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BACKGROUND AND OBJECTIVES: In Based on historical geography and documents 

of the Qajar era in the geographical zone of Niasar, the built biological complexes 

signiicantly afected the living and ecology and created a special economic and social 
culture on their scale. Due to ixed and loaing populaion and defensive, religious, service, 
and physical components and the existence of water sources and rural properies, these 
farmsteads were known as residenial ones and survived unil the end of the irst Pahlavi 
era. Residenial farmsteads have played a pivotal role in the natural and living system of 
Iran central plateau and the management of the provincial afairs of various governments 
in Iran. Owning or dedicaing the farmsteads, most rulers and poliicians took care of the 
economic afairs of their dominated areas, employed many workers and peasants, and 
developed their sociopoliical inluence realm. Many historical residenial farmsteads 
are now ruining, or their use has been changed. The duraion of this process will ruin 
any documents in the ield of architectural, cultural, social, economic, and administraive 
systems. Numerous factors have been inluenial in their destrucion. Coninuous 
developments and instability of economic and poliical afairs of the country in a wide 
ime range and feudalism and land reformaions in the contemporary era and climaic 
and environmental variables are considered the most important factors of farmstead 
destrucion.

METHODS: This study aims to understand the historical residenial farmsteads of 
Niasar through their features. It tries to interpret and read the writen documents 

and survey materialisic monuments through an “underlying theory” and historical-
interpretaional approach. On this basis and as the case study, most of Niasar farmsteads 
were ideniied through ield studies, aitude assessment, and document research. First, 
the locaion of 27 farmsteads was ideniied and mapped in required scales through ield 
surveys and the aerial images within a 15-kilometer radius of Niasar Cultural Center. 
Following that, the qualiies of farmstead formaion were invesigated based on writen 
documents and references such as Zarabi, 1956; Ghomi, 2006, and the studies of Niasar 
Cultural Heritage Base speciically. The whole informaion was invesigated through 
qualitaive quesionnaires and interviewing the stakeholders of physical, cultural, social, 
and economic ields. Within the process, some of the residenial farmsteads of Niasar were 
found again and adapted with historical documents. Therefore, two speciic species were 
recognized; rural property castles and rural property complexes, and their capabiliies and 
their three-fold systems were ideniied.

FINDINGS: Two quesions are queried in this paper; irstly, the “hidden capability” 
concept will be scruinized, and next, diferent types of hidden capabiliies in historical 

farmsteads of Niasar will be invesigated. Niasar farmsteads have been invesigated as the 
smallest biological complex in Rostagh village in Kashan for responding to the research 
quesions. In order to idenify their features, the qualiies of the locaion, formaion 
periods, shapes, water, and rural property and service, religious, residenial construcions 
have been menioned. The related indings to the ownership, exploitaion speciicaions, 
and economic, living, social, and populaion coordinates have also been invesigated. In 
Table 2, all such features introduced a part of hidden capabiliies and deployed systems 
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in residenial farmsteads of Niasar. Physical, architectural, economic, cultural, and social 
systems in two funcional and physical forms are some of the capabiliies hidden in the 
farmsteads and have been revealed in the study process ater some decades.

CONCLUSION: Historical residenial farmsteads of Niasar have lost their idenity, and 
their menioned capabiliies have remained unknown. They are being ruined due 

to massive immigraion of naives, the replacement of non-naives, and urban or rural 
unbalanced development. According to the current paper, invesigaing the concepts of 
historical residenial farmsteads as inill cultural and economical packages is suitable. 
This paper considers the vitality and conversion of farmsteads to “living areas” instead 
of recognizing them as absolute historical areas to move toward achieving sustainability 
in farmsteads. Therefore, it suggests that all components of a farmstead should be 
prepared in the form of a coherent whole enitled “Historical Farmstead” to be inscribed 
on the Naional Monuments List. Meanwhile, awareness and legal support and the hidden 
protecion capabiliies can contribute to the sustainability of historical farmsteads in Iran. 
Historical residenial farmsteads shall approach their historical role in protecing living and 
biological systems of cultural and natural heritage groups. It will not be realized unless 
they are ideniied qualitaively and quanitaively, and their existence and efect are 
recognized in diferent afairs of the country throughout history.

HIGHLIGHTS:

- A study of  27 farmsteads around Niasar shows that historical farmstead developed over 
the centuries, relying on physical and funcional capabiliies and systems, and came close 
to exincion with the disappearance of these capabiliies.
- Creaing vitality and turning Niasar farmsteads into “living areas” instead of absolute 
historical sites is a irm step in achieving their sustainability.
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نکات شاخص

- بررســی 27 مزرعــه در پیرامــون نیاســر نشــان می دهــد کــه مــزارع مســکون تاریخــی در طــول قــرون مختلــف بــا تکیــه 
ــه  ــا از بیــن رفتــن ایــن قابلیت هــا ب ــد و ب ــد، رشــد کردن ــه وجــود آمدن ــر قابلیت هــا و نظام هــای کالبــدی و کارکــردی ب ب

اضمحــال نزدیــک شــدند.
- ایجــاد ســرزندگی و تبدیــل مــزارع نیاســر بــه »محوطه هــای زندگــی« بــه جــای محوطه هــای تاریخــی مطلــق،  قدمــی 

اســتوار در نیــل بــه پایــداری آن هــا اســت.

راعی، حسین. )1400(. قابلیت های پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر، نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، 12)1(، 174-157.

نحوه ارجاع به مقاله

براســاس اســناد تاریخــی و جغرافیــای تاریخــی، در دوره قاجــار و در پهنــه جغرافیــای نیاســر 
ــت بوم در  ــت و زیس ــزا در معیش ــر بس ــر تأثی ــاوه ب ــه ع ــد ک ــود آمدن ــه وج ــتی ب ــای زیس مجتمع ه
ــد. ایــن مــزارع  مقیــاس خــود پدیدآورنــده فرهنــگ اجتماعــی و اقتصــادی ویــژه ای در منطقــه بودن
ــتخوان ها  ــار کش ــدی در کن ــتقرار عناصرکالب ــن اس ــت و همچنی ــت ثاب ــودن جمعی ــل داراب ــه دلی ب
»مســکون« نــام گرفتنــد و تــا پایــان دوره پهلــوی اول بــه حیــات و بقــاء ادامــه دادنــد. هــم اکنــون 
بــه دایــل متعــدد بســیاری از آن هــا در معــرض نابــودی قرارگرفتــه  و یــا کاربــری آن هــا تغییــر کــرده 
ــق بیــان ویژگی هــای  ــن پژوهــش؛ فهــم مــزارع مســکون تاریخــی نیاســر از طری اســت. هــدف از ای
ــه خوانــش  ــا رهیافــت تفســیری و راهبــرد تفســیری تاریخــی ب آن هــا اســت و ســعی شــده اســت ب
ــر  ــزارع نیاس ــن اســاس بســیاری از م ــود. برای ــه ش ــادی پرداخت ــار م ــش آث ــوب و پیمای ــناد مکت اس
از طریــق مطالعــات میدانــی، مصاحبــه و ســندپژوهی مــورد شناســایی قرارگرفته انــد. در ایــن 
فرآینــد تعــدادی از مــزارع مســکون نیاســر دوبــاره پیــدا و بــا اســناد تاریخــی موجــود تطبیــق داده 
شــدند. آن هــا بــا دو صــورت مشــخص؛ قــاع کشــتخوانی و مجموعه هــای کشــتخوانی دیــده شــده و 
ــزارع و  ــای م ــا و قالب ه ــایی صورت ه ــد. شناس ــایی ش ــا شناس ــه گانه آن ه ــای س ــا و نظام ه قابلیت ه
ــب  معرفــی بخشــی از قابلیت هــای پنهــان و نظام هــای مســتقر در مــزارع مســکون نیاســر در دو قال
کارکــردی و کالبــدی از نتایــج قابــل اشــاره در ایــن مقالــه بــه حســاب می آیــد. ایجــاد ســرزندگی و 
تبدیــل مــزارع بــه »محوطه هــای زندگــی« بــه جــای محوطه هــای تاریخــی مطلــق،  قدمــی اســتوار 
در نیــل بــه پایــداری آن هــا اســت. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود در آغــاز کلیــه عناصــر یــک مزرعــه 
در قالــب یــک ُکل منســجم بــا عنــوان » مزرعــه تاریخــی« در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــوند تــا 
ــه حفاظــت از  ــا ب ــی از آن ه ــی و قانون ــت حقوق ــانی و حمای ــوان ضمــن آگاهی رس ــق بت ــن طری از ای

