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 *مهدیزاده مدرضامح

 

 چکیده
ت تاارییی و  انه مستلزم گسترش این حوزه به مطالعاشناس کاشانهای  بسط، تعمیق و تدقیق مطالعات و پژوهش

چاون  همفرهنگی جبال کهن است. این ناحیه در بستر چندین شهر مهام   فرهنگی پیرامونی، از جمله حوزۀ تمدنی

ای نتاای    لذا بررسی و مطالعاات جدیاد و باین حاوزه     ان، ری و همدان رشد و شکوفا شده؛اصفهکاشان، قم، 

سه تاریخ محلای و   ،در این نوشته خواهد داشت. بر ی درشناس کاشانخاصه در غنای  درخشانی برای این شهرها

سایزدهم   هشتم و و مقم و اصفهان در سه مقطع و قرن چهار و برای سه شهر کاشان بار  نیستینمستقل که برای 

باا مارور و    گردیده اسات. انتیاب  ،اند تألیف شده (تاریخ کاشانو  محاسن اصفهان، تاریخ قم ترتیب بههجری )

و  ماورد بحا   هاا   نآ بار  ناارر  ۀپژوهان اندازهای تارییی کاشان ها و چشم داللت از این شهرها، واکاوی هریک

زیارا   ؛جبال کهن بسط دهد از کاشان تا منطقۀ پژوهش خود را ۀی باید دامنشناس کاشان .بررسی قرار گرفته است

هم پیوندهای اکناونش برآماده از میارا      تحدید شده و قم و اصفهان تعریف و میان دو شهر گذشته در هم در

گیری، تألیف، ترجمه از عربی به فارسی، تصاحی    عالوه روند شکل به سواد است. رهنگی در منطقۀف ماندۀ برجای

عنوان منبع و گنجینۀ تاارییی و فرهنگای    هب عنوان میرا  گرانبهای ادبیات فارسی کل ایران و هثار بآ و چاپ این

 مدنظر بوده است. وشده تلییص  ،یک از این سه شهر نیز در ذیل این بررسیبرای هر

 .تاریخ کاشان، محاسن اصفهان، تاریخ قمکاشان،  :ها کلیدواژه
                                                           

 mahdizam@yahoo.com/ هشگرمحقق و پژواز دانشگاه تهران،  شناسی دکترای جامعه *

 (۹۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ یازده پژوهش
 ۹۷3ا۰۷، ص۹3۱۶ستان پاییز و زم
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 مقدمه
خ یاز رجوع به گذشتته و تتار   یزیما را گر ی،و انسان یاجتماع یبررسعموماً در هرگونه مطالعه و 

ه کت است ای  هردک یسته و دانش رسوبز ۀتجرب انباشتۀ همیراث و مخزن برست. گذشته مین ها دهیپد

و  ینتون کاز معتار  ا  یرد تا خرمن مناستب ک ینیچ د از آن خوشهیبا، امروز یایو اح ریبازتفس یبرا

ی انستان  ۀمطالعتا  در محتدود   ثتر کا رو آیتد. ازایتن  فتراهم  یان رس و عدر دست های دهیمعاصر پد

دار از  ها متأثر و سررشتته  دهیثر پدکن ایر امروزیس. نندکرجوع ها  ی آنخ اجتماعید به تاریناچار با به

 یر و رفتتار اوتواو و م ت  و اجتماعتات    کت تف، نییآ، هن فرهنگکن و یآغاز های و سرچشمه ها نطفه

 هتر ، گتر یدیی . از ستو انتد  تهگذاشت یادگار ندگان به یآ یراث را براین نوع میا ،ه در گذشتهکاست 

امتا  ، ردیزمانمند و زبانمند ورار گ های مید در حصار و زندان گذشته و پارادایامروز نبا گونه مطالعۀ

 ز نخواهد بود.یگذشتن و فرارفتن ن توان برها  ی آناوکبدون شناخت و وا

خ و آثتار  یرجوع به تار ی،قا  مح یتحق ۀبسا هم شناسانه و چه کاشان های انجاو پژوهش یبرا

 یمتا دارا ، اشتان ک ۀهرچنتد دربتار   .است یاتیو ح یضرور ،ن اجتماعا یا کهن و خاصۀتوب کم

ژه یت خ وین تتار یت ا مرآ  واسان ه باکه یم مگر از زمان واجاریستیاشان نک یژۀهن خاص و وکخ یتار

 یریت گین پین سترزم یا محدودۀ یخیر آثار تارید در سایا بااشان رک یخیتار یمایس، شود می متولد

یرامتون متو ن   پ ینتواح  همتۀ ه کدهد  می ن اجازه را به مایا یخ مح یتوار یژگینمود. و یابیو رد

 عمتدتاً  هکت  یخ عمومیرا در تواریز ؛میابیز در آن بازبین یزتر و جزئیرا با ابعاد ر مؤلف مورد عالوۀ

 هتای  نیمتتر بته سترزم   ، کاستت ی خیتتار  یان عصترها یت شتاهان و پا  و ها قهیر فراز و فرود س کذ

و نقت    هتا  روزنته  ی،خ مح ت یاما تتوار ، میخور یبرمها  ی آنو خارج از متن گفتمان اص ای  یهحاش

 ند.ک می مانده از نظر فراهم یکتار ین نواحیا یرا برا یخوب

تا  سال و ن هزاریاشان به چندکتابت و هنر در کر و کو تف یتمدن و سرگذشت زندگهرچند 

اثتر  ، ن محتدوده یت ا یتت  و آثتار نوشتتار   کاز ، جامانده یاء بهآثار و اشجز  به ،رسد ک می یس دورۀ

هتم گرچته    و... یاوو  و مقدسیچون  یسانینو دانان و سفرنامه یجغراف جا نمانده است. ی بهادیز

شتتر  ی مته و پتاراگرا  ب  کا چنتد  ی یکاز حد ها  آن ا کن اند، دهرکن محدوده اظهار نظر یا ۀدربار

ر و ین منتاب  و تفاست  یشتتر یتواننتد ب  متی  هکتوب را کو م یخین نوشته سه اثر تاریا رود. ما در ینم

مهتتم  یمنتتاب  پژوهشتت ینتتده از جم تتهننتتد و در آکاشتتان فتتراهم ک هتتا را دربتتارۀ محتتدودۀ نشیتتب

ن یت ا گیتری  شتک   های نهیزم، ها ت آنیاهم یاوکم تا ضمن بازیا کردهانتخاب  ،ان باشندشناس کاشان

و  هتا  ضترور   در نهایتت انتشتار و   یچگتونگ هتا،   آننگتار    یاجتمتاع  یخیتتار  ۀنت یزم، ت ک
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هتا   آن د بته یت م تتا در پرتتو نگتاه مجتدد و جد    ینت کارائته  ها  آن مجدد یبازخوان یبرا هایی داللت

اهم ز فتر یت ن شناستی  کاشانمطالعا   ی در حوزۀدییا جد واب  توجها  کف و نیظرا، هاانداز چشم

 .تاریخ کاشانو  تاریخ وم، محاسن اصفهان ت ک یفارس : ترجمۀاز است  عبار ن سه اثر یشود. ا

 اثر  سه. دالیل انتخاب ۱

 یتا منطقتۀ  سر راه دو شتهر   انه ویدر مک، نیگذشته و ا در ییایجغرافلحاظ  بهاشان ک یخیتار ۀمنطق

، تشتان یو هوهتا   آن ون نگتاه بته  ه بتد کشور ورار گرفته ک یاسی/سیو مذهب یخیتاری، مهم اجتماع

وترون   اشان در گذشته وکیش حاص  نخواهد شد. ها از ک یت دگرگونی یدرست کو ادرا ییشناسا

 وتم و و  یطرۀا در ست یت م بتر اصتفهان   کخاندان حا یۀومت و ساکظ  ح ا دری عمدتاً ی،اسالم یۀاول

ت آن تا چند ورن یاز وضع یادیتوب زکسفانه مناب  مشد و متأ می سته و ادارهینگر، جبال محدودۀ

 ت  هتم مترتب    هه سته شتهرِ بت   کت جبال  یۀو خاصِ ناح یخ مح یست. تواریدست ن در یاول اسالم

 یمین منتاب  وتد  یاز بهتتر  ، یکتی دآن ورار دار اشان و اصفهان درو ک ومت  یفرهنگی، رکفلحاظ  به

بترای  خواهتد بتود.   اشان کد در شناخت یجد های نشی  و آفرتأمالو  ها پژوهش یجامانده برا هب

ه کت ها وجتود دارد   منسجم و مختص بدانی و میود یخ مح یسه تار ،حال حاضر ن سه شهر دریا

 یخ مح ت یان تتوار یه در مکاست  تاریخ ومها  ترین آن هنک شود. می پرداختهها  آن ن نوشته بهیدر ا

، حجتم ، محتتوا چته   و، بتودن  یخ مح ت ین تتار یاولت لحاظ  بهچه ای  هگاه ممتاز و برجستیجا ،رانیا

هفتتم   ۀتا ستد  یاسالم اند از اول دورۀ یمدع یبرخیی دارد. از سو مؤلفنگاه  و کا  و سبیجزئ

اثتر آن متع تق    سته  هک( نگاشته شده ۱یویدنی )خ مح یتاب تارک 43  جمعاً ،رانیدر سراسر ا یومر

تتاب  ک قت  ف ،ن سته ج تد  یت اول را دارد( و از ا )خراسان با چهارده عنتوان رتبتۀ   به اصفهان است

(. ۳4: ۱43۷گر و آغتای ی،  چ تون ؛ ۷۲: ۱433 ،ونتوا  ) جا مانتده استت  ی ما بربرا محاسن اصفهان

 ،گیرنتد  می ع م رجال مذهبی ورار غیردینی که خارج از حیطۀ هرچند از میان تواریخ مح ی عاو و

استت   یاصتفهان  حمتزه  اصفهانبن حمزه عماره و  یع  د الشر  فی مفاخر اصفهانئوال تابکدو 

 ی و...حسن ومت ی، اوو  حموی از جم ه انینیمورد ارجاع پساحتماالً  نگاشته و محاسنوب  از که 

ه بته دستت متا    کت است  یتاب مافروخک فق امده و ین دست ای به  هنسخها  آن اما از اص  اند. دهش

ت یت اصتفهان تثب  مانتدۀ  یباو غیر رجال( وی )خ مح یتارترین  هنک عنوان بهگاه خود را یده و جایرس

ذکتر اخبتار   ا یت ح یابوالش  بقا  المحدثینباارز  مانند  ینید یمح  های خیتار یمنها) رده استک
تتاب  کاصفهان را نته   یخ مح یتاب تارترین ک یمیود یبرخحال  ی(. با این م اصفهانیابونع اصفهان

 ق(42۱-۷۷2) بتن منتده   یحت یبتن   ابوعبداهلل محمتد  تاریخ اصفهانکه ب  یاصفهان ِحمزه اصفهان
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 یمیتاب وتد کتنها  رو ازاین ؛ای نداریم از هر دو امروز نسخهه البته ک (3: ۱43۷، چ ونگراند ) تهدانس

نوشتتۀ    بقا  المحتدثین باصتبهان و التواردین ع یهتا     تابکن( یو موجودترترین  یمیود) موجود

 یحدثه مکشود  می و مداد ق(463ت۷۲3) خیمشهور به ابوالش یان اصفهانیبن ح ابومحمد بن جعفر

ی نت ید یخ مح ت یتت  تتار  ک جتزء ز یت ن اثتر ن ین ایکنوشته است. ل یرا به عرب سرشناس بوده و آن

اصتفهان   شتهر  ی ت کخ یبته تتار   ،ه در آنکت ث( است یو ع م حد ینیخصوص رجال و ع وو د)در

 تألیف ذکر اخبار اصفهان خ در دسترسید تاریبا خین دسته تواریالبته از ا پرداخته است. راختصا به

 یبا مختصتر  رجال محدث اصفهان ۀرکتذ) موضوع رجال ( در342ت446ی )م اصفهانیابونعحافظ 

 یرا ویت ز انتد؛  تهز دانست یت خ نیار ابوالشت کاز  یدیرا تق  آن یه برخکرد کز اشاره ین ن شهر(یا بارۀدر

 کتتاب دربتارۀ  ن دو یحس  ارجاعا  بخش اول احال  با این خ را استاد خود دانسته است. یابوالش

 بتوده استت   یاصتفهان  حمتزه  اصتفهان تتاب  ک هتر دو احتمتاالً   ۀمنب  عمد، ا را  اصفهان ینواح

 ست.یدر دسترس ما ن کنیه اک( ۱463، صادوی: نکنیز  ؛۲4: ۱434، میابونع)

ق نوشته شده و در موضوع متا  ۱۷11ی اول بار در ز برایاشان نکخ خاص یه تارکنیابه   با توجه

و اعمتال رویکتترد   یبررستتبتر    ، عتتالوهمیردکت  متتی آناز  یرکت د ذیتتاستت با  شناستتی کاشتان ه کت 

انتختاب شتده    یز در بررست یت ن تاریخ کاشتان ی خ مح یتاب تار، کخ فوقیتار انه در دوشناس کاشان

 است.

 . تاریخ قم۲

ن حستن بتن   یالتد  تتاج و  تتألیف کترد   یق به عرب4۲1 در سالرا تاب کن یا یحسن بن محمد وم

ن ستال و  یت ن اثتر در ا یت برگردانتد. نگتار  ا   یست بته فار  ق126تت 12۳ در ستال  یومت  کعبدالم 

اتفتاق   یتک  ،آن گفته خواهتد شتد   که دربارۀ یو با ساختار و مطالب یمح  یک منطقۀدرخصوص 

ن یت ه بتا ا کشهر وم است  کتاب نخست درخصوصن یر بوده است. ارز  اینظ مکو  فرد منحصربه

گیتری،   شک  ۀتوب از نحوکو م ین سند رسمیاول در واو شده و  یخ مح ین تاریاول ینوشته دارا

 شتود. دوو در ارائتۀ   متی  ارائته  در آن تا ورن چهارو.. .و اوتصاد، ساختار ودر ، بزرگان، رشد شهر 

و همدان تتا   یاز ر) ا را  وم های نیو سرزم یخصوص نواحکه دراست  یریا العا  و تصاو

و  یر شتناخت نتواح  را د یختال  هتای  پتازل  یتواننتد جتا   متی  نتد و ک متی  اشان و اصفهان( ارائهک

نون بتا  یده، تتاک دست ما رست ه ه بک ینونکند. متن کما روشن  ین شهرها برایا یۀحاش های نیسرزم

 چاپ و ارائه شده است. ، یمندرج در جدول ذ وضعیت
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 خ قمیتار های کتاب ویژگی

 فتا : احتمتاالً  حسن بن محمد بن حسن بن سائ  بن مالک اشعری ومی )تولد: نتامع وو، و  نویسنده )تولد و وفا (

 ق(326

 کتاب ومبا ناو  باب( ۷2ق ) رح اولیه در 4۲1 زمان نگار  اص  )عربی(

 عباسیاندی میان جبال/ اصفهان(/ بویه ) آل حاکمیت سیاسی زمان مؤلف  

 برادر مؤلف حاکمیت مح ی زمان مؤلف  

 بتترایمشتتووان و حامیتتان اثتتر  

 تألیف و ترجمه  

  عصتر فخرالدولته دی متی     ی متی حتاکم اصتفهان در   الدولته د صاح  بن عباد دبیتر مؤید

 ق(41۳ت4۷6)

 شده به او( بن الحسن الکاتبی حاکم وم )هدیه برادر مؤلف ابوالقاسم ع ی بن محمد 

  ،بویه ر دانشمند آلکات  و وزی ابن عمید خراسانی 

منتتتاب  و متتتؤثران عمتتتده و   

 برجسته بر کتاب

 )دواوین و اسناد رسمی حکومت )برادر مؤلف 

 او تاریخ اصفهانتصنیف کتابی مشابه  تال  در صفهانی و تأثیر از او وحمزه ا 

 ابن فقیه اسحاق همدانی کتاب الب دان 

 ( ق4۷۲ت۷۳۳ابوع ی کات  همدانی) کتتاب   دشتدۀ مؤلف اثتر ناپدی  شناس و مورخ و زبان

 همدان  

 ابن مقف  سیر م وک العجم 

  (۷۲3متوفی )احمد بن عبداهلل خالد بروی  بنیانکتاب 

 ق13۲/ مرگ الدین ع ی بن حسن بن عبدالم ک ومیءالدین حسن بن بها تاج  رجم )تولد/وفا (مت

