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مقاله علمیترویجی


تحلیل کالبدی مزارع تاریخی پیرامون کاشان
با نگاه به مزرعۀ مسکون باالعباسآباد 

*

حسین راعی
چکیده

تاکنون بیش از  ۰۴باب مزرعۀ مسکون تاریخی در پیرامون کاشان شناسایی و تعداد  82بـاب از آنهـا بـهطـور
دقیق بررسی شدهاند .این مزارع بهعنوان مجتمعهای زیستی کوچک در دورههای مختلـ

تـاریخی بـه و ـود

آمدند و انگیزههای اقتصادی و تولیدی در ایجاد آنها نقش مهمی داشته اسـ ..مسـللۀ الـلی تحقیـقم کمبـود
آگاهی دربارۀ ویژگیهای کالبدی و شناخ .نقاط تمایز آنها با مجتمعهای زیسـتی دیگـر ماننـد روستاهاسـ..
هدف تحقیق معرفی ویژگیهای کالبدی مزارع در پیرامون کاشان اس .و محقق سعی میکنـد از طریـق تحلیـل
یک موردِ مطالعاتی به نام مزرعۀ باالعباسآباد به آن نزدیک شود و در ریان تحقیق از رهیافـ .تسسـیرگرایی و
راهبرد تسسیری تاریخی استساده خواهد کرد .پژوهش در این زمینه نشان داده اس .کـه هریـک از مـزارع دارای
سه پهنۀ کالبدیم کش.خوانی و حریم عرفی بودهاند .پهنۀ کالبدی دارای وسع 8 .تا  51هکتار بـوده و عنالـر
کالبدی وابسته در این پهنه قرار داشته اس ..پهنههای کش.خوانی با وسـع .تقریبـی  51تـا  0۴هکتـار شـکل
گرفته و موضوع اللی در آنم تولید و ایجاد ارزش افزودۀ اقتصادی بود .پهنـۀ عرفـی حـریم نیـز بـه مراتـع و
چراگاهها اختصاص داش .و وسع .آن بر اساس عرف تعیین میشد .در حال حاضر پهنههای سهگانه در چهـار
وضعی .نابودشدهم در حال بازسازیم بازسازیشده و تغییریافته به روستا قرار دارند.
کلیدواژهها :مزارع مسکون تاریخیم میراث کشاورزیم مزرعۀ باالعباسآبادم کاشان.
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تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
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تاریخ پذیرش۰۰۱۱/۰۱/۰۱ :
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 .۱مقدمه
تاکنون بیش از چهل باب مزرعه در پیرامون کاشان و در پیماایش پاانزده ساا اخیار شناساای و
تعدادی از آنها مستند شده است .هریک از آنها دارای قابلیتهای کارکردی و کالبادی ویا های
هستند؛ اغلب در دورۀ قاجار شکل گرفته و دارای مالک شخص یاا اربااب باودهاناد .باه تعاداد
ب شماری از آنها در اسناد تاریخ (نک :قم ۰۷۰ :۰831 ،؛ کالنترضراب  )۰8۰ :۰8۷3 ،اشااره و
نام برده شده است .این مجتمعهای زیست کوچک محصو ثباا

و امنیات در جامعاۀ محلا و

حاکم در آن دوره بوده است .آنها بر یک نظام کالبدی مشخص استوار بودند و بهطور معمو باا
مکانیاب درست از منظر امنیت و وجود منابع آب انشا م شدند .خا امتاداد قارار گیاری آنهاا
نشاندهندۀ پیوستگ و ارتباط کالبدی و کارکردی بین مزارع بوده است .آنها م توانساتند گااه از
قلعه ،حمام یا حسینیۀ یکدیگر استفاده کنند و با یکدیگر تباد کاال داشته باشند؛ یاا اینکاه اربااب
مزرعه وظیفه داشت در مواقع خاص به دولت مرکزی در زمینۀ تأمین امنیت ناواح یاا توقعاا
مال سرکردگان لشکری و دیوان کمک کند (فرمانفرما .)86۰ :۰838 ،خاستگاه شکلگیری مزارع
در پهنۀ فرهنگ کاشان مشترک بوده است و به این دلیل در برههای از زمان ،مزارع زیادی در ایان
پهنه نضج گرفته و موجب آبادان شدهاند.
مسئلۀ اصل تحقیق ،کمبود آگاه دربارۀ وی گ های کالبدی و شناخت نقاط تماایز آنهاا باا
مجتمعهای زیست دیگر مانند روستاهاست .در حا حاضر تعدادی از آنها مانند مزرعاۀ باارونق
تبدیل به روستا شدهاند و مزرعه بودن آنها بهعنوان هویت کالبادی و کاارکردی مساتقل از میاان
رفته است؛ یا مزرعۀ آریانپور به حا خود رها شده و در معرض تخریب قارار گرفتاه و مزرعاۀ
اتابک نیز به طور نامناسب بازسازی شده است .این تحقیق قصد دارد برای دسترس به اطالعاا
مفید و کنکاش در ابعاد مختلف کالبدی آنها ،مزرعۀ باالعبا آبااد را باهعناوان ماورد ماالعاات
انتخاب کند .این مزرعه بهعنوان یک باب از چهل مزرعۀ شناسای شده دارای قابلیتهای کالبادی
و کارکردی وی های است .بقایای کالبدی آن وجود دارد .هنوز زنده و نیماهفعاا اسات ،اخاال
اربابان مزرعه در قید حیا
هد

بوده و منبع مناسب برای پ وهش در این زمینه محساوب ما شاوند.

تحقیق معرفا وی گا هاای کالبادی مازارع پیراماون کاشاان باا ماالعاۀ ماوردی مزرعاۀ

باالعبا آباد است و برای نیل به این هد
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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دو پرسش مارح م شود؛ مزارع مسکون تااریخ بار

پایۀ چه وی گ های کالبدی در پیرامون کاشان شکل گرفتهاند؟ نقاش عناصار کالبادی وابساته در
حیا

مزارع پیرامون کاشان چه بوده و نگهداشت و صیانت از آنها به چه عوامل بستگ داشاته

است؟ محقق برای پاسخگوی به پرسشها از رهیافات تفسایرگرای و راهبارد تفسایری تااریخ
بهدلیل وجوه تاریخ آثار و قابل تفسیر بودن آنها اساتفاده خواهاد کارد .ساندپ وه  ،ماالعاا
میدان و مصاحبه با ذینفعان بهعنوان سه قالب اصل در پ وهش استفاده خواهد شد.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق

پیش از پ وهشهای اخیر در منابع از قم ( ،)۰831مدرس طباطباای ( )۰86۰و کالنترضاراب
( )۰8۷3به نام دهها مزرعه در پیرامون کاشان اشاره شده و درباارۀ میازان محصاو  ،ناام مالاک و
موقعیت آنها اطالعات وجود دارد ،اما شناسای مزارع تاریخ و پ وهش مقدمات درباارۀ آنهاا
از سا  ۰831در پیرامون کاشان آغااز شاد و نتیجاۀ آن در ساا  ۰831باا عناوان «مقدماهای بار
معماری مزارع در ایران» در مجلۀ میراث مل به چاپ رسید .پس از آن راعا و بهشات در ساا
 ۰811در مقالهای با عنوان «مزارع مسکون تاریخ در ایران؛ از آغاز تا دورۀ صفویه» باه پیشاینه و
نحوۀ پیدایش آنها اشاره کردهاند  .این موضوع با تمرکاز بار مازارع تااریخ پیراماون یازد اداماه
م یابد و در مقالهای با عنوان «آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخ در یزد» (راعا و همکااران،
 )۰811منتشر م شود .سپس در یک فصل از کتاب نیاسرنامه به این موضوع بهصور کل اشااره
م شود و در همان سا در همایش باغهای تااریخ در دانشاگاه کاشاان مقالاهای باا عناوان «در
جستجوی مزارع مسکون ارباب در نیاسر» ارائه شده و در نشریۀ کاشانشناس به چاپ ما رساد.
در پ وهشهای متأخر نیز این موضوع در سا  ۰811در اقلیم مرکزی ایاران ماورد بررسا قارار
گرفته و با عنوان «نظام شکلدهنده در معماری مزارع تاریخ با نگاه به مزارع طرازآباد ،گاور

