و وبیدگل و نوش   باد )دشتی میان  ران این مارعه در دشت ابراهیم
این نام برای  ن برگایده شده است. مایک این مارعه نامشاخص باوده و ثااریخ سااخت روشان      

گرفته است. با ثوجه باه حصاار سرثاساری، همانناد      نیست و ثا چندی ییش مورداستفاده قرار می
باشاد. ایان کوشاک     ماار  خصوصی دیگر است و دارای کوشکی در جبهۀ جنوب غربی خود می

بیه مساجد دشتی داشته و در دو طبقه که طبقۀ ییرین مخاتص دام و طبقاۀ فوقاانی ماورد     فرمی ش
ای اسات کاه کوشاک روی  ن     در این مارعه صافه  ثوجه قابلاستفادۀ کشاوریان بوده است. نکتۀ 

ساید و همچنین چرخشی که  ن کوشاک رو باه قبلاه     قرار گرفته و کوشک را بر مارعه مسلط می
 اضر این مارعه متروک بوده و کاربری ندارد.داشته است. در حال ح

 (1931آباد )نگارندگان،  : مشخصات فضایی کوشک و مزرعۀ دش  ابراهیم8جدو  

زیربنای کل  
(m2) 

 (m2مساحت )
 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال

 مزرعه کوشک

 
 درصد ۶۵/۸ ۶۵۳ ۸۶ ۶۶۶

  ۵۴۵ـ۵۵۷
 درجه شمالی

 ـ  جنوب غربی مزرعه تطیلنسبتاً مس

 

 
 (1931آباد )نگارندگان،  : نقشۀ هوایی و تصاویر کوشک و مزرعۀ دش  ابراهیم3شکل 
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 . کوشک و مزرعۀ حاج علی داداشی3. 9

وبیادگل و   این مارعه متعلق به یکی ای بارگان من قه بوده و در یکی ای روستاهای ثوابع شهر  ران
وسیلۀ یک دیاوار   کنار یک جادۀ فرعی قرار دارد. مارعه و کوشکی که در میان  ن واقع شده، به در

یذیر اسات. کوشاک کاه بناایی      خشتی بلند احاطه شده و دسترسی به  ن ای غرب مجموعه امکان
دوطبقه با فرمی نسبتاً قرینه بوده، درست در ناحیۀ دوسوم بااالیی ایان یماین قارار گرفتاه اسات.       

ی به این بنا ای طریق یک ورودی در شامال کاه دارای طااقی قوسای شاکل در بااالی  ن       دسترس
باشد. بنای مذکور در س حی باالثر ای مارعه قرار داشته و شامل یاک فضاای    یذیر می است، امکان

دار در اطراف بوده و در دو طرف ایان فضاای    های ثیاه نماهایی با قوس چهارگوش مرکای با طاق
وسیلۀ جریهای ق ور که ثا اشاکوب دوم   و اثاق مست یلی کشیده قرار داشته که بهمرکای اصلی، د
اند، نگه داشته شده است. ای اشکوب دوم ثنها   ار چهار جری در چهاار گوشاۀ بناا     ادامه ییدا کرده

ای مشابه بنای اشکوب اول داشته است. در قسمت جناوبی بناا نیاا     باقی مانده، ویی احتماالً نقشه
 شود که کاربرد  ن هنوی مشخص نیست. یده دیده می یرونیک جری ب

 (1931: مشخصات فضایی کوشک و مزرعۀ حاج علی داداشی )نگارندگان، 3جدو  

زیربنای کل  
(m2) 

 (m2مساحت )
 برج موقعیت کوشک هندسۀ غالب گیری جهت سطح اشغال

 مزرعه کوشک

 
 ـ  مرکز مزرعه ۰/۳ مستطیل نسبتاً درجه شمالی ۰۶ درصد ۸۵/۵ ۰۰۷۷ ۷۰ ۰۱۰۴

 

 
 (1931: نقشۀ هوایی و تصاویر کوشک و مزرعۀ حاج علی داداشی )نگارندگان، 1۲شکل 
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 ها یافته

ها را ای نلر  های یراعی، خصوصیات  ن گرفته بر روی کوشک های میدانی انجام م ایعات و برداشت
مارعه و نحوۀ  بیاری و همچنین معماری کوشک، جهت  محصوریت فضای اطراف، فرم و شکل

 اند. ها در جدول ییر درج شده کند. یافته قرارگیری، کاربری، قدمت و وضع موجود  شکار می