 باب( ۳)در  126ت 12۳ زمان ترجمه

 عدو استفاده از حرو  گ، ژ، چ رسا و ادبی، زبان فارسی دری و  های عمده ترجمه ویژگی

 شناسی شهری و اوتصادی وم جامعه 

 مح ی   حاکمیت سیاسی

 عصر مترجم

 صفی در وم )خواجه ابراهیم( خاندان 

 الدین استنساخ شده توس  فرزند مؤلف تاج ق14۲ اولین نگار  نسخه خطی در  تصحیح و چاپ امروزین

  ستید   ۱22۱ رشتدۀ تحری   با تصحیح و تحشتیه و نستخۀ  ۱4۱4 در بار  اولینچاپ برای

 صفحه، انتشارا  مج س. 4۳۱ الدین  هرانی در  جالل

   مطالعتا    لتن مدرستۀ بته انگ یستی )بتو    ۱331لمبتتن در  معرفی کتاب خطی توست  آن

 گسترده در کتاب و مقاال  بعدی استفادۀ شروی( و

  انتشارا  توس  ۱46۱تجدید چاپ در ، 

 توست  محمدرضتا    14۲ استاس نستخۀ   بتر ) ۱41۳جدیتد در   ۀتحشی چاپ و پژوهش و

 اهلل مرعشی( آیت شناسی کتابخانۀ ز ومانصاری ومی و مرک
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ی وب ت  تتر از نستخۀ   ای کهتن  هنستخ  یه ظاهراً بر مبناک( ۱41۳ی، وم) خ ومتارید یح جدیتصح

 هتایی  یپتاورو  واستطۀ  هب، گرفته ن نوشته وراریا ین لحاظ مبنایق شده و بدین و تحقی( تدو۱22۱)

حا  و یتوضت  رغتم  ع تی است. امتا   رسیدهصفحه  ۱2۲2به اند،  دهرر هم شکم یه گاه در صفحاتک

ق یت تتا عتدو تحق   یدر ضب  اسام یاشتباهات ، ن نامبرده در متنکو امات  ، کاز افراد یشمار یمعرف

محقتق در  حال  با این ز وجود دارد. یشهر و روستاها( ن یژه اسامیو هبها ) آن شتریق بیتدو یالزو برا

، بعتد از بصتره   ین شهر استالم یپنجم ، آن را در زمرۀس بودن ومیسأدالتیجد یۀمقدمه با  رح نظر

صتاح    یه با مهاجر  اعراب اشعرکداند  می عراق( مصر و در ترتی  )به س فسطاط و وا، وفهک 

 هتایی  و صتاح  دارالع تم   «تیت ت  وم عربکم»، ق۱3۳مقدمه( در سال  ۷6صی )عین شهر شیاول

کثتر و  مت هتای  برخال  دارالع می )عه امامیمحور( و ش یث/ فقهو حد یالمکریغ) پارچه و واحدیک

 یشتر ع متا یب، نامورخبر   عالوهمقدمه(.  ۷1صاند ) دهفهان( شبغداد و خراسان و اص یمذهبچند

. انتد  دهرکت منبت  مهتم ع تم رجتال استتفاده       یک عنوان بهتاب کن یاز ا ،ثیت و حدیرواو  انساب

 یعبتارت  هبت  .وجتود نتدارد   یبتاب  ۷2 تتاریخ وتم   ی با عنوان نسخۀزیمحقق معتقد است چ عالوه به

بتاب   ۷2ن یت ا یند و فهرست آن را هم براکم یباب تنظ ۷2تاب را در کوصد داشته  هرچند مؤلف

باب  ۷2تاب در کموفق به اتماو  مؤلفباب نوشته شده و  پنجتاب بازمانده در کعمالً  ،ردهکم یتنظ

ندارد و حاص  تصتور و ستهو افتراد در     یتاب وجود خارجک یباب ۷2ۀ عمالً نسخ رو ازاین ؛نشده

 (.3۷ ص مقدمه) ستتاب اک یابتدا ،مانده یبرجا ن فهرستِیا

بته   ی( از عربت یم صفیخواجه ابراه) م ومکرا به خواهش حا آن ق،12۳تاب در سال کمترجم 

:   گرفتته استت  کشت  مؤلف ین هد  از سویو با ا هیعنوان هد کتاب بهبرگردانده و خود  یفارس

از کتتابی   مان، نزدیک او، و دواو او ثبا  ذکر او در مرور ایاو و از زه تر ب دهنیافتم هیچ چیزی گزی»

چته هدیته و تحفته     و تصنیفی که من در آن جم  کنم و یاد کنم در آن اخبار شهر وم و اه  وتم،  

وریت  بته زوال خ ت  پتذیرد و فتانی       ای که باشد عن که هر هدیه و تحفهرازی ؛تر از آن نیافتم مهم

ند و بته کهنته نگردنتد و    منعدو نشو و کرور اعداو،  مرور ایاو،  هکه ب فا  و مؤلفا ، شود، مکر مصنّ

خواندن و مطالعه و نوشتن آن رغبتت  ه ار بگبهر روز کاری جدید و حدیث باشند و مردو آن روز

 .(۱3ص) «نمایند

  بتود. چته   ید غافار نباکن یاو در ا تاریخ اصفهانتاب کو  یاصفهان حمزهاز نقش حال  با این 

 یست( بترا یه امروزه در دست ن)ک فهانتاریخ اصمانند  یخیآن داشته تا تار یسودا ،در سر مؤلف

تتاب  ک همتان  یاصت   یاما الگتو  ؛باره برخورده است نیای هم درا یتاب عربکه به کند کفراهم  وم
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 ید خراستان یت ات  آن عصتر عم ک   ور  نیهم و ر ووتیق صاح  بن عباد وزیحمزه و سپس تشو

 است.

از درج نتاو   دیت گو می چه او ،باشد ین سطور گواه خوبید ایشا مؤلف یدر فض  و نگاه انتقاد

هترکس  : »ده و معتقتد استت  ی کر( خوددار۷3ص) «یو منقبت یثرتمأ» تاب بدون داشتنکافراد در 

ند و ختود را در  ک ف جم  رساله گردد، با نفس خود مخا ره میکه متصدی تصنیف کتابی و مصنّ

جویتان،    ت عیآورد و از  عن  اعنان و مالم خداوندان فض  و فهم و نقص می معرض معارضۀ

سالمت نخواهد بود. و از دست و زبان ایشان خالص نخواهد یافت مگر به توفیق بتاری جت    ه ب 

ار کت ن یرا به ا یگران ویدارد تا د یساز کتابو  بانتخا یه پرواک یو (.۷۳)ص« ذکره و عز اسمه

 داند. می ار خود ک ،ه مربوط به وم استرا ک ی  بخشیجم  و ترت، نندکمتهم ن

و  یاز استام  یشتمار  خیتتار  رکت از ذ یسوا تاریخ ومتاب ک شناسی کاشان مرتب  با های یژگیو

صتاح   ) زدانفتاذار ی حول و عۀ نانمودهکس انِ مهاجر  ویحوادث وب  و بعد از اسالو وم و اشعر

 :  ندا ن شرحیبه ا وم( گیری شک ه یاول ت و هستۀ انیآشت ت محدودۀ جانیابرشت درای  هو ع یشتزرت

تتاب  که و یابن فق الب دان ، او تاریخ اصفهانو  یاصفهان های متعدد از حمزه و نق ارجاعا   .۱

در امتروز جتز نتاو    ها  آن شماری از ه البته ازک عصر ت  مرج  آنک عنوان ، به(یا ی )بروعهبرو ان یبن

 نمانده است. یباو

فهان و متره از اصت  یردن رستتاق ث کت جدا  در نهایتدان و یمکانشقاق ناو وم از  یومهرچند  .۷

 ی  رح موضتوع ریشتۀ  از فحوا ،ردیپذ ینم را   ومکیتش یواسان برا های ردن آن با رستاقک یکی

 هتای  خاصه رستاق تاریخ کاشاناز  یتوان بخش می حمزه( یاز سو) وم گیری شک  یۀناو وم و نظر

نند و رستا  متی  ن بختش از اصتفهان را بته وبتاد    یا یه آبادانکرد. خاصه آنک یمره را بازسازیانار و ث

با حمزه  مؤلف(. اما ۳2ت33صاند ) دهمره شیز جزء تیدراو و ابروز آن ن های رستاق واسان و بخش

انتار و   یهتا  مح  جمت  شتدن آب   یعنی یرا موافق با نظر برو ه آنکدر ناو وم اختال  دارد  فق 

 ه وتم بت  ۷هتا  ومته کن یت   این رود و تبدیحول ا های ومهک یمه و خانه زدن رویومرود( و خ) مرهیث

ن جتدا  یت (. ا1۱و  ۳۱ص) د از اصفهان جدا و مستق  شده استت یالرش هارون  ه در دورانکداند  می

تتاب  ک منقتول در ) اشتان کشتده بته    داده یۀ نسبتتسم رون در وجهها  زن یرد پا تواند می زیشدن ن

 داشته باشد. تأم ی  کا  واب ( نیضراب تاریخ کاشان

 هکت آنجاستت   یاز واژگتان و اصتطالحا  مح ت    یربازماندن شتما  ، تاریخ ومگر ید یژگیو .4

تتر   ما ثمربخش یالت جبال آن عصر برایزبان را در ا ش ویرا  گوییو تغ یشناس کار زبانتواند  می
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 اویت استبان   ه به زبان اهت  وتم بته   کد یان بریو چارپا ها اس  ، آن (. نمونۀ۱433، صادوی)نک:  ندک

 یج بترا یمانند ف) آن عصر یفارس یا ژ در ترجمۀ ا گیارنگرفتن پ ک یا به( معرو  بودند. ۲3ص)

ش یه امروزه در زبتان/گو )ک براذر= برادر ، نیبد ن=یثر  استعمال ذ ماند بذو = بدو/ بذکا ی( یکپ

 (.۱3۲ص) تره( =) ندناک= تره و بار( و ) ارکا اوری (اند دهمان یز باوین یراج

ه کت است  شناسی کاشانق در یالتحق زواز منا ق مورد اختال  و ال یکیمره یا ثیمره یت منطقۀ .3

 وم بر آب رودخانتۀ  اد شهری(. ظاهراً بن۱464 و ۱463، فرهادی )نک: دارد یادیوند زیپ تاریخ ومبا 

ی مره ]نتواح یانار و ث یرد و با گذر از منطقۀگ می مره سرچشمهیت یۀناح های وهکه از کومرود است 

 کوه سرچشتمۀ  یسوی دوگذشته است. وم می ر ومزار وم[ از وس  شهیمور تا نین ، نیگان خمیگ پا

 زار و ومترود را یت رود و سمت مانتان آب ن  که سمت جانان زندهن رود را جانان و مانان خوانده یا

 زیت ن و متره یانار و ث یو بستن آب رودخانه وم توس  اهال« جنگ آب»از  یوحال  با این سازد.  می

 ن آب ستخن یا یادیم و زکا انار بر اثر یباغا  وم  ینوبت  یو آبادان یجنگ و خراب تداوو چندسالۀ

ن رودخانته  یت صور  انشتعاب از ا  هه بک یآب های یفهرست جو عالوه به(. ۱33ت۱3۲ص) دیگو می

جوامت    یا  و ممتا  آبت  یح ۀنحو یبررس یبرا یه منب  خوبکتاب ارائه شده کز در یگرفته شده ن

و  ین جتو یز اشاره نموده و ظتاهراً بت  ی( ن۱۳1ص) دیوان آب ومبه  یه واند. چراک یۀ جبالن ناحیا

 قیت مستتقه و دوان  ریت از آب نظ یبتردار  یزان بهرهما  میز تقسیو نی تر از جو ینهر و انشعاب فرع

 (.۱64ت۱۳1ص) ز گذاشته استیدانگ و حبه( تما)

هتای   هتا و ضتیعت   بررسی رستتاق  شناسی روستایی، لحاظ تقسیما  جغرافیایی و جامعه به .۳

شماری از روستتاها و نتواحی    ،یوند مستقیمی با کاشان دارد و خاصه در این کتابوم نیز پ حاشیۀ

انتد از:   هتا عبتار    انتد. شتماری از ایتن رستتاق     پیرامون کاشان در گذشته در و مرو وم ورار گرفته

ده )بته نقت  از بنیتان     4۷دیته، رستتاق  بتر  بتا      ۱2دیه، رستاق جاست با  3۷رستاق وهستان با  

رستاق،  سوج و سق )بخش/ وسمت( را با ارجتاع بته ا العتا      بندی تقسیمسه   همچنین .بروی(

ر کت واستان مستتق  ذ   جاستت و  ، انتار  هتای  که رستتاق  دهد وی انجاو می الب دانهمدانی و کتاب 

ه جنت  هتم باشتند و    کت ه یدو سر ناح یعنیحوزه( ) حبازه کمکف رستاق را با یتعر ی. واند دهش

تتر از   بتزرگ  یه واحتد کت وره را هم کد یبا (. البته۱۲4ص) ندک می ارائهن یا زمیه ی سوج را با ناح

حتال   بتا ایتن   (. 1۲و  31ص) ردکت الت به آن اضافه یشهرستان/ ا است و معادل دهستان() رستاق

متره و  یاز رستتاق ث ها  آن ثرکه اکرستاق دانسته  3  از که وم را متشکز آورده ینظر حمزه را ن یوم

د با ساوه همتدان اشتتباه شتود    یه نباکالدجریرستاق ساوه= م) ان و نهاوندهمد های واسان و رستاق
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ما  یتقست  ی با نق  امانتدارانتۀ وم .هستند شده است( می ن عصر ساوه جز اصفهان شمردهآه کچرا

رده و نظتر  تأکیتد کت   ا یت ن روایو اختال  ا ها ( بر تفاو یحمزه اصفهانی، همدان ی، برو) سه نفر

ق وتم  یرستات : »(۱۲۳و  6صکترده استت )   ارائه ،گردد میه آن عصر هم برب در واو ه کخود  را 

ن یچنت  او یز از ستو یت اشتان ن کق مجتاور  یرستات و عت یضت  «.ده است 322آن  های عتیو ض ۱۷۱

، در وهستتان ) وره بتا متزارع  ، ده(۱۷) جاس  ، ده( ۱۲) وراردهار، ده( 62) انار: گزار  شده است

  ده(. 34)  بتر  داخت  و ختارج بتا متزارع     ، ده( 64) متزارع  وهستان بتا ، ده( ۲۲) واسان ، ده( 44

 (.۷۱6)ص اشان استکاع وم از آنِ رستاق ین ضیشتریشود ب می دهیه دکگونه  همان

بته   یومت  ،ه در آنکت م یبدان یدر تاریخ ماوب  اسالو را فص  تاریخ ومن بخش تری مهمد یشا .6

ر یستا  و یتتاب بروت  کرا از  ها ناحتماالً آ پردازد و می بعد( به ۱1۷ص« )ضیاع عجمیه»ا ین کر اماکذ

ت دارد یت رو اهم نکر ازآن ذیند. اک می ما بازگو یبرا الت جبالیا ای ین نواحیخ وب  از اسالو ایتوار

متا   یگتر بترا  یدها  آن از یادیه شمار زکاوتباس و گزینش شده است ی ت  و منابعک ازاحتماالً  هک

ه ظتاهراً  کت آن است  درخت و و عۀپر یشۀا بیران کخ جمیتار در ، ا ین روایا اند. نمونۀ دهنمان یباو

ستخن از   ی( و حتت ۱13)ص هم رستانده  یمان نبیآن را تا س  خذی مأندر آن را ساخته و بروکاس

کتالو  اختصتار   بتا وناعتت و   یومت  ،ناو اوست. درمجموعه ب یادیز های هیه دکاست  ینام« نیج »

 ای یخین بختش ا العتا  تتار   یا در ،گانشاننندکمشهور و منسوب به بنا های عتیض درخصوص

 ناو شهرانه ب ییدخترِ بانو ین را ساختۀخم مثالً نهد. می ما بر جا یرسد برا می ان همیشدادیه تا پک

(. ۱3۱)ص استت  ن شتده کرده و در آن ستا کت بنتا  آن را  موبتد موبتدان(  ) ه در باغ موبتد کداند  می

وم در جنتوب راه وتم بته     ترین ده منطقۀ بزرگ انعنو بهآتش(  )برازه= زبانۀ ه براوستانیت دیاکح

مشابه بتا وتوو   ) در آن به سنگ کیزینک  شدن یالجرو تبد خساست و یکت دراماتیاکاشان و حک