و

نهچیر» در نشریۀ معماری اقلیم گرم و خشک منتشر م شود و در سا  ۰۰۱۱در مقالۀ دیگاری باا

عنوان «قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاریخ نیاسر» در نشریۀ معماری و شهرساازی ایاران
به وجوه دیگری از این مزارع اشاره م شود .در منابع خارج نیز تاکنون به مزارع تااریخ ایاران
توجه نشده و سندی در این باره یافت نشده است .موضوع پیش رو نیز با تمرکز بر وی گا هاای
کالبدی مزارع و با نگاه موردی به یک مزرعۀ شاخص در محدودۀ فرهنگ کاشان انجام م شود.
۱ـ .۲روش پژوهش

این تحقیق با آثار مادی ،ملمو

و تاریخ مواجه است .برای درک موضوع و پاسخ به پرسشهاا

نیاز به تحلیل و تفسیر مازارع تااریخ وجاود دارد .بناابراین از رهیافات تفسایرگرای و راهبارد
تفسیری تاریخ استفاده م شاود .در ایان راهبارد ،ساه قالاب ماالعاا

میادان  ،ساندپ وه و

مصاحبه با ذینفعان مورد توجه قرار م گیرد .در ابتدا موقعیت مزارع تاریخ در پیراماون کاشاان

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
مسکون باالعباسآباد
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مورد بازبین قرار گرفته و مزرعۀ باالعبا آباد برای تدقیق در شناخت وی گ های کالبادی آنهاا،
بهعنوان نمونۀ موردی انتخاب م شود .حدود و ثغور این مزرعه باا دقات  ۰/۰۱۱۱نقشاهبارداری
شد و وسعت و تعداد عناصر خدمات وابسته به آن مشاخص شادند .تعادادی از عناصار وابساته
مانند خانههای ارباب  ،آبانبار و مسجد با دقت  ۰/1۱ ،۰/۰۱۱و گااه باا جزئیاا

 ۰/۰۱برداشات

شدند .عالوه بر آن با استفاده از اسناد تاریخ و جغرافیای تاریخ مرتب با تاریخ کاشان ،پیشاینه
و خاستگاه این مزرعه بررس شده و در مصاحبه با خسارو اعتمااد و قادمعل کرماان  ۰811 ،از
بازماندگان مزارع ،همۀ یافتهها مورد سنجش و همپوشاان قارار گرفات و وی گا هاای کالبادی
مزرعه تدقیق شد .تمرکز و نتایج شناخت یک باب مزرعه از مزارع شناسای شده م تواند باهدلیال
وجود تشابها

کالبدی و کارکردی مزارع در این پهنه بهطور نساب و ناه کامال باه ماابق قابال

تسری باشد.
 .۲پیشینۀ تاریخی مزارع مسکون
مزارع مسکون دارای پیشینۀ تاریخ پیش از اسالم است .پیگولوسکایا ( )۰86۷و دهگاان ()۰831
دربارۀ کوشکها و دسکرههای شاه در خارج از شهرها در پیش از اسالم تا قرون اولیۀ اساالم
ماالب را ارائه م کنند و نشان ما دهناد کاه سااختارهای مشاابه باا مازارع تااریخ کناون در
دورههای یادشده وجود داشته است .در این دوره ،دهقانان از جایگاه وی های برخوردار باوده و از
نظر مراتب اجتماع  ،پاس از نجباا قارار داشاتند (کریساتینسان .)۰8۷۰ ،پاس از آن و در دورۀ
اسالم و حداقل تا قرن چهارم هجری ،موضوع کشاورزی و مقاطعاه بناا بار شاریعت اساالم در
دستور کار بوده است .بر این اسا

مزارع در اسناد تاریخ حضور بیشتری دارند ،قدر سیاسا

و اجتماع مُقاعها بیشتر م شود و زمین ،مزرعه و روساتا باه یاک کااالی قابال معاملاه تبادیل
م گردد (لمتون .)۰۰8 :۰8۰1 ،در قرن ۰ق حسن ابن قما در کتااب تااریخ قام باه شایوههاای
مزرعهداری و زراعت و معرف نام مزارع در قم و پیرامون آن بهوی ه ساوه و قاسان اشاره ما کناد
و بهعنوان یک سند تاکنون از آن استفاده م شود ۰.پس از آن و در دورۀ سالجوق پایاه و اساا
نگاه مستقل به مزارع آغاز م شود و تا دورۀ مغاو و ایلخاان باه تکامال ما رساد .قالابهاای
مختلف واگذاری زمین و مزارع به سرکردگان حکومت و لشکری مانند تیو و اقااع از قرن  1تاا
3ق رواج م یابد (الهمدان  )8۱1 :۰816 ،و با کاربست نظاام بهارهبارداری وقاف در مادیریت و
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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نگهداری از موقوفا بهوی ه مزارع ،تحو بزرگ از منظر مالکیت و اقتصاد به وقاوع ما پیونادد.
در منابع چون حسانآباادی ( )۰836و اعظام واقفا ( )۰8۷1باه تعادادی از وصایتناماههاا،

وقفنامهها و مبایعهنامهها در این باره اشاره م شود .این اسناد حقوق بهطاور غالاب باه معرفا
مزارع ،نام واقف ،شیوههای بهرهبارداری از موقوفاا  ،شارای بهارهبارداری و نحاوۀ حفاظات و
مدیریت از مزارع م پردازند .صفویها از پایههای استوار شیوههای مدیریت مازارع در دورههاای
پیشین استفاده کرده و موضوع وقف در مزارع را با قوّ

بیشتری ادامه م دهند .در مناابع چاون

افشار ( :۰8۷۰ج ،)۰حسین یزدی ( )۰8۰۰و شیخالحکمای ( )۰833به ماواردی از مازارع وقفا
در دورۀ صفوی اشاره شده است .عالوه بر آن در این دوره مزارع و کشتخوانها با عنوان عَایاه
به بزرگان و دولتمردان و بستگان شاه بخشیده م شد .این وضعیت تا دورۀ قاجار اداماه ما یاباد.
در دورۀ ناصری بهدلیل فزون دیون دولت بسیاری از مزارع که در زمرۀ خالصاجا شااه قارار
داشتند فروخته م شوند و بخشا از مازارع نیاز باهدلیال خشکساال در معارض ناابودی قارار
م گیرند ،اما اسناد زیادی از روشنفکران و مقربان شااه وجاود دارد کاه در قالاب سافرنامههاا،
روزنامۀ خاطرا

یا گزارش بلوکگردش به شرح مزارع باینِّ راها ما پردازناد .کساان چاون

فوران ( )۰8۷3و لمتون ( )۰8۰1به شرح وضعیت کشاورزی و فعالیتهای زیست ایرانیان بهویا ه
در اواخر قاجار پرداختند و از نخبگان ایرانا مانناد ناصارالدینشااه ( ،)۰81۰فرمانفرماا ()۰838؛
امینلشکر ( ،)۰8۷۰غالمحسین افضلالملک ( ،)۰86۱اعتمادالسالانه (۰868؛  ،)۰863ظهیرالدولاه
()۰81۰؛ حکمتیغمای ( ،)۰861ظلالسلاان ( )۰863و نجمالملک ( )۰8۰۰نیاز اسانادی منتشار
شده که نشاان از اهمیات مازارع و کشااورزی در ایان دوره دارد .بار اساا