ــران کمــک کــرد. ــزارع تاریخــی در ای ــداری م قابلیت هــای پنهــان اشــاره شــده و پای
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مقدمهمقدمه
بــه  منتــج  نیاســر2  پژوهش هــای دهــه اخیــر1 در 
ــر واجــد ارزش تاریخــی - فرهنگــی  شناســایي چندیــن اث
پراکنــده  و  کوچــک  زیســتي  مجتمع هــای  قالــب  در 
ــا  ــدی ب ــر کالب ــواری عناص ــار از هم ج ــن آث ــت. ای شده اس
کشــتخوان ها شــکل گرفته و دارای قابلیت هــای ویــژه ای 
ــد و  ــه« می نامن ــا را » مزرع ــی آن ه ــع محل ــد. جوام بودن
ــوان  ــا عن ــوب ب ــع مکت ــي و مناب ــات میدان براســاس مطالع
»مزرعــه مســکون« خوانــده می شــوند. تعــداد مــزارع 
ــوده و از  ــاب ب ــه آن؛ 45 ب شناســایی شــده نیاســر و حوم
ــل واجــد  ــه شــرح ذی ــه مســکون ب ــداد 28 مزرع ــن تع ای

داده شــده اند:  تشــخیص  ارزش3 
1- حســامیه، 2- بارونــق، 3- ســنجده، 4- خنچــه،  
5- ســلخ نو، 6- نظام آبــاد، 7- ســلیمآباد، 8- هیرمنــد، 
پاچـــنار،   -11 آبادپایـــین،  آدم  آبادبـــاا،10-  آدم   -9
ــن آباد،  ــن، 14- دوک، 15- حس ــی، 13- ده زیری 12-اتابک
16-  حســینآباد، 17- هشــه 18- تجــرگان، 19- بــاا 
ــگان،  ــاد، 22- لن ــور آب ــون، 21- س ــاد،20- خات عباس آب
23- ســرنج، 24- کوســنج، 25- خانکــه، 26- نصرت آبــاد، 

ــت.  ــا رحم ــینآباد آق ــریچه، 28- حس 27- س
نشــان  و مکتــوب معرفــی شــده  میدانــی  اســناد 
می دهنــد بســیاری از مــزارع مســکون نیاســر در دوره هــای 
پیشــین بــه ویــژه دوره هــای قاجــار4 و پهلــوی رو بــه زوال 
ــتند5.  ــودی هس ــال ناب ــز در ح ــون نی ــته و هم اکن گذاش
ــرای جوامــع  ــب آن هــا ب ــی تدریجــی، اغل ــر ویران عــاوه ب
ــای  ــتند. ارزش ه ــناخته هس ــی ناش ــز علم ــی و مراک محل
موجــود، قابلیت هــای کارکــردی و کالبــدی، نظام هــای 
ــا و  ــی، صورت ه ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــدی، اقتص کالب
گونه هــای آن هــا در حــال نابــودی و زوال اســت. بــا ادامــه 
ایــن فرآینــد اســناد زیــادی در زمینــه نظام هــای دیوانــی، 
ــا  اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، معمــاری و امثــال آن ب
توجــه بــه نقــش ویــژه مــزارع مســکون در نظــام طبیعــی 
ــت.  ــد رف ــن خواه ــات از بی ــور وای ــتی و اداره ام و معیش
ــع  ــی جوام ــدم آگاه ــق، ع ــی تحقی ــأله اصل ــن مس بنابرای
ــودی  ــد ناب ــه رش ــد روب ــه رون ــزارع و در نتیج ــاره م درب
آن هــا اســت و بــه ایــن دلیــل تحقیــق بــر روی 28 مزرعــه 
ــزارع  ــی از م ــده بخش ــوان نماین ــه عن ــر ب ــکون نیاس مس
ــای  ــناخت قابلیت ه ــرای ش ــان ب ــی کاش ــدوده فرهنگ مح
کارکــردی و کالبــدی، صورت هــا و گونه هــای آن هــا و 
پاســخ گویی بــه ســئواات یادشــده در این بــاره انجــام 
شــده اســت. لــذا پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخگویی 

ــد: ــر می باش ــواات زی ــه س ب
ــزارع مســکون  ــان در م ــای پنه 1. مقصــود از قابلیت ه

تاریخــی چیســت؟
2. چــه نــوع قابلیت هایــی در مــزارع مســکون تاریخــی 

نیاســر مســتتر بــوده  و قابــل معرفــی اســت؟ 
پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق

ــد  ــان می ده ــل نش ــر ذی ــناد معتب ــندپژوهی در اس س
اطاعــات، منابــع و پژوهش هــای مســتقلی کــه دربرگیرنده 

ــی  ــکون تاریخ ــزارع مس ــی م ــی و محتوای ــینه تاریخ پیش
باشــد تاکنــون دیــده نشــده  اســت. در منابــع معتبــر کــه 
بــه طــور معمــول شــامل؛ کتــب تاریخــی، اســناد حقوقــی 
ــارت  ــت و عم ــاً آداب فاح ــود صرف ــادی می ش ــار م و آث
ــرون  ــی» ق ــازه زمان ــع در ب ــن مناب ــوند. ای ــریح می ش تش
اولیــه اســامی تــا پیــش از دوره قاجــار« قــرار می گیرنــد 
و در دوگــروه مشــخص قابــل دســته بنــدی هســتند: 
ــت،  ــیوه های زراع ــه ش ــه ب ــتند ک ــی هس ــروه اول منابع گ
ــان  ــا بی ــد و مقصــود آن ه ــاری پرداخته ان ــاورزی و آبی کش
اصــول و نحــو فاحــت بــوده و نامــی از مــزارع مســکون در 
 Abu-Nasr Heravi,(ــد ــت. مانن ــده اس ــده نش ــا دی آن ه
ــول  ــب محص ــه  اغل ــروه دوم ک ــع گ ــا در مناب 1967(. ام

ــزارع  ــون هســتند، م ــارم ه.ق تاکن ــرن چه ــای ق پژوهش ه
تنهــا معرفــی اســمی شــده اند و بــه چیســتی آن هــا 
ــوع  ــری، ن ــکان قرارگی ــع م اشــاره ای نشــده اســت. در واق
زراعــت و حتــی مقــدار خــراج و نحــوه حصــول آن تشــریح 
شــده امــا مــزارع بــه عنــوان یــک الگــوی معمــاری دیــده 
نشــده اســت بلکــه نــگاه اقتصــادی و فقهــی در آن هــا غالب 
Hosseini-( و   )Al-Hamdani, 1977(ماننــد اســت 

Yazdi, 1962(. گــروه ســوم؛ شــامل اســناد قضایــی، 

حقوقــی و تاریخــی می شــود. در وقف نامه هایــی چــون؛ 
 ،)Sheikh Al-Hakmaei, 2009(ــران ــاری ای اســناد معم
ــه  ــه 857 ه.ق و وقف نام ــوط ب ــف، مرب ــه ســید واق وقف نام
مــزارع  وقف نامــه   ،)A’azam Waqi, 1995(میرزاباقــر
قباله نامه هــا  جنــدق)Hekmat Yaghmaei, 1990(؛ 
شــامل)Makramifar & colleagues, 2006( و بســیاری 
دیگــر اطاعــات پراکنــده ای دربــاره مــزارع تاریخــی 
وجــود داردکــه غالبــاً بــه تشــریح مــکان قرارگیــری، آمــار 
نفــوس، میــزان خــراج، مالیــات و مســیرهای دسترســی بــه 
ــت،  ــده و از کیفی ــی پرداخته ش ــات اجتماع ــزارع و تعام م
ــان  ــه می ــی ب ــزارع مســکون صحبت چیســتی و ســاختار م
Etemad-(نیامــده اســت. در ادامــه بــه ویــژه دوره قاجــار

ــی  ــکون تاریخ ــزارع مس ــاره م ol-Saltaneh, 1989( درب

Afzal Al-( و  می کنــد  ارائــه  مبســوطی  توضیحــات 
ــه  ــوع صح ــن موض ــر ای ــز ب ــران نی Molk, 1981( و دیگ

می گذارنــد. در دوره پهلــوی نیــز مــزارع زیــادی براســاس 
ــگران  ــوند و پژوهش ــی می ش ــاا معرف ــی ب ــار منابع انتش
خارجــی ماننــد)Lambton, 1966( نیــز بــه ایــن موضــوع 

ــود.  ــر می ش ــا منتش ــناد آن ه ــده و اس ــد ش عاقمن
اغلــب  نیاســر  در  تاریخــی  مســکون  مــزارع  امــا 
معرفــی   )Qomi, 2006( و   )Zarabi, 1956(توســط
ــح  ــان« توضی ــخ کاش ــاب »تاری ــان در کت ــوند. ایش می ش
ــوده و در  ــه ب ــار، قری ــر در دوره قاج ــه نیاس ــد ک می ده
ــزارع  ــته و م ــیف الدوله قرارداش ــی س ــه حاج ــول متعلق تی
تابعــه و خــراج دیوانــی آن را برشمرده اســت. ضرابــی 
مــزارع مســکون نیاســر را در دوره قاجــار 37 بــاب معرفــی 
ــد: ــون وجــود دارن ــا هم اکن ــه بســیاری از آن ه ــد ک می کن