ا یت ه مقطعه یت دیاک ور ح  نیهم .(۱3۷ت3)ص العاده دارد فوق یداستان ییارز  روا ،عاد و ثمود(

 !(یعصر په و با و عۀ اس کنیدیو) روانیتوس  نوشدشده به آن یتبع ۀارکه و زنان برازله و بدیآبجو

رستتاق   .مان و عق  جالت  استت  ین شهر بر سر ایمه   و مجوس در ا ی مباحثۀا حتی( ۱3۲)ص

 هتای  هیت گتر د ید ۀشود( نمونت  می در ادامه ذکر بش آمده ویر عجاکذ محاسن اصفهانه در )ک صرو

  یتفصت  آن بته « خورهابتاد »کته   (یا هیوهپاکدشت و ای ) یهه و جب یاست با شش ده سه  یهن ومک

 صتور  ظتاهراً   هم آن با سنگ و گچ و بیعظ کوشاند )ک دهح شیتشر ها و چشمه یمعمارلحاظ  به

متور  ین =) ور بته ست م   ( و۷2۱)ص نکر و بادشت یت گ با نص  برق یمن42 های با خشت ی اوچهار

آب احتمتاالً   ه)کت  آنشتفابخش  و چشمۀ  4شد ندر بناکه توس  اسکن ده یا یرو هامروز؟( در روب
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 از  نقت    )بته    ستم صترو    تور مهترۀ    نیشتود. همت   متی  اشاره محال  امروز است( گرو خورهۀ

در ارتبتاط    مجدداً، «خورهاباد» ۀآباد از حوز کران و اسحاق ، جور ، جنداب چهار مزرعۀ( و یهمدان

 یفاتیبتا توصت   یه خورهته درستاق انار به  های هیف دیدر تعرحال  با این  .شود می رکه ذین ناحیبا ا

 شتر است.یق بیازمند تحقیه نک( ۷23)ص شود می مشابه اشاره

احتمتاالً  ) انکجتان( و ست  یاز توابت  دل  ییروستتا ک )خ دودهت یر تارکذ هنگاو ،ن بخشیدر هم

داد یت ان( به روکر بابیاردش یمح  اتراق و پادگان شاه) س فچگان امروز( و خانشاه دیا شایان کس 

 یساستان  کان سرس س ۀر بابیاردش یروزیو پ یانکاش که موجبا  محو س س ۀشود  می اشاره یمهم

رفتن بته  ، اسر و ساختن آن دیهیر از اصفهان و سپس نیت اردشکحر : واوعۀبر اردوان چهارو است

 و همتدان  یاز ر یو اعزامت  یانکاش با دو لشکر ییرودررو یبرا یو آمادگ کسپس دوده، خانشاه

 .یروزیان در ادای نذر پکدر سای  هدکو ساختن آتشها  آن ستکنبرد( و شان و هکزده در س)اردو

. باشتد  متؤثر د یت ( و راوه در مجتاور هنبترد با  ۷2۳)ص ه جوسقیخانشاه دو د یشناس انکدر م

ه کت را  یست کرده اول کت ت یسیس شاهنشاهی ساسانی روابر اشاره به این رویداد در تأ  عالوه یوم

ن بختش  ی(. در همت 362ص)ورده استت  آد یت و او خراج را پد بوده کر بابیاردش اند، دهرکشهنشاه 

 افشان و و عتۀ  ، یزداناب ک، ر و عه فینظها  ی آندادهایمخت ف و سازندگان و رو های اشاره به و عه

ن ی( و خمت یو صتغر  یبر)ک نیمرتیث تر مهم( و ۷۱4ت۷۱۱ص) جانیدل یکیدر والهر در نزد مجاور

، تتاریخ وتم   ین جایور در اکمذ کتۀن نتری مهمد یعرو  آن و شاده مکمور و آتشیمره و نیاز وره ث

 دوران کهن آن است.   والع و دژهای نظامییت کاشان و اهم نق  مجددی از 

ر دو نتاو  کت و ذ (۷۱6)ص ن رستتاق یت در ا هتا  هین دیشتریب یرید مجدد ورارگییتأبر   عالوه .۲

واستان اصتغر پستر     و وراستف یا بی کبر پسر ضحاکواسان ا) واسان منسوب به دو پسران خراسان

شتود(   متی  رارکت هتم ت  یحمتو  یاوو  معجم الب دانه در مشترکا  ک النهراءدون و واسان ماوریفر

آمتده از  یدپد) ختورد. رستتاق درو   متی  نجتا بته چشتم   یتز در آ اشتان ن ک یدشدۀناپد ینواح یاسام

، د از آبیبطر پس از خروج  رود کاسا ی( [واسان ]=آران؟ یایاسه و درک ۀفرونشستن آب رودخان

 وراستف یب یعنت ی یرانت یاهتای   استطوره  ن ده و معتادل او در یت  ور نسبت دادن فرعون به ا  نیهم

اصتفهان   یبترا ،  ت و دروغیاشان حک یه براکت ین وضعیبا ا، جبال است منطقۀ نی( به اکضحا)

ی بترا و  یساالر کر و خدعه و زنم یر یو برا یگر ی وم ظ م و جور و نوحهح وا و ا عمه و برا

دون و یت از دستت فر  کاز فترار ضتحا  حتال   با این گذاشته است.  یو بهتان باو ییگو همدان دروغ

  )بته  ان آمدهیوم سخن به م یحوال کو معادن نم ک  غائ  او به نمیوم و تبد کوه نمه کرفتنش ب
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آب دهنتد   می ده و شهاد ید یسانکد یگو می ن افسانهیرد ا یبرا یهرچند وم ؛( استیبرواز   نق 

 یی(. البته در جتا ۷۱1)ص ددار هم ریدرخت انجاست و آن موض   عم  کیزه و خو پا کوه نمک

، چتون ورازآبتاد   ینکامتا  ،مجمتوع (. در۷۷4و  ۷۱۲ص) شتود  متی  گر مو ن فرعون آبه دانستته ید

هنرفر از  ، و عۀراوند، ابروز، نیف، انوشاباد، آران،  یه  ، انکهراس، اسرین، وزهشت، خواصر، دنجرد

محت  امتروزین برختی از     ۀدرباراند ) دهتوس  خاندان واسان دانسته ش شدهیجادا ایواسان  های هید

 ازی مهمتتی هتتا و سرفصتت ای  هترتیتت  ابعتتاد استتطور (. بتتدین۱413، مشتتهدی نتتک:ایتتن امتتاکن 

   3آغاز نمود. توان حاص  و می این بخش را در پژوهی اسطوره

ه معاصتر اعتراب   کت  یاخبتار  یحتد  تتا  و یاه متذهب به نگای  هم اسطوریر از پارادایر مسییبا تغ

ابنتد.  ی ی متی گرید یمایاشان سک ، منا ق ا را  و از جم هسنده بوده استین وم و نوکسا یاشعر

ی، اشتعر  یابوموست از   نقت    بته ع( )نیمنؤرالمت یاز ام یتت یر رواکت ذ بتا  یهمتدان  ب دانتاب کاز  یوم

 ن جبتال یزمت ، مترج و فتتن و محتن و هترج    ورا در هنگا ها ن موض یشهرها و بهترترین  سالمت هب

 ارزار واو  شتود و کان اه  جرجان و  برستان حرب و یم د ویهم برآ ه ه چون خراسان بکداند  می

 یدر وتم بته موضتع    مؤلفشود.  می وم و مداد ها وصبۀ موض ترین  سالمت، سجستان خراب شود

ه شفابخش هتر درد و رنتج   کد یآ می رونیاز آن ب ی  در آن فرود آمده و آبیه جبرئکند ک می اشاره

( و امتاو  ۷۳1تت ۷۳6)ص امبر از آن آب آمدهیپ یسیگ  مبدل شده به موجود زنده توس  ع است و

ست مان از   یو انگشتتر  یموست  یم و عصایووچ ابراه یرده و حتکرضا از آب آن خورده و غس  

ر و برخاستتن بته   افتراد  معتا  از محشت    زیت امت نیدر و یشود. حت می ت وم دانستهیآنجا و ناح

 )ع(منستوب بته امتاو رضتا     یثین موض  با حدیا ۷۲۷ فحۀدر ص. (۷62)ص ندا وم ر ازیغ یموضع

 استت.  ذکتر  بتاره وابت     یتن ایتز در ع( نی)از جنگ جمت  ع ت   بعد . خطبۀشود می اعالو« وراردهار»

 (.۷۲۲ص)

 یزنت شتر است. نقتش  یب تاریخ ومزنان در  یرد پا ،جبال یخ مح یگر تاریت  دکبرخال   .1

 خمابتاد  یهما( دختر جهارازان در بنا =) ا نقش خماءین یدر ساخت خم ،بانوست که دختر شهران

ت یاکدر ش ی  ح یسیبن ع یبن ع  محمد ه دختریناو صفه شجاع ب ینقش زن تر مهم( و ۱4ص)

 ه و رودررو شدن عام  ختراج  یس وبیسر خراج افراد توس  رئ)ک« ولد األب»از خراج موسوو به 

 ریت مان وزیس( بته عبتداهلل بتن ست     یر پوشش رئین زیریسا ییزان دارایم یبدون بررس، فرد نیبا ا

( 431)ص ازیت ا احیت اب  یه بته ختراج بنت   کت است ذکر  ی واب  ( و برانداختن رسم نادرستیعباس)

 ،  صدر اسالویاز زنان شاعر و سخنران و اد، از سوده بنت عماره یثی ور حد  ینموسوو بود. هم



77 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازهای چشم
 شناسانۀ کاشان

 تواریخ مستقل
 انقم و اصفهان وکاش

 
 
 
 
 
 

                                                                  77  

زدانفاذار= یبرادر ) ه متع ق به خر بندادکارائه شده ای  یها جاریز ینکاز  یدر نقد خواب یتینق  و روا

 وتم  گتذار  انیت بن یتن از اعتراب اشتعر   دو یندۀآ ،مجوس وم( بوده و در آن خواب و یپارس کمال

 ی(. البتته از زنت  ۲۱3تت ۲۱4ص) نتد یب می ن مجوسانی( را در و   و وم  ایعبداهلل و احوض اشعر)

 هتای  وهیت ه بتا متان  شتدن فرزنتد  از ختوردن م     کت ر شود کد ذیهم با یسرپرست خانوارظاهراً 

یتد  ز بایت ن زن را نی(. معاصترتر 333)ص نتد ک  یمقاسمت باعث شد وباد وسمت را به خراج تبتد 

 در ۷2۱ مراح  ستفر  از همتدان بته مشتهد در ستال      ،تابکه در کدانست  (عخواهر اماو رضا)

 بتن ختزرج ستخن    ین آن در منزل موست یدر وم و مراسم تدف درگذشتش و یماریمسیر ساوه و ب

 (.  ۳۲2ت۳6۳)ص گفته شده است

در  ،خاصه در شناسایی تحوال  اجتماعی جبتال ، تاریخ ومشناختی مهم دیگر  ارز  جامعه .3

تتاب را  کن یت ه خانم لمبتون اک یحد یوان خراج است. بهاوداما  د و خراج و یاتی رح اصول مال

 ی(. شترح چگتونگ  ۱412، لمبتون )نک: رده استکو زارع خود انتخاب  کلما یاز مناب  اص  یکی

ومتت( بته ختراج    کعامت  ح  و درآمده برای از محصول ین وسمتییتع) ا مقاسمتی  وسمت یتبد

ا  کت گر از نید یکی ،روانی( توس  انوش333)ص وسمت یجا ی شدن خراج بهو رسم توس  وباد

ه نهاده بود مگتر  یز جزیبر سرها ن یو اساس بر این  ی وب  از اسالو است.و اخبار تحوال  اوتصاد

ن و زراعت( معا  یشده بر زم یا  وض خراج و مال =)  سق عه ویه از خراج و وضک ری بقا  ز

، ارانکختدمت  .3، تاب و اه  ع م. ک4، زنان .۷، وتا ین و بکدار و متم یشهر های خانواده. ۱: بودند

، ن و ناتوانانکیش و مسایدراو .6، رفعال امروز(یت غیجمع) سال ۳2 یسال و باال ۷2ر یافراد ز .۳

 خ صتور  یا در سته تتار  کار ظاهراً سه بتار یت  ن یور و مف وج(. اک ش  و) ماریر و بینگیافراد زم .۲

از   نقت    بته را یت ز ؛قباد بوده استکی ،ن عشر نهادیه بر زمک یسک( و محتمالً اول 3۳2ص) گرفته می

ن نهتاد و  یت و دواو متود یپکرد و بن مساحت یه زمک یسکاول »ی، دانتاب همکو منقوله در  یمدائن

 «وان عدل نتاو نهتاد  یوان خراج ساخت و آن را در دیوباد بود. بح وان د ،ردکد یحدود و خراج پد

عراق عجتم( در برابتر   ) سواد یین محدودۀتع واب  ذکر دیگر ظاهراً ین حال نکتۀ(. در هم3۳۱)ص

 تت 41۷ص) ی مالیتاتی رایتج در جبتال   ها عقدنامه ۀارائ و ۳جهبذ»او نه کنار تعیین شغ ی ب در عراق

 (.۷62ت۷۳۳)ص ساالران آن عصر بوده است وانیچالش د( است که موضوع پر43۱

را  ییت و تغ ین زرتشتت یت خ وبت  از استالو خاصته د   یرجوع بته تتار   ،تابکگر یت دیاهم .۱2

ا  یت جتان( و روا یمزد هیت ماننتد د ) وتم  یتۀ ناح هتای  دهکاست. در فص  مربوط به آتش یشمار گاه

 نیمتور از آتتش گشتاست  در    ،(۷۳۷)ص شود می هم ارجاع داده ین ناوبه هم یتابکه به کمجوس 
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ت وبت  از  یت ه ما را به اهمک شده ( سخن گفته۷۳3)ص انار یۀحدفاص  دلیجان و محال ( و ناح)

و زمان ختراج   ین سال مالییتع عالوه بهسازد.  می متوجه شتریق بیه و ضرور  تحقین ناحیاسالو ا

را  یدیت چتالش جد  ،شتان یعجم پس از فتوحتا  ا  یاعراب و شمس یماه ومر های ژه تفاو یو به

 سته بتودن فتراهم   یبکژه بتا  یت و هد بت یم و شروع سال جدیود یان سال مالیپا های ن زمانییتع یبرا

ن یت در ا یو رومت  یبر عرب یم جاللیتقو یبودن و برتر مؤثر در نهایت ن چالش ویرد. شرح اک می

ختراج   ین ابتداییا تعی ینوروز معتضد چراکه از .(4۲۳ت4۲۱)ص گردد می مستفاد یخوب یت بهروا

 (.4۲4)ص شود می ناو برده، ۷1۷در سال  یفه عباسیمعتضد باهلل خ  یاز سو

بر وم  مؤلفم بودن برادر کحا واسطۀ هبی وم یوانیو د یعمده گزارشا  رسمحال  با این  .۱۱

ن حتوزه  یت را در ا یتوانند ا العا  خوب می امروزه، هیو شرح خراج هر ناح یاتیدفاتر مال ویژه بهو 

هتای   هتای کمتی کته واب یتت تح یت       هداد ویتژه  بته  ؛نتد کن رفتته فتراهم   یا از بت یت مانده  یو نواح

هتا در کتتاب    آن محاستبه و نترخ   های مورد اشاره و شیوۀ شناسانه و اوتصادی دارند. مالیا  جامعه

 هتای  نرخدارای  یکه هراند ک دهر شکعه ذیا وضیدسته  هفت ا  سق دری ها ا ین نوع مالیا مده وآ

ی رزراعت یغ، (یستردرخت ، ع وفه، پنبه، بقوال ی )مخت ف زراع های و شام  دسته یمخت ف درهم

زان یت ر میت در جدول ز .(4۷6ت4۱2صاند ) ناظر به صنو  مخت ف و (.نفرا  و اه  ذمه و..، ایآس)

 آورده یت ومت یت بته دو روا  ،وتم وترار داشتتند    در آن زمان در حوزۀ کهاشان ک های ا  رستاقیمال

بتن فترج عامت      بشتر ی زیو مم یگر)با مساحت   روستاهاک/ «القری دفتر جم ة» از یکی :شود می

بتا   آبتاد و پابرجتا   یروستاها «/های وائمه دفاتر رستاق»گر از یق( و د۷13جهت وم در  ۀشد یینتع

تتا  ق )424تت 42۷سال عام  خراج وم در  یریابن احمد الضم یع ی زیمم و یگرین و مساحتتدو