ایان اساناد ،افاو

مزرعهداری با مالکیت ارباب در اواخر این دوره و با الغای تیو داری در مجلاس مشاروطه اتفااق
م افتد .بسیاری از مزارع شاه و دیوان که در تیو سرکردگان قرار داشت به آنها فروخته شده
و شکل نوین از نظام ارباب رعیت شکل م گیرد .بسایاری از روحاانیون و بازرگاناان باه خریاد
مزارع م پردازند و به طبقۀ مالک م پیوندند .این وضعیت تا دورۀ پهلوی دوم ادامه م یاباد و باه
دهۀ چهل شمس و اصالحا ارض م رسد .این قاانون ،نظاام ارباابرعیتا را از باین بارده و
مزارع را به رعایا سپرد (لمتون .)۰1۱ :۰8۰1 ،نبود تدابیر مدیریت  ،فقار رعایاا و همچناین عوامال
اقلیم موجب رهاشدگ مزارع شد (تاوانگر مروسات  )۰1۰ :۰81۰ ،و بخاش بزرگا از تجرباۀ
زیست و اقتصادی ایرانیان را به ورطۀ نابودی کشاانید .اغلاب مازارع اربااب کناون در پیراماون
کاشان دچار چنین پیشینهای بودهاند و مزرعۀ باالعبا آباد نیز از این قاعده مستثنا نبوده است .این
مزرعه محل زندگ آقابزرگ ،امامجمعۀ کاشان بود و بهدلیل مهاجر

مالاک مزرعاه ،محمدرضاا

خانیان کاشان  ،پس از اصالحا ارض دچار اضمحال نسب شد (مصااحبه باا خسارو اعتمااد،
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 )۰811و هماکنون توس اخال ایشان نگهداری م شود.
 .۳معرفی مزارع تاریخی پیرامون کاشان
کالنترضراب مزارع و قراء پیرامون کاشاان را بررسا کارده و تعاداد آنهاا را  ۰3۰بااب مزرعاۀ
گرمسیری ۰1۰ ،باب مزرعۀ سردسیری ۰6 ،باب مزرعاۀ حوماه و  ۷بااب مزرعاۀ وقفا در دورۀ
قاجار دانسته است (کالنترضراب  .)۰8۰ :۰8۷3 ،پایش میادان در ایان محادوده نشاان ما دهاد
تعدادی از مزارع شناسای شده توس کالنترضراب هنوز زنده هساتند و در دساتر
(جدو  )۰این مزارع اغلب مربوط به دورۀ قاجار با الحاقا

قارار دارناد

دورۀ پهلوی هستند و در کنار مناابع

آب با فاصلۀ اندک از یکدیگر شکل گرفتهاند .مزرعۀ باالعبا آباد ،یک باب از مزارع اشاره شاده
است.
دول  :5مزارع شناساییشده در پیرامون کاشان
ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

۰

حسامیه

3

هیرمند

۰1

حسنآباد

۰۰

لنگان

۰

بارونق

1

آدمآبادِ باال

۰6

حسینآباد

۰8

سرنج

8

سِنجده

۰۱

آدمآبادِ پایین

۰۷

هِشه

۰۰

کوسنج

۰

خُنچه

۰۰

پاچنار

۰3

تِجرگان

۰1

خانکه

1

سلخ نو

۰۰

اتابک

۰1

باالعبا آباد

۰6

نصر آباد

6

نظامآباد

۰8

دِه زیرین

۰۱

خاتون

۰۷

سریچه

۷

سلیمآباد

۰۰

دوک

۰۰

سورآباد

۰3

حسینآبادِ
آقارحمت

 .۴ویژگیهای کالبدی مزارع تاریخی پیرامون کاشان و مزرعۀ باالعبا آباد
مزارع تاریخ دارای قابلیتهای کالبدی و کاارکردی هساتند .آنهاا بار اساا

نظاام مشخصا

موقعیتیاب شدند و استقرار یافتند .منظومۀ نیارش منابق با بستر و اقلیم بر آنهاا حااکم اسات.
هرکدام از مزارع تعدادی از عناصر کالبدی وابسته را در خود جای دادهاناد و پهناۀ وسایع را در
قالب فضای ساخته و فضای کشتخوان در اختیار گرفته بودند .این مزارع دارای نظاام مادیریت
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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و مالکیت اربابرعیت و هرم اجتماع منابق با آن بودهاند .آنهاا مولاد باوده و در مقیاا

یاک

مزرعه سع بر خودکفای داشتهاناد (راعا  .)۰6۰ :۰۰۱۱ ،در پاایین ساع ما شاود باه تحلیال
قابلیتهای کالبدی پرداخته شود که باعث پایداری مزارع پیرامون کاشان تا اکنون شدهاند.

۴ـ .۱نظام دسترسی و موقعیت

مزرعۀ باالعبا آباد در همکناری با مزارع دیگر پدیدآورندۀ یک منظومۀ زیست در پیرامون کاشان
بودهاند .این قرابت بهلحاظ کالبدی ،کارکردی و محتوای وجود داشته است .بر اسا

مشااهدا

میدان  ،مزارع شناسای شده  ۰تا  ۰1کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند و دلیل این الگاوریتم توزیاع،
وجود منابع آب مانند مظهر قنوا

و چشمههاست .همان گونه که در تصویر  ۰مشاهده ما شاود

مزارع بهعنوان مجتمعهای زیست کوچک در پیرامون یک مجتمع زیست بزرگ مانند نیاسر شاکل
گرفتهاند .این الگوریتم پراکنش بهدلیل استفاده از منابع آب پیرامون نیاسر و وجاود امنیات در ایان
بخش از محدودۀ فرهنگ کاشان به وجود آمده است.

تصویر  :5موقعی .مزرعۀ باالعباسآباد در نظام منظومهای(گُلهای)

بر اسا

مصاحبه با مزرعهنشینان کنون در مزارع سورآباد ،عبا آباد ،دوک و تجرگاان ،آنهاا در

گذشته دارای مراودا

اجتماع و فرهنگ نیز بودهاناد و گااه از حساینیههاای یکادیگر در ایاام

محرم استفاده م کردند .به این ترتیب پراکنش گُلِه به گُلِۀ مزارع توانسته است در محتوا و کارکرد
مؤثر واقع شود و مراودا

بینامزارع را تسهیل کند .برای این نظم در اساتقرار باهتباع از ادبیاا

رایج در این محدودۀ فرهنگ  ،م توان عنوان نظام گُلِهای یاا منظوماهای را برگزیاد .گُلاۀ مزرعاه
عبا آباد در طاو جغرافیاای " ۰6° 1۰' 1۱و عارض جغرافیاای " 11° 88 ' 11واقاع شاده و
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ارتفاع آن از ساح دریا  ۰۰۰۰متر است .این مزرعه در فاصلۀ  ۰۱۱11متری مرکز شاهر کاشاان در
استان اصفهان قرار گرفته است (تصویر .)۰