ــذه  ــزارع به ــت و م ــت قصبه ایس ــر حقیق ــه نیاس »قری
التفصیــل تابــع او اســت. 37 بــاب مــزارع شــامل: لنــگان، 
ــق،  ــاد، وارون ــاد، خوانکــه، ســرنج، تجــرگان، جعفر آب علی آب
جعفر آبــاد،  تجــرگان،  ســلیمان آباد،  هشــه،  خوانچــه، 
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ــلخ  ــور، س ــک، در س ــورآباد، ابرون ــن آباد، س ــنجده، حس س
ــا،  ــاد، کرقن علی ــی، دولت آب ــن، اتابک ــار، دی زری ــو، پاچن ن
کرقــان ســفلی، روییــده، بحــره، ســیف آباد، خاتــون، 
بدیع آبــاد، رال آبــاد، ســریجه، دردار، مه آبــاد، بیدجــه، 
آبــاد، ســلوک آباد،  واســترک، درم   آبادعلیــا، جــز  درم 

.)Zarabi, 1956: 148( ».ًــا ــزو ایض ــفلی ج س
امــا جــدای از منابــع معتبــر یادشــده هم اکنــون 
مقــاات و پژوهش هایــی وجــود  دارنــد کــه محصــول چنــد 
ــاورزی،  ــب از منظرکش ــزارع را اغل ــوده و م ــر ب ــه اخی ده
منظــر  و  شهرســازی  جامعه شناســی،  باستان شــناختی، 
 Subtelny and colleagues,(مــورد بررســی قرارداده انــد

.)2008

مســکون  مــزارع  دربــاره  حالی کــه  در  امــروزه   
در  دارد  وجــود  اندکــی  شــناخت  کشــور  در  تاریخــی 
ــده و در  ــه ش ــه آن توج ــدی ب ــا ح ــی ت ــع بین الملل جوام
 UNESCO Regional(کنوانســیون ها  و توصیه نامه هــا
Oice, 2009( بــر اهمیــت شــناخت، فهــم، معرفــی، ثبت 
ــر اســاس تعاریــف منــدرج در  ــاری کــه ب و حفاظــت از آث
ــد  ــد تأکی ــرار می گیرن ــروه مناظــر فرهنگــی ق ــا در گ آن ه
شــده اســت. عــاوه بــر آن هــم اکنــون الگوهایــی از مــزارع 
ــی  ــه معرف ــود دارد ک ــر وج ــورهای دیگ ــی در کش تاریخ
 Ameri(ــد ــان باش ــناخت کمک رس ــد در ش ــا می توان آن ه

.)Siahooi, 2009

روش تحقیقروش تحقیق
مــزارع مســکون نیاســر؛ آثــار مــادی، کیفــی و تاریخــی 
هســتند و بــرای کشــف و معرفــی، نیازمنــد تفســیر 
می باشــند. ایــن تحقیــق بــه صــورت کاربــردی و بــا 
 Groat(رویکــرد تفســیرگرایی و راهبــرد تفســیری تاریخــی
ــر  ــی نیاس ــکون تاریخ ــزارع مس ــه م Wang, 2103 &( ب

ــی؛  ــب اصل ــه قال ــاس س ــن اس ــت. برای ــک شده اس نزدی
مطالعــات میدانــی، ســندپژوهی و مصاحبــه بــرای تحقیــق 

ــد.  ــه ش ــه کار گرفت ــر ب ــزارع نیاس در م
در ابتــدا موقعیــت 27 بــاب مزرعــه بــا پیمایــش 
ــعاع 15  ــی در ش ــای هوای ــتفاده از عکس ه ــی  و اس میدان
کیلومتــری حــوزه فرهنگــی نیاســر شناســایی شــد.  عــاوه 
ــت 1/2000  ــا دق ــزارع ب ــه م ــور کلی ــدود و ثغ ــر آن، ح ب
ــر  ــه ه ــد ک ــرز ش ــش مح ــن بخ ــد. در ای ــه برداری ش نقش
مزرعــه مســکون می توانســت چنــد هکتــار مســاحت 
داشــته باشــد یــا شــامل چــه عناصــر خدماتــی باشــد.کلیه 
عناصــر موجــود در مــزارع بــا دقــت 1/100، 1/50 و گاه بــا 
جزئیــات 1/20 برداشــت شــدند و ایــن امــکان فراهــم شــد 
ــای مناســب  ــد در مقیاس ه ــد نقشــه های جدی ــا تولی ــا ب ت
ــا  ــا و عملکرده ــه کاربری ه ــبت ب ــق نس ــش تحقی ــه دان ب
افــزوده شــود. در ادامــه، موقعیــت، کیفیــات شــکل گیری، 
ــناد  ــه اس ــر پای ــده ب ــت ش ــزارع یاف ــودی م ــج و ناب نض
مکتــوب مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن مــورد 
علیرغــم کمبــود منابــع مســتقیم، پشــتوانه بررســی بیــش 
از یک صــد منبــع مکتــوب فارســی و ده هــا ســند مکتــوب 
ــی  ــه منابع ــژه ب ــور وی ــه ط ــت و ب ــود داش ــی وج انگلیس
چــون)Zarabi, 1956( و )Qomi, 2006( و مطالعــات 

پایــگاه میــراث فرهنگــی نیاســر رجــوع  شــد. ســپس کلیــه 
ــی  ــات میدان ــنجی، تعام ــک نگرش س ــا کم ــات ب اطاع
و  کیفــی  پرســش نامه های  تنظیــم  جامعه آمــاری،  بــا 
ــدوده  ــاکن در مح ــران س ــان و پی ــا ذیمدخ ــه ب مصاحب
کالبــدی،  حوزه هــای  در   )Ramezanzadeh, 2015(
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی مــورد تدقیــق قــرار 

ــت.  گرف
در بخــش تحلیــل یافته هــا پــس از جمــع آوری  و 
طبقه بنــدی ایه هــای مختلــف اطاعــات و تطبیــق آن هــا 
ــا در  ــت. یافته ه ــکل گرف ــدی ش ــج جدی ــر، نتای ــا یکدیگ ب
دو بخــش؛ کالبــدی و کارکــردی دســته بندی شــدند و 
نظام هایــی در آن هــا کشــف شــد کــه اســاس شــکل گیری 
ــزارع نیاســر در ســالیان متمــادی محســوب  ــداری م و پای
ــان"  ــای پنه ــه " قابلیت ه ــای نویافت ــن نظام ه ــد. ای می ش

نامیــده شــده اند. 
یافته هایافته ها

مــزارع مســکون تاریخــی نیاســر بــه عنــوان یکــی 
رســتاق  در  زیســتی  مجتمع هــای  کوچک تریــن  از 

ــان کاش
 مــزارع مســکون از دوره هــای پیــش از اســام، قــرون 
ــتقل6 و  ــورت مس ــه ص ــوی ب ــا دوره پهل ــامی ت ــه اس اولی
ــتند  ــود داش ــتاق9 وج ــات8 و رس ــدوده قصب ــه7در مح تابع
و در قالــب اقطــاع10، تیــول11، ســیورغال12و عطیــه13 
واگــذار می شــدند و در برهــه ای بــه فــروش رســیدند 
)Hassanabadi, 2007( و )Lambton, 1966(. بنابراین 

ــوده  ــه مــزارع مســکون همــآره حاکــم ب ــگاه اقتصــادی ب ن
و برایــن موضــوع در اســناد تاریخــی تأکیــد شــده اســت: 
»مزرعــه محلــی اســت کــه مبلــغ معینــی باســم 
مالیــات آبــی و خاکــی در عمــل وایــت یــا یکــی از قــراء 
متعهــد باشــد ماننــد مــزارع کبیــر و طســوج کــه در جــزو 
ــل؛  ــد. مث ــه باش ــع قری ــه تاب ــت و آنک ــت اس ــل وای عم
ــه  ــان ب ــاه توم ــالی پنج ــه س ــاد  ک ــه ی  ابوالعباس آب مزرع
ــا  ــن آن ه ــط جوشــقان متعهــد اســت. ســکنه و زارعی ضاب
 Zarabi,(»ــتند ــاف هس ــره مع ــی و غی ــرانه و مواش از س

.)1956:134

کاشــان در دوره قاجــار دارای مــزارع و قــراء متعــددی 
شــامل؛ 7 بــاب مزرعــه وقفــی، 16 بــاب مــزارع حومه، 182 
ــیری  ــزارع سردس ــاب م ــیری و192 ب ــزارع گرمس ــاب م ب
گذشــته  در  نیــز  نیاســر   .)Zarabi, 1956:131(بــود
ــن،  ــقان، القریتی ــود و جوش ــان ب ــتاق کاش ــه ای در رس قری
هســانرود، ســرفجه، یجیرآبــاد و خمابــاد، حیرن آبــاد، 
ارمــک، ســرود، یحیــی، موســی آباد، از قــراء دیگــر کاشــان 

