
 

 



 

 

 



 

 

 



 
 *یآباد مشهدی نوش مدمح

  

 چکیده

های اخیر از ترکیب دو شهر آران و بیددگل تکدلیل    شهر آران و بیدگل واقع در شهرستانی بدین نام، در دهه

ها پیش مرکز مهم جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی در منطقۀ کاشان بددده اسدت. رد    شده است. این شهر از قرن

تدان در منابع قرون اولیۀ اسالمی همچددن   های وابسته به آن مانند آبادی هراسلان را می شهر و ملانپای این 

یافت. قصیدۀ ندنیه راوندی نیز اطالعاتی از این شهر در دورۀ سلجدقی  ذکر  اخبار اصفهان کتاب و تاریخ قم

اشاره شده اسدت. در دورۀ صدفدی،   دهد. در منابع دورۀ ایلخانی نیز به آبادی بیدگل و هراسلان  به دست می

ای برخدردار بدده و در آن هزاران کارگاه شعربافی مکدود  بده    آران و بیدگل از رونق و اعتبار قابل مالحظه

آیدد.   به دست می این دوره آیینی های دورۀ صفدی و اسناد کار بدده است. اهمیت این شهر از برخی سفرنامه

است. وضدعیت   آمدهشرح احدا  مالعلی آرانی  دورۀ زندیه از رسالۀ در بیدگل و آران از همچنین تصدیری

و  کاشدان  بلدکدا   و بلده کیفیت ضرابی، کتابچۀ کاشان تاریختدان از  این شهر در دوران قاجاری را نیز می

به دست آورد. درمجمدع، این مقاله تالشدی اسدت آغدازین     بیدگل قصبۀ جورافیای در چراغانکتاب جالب 

 دیت تاریخی شهر آران و بیدگل.برای یافتن ه

 آران و بیدگل، هراسلان، تاریخ، منابع تاریخی. ها: کلیدواژه
                                                           

 mmn5135@kashanu.ac.irاستادیار دانشگاه کاشان/  *

 (۹۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ یازده پژوهش
 ۵۵د۳۳، ص۹۳۱۶ستان پاییز و زم
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 مقدمه
دور در  منطقۀ  کاشۀان اسۀه کۀ  از گ شۀت      شهر آران و بیدگل متشکل از دو آبادی قدیمی در 

نزدیکۀی و ننیۀدگی    ط واسۀ  ایۀ  دو آبۀادی بۀ     ،هۀای اییۀر   در دهۀ  . همسایگی هم قرار دارند

 ب  شهر آران و بیدگل و مرکز شهرستان آران و بیدگل نبدیل شد.  ،ییجغرافیا

نۀدر    شۀده اسۀه، بۀ      آنچ  ناکنون راجع ب  ناریخ و جغرافیا و فرهنگ آران و بیدگل نوشت 

دهۀد. تتۀی بریۀی اطالعۀا       یاب و درسه از وضعیه ناریخی آن بۀ  دسۀه مۀی    اطالعا  نازه

گرفتۀ    اندازد. یکی از یطاهای صور  اشتباه می واننده را ب شود، ی باره ارائ  می نادرستی ک  درای 

کۀ  بریۀی    یبری از ناریخ و جغرافیاسه. چنۀان  در ای  باب نیز یطای لفظی اسه ک  منشأ آن بی

آنچ  راجع ب  ناریخ و جغرافیای منطق  ارّان )آران( یعنی منطق  آذربایجان در شمال شۀرقی ایۀران   

بۀاره بۀ  چشۀم     انۀد. آسۀید دیگۀری کۀ  درایۀ       کاشان اشتباه گرفتۀ  آمده اسه، با نام آران منطق  

های محلی اسه ک   یورد، گزینش یا نادیده گرفت  منابع و بعضاً دستکاری آن ب  انگیزۀ رقابه می

یۀورد  از   وبیش ب  چشم مۀی  برای پژوهشگر امری ناپسند اسه، اما دریصوص آران و بیدگل کم

شۀده نیۀز    های مربۀو  مطۀر     ن و بنای اولی  بریی از زیارنگاهجمل  آنچ  دربارۀ نسبه امامزادگا

 متکی بر هیچ سند یا نشان  ناریخی نیسه.

 یۀا  اثۀر  آن در و اسه بعد ب  دورۀ صفوی از ،شهر دایل در موجود شواهد و اسناد در واقع

 گرچۀ  . کۀرد  منسوب صفوی از پیش دوران ب  بتوان را آن قاطعیه با ک  شود نمی یافه سندی

 آن محۀ   و ادعا وسقم صحه بررسی ب  نوبه وقتی ،شود می مطر  زیادی ادعاهای باره ای در

با ای  اوصاف ای  امکان منتفی نیسۀه کۀ  در    .دنده می دسه از را یود اعتبار ها داده ،شود می

 اسنادی پیش از صفوی  در دایل بافه یافه شود.   ،آینده

بۀر آن   ،و بیدگل در منابع نۀاریخی اسۀه   جوی شهر آرانو ای  مقال  ک  گام آغازی  جسه

اسه ک  اطالعانی مبتنی بر اسناد موجود ارائ  دهد. همچنی  سعی شده اسه ک  در مواجه  بۀا  

بر آن نأکید و اگر  ،تزم و اتتیا  را از دسه نداده و آنجا ک  سندی موثق اسه ،اسناد و قرای 

 از عبار  ت ف نشود. در د اتتماله، قیهایی هم در بریی موضوعا  یافه شد قرای  و نشان 

  دور از نحقیۀق علمۀی اسۀه    ،گرفت  و عبور از آن شده ک  نادیده  جاهایی نیز اتتماالنی مطر 

هۀا افکنۀده و    هۀای آینۀده و یۀا نۀالن آینۀدگان نۀوری بۀر ایۀ  نۀاریکی         وجو جسۀه باشد ک  

 ۀویۀژه دربۀار   ب  ،صفوی ناریخ ای  شهر در پیش از دورۀ ۀوسقم آن را روش  کند. دربار صحه

رو هستیم.   با فقر شدید منابع روب ۀ  های منطق  وبیش مانند بسیاری از شهرها و آبادی کم ۀ  آران



 بیدگل البت  اوضاع کمی متفاو  اسه.   یصوصدر

اسه. لۀ ا در بحۀا از    منطق  کاشانشهر آران و بیدگل واقع در شهرستان آران و بیدگل و 

شناسۀی در یۀ     باسۀتان  نحقیقا باشیم.  منطق  کاشانراغ ناریخ باید ابتدا ب  س ،ناریخ ای  شهر

منطقۀ   سنگی و نوسۀنگی در   ، میانسنگی تقرارهای انسانی از دوران پارین اییر تاکی از اس ده 

 (2۶3ۀ252 :2831 بیگلری)اسه  کاشان

 ۀغربی دشه کاشان باعا جلد جوامۀع شۀکارورز دور   های متعدد در تاشی  وجود چشم 

ننۀگ یۀزاح تۀاکی از     های فی  کوچۀ  و اتتمۀاالً   ب  ای  منطق  شده اسه. یافت  یسنگ پارین 

میۀانی در ایۀ  منطقۀ  اسۀه.      سۀنگی  پارین سنگی قدیم یا اوایل  وجود استقرارهای اوایر پارین 

  اییۀر در منطقۀ  از جملۀ  شناسۀایی یۀ  الیۀ       سۀال  کشفیا  چند کافی نیستند، ها یافت  گرچ 

ۀ قدیم( در نیاسۀر کاشۀان کۀ  در کنۀار     سنگ یها انسان ب  مربو  رهایقراری موستری )ابزاتاس

از مصنوعا  سۀنگی موسۀتری   ای   ننی واقع شده و همی  طور کشف مجموعروانر ی  چشم 

 منطقۀ   در میۀانی سۀنگی   جوامۀع پارینۀ    ی بر ای  نظر اسه ک  قطعاً، نأییددر نزدیکی اریسمان

دهد ک  در  جدید سفیدآب نشان می سنگی پارین   ، وجود محوط. از سوی دیگراند ت تضور داش

هۀای شۀکارگران در کنۀار     ای  الگوی استقراری نداوم یافت  و اردوگۀاه  اتتماالًم کور نیز  دورۀ

آبگیرها  دنآوروجود ب  با اتتماالًها  شده اسه. همچنی  ای  چشم  ننی برپا میاورهای نر چشم 

 .(251همان: ) ی متنوع شده اسهبوم مناسد گیاهی و جانور باعا ایجاد زیسه

هۀای   اولۀی  کۀاون   هۀای سۀیل  اسۀه.    کاشۀان نهۀ     نری  اثر پیش از ناریخ منطقۀ  اما مهم

صۀور    2821های شۀمالی و جنۀوبی سۀیل  نوسۀر گیرشۀم  در سۀال        شناسی در نه  باستان

 اولۀی  نجۀارب   روستانشۀینی نۀا  های  اولی  صور  زندگی انسانی از،  پ یرفه ک  بر اساس آن

امتۀداد داشۀت    در سۀیل   هۀزارۀ اول پۀیش از مۀیالد      ششم نا نیم ۀو از تدود هزار نشینیهرش

چهارم پۀیش   ۀدهد ک  از هزار نشان میدر اریسمان نطنز  شناسی همچنی  کشفیا  باستان اسه.

های ذوب مس ب  وسۀعه چهۀل هکتۀار وجۀود داشۀت        شهری صنعتی مملو از کارگاه ،از میالد

ف کاشان، آثار متعددی یافۀه شۀده کۀ  امتۀداد تیۀا  انسۀانی در منطقۀ ،        در مناطق مختل اسه.

 (.  2835کند )تیدری و سارویانی،  از آن را نأیید می زمان با سیل  و پس  هم

 در نوسۀنگی  دورۀ نۀاریخی  آثۀار  کشف ،شود می مربو  بیدگل و آران شهرستان ب  آنچ  اما

های اییر نوسر گروهۀی   ک  در سال اسه آباد نون آباد دشه رتمه در شهرستان قبرستان  نه

 هیئۀه  کۀاون  بۀر  بنۀا  .رج فاضۀلی صۀور  گرفتۀ  اسۀه    سۀتی ایۀ  شناسۀان بۀ  سرپر   از باستان
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 مناطق از یکی باید را منطق  ای  ،انسانی آثار دیگر و وانافر سنگی اشیاء وجود و شناسی باستان

 مۀیالد  از پۀیش  ششۀم  رۀهۀزا  و نوسنگی عصر ب  ،آن در تیا  ناریخ ک  شمرد باستانی دیرین 

های ناریخ متعۀدد   وجود نه  همچنی  .(2833)فاضلی،  درس می سیل  شمالی نه  از نر پیش کمی

آبۀاد در قسۀمه    هۀای کهریۀز و مۀرزن    همانند نهۀ   ، آران و بیدگل واقع در منطق  کویری شهرستان

مه نۀاریخی  ( گویۀای قۀد  211ۀ33: 2831آبادی،  شمال غربی از دورۀ ساسانی نیز )مشهدی نون

کۀ  بازمانۀده از    های اییر در منطق  هراسکان و پیدا شدن پای  آنشدان ای  شهرستان اسه. تفاری

ای اتتماالً از دورۀ ساسانی و قرون اولی  اسالمی اسه، نشان از وجود شهرنشینی در آران  آنشکده

 (.31ۀ13 :2831و بیدگل اسه )جاوری، 

 اشۀارۀ  کۀ   منبعۀی  نۀاکنون  کۀ   نۀوان گفۀه   مۀی  جرئه ب  اسالم، از پیش ناریخی منابعۀ دربار

 بۀ   کۀ   منۀابعی  عمۀده . شناسایی نشۀده اسۀه   کرده باشد، کاشان تتی و آران شهر نام ب  صریحی

 هجۀری  آغۀازی   قۀرون  محلۀی  های ناریخ یا ناریخی جغرافیای منابع اند، کرده اشاره  منطق  کاشان

 بۀ   کۀ   نیۀز  منابعی در. دارد یا مالتظ   قابل ارزن چهارم سدۀ از قم ناریخ میان، ای  در ک  اسه