تصویر  :8موقعی .مزرعه در نقشۀ استان السهان
و شهرستان کاشان

۴ـ .۲عناصر کالبدی وابسته

میدان نشان م دهد در همۀ مزارع شناسای شده ،سه پهنۀ اصال وجاود دارد :پهناۀ او

ماالعا

مربوط به تجمع عناصر کالبدی وابسته است .پهنۀ دوم به تجمع عناصر کشتخوان از قبیال بااغ،
زمین زراع و آبراهها و کر بندیها اختصاص دارد و پهنۀ سوم حریم توپاوگراف طبیعا را در
بر م گیرد .یک از نقاط تمایز مزارع مسکون با مزارع غیرمسکون ،وجود پهنۀ نخسات و عناصار
کالبدی وابسته است .در تصویر  8پهنههای شکلدهندۀ مزرعۀ باالعبا آباد مشخص شاده اسات.
این مزرعه با دارا بودن سه پهنۀ اصل دارای عناصر کالبدی به شرح جدو  ۰است:
دول  :8عنالر کالبدی مو ود در مزرعۀ باالعباسآباد
ردی

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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مزرعه

ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

۰

قلعۀ معتبر ارباب

۰

خانۀ ارباب اسالم

۷

۰

قلعۀ رعیت

1

خانۀ ارباب نجف

3

مسجد

1

شاهکوچه

8

خانۀ ارباب اعتمادی

6

حمام در درون قلعه

آبانبار و کورهقنا

تصویر  :0موقعی .پهنههای شکلدهندۀ مزرعۀ باالعباسآباد

(Google earth, 2021) 1/2000

تصویر  ۰وضعیت کنون مزرعۀ باالعبا آباد را نشان م دهد .همکناری عناصر انسانسااخت
و پهنۀ کالبدی با عناصر کشتخوان مشهود است .در تصویر  1نیز موقعیات عناصار کالبادی باا
پهنههای دیگر نشان داده شده است.

تصویر  :۰پهنههای شکلدهندۀ مزرعۀ باالعباسآباد
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تصویر  :1نقشۀ موقعی .عنالر کالبدی وابسته در مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

همان گونه که مشخص است ،مزرعۀ باالعبا آباد دارای توسعه و محور خا است .وسعت
عناصر کشتخوان بیش از دو برابر پهنۀ کالبدی است .این موضاوع نشاان ما دهاد کاه اساا
مزرعه بر تولید اقتصادی و کشاورزی بوده و تأمین درآمد برای ارباب مزرعاه در اولویات اسات؛
به این دلیل مساحت بیشتری از زمین به کشتخاوان اختصااص یافتاه اسات .موقعیات و تعاداد
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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عناصر کالبدی نیز درخور توجه است (جدو  8و تصویر  .)1عناصری مانند آبانبار و مسجد در
کنار قلعهرعیت شکل گرفته است تا بتواند به ساکنان مزرعه خدما ارائه کند و خانههاای اربااب
در جوار قلعۀ قاجاری ارباب ساخته شدهاند تا از حمایت و نزدیک با یکدیگر برخوردار باشاند و

بهلحاظ فیزیک نیز دسترس مناسب وجود داشته باشد .بافات اصال مزرعاه دارای یاک محاور
ارتباط اصل به نام «شاهکوچه» است .این محور مهمترین و وسایعتارین معبار در یاک مزرعاه
محسوب م شود و خاصیت جمعکنندگ و فراخوان دارد .شاهکوچه ،همۀ عناصر اصل کالبادی
و کشتخوان را به یکدیگر متصل م کند و ورودی و خروج اغلب عناصر و کاربریهای مهام
از آن منشعب م شود .عالوه بر آن در سا های اخیر مسیر سوارهای به مزرعه اضافه شاده کاه آن
را به جادۀ اصل کاشانا نیاسر متصل کرده است .محورهای آبرسان مانند کورههای قناا

نیاز

در پیرامون مزرعه وجود دارند .طو گالری قنا به  ۰۰۱۱متر م رساد و آب ماورد نیااز مازارع
همجوار نیز از قنا
اصالحا

متعلق به این مزرعاه تاأمین ما شاد (اعتمااد .)۰811 ،ایان مزرعاه پاس از

ارض دچار تحو شد و تعادادی از رعایاای آن از قلعاه خاارج شادند و بخشا از

کشتخوانهای متعلق به مزرعه را تملک کردند .ساختوسازهای رعیت متاأخر مرباوط باه ایان
تحو است .پهنههای سهگانۀ یادشده در همۀ مازارع شناساای شاده در پیراماون کاشاان حضاور
دارند.
۴ـ۲ـ .۱عناصروابسته مسکونی؛ قالع و خانههای اربابی و رعیتی

عناصر یادشده در جدو  8در چندین بخش قابل دستهبندی هستند .قالع و خاناههاای اربااب و
رعیت در دسته عناصر وابستۀ مسکون قرار م گیرند .این مزرعه دارای یک قلعۀ اربااب (تصاویر
 ،)3یک قلعۀ رعیت قاجاری و چندین خانۀ اربااب باوده اسات .در مصااحبه باا خسارو اعتمااد
( )۰811مشخص شده است که قریب به یکصد نفر از رعایا و خاانوادههاای آنهاا در ایان قلعاه
سکونت داشتند .به هر خانواده یک یا دو اتاق اختصااص داشات .آنهاا اغلاب باه کشااورزی و
زراعت در کشتخوانهای گندم ،جو ،یونجه ،غال

و باغا

انار ،تو  ،انجیر ،انگاور ،زردآلاو یاا

رمهگردان برای ارباب مشغو بودند .روزها در بیرون از قلعاه و شابهاا در درون قلعاه ساپری
م شد .رعایا حق نداشتند مالک بیش از دو تا سه گوسفند و حت اساب باشاند .حماام آنهاا در
درون قلعه قرار داشت و برای آب آشامیدن از قنا

و چشمه اما برای شساتوشاوی ظارو و

البسه از چاههای دست و خانگ داخل قلعه استفاده م

کردند۰.
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دول  :0معرفی عنالر کالبدی وابسته به مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴
ردیف

نام عنصر وابسته

1

قلعه اربابی

2

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

قلعه رعیتی

3

خانه اربابی اعتمادی

4

خانه اربابی اسالمی

5

خانه اربابی نجفی

6

آبانبار
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7

مسجد

تصاویر

نقشه

تصویر  :6خسرو اعتماد از بازماندگان و

تصویر  :۷چوپان کنونی مزرعۀ

مالکان کنونی مزرعۀ باالعباسآبادم 5031

باالعباسآبادم 5031

قلعه ارباب (تصویر )3نیز مربوط به دورۀ قاجاربا الحاقا

دورۀ پهلوی است کاه توسا نخساتین

ارباب مزرعه به نام محمدرضا خانیان کاشان شکل گرفته است .خانههای ارباب پاس از آن و در
اوایل دورۀ پهلوی او توس خانوادههای اعتماد ،نجف  ،اسالم به تدریج ساخته شادند .ارباباان
(تصویر )6در داخل قالع و خانههای ارباب در مد

زمان مشخص و بهویا ه در زماان برداشات

محصو حضور داشتند و از اهال کاشان و نراق بودند اما رعایا (تصاویر )۷از اهاال روساتاهای
اطرا

و برای همیشه در داخل قلعه رعیت سکونت پیدا کرده بودند .به جازء خاناههاای نجفا ،

اعتماد و اسالم (جدو  8وتصویر )1که زنادگ در آنهاا ،جریاان دارد ،ماابق از جملاه قلعاه
رعیت که روزی محل زندگ آقابزرگ امام جماعت کاشان بود در حا ویران است.
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تصویر  :2نقشههای قلعه اربابی مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴
























تصویر  :3پالن و برش خانۀ اربابی اسالمی (نگارندهم )5۰۴۴

۴ـ۲ـ .۲عنصر وابستۀ مذهبی؛ مسجد

عنصر کالبدی دیگر ،مسجد است .این بنا عنصر وابستۀ مذهب است .مزرعهنشینان باالعباا آبااد
نیز روستائیان بودند که توس ارباب مزرعه به کار و زنادگ در مزرعاه گماشاته شاده بودناد و
بهطور طبیع مسلمان و پیرو مذهب تشیع بودند .بنابراین وجود مسجد ،حساینیه یاا نمازخاناه در
مزرعه م توانست نیازهای معنوی آنها را در ماه رمضاان و محارم بارآورده ساازد .مساجد ایان
مزرعه بسیار ساده با شبستان مستایل و یک ایوان رو به شارق سااخته شاد (تصااویر  ۰۱و .)۰۰
مزارع دیگری چون ،بارونق ،اتابک  ،خاتون ،سورآباد ،لنگان ،سارنج و کوسانج نیاز دارای عنصار
مذهب بودهاند و مابق مزارع شناسای شده بهطاور احتماا از مسااجد و حساینیههاای مازارع و
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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روستاهای اطرا

استفاده م کردند.