 .)Qomi, 2006: 171(بــه حســاب می آمدنــد
ــی از  ــم بخش ــخ ق ــاب تاری ــزارع آن در کت ــر و م نیاس
رســتاق کاشــان قلمــداد می شــدند و در فاصلــه 2 تــا 
ــورت  ــه ص ــر ب ــه نیاس ــر در حوم ــری از یکدیگ 15 کیلومت
ــکل  ــادی ش ــالیان متم ــول س ــج و در ط ــه تدری ــه ای ب ُگل
گرفتنــد و بــا یکدیگــر ارتبــاط اجتماعــی، فرهنگــی و 

ــتند. ــادی داش اقتص
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ویژگی های مزارع مسکون تاریخی در نیاسر
موقعیت

ــا پیمایــش  ــی در 28 مزرعــه نیاســر ب مطالعــات میدان
میدانــی و تدقیــق بــر روی عکــس هــای هوایــی در قالــب 
جــدول 1، شــروع شــد. بررســی ها نشــان داده اســت کــه 
آب و مظهــر چشــمه ها )کــه از ویژگی هــای محیطــي 
ــي  ــزارع کنون ــی م ــي مکان یاب ــل اصل ــت( عام ــه اس منطق
ــی رود  ــال م ــتند و احتم ــکان هس ــان و مال ــرف بومی از ط

دســاکر14، پــاس، مســاکن و عناصــر خدماتــي وابســته بــه 
ــن  ــار آب و زمی ــی در کن ــل اقتصــادی و دفاع ــه دای آن ب
ــاده ترین و  ــب س ــه این ترتی ــا ب ــند ت ــه باش ــکل گرفت ش
ــه  ــخگویي ب ــراي پاس ــتی ب ــع زیس ــن مجتم بی تکلف تری
نیازهــای اولیــه حاکمــان، مالــکان، کشــاورزان و دامــداران 
ــف و  ــه وســعت های مختل ــاط ب ــن نق ــد. ای ــه وجــود بیای ب
ــر  ــون نیاس ــر در پیرام ــاوت از یکدیگ ــای متف ــا فاصله ه ب
ــه یــک منظومــه قرارگرفتــه و در پیوســتگي کامــل  به مثاب

ــر 1(.  ــر بوده اند)تصوی ــا یکدیگ ــاط ب و ارتب  

 
No. Name of the 

farmsteads 

Historical era Figures Plan of the site 

1 Deh-e Zirin Pahlavi 

 
  

2 Bala 

Abbasabad 

Safavid 

Qajar 

Pahlavi 

Contemporary 

 
  

3 Baronagh Qajar 

Pahlavi 

Contemporary 

  
 

4 Sanjade Qajar 

 
  

5 Khanche Qajar 

Pahlavi 

 
  

6 Salakh-e No Phalavi 

  
 

Table 1. Residential farmteads identiied in the suburbs of Niasar

7 Nezamabad Qajar 

Pahlavi 

  
 

8 Salimabad Pahlavi 

  
 

9  

10 abad g further 

11 abad 

12 nar 

13  
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No. Name of the 

farmsteads 

Historical era Figures Plan of the site 

7 abad 

8 abad 

9  

10 abad g further 

11 abad 

12 nar 

13  

Table 1. Residential farmteads identiied in the suburbs of Niasar

  

9 Hirmand Pahlavi 

 
 

 

10 Adamabad 

Bala 

Pending further 

studies 

 

  

11 Adamabad 

Paeen 

Qajar 

 
  

12 Pachenar Pahlavi 

  
 

13 Atabaki Qajar 

Pahlavi 

Contemporary 

  
 

14 Dook Qajar 

Pahlavi 

 
 

 

15 ad 

16 bad 

17 

18  

19  

20  

  

16 Hosseinabad Qajar 

 
  

17 

18  

19  

20  

 

17 Heshe Qajar 

 

  

18  

19  

20  

 

15 Hassanabad Pahlavi 

  
 

16 bad 

17 

18  

19  

20  

 

18 Khatoon Qajar 

Pahlavi 

Contemporary 

 
  

19  

20  
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شکل گیری 
حضــور عناصــر کالبــدی در کنــار کشــتخوان ها و 
ــرای  ــه ب ــکان مزرع ــا مال ــد ت ــب می ش ــی موج ــع آب مناب
زمــان طوانــی بتواننــد در کنــار زمین هایشــان بــا آرامــش 
روزگار بگذراننــد و بدیــن ترتیــب گاهــی ایــن مــکان 
تبدیــل بــه محــل زندگــی دائمــی می شــد و نــام "مزرعــه 

مســکون" برخــود می گرفــت.  
ســاده ترین مزرعــه مســکون ترکیبــي از کشــتخوان ها، 
ــع آب(  ــل تجم ــلخ16 )مح ــده15 و س ــدی، کن ــر کالب عناص
ــده  ــر یادش ــر عناص ــاوه ب ــا ع ــن آن ه ــوده و متجمل تری ب
درختــان  کوشــک ،  رعیتــی،  و  اربابــي  دســاکر  داراي 
کهن ســال، حمــام، طاحونــه، مصنعــه و برج هــای دیدبانــي 

Table 1. Residential farmteads identiied in the suburbs of Niasar

21 Soranj Qajar 

   
22 Kosanj Pahlavi 

Contemporary 

 
 

 

23 Khanke Qajar 

Contemporary 

 
  

24 Nosrat abad Qajar 

 
 

 
25 Sariche Qajar 

Pahlavi 

 
  

26 Hosseinabad 

Agha Rahmat 

Qajar 

Pahlavi 

 
 

 

27 Hesamie Qajar 

Pahlavi 

 
 

 

 

 

19 Surabad Qajar 

Pahlavi 

Contemporary 

 
 

 

20 Langan Qajar 

 
 

 

No. Name of the 

farmsteads 

Historical era Figures Plan of the site 

14 

15 ad 

16 bad 

17 

18  

19  

20  
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Fig. 1. Ditribution of farmteads in Niasar suburbs

ــکون  ــه مس ــک مزرع ــتند. گاه ی ــژه هس ــاري وی ــا معم ب
وســیع تردر نیاســر ماننــد؛ ســورآباد و بااعباس آبــاد17 
می توانســت از لحــاظ خدماتی)حمــام، آســیاب و مســجد( 
چندیــن مزرعــه مســکون کوچــک ماننــد؛ دولت آبــاد، 
اتابکــی یــا خاتــون را کــه شــاید در ایــام خاصــی از آن هــا 
ــور  ــد. حض ــرار ده ــش ق ــت پوش ــد، تح ــتفاده می ش اس
ایــن عناصــر نیــز بــا توجــه بــه فاصلــه آن هــا بــا روســتاها، 
ــا  ــینان، جابج ــت مزرعه نش ــا جمعی ــود و ی ــای موج نیازه

ــت. ــر مییاف ــده و تغیی ش
صورت های مزارع مسکون تاریخی

گونه شناســی مــزارع مســکون تاریخــی در کشــور 
ــی و ســندپژوهی  ــه میدان ــا مطالع ــژه در نیاســر ب ــه وی و ب
ــان  ــی کاش ــوزه فرهنگ ــر و ح ــی  نیاس ــوزه جغرافیای در ح
ــی  ــب اصل ــا قال ــورت ی ــه، ص ــه دو گون ــت ب ــته اس توانس
مــزارع مســکون تاریخــی دســت یابــد. بدیهــی اســت کــه 
ــه  ــی ب ــر جغرافیای ــای دیگ ــتن حوزه ه ــا پیوس ــده ب در آین
ــری دســت  ــه اطاعــات کامل ت ــوان ب بســتر پژوهــش می ت
ــداز: دســاکر کشــتخوانی و  ــن دو صــورت عبارتن ــت. ای یاف

کشــتخوانی. مجموعه هــای 
الف( دساکر کشتخوانی

ــی و  ــور زندگ ــا" مح ــزارع "قلعه ه ــه از م ــن گون در ای
رویدادهــا هســتند  و کلیــه اضافــات، لواحــق وعمــارات در 
ــب  ــاع در ترکی ــن ق ــت. ای ــکل می گرف ــا ش ــل آن ه داخ
اغلــب  و  مجــاورت  در  کــه  زمین های کشــاورزی  بــا 
مزارع مســکون  معــرف  قرارگرفته انــد،  آن  از  خــارج 
هســتند و بــه دلیــل تعلــق بــه دوره های تاریخــی مختلــف 
»مزارع مســکون تاریخــی« خوانــده می شــوند. ســکونت 
ــود    ــزارع وج ــوع م ــن ن ــی در ای ــم و فصل ــورت دائ به ص
ــل در  ــدی ذی ــف کالب داشــته و شــکل گیری عناصــر مختل

ــکان  ــا و مال ــروه رعیت ه ــرای گ ــکونت را ب ــکان س آن ام
ــر2 و 3(. ــرده بود)تصوی ــم ک فراه