 کۀ   اند نموده اصفهان منطق  عجاید از ذکری اند، کرده  اشاره اصفهان های منطق  و ویژگی محدثان

  اسه. هراسکان آبادی عجاید ب  مربو  شود، می مربو  بیدگل و آران شهر ب  آنچ  در

                            از شهرسۀتان آران و بیۀدگل         نقط       س                             مت  ناریخی دورۀ اسالمی ک  ب       ی  نر   ی م ی  قد       همچنی  

          هۀای راه                                                         از اب  رسۀت  اصۀفهانی اسۀه کۀ  در ذکۀر منزلگۀاه               النفیس        االعالح                 اشاره دارد، کتاب 

         آبۀاد و                          هۀای ابۀروز و انۀون                     نرنید ب  منزلگاه                                                  باستانی ری ۀ اصفهان بعد از منزل باد )بادرود( ب  

                                 ً   ک  منزل انوشاباد کجاسه اما اتتمۀاالً               (. مسلم اسه   28۶  :     28۶5      رست ،                           ورازآبان اشاره دارد )اب 

         ِ ّ       های دور شِقّ )بخش(           از گ شت           ناریخ قم                                                     منزل ابروز ک  قبل از منزل انوشاباد واقع و بنا بر قول 

                              (، بایۀد همۀی  ابوزیۀدآباد      51  :     2835                                   بندی کوره )شهرستان( بوده اسه )قمی،             نری  نقسیم      عمده

                         هۀا در فرهنۀگ ایرانۀی                               بر با ناهید ایۀزد چشۀم                لحاظ لغوی برا                                   کنونی باشد. ورازآبان نیز ۀ ک  ب  

                                            ای بۀ  همۀی  نۀام واقۀع در دشۀه کۀویر                           آباد در کنار مزرع               ً                     اسه ۀ اتتماالً با نه  باستانی مرزن 

  . (  52   و    18  :     2813       آبادی،      نون       مشهدی )                       شهرستان قابل نطبیق اسه 

                                     . آران و بیدگل در منابع پیش از صفوی ۱

   قم       تاریخ    در       بیدگل   و        . آران ۱ . ۱

   و      آران          دربۀارۀ          قیمتۀی     ذی           اطالعۀانی       اسه،       ایران      محلی       ناریخ       منابع      نری      مهم    از    ک     قم       ناریخ     اما

   و                 آران، هراسۀکان       ویژه    ب        منطق      ای      های       آبادی         از بریی       کتاب،     ای     در  .    دهد    می     دسه    ب        بیدگل



   ل      بیۀدگ       همان      باید    ک    «    هلیل »      آبادی     از      نام،    س      ای      نام      کنار    در        همچنی   .    اسه         یاد شده      آباد     نون

     داد.        یواهیم       نوضیح    آن        دربارۀ    ک      شده      برده     نام       باشد،      فعلی

      اسه:       آمده       منطق       چهار     ای        نسمی      وج         دربارۀ

   و      شۀد       غالد     شهر       ایران    بر    ک             اسه، آنگاه      کرده     بنا   ُ     نُرک ۀ    َ ِ مَلِ              افراسیاب ۀ     را    آن  :        هراسکان »

      کرد.      غلب      برو

  .   اسه      کرده     بنا    را    آن       قاسان    ب       هلیل  :     هلیل

 .   اسه      کرده     بنا       قاسان    ب    ن   آرا    را    آن  :     آران

              بگ شۀه، بۀ           ناتیه      ب ان        اکاسره    از     یکی    ک        کردند     نام      ب ی     آن     بهر    از    را     دی      ای   :         انوشاباد

     بنا      دیهی        ب انجا    نا              یافه، بفرمود     یون    را      موضع   و      چشم          آمد، آن      فرود        آنجاسه       ای ک       چشم 

   (.   111  و    2  11  :     2835     قمی،  )  «      کردند     نام          انوشاباد   و        نهادند

        میۀان       بۀ          ذکۀری    «      ویگۀل  »   و  «      ویدگل »     چون        مشابهی   ی  ها     نام    با       بیدگل    از    قم   خ    ناری    در      گرچ 

    را       نظۀر        ایۀ      ک         اسنادی    از                فعلی باشد. یکی            همی  بیدگل           باید هلیل           دالیلی چند         اسه، ب         نیامده

       دیگری       منابع    از   ،  قم       ناریخ    جز       ً   ظاهراً ب     ک      اسه       ضرابی       کالنتر       کاشان       ناریخ      کتاب      کند،    می       نأیید

   و      بوده      بلبل     اصل    از       بیدگل »  :      نویسد    می       بیدگل       نسمی      وج         دربارۀ            اسه. ضرابی    ده  بو     مند      بهره     نیز

   (.   218   :    285۶       ضرابی،  )  «    اسه       نهاده     بنا    را    آن       قاسان    ب       سلیل

         کاشۀان        ناریخ    در       اینک       ، جز  قم       ناریخ    در       بیدگل       نسمی      وج     با     اسه       نطبیق      قابل       عبار      ای 
        اتتمال  .    اسه       معمول   « س »   ب    «   هۀ »       نبدیل    ی،     ایران     که    ی  ها      زبان    در    ک       آمده            هلیل، سلیل     جای    ب 

        جۀدای     ک        داشت         دسترسی    قم       ناریخ       ای از      نسخ     ب        کاشان       ناریخ         نویسندۀ       ضرابی       کالنتر    ک       دارد

       ایۀ           دیگۀری         منبۀع      هیچ    در    ک      اسه    آن    در    وی     قول       اهمیه  .    اسه       کنونی     شدۀ       نصحیح      نسخ     از

             هۀای کوچۀ                       ز مزارع و آبۀادی                ک  نام بسیاری ا          ناریخ قم   در            ب  هر تال  .     ندارد      وجود       صراته

                                               نواند از آبۀادی مهمۀی کۀ  در اسۀناد تۀدود                                          ظاهر نشانی ناریخی ندارند آمده، نمی             منطق  ک  ب 

                    ای ب  نام آن نباشد.                                        یکصد سال بعد از آن نام برده شده، اشاره

                             کند، ای  اسه ک  در دو فقۀره                                                            نکت  دیگر ک  ای  ادعا را ک  هلیل همان بیدگل اسه نقویه می

              کاشان، ایۀ               رستاح )بخش(     های           نام آبادی     ذکر    در    هم   و       نسمی      وج     در         یعنی هم          ناریخ قم   ت      از م

       قمۀی،   )       انۀد        شۀده        ذکۀر       هۀم             ب  دنبۀال        آباد،     نون   و                     هراسکان، هلیل، آران      یعنی              های چهارگان        آبادی

   (.   855   و     821  :     2835

         اوایۀل         همۀان     از         بیۀدگل    و      آران       شۀهر     ک      دهد    می      نشان    قم       ناریخ    در                     آران و هلیل )بیدگل(     ذکر
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                        عنوان یکی از مزارع یۀا                ، از وشاد ب         ناریخ قم          همچنی  در   .   اسه      بوده       مسکون   و      آباد        اسالمی،      دورۀ

                                                                                های رستاح کاشان اشاره شده ک  قابل نطبیق با محل  قدیمی وشاد در آران و بیدگل اسه.       آبادی

      اسالمی       اولیۀ      قرون       منابع    در           . هراسکان ۲ . ۱

  .      اسۀه         واقۀع            هراسۀکان           کهنسۀال    و           باسۀتانی         شۀگفه          آبۀادی         بیدگل،   و      آران      شهری        محدودۀ    در

   و     مهم       بسیار       آبادی     ای     ب       شهر،        ناریخی     پای    رد      وجوی     جسه    در    ک        نماید    می          رو ضروری       ازای 

 .        بهردازیم          برداشت ،    آن       مستور    رخ    از      نقاب        شنایتی        باستان   ی  ها       پژوهش     نیز       اکنون    ک         ناریخی

    از             جغرافیۀایی        کهۀ           منۀابع     در      کۀ         اسۀه          اسۀالمی       دورۀ       اوایل     های       آبادی      جمل     از         هراسکان

     هۀا         ویژگی     ای     ب     آن    در    ک        کتابی       اولی         موجود،       مدارک      اساس    بر  .    اسه     شده     یاد    آن   ی  ها       شگفتی

         چهۀارم        سۀدۀ           محۀدثان     از        ابوشیخ       نوشت        علیها        واردی    و         باصبهان          المحدثی        طبقا       شده،       اشاره

                        نرجمۀ  اتۀوال علمۀای                موضۀوع آن            پیداسۀه،         کتۀاب      نام    از         گون  ک            گرچ  همان  .    اسه      هجری

                    جغرافیۀای منطقۀ             دربۀارۀ       کۀ          کتۀاب        ایۀ             مقۀدمانی      بخش    در          اسه، اما        اصفهان       منطق       تدیا

         آبۀادی         جملۀ        و از         کاشۀان     آن       نبۀع       بۀ     و        اصفهان                 جغرافیایی منطق    ی  ها       شگفتی    از     اسه        اصفهان

    . (  81  و     88   ح:     2113                  ابوالشیخ اصفهانی،  )                     سخ  ب  میان آمده اسه          هراسکان      شگفه

         ایبۀار        ذکۀر       کتاب    در      جمل     از      اسه،      آمده       روایه      همان     نیز     دسه      همی     از      یگری د       منابع    در

      اسۀه         آورده     یود       استاد     قول    از    را       روایه      همان    ک          ابوشیخ،       شاگرد          اصفهانی،      ُ   ابونُعیم    از        اصفهان

    را           هراسۀکان        روایه       نلخیص       اندکی    با    ک        دیگری      کتاب   . (   21۶ و     215  :     2813                 ابونعیم اصفهانی،  )

      بۀ              هجری، تسی      113     سال    در    ک      اسه      پنجم     سدۀ    از         مافرویی     هان   اصف       محاس       کتاب        آورده،

   ای         یالصۀ        کۀ         دیگری         (. منبع   233   :    2813         مافرویی،  )    اسه       کرده       نرجم        فارسی    ب      آوی      محمد

   از           اقۀالیم        معرفة    فی          التقاسیم      اتس              آورده، کتاب       آبادی     ای      نام     ذکر      بدون    را         هراسکان       ویژگی    از

      بۀا          کاشۀان           نزدیکۀی     در  (   ای        قلعۀ   )   دژی    از   ها        شگفتی     بخش           اسه ک  در   َ    مَقدسی      محمد    ب       اتمد

    (.   538  :     28۶2               دارد )مقدسۀی            هراسۀکان       بۀ           اشۀاره       ً   قطعۀاً       کۀ         کنۀد     می     یاد         هراسکان     های       ویژگی

                       شمرد شبی  آنچ  منۀابع                هایی را برمی                  های اصفهان ویژگی                                 همچنی  اسه اب  رست  ک  در شگفتی

  . (   233  :     28۶5       رست ،     اب  )    اند                                قدیم اصفهان برای هراسکان آورده

    در   «         هراسۀکان       قری         سرنوشه »       عنوان       ای با       مقال       صالح        الهیار       مرتوم       شمسی،      2881     سال    در

     ای         نقریبی      تدود                   مافرویی، در نخمی        روایه    ب        اشاره     ضم      آن،    در    ک      کرد       منتشر      یغما      مجل 

      بۀ         امۀا          گرفۀه،        نظۀر     در         افۀروز        دشۀه    و       فۀی       بی     را         هراسکان      قری          وی مکان  .     نمود     سعی      قری 

                               افروز هیچ راهۀی بۀ  ریگۀزار                          نمود  زیرا منطق  دشه       اذعان     نیز     یود     نظر    در       موجود   ی ا ه       نناقض



                                                                                     ندارد، در تالی ک  در منابع ناریخی اشاره شده ک  هراسکان در محاصرۀ ریگزار اسه. در واقع 

        صۀالح،   )                          افروز فعلی مطابقۀه کنۀد                                                         یطای الهیار ای  بود ک  سعی داشه ناتی  ابروز را با دشه

      . (  ۶1 ۀ  ۶5  :     2881

         مرتۀوم           دیۀدگاه      نقد     ضم      شد،             آبادی منتشر              از مشهدی نون      اییر     های     سال    در    ک     ای       مقال     در

    در        قریۀ         ایۀ         محۀل           میۀدانی            نحقیقۀا     و           جغرافیایی   و        ناریخی       قرای    و       شواهد    ب           با ،نوج       صالح

         محوطۀ   »       نۀام       بۀا       نۀر        پۀیش    و       شۀده          انجۀام     آن    در     نیز        شنایتی        باستان     های      کاون        امروزه       ای ک        منطق 

         مباتۀا        ایۀ    .     شۀد       داده                اسۀه، نشۀخیص           رسۀیده      ثبه    ب    «     بیدگل   و      آران           ِ مختارآبادِ     دشه     انی    باست

         آبۀادی،                         نیسه )ن : مشهدی نۀون     آن       نکرار    ب        نیازی       اکنون   و          گفت  شده      دیگر      جایی    در       نفصیل    ب 

2835    ) .  