و  یمخت تف وتم را مستاح    هتای  بار و توس  عامت   هفت ،ن خراج ومییتعی برا ظاهراً یزمان وم

 کرده بودند.(ا  ین مالییتع

  ،نتد کان یت نته و موضت  ب  ی  هتر ور یرا به تفض ها ا ین مالیوصد داشته ا یوم سفانه هرچندمتأ 

اختصتار   کترده و بته  نظتر   ار صر کن یاز ا ،و مع وو بودنش بر اه  شهر وان ومدی  درج در یدل هب

بتا ایتن   رفتت.   متی  ار باالین آمار بسیهم با ما ( وگرنه ا العا  امروز4۳2)ص گزار  داده است

ز ا العتا   یت ن صتفحه ن یت ر مواض  هر رستاق در وب  و بعتد ا ک سوج و ذها،  ر مساحتکذحال  

 ایم.   اهمیتشان در جدول ذیر ت فیق و ارائه کرده سب  ها را به آن ند که ماک می ارائه یخوب
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 رستاق

 میزان مالیات
)مساحی یا  

ممیزی بشربن 
 ( 482فرج در 

میزان مالیات 
)مساحی یا ممیزی 
علی بن احمد 

 (3۷4ضمیری در 

 
 *اشاره جهت وضیعه یا طسق عمدۀ مورد های طسوج

جب  

 )جبال(
 درهم 34422

درهم و  ۱12۲31

 مس رب خ

دستکره ستهرنیان،    رج،  ویتدنج،   وسف،  حزن، وازناوه، 

براشتتاذویه،   وارنتارود،   آبتاد،   عمتران آباد،  س مین باوره،  

کوکتان،   مهرجترد،   دسکره اسحاق، جروندگان،  دوکان،  

آباد، بطریده،  دره، س یکبودبابرکان، مال ع یا و سف ی، ک

بتاد،   رنجتان و هتاوه،   دسکره عتین،   نیرکان، اروند جرد، 

باغ آستته،   بیرکان، وی کان، نوند،  آباد، باغ یع ی،  احوص

 (4۷۳ و 4۷3ومرود، فالق )ص باغ است ک، 

 انار
۱۳6134 

 درهم و ث ث
 درهم ۷۳۷۱63

شندازیند، خانجرد، هنبترد، فتروس، ست کان، کارجته،     

 ترزه، جرجشتت، مهرجشتنفاباد،     اندریقان، سهرانرود، 

روان، مردور، کهندیر، مرهتد،  الرروائن، افشیدجرد، النهی

آباد،  فونج، ارین، خاخاه، ولیکان، میقان، سندکان، اسحق

آبتاد،   صت ح  آبتاد،   آباد، محمدآباد، کباروآباد، ع تی  عمران

آبتاد، سترزمین بتین کارجته،      القسم، مبتارک  مزرعه ابی

کهتک،   ( مزرعته تتود،   4۱۲القستم )ص  آباد و ابی ص ح

 اوتتان و...  آبتتاد،  قاستتحورحتت ،  الفتتازدان، الرووتتان،  

 (4۳3)ص

 وراردهار
درهم  3۳۲33

 و دانگی

درهم و  ۷346۷

 ث ث رب 

ویشت، هبتره،   ویذشک،  سهراز،  تود، سینکان، جوسق، 

 (4۳3خوابه )ص مشرو ،  جرینکان، کرمهد، کرجار،  

 درهم 34۲6۷ جاست
درهم و  4۲۳۱۱

 رب 

مرازکتتان،  درستتهرینان، یجکتتان، کروکتتان، وستتقونقان، 

وشتگان، میترکان، واران، زر، ثیمره، ک ،  ، ابالویه، کبوده

 (4۳3وزرنه، مرخرن، مراذاد، الوارجان )ص

 درهم ۳۲۳33 ثیمره

ع ت درج در  به

ضمیری آن -ایغارین

 را لحاظ نکرده است

خمهتتین، دلیجتتان، نیمتتور، مرومتتره، تهتتق، خفرهتتاد   

 (۷۱6و۷۱۳)ص

 واسان
۱۳1۱3۷ 

 درهم
 درهم ۱1۱23۷

کان، انوشتتاباد، درو، ودستتاکران،  ه یتت ، آران، هراستت 

وکتتالران،  ستتموغان، مشتتکان، زنجتته، دزه، سستته،   
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بطریده، کردیه، فادکاباد، وشاد، بول، وزهشت، کهنویته،  

آبتتاد،  کتتردوده، محمتتدآباد، ورزنابتتاد، درمهتتر، موستتی 

(، 4۱3محمدآباد، زنجیره، دسسه، یزدگرآباد، دبول )ص

)خماباد(،  آباد جوشقان، نیاسر، هسنارود، سرفجه، یحیی

 (4۱۲آبتاد )ص  رنجرد، خیرناباد، ارمک سترود، موستی  

ستتهرآباد، آبتتاد،  دنبتتاره، نشتت ج، بنتتداه، استتترق، عقیتت  

آبتاد،   ع ی والسان،  رزه،  آباد،  جرکان، بهراوآباد،  س یمن

نیتز مواضت  رستتاق     ( و4۳۳اهبر، کسنج، مهرآباد )ص

جزن، ازناوه، وستف،   :اند از موسوو به انجی  که عبار 

 (4۱۲دیرنج، دسکره، سهرنیان، ناوه )ص

وادی 

 اسحاق
 درهم ۳13۳۱ درهم ۳26۳2

کردآبتتاد، آبتتاد،  واالنجتترد، داودآبتتاد،  همتتروده، استتحق

جرینکتتان، بوستتتانه، متترداب تتتاالب ستتف ی و ع یتتا،   

ارونتد  آباد،  الدیزجان، محمدآباد بابکان، سعدآباد، ایوب

 (4۳6ابامیم )صآباد،  جرد، مصقی

 بر  

 داخ  و

خارج 

) بر  

اصفهان و 

 همدان(

۱۱2۳22 

 درهم ودانگی

درهم  ۱36۳4۳

 ودانگی

همروده، رجاب، کندج،  رخوان، بتاکین، ورزبته، نتی    

(، فابگیر، رویشکان، جیوه، 4۱۲سفدکان، احمدآباد )ص

 (4۷2بکیرآباد، باغ، کندر، انارک سهراید )ص

که در برختی از متوارد، تکتراری هستتند یتا      اشارۀ ومی است  * اسامی مستخرج از تقسیما  جغرافیایی مورد

دلی  تغییرا  تاریخی تقسیما  وترای   )که احتماالً به بعضاً یک مح  جز حوزه بیش از یک رستاق شمرده شده

این شهرها بنا به نوع حکومتت و روابت     ۀا را  وم خاصه کاشان و ری و همدان باشد که در الحاق به محدود

اند(. در شماری از موارد نیز ممکن است ناو اماکن چه توس  نویستنده   یی بودهجا ها در جابه  ی سال ودر  در

)مفترد   و  ستق  )وضت (  وضتیعه  درستی ثبت و ضب  نشده باشند. مصححان بعدی، به چه کاتبان و مترجم و و

دستته یتا   هفتت   ند که درا لفمالیا  عصر مؤ شمار انواع رایج خراج و در دو اصطالحی دیوانی و هر  سوق(

( و مودیتان مالیتاتی بترای    423شده بر وتم: ص   سوق وض   ۲ وضیعه و ۲ مال یا بار  ۲) اند یاس تنظیم شدهمق

 اند.  داده ها ورار می ناس  با نوع محصول در این کتگوریتعیین خراج، هر رستاق و  سوج را مت

 . محاسن اصفهان  ۳

اصتفهان چنتدان درستت     خصوصی درخیجام  و تار یتابکتوو  ، محاسنواعدتاً با نظر به عنوان 
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اصتتفهان و  بتتارۀ( در۱41۳ی )تتتاب متتافروخکدر  یادیتتز یخیتتتار هتتای نخواهتتد بتتود. گتتزار 

در همتان   تاب در چند ورن بعتد( کو البته مترجم آزاد مؤلف )را یز ؛آن وجود ندارد های شهرستان

و  ی  ادبت ی  وصتنا یو آراستته بته بتدا    یاثر ادب یکد ینگار  خود  را تول یتاب سنگ بناکاول 

بتا  ) اصتفهان  در حق شتهر  یسعد گ ستان مقدمۀ د ازیتق ه ب یزید چیشا ،شود می دهیه دک چنان آن

  یگ ستانش در ورن هشتم( وترار داده استت. لتذا ووتا     ۀو مقدم یرشدن سعدیرانگیدرنظرگرفتن ا

ند. امتا  ندارای  هچندان نمود تح ی ی و برجست ،تابکاصفهان در  ۀمنطق یو اوتصاد یمذهب ی، اسیس

ن یت اصفهان در ا یخ مح یر آثار مربوط به تاریان سایاصفهان در م یتوسعه و رونق و آبادانی، برتر

ه در )کت  گفته یشپ ینید یخ مح یاس با تواریدر و یو حت، مترجم( 1 ورن زیو ن مؤلف ۳ ورن) ورن

را در  نمحاستن اصتفها  ، تتوان برختورد(   هتا متی   آن  یا را  اصفهان صرفاً به عجا یمورد نواح

هتم در وترن هشتتم و     آن ی،به زبان فارست  ت مستق  ترجمهیدهد. هو می وراری تر یگاه مناس جا

 ید هنوز به انتدازۀ ه شاک یدر زمان، شهر یک یخیتار یریگ یتثبت و هو یا  برایاز ادب یریگ بهره

ز ا یستاز  یتت  کشتناخت و   یاز تال  بترا  یخوب ، نمونۀتخت نبودهیبزرگ و پا یروزگاران بعد

 شهر مو ن مؤلف است.
 محاسن اصفهانهای کتاب  ویژگی

 مفض  بن سعد حسین مافروخی اصفهانی نویسنده

 .کنون باوی نمانده استتا کتاب دیگری از مؤلف اص ی

 ق(3۷۱ورن پنجم هجری ) زمان نگار  اص  )عربی(

 سیالم ک  و ( و صدار  خواجه نظاو31۳ت36۳معزالدین م کشاه س جووی ) حاکمیت سیاسی

معزالدین ابوالفتح مظفر م ق  به فخرالم ک حاکم اصفهان پستر ارشتد خواجته     حاکمیت مح ی

 هدیه کتاب عربی به وی، (3۳2ت343نظاو )

 تبدی  اصفهان به پایتخت س جوویان  مشووان و مؤثران بر اثر

 عالءالدوله دشمن زیار 

 حمزه اصفهانی تاریخ اصفهان مناب  عمده و مؤثر

 تا ورن هفتم )البته در نثر مترجم( ادبیا  و شعرای

 الرضا آوی بن ابی حسین بن محمد مترجم )تولد/وفا (

 الدین محمد بن رشدالدین وزیر( اثشده به غی مق )تقدی ۲۷3 زمان ترجمه

 خصوص دوران پایانی حکومت ای خاناندر اضافه شدن نکاتی .۱ های ترجمه ویژگی

 عالوه حواشی و ضمایم کر بهدارای مقدمۀ مؤلف و مصحح در هشت فص  یا ذ .۷

متون کالستیک   برجستگی فصاحت و انشای مؤلف و الگوپردازی از شعرا و .4

 سعدی و... گ ستاننظیر 
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عدو رعایت ترتی  متن اص ی و پس و پتیش کتردن و افتزودن فصتول بته       .3

 دلخواه مترجم

متدانی )تقتدیم   اهلل ه ن فضت  الدیدبتن رشتی   الدین محمد خواجه غیاث ت ای خانان مح ی حاکمیت سیاسی

 ترجمه به وی(

انتتدرکاران تصتتحیح و   دستتت

 چاپ امروزین

چتاپ   التدین  هرانتی،    اهتماو جالل   به۱4۱۷در متن عربی و اص ی کتاب:  .۱

 مج س شورای م ی

مج ته   مۀفارسی: مصحح و انتشار توس  عباس اوبال آشتیانی به ضمی ترجمۀ .۷

همتین ستال      و ستپس توست  شترکت ستهامی انتشتار در     ۱4۷1در  یادگار

(۱4۷1 .) 

به مناسبت گرامیداشتت اصتفهان توست      ۱41۳انتشار مجدد ترجمه در سال  .4

 سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

خطی ترجمه را دیده و بته اهمیتت    ۀادوارد براون اولین فردی است که نسخ  .3

 ۀماننتدی از دو نستخ   ق ترجمتۀ خالصته  ۱4۱3/ ۱32۱آگاه شده و در ستال   آن

نتادری در   شرح دستنوشتۀ»با عنوان  ندن و پاریس به زبان انگ یسیموجود در ل

تصتحیح   ۀچتاپ کترد. بعتد از وی عالمته وزوینتی در حاشتی      « تاریخ اصتفهان 

 ده است.کر این کتاب را معرفی ،عروضیمقاله هارچ

 

د چتاپ شتده و در   یبار تجد ه امروزه دوکتاب است کآزاد از اص  ای  هترجم ی، فارس ترجمۀ

 شتمار   ی استالو بته  اصتفهان از ابتتدا   یخ مح یتار ی بازمانده و خاصۀتاب فارسکتنها  حال حاضر

رامون اصفهان در آن را یپ یمطال  نواح یشۀد ریبا ،اصفهان یلحاظ پرداختن به نواح هه بکرود  می

 :  مینکم یر ترسیاحتمال به صور  ز به و یتا حد

 بقتا   ) خیابوالشت   مفقتود(  اصتفهان تاریخ ی )حمزه اصفهان (اعالق النفیسیه) ابن رسته

 (محاسنی )مافروخ  (ذکر اخبار) میابونع  (المحدثین

وتول از   صتور  نقت    جبال عمتدتاً بته   اشان/ک ی محدودۀخیتار ییایا العا  جغراف ی،عبارت هب

ی و یج تد  هفت تابک و 6ابن رسته یعنی یر اصفهانیدان شهید وب  را تا جغرافیو اسات یمناب  وب 

 یاز شتعر ستعد   ۱۲ فحۀن متترجم در صت  یتضتم  ۲رد.کت د دنبال یفاً ج د آخر  مانده( باه صر)ک

 ۀرا عصتار  «نجتا زادو یه اکت  یح/ نتوان مرد بته ستخت  یاست صح یثیا ح  و ن گرچه حدیسعد»

و در  یستعد  کبته ستب   یا یخ ق اثر ادبت : شمار آورد  توان به می تابکف یسنده در تصنینو یزۀانگ

 گ ستتان  ۀبته تق یتد مقدمت    یضتمن   تور  هب و یه تاحدکان. مقدمه اصفه یعنیموضوع ح  و ن 

رده و او را کت اشان ستفر  که مترجم از آوه به کچرا ؛دارد می ن امر را اعالویا  ای ک زینگاشته شده ن
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 :آن پرداختته  کتتاب بته ترجمتۀ   افتن ی( و بعد از در۱1)ص انداخته است «به اصفهان یتینوائ  گ»

سب  برگ و ستاز و آز و نیتاز،    به به دست، در این بیغولۀ مجاز، پای  در آفاق گشاد است و تو را»

 پتیش  جهتت حطتاو و منتال،     وهم و خیال،  ی را ذلی  و ضعیف مساز، و در حجرۀنفس عزیز وو

حس  مراو واو تو نیست، یا جریتان وتدر   چون خودی بیش منال. اگر اینجا اوامر و نواهی وضا بر

 1(.۱۲)ص« اسعهاهلل و نه، ارض بر وفق مراد به کاو تو

ر سوو وترار  کا ذیدر فص   عمدتاً  ،تابکن یا را  اصفهان در ا یعمده مطال  مربوط به نواح

 ۀا ورزنت یت دشتت  یرو یۀبزرگ چشمه( در ناحی )گاوخانیض ا مغیر یث آبگیحد ه باک یدارد. فص 

ه همتان  کض یمغجانان تا  چشمۀ از) شود می آغاز اصفهان ( یجنوب شرو درکی ومتر  ۱3۳) امروز

زد یت ه تا کن بس یسنده اینو نظر به ر و تاالب ین آبگیا ،محاسن(. در ۲3ص؛ است یدشت فع یرو

هرگه غرار  آب گاوخونی و مد آن به حد کرمان صور  انتشتار یابتد،   » :ندک یم ریرمان را سک و

  نشتاط  چون ایاو عید نوروز و مراسم تفرج و تماشا رخت  رب به دو تمامت اهالی آن حدود، 

  نعمتتی و ختو   در امیدواری آن ستال، از فتراخ   ل، کشند و مژدگانی آن حا به بساط شادکامی می