تصویر  :5۴پالن و برش مسجد مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

تصویر  :55نقشهها و تصویر نمای شرقی مسجدمزرعۀ باالعباسآباد

۴ـ۲ـ .۳عنصر وابستۀ خدماتی؛ حمام ،آبانبار و کورهقنات

حمام ،آبانبار و کورهقنا

مربوط به تأسیسا بهداشت و خدمات مزرعه اسات .در هار مزرعاه

مستقل از جمله باالعبا آباد از عناصر کالبدی متنوع در جهت خودکفای و استقال نسب مزرعه
استفاده م شد .ارباب سع م کرد نیازهای مزرعهنشینان را در درون مزارع برطار کناد ،حماام
مزرعه در داخل قلعهها ساخته م شد و آبانبارها در بیرون قلعهها و در مسیر کورهقنا ها شاکل
م گرفت تا توس اهال و رهگذران قابل استفاده باشد (تصویر .)۰۰کورهقنا هاا و مظهار آنهاا
نیز در پیرامون مزرعه پیشبین م شد تا نزدیک به مخزن آبانبارها و تنوره آسیابها باشد و آب
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موردنیاز کشتخوانها فاراهم شاود( 8تصااویر  ۰8و  .)۰۰هار مزرعاه دارای یاک هارم اجتمااع
تعیینشده از طر

ارباب بود .او بهعنوان رأ

هرم برای هریک از مزرعهنشینان وظایف را تعیین

م کرد .مباشر ،حمام  ،آسیابان ،دشتبان ،مقن و زارع بخش از این هرم بودند .این نظم در اغلب
مزارع پیرامون کاشان مورد استفاده قرار گرفته بود.

تصویر  :58نقشههای آبانبار مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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تصویر  :50آبراه در مزرعۀ خنچه

تصویر  :5۰سِلخ (استخر) در مزرعۀ سریچه

به این ترتیب اغلب مزارع پیرامون مانند مزرعۀ باالعبا آباد دارای پهنههای سهگانه و عناصار
کالبدی وابسته بودهاند .تعدادی مانند مزرعۀ ساورآباد ،اتاابک و تجرگاان دارای عناصار بیشاتر و
تعدادی دیگر مانند حسینآباد ،دولتآباد و دوک دارای عناصر کمتر بوده و ساده به نظر م رساند.
ساکنان مزارع ساده و کوچک سع ما کردناد در ایاام از ساا از امکاناا و خادما مازارع
بزرگتر و معتبر استفاده کنند.
۴ـ .۳دورهبندی تاریخی

ماالعا

میدان در پیرامون کاشان و همچنین بررس منابع چاون کالنترضاراب ( )۰8۷3نشاان

م دهد که انقالب بزرگ از اوایل دورۀ قاجار تا دورۀ پهلوی او در زمیناۀ سااخت و نگهاداری
مزارع مسکون در اقلیم گرم و خشک بهوی ه در محدودۀ فرهنگ کاشان به وقاوع پیوساته اسات.
محتوای جدو  ۰و همچنین الگوهای سازه ،معماری و تزییناا

نشاان ما دهاد کاه  6۱درصاد

مزارع شناسای شده پیرامون کاشان مربوط به دورۀ زند و قاجار بوده و در دورۀ پهلوی او تا دوم
الحاقات به آن افزوده شده است.
دول  :۰عنالر کالبدی مو ود در مزرعۀ باالعباسآباد
ردی

مزرعه

دورۀ تاریخی ساخ .و
الحاقات

ردی

مزرعه

دورۀ تاریخی ساخ .و
الحاقات

۰

حسامیه

قاجار و پهلوی

۰1

حسنآباد

پهلوی

۰

بارونق

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰6

حسینآباد

قاجار و پهلوی

8

سِنجده

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۷

هِشه

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰

خُنچه

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰3

تِجرگان

قاجار ،پهلوی و معاصر

1

سلخ نو

پهلوی و معاصر

53

باال عباسآباد

زندم قا ارم پهلوی و معالر

6

نظامآباد

قاجار و پهلوی

۰۱

خاتون

قاجار ،پهلوی و معاصر

۷

سلیمآباد

پهلوی و معاصر

۰۰

سورآباد

قاجار ،پهلوی و معاصر

3

هیرمند

پهلوی و معاصر

۰۰

لنگان

قاجار ،پهلوی و معاصر

1

آدمآبادِ باال

نیازمند پیگردی است

۰8

سرنج

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۱

آدمآبادِ پایین

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۰

کوسنج

پهلوی و معاصر

۰۰

پاچنار

پهلوی و معاصر

۰1

خانکه

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۰

اتابک

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰6

نصر آباد

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰8

دِه زیرین

پهلوی

۰۷

سریچه

قاجار و پهلوی

۰۰

دوک

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰3

حسینآبادِ آقارحمت

قاجار ،پهلوی و معاصر
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اعظاام واقفاا ( ،)۰8۷1فرمانفرمااا ( ،)۰838امااینلشااکر ( ،)۰83۰افضاالالملااک ( )۰86۱و
حکمتیغمای ( )۰861نیز در منابع و روزنامۀ خاطرا

متعادد باهمراتاب از مازارع مساکون در

جریان بلوک گردش دورۀ قاجار یاد کردهاند .این موضوع نشان م دهد که مزارع مسکون در ایان
دوره محل رجوع بوده و زراعت بهعنوان یاک پدیادۀ مهام اقتصاادی و دارای شاأن اجتمااع و
سیاس در میان متموالن و دستاندرکاران حکومت مارح بوده است .به این دلیل ناام ارباباان در
کنار مزارع دیده م شود.
۴ـ .۴وسعت تقریبی

وسعت مزارع تابع اهدا

ایجاد و توسعۀ مزرعه ،موقعیت ،منابع آب و میازان مناابع ماال اربااب

بااوده اساات .ماازارع وسایع بااهطااور معمااو دارای عناصاار کالباادی بیشااتر و مجلاالتاار بودنااد،
کشتخوانهای وسیعتر داشتند و درآمد اقتصادی بیشتری را نصیب ارباب م کردند .به این دلیال
از آنها بهعنوان «مزارع معتبرو کبیره» در اسناد تاریخ نام برده شده است اما در مقابل ،مازارع باا
وسعت کمتر اغلب توس غیرمتمولین و گاه رعایاا در مقیاا
«مزارع محقر ،ساده و حت پال » معرو