          محاصۀرۀ     در       آبادی     ای        اینک       وجود           اسه ک  با    آن    ب        منابع     ای             هراسکان در     مهم       ویژگی     اما

        ینۀدح     در     یاک      مشتی     کسی     اگر   و     شود     نمی    آن      وارد    ش       دان     ی      تتی       دارد،      قرار    ش      های     نه 

       نیۀز          امۀروز           ویژگۀی،        ایۀ    .      کنۀد       مۀی         یۀارج         ینۀدح     از    را     یاک     ای      باد        بریزد،                دور تصار آبادی

      شۀ         هۀای        نهۀ            محاصۀرۀ     در      کۀ           بینۀیم     می    را    یی  ها      قلع           بازماندۀ    ما   و     اسه      رؤیه      قابل       روشنی    ب 

  .    رود       نمۀی         قلعۀ          دایۀل       بۀ        شۀ         گ رد،    می       وضعیه     ای     از     سال      هزار    از     بیش    ک        اکنون   و       هستند

     وزن       جهۀه    و   ها       قلع      ای        مانند       دایره      سایه    ب        مربو    و      دارد      علمی        نوجیهی       ویژگی     ای       ً قطعاً

       منطق        طبیعی     های       ویژگی       شنایه    با         هراسکان          سازندگان       دیگر،      بیان    ب   .    اسه       منطق      ای         بادهای

        اسۀه،           اتتمۀال       یۀ         ایۀ          گرچۀ    .    اند     شده       مشغول       آبادی     ای       سایه    ب      آن،       نحلیل   و         ارزیابی   و

   و           هراسۀکان             جغرافیۀای    و                  بادهۀا، هندسۀ            انۀواع        جهۀه        بۀی           رابطۀ      ب        علمی،      طریق    ب       نوان    می

  .   برد    پی   ها     ش           هزارسال       هجوم    در    آن        مصونیه

       راوندی       دیوان    در   «         قری الرمل »        بیدگل و    و        . آران ۳ . ۱

         دیۀوان         دهۀد،       مۀی             بۀ  دسۀه                   منطقۀ  کاشۀان       های     ادی  آب   و       بیدگل   و      آران    از      نامی    ک        دیگری      منبع

      کۀ              ای طۀوالنی          قصۀیده        ضۀم      وی  .                                       از عالمان و ادیبان دورۀ سۀلجوقی اسۀه          راوندی          ابوالرضا

     ای     در    ک        آبادی     چهل         اسه، از      هجری     581     سال    در       کاشان    ب        سلجوح     مل       هجوم    آن       موضوع

             هۀای ایۀ            آبۀادی         دیگۀر    و           هراسۀکان       جمل          اسه  از      کرده     یاد     اند       گرفت       قرار      غار       مورد      هجوم

              همۀی  طۀور     و         هسۀتند       آران        محۀال         اکنون    ک    «    آباد      قاسم »   و   «    آباد      مهدی »  ،  «     بیدگل »       مانند       منطق 

  . (  35  و     31   :    2881        راوندی،  )    اسه      شده      واقع    ها    آن    از     کمی       فاصل     با    ک    «    آباد      انون »

    رۀ              سۀلجوح دربۀا                        آباد نوسر سهاه ملۀ                             پس از اشاره ب  ویرانی نون        راوندی        قصیده،     ای     در
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     اسه:       آورده       بیدگل   و         هراسکان    ب       هجوم

  «      العانی        العناء     نزل       بویگل   و       نابها    ما       فالنسل         هراسکان   و »

  2                                                 نشدنی کردند و بر بیدگل نیز گویی ع اب سخه نازل شد.                              آنگاه در هراسکان کاری فرامون

     بۀر         بنۀا    « ُ      اُرمۀوی         محۀد   »         مرتۀوم    ،       دیۀوان         مصۀحح     ک      اسه     ای       باره       درای       نأمل      قابل      نکت 

        وجۀود        شۀعر        اصۀل     در    ک    «     ویدگل »      کلم      جای    ب     را   «    ویگل »            دارد، کلم         پاورقی    در     ک        نصریحی

   (.  31      همان:  )     اسه              داشت ، آورده

         هسۀتند       آران      محال      جزء       اکنون    ک         مناطقی    ب            نشده، اما     یاد       صراته    ب       آران    از     شعر     ای     در

     اسه:     شده       اشاره

                ممطۀۀۀوره        غۀۀۀد             مهۀۀۀدآباد   و »

 

           التهتۀۀان         دائۀۀم         بۀۀاوطف        مۀۀنهم 

           ّ ً    لمّۀۀۀ ً    ّ      الّمۀۀۀوا         آبۀۀۀاد       سۀۀۀم   بقا   و 

 

  «         القۀدمان          تصۀنها       مۀ         لهۀا     ّ زلّه 

                                آباد چنان یورشی بردند ک  قلعۀ                                       ( بارانی از ع اب باریدند و ب  قاسم 1    آباد                  در مهدآباد )مهدی 

                 که  آن نابود شد.

    را          ریگۀزار           روستاهای      یعنی        الرمل،     قری        مهاجم،         نیروهای    ک      کند    می       اشاره        راوندی        ادام ،    در

       کردند:     نرک

    نری   ال      تصی    «     الرمل   ُ  قُری »     کوا  نر

   

 

          القیعۀۀان       علۀۀی         النمۀۀل       قۀۀری    ّ االّ 

                                                                                     روستای محکم شنزار را در تالی ویران و نرک کردند ک  گویی جز وادی مورچگان را بۀر سۀطح    » 

   «     بینی.             ناهموار نمی

           اعتبۀاری       بۀی         گمۀان            راونۀدی،        دیوان      مصحح       ارموی      محد         کجاسه،       الرمل     قری       اینک         دربارۀ

       جۀای       بۀ      وی           پیشۀنهاد   .    اسه       داشت       بیان       ادام     در    را     یود       نردید     نیز     یود    ک      نان چ  .    اسه      کرده      مطر 

     ً   قۀبالً       کۀ         اسۀه      دور         بسۀیار    ی    هۀا            کوهسۀتان     در        واقۀع            روسۀتایی         ارمۀ        یۀا    «      آرمۀ   »          الرمۀل،      قری

    در      واقع     های       آبادی    ب        اشاره      باید       الرمل     قری    ک      اسه      مسلم           کرده، اما       ویران    را        آنجاها       سلجوح     مل 

    از      پۀس      ً اوالً        زیۀرا        باشد        بیدگل   و      آران     شهر        بیشتر،        اتتمال    ب    و       بیدگل   و     ران آ         شهرستان      فعلی     محل

          راونۀدی                                                      آبۀاد بۀ  قۀری الرمۀل اشۀاره شۀده و از طرفۀی               قاسۀم    و      آباد                      هراسکان، بیدگل، مهدی     ذکر

        تسۀاب       بۀ        آران        محۀال       جزء       اکنون    ها    آن    از      بریی    ک        آران        اطراف     های       آبادی    ب        اشاره     رغم     علی

    از   ،    قۀم          نۀاریخ          ماننۀد         قبلۀی      مهم           جغرافیایی       منابع    در     چون      ً طبعاً  .    اسه       نکرده      شاره ا      آران    ب        آیند،    می

          اتتمۀال        چنۀد         بۀاره          درایۀ    .      کۀرد          انکۀار       دوره     ای     در    را      آران      وجود       نباید      شده،      برده     نام   «    آران      قری  »

         منظۀور        اینک      دوم      اسه      شده        اشتباه          ، عبارنی     دیوان       نصحیح   و        استناخ     کار    در       اینک      اول       دارد:      وجود



        مصۀحح       کۀ          چنۀان    و       اسۀه         آنۀان        جۀزء      نیز      آران    ک       باشد           روستاهایی       ای از        مجموع         الرمل،    ری ق    از

  .    باشد      کرده         استفاده   «     الرمل     قری »           النمل، از     قری        موازن    و     سجع      برای        راوندی       کرده،       اشاره

       ربۀر       بۀی         گمۀان        امۀا   .      اسۀه           نیامۀده       آران    از      نامی       قصیده     ای     در      ظاهر       برتسد       صور ،    هر    در

         الرمۀل        قۀری       واژۀ         مصۀحح،        زعۀم       بۀ         اگۀر   .      شۀود           رهنمۀون          ای جالد      نکت     ب     را    ما       نواند    می      مصحح

    را          اتتمۀال      ای       نوان    می          بنابرای   .      نباشد      آران     ّ مصحّف     چرا       باشد،      آرم      ّ مصحّف   و      مخفف       نواند    می

 .   اسه     شده     ذکر       نونی        قصیدۀ    در     نیز      آران     نام    ک      کرد      مطر      نیز

        ایلخانی      دورۀ       منابع              و هراسکان در       بیدگل   و        . آران ۴ . ۱

          مصۀنفا            مجموعۀ        شده،       بیدگل   و         هراسکان    از      ذکری    آن    در    ک          ایلخانی      دورۀ    از       دیگری     مهم    بع  من
         سۀااال        بۀ          پاسۀخ     در       ای را        نامۀ              باباافضۀل      آن،    در    ک      اسه  (     هفتم     سدۀ )        کاشانی          باباافضل       فارسی

       نظۀر       بۀ         نام ،         محتویا     ب       نوج     با  .    اسه       نوشت    «        هراسکانی       الدی        منتجد »     نام    ب       شخصی       مکتوب

      اسۀه           داشۀت           سۀکونه            هراسۀکان     در         نامۀ ،           دریافۀه    و       نوشت        هنگام    در       الدی        منتجد    ک      رسد    می

   «        ویۀ گلی        صۀفی         قاضۀی  »        جۀواب     در       ای هم      نام        کتاب،     ای     در   . (   113 ۀ   121  :     28۶۶             مرقی کاشانی،  )

      بۀ     «     آبادی     نون      محمد       الدی      ناج      سعید     صدر »      برای        نعزیتی      نام    و  (    ۶۶3 ۀ   ۶۶۶       همان: ص   ( )      بیدگلی )

   (.   11۶      همان:  )    اسه      شده       ارسال      آباد     نون

        مهمۀی        اسناد    از     یکی  .      هستیم         هراسکان   و       بیدگل        اعتبار   و      رونق      شاهد        کماکان          ایلخانی،      دورۀ    در

      بۀ           معۀروف        کاشان            دارالسیادۀ      نام      وقف       یورد،        چشم می    ب                  بیدگل و هراسکان    ب        اشار     آن    در    ک 

    از        شۀده،           نوشۀت      ی     هجۀر      118     سال    ب     ک          کاشان            دارالسیادۀ      نام      وقف    در  .    اسه   «   دی     س       نام      وقف »

       اسۀه        شۀده      یاد       کاشان            دارالسیادۀ         موقوفا        عنوان    ب    «    آباد      مختص   و                بیدگل، هراسکان »      گان     س       قرای

    از       یکۀی       کۀ          آبۀاد         مخۀتص           امۀروز،       کۀ         دانیم    می   . (   111   و     118          ضمیم ، ص     بخش   :    285۶       ضرابی،  )

        آبۀاد         مخۀتص         بیدگل،       نوسع     از     قبل    نا    ک      دهد    می      نشان      نام      وقف     ای   .    اسه       بیدگل       قدیمی      محال 