 (.6۱)ص« عیشی و شادکامی به یکدیگر دهند

صحراها و  یفرسنگ 12 تا حدود یرود و گستر  تاالب گاوخون یندها غرار  زای یه پرآبکنیا

و تتاالب   کرود خشت  ینتده ه زاکت ن زمانته  یا یبرا ،ده شدهیعصر مؤلف د ز دریرمان نک های نیزم

د و یر مفیتصو شناسی لحاظ کاشان بهد جال  باشد. اما یبا ،دهیبه خود ند یسال آبده  ور هم تاکمذ

و  یاز گتاوخون  یر النتگ شتات  یشتود و متترجم بتا تصتو     متی  ر ستوو ارائته  کت مناس  عمدتاً در ذ

د و در یت گو یمت « گیت ر هتای  تتوده »ز رود. ا ی میگاوخون یۀه ورزنه در حاشیآن به د ینیآفر یا ح

را هتا   آن توانتد  ینمت  هتا  ز ستال یت معتقد است باد موحش صرصر نها  ی آننیو سنگ یعظمت سخت

ی تواند ابرها می هکه ین ناحیدر هم «کمهر تذر»یت اکن رم  و حیوصف ابر   عالوهند. کجا  هجاب

 اشانکاز  یینماها واو  به ارائۀ در «انکهراس»یه به د با پرداختن، (6۷)ص ندکجا  هزا را جاب تگرگ

ان یت بک، ر ستب ییتغبه   با توجهاشان است و کمرتب  با   ن فص  عمدتاًی  ایف عجایپردازد. توص می

ی از د ست ف و یاشتان از استات  ک یت  منطقتۀ  عمده عجااحتماالً  هکم یابی میمترجم در ایو نثر مقف

ه کت ان کده است. دژ و خندق هراست ش یسیبازنو یحمزه اصفهان اصفهان خ ویابوالش  بقا  جم ه

جتانوران   یمح  زندگ ه بهشت وکن ده یماس در ا یصحرا ، شوند می گ و  وفان گزار یضد ر

 3امروز یای م زوتوپیاز ف یمک ( است و دست6۷ص« و سباع یمواش)» نار همکدر  یو وحش یاه 

 شود. می رکذ ۱2ن صحرای  سم ا هم در آن یشۀه رکاشان است کاز  یگزار  بعد، ندارد
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از  کیه حتا کت است  ن ابروزیهم یفرسنگ و ده ازدهاریۀ در ناح ه والهرید، اشانکگر ی  دیعجا

ن یت دخت و معالجتت بتا آب در ا  یت ب،   ت  آب  .ن مهر استت ییرگان و تداوو آیجشن ت یبرگزار

ه یت ن ونتا  در د یت ا یف پرآبت ین و توصت یه فت ی(. ونا  اسفندان و د64ص) گزار  برجسته است

ه کت  ییبوده تتا جتا  « یمقن» ومشک ر ویاز هرگونه تعم یه مستغنکشود  می گزار  ینحو ، بهابروز

تنها موفق بته   ه و نهردک یورز یز و دستن ونا  گالویبا ا ،ث در زمان آمدن به اصفهانیبن ل عمرو

ن ونا  به مذاق اعتراب  یآب ا  ظاهراًحال  با این ادتر شده است. یآب آن ز کهب  ،ردنش نشدهکورک

هتا   متال آن  ایت در نفتس  ای  هحادث یبال شان   سم شده بوده و منجر بهیا یآمده و برا یمخو  ن

ع تت عتدو وجتود     همعتقد است بت  ،د داشتهین امر تردیر  ایه خود بر پذک مؤلفشده است.  می

 توانتد استتفادۀ   متی  ن امتر یت ا .ستیچندان هم خرافا  ن ، زیارکن یا یۀن در حاشینش یه عربچ دیه

 یپژوهشت  مطالعتۀ  لذا برنامته و  ی شود؛ز ت قین خطه نیا در ایاز آب و جغراف یگریو شعوب یاسیس

   بد. می و مخالفت با اعراب فاتح و استفاده از آب یگریاست شعوبیجدا در ارتباط س

آب  ی  اضتافه و مانتدۀ  ا تبتد ید صا  یت سف ینۀه وهرود پس از رشد به آبگیدر د یاهی  گیتبد

و  یشتت و زرع و اهتال  کپتس از مصتر     ،امروز ک ۀ ا احتماالًی« رمهکا ی رمندک»ه یدر دای  هچشم

ت یت روا .اشان استت ک کرشدۀ  ذیگر عجاید در سنگ رفتن بوده است[ از دیبه سنگ ]شا احشاو

وهستان( و معادن زر و نقتره آن  )ک گودرز؟( از رستاق وهستان) اذه وجورجردکچ های هید یمارها

ابتن  )اعالق النفیسه تاب کت ابن رسته در یروا ۀو و م و نحو کنجا با سبیآن در ا« بودو» یا چشمۀ

 یور بترا ک  متذ یشتر عجایباحتماالً  ند وک می ادیز ی( برابر۱23ت1۳: ۱4۳۱ی، رفاه ؛۱46۳، رسته

نش ید از متن ابتن رستته اختذ و گتز    یبا ی،بعد یایخ و جغرافیت  تارکاشان و اصفهان و وم در ک

ماندن آثتار   یبا معدن نقره و زر و باو ترتی  بهز یو صغرا ن یبرکمره یشده باشد. اشاره به رستاق ت

 یو جتا  باشدمؤثر ار ی( بس63ص) «نیمرتیت»ی از معما ییگشا تواند امروزه در گره می آن دو معدن

در حتال   بتا ایتن   اود. ی متا بازکت  برا ،ز بدان اشاره شدهین تاریخ ومتاب که در کن رستاق مهم را یا

امده یان نیبه م یرامونش گفتاریاشان و پکخصوص کر( سوو، درذ) فص  جز در یمافروخ محاسن

ف از یت اق حمتد و تعر یو بر س یو لغو یمؤلف از نگاه ادب .ستین امر دور از انتظار هم نیا. است

مخت ف  یو شعرا یو فارس یشتر در آن شعر و نظم و نثر عربیرده و بکف یتاب را تصنک ،اصفهان

ی، ابعتاد اوتصتاد   خورد. با وجود ایتن  می نعت اصفهان به چشم جا در همؤلف و مترجم جاب ویژه به

آن  یتوان استخراج و بترا  می تابکو مترجم را از  مؤلفاصفهان در عصر  ی حوزۀرکو ف یاسیس

 :  ندا ه بدین شرحک یابعاد، نظر ورار دادیز مدت نیناح
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رجم از پتژوهش  و گتزار  متت   ینقت  و گتواه  ، (12صی )انیت اع بر آمار هزار خانۀ  عالوه .۱

 یر شاشت ینظ دا  و...یتولها،  کاندها،  ق حجرهیم دویر و ترسیخود در بازار اصفهان و تصو یدانیم

تتر   مهتم متن پنبته و    یتک  ینتار یمتت دو هتزار د  یو، ن بازاریا یت پارچۀفکیا ی( 14صی )اصفهان

ستقف  ، صتفه مج تس   ، یتک هیستقا  ، یتک مسجد ، چهار کاروانسرا و دوان و حجرهکدچهارصد 

تتاب  که متترجم  کت آن تر مهم(. 16ص)بازار  های سرا یر معمارکخاصه ذ، قرنس و شش در مع قم

 (.  13ص) حاضر بوده است ،ماهه ساخته شدهچهاره کدر زمان ساخت و روز تهندس بازار 

جتاد  یت ایت اکح ویتژه  بته آن  گیتری  شتک   یوۀنه( اصفهان و شیآد) گزار  از مسجد جمعه .۷

استت. گتزار     پتذیر  یۀ جبال تأمت  ناحی و معرفت ینید یشناس لحاظ جامعه بهق بزرگ یمسجد عت

 آبتاد  یت  خط ی بقعتۀ روکته  نته  یاز مستجد آد  یت حاضتر در بخشت  یو جمع ها از گروه یمافروخ

 یم فضتا یز از جهتت ترست  یت و الحاق شده ن کار تم ی  بن مس م( و با مشقت بسیمنسوب خص)

در س ک اتباع کشتید و از هنگتاو    خصی  آن را بر وجه مذکور،»: آن عصر مهم است ینید یع م

و تمجیتد، بته گتو  کروبیتان     ح یتم ک، باز از صحن او،  نین تح یت  و تمجیتد و حنتین تستب    

و هر ستتونی از   تر از پنج هزار مرد صف نسبتی، کم ر نمازی از نمازهای پنجگانه، و در ه رسید می

 ۀ مطارحتۀ و حی  فقها،  ر  مناظرۀی و پیراسته به نظامزین و آراسته، و مح ّ او مستند شیخی بودی، 

ع ما و جالد  مجادل متک مان و صحت نصیحت واعظان و جریان مجازا  صتوفیان و بشتار    

 .(13)ص «اشار  عارفان و زینت مالزمت معتکفان

 ز از جهتت یت ن مستاجد ن یت ا شتدۀ  های ووتف  تابخانهکاروانسراها و خاصه ک ها،  گزار  خانقاه

انجاو یک بررسی تطبیقی دو مسجد عمادی کاشان و  شاید جبال وکتابت در  و شناسی ع م جامعه

 :  باشد واب  توجهعتیق اصفهان 

های آن کته استتاد رئتیس ابوالعبتاس احمتد       ها و خزانه ای و حجره کت  خانه مضا  بر آن...»

صبی بنا کرده بود و عیون کت  نامحصور در آن منضد گرداننده ]چیتده[، و فنتون ع توو مشتهور     

شته، مووو  و مخیر بر فضالی زمان سالف و ادبای اوان غابر، فهرست آن مشتتم  بتر   مخ د گذا

فا  در اسرار تفاسیر و غرای  احادیث و از مؤلفا  نحوی و لغتوی  سه ج د بزرگ حجم از مصنّ

و خ فا و سیر م توک   ار و در اخبار م تقطا  سنن انبیاو مرکبا  تصریف ابنیه و مدونا  غرر اشع

چه  الت  فضت  و   و  بیعی و الهی و غیر آن، از آن های اوای  از منطق و ریاضی وعو امرا، و مجم

 .(32)ص« راغ  در تمیز میان ع م و جه ، بدان محتاج باشد
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مثابر  و ثبا  بر نماز جماعت و اهتماو بته حستن  اعتت و    » دو وصف در همین خصوص

منطقه  ۱۱یشناس مردولحاظ  به( 3۱ص) ف عموو مردو اصفهانیدر توص« تیم والکحا یفرمانبردار

 است. واب  توجهز ین

، نس  س مان فارسی و ابومس م را نیز به محاسن اصفهانمؤلف در اجرای نهایت اغراق در  .4

نکتۀ جال  تأکید وی بر تس   ابومس م بر چنتد زبتان استت:    حال  با این (. 31رساند )ص آنجا می

یتا   (.۱2۱)ص« نگتی و رومتی و هنتدی   بود: عربی و پارسی و ترکی و ز به شش لغت متک م می»

اینکته اصتفهان سترِ ]نتا [ عتراق عجتم و پتارس و         بتر   مبنیروایت هرمزان به عمر بن خطاب 

عالوه، اشاره به چندین اثر و مؤلف  اند. به واب  توجه( از نکا  ۱23اند )ص آذربایگان هر دو بال آن

( و ۱۳۷ع ی بن حمزه )ص شر والئد الوی و  اصفهاناصفهانی و کتاب  حمزهخاصه  واب  توجه

و...( و  ۱۳3، 13ارجاع و تکریم بسیار زیاد از استاد سعید هروی در جاهتای مخت تف کتتاب )ص   

توانتد محققتان را در    ارائۀ شعرهای مخت ف فارسی و عربی وی با ذکر بیشتر مشتاهیر ووتت، متی   

 یاری دهد.وآمد در این منطقه و مسیر وم و کاشان و اصفهان  ردیابی متفکران در رفت

رغتم وضتعیت    ع تی   ، نقش و حضور زنان مح  زیادی از اعراب نتدارد. محاسندر کتاب  .3

اند. یکتی تعمتیم رنتدی و     سر برآورده محاسنمردساالرانۀ زمانه، چند زن در ورن تألیف در کتاب 

( استت؛ هرچنتد مؤلتف ایتن     ۱33بتازار )ص  اصفهان حتی به زنان عتادی و کوچته   باهوشی مردو

و برجستته کترده    مورد استتفاده با وراردادن زنان در کنار کودکان، مخنثان و دیوانگان ها را  اشار 

نقش مهم یک زن اصفهانی در اسالو آوردن و وصول س مانِِ اه  جی به استالو  حال  با این است. 

از س مان شنیدو که گفت: من از اصفهانم، از دیهی که آن »است:  واب  توجهو خدمت پیامبر)ص( 

بوس مبارک خواجۀ کائنا ،  مصمم کردو و غرض، شر  پای چون عزیمت یثرب،  یند، را جی گو

آنجا زنی اصفهانی دیدو که در وصول به یثرب و دولت دریافت سعاد  اسالو، بر من سبق گرفته 

از « آن زن را راهنمایی نمتود.  احوال و اخبار حضر  مصطفوی و دین نبوی را بعد از سؤال،  بود، 

و  کاشتان  تتاریخ و  تتاریخ وتم  تواند آن را به کتتاب   در این کتاب ذکر شده که میزن دیگری هم 

الرشید متص  کند. از پیرزنی که برای تحریص شاهی  هارون گذاری آن به زبیده زن  خاصه سابقۀ ناو

کس وصد این شهر نکرد به ظ م الّا که روزگار دمتار از   هیچ»که وصد اصفهان داشته، بیان کرده که 

( و برای سند نیز وصۀ گودرز و نمرود بر اصفهان را برای وی خوانده ۱۱3)ص« و برآوردزندگی ا

جا متافروخی بته وصتۀ  غیتان      در همینحال  با این گشایی منصر  کرده است.  و او را از اصفهان

کند و ستب  از ریشته    خربان )برادر ابودلف( و راهزنی و ظ م وی تا سه سال به اصفهان اشاره می
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واسطۀ عالوتۀ   دهد که به هارون الرشید )و درخواست او( ارتباط می  م او را به کنیزی از برکندن ظ

داده، اما بتا کنیتز بتا نقت  خستت و       هارون به وی، مال و اموال اصفهان را به او وعده بخشش می 

دلی  وجود خربان  غار  و مستولی شدن خربان بر اصفهان، عدو امکان بخشش اصفهان به او را به

کنتد. ایتن    هارون یحیی برمکی را مأمور برانداختن و سرکوب وی متی   در نتیجهشود و  آور مییاد

ای در ا ترا  اصتفهان، بترای برکشتیدن      هارون و وزیر  به منطقته   حکایت حم ه و لشکرکشی

هتای زیتادی دارد و واب یتت     هارون، مشتابهت  زوجۀ  خربان با روایت ساخت کاشان توس  زبیده،

 شاهنامهدر بند شدن او که بخش مهمی از   واکاویی مجدد دارد. اسطورۀ ضحاک و زدایی و اسطوره

در  محاسن اصتفهان یابد. در  ( مجدداً تج ی میوم تاریخ)همانند  محاسندهد نیز در  را تشکی  می

روایت سرآمدان خسروپرویز )کسری( و نیز محافظت از درفش کاویتانی از کتابی متولتد در دیته     

اولتین   در واوت  کنتد و   آید که بر بیوراسف )ضحاک( پادشاه خروج متی  می میان به کودلیه، سخن 

 (.۱۱۳شود که اصفهانی بوده است )ص کشندۀ درفش کاویانی شمرده می محافظ و بردو 

ه بت  محاستن امروزین اصت  عربتی کتتاب     ۀ پژوهشی در ترجمۀدر پایان تعریف یک برنام .۳

ی زیتادی را  هتا  آموختته  هتا و درس  یافتته  توان یم حسن آوی تطبیق آن با ترجمۀ فارسی و مجدداً

را  زبتانی و ترجمته در دو زبتان عربتی و     یت شناستی و تغی  زبان ، در حوزۀابعاد تاریخیبر   عالوه

در  ،ن در ایتن کتتاب  مؤلفتا ن و ای مترجمها فارسی دیروز و امروز و نیز میزان وفاداری یا خالویت

 د.برای اجتماع ع می حاص  کر چند ورن

 خ کاشان. تاری۴

ل از الهیار صالح کته ارزشتمند و   منقو معاصر و نکا  و ارجاعا ها،  منهای یاداشتنیز  تابکن یا

تتاب  ترین ک یمین و ودیاول ه کتاب افزوده شده،ی بعدی بها اوست و در چاپ مؤید نگاه محققانۀ