کاوچک شاکل ما گرفات و باه

بودناد (افضالالملاک .)۰3۰ :۰811 ،مازارع پیراماون

کاشان نیز در دو دستۀ معتبر و ساده قابل دستهبندی هستند .وسعت پهنۀ کالبدی مزارع در پیرامون
کاشان بهطور تقریب بین  ۰تا  ۰1هکتار دیده شده است که م بایست به آن پهنۀ کشاتخاوان و
حریم عرف را نیز افزود .در بررس های بهعملآمده بهدلیل رها شدن اغلب مزارع ،خوانش دقیاق
وسعت پهنۀ کشتخوان میسر نبوده است اما باا پیماایش میادان و انابااق باا تصااویر هاوای ،
وسعت تعدادی از مزارع مهم در ایان پهناه باه شارح جادو  1باه دسات آماده اسات .مزرعاۀ
باالعبا آباد با دارا بودن جمعیت ثابت بیش از  ۰۱۱نفر دارای وساعت  3هکتاار پهناۀ کالبادی و
 81هکتار پهنۀ کشتخوان (اعتماد )۰811 ،بهعنوان یک مزرعۀ معتبر مارح بوده است.
دول  :1وسع .تقریبی تعدادی از مزارع مسکون پیرامون کاشان
ردی

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

۰5























مزرعه

وسع .تقریبی

وسع .تقریبی

ردی

مزرعه

۰

باالعبا آباد

 3هکتار

۰

خاتون

 8هکتار

۰

بارونق

 ۰1هکتار

1

اتابک

 ۰هکتار

8

سورآباد

 ۰۱هکتار

6

خنچه

 ۰هکتار

پهنۀ کالبدی

پهنۀ کالبدی

۴ـ .۵نظام نیارش و آرایههای وابسته

معماری مزارع و عناصر وابسته به آن تابع از فنون ساخت در اقلیم گرم و خشک بهوی ه کاشاان
بوده است .در اسناد تاریخ اشاره شده است که تعدادی از مزارع بهصاور

فرمایشا و بناا باه

دستور دیوان یا ارباب طرحریزی شده و سپس سااخته ما شادند (افضالالملاک )3۰ :۰811 ،و
تعدادی دیگر نیز بهصور

فا البداهاه توسا رعایاا و غیرمتماولین باهتادریج ایجااد ما شاد

(نجمالملک .)۰1۰ :۰8۰۰ ،اغلب مزارع پیراماون کاشاان دارای ارباباان باودهاناد کاه مازارع باه
خواست آنها و بر پایۀ الگوی مشاخص سااخته ما شادند .مزرعاۀ ساورآباد باه دساتور میارزا
حسینخان پارسا ،مزرعۀ خاتون توس ارباب آریانپور و مزرعۀ اتابک زیر نظر مال محمد نراقا
از علمای مناقۀ کاشان در اواخر دورۀ قاجار بوده است .ساختار عناصر معماری ،وزن اسات و از
مصالح بومآورد چون سنگ ،غورهگل ،چینه ،خشت ،آجر ،چوب ،گچ ،آهک در سفتکااری و در
جرزها ،تاقها ،تویزهها و پوششها استفاده شده است .خانههاای اربااب دارای تزییناا گچا و
آجری ،کاش کاری ،ر بندی ،تاقبندی ،رسم بندی ،کاربندی و یزدیبندی است (تصویر  )۰1و
سایر بناها با کاهگل ،سیمگل نماکاری م شد.

تصویر  :51زئیات تاقهام تویزهها و رسمیبندی در بناهای مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

۴ـ .۶نگهداشت و صیانت از مزارع مسکون تاریخی

محافظت از مزارع تابع نوع مالکیت بود .در نظامهای مالکیت و بهرهبرداری چاون اربااب  ،وقفا ،
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دیوان و خالصه (ادوارد پوالک81۰ :۰86۰ ،؛ فوران )1۷ :۰8۷3 ،نوع نگاه باه صایانت از مازارع،
متفاو

بود .در مزارع ارباب بهدلیل مالکیت شخص  ،تمام اماور از الیروبا و توساعۀ قناوا ،

حقابۀ آب تا مرمت عناصر وابستۀ کالبدی توس ارباب و مباشرانش مورد نظار
(توانگرمروست  .)۰6۷ :۰81۰ ،پایش و نگهداری در زمان حیا

قرار م گرفات

مالکان بهدرست انجام م شد اما

پس از آن بهدلیل تعدد وراث یا رها شدن مزرعه به اضمحال نزدیک م شد .مزارع باالعبا آباد،
سورآباد ،دوک و حسینآباد نیز به همین علت در معرض نابودی هستند .بهجز آن در مزارع وقف
امور نگهداری با نگاه دیگری انجام م شد .آنها دارای متول و ناظر باودهاناد و از محال درآماد
مزرعه ،همۀ عناصر وابساته و موقوفاا

ماورد نگهاداری قارار ما گرفات (شایخ الحکماای و

همکاران1 :۰833 ،؛ پسندیده۰۱ :۰81۰ ،ا .)۰6نظام وقف عالوه بار سااماندها رقباا موجاب
حفاظت از مزارع تاکنون شده است (اعظم واقفا  :۰8۷1 ،ج .)۰8۰ ،۰نموناۀ مناساب آن مزرعاۀ
اتابک است .این مزرعه بهعنوان سهم امام به مال احماد نراقا داده ما شاود و توسا او وقاف
امیرالمؤمنین در نجف م شود .این مکان اولین گلستان نیاسار معرفا شاده اسات (مصااحبه باا
قدمعل کرمان  .)۰811 ،اما نگهداشت مزارع خالصه و دیاوان دچاار چاالشهاای اساسا باود.
بسیاری از مزارع در دورههای مختلف در تیو سارکردگان حکاومت متعادد قارار داشاته و تنهاا
کسب درآمد از آنها دارای اهمیت بود (حسنآبادی6۰ :۰836 ،ا .)۷۱بنابراین پاایش دلساوزانه و
اساس در دستور کار قارار نما گرفات .ایان مازارع باهناچاار در دورۀ ناصاری باه متماوالن و
شاهزادگان فروخته شدند.
جدای از تأثیر مالکیت بر نگهداشت مزارع ،افراد مستقر و هارم اجتمااع باین آنهاا توسا
ارباب و مباشرانش در درون و بیرون مزرعه تعیین م شد و کسان چون دشتبان ،مقنا  ،میارآب،
زارع ،خوشنشین و مابق رعایا را تنظیم م کرد .ایان اقادام ما توانسات باه اماور اقتصاادی و
کالبدی مزرعه سروسامان دهد (طالب و عنبری۰18 :۰83۷ ،اا .)۰11عاالوه بارآن عاوامل چاون
اصالحا

ارض دهۀ  ۰۱شمس  ،مهاجر

اخال

مالکان و جایگزین مالکاان جدیاد باا تاوان

مال اندک که اغلب از رعایای قدیم بودناد ،در کناار خشکساال و کمباود مناابع آبا توانسات
تعدادی از مزارع از قبیل آدمآباد و حسینآباد را از بین ببرد و ماهیت تعدادی دیگر را دچار تغییار
کند مانند مزرعۀ بارونق که هماکنون تبدیل به روستای بارونق شده است .در دهاۀ  6۱شمسا باا
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

۰۰























کم شدن جمعیت از میزان تولید کشاورزی و دامپروری کاسته شاده و اغلاب رعایاای شااغل در
مزارع به کارگری در کارخانههای کاشان مشغو شدند و مزارع را ترک کردند.