        قریۀة    و           هراسۀکان         قریۀة    و         بیۀدگل         قریۀة         جمیۀع         عامۀا      وقف »     اسه:       بوده        مجزایی       آبادی     یود      برای

        غنیۀة          التوصیف   و         التحدید     ذکر    ع          مستغنیة        معروفة        مشهورة      هناک        الثالثة       القری   ۀ     ه ه   و          مختصاباد

         ضۀمیم ،         بخۀش    :    285۶         ضۀرابی،     « )         اهالیهۀا      بی         االسامی      به ه         لشهرنها         التعریف   و       الشر        زیادة    ع 

   (.   111 ۀ   118 ص

               دهۀد در ایۀ                                                                                سند مهمی نیز از دورۀ نیموری و قراقویونلوها در دسۀه اسۀه کۀ  نشۀان مۀی     

                                                                                                دوران، هراسکان رونق و اعتبار یۀود را از دسۀه داده و روسۀتایی بۀایر شۀده اسۀه. ایۀ  سۀند         

                                                            اسه ک  در ضم  اشاره ب  تۀدود موقوفۀا  ایۀ  مجموعۀ ، از           کاشان       عمادی        مجموع       نام      وقف
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       سۀال         تۀدود     در      کۀ        نام      وقف     ای      آیا   . (   512      همان:  )     اسه      کرده     یاد   «     بایره      قری  »       عنوان    ب       سکان   هرا

     کند؟    می       تکایه      شگفه      قری      ای      کار       پایان         اسه، از     شده        نوشت        هجری     33۶

       نۀوان         ً                                                                           دقیقاً معلوم نیسه ک  چرا هراسکان در ای  دوران نبدیل ب  آبادی بایر شده اسه، اما می

                                                                 ها ب  ای  آبادی و محصور شدن آن در میان ریگزارهای شۀ  و نۀابودی       ش                     اتتمال داد ک  هجوم

                        ها مجبور ب  نرک آبۀادی                                                            های کشاورزی اطراف آن، زندگی را برای ساکنان سخه کرده و آن      زمی 

     اند.         یود شده

    ای                                    قری  هراسکان انجام گرفه. بر پای               شناسی در تدود             های باستان                های اییر، کاون        در سال

             هۀای شۀهری                    ای بۀا ویژگۀی                                                   بیشتر در محوط  غربی صور  گرفت ، هراسکان محوطۀ         ها ک       کاون

                                           ای کونۀاه در دورۀ اسۀالمی، بۀا رهاسۀازی                                                      اسه ک  در دوران ساسانیان شکل گرفت  و پس از وقف 

                                                                                             شهر کهن  ساسانی، دوباره نوسع  یافت  و نا دوران سلجوقی و ایلخانی نیز رونۀق داشۀت  اسۀه. از    

                                           ای ساسانی اسه ک  ب  طر  چلیها و با مصۀالح             ها آنشکده                  آمده در ای  کاون     دسه               جمل  عناصر ب 

                                         اندود شده اسه. در میان ای  بنا پای  ستون            های آن گچ                   ً       ای بنا شده و بعداً از اره           صور  چین        گل ب 

                                 بری شده اسه، امۀا مجمۀر فلۀزی                      صور  گل لونوس گچ                                   گچی آنشدانی یافه شد ک  بدن  آن ب 

  ،     2831                                                                                آن بر میانۀ  پایۀ  گچۀی بۀر جۀای مانۀده، از میۀان رفتۀ  اسۀه )جۀاوری،                   ک  آثار          آنشدان 

                  مهر قری  هراسکان.                            انگیز دیگری در رازهای سرب                (: نکت  اعجاب  31 ۀ  35 ص

                                  . وضعیت آران و بیدگل در دورۀ صفوی ۲

                                                 . تصویری از وضعیت صنعت آران و بیدگل در دورۀ صفوی ۱ . ۲

       ویۀژه                                                ای  شهر، رونق فراوان صۀنعه منسۀوجا  و بۀ                                          اما یکی از نکا  بسیار مهم دربارۀ صنعه 

        اسۀه،       کرده      دیدن       کاشان    از      هجری      2151   سال    ب     ک        شاردن         سفرنام               بافی اسه. در             صنعه ابریشم

  .     دارد        شۀیوع     آن    در        بۀافی           ابریشۀم         صۀنعه    و      ماند    می      شهری    ب        دوران        در ای         شده ک        اشاره      آران    ب 

         انۀواع          بۀافت        بۀ            ابریشۀم          کۀارگر         هۀزار       شهر،       اطراف   ی  ها     دی     از     یکی    در      ننها »       نویسد:     می      باره       درای 

       شۀهر         فرسنگی    دو    در   و     شود    می        نامیده  (     آران )    رون   ها     ک       دی      ای   .      دارند        اشتغال         ابریشمی   ی  ها       پارچ 

  «     دارد       دلگشا   و      بزرگ     باغ      ششصد   و      یان       هزار    دو     رون  ها       دی    8 .     نماید    می      شهری       مانند     دور         اسه، از

   (.   581  :  1   : ج    2811        )شاردن، 

                                       شهر و تومۀ  آن کۀ  بسۀی زیبۀانر از      »       نویسد:                                 نی  دربارۀ شهر و توم  کاشان می         شاردن همچ

  «                                                                    هزاروپانصد یان ، چهل مسجد، س  مدرس  و دویسۀه بۀاب امۀامزاده دارد                    یود شهر اسه، شش

  . (   581     : 1        )همان، ج



                                          دهد کۀ  آران در آن دوران، جمعیۀه قابۀل                                                   مقایس  یانوار کاشان و توم  آن با آران نشان می

               هۀای فۀراوان                                              گوید در تۀد یۀ  شۀهر بۀوده و کارگۀاه                      ک  یود شاردن می                ای داشت   چنان       مالتظ 

                                                        دهۀد کۀ  آران بۀا دوهۀزار یۀانوار جمعیۀه، آبۀادی                                زدنی بوده اسه. نشان می              بافی آن مثال       پارچ 

       بۀافی                                          های آران را برای رونۀق صۀنعه پارچۀ                                                  بزرگی بوده در تد ی  شهر. همچنی  اینک  کارگاه

     جا(.                                                            دهد آران در دورۀ صفوی، آبادی یا شهر پررونقی بوده اسه )همان       ان می       زند، نش         مثال می

     دورۀ     از        الاقۀل        بیدگل   و      آران     شهر       اینک     آن   و     اسه      مهمی       بسیار      نکت        گویای       کوناه       گزارن     ای 

             یۀود آورده،             سۀفرنام              ک  شاردن در               در واقع چنان   .   اسه      بوده       منطق        صنعتی       مراکز    از     یکی       صفوی،

        یۀ  از                   داده و در هۀیچ                                                   رو  و معیشه مۀردم ایۀ  منطقۀ  را نشۀکیل مۀی                      صنعه نساجی اساس ث

                                           مصنوعا  و منسوجا  مخمل و سانی  و نافتۀ  و   »                            اندازۀ کاشان و آران و بیدگل                  شهرهای ایران ب 

            شۀده اسۀه               نهی  نمۀی   «                           های ساده و گلدار و ابریشمی            بافه و زری                             ابریشم و قطعا  زربفه و نقره

                                                            ی  منسوجا  دایل کشور بۀوده، صۀادرانی نیۀز بۀ  کشۀورهای                           جا(. گرچ  عمدۀ مصرف ا       )همان

                                                                                           دیگر از جمل  هند داشت  اسه. بنابرای  منطق  کاشان و آران و بیدگل یکی از مناطق مهۀم نجۀاری   

                                       کۀ  جۀان کارنرایۀه، نۀاجر و سۀیا                                                               ایران و محل نردد نجار دیگر کشورها نیز بوده اسه. چنۀان 

                              ابریشۀمی کۀ  سۀالیان  بۀ       »         نویسۀد:                   یدن کرده اسه می                میالدی از کاشان د      2۶11               انگلیسی، ک  سال

   (.    288  :     28۶5         )نراقۀی    «      شۀود                                 ای اسۀه کۀ  وارد لنۀدن مۀی           بافت                    شود، بیش از پارچ                کاشان وارد می

                                              آید، ای  صنعه نا اوایۀر دوران قاجۀاری نیۀز                                                ک  از اسناد دوران قاجاری مانند چراغان برمی      چنان

                 ادام  داشت  اسه.

مختصۀر  و سۀههر کاشۀانی در    بیدگل قصب  جغرافیای در چراغانر بر اساس گزارن وصاف د

  قمری(، صنعه شعربافی در دوران قاجاری در بیدگل رونۀق قابۀل   2828)نألیف جغرافیای کاشان 

ای داشت  و ضم  آنک  صدها دستگاه شعربافی در آن آبادی دایر بوده، بریۀی منسۀوجا     مالتظ 

هۀای نسۀاجی بیۀدگل را در     دسۀتگاه  ، نعداد چراغانلف بیدگلی شهر  زیادی نیز داشت  اسه. ما

 کند.   عدد ذکر می 2111دوران قدیم، 

        فۀام و            های زری                 های مخصوص کاشی               ها و فخاریان             های کارگاه                           جز آن، وجود آثار و ویران     ب 

                             ( کۀۀ  از صۀۀنایع جهۀۀانی و     133  :     285۶                                                      نفۀۀیس در دورۀ قاجۀۀاری در بیۀۀدگل )وصۀۀاف بیۀۀدگلی،  

                                                  بعد بوده، نشانی دیگر از اهمیه صۀنعتی ایۀ  شۀهر                              کاشان در دورۀ ایلخانی ب            فرد منطق          منحصرب 

               های دور اسه.            در گ شت 

، ای  اسه ک  جمعیۀه شۀهر   ای  معرفی کوناه از آران و بیدگلدیگر دربارۀ شایان نوج  نکت  
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دود تدود دوهزار یانوار نخمی  زده شده، در تالی ک  نقریباً در همی  دوران، جمعیه کاشان ت

دهۀد کۀ  در آن    (. ای  امر نشان مۀی 111و  181: 2833هزار یان  بوده اسه )رجبی،   چهار نا پنج

روزگاران، آران و بیدگل جمعیه ی  شهر را دارا بوده اسه. با نوج  بۀ  ایۀ  نعۀداد جمعیۀه و     

ک  از میان ششصۀد بۀاغ وسۀیع و دلگشۀا مشۀاهده       انداز آران و بیدگل از کاشان  همی  طور چشم

گر ای  دو آبادی همسای  بوده ک  از دور ماننۀد شۀهری    رسد ک  شاردن مشاهده شده، ب  نظر می یم

 شده اسه. گر می جلوه

                      رسالۀ شرح احوال مالعلی                       . آران دوران زندیه در ۲ . ۲

      بۀ           محمدعلی         یودنوشه      نام        زندگی         در واقع   و      جالد    ای       رسال        المال     الی       بدایة    م         االتوال     شر 

   و        آثۀار        نألیف       گ اری       ناریخ       منظور    ب     ک        ( اسه    2111 ۀ    2211 )      آرانی        مالعلی    ب        مشهور          محمدتس ،

         مختصۀر          گۀزارن       جۀز       بۀ           رسۀال       ای   .    اسه        نگاشت      یود        روزگار     مهم       وقایع   و     تال     شر         همچنی 

          نۀاریخی              جغرافیۀایی    و          نۀاریخی        مهۀم        وقایع                  مالف، دربردارندۀ        فراوان      آثار       نألیف       ناریخ   و       زندگی

      2211       هۀای      سال     بی              دورۀ قاجاری     اول      نیم    و       زندی        کوناه     عصر    در       بیدگل   و      آران   و             منطق  کاشان

      بۀر               آغامحمۀدیان       نفوح         سرانجام   و       زندی      بی       قدر      شدن     دسه    ب      دسه         از جمل       اسه       2111    نا

           ها، مساجد             دوران، تمام    آن    در      مردم        معیشتی                    منطق  کاشان، وضعیه    در    ها    آن     های        درگیری   و       ایران