یی، ایت ت جغرافیحتدود و وضتع   ۀه صرفاً دربارکاشان است ک یمح  یایخ و جغرافیتار یاختصاص

بته   کالم ت  کاشتان احتشتاو  م کق و بته ستفار  حتا   ۱۷1۲ین شتهر در ستال  ا یاجتماعی، اوتصاد 

 یتزۀ عالوه و انگبر   عالوه در واو نگاشته شده است.  یخط ۀدر دو نسخ یالنتر ضرابکم یعبدالرح

ن شتهر را  یت ت ای  به نگار  و ثبت وضعیاشان بوده و تماک( یدنب ی )ضراب که از خانوادۀ مؤلف

 معجتم الب تدان  کتتاب  رساند. الگوبرداری از ی حمو یاوو ن اثر را به یا ید سرمنشأبا ،است داشته

عالم آن عصر و حاصت  مطالعته و    یشهرها همۀاز  یو ییایه فرهنگنامه و ا  س جغرافکاوو  ی

ای  هزیت انگ، در دوران واجتار ، س بتوده استت  کح   تا خراستان و بتالع  ی از جم ه و یز سفرهاین

یتر انطباعتا    وز ۱۷،اعتمادالست طنه ها  آن مان واجار و در رأسکنوشتن مشابه آن. حا یشود برا می
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 همتۀ  یدیت  کا العتا   ، معجتم الب تدان   یرند بر مبنا و الگتو یگ می میتصم ،شاه واجار ینالدناصر

 ،مترآ  الب تدان   بتا نتاو  مجموعه  یکو در  یآور ، جم ب د ران را توس  اصحاب فن هریا یشهرها

امروزین  های گاه دادهیپا یۀو ته یریآمارگ ین  رح نوعیهد  ا یعبارت هنند. بک رو منتش یگردآور

و در  مترآ  القاستان  برای شناخت شهرهای آن عصر بوده است. در کاشان، کالنتر ضترابی بتا کتتاب    

، نشتر توست  منتوچهر ستتوده     ح ویتصتح ) نصف جهان فی تعریف االصفهانکتاب  بازیاصفهان ن

ار صالح یق الهیرج افشار و تشویا یبا سع در نهایت قاسانالمرآ  رسد.  می اوار به انجکن ی( ا۱432

منتشتر   بتار   اولتین  یبترا  ،تاریخ کاشانی با عنوان م  یمج س شورا اشان درکووت مردو  یندۀنما

 شد.
 تاریخ کاشانهای کتاب  ویژگی

 ق(۱421ت۱۷34شان )عبدالرحیم کالنتر ضرابی از خاندان دنب ی ضرابی کا نویسنده )تولد و وفا (

مستشتار   خود را هم دست داشته است و در خوشنویسی، نقاشی و شعر )متخ ص به سپهر(

 کتاب( ایران دانسته )معرفی خود  در ۀنظمیه و زمینی ما  ادارۀدیوان محاک

 ق۱۷11ت۱۷1۲ نسخه اص یزمان نگار  

 واجار شاه ناصرالدین حاکمیت سیاسی

 الم ک حاکم کاشان احتشاو رزاالدین می جالل حاکمیت مح ی

مشتتتووان و حامیتتتان و  

مؤثران بر کتاب )نگتار   

 تا تصحیح و چاپ(

 شتی پارسی )ریاست دینی زرتشتیان ایران عصر ناصری(مانکجی لیمجی زرت .۱

 الدوله( وزیر انطباعا  ناصری  اعتمادالس طنه )صنی .۷

 یاوو  حموین معجم الب دا بر مبنای اعتمادالس طنهتوس     الب دانمرآ  رح تدوین .4

 مردو کاشان در مج س شورای م ی( ندۀپه وی و نمای ۀالهیار صالح )وزیر وسیاستمدار دور .3

 ایرج افشار .۳

 مقدمه( ۲)ص «پانصد تومان و سالیانه یکصد دینار»سوو  یک حق مؤلف / تقدیمی

  هماس  و...   و شاهاسماعی ، تاریخ شاهتاریخ ومکت  تاریخی  .۱ مناب 

 ...  فتوحا ، شاهنامه، ذرآتشکده آکت  ادبی  .۷

 ورآن و...   مفاتیح،   کت  مذهبی .4

 بریتانیا( و نسخۀ موزۀ مج س به خ  مؤلف نسخۀخطی ) نگار  در دو نسخۀ .3 تصحیح و چاپ امروزین

 انتشارا  امیرکبیر   ،۱44۳رج افشار، تصحیح ای .۳

   ۱43۱ ،چاپ دوو ،های الهیار صالح تصحیح و تع یق یادداشت .6

 ۱4۲3 و۱4۳6های بعدی  چاپ .۲

ن و یتتدو ، تابتکبه  یفرهنگ یش و عالوۀگرا ینوع یه شاهدواجار ، ما در دورۀگریعبار  د هب

بتر وجتود دولتمتردان      عتالوه م. یران هستت یت شتور ا ک  کت خ و اجتماع شتهرها و در  یتوجه به تار
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ستفرنامۀ عتراق   تتأثیر نبتوده استت و     یز بین (۱41۲و  ۱41۱شاه ) ناصرالدینخود ، دوست فرهنگ

بته نگتار  و    یبر توجته عهتد ناصتر    یگریز شاهد دی.. ن.اشعار  و دیواندر  یو کسب  ،عجم

در  یگتر یتتاب مترتب  د  کشاهد نگتار    عراق عجم ۀسفرنامتاب بر ک  عالوهپژوهش است. مثالً 

ه شترح  کت استت   یاشتان ک یفرد آن گارندۀن ،اتفاقناو دارد و از ۱4آبادنامه ع ی هکم ین حوزه هستیا

عتراق عجتم    ی را در حوزۀاستمداران واجاریمان و سکتهران وم و نقش حا سۀگیری راه شو شک 

 د.کن می انیآن روز ب

ان یه از پارست کت استت   یشتتزر ی چیا یجکتاب نقش مانکن یا گیری شک گر در یمهم د کتۀن

مبتادر    رانیان ایاز زرتشت یبانیت و پشتیبه حما، ران آمدهیا به بار هند بوده و در دوران واجار دو

 یستع  عتالوه  بته پرداخته است.  یت زرتشتیاو  ۀ امورز به عمار  و توسعینموده و در چند شهر ن

در و کنتد  را رفت    ینت ین گتروه د یت م بر اکحا های تیر محدودیه و سایا  جزیداشته تا مال یادیز

بته    بتا توجته   .(۱413، پوریع  ان وینائب) ن امر موفق شده استیبه ا یبا اخذ دستخ  ناصر نهایت

ه شتده بتود   یته یاالت، سؤر  رفتکه ذک ی رح یران و در راستایا ۀخ و گذشتیبه تار یو ۀالوع

 یعبتارت  هبت  .رده استت کن یتدوها  آن اساس پاسخ به کتاب را برساختار ، قاسانالمرآ  یسندۀ ه نوک

 یضتراب  های و پژوهش ها ه پاسخکت بوده است کز مم کمر ۀشد ی  خوب  راحسؤاالن یا ،گرید

و  یو حصتول  یحضتور  کاشتان بتا مراجعتۀ   خ و احتوال  یر تارکمنجر به ذ در نهایت  و را موج

 د آورده است.یاشان را پدکتوب و مستق  کخ مین تاریشده و اولای  هتابخانک

 ی بترای اس بتا وترون وب ت   یت را در و یتوانتد بته متا ا العتات     متی  هکگر اثر آن است ید یژگیو

 ۀمنطقت  ین و شتهر و روستتاها  کمرگ اما رفتن و ازبینوجودآمدن  یر بهن خ  سییو تع ها ییجانما

ی، گر عصتر ناصتر  یو مهم د یه اتفاق فرهنگکد توجه داشت یند. باکورن بعد فراهم  جبال تا چند

 یتۀ جبال و خاصه ناح که منطقۀاست  هایی وانیو د سفرنامه ی از جم هش متون و آثار نوشتاریدایپ

( ۱41۲ شتاه،  )ناصرالدین سفرنامۀ عراق عجم، شاه ینرالدوان ناصیرد. دیگ می اشان را در برکتا  یر

 ۱3رهالست طنه ستپ   لستان  سفرنامه و تاریخ اصفهان ( و۱44۳الس طان ) امین آباد سفرنامۀ ع ییز او و ن

 و نگتاه بته گذشتته    ۱۷11خ در یحال ورار دادن مختصا  تار هر  هن آثارند. بیا های ( نمونه۱43۷)

ز یت ن ستال و ن یت اشتان تتا ا  کگرفتته بتر    تحوال  صتور  ما از  ینتقادا های یابیارز یتواند برا می

 .ار ارزشمند باشدیبعد بس های سال

موستوو بته   ) انکزدل و مشت ، یت رهتق  یاز مزارعِ روستتاها  اساس بر این  یاشان عصر ناصرک

 یده( و در مرز با شهر وم آغاز و تا حتدود اصتفهان و اردستتان و در روستتاها    ید آباد و بطریبطر
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  بتا ایتن  شده استت.   می افته و در نظر گرفتهیاز مجاوران اصفهان( بس  ) آباد و وهرود، خالددبادرو

 الرشتید  هارون را از عصر عباسیان و دستور ساخت توس  زبیده، زن  تاریخ کاشانحال، مؤلف کتاب، 

 نیمن( و دارالمتؤ 3تت 6)ص بترد  یتتر نمت   کاشان امروز به عق فشان و  کاهحصاران به  ی  چه و تبد

ث و یت ن احادیت ند. اک می هیتوج ،ه در باب شهر وم وجود داردک یثیمن احادیدانستن آن را هم به 

 داشتته  ه در و مرو وتم وترار  کاردهال  و درخصوص منطقۀ تاریخ ومتاب کا  هم مندرج در یروا

رمته و  ک شتونق و   ختاوه و  جتار و  ک ته  شوران و۱۳یو مشهد مشهور به غال کارم»: گانه وراء هفت)

 ( آمده است.  3ص، ۱6«اننقیس

 :  ر استیتاب به شرح زکشتر یان پژوهش بیا  برجسته و شاکن

کته  وراء خمسه و وراء سبعه است  یبند ، ارائۀ دستهتابک فرد منحصربهاز اصطالحا   یکی .۱

 یتۀ وه و ناحکت . وراء سبعه حتول  اند دهو وض  ش یبند یی و ردهخاص جانما هایی وهکحول   عموماً

 یۀبتاال اشتاره شتد( و وتراء خمسته در حاشت       در ها آن یه به اساماند )ک ده  شیمقدس اردهال توز

 .(۱۲و  ۱4، ۱۱)ص مته و آذران یان و مکت ور، اموکت  ی، غال : جوشقاناز اند عبار و  ومصر های وهک

، شتا ر  هتا در وهترود و چشتمۀ    وهکت ن تتری  مهتم  ، اشتان ک هتای  وهکت ح یگر و با توضت ید یدر مح 

و درب  ن وتالهر یوه مشر  به وتراء خمسته و وترت   ک( و 32)ص سکرک جور و ، تختهدختران چه 

جتزء  »کته   انتد  دهدانسته شت « وزوان و ون ، اوزون، ادآبادیز ، مهیم» و وراء خمسه اند دهر شکجووا ذ

کتز و  وتراء خمسته مر   یعبتارت  هبت  .«ومت جوشقان استت کح ادارۀ و در یغال جم  وصبه جوشقان

جوشتقان(.   )شتروع از آذران تتا بعتد وصتبۀ     شتده استت   ی میاصفهان ت ق کورود به خا محدودۀ

کنتد بتا آن     ر  خاک کاشان را بقرا خمسته اشتاره متی    د اوراق آنجا مسوّ همه» ه درای ک هگون هب

وه وراء شد و یک  ر  آن ک وهرود مذکور ۀحدا  دول سرحد ورید سرجهت است که در تحدی

واننتده حیتران نشتود و مستتم  را بته      جا خاک خارج را بقرا خمسه نامیده کته خ  خمسه بود همه

بیتدگ  و  سته وریتۀ آران،   حتال در کتتاب    بتا ایتن    (.3۱تت 32)ص« سهولت مط   مفهوو گردد...
( دانستته شتده و   4۷ص) «بنتدریگ  در دامنۀ گرمسیر و از ورا معتبره و از وصبا  معظمۀ آباد نو 

ء وترا را نیتز  ها  آن توان می حدی که هب ،شود می ها ناو برده نآ باهم از در بیشتر جاهای کتاب عمدتاً
 گرمسیر کاشان دانست.   برجستۀ ثالثۀ

آن بتر    هتای مبتنتی   اینکه اولین آمار و ا العا  عددی نفوس و مسکن و تح ی  به  با توجه .۷

هتای وبت  و    دنبال این ا العا  در سال هبرای محققانی که ب ،حاص  نهادسازی عصر په وی است

 و ختود  هتا  خاصته در روستتا  ای  هی اوتصتادی و توستع  هتا  ن تح ی بررسی تطبیقی و بیرون کشید
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دان عمتدۀ   تیتول  ی هتر وریته و  هتا  مزارع و ونا ، فص  دوو کتاب با ذکر جزئیا  والع، ندا کاشان

حمتاو و  ، مستکن ، متار نفتوس  آ ؛ امتا دریتک کته ضترابی فقت      کند می ا العا  خوبی ارائهها  آن

ستار را   وته و ، وادوان، ون، استرک، جوشقان، ک ه، رهق، ازناوه، حسنارود، ع وی ی صرفاًها مسجد

دادوستتد   ۀشد (. ا العا  آماری ارائه۱۳1ت۱۳3ص) با ذکر امیدواری در صحتشان نق  کرده است

واب   خصوص  در این ( نیز۷4۳ت۷۷3ص) مقدارشان یا صادرا /واردا  کاشان از نوع محصول تا

 و مکم  خواهد بود. توجه

عصتر   ۀبتا نگتاه مردستاالران   احتمتاالً   هکت خورد  یاز زنان به چشم نم یاثر چندان ،تابکدر  .4

یۀ هتم در ستا   ده آنیت زب) اشتان ک ای بته زن ستازندۀ   هاستطور  ، جتز اشتارۀ  ستیارتباط ن یب یوجر

: ن شهر استت یاشان بر زنان اک یوهوا کتاب درخصوص اثر آبزنان در  کر عمدۀد(. ذیالرش رونها 

رو و ت، چه که  ب  نسوان سردتر است و هوای ایتن شتهر گت   و بزنان هوای کاشان سازگارتر اس»

با شوهران ستازگار و عفیفته    ، تعو  وی  العمر و با وناعت و منا خشک. لهذا بسیار صحیح البنیة

و پاکدامن و با حسن خ ق و منظر و ساعی در رسیدگی امور و با عقت  معتا  و تتدبیر منتزل و     

ا یت ر یاز زنتان مشتاه   یچ نتام یه ،اشانکر یمشاه یمعرف در فص  یحت (.۱۱۱)ص« ممسک و جبان

 ست.یمشهور ن یتجار و ع ما یدر زندگ مؤثر های زن یحت

بندی دیگر نواحی کاشتان   دیگر مربوط به کشت تریاک است. در تقسیم واب  توجهموضوع  .3

ظاهراً در بیشتر روستاها کشت خشخا  و تریاک رونق داشتته استت    به وراء سردسیر و گرمسیر، 

در )کشتت   ومصر تا والهر. لیکن عمدۀ کشت شتایی وراء سردسیر مغترب کاشتان، تریتاک    مگر از

رسد تتا   نظر می در همین باره، به (. ۱62آخر بهار( ذکر شده است )ص در نزدیک پاییز و برداشت

تنظیمتا  کتاری،    وهتا   شماری جاللی هنوز مرج  بسیاری از متاه  سالنما و گاه ،نوعی این عصر به

آید و به ایتن شتعر محمتود     از ماه ووس و حو  سخن به میان می  ست. مثالًو یمی اکشاورزی و ا

( که گفته: خواهی که شود باغ تو بستان ارو/ در ووس نهال کار و در حو  و تم  ۱۲۳دهقانی )ص

وهتوای کاشتان    زنتی استت( اشتاره و آن را متناست  آب     کاری و و م )دو شیوۀ ازدیاد گیاهان نهال

عبتارتی،   دانتد؛ بته   رای والیا  گرو و فاود یخبندان مث  فارس و عربستان مفید میداند، ب که ب نمی

( که وتوۀ نامیتۀ گیتاه بته     ۱۲6شمرد )ص بعد برمی زمان کاشت درخت را پس از خمسۀ مستروه به