 (1931شده )نگارندگان،  ها و مزارع برداش  های مشترک میان کوشک : ویژگی1۲جدو  

 ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر

 محصوریت
ایمنفعاه هساتند،    نلر عام های ییره، ع ارها و محمد باد که به غیر ای مارعه ده بهاغلب ماار  رصدش

ای محصوریت کاملی برخوردارند. و دالیل  ن احتماالً امنیت، محرمیت، ثملک شخصی و همچنین 
 های شنی کویر با دشت( بوده است. دییل مجاورت ثپه جلوگیری ای ورود رمل به داخل مارعه )به

 فرم مارعه

مست یل( بوده و موقعیات قرارگیاری کوشاک در     صورت منلم )مربع ندسۀ غایب من قه اغلب بهه
هر مارعه با ثوجه به میدان دید، فرم و همچنین کااربری، متفااوت اسات؛ بارای م اال در مااار        

حسینی، کوشک در میان مارعه مسالط بار مارعاه اطاراف      داداشی، محمد باد، ع ارها، ییره و امام
ای ای مارعاه    بااد، کوشاک در گوشاه    ویی در ماار  عاملی، کرباسی، سعد باد و ابراهیمخود بوده، 

 قرار دارد و با قرارگیری کوشک بر روی صفه بر مارعه مسلط است.

 معماری
 کوشک

ها بسته به کاربری، مایک، موقعیت، س   اشغال و... متفاوت است. اما ثعادادی ای    معماری کوشک
اناد. در سااخت ایان بناهاا ای      ارها، محمد باد، ابراهیم  باد و داداشی شبیه هام ها مانند ییره، ع   ن

هاا و ثاییناات اصایل معمااری سانتی ایاران        هاا، فارم   خشت و گل و چوب استفاده شده و روش
ها ای ابنیۀ ثاریخی شاخص من قاه ایهاام گرفتاه     شده است و احتماالً در نو  ساخت  ن کارگرفته  به

 ها عنصر منلر بوده است. مار در طراحی  نشده و ثوجه اصلی مع

  بیاری
جاا   وجود  بروهای ورودی در هر مارعاه باه   طور ق ع ویی با ثوجه به نو   بیاری این ماار  نه به
صاورت فصالی ثغذیاه     انبار داشته، ای قنوات موجود در من قه باوده کاه باه    مارعۀ ع ارها که  ب

 شده است. می

 گیری جهت
اناد کاه    به محورهای اصلی وجود داشته و همه ثقریباً رو باه قبلاه   خش نسبتدر ثمامی ماار  چر

دییل اعتقادات و باورهای مردم من قه، بسیار مورد اهمیت بوده اسات. همچناین ایان مسادله در      به
 اندایی در قسمتی ای مارعه، برای استراحت کشاوریان در ساعاثی ای روی می ر است. سایه

 کاربری

ای باوده   اند، ویی اینکه بصورت باغ یا کشت بوثه ه اغلب کاربری کشاوریی داشتهماار  موردم ایع
نلر باغ بوده اسات،   ای که به است یا خیر، مشخص نیست. با ثوجه به مشاهدات میدانی ثنها مارعه

ای  باشد )با ثوجه به حضور یک درخات یساته(. و مارعاۀ ع ارهاا ثنهاا مارعاه       مارعۀ عاملی می
 شده است. ه بر کار کشاوریی به دامداری نیا یرداخته میباشد که عالو می

 قدمت
هاا   شاده در سااخت کوشاک    کارگرفتاه  ثاریخچۀ این ماار  را با ثوجه به فرم و عناصر معماری به

 ثوان بین دورۀ صفویه ثا اواخر قاجار ثخمین ید. می

 وضع
 موجود

ر ای مااار  کرباسای، ع ارهاا،    غیا  اناد و باه   ثمامی ماار  موردم ایعه در حال حاضر ویاران شاده  
گیرد، بقیۀ ماار  بدون کااربری   ها کشت صورت می سعد باد، داداشی که در فصویی ای سال در  ن

 اند. رها شده



22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد کالبدی
 میراث کشاورزی
 دش  کاشان با
 ها... نگاهی به کوشک
 
 
 

                                                                                                                                      22   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیری نتیجه
اسات. ایان    کشاوریی ای دیربای در من قۀ دشت کاشان مرسوم و ای اهمیت فراوانی برخاوردار باوده   