   و      هۀۀا        قنۀۀا         بریۀۀی                 محۀۀرم، نوصۀۀیف                 هۀۀای عۀۀزاداری       یۀۀی    و آ         مجۀۀالس   و            هۀۀای آران          تسۀۀینی    و

                گ شۀت  اسۀه و                                           دشه و وشاد کۀ  از میۀان آبۀادی مۀی                       ویژه دو قنا  آران         آران ب    ی  ها      یان      توض

                           عالمۀانش، محمۀد جعفۀر و        از      نۀ      دو   و         بیۀدگل                           های عالی و اهالی متمۀول              دربارۀ یان          اطالعانی

                                               عنۀوان شۀغل یۀانوادگی مالعلۀی نیۀز اشۀارۀ                                                       مالعبداهلل بیدگلی. در ای  رسال  ب  شغل شعربافی ب 

   (.  11 ۀ  21  :     283۶                     ضمنی شده اسه )آرانی، 

                                               . آران و بیدگل در مسیر راه شمال شرق و خراسان ۳ . ۲

        بۀرای          کاشۀان     از      کۀ          هنگامی     اسه      کرده     یاد       بیدگل    در      کردن        بیتون     از        دالوال        پیترو   ،    211۶    سال     در

          مسۀافر       اول       مرتل         معمول،     طبق     چون   و      شدیم      یارج       کاشان    از »  :    کند    می     قصد      کویر    ب         مسافر 

     زود       صۀبح           دوشۀنب    .         آوردیۀم       سۀر       بۀ         بیدگل    در    شد   و        نکردیم     طرح    طی      زیاد    هم    ما      اسه،       کوناه

     (.     211  :     2811        دالوال ،  )   «     کردیم      ترکه

                                                    ها و مسافرانی ک  از کاشان و اطراف آن قصۀد مسۀافر                   دهد ک  کاروان                   ای  گزارن نشان می

                       اند. گویا در ای  شۀهر        کرده                                   اند، باید از آران و بیدگل عبور می       داشت                             ب  شمال و شمال شرح ایران را 

                 ک  وصاف بیۀدگلی                                                                        از همان دوران، کاروانسرایی نیز مخصوص ای  مسافران دایر بوده اسه. چنان



       وصۀاف   )      اسۀه                  اشۀاره کۀرده    (        سرسۀنگ           بۀازار     )=     ده       نۀوی       محل       قهان               ب  کاروانسرای        چراغان   در 

        دالوال .       پیترو           ای  گزارن    با     اسه       نطبیق      قابل    ک   (    138  :     285۶        بیدگلی، 

        دروازۀ    از          کاشۀیان           قاجۀار،       دورۀ    در      کۀ           نویسۀد       مۀی        یۀود          مشاهدا            کاشانی از      سههر        همچنی 

       آران،     راه      بۀر    و       انۀد         رفتۀ      می      مقدس      مشهد    در     رضا      امام       زیار     ب       آران     راه    از   و       کاشان      مشهد     پشه

   و          مرنجۀاب               کاروانسۀرای    . (  11   :    2813          کاشۀانی       سههر )         پابرجاسه       هنوز       بوده،      یان        قراول    ک     ها     برج

   ،    2832       وفۀا،          نظۀام  )     دارد        امۀر        ایۀ      بر      دالله      اسه،      بوده      دایر     نیز            دورۀ قاجار       اوایر    نا    ک       شاهی     راه

  . (   812  و     11  :  1 ج

                                                                                          با ای  اوصاف اتتمال دارد رفت  ب  مشهد از اوایر دوران قاجاری از آران و بیدگل بۀوده، امۀا   

                                        جانۀد گرمسۀار امتۀداد داشۀت  اسۀه.                           ی دریاچ  نم  و بۀ                             طرف مرنجاب بلک  از مسیر غرب       ن  ب 

                                               نطق  برای رفت  بۀ  زیۀار  مشۀهد، ابتۀدا در                                                ک  بنا بر روایه شفاهی شاهدان عینی، زائران م      چنان

                    آبۀاد قۀرار دارد،                                                                    آباد ک  اکنون نیز در دشتی ب  ای  نام مابی  آران و بیدگل و نۀون                کنار برج تسی 

   ای                                                                             شده و سهس ب  کاروانسرای اتمدآباد واقع در دشه اتمدآباد کویر کۀ  بازمانۀده                آمادۀ سفر می

       اند.        رفت                          از دوران سلجوقی بوده می

                                                                                    ارۀ ای  کارونسرا در دورۀ قاجاری نیز سند دیگۀری در دسۀه اسۀه. غالمرضۀا آرانۀی در         درب

                                                هجری کتابه شده، ضم  بیان داستان آمدن محمد هۀالل        2253                 ک  اصل آن در سال        هاللی       رسال  

        ای کۀ                                       آباد و آران یاد کرده اسۀه  نکتۀ                                    عنوان یکی از منازل بی  قم و نون                        ب  آران از اتمدآباد ب 

   (.   258  و     11  :     2813                                           مسیر در پیش از دورۀ قاجاری اسه )آرانی،        رونق ای

                                           های دینی و مذهبی آران و بیدگل در دورۀ صفوی         . گرایش ۴ . ۲

                                                                      های م هبی منطقۀ  کاشۀان بایۀد گفۀه از همۀان قۀرون آغۀازی  دورۀ                               طور کلی، دربارۀ گرایش    ب 

                        نان ب  ای  نکت  اشۀاره    دا                                                             اسالمی، گرایش نشیع در کاشان شهر  داشت  اسه و موریان و جغرافی

             صۀفوی نیۀز                                      هل سنه در شهر کاشان پۀیش از دورۀ                                       اند. با ای  اوصاف، دربارۀ رسوخ عقاید ا      کرده  

                 هایی در دسه اسه.       گزارن

                                                                       های اطراف کاشان اوضاع کمۀی متفۀاو  اسۀه و دالیۀل و اسۀناد آشۀکاری                         اما دربارۀ آبادی

           در کتیبۀ     «             عشره مبشۀره  »               مانند ذکر تدیا                                                  دربارۀ نشیع ای  مناطق وجود ندارد، تتی بریی اسناد 

                           آبۀاد بازمانۀده از دوران                                در منارۀ مسجدجامع نۀون                               مسجد علی و ذکر نام یلفای راشدی       محراب

              هۀای اطۀراف                                     ( در نعۀارض بۀا نشۀیع آبۀادی      52  و     18  :     2813       آبادی،                        سلجوقی )ن : مشهدی نون

           در والیۀتش   »                     خۀانی آمۀده اسۀه:                 ، از دورۀ ایل               نزهۀة القلۀوب                     ک  در منابعی مانند                  کاشان اسه، چنان
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  «      انۀد                                                                            های کاشان( کمابیش هجده پارچ  دی  اسه و اکثرن معظم و اهۀل آن والیۀه سۀنی           )آبادی

     (.    ۶3  :     28۶1         )مستوفی، 

                                                             ً                   ک  وصاف بیدگلی هم بر آن اسه کۀ  مۀردم بیۀدگل پۀیش از صۀفوی ، عمۀدناً سۀنی                همچنان

                                   ه سالطی  صفوی ، اهالی بیدگل سۀنی و                     نقل اسه قبل از سلطن »       نویسد:          باره می               اند. وی درای       بوده

                   از میۀان محققۀان      . (   131  :     285۶   « )                                          اند و درویش و شیع  کمی نیۀز داشۀت  اسۀه              م هد بوده       مالکی

                                                              نا پیش از عهۀد صۀفوی  سۀکن  ایۀ  قۀراء )آران و بیۀدگل و        »                              متأیر، تس  نراقی هم بر آن اسه 

   (.   181  :     2831        )نراقی،   «    اند           م هد بوده                             آباد( اغلد اهل نسن  و شافعی     نون

                                                                                    دربارۀ م هد آران و بیدگل دو نکت  قابل ذکر هم وجود دارد: یکی منتسد کردن ای  شهر بۀ   

               صفوی و قاجاری.                                 وجود یهودیان در ای  شهر در دورۀ                  های نقطوی و دیگری        گرایش

                          بخشۀد  از جملۀ  اینکۀ                                                                  قراینی وجود دارد ک  اتتمال گرایش نقطوی در ای  شهر را قو  می

         نطنۀزی،            افوشۀت   )     یورد                                                    وی  در منطق  کاشان، پسوند آرانی و بیدگلی ب  چشم می               در بی  سران نقط

                                                الدی  کاشانی در بیان اتوال شاعری ب  نام نگۀاهی         . نقی (  11  :     2838         قراگزلو،             ذکاونی   525  :     2818

       رفتۀ                 ً                                    کند ک  معموالً ای  نوصیفا  برای نقطوی  ب  کار مۀی                                     آرانی، صفانی ب  مردم آران منتسد می

                                       باره بریۀی بۀا قطعیۀه اظهۀار نظۀر                               . ب  هر روی، گرچ  درای  (   ۶55  و      513  :     2831     انی،    کاش )    اسه 

  1        نری اسه.                                          ، بررسی ای  مسئل  مستلزم وجود اسناد موثق (   813  :     2833      رجبی،  )    اند       کرده

 Amanat                     وبۀیش چنۀی  اسۀه )                                                           همچنی  دربارۀ وجود یهودیان در آران و بیدگل هم وضع کۀم 

XVI, 2012: 33-35)   کنۀد، مگۀر                                              د چیزی بیش از اتتماال  ضعیف را ایجاب نمۀی             و قرای  موجو             

                                                                                        اینک  در آینده اسناد بیشتری ب  دسه آید  هرچند ک  بعید و غرید نیسه در روسۀتاهای اطۀراف   

                                انۀد، نیۀز یهودیۀانی سۀکونه             کۀرده                                                         شهری مثل کاشان ک  هزاران یانوار یهودی در آن زندگی مۀی 

  5            داشت  باشند.

                در آران و بیدگل                         . اسناد آیینی دورۀ صفوی   ۲.۲

   و      آران          فرهنگۀی          وضۀعیه     از          نصۀویری      دهد   ی م       امکان    ما    ب     ک            دورۀ صفوی        ناریخی       اسناد    از     یکی

      آران    در      چۀ    .      اسۀه      شهر     ای     در         عزاداری   ی  ها      یی آ    از          بازمانده       عناصر   و              باشیم، اشیاء       داشت        بیدگل

      کۀ          یۀورد    ی   مۀ      چشم    ب        دوران     ای     از       مانده   ی    برجا   ی  ها     نوغ    از        متعددی   ی  ها    ب  ی  کت           در بیدگل،    چ    و

      آران   ی      شناسۀ         مۀردم         مۀوزۀ     در         اکنۀون       کۀ           قۀدیمی      نوغ     چند  .    اسه     شهر            تیا  م هبی      رونق       گویای

       شۀهر      ای         نیز در     دار   خ ی   نار       کتیب      نوغ       چندی   .    اسه      صفوی      دورۀ       میان              بازمانده از   ،   شود   ی م         نگهداری

         کتیبۀ        کۀ         کۀرد    ه      اشۀار          بیۀدگل           عبدالصمد      محل     در   َ َ  عَلَمی    ب       نوان   ی م      میان    آن    از    ک      اسه     دسه    در



          تسۀینی          سۀردر     بر      221۶         با ناریخ         سرنوغی        همچنی   .    دهد   ی م      نشان    را      هجری      2113    سال     آن       ناریخ

         سۀایت           بۀازار         محلۀ      در         عزاداری       مخصوص     دهد    می      نشان    آن       کتیب        گواهی    ب     ک      اسه       نصد       بازار

        سۀازی        نۀوغ       صنعه       نفایس    از     نیز      هجری      2221    سال     ب        بیدگل   گ ی ر     درب        تسینی      نوغ  .    اسه     شده

          تسۀینی         نۀوغ            از جملۀ          اسۀه         دسۀه     در       دوران       ایۀ      از       نیۀز        دیگری   ی  ها     نوغ  .    اسه           دورۀ صفوی

       نۀوغ          قاضۀی          مسۀجد      جند    در    ن      پنج          زیارنگاه     نوغ      شده        کتیب     آن    بر      2223    سال     ک       قاضی      مسجد