1. خانه های اربابی و رعیتی
2. شاه کوچه

3. طاحونه )آسیاب(
4. مصنعه )آب انبار(

5. حصار و برج و بارو
6. مجموعه ورودی

7. اسطبل، انبار غله و... 
ب( مجموعه های کشتخوانی

“قلعــه” در گونــه مجموعه هــای کشــتخوانی محــور 
ــل وجــود امنیــت نســبی در  ــه دلی ــی نیســت بلکــه ب اصل
برهــه ای از زمــان کلیــه عناصــر کالبــدی در خــارج از قلعــه 
یــا بــدون آن بــه وجــود آمــده و بــا دو ویژگــی ســکونت و 
تولیــد و بــا نظــام اجتماعــی اربــاب  ورعیتــی شــکل گرفتــه 

اســت)تصویر 4(.
 آب و کشتخوان

و  آب  کــه  می دهــد  نشــان  میدانــی  بررســی های 
ــتند.  ــکون هس ــزارع مس ــی م ــر اصل ــتخوان دو عنص کش
ــر  ــن دو عنص ــه ای ــزارع ب ــی در م ــات و زندگ ــع حی درواق
ــود آب،  ــل کمب ــه دلی ــزارع ب ــن م ــت. در ای ــته اس وابس
ــن  ــا آیی ــوارد ب ــي م ــده و در برخ ــا قاع ــتفاده از آن ب اس
ویــژه اي همــراه بــوده و اهالــي بــراي اســتفاده بهینــه از آب 
ــه طــرف عناصــر انســان ســاختي ماننــد  ــا هدایــت آن ب ب
مســجد )بــراي وضــو(، خانــه باغ هــا )بــراي تهیــه عرقیــات 
گیاهــي(، آســیاب )مایــه برکــت(، حمــام )مایــه طهــارت(، 
ســلخ )بــراي جمــع آوری و ذخیــره آب( و زمین هــای 
کشــاورزي )بــراي آبیــاري( مناســب ترین الگــوي اســتفاده 
.)Raie, 2010(از آب قنــات و چشــمه را بــه کار می بردنــد
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Fig. 2. The use of the catle as part of the defense 
sytem on the Soranj farmtead. The presence of 

manor alongside elements such as; Hitoric baths, 
manors, wells and agricultural lands.

Fig. 3. Dook watchtower. This watchtower has been 
used on Dook farmtead as part of the its defense 

sytem, along with several warehouses, hitoric baths, 
cellars and gardens. According to oral documents, 

the Dook farm with its defensive tower was the 
headquarters and treasury of Naib Hussein Kashi. 

)Niasar Cultural Heritage Documentation Center, 2017(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4. Niasar Langan Farmtead
)Cultivation complex, 2007(

ــات  ــه مطالع ــه برپای ــماره 2 ک ــدول ش ــاس ج ــر اس ب
میدانــی در مــزارع یادشــده تهیــه شــده اســت، 90درصــد 
از مــزارع مطالعــه شــده دارای آب هســتند. منابــع آبــی را 
چشــمه ها، برکه هــا و مظهرقنات هــا تشــکیل می دهنــد 
ِســلخ ها  و  کانال هــا  آبراه هــا،  بندهــا،  وســیله  بــه  و 
مدیریــت شــده و بــرای بهــره بــرداری بــه مــزارع و باغــات 
گســیل می شــوند. عــاوه بــرآن 82 درصــد مــزارع مطالعــه 
ــدد  ــب و متع ــی مناس ــع آب ــود مناب ــل وج ــه دلی ــده ب ش

ــتند و  ــال هس ــان کهن س ــاغ و درخت ــتخوان، ب دارای کش
ــرار  ــودی ق ــرض ناب ــزارع در مع ــد از م ــر از 10 درص کمت
ــاز  ــت آب موردنی ــته اس ــه توانس ــه ای ک ــر مزرع ــد. ه دارن
زراعــت را تأمیــن کنــد از عناصــر طبیعــی باغــی و زراعــی 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــز بهره من نی
برداشــت گل  و  بــه گلســتان  اغلــب کشــتخوان ها 
محمــدی اختصــاص داشــت و زارعیــن و رعیت هایــی کــه 
در قلعــه هــای واقــع در مــزارع ســکونت داشــتند بخشــی از 
اوقــات خویــش را بــه کار در باغــات و کشــتخوان مشــغول 
بودنــد. منابــع آبــی و کشــتخوان ها نقــش بســزایی در 
ــزان ارزش  ــب، می ــد. اغل ــاء می کردن ــزارع ایف ــاد م اقتص
ــور آب و  ــعت حض ــداد و وس ــزارع را تع ــی م ــادی و مال م
کشــتخوان در محــل تعییــن می کــرد و ممیــزی خــراج و 
ــک  ــا در نظرگرفتــن ایــن مشــخصات از مال مالیــات نیــز ب

ــد. ــذ می ش اخ
ساختمایه های خدماتی و مذهبی

از دیگــر ویژگــی شــاخص مــزارع، وجــود وجــود 
قلعه هــا  ســاکنان  بوده اســت.  آن  در  ثابــت  جمعیــت 
عناصــر  حضــور  از  دوران  آن  مقیــاس  در  می بایســت 
بهداشــتی از قبیــل؛ حمــام و آب انبــار و عناصــر خدماتــی 
دیگــری ماننــد؛ بــرج دیدبانــی، آســیاب و کنــده در مــزارع 

. ند می شــد ه مند بهر
مطالعــات پیــش رو نشــان می دهــد کــه ســاخت 
مایه هــای مذهبــی از قبیــل؛ مســجد و حســینیه در مــزارع 
مســکونی تاکنــون حضــور فعــال دارنــد. این عناصــر در 25 
درصــد از مــزارع حــوزه مطالعــه وجــود دارد. بدیهــی اســت 
ــاد،  ــزرگ ماننــد؛ باا عباس آب کــه اغلــب مــزارع مســکون ب
ــرگان  ــنج، تج ــورآباد، کوس ــون، س ــی، خات ــق، اتابک بارون
ــتقر در آن و  ــناور مس ــت و ش ــت ثاب ــه جمعی ــه ب ــا توج ب
ــای  ــی در دوره ه ــع بوم ــی جوام ــی و دین ــت مذهب ماهی
تاریخــی اشاره شــده از نمازخانــه، مســجد و حســینیه 
نیــز برخــوردار بوده انــد. بســیاری از مزرعه نشــینان در 
ایــام خــاص مذهبــی ماننــد؛ ماه هــای محــرم و رمضــان از 
ــد و  ــتفاده می کردن ــر اس ــینیه های یکدیگ ــاجد و حس مس

ــی داشــتند.  ــراودات فرهنگــی و مذهب م
ایــن ویژگــی )همیــاری و مســاعدت( نــه تنهــا در 
مســاجد و تکایــا بلکــه در داخــل کشــتخوان ها نیــز وجــود 
ــز در 14  ــام  نی ــار و حم ــد؛ آب انب ــری مانن ــت. عناص داش
درصــد از مــزارع مســکون مطالعــه شــده از ویرانــی در امان 
مانده انــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه یــک مزرعــه 
مســکون درواقــع یــک مجتمــع زیســتی کوچــک، مســتقل 
و در برخــی مــوارد خودکفــاء بــوده اســت )تصاویــر 5 و 6(.
و  اربابــی  ســاختمایه های مســکونی )خانه هــای 

ــی( رعیت
اربابــی و رعیتــی واقــع در  از خانه هــای  بســیاری 
مــزارع نیاســر توســط نگارنــده برداشــت و نقشــه بــرداری 
در  ذیــل  الگــوی  ســه  بــا  خانه هــا  ایــن  شده اســت. 
ــده  ــوی دی ــر دوره پهل ــا اواخ ــار ت ــی دوره قاج ــازه زمان ب

: ند می شــو
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Table 2. Presence of service, defense, residential and religious elements in Niasar hitorical farmteads

1. الگــوی خانه باغ )تصاویر  7، 8 و 9(
2. الگوی چهاربخشی )تصویر 10(

3. الگوی خانه قلعه )تصویر 11(
ــی و  ــام اجتماع ــه نظ ــد ک ــان می دهن ــات نش  مطالع
ــزارع  ــی م ــی و رعیت ــای ارباب ــژه ای در خانه ه ــی وی فرهنگ
 Talib &Anbari,( ــن موضــوع را ــوده اســت. ای ــم ب حاک
روســتایی«،  »جامعــه  شناســی  کتــاب  در   ،)2008

 Hekmat( و  »بنــه«  کتــاب  در   )Sainejad, 1989(

Yaghmaei, 1990( در کتــاب »بــر ســاحل کویــر نمــک« 

تشــریح کرده اند18.
 حضــور خانه هــای  اعیانــی و قلعه هــای  اربابــی در 

برخــی مــزارع  مؤیــد ایــن اســت کــه ایــن مکان هــا 
ــه  ــود ک ــی ب ــراد متمول ــه اف ــق ب ــاص متعل ــوارد خ در م
ــد  ــز می پرداختن ــرج نی ــه تف ــول ب ــد محص ــار تولی در کن
امکانــات  از  دوران  آن  مقیــاس  در  داشــتند  عاقــه  و 
ــه  عنــوان نمونــه  رفاهــی مناســبی نیــز بهره منــد شــوند. ب
ــزده دری  ــه پان ــروف ب ــی مع ــاخت خانه ارباب ــوان از س می ت
ســورآباد  مزرعــه  اربــاب  میرزا حســینقلی خان  توســط 