نیتز  « آب یخ»خصوص واژۀ  آید. در همین باره، بیان مفاهیم و اصالحا  کشاورزی به فعالیت درمی

نویسنده معتقد است برای مثمر ثمر شدن نارستان و تاکستتان، بایتد در زمستتان    است.  واب  توجه

های زمتین و   . کشتن کرو۱شود:  آب کام  داده شود تا سه عم  میسر دو نوبت به این درختان یخ
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گستتر  ریشتۀ درختت و     در نتیجته . گستر  و متخ خ  شدن زمین و ۷خصم ریشه در ش ، 

تر یت  کتردن بنیتاد درختت و ایمتن شتدن در برابتر عطتش و         . تعدی  و 4رسیدن بهتر به آب، 

 (.۱1۷ت۱1۱استسقا؛ البته این کار با اسفار )بی  زدن( کام  خواهد شد )ص

واجتار   ی تتا دورۀ خ و حتت یم بتر ذهتن ادوار تتار   کحا یدۀتوان ا می هکگر یا  دکاز ن یکی .۳

 ینتواح  یدن مارهتا از   سم شت  ،۷۷۱ۀ سنده در صفحینو. ردن استک  سم و منتر  یدۀا ،دانست

و  تاریخ وم در ییت جادوین ذهنیا) آورد می انیسخن به م یر  وسیتوس  خواجه نص یریگرمس

ه بتا پستر  استتاد درمتان     کت نتد  ک متی  ادیت ز یت ن یمروت  ینق یاز حاج ع  .ز آمده است(ین محاسن

ب عقتر حتال   با این منترسادا  وزوین(.  ۷24صاند )نک:  دهبو یریسردس ینواح های یدگیمارگز

 جهان بعد از عقترب اهتواز و   کخطرنا های سوو عقرب ی، در رتبۀاشان از نظر وکبند  یاه هفتس

ت کیت بتا مال « یدولتمند»، اشانکسنده در ین حال از نظر نویدر هم .(۷۷۷)ص ردیگ می شو  ورار

 ندیگو می «یمال باد»ان را یاشان چهارپاکرا در یز ؛شود یف نمیتعر یگاو و گوسفندار ان ویچارپا

 .(۷۲4ص) شوند می محو ییو هوا یه به بادک

عنوان  یهودیصد چهارصد خانوار یتعداد خانوار مذاه  مخت ف صرفاً س ،در سال نگار  .6

اشتان  کونت در که عمتدتاً مهتاجر و فاوتد ست    کت نفتر   یست سیز بین یزدیان یشده و شمار زرتشت

و  یتروت  ا درنظتر داشتتن  اشتان بت  کدر  یهودین تعداد یا ،ن حاص یبا ا .(۷3۳اند )ص دهشمرده ش

در  یلقمتان نهتورا  ) اشتان کاز  یهتود ای ی هنتد یو ورود نما یپه تو  ی در دورۀنیت دین او یرشد ا

 (.  ۱43۷ی، دریحو  انیفالح )نک: خواهد بود واب  توجهزده دور( به مج س یس

محتوای جغرافیایی کتاب بر ابعتاد فرهنگتی و اجتمتاعی از همتین بعتد نیتز        رغم غ بۀ ع ی .۲

ی کته در گذشتته از   ستی  عظیمت   اشتاره بته   د.شتو  متی  ی شکوفاواب  توجه شناسانۀ کاشانظرایف 

 و نیاستر  والهر و و ی مشهد اردهارها کوه کاشان و ترین رودخانۀ بزرگ عنوان به چم رودخانۀ سوک

ران و در نهایتت تتا آ  کاشتان و   ۀع ت بارندگی سرچشمه گرفته و بته ج گت   هسه ده و... ب و نش ج

تتاریخی و  لحتاظ   ، بته (66ص) ندریگ رفته و سنگستان راونتد را بتر جتای گذاشتته    ب آباد و نو 

 اتش باید واب  پژوهش دانست.تأثیر

ین و الدی خواجته نصتیر  الطوست  بتن محمتد   محمتد  یض حضتور یف کدر ر مج س وکذ .1

 ه ادعتا کت گر است ید واب  توجها  ک( از ن332ص) مرق یۀهم در ور آن ی،هجر 66۷ افض  دربابا

 یر را بترا یخواجته نصت   یمعما، وواعد هندسه و حسابه ب ییعصا اشارۀ افض  به سرشود بابا می

و  یا افستانگ یت ت یت واوع از ید. ستوا کنت  متی  نظتر  حت    در کی  ف کواک ی  هندسکم شیترس
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و مثت  مالوتا    ) حتق باباافضت    شتده در  یگر برشمردهراما  دک یحت ن مالوا  ویا یینما بزرگ

خواهتد   شتتر یب هتای  قیتحق و تأم  ن موضوع درخوریر اکذ و...( شده به پادشاه زنگ کراما  ارائه

 بود.

و  یف زنتدگ یدر توصت  یر پتاراگراف کت ذ ،ستنده ینو کبا متتن و ستب   ییآشنا منظور به ،انیدر پا

ه کت شتود   می ارائه یجنگجو و په وان ض(یف )مدفون در مقبرۀ رعبدالواس یردن آوا مکشه یتصو  پ

ی اضتت رو یبه ر ییزرا آوایسن سن و دوران وزار  حاج م یاروانسراکدر  یخونیدر حادثه و شب

 :  (4۱2ت423)ص آورد می

یاضتت و جهتاد نفتس    من الخ ق الی الحق اوبتال کترده بر  خالصه سید مزبور، سی سال وب  »

مشغول و از لهو و لع  و سایر مشتهیا  عالم  بیعت اجتناب نموده، رذای  صفا  نفسانیه را بته  

یا ابن آدو ا عنتی فیمتا امرتتک و انتته عمتا      " :فرماید تبدی  کرد که می محاسن اخالق الروحانیین

ساالر عشتق بپتای    توشه توک  برداشت و بهدایت واف ه    را  ،  ریقۀ"نهیتک حتی اجع ک مث ی

 ال  سالو اهلل ع یه نمتود. و از   ان حضر  موالی متقیان ع ی بن ابیپاسب آستان مالئک پیاده تقبی 

الستالو پیمتوده    هالرضا ع ی از مراجعت  ریق زیار  حضر  موسی افت. پسآنجا به سفر حج شت

هتادی ستبزواری کته یکتی از      درک شتر  حضتر  حتاجی متال     ،و بعد از مراجعت از خراسان

 (.4۱۱ت4۱2)ص «ودفرم ،حکمای حقانیه الهی است

ی بترا  یختوب  یاریتتاب منبت  بست   کن یت ا ،زمان نگار  بته دوران معاصتر   یکینزدبه   با توجه

ه کتتخاصتته آن ؛اشتتان و متتردمش در عصتتر واجتتار و وبتت  آن استتتکاز ی شناستت طالعتتا  انستتانم

... و هتا  نته یزان درآمتدها و هز یت م یو رستوو و افتراد سرشتناس و حتت     هتا  نییشتر آیدرخصوص ب

   .رده استکارائه  یا العا  فراوان

 گیری نتیجه

سرگذشت رفتته بتر    یاسازو و یارکمحتاج گذشته و وا ،از وض  امروز ی یشناخت و تح  اگر هر

 یو اوتصتاد  یفرهنگی و ست. امروزِ اجتماعین ان امر مستثنیز از این شناسی کاشان ، ده باشدیپد یک

ان جبتال و  یه در مکاست  یاشانکهن روزگاران تا امروز کو وبض و بس   یبرانباشتگ ۀجیاشان نتک

و پنهتان شتده استت. لتذا      مشهور اصفهان و وم غنوده و گاه  ترح و گتاه محتو    یانۀ دو خطۀدر م

ی و شناست  شتدن بته وتم    یتدن و متصت   ازی ی از چنتگ زیگر ،شتریغنا و اعتبار ب یبرا شناسی کاشان

محاستن  و  تتاریخ وتم  چتون  ای  یهو اول ییابتدا های ن رهگذار و نوشتهیندارد. در ا یشناس اصفهان

 خواهنتد  یادیت ز یاریبه ما  ،گذشته است شدۀ که ماس ف و نادرۀ بازماندگان ثبت و ضب  اصفهان
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به فراختور  ها  آن تال  برای بازپیرایی و تهذی  مجدد« ها و کهن ها اولین»اهمیت به   با توجهرد. ک

به ارز  ادبی دو کتاب، ضروری بته    با توجهتصحیحی انتقادی و مدرن در دو اثر نخست  روز و

 ستازی  ...( و امتروزین یتک گراف رنتگ و ، جتداول ها،  استفاده از نقشه) رسد. نگاه تصویری نظر می 

ی ع متی  هتا  رو  متذهبی و... بتا ووالت  و   ، معمتاری ، جغرافیتایی  ارائۀ و مقایسه، زبان و لغا )

توانتد نتوعی    متی  در غترب ای  هرشتت  ، به سبک آثار تولیدشتده بتین  جدید( شماری از موضوعا 

 باشد. ها بازخوانی وها  مشی برای این تصحیح خ 

واب  توجته و در   یا  موضوعکت و نیبود بر اهم ی ک یجهن نوشته مرور و تویا ،درمجموع

 هتای  و برنامه ها فص انند سرتو که هریک میمهم  از خالل سه اثر شناسی کاشانوبیش با  ارتباط کم

 یاز واژگتان فارست   یبستامد برخت   ای یاصفهان های د. مثالً نق  لهجهننکرا باز ای  هجداگانی پژوهش

 یاصتفهان  یانه و بته لهجتۀ  عام یا جم ۀتگرگ( « )کتذر»ا ی 3۱ص «دیود»مانند ) تابکهن در دو ک

ا یت  ۷۱۷ص «دهیت زیر» هتای  ا واژهیت  محاستن تتاب  کدر « ا صتاح  ختر  یت ره یت م متی  ختر  ای»مث  

ی و واژگتتان را ییتتتغ یتواننتتد در بررستت متتی (تتتاریخ وتتمدر  4۱۱ص« ونجتتهیاستتپس/ر اب= »

و زبتان   یش راجت یو رشتد گتو   یریپاگ که محدودۀاشان ک های منطقۀ شیلهجه و گو یشناس واج

ی ماوبت   هتا  وتالع وآتشتگاه   همچنین بس  تحقیقا  مخت ف دربتارۀ  افتد. مؤثرار یبس ،است یماد

و  نامؤلفت زیست جهان  و بینی ، یا شناسایی جهانی باستانیها اسطوره و آیین، اسالو در این منطقه

طبیتق تطتور   یتا بازشناستی و ت  تطبیقی نگاه ایرانشهری و اسالمی  بررسی و نگاران سه مقط  تاریخ

ی مشهوری چون اردهار و جاس  یتا تعیتین وضتعیت انتار و     ها یا رستاقجغرافیایی اماکن جبال 

 ی دیگرند.ها نمونه ،ندا تیمرتین که همه در همسایگی کاشان

عالوه، موضوع و اهمیت پژوهشگری و مطالعا  مح ی و ذی  آن کتابگری، نیز نکته و محتور   به

تتاریخ  و  محاستن های فتراوان دو اثتر    باره است. الگوگیری و ارجاع و اوتباس ر دراینبحث دیگ  واب 

وی در کنار حمایت سیاستی و نهتادی از تتألیف     تاریخ اصفهاناصفهانی و کتاب مفقود  حمزهاز  وم

مند در زنده و شناخته شدن ایتن کتت     ها از یک سو و نقش مشتشروان و مصححان عالوه این کتاب

هتای نهتادی در تزریتق ختون تتازه بته        ، بازتابندۀ نقش سیاست و حکومت و حمایتاز سوی دیگر

شتده   کار کتابت و تصحیح و نشر سه کتتاب بررستی   در نهایتکالبد کتابگری و تحقیق مح ی است. 

در این نوشتار در روزگارانی که کمتر ادعایی از فض  و دانش و دهکتدۀ جهتانی و عصتر ا العتا      

کتار، جتز نهیت  و ضترور  فترارفتن از       نیان مس ح به مناب  الکترونیک امتا کتم  داشتند، برای ما اکنو

عظمتتت محققتتان بتتزرگ آن اعصتتار فتتراهم نخواهتتد ستتاخت. افتترادی کتته حتتتی سیاستتتمداران و  
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سترزمین   رغم مشغ ۀ مقاو و دیوان، از شوق و عالوۀ پتژوهش و بررستی کهتن    ساالرانشان ع ی دیوان

 اند. ه و حتی تألیف و تصحیح غاف  نبودهخود در سیمایی عالمانه و محققان

 

 : ها نوشت پی

 اوضتاع ( است که هرچند بنا بته  ۱466های مح ی به دینی و دنیوی از روزنتال ) تاریخ بندی تقسیماین  ظاهراً .۱

محتدثان و   تنیدگی دین و دانش و دولت و نزدیکی بتا ع تم رجتال و    آن عصر، خاصه ورن سه و چهار و درهم

 محاستن لحاظ تفاو  هویت و تمایز کتاب  ، اما بهاندرکارانشان واب  نقد و پرسش است و دستتاریخ و مذه  

بتا دو   محاستن زیرا محتوا و ک یت کتاب   رد نیست؛  نجا واب ، این نگاه در ایتاریخ اصفهاناز دو کتاب ودیمی 

بنتدی   رده اب را از جرگته و متفاو  بتوده و کتت   کتاب دیگر مربوط به اصفهان )کت  ابونعیم و ابوالشیخ( کامالً

 هرچند محتوای جغرافیایی و مرتب  سه کتتاب درخصتوص کاشتان و   ؛ کند کت  ع م رجال و حدیث خارج می

ای را  ( مقالتۀ محققانته  ۱463است. در ضمن صتادوی )  اعالقتر کتاب  اوتباس از حمزه و درست ا رافش عمدتاً

نعیم درخصتوص  ویتژه کتت  ابوالشتیخ و ابتو     بته خصوص بیشتر اماکن و موضوعا  منقول در سته کتتاب   در

وابت    خصتوص   ها نگاشته که در ایتن  حیفی آنهای نق ی، نگارشی، واژگانی و ضبطی و تصحیحی و تص تفاو 

 است.  توجه

 حمزه(.از   نق   به 1۳)ص متشک  از شش دیه ممجان، مالون، وزدان، وسکن، جمر و کمیدان. ۷

واستطۀ اردشتیر    هب تاریخ ومنیاسر در همین محدوده و فص ی دیگر از  ذکرشده برای . مقایسه شود با تاریخچۀ4

 .نماندۀ آ جای هتشگاه و چار اوی ببابکان و نیز آ

  سما  نگاشته شده که بعدها در بسیاری از متون نیز  ۀ( دربار۷33ت۷36کتاب )صهفت یک فص  از باب  .3

جبتال   ۀیونانی و   سما  وی در محدود فیثاغورثی واز ب یناس  ،این فص  در تکرار ورار گرفته. مورد استناد و

تتاریخ  و  محاستن ما در کتاب  ها و...(. ید )مانند   سم دزدی، مارها و چشمهآ ه میان میوباد سخن ب دورۀ و در
 خوریم و بدان اشاره خواهیم کرد. ناصری هم به همین نگاه برمی کاشان

ا صاح  عهد شود که مال و متوجها  ایشان بتمتاو بستتاند   ارباب خراج او را بدیوان آرند ت». فردی است که ۳

نیتز  « مشتاهره »نتاو  ه از یک نوع مالیا  خاص افراد مشهور و متمول بت حال  با این (. 41۱)ص« و بدیوان رساند

انتد   وض  کرده و مردو از آن ناراضی بتوده  4۷۲( امیر وم در ق4۳۲ت4۷4رود که وب  از وشمگیر زیار ) سخن می

گذارنتد و استم آن را بتا تغییتر،      بر اه  بازار و بازرگانان باوی می  برداشته و صرفاًآن را  اکمان بعدیکه ظاهراً ح

الدوله دی می و شکایت اهت    ( و بعدها با حکم رکن4۱۱)ص نامند مهرگان پاییز( می نوروز و مهرجان )= هدیۀ

 شود. وم برداشته می

نویستان   ، شتماری از جغرافتی  ( نوشتته ۱6: ۱4۳6 ،)یعقوبی  دانالبا  بر کتاب  گونه که آیتی در مقدمه همان .6

: ابتن  انتد  تاریخی در این تحقیقا  به شرح زیر واب  استتفاده  لیۀمناب  او عنوان بههایشان  مشهور اسالمی با کتاب

( ابتن رستته   ۷۲1 ،(، یعقتوبی )الب تدان  ۷66 ،(، داکه بن جعفر )کتتاب الختراج  ۷۳2، مالکمالخردادبه )مسالک و