           از نیمۀ          دومۀی    و     اول        نیمۀ      از     یکی      محقق      مسجد      نفیس   ی  ها           آران  نوغ         اسماعیل         شاهزاده          زیارنگاه

         جملگۀی              دوازده کۀ         قۀرن      اول        نیمۀ      از       بیدگل          عبدالصمد        تسینی      نوغ        هجری و   م ه د    دواز     قرن     دوم

  .           تکایه دارند       دوران     ای     در       بیدگل   و      آران       م هبی      وجون     جند   از    و      بوده           دورۀ صفوی   ی  ها     نوغ

        همۀان    ش ی    وبۀ       کۀم         اسۀه،        جۀای       بۀر        امروز    ک        بیدگل   و      آران       قدیمی   ی  ها      محل      رسد   ی م     نظر    ب   

      دورۀ       طۀور      ی    همۀ    و         مانۀده    ی      برجۀا    ی    هۀا     ب  ی  کت      اساس    بر  .   سه ا      کرده     تفظ    را      صفوی      دورۀ      صور 

        ترکۀه         مسۀیر        تتۀی    و       گ رها   و      محال       مرکز      عمده    ک       نمود      نصور      نوان   ی م       بیدگل   و      آران      هیئه

 .   اسه     شده   ی م    طی      صفوی      دورۀ    در    ک      اسه       مسیری      همان        عزادار   ی  ها      دست 

       دوران       ایۀ      از       مانده   باز    آن      بنای    ک      اسه    یی  ها        مجموع     از     یکی      آران      قاضی      مسجد       میان،     ای     در

      اسه،           دورۀ صفوی       اوایر    ب        مربو       گرچ          تسینی ،   و      مسجد        مجموع     در          بازمانده   ی  ها      ب  ی  کت  .    اسه

    را        هجۀری     2211        نۀاریخ     و       اسۀه           تسۀینی     و      مسجد       مصارف      برای    ک        قهانی     وقف       کتیب       میان     ای     از

           عۀزاداری    ی     بۀرا          مکۀانی          عنۀوان       بۀ     «        تسۀینی   »    ب     آن    در    ک      اسه      سندی     ی  نر   ی م ی  قد   ،   دهد   ی م      نشان

         دیۀوار       بۀر         دوازده       قۀرن     از       نیۀز     یی    هۀا          نوشۀت        یادگار     تال    هر    ب   .    اسه     شده       اشاره  (  ع )   علی    ب       تسی 

  .   اسه       دوران     ای     در      قاضی      مسجد        اعتبار   و      رونق    از       تکایه    ک       یورد   ی م     چشم    ب       مسجد        شبستان

           دورۀ قاجار       منابع                             . تصویری از آران و بیدگل در ۳

      ضرابی       کاشان         . تاریخ ۱ . ۳

   ف ی     نۀأل         هجۀری     33  28      سۀال      در   و        منبۀع        یۀ  ا    از   ش ی پ     کمی    ک        ضرابی       کالنتر       کاشان   خ    ناری      کتاب    در

      اسه،       گ شت      شهر     ای     بر    ک         توادثی   و    آن      نابع       مزارع   و       بیدگل   و      آران       وضعیه    از         اطالعانی      شده،

           وجود دارد.

   ی    هۀا        یۀ   قر         عنۀوان       بۀ        آباد      مختص   و       بیدگل   و         هراسکان    از         ایلخانی      دورۀ       منابع    در    ک       گون         همان

         معظمۀ          قریۀ        سۀ   »         عنۀوان     ب       آباد     نون      کنار    در       بیدگل   و      آران       آبادی       از دو           ، ای  بار  شد   ی م     یاد      ثالث 

       ایۀ     : »    سۀد  ی  نو   ی م      قری     س      ای     ب        اشاره    در   و       کاشان      تدود     ذکر    در       ضرابی  .    اسه     شده    اد ی  «       گرمسیر

   و          المشۀرح    و          الشۀمال      بی    گ ی    بندر       دامن     در   و        گرمسیر       معظم        قصبا     از   و        معتبره      قراء    از      قری     س 
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   (.  81  :     285۶       ضرابی،  )   «     هستند      واقع       کاشان     نیم   و      فرسخ       ی   و      فرسخ     ی    در

  :     سۀد  ی  نو   ی   مۀ   (       هجۀری     2133   ف ی   نأل )       کاشان          جغرافیای       مختصر      کتاب    در        کاشانی      سههر        همچنی 

       البت    . (  18  :     2813 )   «   اسه       کاشان      ملوک       مقبرۀ   ،     نامند   ی م     نیز      ثالث       قرای    ک       آباد     نون   و         و بیدگل      آران »

      جالد       چیسه؟      داند   ی م       کاشان      ملوک       مقبرۀ    را    ها   ی    آباد     ای        اینک     از      سههر     تند  مس   و       منظور   م ی   دان   ی  نم

    از       قبۀل       هۀا     آن        بنۀای    : »    سۀد  ی  نو   ی   مۀ    و        دانست        کاشان    از    نر   ی م ی  قد     نیز    را       آبادی    س      ای       بنای     سهر       اینک 

       ضۀم         (. وی  11       )همان:   «    شده       یش             بوده، دریا      دریا     قبل     سال      هزار       چندی   .     بوده       کاشان     شهر      بنای

         بسۀیار          قدیمۀ          آثۀار         بلۀوک       سۀ       ای     در »     کند    می       اشاره     دهد    می      نسبه         یهودیان    ب     را      آران      بنای       اینک 

     جا(.      همان )   «   اسه

        دیگۀر       بۀر        تیۀا      ای     از    ک      اسه       داشت        نابع        مزرع      چهل    از     بیش    یی    ننها    ب       آران        دوران،     ای     در

         غفۀاری          الدول     ی  ام      نیول    از      آران      قری     ک      اسه      آمده       کاشان       ناریخ    در  .     دارد       برنری       منطق      های       آبادی

   (.   211  :     285۶ ضرابی، )    اسه       وزیر          اتمدآباد   و           مسعودآباد      قنا     از       مشروب   و

       وزرای    از          کاشۀانی         اتمۀد           ابونصۀر      ی     الۀد      ی    معۀ     ب      اسه       منسوب          اتمدآباد     ای     ک        دانسه      باید

            اتمۀدآباد       قلع      نام    ب     ک      بود      کرده      دایر             کاروانسرایی     نیز      کویر          اتمدآباد     دشه    در    ک        سالجق       دورۀ

       شۀده      محو         جغرافیا      صفح     از   و     شده         ویران     کلی    ب           سودجویان    از     یکی      نوسر       ً اییراً   و    ت    داش      شهر 

      اسه.

       امروز    ها    آن    از        بسیاری    ک      کند    می     یاد    هم     آن        مزرع      باب    12   از       آران     ذیل    در       ضرابی        هر روی     ب  

    در        کتۀاب        ایۀ      در             (. همچنۀی     211 ۀ   211  : همان )     شوند     می       محسوب         کشاورزی       مزرع       وبیش    کم     نیز

         مزرعۀ            قنۀانی      آب    از   و  (  ؟ )   رزا   یۀ  م           محمدرضۀا       ورث       نیول       بیدگل   : »   اسه      آمده       بیدگل      قری     ب        اشاره

       بۀاب         چهارده       بیدگل      نابع       مزارع   . (   218      همان:  )   «   اسه    ...      مشروب   و      دایر  (  ؟ )     وشخرد   و       بیدگل     دشه

   از         بریۀی     ک      اسه     ای      ذکر        قابل         (. نکت    218      همان:  )    اسه       دایر     نیز        کماکان    ها    آن    از      بریی    ک      اسه

         نوانۀد       مۀی          مسۀئل         ایۀ    .        هسۀتند        القاب       دارای    ک       دارد       اشاره      هایی       شخصیه    ب        بیدگل   و      آران       مزارع

 .    باشد       فایده      مفید       منطق         ناریخی     های       شخصیه       شنایه      برای

         منطقۀ          مسکونی      نقط       نری        پایی     در       گرفت       قرار       آباد،     نون   و              آران و بیدگل     های       ویژگی    از     یکی

       چنۀد       بۀ         کاشان       ناریخ    در  .    شود    می      آغاز        باالدسه   و         کوهستان    از    ک      اسه    یی  ها         رودیان       مسیر    در   و

       ایۀ      در  .       گۀ رد       مۀی      هۀا         آبادی     ای       کنار    از     نم         دریاچ    و        بندریگ      مسیر    در    ک      شده       اشاره         رودیان 

            از میانۀ          شۀده،         شۀروع          منطقۀ        غربی      جنوب   ی  ها     کوه   و      نراح       گردن     از    ک     چم     سوک         رودیان        میان،

   (.  ۶۶      همان:  )     گ رد     می      آباد     نون   و      آران



    از       ً   معمۀوالً       کۀ         اسۀه     یی    هۀا         سۀیالب       مسیر    در       گرفت       قرار    آن       نتیج     ک            جغرافیایی     ژگی  وی     ای 

           فراوانۀی    ی    هۀا          یسۀار          ناریخ،     طول    در      شده،    می      جاری             منطق  کاشان        باالدسه   و          کوهستانی     بخش

            هۀا سۀیالب                                             جز نابودی محصوال  کشاورزی و دریتان بونۀ           اسه. ب       کرده      وارد       بیدگل   و      آران    ب 

       شۀده       مۀی       قحطی                 و مزارع و ایجاد        دریتان     شدن     یش           در نتیج    و    ها     نا       مسیر ق     شدن          باعا کور

         کشۀیده       مۀی        طۀول      سال    س     نا    ی        ً معموالً         کشاورزی      زمی       کردن       آماده   و      قنا         الیروبی      زیرا      اسه 

   (.   113      همان:  )    اسه 

   و     داد    رخ        قمۀری       2838      سۀال      در    ک      شده     یاد       مهیبی     سیل   و         بارندگی    از   ،     کاشان       ناریخ      کتاب    در

   و       کۀور     را      هۀا         قنۀا            یرابۀی،          ایجۀاد        ضۀم        شد و        سرازیر      آباد     نون   و           ن و بیدگل   آرا        ب  طرف     سیل

       نیۀز           بسۀیاری    و         بایتۀ         جۀان         مۀردم     از          بسۀیاری          فالکۀه،         ایۀام      ای          کرد. در       نابود    را       باغا    و       مزارع

         اینکۀ        نۀا    و     شده    می      سکن     از      یالی     شهر   ی  ها      یان        مواقع      گون      ای     در          بدی  سبد  .    اند      کرده          مهاجر 

             (. همچنۀی     121   ۀۀ    113        همۀان:   )           برده اسۀه      می      زمان    ها     سال         برگردد،       معمول      ندگی ز    ب      شهر        دوباره

   و         یاشۀاک         وجۀود         بیدگل،   و      آران      جمل     از       کاشان        گرمسیر     بخش    در       مالتظ        قابل        عوارض    از     یکی

    .     اسه      سیالب    از      ناشی   ی  ها         یاکریزه   و      سفال

                          و مزارع دارالمؤمنین کاشان        بلوکات   و      بلده              حاالت و کیفیت          . کتابچۀ ۲ . ۳

          کتابچۀ          دهۀد،       مۀی        دسۀه       بۀ           بیۀدگل    و      آران               دورۀ قاجۀاری        اوضاع    از        نصویری    ک         منابعی    از     یکی

       اسۀه       قمری      213۶    سال     ب      شده       نوشت        کاشان             دارالمامنی        مزارع   و        بلوکا    و      بلده       کیفیه   و      تاال 

           اقتصۀادی،           اوضۀاع     از          نصۀویری        اسۀه           کوشۀیده            نویسۀنده           رسۀال ،        ایۀ      در  .           ای نامعلوم         نویسنده    از

      بۀا       آران         کتۀاب،        ایۀ          اسۀاس          دهد. بر     دسه    ب     آن       اطراف     های       آبادی   و       کاشان    شه   معی   و         کشاورزی