) تصویــر9( و همچنیــن خانه هــای اربابــی اعتمــادی و 
نیاســر)تصویر6(  عباس آبــاد  بــاا  مزرعــه  در  اســامی 
ــر  ــکون نیاس ــزارع مس ــی در م ــای ارباب ــرد. خانه ه ــام ب ن
بــا ســه  دارای معمــاری وزین تــری هســتند و غالبــاً 
ــژه  ــات وی ــده و دارای تزئین ــاخته ش ــده  س ــوی یادش الگ
ــس  ــاده از جن ــیار س ــی، بس ــای رعیت ــا خانه ه ــتند ام هس
ــده  ــاس نامی ــه ساخته شــده اند و پ خشــت و گل و حقیران
ــا  ــه باغ ه ــوند)Etemad-ol-Saltaneh, 1989(. خان می ش
به طــور معمــول در دو طبقــه بــا مصالــح خشــتی و آجــری 
ــن  ــوند. ای ــده می ش ــتخوان دی ــر آب و کش ــار مظه در کن
ــک و  ــی مال ــه محــل زندگ ــوده و ب ــا ارباب نشــین ب خانه ه

ــت. ــاص داش ــال اختص ــی از س ــواده آن در مواقع خان
قاجاري،کوشــک های  باغ هــاي  خانــه  بــر  عــاوه 
چهاربخشــی نیــز در دوره پهلــوی جایــگاه ویــژه ای در 
ــی نیاســر پیــدا می کنند)تصویــر 10(.  شــکل خانه هــای ارباب
در ایــن الگــو از عناصــری ماننــد؛ آب، پوشــش گیاهی، 
ــی  ــود. ویژگ ــژه ای می ش ــتفاده وی ــا اس ــوض و آبراهه ه ح
شــکل  از  اســتفاده  پهلــوی  کوشــک های  شــاخص 
ــات و  ــا و تزیین ــه خانه ه ــی در نقش ــی و صلیب چهار بخش

No. Name of farmsteads Physical elements 
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1 Deh-e Zirin    * *    * 
2 Bala Abbas Abbad   * * *  *   
3 Baronagh   * * *   * * 
4 Sanjadeh    *      
5 Khoncheh    * *    * 
6 Salakh-e No    * *    * 
7 Nezamabad    * *    * 
8 Salimabad    * *    * 
9 Hirmand    * *    * 

10 Adamabad-e Bala    *      
11 Adamabad-e Paieen    * *     
12 Pachenar    * *    * 
13 Atabaki   * * *    * 
14 Dook    * * *   * 
15 Hassanabad    * *    * 
16 Hosseinabad    * * *    
17 Hashe    * *    * 
18 Khatoon   * * *    * 
19 Surabad  * * * *    * 
20 Langan  *  * *  *  * 
21 Saranj * *  * *  *  * 
22 Kusanj * * * * *   * * 
23 Khanke    * *    * 
24 Nusratabad    *      
25 Sariche    * *    * 
26 Hosseinabad Agha Rahmat    * *    * 
27 Hesamieh    * *    * 
28 Tajargan   * * *  *  * 
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Fig. 7. Map of an entrance of a Qajar garden house in 
Atabaki farmtead

Fig. 8. View of a manor on Hirmand farmtead

Fig. 5. Surabad farmtead; presence of elements like 
well, manors, bath, and old trees

Fig. 6. Map of  Bala Abbas Farmtead, and coexitence 
of elements such as; Reservoir, Manor houses and 

catles, well and old trees

Fig. 9. Map of 15- doors manor in Sorabad farmtead

ــیاری از  ــون بس ــت. هم اکن ــری در بدنه هاس ــای آج رف ه
کوشــک های قاجــاری و پهلــوی بــه محلــی بــرای گــذران 
ــی  ــورت فصل ــده و به ص ــکان تبدیل ش ــت مال ــات فراغ اوق
ــت  ــب اس ــوای مناس ــه دارای آب وه ــه منطق ــی ک در ایام
ــط  ــا توس ــی از آن ه ــرد و برخ ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
ــد  ــرای تولی ــی ب ــه محل ــی اداره شــده و ب کشــاورزان محل

محصــوات کشــاورزی تبدیل شــده اســت. 
خانه قلعــه  اشاره شــده؛  الگــوی  دو  بــر  عــاوه 
)خانه هــای واقــع در قلعه هــای اربابــی و رعیتــی( نیــز بــه 

دو صــورت اربابــی و رعیتــی در مــزارع نیاســر وجــود دارد 
)تصویــر 11(. قلعه هــاي رعیتــي دارای معمــاری درخــوری 
ــردآوری  ــی گ ــن قلعه های ــاد چنی نیســتند، مقصــود از ایج
نیــروی کار در قالــب کشــاورز، زارع و رعیــت بــرای تولیــد 
کشــاورزی بوده اســت. بنابرایــن شــأن معمــاری قــاع 

ــد.  ــی می مان ــرپناه باق ــاس س ــی در مقی رعیت
ایــن کیفیــت در نوشــته های بســیاری از کســانی کــه در 
دوره قاجــار از طــرف ناصرالدیــن شــاه بــه بخش هــای مختلــف 

کشــور بــرای تهیــه گــزارش گســیل می شــدند، وجــود دارد:
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Fig. 10. 3D plan and section of Aryanpur manor in the Khatoon farmtead, Niasar

»در تمــام ایــن قلعه هــا، بــه وضــع رعیتــی بــه خیــال 
ــن  ــاخته اند لیک ــا س ــرای آن ه ــم ب ــاره ه ــرج و ب ــود ب خ
نظــم و ترتیبــی نــدارد و بــه هیــچ قاعــده و هندســه 
ــه در  ــت متفرق ــم خرده رعی ــاره ای ه ــد و پ درســت نمی آی
ــاخته اند«  ــان س ــرای خودش ــوک ب ــوش کت ــن حول وح ای

.)Farmanfarma, 2004:181(

در ایــن قلعه هــا بــه هــر خانــواده 1 یــا 2 اتــاق 
ــدادی از  ــرای تع ــز ب ــت نی ــمه توال ــک چش ــید و ی می رس
ــا را  ــت. مرده ه ــود داش ــی وج ــور عموم ــا به ط خانواده ه
ــز  ــور نی ــرای نگهــداری دام و طی ــه می شســتند و ب در قلع
از اتــاق جانبــی محــل زندگــی خــود اســتفاده می کردنــد. 
ــاختمایه  ــول دارای س ــه طورمعم ــه ب ــی ک ــاع ارباب ــا ق ام
ــکان  ــاز مال ــه نی ــه ب ــا توج ــج و ب ــود به تدری ــری ب کامل ت
و میــزان جمعیــت آنــان شــکل می گرفــت. در داخــل 
ــد و  ــاخته می ش ــی س ــه ارباب ــک و خان ــاع، کوش ــن ق ای
ــا کدخــدا اتاقــی مناســب و  ــاب، مباشــر و ی ــا گاهــی ارب ی
ــرد و  ــاب می ک ــش انتخ ــکونت خوی ــرای س ــأن را ب در ش
چنــد صباحــی را  بــه ویــژه در فصــل برداشــت محصــوات 
ــی از قبیــل؛  ــی می گذراند.بنابرایــن موضوعات در قلعــه ارباب
ــته  ــی، عناصر وابس ــی، نظام دفاع ــزارع، مکانیاب ــت م موقعی
ــه  ــد این اســت ک ــا مؤی ــع در آن ه ــای واق ــوی خانه ه و الگ
ــه ای،  ــف زمین ــرایط مختل ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــر مزرع ه
ــی  ــی، خدمات بخشــی از ســاخت مایه های مســکونی، مذهب
ــژه ای در خــود جــای  داده  ــی را براســاس نظــم وی و دفاع

اســت.
ویژگی های مالکیتی و بهره برداری

مــزارع مســکون براســاس نــوع منافــع و ذینفعــان 
اقتصــادی مالکیت هــای مختلــف را تجربــه کردنــد. برخــی 
از ایــن مــزارع دارای مالکیــت »دیوانــی« و »خالصــه« 
بودنــد و در اقطــاع، تیــول، ســیورغال و یــا عطیــه بــزرگان 
و حاکمــان منطقــه قــرار می گرفتنــد و مالــک مزرعــه 
می بایســت بــر اســاس نــوع واگــذاری خــراج دیوانــی و یــا 
لشــکری بپــردازد یــا بــا توجــه بــه نــوع خدمــات، معــاف از 
ــام  ــز دارای نظ ــر نی ــد. برخــی دیگ ــناخته می ش ــراج ش خ
ــی« و  ــب »ارباب ــا خصوصــی« در قال ــت »شــخصی ی مالکی
»رعیتــی« بودنــد کــه از خالصجــات شــاهی منفصــل شــده 
و  آمیخته بــوده  »وقــف«  بهره بــرداری  نظــام  بــا  گاه  و 
ــه پرداخــت خــراج و مالیــات دیوانــی می شــدند.  ناگزیــر ب
نــوع مالکیــت  تاریخــی نشــان می دهــد کــه  اســناد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Remnants of a manor in Hosseinabad 
farmtead, Niasar

می توانســت در رونــق و نابــودی مــزارع نقــش داشــته 
باشــد.