داری منجر شده است کاه ابعااد متفااوت ملماوس و      های یراعی ادامه گیری فعاییت موضو  به شکل
شود که شامل نحوۀ ثعامل انسان با طبیعت برای ثویید محصوالت کشاوریی و  ناملموس را شامل می
ریی های محلی است. این موضوعات در ثرکیب با هم نوعی ای میاراث کشااو   ای طریق فنون و سنت

 . کوشک و مزرعۀ مسجد دشتی پیره9 ها . کوشک و مزرعۀ کرباسی۰

 آباد . کوشک و مزرعۀ دول ۱

 آباد . کوشک و مزرعۀ دش  ابراهیم8 . کوشک و مزرعۀ دش  محمدآباد۷

 ها . کوشک و مزرعۀ عاملی1

 . مسجد دش  محمدآباد6 و مزرعۀ دش  سعدآباد . کوشک1

 . کوشک و مزرعۀ حاج علی داداشی3
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ای مانند قنات، میراث کشاوریی در دشت کاشان و  شده های شناخته بر سامانه اند. عالوه را یدید  ورده
ای ای بناهای مرثبط با یراعت است که ابعااد   وبیدگل شامل سامانه خصوص من قۀ مورد م ایعۀ  ران به

امکان اساتقرار و ساکونت   کنند. این بناها ضمن بر وردن  کایبدی میراث کشاوریی من قه را ثبیین می
دهد  های میدانی نشان می کرده است. ییمایش گیری ای مناظر کشاوریی را نیا میسر می در ماار ، بهره

کم  های متفاوثی ای بناها و ساختارهای مرثبط با کشاوریی در دشت کاشان وجود دارد. دست که گونه
هاای مجااا و بناهاایی مشاابه      امل کوشکثوان بایشناسی کرد که ش دو گونۀ کلی بناهای مرثبط را می

ها خاود شاامل اناوا  اشاکایی ای بناهاای       است که به بخشی ای حصار مارعه اثصال دارند. این گونه
هاای   هاای مهام کوشاک    شوند. یکی ای ایان گوناه   های مجاا می متصل به حصار و همچنین کوشک

ماار  بدون حصار قرار می گیرند. ها گاه در ماار  محصور و گاه در میان  یراعی هستند. این کوشک
ثوان اظهار نلار کارد؛ اماا     طور دقیق نمی های یراعی موجود، به گیری کوشک درخصوص علل شکل

اناد و   های درون ماار  محصور نقش سکونتی دائم یا موقات داشاته   رسد بناهای و کوشک می نلر به
باهت داشته باشاد. نموناۀ   ها ش های درون ماار  ممکن است به کوشک درون باغ خصوص کوشک به

هاا بایش    رسد این نمونه ای کوشک نلر می اند. به هایی هستند که بیرون ماار  قرار گرفته دیگر کوشک
ها با مناظر کشاوریی حاصل ای استقرار ماار  در دشت ارثباط دارند. این بناها ثا اواخر  ای سایر نمونه

هاایی در دشات بااقی     صورت ویرانه ه کاربری بهگون شدند و امرویه بدون هیچ دورۀ قاجار ساخته می
کند. این  کم فهم ابعاد کایبدی میراث کشاوریی من قه را دشوار می ها دست اند. ثخریب کامل  ن مانده

 دهندۀ یاوم و اهمیت حفاظت ای این بناهای اریشمند و ثاریخی است. امر نشان
 قدردانی
هاا یایال    مهنادس متاویی و همچناین خاانم    ای یحمات  قایان دکتار محماد مشاهدی و     ،در یایان

 شود.   دند، قدردانی میما را یاری کرمعماریاده و سارا موسوی که در مراحل مختل  یژوهش 

 ها: نوشت پی
1. Agrodiversity 
2. Biodiversity 
3. Cultural diversity 

 منابع
عید خاکرناد، ثهاران: میسساه    ، ثرجمۀ فارسی قرن ینجم/ششم، ثرجماۀ سا  ممایک و مسایک، 3123ابن خردادبه،  -

 م ایعات و انتشارات ثاریخی میراث ملل.