   و          بلوکۀا     و        بلۀده          کیفیۀه    و        تۀاال            کتابچۀ   )     دارد     را       کاشان    از     بعد       جمعیه         بیشتری       نفر،      1811

        تمۀام        بۀاب    3      مسجد،      باب    21       دارای      آران        دوران،     ای     در   . (   131   :    28۶1       کاشان،              دارالمامنی        مزارع

     دارد          مغۀازه        بۀاب     ۶1   و        تمۀام    3        مسۀجد،     ۶         بیۀدگل     ک      اسه      تالی    در     ای    .   اسه       مغازه     باب    11   و

     اسه.     نفر      8135    سال      ای     در       بیدگل       جمعیه   . (   151      همان:  )

        کاشۀان           جمعیۀه          نعۀداد         سۀال،      ای     در    ک      کرد       اشاره      باید      باره       درای        نسبتی       آوردن     دسه    ب       برای

     113          شۀعربافی           ارگۀاه  ک   و     115   آن    ی    هۀا          مغۀازه          نعۀداد    و  (    1۶8      همان:  )    شده          سرشماری     نفر       12۶33

      بۀا       دارد        آبۀاد        نۀون        بیدگل   و      آران    ب     را       وضعیه      نری        نزدی            (. همچنی    151      همان:  )    اسه         دستگاه

   (.   155      همان:  )       مغازه     باب    81   و  (    13۶      همان:  )      جمعیه      نفر      8۶51
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                                 . آثار مالغالمرضا و نظام وفا آرانی ۳ . ۳

        رسۀال                    اسۀه، از جملۀ                                                                      غالمرضا آرانی از علمای دورۀ قاجار منطق  و صاتد نألیفۀا  متعۀددی  
                                                                                ک  دربارۀ زیارنگاه محمد ب  هالل آران اسه و در آن نالن شۀده نسۀبه محمۀدهالل بۀا            هاللی 

    وار                                                                                  طالد)ع( و قداسه ای  زیارنگاه اثبا  شود. گرچ  بیۀان کتۀاب عامیانۀ  و افسۀان                 علی ب  ابی

                  یۀدادهای مۀ هبی                                                                          اسه، در آن نکانی دربارۀ وضعیه آران در دورۀ قاجاری و بریۀی افۀراد و رو  

  ،                 قالئۀد اللئۀالی                                                           یورد ک  یالی از فایده نیسه. همچنی  کتاب دیگر وی ب  نۀام                   منطق  ب  چشم می

  . (    2813        )آرانی،      رسد                               باره یالی از فایده ب  نظر نمی       درای 

                ان نقۀل کۀرده                                                                            همچنی  آثار نظام وفا ک  در آن یاطرا  زیۀادی از دوران کۀودکی و جۀوانی   

                          هۀای آران و بیۀدگل بۀ                                              افیا، فرهنگ و ادب آران و بریۀی شخصۀیه                         اسه، نصویر لطیفی از جغر

  . (    2832      )وفا،                          نواند از آن مستغنی باشد                                        دهد ک  پژوهشگر ناریخ و فرهنگ منطق  نمی        دسه می

                                . چراغان در جغرافیای قصبۀ بیدگل ۴ . ۳

     دورۀ          اوایۀر     در         بیۀدگل        هۀای          ویژگۀی           دربۀارۀ             ارزشۀمندی        بسیار        اطالعا     ک       مهمی       منابع    از     یکی

      2821      سۀال      در      کۀ         اسۀه          بیۀدگل         قصۀب              جغرافیۀای     در          چراغۀان       کتاب      دهد،    می     دسه    ب        اجاری ق

            ریۀدادهای    و         اوضۀاع     از         قیمتۀی     ذی          اطالعۀا                  نوشۀت  اسۀه.          بیدگلی      وصاف         محمدرضا       هجری،

      نۀ        نۀ     و       م هبی   و       عمومی       اماک    و   ها       یان    و        اقتصاد                                    بیدگل، محال ، مزارع، کشاورزی، صنایع

 .    باشد      نظیر    بی     یود     نوع   ر د                  سبد شده ای  کتاب       اهالی

        رونۀق    و                  ای اسه ک  شۀکوه      شده        گ اشت         ویرانی    ب     رو       آبادی       بیدگل       کتاب،     ای        نألیف      زمان    در

      کۀ         کنۀد       مۀی        ذکۀر          یرابۀی    و         رونقۀی     بی     ای       برای     چند       دالیلی      وصاف  .           دیگر ندارد    را     یود       گ شت 

     کند.    می      پیدا     صدح    هم       آران         دربارۀ    ها    آن    از        بسیاری

      بۀ           ایۀران         شۀمال     از      کۀ         اسۀه             لشۀکرهایی         مسۀیر     در         بیۀدگل    و      آران     فت   گر      قرار    ها    آن    از     یکی

    در      هۀا        افغان      غار       هجوم    ب       باره       درای   .      رفتند    می       برعکس    یا       جنوبی       مناطق      دیگر   و       شیراز   و        اصفهان

       نیۀز     آن    از       بعۀد    و       قبۀل       کۀ         دهۀد       مۀی          گۀواهی        ناریخ     اما  .    کند    می       اشاره       نادری      دورۀ   و      صفوی       اوایر

    آن    از  .      انۀد            اندایتۀ         یطۀر       بۀ      را          سۀاکنان      مال   و     جان   و     اند        نازیده       منطق         ب  ای           مهاجمان،    از        بسیاری

         کاشۀان        شۀهر        ً   معمۀوالً          مۀوارد         گونۀ       ای     در  .    اسه            یوارزمشاهی              سلجوح، میاجق     مل       هجوم      جمل 

        پنۀاه       بۀی        هۀای          آبۀادی        امۀا           مانۀده،       مۀی          در امان       نظامی         نیروهای   و      محکم       باروی   و     برج       داشت       دلیل    ب 

     اسه.       گرفت     می    ار  قر     قتل   و      نهید      مورد       اطراف

       سۀال          داده در    رخ      قحطی    ب       ویژه    ب   .    کند    می     ذکر      قحطی    را       رونقی    بی   و        ویرانی      دیگر      دلیل      وصاف



       همۀ        کۀ           مخربۀی        سۀیل     از       بعۀد      سال           تدود چهار      یعنی      کند     می       اشاره       منطق      ای     در      قمری    31 1 2

       ایۀ          مۀردم          سۀالی،        چنۀد     از    هر    ک      دهد    می      نشان     امر     ای   .    بود      کرده     کور    را   ها       قنا    و       نابود    را       مزراع

      شدند.    می       مواج        طبیعی       بالهای    با       ناتی 

   و        بۀزرگ          بۀازار       بۀ           اشۀاره     در    وی  .      کنۀد     می       اشاره      قحطی     ای        عوارض    ب       فقره     چند    در      وصاف

  .      اسۀه       بایر       ً نماماً          شعربافی،         کاریان     دو    از     غیر    ب        نویسد    می       سرسنگ      محل         دکاکی     از      بریی        ویرانی

     ای     در      بافی      قطنی   و       نساجی        دستگاه      سیصد     قدر    ب     ی،   قمر    31 1 2    سال       قحطی    از     قبل    نا    ک       تالی    در

   «     اسۀه        آورده         بۀ  در          جماعۀه     آن          دودمۀان     از     دود   ۶     مجاعه     ِ آنشِ       شرارۀ »          اسه، اما      بوده      دایر     محل

       عۀدم    و         بیۀدگل         دیگۀر       محال     از        نعدادی        ویرانی    از      وصاف     آن،    جز    ب    . (  21  و     2۶  :  3   285      وصاف،  )

   ی    هۀا           دسۀتگاه          نعۀداد           اتۀوال،        ایۀ        بۀا   .      دهۀد       مۀی        یبۀر       قحطی     اثر    بر        نساجان     مرگ   و       نساجی      رونق

     اسه.      بوده        دستگاه       پنجاه    از      کمتر       دوران     ای     در       بیدگل    در         شعربافی

      بۀ          دولۀه          نۀوجهی       بۀی     را         بیۀدگل           ویرانۀی    ،     نتیج     در   و      صنعه       رونقی    بی   و        ویرانی      دیگر     عله

     کۀۀ         اسۀه         جالۀد    . (   135        همۀۀان:  )       دانۀد        مۀی         فرنۀۀگ    از    آن        واردا    و         دایلۀی          نسۀاجی           محصۀوال  

       ً   سۀابقاً    : »       نویسۀد       مۀی    و          دانسۀت         کاشان        صادرا       نری      مهم    از    را        بیدگلی   ی  ها          هر پارچ   سه           عبدالحسی 

         تالیۀ          شۀود.     می      دیده      گاهی     گاه           شد، تالی     می         فرستاده      وزرا      برای   و     یوب       نهایه        بیدگلی   ی  ها     قدک

   و          پارفتۀ      از         کاشۀان         سۀختی       سال      چند     ای     در           بافندگانش  .    شود     نمی      دیده     یوب       بسیار   ی  ها     قدک    آن

   (.  23  و     23   :    2813        کاشانی،       سههر )  «    اند      مرده

        هۀزار              تۀدود شۀش          دوران،       ایۀ      در         بیۀدگل       کۀ         شۀود     می        فهمیده        چراغان      کتاب    از     تال    هر    ب 

   و        نکیۀ          دوازده   و         انبۀار     آب         یۀازده    و        تمۀام      هفه   و       متعدد     های          زیارنگاه   و       مساجد   و       داشت        جمعیه

      عالی      مسجد   و   گ   بزر       میدان   و        دکاکی     از       موجود       نوصیف   . ( 1  :  3   285      وصاف،  )    اسه        داشت         تسینی 

          قاجۀاری          اوایۀل     در         بیۀدگل         مثۀال       بۀی       رونق    از      اسه،        سنگفرن    آن      نمام    ک        بازار     ای             کاروانسرای   و

     جا(.      همان )    دهد     می     یبر

      ای در                 هۀای مخروبۀ                        کند، وجۀود فخۀاری                                                 یکی دیگر از موارد مهمی ک  وصاف ب  آن اشاره می

          زمان بۀا                  دهد ک  گویا هم   ی                                 های نفیس بوده اسه. ای  مهم نشان م                         بیدگل اسه ک  مخصوص کاشی

                                                                                        کاشان، در آران و بیدگل نیز یکی از صنایع نفیس ک  شهر  جهانی دارد، در ای  شهر دایر بوده و 

                                                          نشان از اهمیه صنعتی شهر آران و بیدگل در دوران گ شت  دارد.

     بندی     جمع
             اساس اسۀناد                                                                              ای  نوشتار کوششی بود برای ارائ  نصویر ناریخی و مستند از شهر آران و بیدگل بر 
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                               باره زیاد اسۀه و بۀ  گمۀانم                                                                 و شواهد موجود. گرچ  ای  گام آغازی  اسه و هنوز ابهاما  درای 

                                                               ویژه از دوران قاجاری هنوز هم قابل شناسایی اسۀه، ایۀ  مقالۀ                                       منابع ناشنایت  دربارۀ ای  شهر ب 

         نۀاریخی        بخۀش                                                                          نالشی اسه برای فراهم کردن ناریخی مستند برای ای  شهر کۀ  عناصۀر هویۀه   

                                                                                      چندانی ندارد و همیش  در دریشش شهر معتبر و باستانی کاشان دیده نشده اسه. با ای  اوصۀاف  

                                                                        نواند مدیلی باشد برای شنایه هویه ناریخی ای  شهر دوپاره و آغۀازی بۀرای                   ای  گام اول می

               جۀو جۀدای از                      وجۀوگران تقیقۀه                                                 های ناریخی و مأی شنایتی. باشد ک  در آینده جسه       پژوهش

                                                                                   م هبی و محلی و ایدئولوژیکی، سعی کنند نصویری واقعی و مبتنی بر اسۀناد و مۀدارک        نعصبا

                                      ناریخی معتبر از ای  شهر ارائ  کنند.  