اصتطخری   ،(44۷ ،(، مستعودی )التنبته واالشترا    ۷32 ،کتاب الب تدان  (، ابن فقیه )مختص۷32 ،الق النفیسه)اع
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، (، ناصرخسرو )سفرنامه4۲۳ ،(، مقدسی )احسن التقاسیم46۲، االرض  )المسالک والممالک(، ابن حوو  )صور

 ،(، یاوو  )معجم الب تدان ۳12 ،ه(، ابن جبیر )رح ۳31، فاق(، شریف ادریسی )نزهة المشتاق فی اختراع اآل341

 ( و...6۲3 ،(، وزوینی )آثارالبالد6۷4

اکثتر مطالت  و    ،را نتداریم  جز یتک ج تد(   )به اعالقو  تاریخ اصفهانهرچند مج دا  دو کتاب  ،مثال برای .۲

ابوالشتیح کته    لمحدثینا بقا   ابونعیم و ذکر اخبار اصفهاندر دو کتاب  محاسنعجای  مذکور در فص  سوو 

 وجود دارنتد و  هم ترجمه شده، (۱4۳۱ابن رسته که توس  رفاهی ) اعالق النفیسهدر بخشی از  اند و اوی ماندهب

مده بنگرید به کتت  عربتی   آ محاسنان و آبریزان والهر که در مراسم تیرگ بارۀدر کنند )مثالً یید مینظر فوق را تأ

 همان صور  شرح شده است(. ( که به ۱۳1 و ۱۳۲: ۱4۲۱( و ابوالشیخ )۳4: ۱463ابونعیم )

  هکتابی که بت  روح و ذهن و و م و کالو و نثر سعدی در اینجا در کتاب ح ول نموده و به یمن فخامت اثر ،  .1

ادبیا  به تاریخ و شهرشناستی پرداختته استت و     ای باشد که از زاویۀ ، شاید اولین نوع تاریخ مح یوجود آمده

 ر  تتاریخ همختوان نیستت! امتا      بی  ا زبان نق ی و رسمی و ظاهراًب  والًچه وادی دشواری که زبان ادبیا  معم

 دعتای نویستنده در همتان فصت  اول کته     حتال،    با ایتن تاریخ واوعی را باید در ادبیا  یافت.  ،وول آل احمد به

دارد،  این شهر یت آب در تاریخ و جغرافیا و توسعۀ( نشان از اهم۷1)ص« شهری است... ت اهلل سقاها ت  اصفهان»

آب نیز چنین گفتته   این دو آوردن آب فرا  از بغداد و مقایسۀ چه در نق  داستان سفر عضدالدوله به اصفهان و

و حتی موفق در هنگاو ترک اصفهان به بغداد بتا ختود از   « رود، فرا ، شرب را نشاید با وجود زنده»شود که  می

رود و برتتریش بتر فترا  و نیت  و      ن زنتده ست که یک فص  کتتاب در محاست  این آب برده است. پس دور نی

بغداد و نیشابور و... تخصتیص یابتد کته باعتث      وارس و خوارزو و تبریز و« عمان پراندوه»و  «جیحون پرخون»

دانستته   «فتردوس اع تی   ۀنسخ» ( گردد و4۳)ص «بیرونش صحن جنان و درونش حصن آسمان»شده اصفهان 

 (.۳۷)ص شود

و جرید بو  در  ریچ مور، هاوارد  بایرونبه کارگردانی  ،ر حیوانا  معرو  شدهانیمیشنی که در ایران به شه .3

هشتتاد و نهمتین   در  اسکار بهترین فی م پویانمتایی  ۀجایزتولید شده است. این پویانمایی موفق به کس   ۷2۱6

میشن هد  ساخت آن مبارزه بتا نژادپرستتی عنتوان شتد     یکنندگان این ان تهیه شد.  بق گفتۀ جوایز اسکار ورۀد

 )ویکی پدیا(.

تتاریخ   باشتد. در  شناسی ودما نیز می جهان سازندۀی است که گاه برواب  توجه مهم و ی نکتۀشدگ این   سم .۱2
 .خوریم نیز به این موضوع برمی تاریخ کاشانو وم 

ستود کتردن    اغراق( و اشاره به صنعت نمک ت و لبنیا  شهر )هرچند ظاهراً بهآمار خوراک و مصر  گوش .۱۱

یا اشاره به شیرازهای )ماست چکیده( لطیف، ریچاردهای )مربا( لطیتف  معرو  بوده  کردن که در آنجا به ودید

کامکار و... نکا  مهمتی در شتناخت ستبک زنتدگی منطقته و تغییترا  تتاریخی آن         های )شیر و دوغ( و کامه

 خواهد بود. تأم  پزی کاشان واب   دهد که در تطبیق با صنعت شیرینی می

ک  ماجراهای  از جم همعتقد است بخشی از مطال  کتاب  ،تابش( در ذی  معرفی ضرابی و ک۱432رجبی ) .۱۷

الس طنه وات  امیر بتوده  داینکه پدر اعتما واسطۀ هب ،خان و مرگش در کاشان ماو فین و دوران سیاسی میرزا تقیح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86_%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 تواند سانسور شده باشد. یافته میهای سیاسی دربار، در نسخ انتشار  حساسیت واسطۀ هیا ب

، نوشتتۀ محمتدکاظم ختان کاشتانی،     آباد یتا ستفرنامه ذهابیته وتم     ع ی( ۱44۳اصغرخان ) ع ی الس طان، امین .۱4

اصت ی یعنتی    جه بتوده و نگارنتدۀ  باد از وراء سترا آ ع ی حکمت. ظاهراً: کوشش حسین مدرسی  با بایی، وم به

ا مالک بوده یک دانگ و نیم آن ر تهندس، وول خود  هب معماری و تس   بربر   عالوهمحمدکاظم خان کاشانی 

جه دانستته شتده استت و از ستوی     زعفرانی سترا  شاه و مالک وریۀ دورۀ فتحع ی و پدر  نیز از حاکمان وم در

 چهتار شتاه واجتار در    ی به وم در کنار وزرای ناصرالدینبا او از ر سفر جمعیبرای نگار  کتاب  ،الس طان امین

تشریح منازل و نقاط جغرافیایی حول ایتن   .انتخاب شده است سال ومری در مد  یک ۱323صفر۱۲از  روز و

، تتاریخ  در ایتن ستفرنامه   ،شتد  هتا تعمیتر و مرمتت و ستاخته متی      الس طان برای درشکه ه دستور امینجاده که ب

آبتاد، دیتر گچتین کاروانسترای      کهریزک، پت  حستن   اماکنی چون میمهانخانۀ توجهی را خ ق کرده است. جال 

شترکت انگ یستی    ،ق۱421در  بعتدها و  انتد.  ح ، و پ  منظریه از این جم هین من در پای اآباد و تخری  آ ع ی

 ،پرگاری و بیطرفتان  نک:برای ا الع بیشتر از این راه سازد ) ، راه شوسۀ تهران وم تا خوزستان را میبرادران لینچ

اشتاره   کاشانتاریخ شده همعصر با  عصر واجار و تألیف کاشان در ز  رفی باید به کتاب دیگری دربارۀا (.۱433

حاال  و کیفیت ب ده و ب وکتا  و متزارع دارالمتؤمنین     ۀها شباهت زیادی با هم دارد. کتابچ کرد که محتوای آن
 ،وری شتده گتردآ  نامته  ومه ناو ای ب ( که هرچند ذی  مجموعه۱463،   )مدرسی  با بایی۱۷36سال  درکاشان 

رو  هبت ور، انتد  ب وکتا  وتم و متداد شتده     جزءکه را ش های بادیآکاشان و با همین حال و هوا دربارۀ  محققان را

 و واب یت یک پژوهش تطبیقی را باهم دارند. کند می

( ناستخ التتواریخ  کتتاب مشتهور    ندۀخان سپهر )نویس ، نوۀ میرزا تقیالمورخین مشهور است وی که به م ک .۱3

گتردد.   نجا به تهران برمیآاندن در مدتی م و با رود ق از تهران به کاشان و بعد اصفهان می۱44۷ است و در سال

 اصفهان و با گذر از کاشان شده است. دربارۀ ، کتاب مذکورنحاص  این رفتن و ماندن و برگشت

چرا به والی که همان  جا همان غالی درج شده و مشخص نیست در همه از اص  و این واژه در کتاب ظاهراً. ۱۳

دهخدا  لغتنامۀتصحیح نشده است )هرچند در  ،ر ناصری استمعرو  در میان مردو تا عص« شوران مشهد والی»

 شعری از رودکی والی هم دانسته شده است(. از   نق   بهیکی از معانی غالی 

مطالت  دیگتر    به  با توجهاز دوت الزو برخوردار نبوده و  ءروایت ضرابی در ذکر ناو این ورا رسد می نظر به  .۱6

در  لحاظ جغرافیایی فواص  این روستاها از یکدیگر بعضتاً  ؛ زیرا بهیاط ت قی کرداین اسامی را باید با احت ،کتابش

 گیرد. یک محدوده ورار نمی
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 الع میه. دارالکت : کسروی، بیرو  سید حسن ، تحقیقاخبار اصبهان ذکر ،۱463 ،عبداهلل بن ابونعیم، احمدت 

 سرو . تهران: ،نوراهلل کسمایی ، ترجمۀذکر اخبار اصفهان ،۱434 ،بونعیم اصفهانی، حافظات 

کوشتش   ، نوشته محمدکاظم خان کاشانی، بهآباد یا سفرنامه ذهابیه وم ع ی، ۱44۳ ،اصغرخان الس طان، ع ی امینت 

 حکمت.: حسین مدرسی  با بایی، وم

 فصت نامه  ، دو«تتاریخی  جغرافیای بررسی یک: ناصری دوره در وم» ،۱433 ،بیطرفان، محمد و ،پرگاری، صالحت 

  (.6) ۷سوو،  ، سالایران مح ی های تاریخ پژوهشنامه

نگاری مح ی اصفهان از آغاز تتا ستده هفتتم     اریخبررسی و نقد ت»، ۱43۷ ،آغای یامیر  و ، محمدع ی،رگچ ونت 

 . ۲۷ت۳۱ :(۱۷)، ۲ ۀ، دورتاریخی ایران در اسالو یها پژوهشمج ه ، «هجری

 .پژواک کیوان :، تهرانکاشان نگین انگشتری تاریخ ایران ،۱432 ،رجبی، پرویزت 

بختش اصتفهان کتتاب     ترجمتۀ  ،«اصفهان در سده سوو هجری از نظر ابتن رستته  » ،۱4۳۱ ،رفاهی، عبدالخ ی ت 

 .۱23ت1۳(: 1) ،دانشکده ادبیا  و ع وو انسانی اصفهان، مج ه اعالق

، مشهد: انتشارا  آستان وتدس  ۷چاسداهلل آزاد،  ، ترجمۀنگاری در اسالو تاریخ تاریخ، ۱466 ،روزنتال، فرانتست 

 .رضوی

کوشش حسن جتوادی،   ه، بسفرنامه و تاریخ اصفهانق، ۱44۷ /۱43۷ ،سپهر، عبدالحسین خان م ک المورخینت 

 افشار. بنیاد موووفا  دکتر

 .34ت41ص (:3و  1) ،شناسی باستان، مج ه «فهانی در دو تاریخ ودیم اصتأم »، ۱463 ،اشر  صادوی، ع یت 

 . (3، )نویسی فرهنگ، «په وی و فارسی زبان صامت ث در»، ۱433 ت تتتتتتتتتت ،

 . 662ت6۳3ص (:۱2)، آینده، «جغرافیای تاریخی کمره» ،۱464 ،فرهادی مرتضیت 

 کبیر. ج د، تهران: امیر۷، نامه کمره ،۱463 ت تتتتتتتتتتتتتتت ،

ماجرای  یهودیان کاشان در دوران په وی و ۀوضعیت جامع» ،۱43۷ ،حسین حیدری و ،وادوانی، ع یفالحیان ت 

 .۱۱۳ت16(: 4)، پژوهشنامه کاشان، «وت  دکتر برجیس

، تصتحیح ستید   حسن بن ع تی بتن حستن ومتی     ۀتاریخ وم، ترجم، ۱46۱ ،ومی، حسن بن محمد بن حسنت 

 وس.ت :الدین تهرانی، تهران جالل9

قیق محمدرضتا انصتاری ومتی،    حسن بن ع ی بن حسن ومی، تح ، ترجمۀتاریخ وم، ۱41۳ تتتتتتت ،ت تتتتتتتت

 اهلل مرعشی نجفی. کتابخانۀ آیت

 سمت. تهران:، نگاری مح ی ایران در دوره اسالمی تاریخ، ۱433 ،عبدالرحیم ونوا ، ت 

 .امیرکبیر :تهران، 4چکوشش ایرج افشار،  ، بهتاریخ کاشان، ۷۳46 ،کالنتر ضرابی، عبدالرحیمت 

، کتاب ماه تاریخ و جغرافیتا نصراهلل صالحی،  ۀ، ترجم«شرح و گزارشی از تایخ وم» ،۱412 ،لمبتون، آن.ک.است 

 . ۲۱ت63

 :تهتران ، ۱چتهرانتی،  التدین حستینی    ، تصحیح سید جاللمحاسن اصفهان، ۱4۱۷ ،مافروخی، مفض  بن سعدت 

 .چاپخانه مج س شورای م ی
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اهتماو عباس اوبال آشتیانی، شترکت   هحسین بن محمد آوی، ب ، ترجمۀمحاسن اصفهان، ۱4۷1 ، ت تتتتتتتتتتتتت

 سهامی چاپ.

 محمد حسن آوی، نشر سازمان فرهنگی هنری اصفهان.  ، ترجمۀمحاسن اصفهان، ۱41۳ ت تتتتتتتتتتتتت ،

 ،ارع دارالمتؤمنین کاشتان  حاال  و کیفیت ب ده و ب وکا  و مز ۀکتابچ ،۱463 ،سید حسین ،مدرسی  با باییت 

 .اهلل مرعشی آیت ۀکتابخان :وم، نامه وم

 .  ۱2۱ت11 (:۱)، شناخت کاشان، فص نامه «جغرافیای تاریخی منطقه کاشان در تاریخ وم»، ۱413مشهدی، محمد، ت 

 ایران.م ی  اسناد واضیها، سازمان فا مه کوشش به ،وم به شاه ناصرالدین سفرهای ،۱41۱ ،شاه واجار ناصرالدینت 

، نوشتتۀ  عراق عجتم بته ضتمیمه تتاریخ و جغرافیتای راه عتراق عجتم        سفرنامه ،۱41۲ ت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ،

 ا العا . تهران: ،تصحیح میرهاشم محدث ،خان اعتمادالس طنه محمدحسن

 نامه ، فصت «زرتشتیان ایران عصر واجار جامعۀ مانکجی لیمجی و» ،۱413و جواد ع یپورسیالب،  ،نائبیان، ج ی ت 

 . ۱62ت۱۷3 (:۱)، نامه ایران بعد اسالو تاریخع می پژوهشی 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تهران: محمدابراهیم آینی،  ، ترجمۀمعجم الب دان ،۱4۳6 ،بن اسحاق یعقوبی، احمدت 
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Abstract 
Development and advancement of Kashanological researches and studies 

require extension of such studies to historical and cultural surveys on nearby 

regions like the cultural-civilizational domain of old Jibal. The progress of 

this domain has been because of development of several outstanding cities 

such as Kashan, Qom, Isfahan, Ray, and Hamadan. Conducting new 

interdisciplinary studies about history of these relating cities will result in 

better knowledge of them and specially, Kashan.  

In this article, three works of local history have been analyzed: Tarikh e 

Qom (history of Qom), Mahasin e Isfahan (virtues of Isfahan), and Tarikh e 

Kashan (history of Kashan). These books have been written in 4
th
, 8

th
, and 

13
th
 century, respectively. Investigating these writings, their historical 

Kashanological aspects have been studied. Kashanology must expand its 

borders so that the old Jibal region will be also contained; Kashan not only 

has been defined and confined by the neighbor cities of Qom and Isfahan at 

past time, but is nowadays influenced by cultural heritage of Jibal and Savad 

region. Writing style, process of translating from Arabic to Persian, and 

editing and printing of these works, which are the precious legacy of Persian 

literature and invaluable historical and cultural sources, have been discussed 

as well. 

Keywords: Kashan, Tarikh e Qom, Mahasin e Isfahan, Tarikh e Kashan. 

 

 



 

 