ویژگی های اجتماعی و جمعیتی
ســکونت و وجــود جمعیــت ثابــت نیــز از شــاخصه های 
ــا مــزارع  ــز مــزارع مســکون ب مهــم و یکــی از وجــوه تمای
در  موجــود  غیرمســکون محســوب می شــد. جمعیــت 
مــزارع مســکون به صــورت شــناور، ثابــت و گاهــی میزبــان 
بــه 5 تــا  بیــش از 500 نفــر در قالــب 2 تــا  بیــش 
از 200 خانــوار می رســید. تعــداد افــراد خانــواده بــه 
ــب  ــرده و اغل ــاوز نمی ک ــر تج ــا 7 نف ــی از6 ت ــور تقریب ط
ــت  ــته و وصل ــی داش ــوم و خویش ــه ق ــر رابط ــا یکدیگ ب
 Tavangar( و )Qajar, N. D. S, 1975:186(ــد می کردن

.)Marvati, 2015

ــول دارن و  ــن، تی ــان و مالکی ــن، ارباب ــا، زارعی رعیت ه
ــگان،  ــاحان و داروغ ــن، مس ــان و ضابطی ــن، محص مقطعی
ــدا و  ــان، کدخ ــاخلوها و نگهبان ــاورزان، س ــبانان و کش ش
ــی  ــینان بخش ــیابان و خوش نش ــی و آس ــتبان، حمام دش
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ــورات  ــر ام ــار یکدیگ ــه در کن ــد ک ــی بودن ــرم اجتماع از ه
ــزارع  ــئولیت م ــد. مس ــش می بردن ــکون را پی ــزارع مس م
ــا مالــک بــوده امــا زیرنظــر کدخــدا یــا  مســکون اربابــی ب
ریش ســفید مســتقر درمزرعــه مســکون اداره می شــد. 
ــه  ــک انســان ها و احشــام داخــل مزرع ــه مال ــاب مزرع ارب
ــاکنین آن  ــا س ــه ب ــت مزرع ــات کلی ــود و در گاهی اوق ب
ــا واگــذار می شــد. عــاوه  ــه شــخص دیگــری فروختــه ی ب
بــر مالــک، هــر مزرعــه دارای ضابــط و محصــل نیــز 
ــی داد  ــامان م ــی سروس ــی و دیوان ــور مال ــه ام ــه ب ــود ک ب
در  اشاره شــده  اســناد  (. براســاس  Lambton, 1966(

ــهر  ــن ش ــن در نزدیک تری ــس ازآن مالکی ــار و پ دوره قاج
ــواردی در  ــا در م ــک و ی ــت تمل ــزارع تح ــه م ــبت ب نس
روســتاهای بــزرگ دارای عمارت هایــی بودنــد. محــل 
ــهر  ــود وی در ش ــر خ ــی اگ ــک حت ــگاه مال ــتقرار و پای اس
ــن  ــول در نزدیک تری ــرد به طورمعم ــر می ب ــه س ــری ب دیگ
 .)Talib & Anbari, 2008:159(داشــت قــرار  محــل 
درهرصــورت بــا ســاخت چندیــن قلعــه رعیتــی واحدهــای 
ــد و در  ــت می کردن ــی را مدیری ــاورزی مختلف ــد کش تولی
ــا را  ــزارع، آن ه ــاد م ــل ازدی ــه دلی ــز ب ــع نی ــی مواق برخ
ــی و  ــق ارباب ــپردند و ح ــر می س ــه مباش ــا ب ــاره داده ی اج

می ســتاندند.  رعیتــی 
ویژگی های اقتصادی و معیشتی

اهالــی مــزارع اغلــب بــرای گــذران زندگــی بــه 
تولیــد  دامــداری،  کشــاورزی،  اصلــی؛  فعالیــت  ســه 
ــی و بافندگــی منســوجات مشــغول  صنایع دســتی، قالی باف
ــوده و از  ــاء ب ــی خودکف ــه طورتقریب ــه ب ــر مزرع ــد. ه بودن
لحــاظ فرهنگــی و اجتماعــی ارتبــاط متقابلــی بــا روســتاها 
و شــهرهای اطــراف داشــت. آدمیانــی کــه در ایــن مــکان 
ــواده و  ــب نظــام خان ــد گاه در قال ــت می پرداختن ــه فعالی ب
ــوده  ــر ب ــا یکدیگ ــاط تنگاتنگــی ب خویشــاوندی دارای ارتب
و گاه ســاکنین چندیــن مزرعــه کــه دارای مالــک واحــدی 
می کردنــد  زندگــی  مزرعــه  و  قلعــه  یــک  در  بودنــد 
ــان دور  ــادی از مزارعش ــای م ــع نیازه ــت رف ــا جه و تنه

.)Tavangar Marvati, 2015: 271(می شــدند
نحــوه اخــذ مالیــات، خــراج و تحصیــل درآمــد نیــز بــا 
ــود و  ــرداری متفــاوت ب ــا بهره ب ــوع مالکیــت ی ــه ن توجــه ب
عوایــد و مالیات هایــی کــه توســط مالکیــن یــا تیــول داران 
ــش  ــه بی ــان ب ــه ای از زم ــن اخــذ می شــد در بره از زارعی
 Talib & Anbari, 2008:(می رســید نــوع  صــد  از 
ــه  ــح می دهــد ک ــم توضی ــخ ق ــاب تاری 151(. قمــی در کت
ــد  و  ــته  می ش ــراج بس ــزارع( خ ــه و م ــاتیق )دی ــر رس ب
ــا  ــوده ی ــز نب ــاک حاصلخی ــه دارای خ ــزارع ک ــی از م برخ
ــته اند  ــی داش ــی اندک ــع آب ــا مناب ــوده و ی ــق ب جدیدالنس
اندکــی  مالیــات  یــا  و  بوده انــد  معــاف  مالیــات  از 

.)Qomi, 2006: 181(می پرداخته انــد
ــن  ــد از ای ــن درآم ــات و تأمی ــر روی، اخــذ مالی ــه ه ب
ــزارع  ــادی م ــام اقتص ــه از نظ ــن وج ــه مهمتری ــل ب مح
ــکان و  ــی از مال ــروه بزرگ ــه گ ــود چراک ــده ب ــل ش تبدی
ــه ثروت هــای انبــوه و همچنیــن  حاکمــان از ایــن محــل ب
شــئون اجتماعــی و فرهنگــی مناســبی می رســیده اند. 

تحلیل یافته هاتحلیل یافته ها
ــکل گیری،  ــت ش ــه عل ــت ک ــان داده اس ــا نش یافته ه
ــر  ــاوه ب ــوی دوم ع ــا دوره پهل ــزارع ت ــداوم م ــج و ت نض
متغیرهــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی، ویژگی هایــی 
بــوده اســت کــه به تدریــج در آن هــا رشــد کــرده و 
ــا در  ــن ویژگی ه ــت. ای ــکل داده اس ــزارع را ش ــان م بنی
ــی" در وجــوه  ــای ذات ــوان "ظرفیت ه ــه عن ــان ب طــول زم

ــد:  ــرح بودن ــزارع مط ــون م گوناگ
الف( ظرفیت های ذاتی در:
1. موقعیت و شکل گیری

2. صورت ها و گونه ها
3. آب و کشتخوان
4. عناصر کالبدی

ب( ظرفیت های ذاتی در:
1. مالکیت و بهره برداری

2. اجتماع و جمعیت
3. اقتصاد و معیشت

ظرفیت هــای اشــاره شــده در صــورت اســتفاده و 
ــدند و  ــت" می ش ــه "قابلی ــل ب ــه، تبدی ــت در مزرع کاربس
ــظ  ــه را حف ــف مزرع ــاد مختل ــورت و ابع ــتند ص می توانس
کننــد و به طــور مســتقیم بــر حفاظــت و مانــدگاری مــزارع 
ــه در درون  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــن قابلیت ه ــند. ای ــر باش مؤث
ــالیان  ــول س ــه در ط ــد؛ مزرع ــه" مانن ــک "کل یکپارچ ی
قابلیت هــای   " عنــوان  بــا  بوده انــد  متمــادی مســتتر 

ــده اند: ــذاری ش ــل نامگ ــته بندی ذی ــا دس ــان" ب پنه
الف( قابلیت های پنهان کارکردی 