 

  :  ها      نوشت    پی

 .11ۀ11: 2831اقبالی، از ای  قصیده ن : ای  . برای نرجم 2

 آن جۀای  داده، بۀ   رخ اشۀتباهی  «مهۀدآباد » واژۀ کتابۀه  در کۀ  این گمان ب  ،راوندی دیوان مصحح ،ارموی .1

 در نیۀز  اکنۀون  هم ک  دانیم  می اسه، ولی نصرآباد محمدآباد روستای آن از منظور و اسه آورده «محمدآباد»

، کاشۀان  نۀاریخ  در ضۀرابی  کالنتر و دارد اسه وجود «آباد مهدی» مخفف ک  «مهدآباد» نام ب  ای آران، مزرع 

 (. 218: 285۶ضرابی، ) اسه ردهآو آران مزارع از یکی عنوان ب  را آباد مهدی

 و آران مشۀهور  هۀای  محل  آباد، از قاسم و بیدگل ب  بیه ای  از بعد و قبل ک این مانند دیگر قرای  ب  نوج  با

 اگۀر . اسۀه  درسۀه  «مهۀدآباد » اسۀه، کتابۀه   مشهور نام همان   ب  نیز اکنون آباد مهدی و شده بیدگل، اشاره

 واژۀ درسۀتی  بۀود، در  آگۀاه  عام  افواه در آن نلفظ از و داشه یبر رانآ در ای منطق  چنی  وجود از مصحح

 . کرد  نمی نردید «مهدآباد»

بخشد  ل را قو  میای  اتتما ،ها نمایان بوده . با نوج  ب  نعداد زیاد یانوار و عظمه شهری ک  از پس باغ8

 کرده اسه. گر می جلوهدر کنار هم، از دور شهری را  گر آران و بیدگل بوده ک  ک  شاردن نظاره

 یکی اما ،شدند شیع  یکهارچ  منطق  کاشان مسلمان مردم ،صفوی  دوله ظهور با مقارن ک  اسه . پرواضح1

 نقطوی  .اسه بوده نقطوی گرایش ،دورۀ صفوی آغاز در آن اطراف مناطق و کاشان در م هبی یها گرایش از

 قداسۀه  جملۀ   از و رمزی، غلۀوآمیز  عقاید متضم   ک اسه ایران فرهنگ ناریخ در باطنی یها فرق  از یکی

 ادامۀ   را نقطویۀ  . اسه پسیخانی محمود فرق  ای  گ ار پای . اسه اشیاء هم  مبدأ عنوان ب  آن اهمیه و نقط 

 .دکر ان گ اری پای  استرابادی اهلل فضل ،نیموری دورۀ در ک  دانند می تروفی 

 تساب ب  ایران در نقطوی اصلی یها کانون از یکی عنوان ب  ،دورۀ صفوی در آن اطراف و کاشان بدی  سبد

 گۀروه  ایۀ   ،صۀفوی  عبۀاس  شاه دومی و نهماسد شاه اولی ،پادشاه دو دورۀ در نا شده باعا امر ای . آمد می

 نیز آنان از بریی و بودند نقطویان زمرۀ در کاشانی ادبای و مشاهیر از نعدادی. گیرند قرار کشتار و آزار مورد

 را نقطویۀ   اصۀلی  پایگاه ک  بود ای آبادی فی  قری  ،میان ای  در. شدند اعدام پادشاه دو ای  نوسر شانکا در



شۀدند   مۀی  واقۀع  کاشۀان  شۀعرای  از بریۀی  انکار و طع  مورد آبادی ای  اهالی بدی  دلیل و داد می نشکیل

 .(۶55 و 513: 2831ی، انکاش)

 از  اسۀه  نبۀوده  نقطویۀان  از یۀالی  ،دوران ای  در نیز گلبید و آران دهد می نشان ک  اسه دسه در قراینی

  نآرا ساک  و اهلو  دورۀ صفوی شاعران از ،نگاهی موالنا ذکر در االشعار یالصة در کاشی الدی  نقی جمل 

 وی. کنۀد  مۀی  مطۀر   آران اهل عقیدۀ دربارۀ ابهامانی ،اسه یافت  وفا  شهر ای  در هجری 313 سال ب  ک 

 در و داشۀه  انتظۀام  آنجا مردم سل  در. کاشان عمال م  اسه آران قری  از وی اصل»: ویسدن می باره درای 

 در ،بۀود  برآمۀده  آنجۀا  سکن  و مردم یوی و طور ب  چون و نداشه همال و نظیر شطرنج صنعه و نظم ف 

 یُفیۀ   در ،بود برده ایشان اعتقادا  بطالن و فساد ب  راه آنک  واسط  ب  و نمود می سلوک ایشان طرز ب  ظاهر

 نظۀم  بۀ   سایت  مبرّا نقلید و قیود از را یود همواره و فرمود می استنکاف و نبرّا ،جماعه آن باطل  عقاید از

 .(۶31 و ۶38همان: ) «سایه می ظاهر یود هدق و قدر  کمال طریق آن در و داشه می مشغولی اشعار

 نقطوی  ب  مربو  معموالً الدی  نقی ۀن کر در «عقاید بطالن و فساد» مانندها  نسبه گون  ای  ک  اسه درسه

 آن در کۀ   ندا آن بر عبار  ای  ب  استناد با بریی ،اوصاف ای  با. ندارد باره درای  صراتتی تال هر ب  ،اسه

 در را آران نیۀز  پژوهشۀگری  کۀ   همچنان  (813: 2833رجبی، ن : )اند  بوده نقطوی آران مردم بیشتر ،دوران

  .(11: 2838ذکاونی قراگزلو، )داند  می دورۀ صفوی در نقطوی  یها ونکان از فی  کنار

 نوسۀر  نایی  و اصفهان و کاشان توالی در نقطوی  وقمع قلع از ک  هنگامی ،اآلثار نقاوة درنیز  نطنزی افوشت 

 یۀاد  جنۀبش  ایۀ   سۀران  از یکۀی  عنوان ب  بیدگلی قاضی محمدی دستگیری از ،گوید می سخ  نهماسد شاه

 کوپۀالی  قاسم موالنا و بیدگلی قاضی محمدی مثل طایف  ای  مقدم و رؤسا از بعضی: »نویسد می وی. دکن می

 سیاسۀهِ  بۀ   را بریی و کند چشم را بعضی چندگاه از بعد گردیده مقید و ای هام الحکم غیرهما، تسد و

 «گردانید پاک النیرانب اهلل اترقهم و ی الن اصحاب وجود لو  از را جهان کشت ، ساته عنیف زجرِ و بلیغ

(2818 :525). 

 یهۀودی  جمعیۀه  ،آن اطۀراف  نقا  از بریی اتتماالً و کاشان شهر ،قاجار و دورۀ صفوی در ک  دانیم . می5

 وجۀود  آران دورۀ صۀفوی  ناریخ ۀدربار ک  االنیاس و ابهاما  از رو یکی ازای . اسه داشت  ای مالتظ   قابل

 ای  ،فکری و شنایتی زبان قرای  ب  نوسل با بریی. اسه شهر ای  در یهودی جمعیه وجود ب  دارد، مربو 

 ای  ک  کرد اشاره باید. اند داشت  سکونه آران در صفوی از پیش کاشان یهودیان ک  اند کرده مطر  را اتتمال

 .(Amanat XVI, 2012: 33-35)کند  نمی نأیید را آن ناریخ سند هیچ و اسه اتتمال تد در فقر مسئل 

 پۀیش  بودند، کاشان در نوجهی قابل جمعیه ک   یهودیان اسه ممک  ک  اسه شده مطر   اتتمال ای  اقعدر و

 اطۀراف  و کاشۀان  در ک  معتقدند بریی. باشند بوده بیدگل و آران جمل  از کاشان اطراف ساک  بیشتر صفوی  از

. انۀد  شده کیش نغییر ب  مجبور زندی  اوایر در آنان از بسیاری ک  اند کرده می زندگی یهودی هزار 11 از بیش آن

: 8، ج2883لۀوی،  ) داننۀد  مۀی  بیۀدگل  و آران گویش با کاشان یهودیان گویش شباهه را امر ای  قرای  از یکی

 و داننۀد  مۀی  ابریشۀم  صۀنعه  از عباس شاه تمایه را کاشان شهر ب  اطراف یهودیان کوچ عله همچنی  .(511

 کوچ کاشان ب  موجود فرصه از استفاده و یود کار نوسع  برای داشتند، اشتغال شعربافی صنعه ب  ک   یهودیان
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 در نیز دورۀ قاجاری آران در یهودی یها یانواده تضور از قراینی . تتی(Amanat XVI, 2012: 33-35) کنند می

 انیمسۀلم  دیدار ب  آران در وی ک  شود می مدعی پدرن ای از یاطره نقل با شوفر یدیدیا ک  اسه  چنان دسه

 پشۀه  را بۀر  یهۀودی  یهۀا  نۀام  وها  نام  وصیه یهودی مقدس کتد و بوده یهودی پدرانش بوده مدعی ک  رفت 

  .(512و  511: 8، ج2883لوی، ) کند می نگهداری منزلش باالیان  در نورا شاهی  کتاب

نهاده،  یهودیان را رانآ بنای» ک  کند می مطر  را اتتمال ای  کاشان، قاجاری دوران اوایر منابع از یکی همچنی 

 اصۀلی  را نسۀمی   وجۀ   ایۀ   ظاهراً گرچ  .«اسه یهود اسماء از اسم ای  و اسه دشه هارون اسمش اصل زیرا

 .(11: 2831سههر ) اسه بوده مطر  داشت ، یهودی بیدگل و آران ک  مسئل  ای  دوران آن در اتتماالً نیسه،

دورۀ  در یهۀودی  نبعیۀدیان  بۀا  بیۀدگل  اهۀالی  از یکۀی  دبریور اسه اشاره قابل باره درای  ک  دیگری مطلد

 ب  را کاشان یهودیان از نعدادی ،دورۀ صفوی در کاشان تاکم وقتی ک  اسه قرار ای  از ماجرا. اسه صفوی

 کۀویر  مسۀیر  منزلگۀاه  اولی  دوران آن ک  بیدگل در مورانمأ همراه ب  کردند، نبعیدیان می نبعید کوه سیاه کویر

 در روزی چنۀد  ،بیدگل اهالی از نام معصوم مسلمانی ضمانه ب  آنجا در و آمدند فرود ،بود یمرکز ب  کاشان

 .(818: 8ج، 2883لۀوی،  ) شۀدند  مسۀلمان  زور ب  تکومه عوامل نوسر سرانجام و کردند نوقف آبادی ای 

 .یهودیان با بیدگل اهالی زندگی و آشنایی از باشد نشانی شاید ریداد ای 

 . گرسنگی۶
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Abstract 
The city Aran va Bidgol, located in a county with the same name, is actually 

the combination result of two cities of Aran and Bidgol in recent decades. 

Since centuries ago, this city has been a main residential, economic, and 

cultural center of Kashan region. Some descriptions of the city and its 

relating areas, such as Haraskan, are mentioned in sources of Islamic first 

centuries like the books Tarikh -e- Qom (history of Qom) and Zikr -e- 

akhbar -e- Isbahan (mentioning narratives of Isfahan). In addition, Ravandi's 

Qasida Nuniyya contains some information about the city in Seljuq period. 

In the sources of Ilkhanate era, the hamlets Bidgol and Haraskan are alluded 

to. In Safavid era, Aran va Bidgol considerably prospered and thousands of 

Sha'rBafi (hair-weaving) workshops were set up in it; the significance of this 

city in Safavid era is reflected in some travel books and ritual documents of 

this period. A description of Aran va Bidgol in Zand era may be seen at 

treatise of Sharh -e- ahval -e- Molla Ali Arani (biography of Molla Ali 

Arani). Furthermore, the situation of the city in Qajar period is represented 

in Tarikh -e- Kashan (history of Kashan; written by Zarrabi), Kayfiyat -e- 

Balada va Bolukat -e- Kashan (state of districts and areas of Kashan), and a 

fascinating book about geography of Bidgol, titled as Chiraqan (lighting). 

Generally speaking, this article is a preliminary endeavor to acquire the 

historical identity of Aran va Bidgol. 

Keywords: Aran va Bidgol, Haraskan, History, Historical Sources.   

 



 

 