، بااغ نلار  یژوهشای   ، ثرجمۀ مریم ایسادات منصوری، فصلنامه علمای «منلر، مکان، ثاریخ»، 3132اُگوستین، برک،  -
 .30ا33، 3132سال ینجم، بهار و ثابستان 

 .32ا1، سال دوم، شمارۀ چهارم، باغ نلریژوهشی  ی، فصلنامه علم« باد ثبریا باغ صاحب»، 3133بانی مسعود، امیر،  -

 ایمللای  باین  ماهناماۀ  ؛سابا  ییاام ، «GIAHSجایگاه میراث کشااوریی ایاران در طارح    »، 3131بذرافشان، مهسا،  -
 .23ا22، 3131 ثیر خردادا ،33۵ شمارۀ رسانی، اطال  و ثحلیلی یژوهشی،  مویشی،

 ایمللای  باین  ماهناماۀ  ؛سابا  ییاام ، «ا محایط  ای ثواین در راب ۀ انسانمنلر ساثویاما: ایگویی »، 3131بهبودی، یهرا،  -
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 .16ا13، 3131 ثیر ا خرداد ،33۵ شمارۀ رسانی، اطال  و ثحلیلی یژوهشی،  مویشی،
فرهنگای کشاور    ، نشار ساایمان میاراث   استحکامات دفاعی در ایران دوره اسالمی، 3112یایوکی طرودی، ناصر،  -

  مویش.)یژوهشگاه(، معاونت معرفی و 

عنوان ناظر سریمین: نگاهی به مفهوم نلاارت و رسایدگی در    کشاوری به»، 3131یرهیای راد،  رمین، و  نوشا کیا،  -
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 .33ا3، 3131 ثیر ا خرداد
، ثرجماۀ کاریم کشااوری،    کشاوریی و مناسبات ارضی در ایران عهاد مغاول  ، 31۵2 ی روشفسکی، ایلیایاویوویچ، -
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 ؛سابا  ییاام ، «ایمللای حاامی منلار کشااوریی     ها و نهادهای بین مروری بر سایمان»، 3131جمایی، فریماه سادات،  -
 .26ا33، 3131 ثیر ا خرداد ،33۵ شمارۀ رسانی، اطال  و ثحلیلی یژوهشی،  مویشی، ایمللی بین ماهنامۀ

 رهنگی.های ف ، ثهران: دفتر یژوهشقنات در ایران، 3136حائری، محمدرضا،  -

شناخت ساختار کایبدی قلعۀ روستای خورانق باا رویکارد ثر یریاذیری ای    »، 3132حناچی، ییروی، و فهیمه  رمان،  -
 .36ا6۵، 3، شمارۀ م ایعات معماری ایران، فصلنامۀ «ایگوهای رفتاری

ن قۀ شاهداد در  اهمیت قال  و استحکامات دورۀ قاجار م»، 3131حیدری باباکمال، یداهلل، و محمدابراهیم یارعی،  -
، دورۀ 6، شامارۀ  33۵، شناسی ایاران  های باستان یژوهش، نشریۀ «برقراری امنیت اجتماعی حاشیۀ غربی کویر یوت

 .233ا33۵چهارم، 

، «گیاری بااغ ایرانای    نقدی بر فرضیۀ ایگاوی چهاربااغ در شاکل   »، 3133حیدرنتاج، وحید، و سید امیر منصوری،  -
 .10ا32، 3133 یمستان و یاییا ششم، سال دوایده، شمارۀ، باغ نلرنشریۀ 

 نامه، میسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ثهران. ، یغت3122اکبر،  دهخدا، علی -

 ، ثهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.فرهنگ فارسی عمید، 3161عمید، حسین،  -

 ؛سابا  ییاام ، «یعات طب باا  در هماهنگی انسانی جامعۀ ثکامل بایثابی ای کشاوریی؛ میراث»، 3131افکن، یرویا،  کوه -
 .32ا32، 3131 ثیر ا خرداد ،33۵ شمارۀ رسانی، اطال  و ثحلیلی یژوهشی،  مویشی، ایمللی بین ماهنامۀ

 ، نشر بهااد، ثهران.فرهنگ فارسی معین، 3133معین، محمد،  -

ایاداری  های می ر بار ارثقاای نقاش منلار در ی     ثبیین و ارییابی مییفه»، 3133منصوری، سید امیر، و امین حبیبی،  -
، 3133 یمساتان  و هفاتم، یااییا   سال یاناده، شمارۀ، باغ نلر، نشریۀ «محیط بررسی موردی رودخانۀ خشک شیرای

 .23ا61

 ، ثهران: انتشارات میسسه م ایعات و ثحقیقات اجتماعی.ثاریخ اجتماعی کاشان، 313۵نراقی، حسن،  -
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