 .۵نتیجهگیری
در این پ وهش مزرعۀ باالعبا آباد بهعنوان یک مزرعاۀ معتبار یاا کبیاره از  ۰3مزرعاۀ پیراماون
کاشان انتخاب شده است .بررس ها نشان م دهد که مکانگزین و موقعیتیاب مزارع بار اساا
تجارب زیست موجود در اقلیم گرم و خشک بهوی ه کاشان انجام شده است .آنها بر اسا

نظام

گُلِهای یا منظومهای در کنار یکدیگر بهتدریج شکل گرفتند و متغیرهای چون آب و امنیت در این
امر تأثیر بسزای داشته است .مزارع شناسای شده در کنار منابع آب چون مظهر قناوا  ،چشامه و
یا رودخانه از دورۀ زند تا دورۀ پهلوی مکانیاب شدند 6۱ .درصد مازارع متعلاق باه دورۀ قاجاار
هستند و بهدلیل قرارگیری در دورههای متأخر تاریخ تا حدی سالم به نظر م رسند .آنها دارای
سه پهنۀ بالفصل هستند .پهنۀ کالبدی ،پهنۀ کشتخوان و پهنۀ حریم عرف  ،اجازای یاک مزرعاۀ
کبیره را تشکیل م دهند و دارای هندسۀ خا هستند .در این هندسه ،عناصر کالبدی در پیراماون
شاهکوچه ساخته م شوند و در امتداد این محور به عناصر کشتخوان متصل م گردند.
پهنۀ کالبدی بهطور معمو در عرصههای  ۰تا  ۰1هکتااری مکاانیااب ما شاود .ایان پهناه
دربرگیرندۀ عناصر وابسته و خدما دهنده به مزرعه است .نوع و تعاداد آنهاا باه وساعت پهناه،
تمو ارباب و تعداد جمعیت ساکن بستگ دارد .جمعیت ثابت در مزرعه بهطور معمو باه  1تاا
 1۱۱نفر م رسید اما بهطور وی ه این میزان در مزرعۀ باالعبا آباد بیش از  ۰۱۱نفر بود .عناصاری
مانند قلعۀ رعیت برای سکونت مزرعهنشینان و قلعۀ ارباب برای سکونت اربااب مزرعاه در نظار
گرفته شده و در طو زمان و بهتدریج ،خانههای ارباب مختلف برای فرزنادان و نزدیکاان مالاک
مزرعه احداث م شد .عناصری مانند آبانبار ،آسیاب و حمام نیز از طار

اربااب مزرعاه بارای

خدما رسان به ساکنان در نظر گرفته م شد و مورد نگهداری و مرمت مداوم قرار داشت .نظاام
ساخت و نیارش آنها تابع از شیوههای معمااری در اقلایم گارم و خشاک باهویا ه کاشاان باا
تغییرا

مبتن بر ساختمایههای کوهپایهای بوده است .ساازههاا وزنا اسات و عناصار از نظار

تزیینا

به دو دستۀ ساده و مجلل تقسیم م شوند .بهطور معمو خانههای ارباب دارای تزییناا

پُرکار و سایر عناصر از این نظر ساده ساخته شدهاند.
پهنههای کشتخوان مزارع در عرصههای با وسعت تقریب بیش از  8۱هکتار شکل م گیرد.
در این پهنه از سِلخ (استخر آب) ،مُقسِم ،حوضها ،کر بندی ،آباراههاا ،قناوا  ،زماین زراعا ،
باغها ،درختان و گیاهان مختلف استفاده م شود .موضوع اصل در این پهنه ،تولید و ایجاد ارزش
افزودۀ اقتصادی بوده است .گندم ،جو ،یونجه ،غال  ،گُلمحمدی و درختان چاون اناار ،تاو ،

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
مسکون باالعباسآباد

۰2























انجیر ،انگور ،زردآلو محصوال اصل پهنههای کشتخوان را در این اقلیم تشکیل م دادند.
پهنۀ عرف حریم نیز به مرتع و چراگاهها اختصاص داشت و وساعت آن بار اساا

عار و

وضعیت جغرافیای تعیین م شاد .دام پاروری در قالاب نگهاداری گوسافند ،گااو ،باز ،طیاور و
زنبورداری و مرمت کورهقنا ها و توسعه آبیاری نیز در ایان پهناه انجاام ما شاد .ایان پهناه در
همکناری با مرزهای عرف مجتمعهای زیست دیگر به اتمام م رسید.
هماکنون پهنههای سهگانۀ مزارع در پیرامون کاشان با چهار شیوۀ برخورد در معرض تهدیاد و
ویران قرار دارند .در برخورد نخست تعدادی از مزارع مانند آدمآباد بااال و پاایین و حساینآبااد
بهطور کامل از بین رفتهاند .آنها منابع آب را بهدلیل رهاشدگ از دست دادهاناد .در برخاورد دوم
تعدادی از مزارع مانند اتابک مورد بازسازی کامل و البته نادرست از طر

خانوادۀ نراق بهعنوان

مالکان جدید قرار گرفتهاند و زندگ کنون در آنها جریان دارد .در برخورد سوم تعادادی دیگار
از مزارع مانند باالعبا آباد درحالت نیمهویران و در معرض دخالتهای کالبدی نادرست هساتند.
در این مزرعه قلعۀ رعیت  ،قلعاۀ اربااب  ،خاناههاای اربااب  ،آبانباار و مساجد توسا اخاال
محمدرضا خانیان کاشان در حا بازسازی موضع و بدون برنامه است .در برخورد چهاارم نیاز
مزارع مانند بارونق تبدیل به روستا شدهاند و هویت خود را بهعناوان یاک مزرعاۀ اربااب دورۀ
قاجار در پیرامون کاشان از دست دادهاند.
پینوشتها
« .۰رستاق ساوه :مزرعۀ کاسویه ،مزرعۀ عثمانآباد ،وندود و مزارعها ،مزرعۀ محمدآباد ویده ،اَناد

و مزارعهاا،

طُخرود و مزارعها ،مزرعۀ دیزوآباد ،مزرعه کهک ،مزرعه قمرود ،النصاف مان مزرعاة روسابل ،مزرعاۀ دادآرم،
مزرعۀ ویذه» (قم .)۰۱8 :۰831 ،
 .۰برای اطالعا بیشتر نک :توانگر مروست .)۰61 :۰81۰ ،
 .8گردش آب و تقسیم آن در مزارع نیز دارای نسق وی های بود و بر اسا

عوامل چون میزان آبده قناا و

چشمه ،وسعت مزارع ،کیفیت آب (شوری و شیرین ) ،نوع خاک (رس و شن ) و نوع محصو  ،متفاو

باود.

هر شبانه روز یک طاق نامیده م شد و آبده بهوسیلۀ طشت (ظر بزرگ مس ) و کیله (جام مس ) بر اسا
نظم خاص انجام م گردید .مقیا های زمان چون شبندهروز معاد یک شبانه روز ،طسوج معاد  6۱دقیقاه،
سِرجه معاد  ۰۱دقیقه و روزقه ،مدار گردش آب در  ۰3شبانهروز ،بخش از نظام آبرساان و تقسایم آب در
مزارع مسکون این مناقه شمرده م شد.
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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منابع
 .۰ادوارد پوالک ،یاکوب ( ،)۰86۰سفرنامه پوالک «ایاران و ایرانیاان» ،ترجماۀ کیکااوو
انتشارا

خوارزم .

جهاناداری ،تهاران:

 .۰افشار ،ایرج ( ،)۰8۷۰یادگارهای یزد ،معرف ابنیه تاریخ و آثار باستان شهر یزد ،چ ،۰تهران :انجمن آثاار و
مفاخر فرهنگ .
 .8افضلالملک ،غالمحسین ( ،)۰86۱سفرنامۀ خراسان و کرمان ،بهاهتمام قدر اهلل روشن  ،تهران :انتشارا تو .
 .۰ااااااااااا (« ،)۰811کتابچه تفصیل و حاال

دار االیمان قم» ،فرهنگ ایرانزمین ،شمارۀ 6۷ ،۰۰ا.۰1۱

 .1اعظم واقف  ،سید حسن ( ،)۰8۷1میراث فرهنگ نانز ،تهران :مؤسسۀ چاپ و انتشارا

 .6اعتمادالسلانه ،محمدحسن خان ( ،)۰863مرآ
تهران :انتشارا

دانشگاه تهران.

البلدان ،بهکوشش عبدالحساین ناوای و میرهاشام محادث،

دانشگاه تهران.

 .۷اااااااااا ( ،)۰868المآثر و اآلثار ،چهل سا تاریخ ایران ،ج ،8بهکوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارا اساطیر.
 .3امینلشکر ،میرزا قهرمان ( ،)۰8۷۰روزنامۀ سفر خراسان به همراه ناصرالدین شاه ( ،)۰8۱۱بهکوشش ایارج
افشار و محمدرسو دریاگشت ،تهران :انتشارا اساطیر.

 .1پسندیده ،محمود ( ،)۰81۰اسناد و موقوفا مدار

تاریخ حوزۀ علمیه مشهد ،مشهد :بنیاد پا وهشهاای

اسالم .
 .۰۱پیگولوسکایا ،ن ،)۰86۷( .شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساساانیان ،ترجماۀ عنایاتاهلل رضاا ،تهاران:
انتشارا

علم و فرهنگ .

 .۰۰توانگر مروست  ،مجید ( ،)۰81۰قلعه روستاهای تاریخ مناقۀ هارا

و مروسات اساتان یازد ،انتشاارا

سبحان نور.
 .۰۰حکمت یغمای  ،عبدالکریم ( ،)۰861بر ساحل کویر نمک ،تهران :انتشارا تو .
 .۰8حسنآبادی ،ابوالفضل (« ،)۰836نگاه به اسناد سیورغا در دورۀ صفویه» در :مجله گنجینه اسناد ،شامارۀ
68 ،6۷ا.۷3
 .۰۰حسین یزدی ،سید رکنالدین ( ،)۰8۰۰جامع الخیرا  ،بهکوشش ایرج افشار ،محمدتق دانشپ وه ،تهران:
انتشارا فرهنگ ایرانزمین.
 .۰1دهگان ،ابراهیم (« ،)۰831دسکره» ،در :فصلنامه گنجینه اسناد ،دفتر سوم۰11 ،ا.۰۱۰
 .۰6راع  ،حسین (« ،)۰831مقدمهای بر معماری مزارع در ایران» ،مجله میراث مل  ،معاونت میاراث فرهنگا
سازمان میراث فرهنگ  ،صنایع دست و گردشگری کشور ،سا او  ،شمارۀ ۰۰6 ،۰ا.۰۰۰
 .۰۷اااااااا ( ،)۰816یادداشتهای از آثار تاریخ ایاران ( ۰نیاسارنامه) ،انتشاارا

ایاراننگاار باا همکااری

معاونت میراث فرهنگ سازمان میراث فرهنگ  ،صنایع دست و گردشگری.

 .۰3اااااااا (« ،)۰816در جستجوی مزارع مسکون اربااب در نیاسار» ،مجموعاه مقااال هماایش بااغهاای
تاریخ  ،دانشگاه کاشان۰8۱ ،ا.۰1۰
تحلیل کالبدی مزارع
 .۰1اااااااا (« ،)۰811نظام شکلدهنده در معماری مزارع تاریخ با نگاه به مزارع طرازآباد ،گور و نهچیار»،
تاریخی پیرامون کاشان
در :نشریه معماری اقلیم گرم و خشک ،دانشگاه یزد ،سا هشتم ،شمارۀ ۰1 ،۰۰ا.۷1
بـا نگــاه به مزرعــۀ
 .۰۱اااااااا (« ،)۰۰۱۱قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاریخ نیاسر» ،معماری و شهرساازی ایاران ،ساا مسکون باالعباسآباد

۰۷























او  ،شمارۀ ۰1۷ ،۰۰ا.۰۷۰

 .۰۰راع  ،حسین و همکاران (« ،)۰811آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخ در یزد» ،پا وهشهاای معمااری
اسالم  ،دانشگاه علم و صنعت ،سا چهارم ،شمارۀ ۰ ،۰ا.۰1
 .۰۰راع  ،حسین و بهشت  ،سید محمد (« ،)۰811مزارع مسکون تاریخ در ایران؛ از آغااز تاا دورۀ صافویه»،
مجله علم و ترویج اثر ،پ وهشگاه میراث فرهنگ و گردشگری ،شمارۀ ۰ ،۷۰ا.۰۰
 .۰8شیخالحکمای  ،عمادالدین و همکاران ( ،)۰833اسناد معمااری ایاران ،دفتار او  ،تهاران :مؤسساۀ تاألیف،
ترجمه و نشر آثار هنری.
 .۰۰طالب ،مهدی و عنبری ،موس ( ،)۰83۷جامعهشناس روستای  ،چ ،۰تهران :انتشارا

 .۰1ظلالسلاان ،مسعودمیرزا ( ،)۰863خاطرا

دانشگاه تهران.

ظلالسلاان ،ج ۰،۰و ،8بهاهتمام و تصحیح حسین خدیو جام،

تهران :انتشارا اساطیر.
 .۰6ظهیرالدوله ( ،)۰81۰خاطرا و اسناد ظهیرالدوله ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارا فرانکلین.
 .۰۷فرمانفرما ،عبدالحسین میرزا ( ،)۰838مسافر نامۀ کرماان و بلوچساتان ،باهکوشاش ایارج افشاار ،تهاران:
انتشارا اساطیر.

 .۰3فوران ،جان ( ،)۰8۷3مقاومت شکنندۀ تاریخ تحوال اجتماع ایران از صفوی تا سا های پس از انقاالب
اسالم  ،ترجمۀ احمد تدین ،چ ،۰تهران :مؤسسۀ خدما فرهنگ رسا.
 .۰1قم  ،حسن بن عبدالملک قم ( ،)۰831تاریخ قم ،تصحیح سید جال الدین تهران  ،انتشارا

زائرا آستانۀ

مقدسه.
 .8۱کریستنسن ،آرتور ( ،)۰8۷۰وضع ملت و دولت و درباار در دورۀ شاهنشااه ساساانیان ،ترجماۀ مجتبا
مینوی ،تهران :پ وهشگاه علوم انسان و ماالعا فرهنگ .
 .8۰کالنتر ضراب  ،عبدالرحیم (سهیل کاشان ) ( ،)۰8۷3تااریخ کاشاان ،باهکوشاش ایارج افشاار ،چ ،۰تهاران:
انتشارا امیرکبیر.
 .8۰لمتون ،ا.ک ،)۰8۰1( . .مالک و زارع در ایران ،ترجمۀ منوچهر امیری ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .88مدرس طباطبای  ،سید حسین (« ،)۰86۰کتابچۀ حاال

و کیفیت بلاده و بلوکاا

و مازارع دارالمااؤمنین

کاشان» ،قمنامه ،بهکوشش کتابخانۀ مرعش .
 .8۰مصاحبه با خسرو اعتماد ،مزرعۀ عبا آباد.۰811 ،
 .81مصاحبه با قدمعل کرمان  ،مزرعۀ اتابک .۰811 ،
 .86ناصرالدینشاه قاجار ( ،)۰81۰سفرنامۀ خراسان ،زیر نظر ایرج افشار ،تهران :انتشارا فرهنگ ایرانزمین.
 .8۷نجمالملک ،حاج میرزا عبدالغفار ( ،)۰8۰۰سفرنامۀ خوزستان ،بهکوشش محمد دبیرسایاق  ،تهاران :انجمان
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

آثار و مفاخر فرهنگ .
 .83الهمدان  ،رشیدالدین فضلاهلل ( ،)۰816وقفنامه ربع رشیدی ،باهکوشاش مجتبا میناوی و ایارج افشاار،
سازمان مل حفاظت آثار باستان ایران.

۰۸