ب( قابلیت های پنهان کالبدی 
قابلیت هــای معرفــی شــده توســط "مجموعــه نظام هــا" 
و  نظام هــای شــناخته شــده  ایــن  نیــارش می شــوند. 
ــیع تر  ــات وس ــا مطالع ــه ب ــی ک ــال نظام های ــور احتم به ط
ــک  ــاختار ی ــی و س ــای اصل ــد، بدنه ه ــد ش ــدا خواهن هوی
مزرعــه مســکون را تشــکیل می دهنــد و روابــط اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی را در ظــرف معمــاری و کالبــدی آن 

ــند.  ــکل می بخش ش
نظام ها مجموعه 

الف( نظام کالبدی و معماری
دارای  مســکون  مــزارع  کالبــدی  قابلیت هــای 
زیرمجموعــه ای بــه نــام نظــام کالبــدی و معمــاری اســت. 
در ایــن نظــام ظــرف مــزارع مــورد بررســی قــرار می گیــرد 
و جغرافیــای شــکل گیری، بســتر مکانــی آن و عناصــر 

می گیرنــد. قــرار  واکاوی  مــورد  تشــکیل دهنده 
ب( نظام هــای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ایــن نظــام شــامل دو نظــم »اقتصــادی و بهره بــرداری« 
و »اجتماعــی و فرهنگــی« اســت و موضوعاتــی چــون؛ 

کالبدی  قابلیت های 
نیاسر مزارع 

قابلیت های کارکردی 
مزارع نیاسر
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نــوع محصــوات زراعــی و باغــی، نــوع دام، نــوع مالکیــت، 
ــن،  ــوع دی ــه، ن ــام طایف ــا، ن ــران و رعیت ه ــان، کارگ کارکن
مذهــب، آداب، رســوم و ســنن جــاری و امثــال آن در ذیــل 

ــرد. ــرار می گی آن ق
مــوارد یادشــده بخشــی از قابلیت هــای مــزارع مســکون 
ــان شــده اســت.  ــه اختصــار بی ــه ب ــوده اســت ک ــر ب نیاس
تصویــر 12، قابلیت هــای کارکــردی و کالبــدی مــزارع 
ــان  ــه آن را نش ــای زیرمجموع ــی و نظام ه ــکون تاریخ مس
می دهــد. هــر یــک از قابلیت هــای ارائه شــده در واقــع 
ــی  ــزارع تاریخ ــه در  م ــتند ک ــی هس ــای پنهان ویژگی ه
ــاء  نیاســر وجــود داشــتند و برخــی از آن هــا توانســتند بق
مــزارع را تاکنــون تضمیــن کننــد. هم اکنــون برخــی 
از قابلیت هــای اشــاره شــده کشــف شــده و در حــال 

ــتند. ــی هس بازخوان
نتیجه گیرینتیجه گیری

مــزارع مســکون از همکنــاری توده هــای کالبــدی 
ــادی و  ــای اقتص ــه نیازه ــخ ب ــتخوان و آب در پاس ــا کش ب
ــان  ــایر ذینفع ــا و س ــان، رعیت ه ــان، ارباب ــی حاکم امنیت
ــتی در  ــای زیس ــن مجتمع ه ــت. ای ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــاع  ــورت؛ ق ــا دو ص ــیده وب ــل رس ــه تکام ــخ ب ــول تاری ط
کشــتخوانی و مجموعه هــای کشــتخوانی در اقصی نقــاط 
ــت  ــت. عل ــده شده اس ــان دی ــژه نیاسرکاش ــه وی ــور ب کش
ــوی دوم  ــا دوره پهل ــا ت ــداوم آن ه ــج و ت ــکل گیری، نض ش
ــی  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــر متغیره ــاوه ب ع
ــد  ــا رش ــج در آن ه ــه به تدری ــت ک ــوده اس ــی ب ویژگی های

ــت.  ــکیل داده اس ــزارع را تش ــان م ــرده و بنی ک
ایــن ویژگی هــا براســاس مطالعــات میدانــی، مصاحبــه 
و ســندپژوهی در دو قابلیــت ؛ کارکــردی و کالبدی شــناخته 
نظام هــای  شــامل؛  کارکــردی  قابلیت هــای  شــده اند. 
ــود  ــی می ش ــی و فرهنگ ــرداری، اجتماع اقتصــادی و بهره ب
جغرافیایــی،  نظام هــای  بــه  کالبــدی  قابلیت هــای  و 
معمــاری، و نگهــداری می پــردازد و ممکــن اســت بــا 
ــز  ــری نی ــای دیگ ــه پژوهــش نظام ه وســیع تر شــدن دامن

ــه شــوند. شناســایی و ارائ

قابلیت هــای  عنــوان  بــه  پیش گفتــه  یافته هــای 
پنهــان و مســتتر در مــزارع مســکون وجــود داشــته و 
قابــل دســتیابی و بازخوانــی هســتند. تصویــر 12، صــورت 
مبیــن  و  می دهــد  نشــان  را  آن هــا  شــده  بازخوانــی 
ــات  ــه حی ــرای شــکل گیری و ادام ــا ب هم پوشــانی قابلیت ه
مــزارع اســت. آن هــا چهارچــوب اصلــی شــکل گیری یــک 
مزرعــه مســکون را تشــکیل می دهنــد و روابــط اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی را در ظــرف معمــاری و کالبــدی آن 
شــکل می بخشــند. بنابرایــن مزارع مســکون در قامــت 
ــوان  ــه عن ــه و ب ــر از قری ــتی کوچک ت ــای زیس مجتمع ه
بســته های اقتصــادی پایــدار در بخش هایــی از تاریــخ 
ــران همــواره در اقتصــاد، امنیــت و سیاســت تأثیرگــذار  ای

ــد.  بودن
بدیهــی اســت بررســی توپوگرافــی تاریخــی و معمــاری 
منطقــه بــدون در نظرگرفتــن مــزارع کامــل نبــوده و ازم 
ــه فرهنگــی  ــا پهن ــی آن ه ــرای معرف ــل ب ــوارد ذی اســت م

نیاسرکاشــان در نظــر گرفتــه شــود:
1. پژوهــش و تحقیــق بــر روی مفاهیــم مزارع مســکون 
تاریخــی بــه عنــوان؛ بســته های فرهنگــی و اقتصــادی 
ــده در  ــه ش ــوی ارائ ــاس محت ــت. براس ــد اس درون زا مفی
گذشــته  در  مــزارع  کارکــردی،  قابلیت هــای  بخــش 
بوده انــد و  مالــی ویــژه ای  دارای نظام هــای دیوانــی و 
ــد و  ــرار می گرفتن ــول ق ــیورغال و تی ــه، س ــت مقاطع تح
ــاوه  ــا اخــذ می شــد. ع ــات از آن ه ــوع مالی ــن ن ــا چندی ی
ــزارع  ــات از م ــتاندن مالی ــا س ــزی ب ــت مرک ــر آن حکوم ب
بــه امــور دیوانــی ســامان مــی داد و بــه نوعــی مــزارع بــه 
ــد.  ــده بودن ــل ش ــادی تبدی ــتی و اقتص ــگاه معیش ــک بن ی
بــرای  مناســبی  علمــی  محتــوی  می توانــد  بنابرایــن 
ــی چــون  ــه مباحث ــا توجــه ب دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها ب

ــد.  ــی باش ــاد مقاومت ــعه درون زا و اقتص توس
ــب  ــه در قال ــه عناصــر مزرع ــت کلی 2. شناســایی و ثب
ــا  ــتقل ب ــی مس ــت تاریخ ــا باف ــتی ی ــع زیس ــک مجتم ی
عنــوان » مزرعــه مســکون« در فهرســت آثــار ملــی 
ــا  ــان در آن ه ــای پنه ــت از قابلیت ه ــه حفاظ ــد ب می توان

Fig. 12. Hidden properties of hitorical farmteads of Niasar
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از  آثــار هم اکنــون در بســیاری  ایــن  کمــک کنــد19. 
ــی  ــه نام های ــتند و ب ــناخته هس ــی، ناش ــازمان های متول س
ــن  ــت شــده اند. بنابرای ــی و...، ثب ــه ارباب ــه، خان چــون؛ قلع
ــه  ــزارع ن ــن م ــود در ای ــر موج ــود عناص ــنهاد می ش پیش
به صــورت منفــرد وجداگانــه بلکــه در قالــب یــک کل 
ــه و  ــک عرص ــی« و ی ــه تاریخ ــام؛ »مزرع ــه  ن ــجم ب منس
حریــم مشــخص بســان؛ یــک بافــت و مجتمــع زیســتی بــه 
ثبــت در فهرســت آثــار ملــی برســند و در آینــده در جهــت 
ــد.  ــل آی ــه عم ــش های ازم ب ــا کوش ــی آن ه ــت جهان ثب
ــزارع مســکون تاریخــی و  ــا در م 3. ایجــاد تعــادل پوی
ــان  ــای پنه ــداری قابلیت ه ــه پای ــل آن ازم ــم بافص حری
اســت. رعایــت ضوابــط حفاظــت کالبــدی در کنــار اعطــای 
ــری گذشــته، راهــی  ــا محیــط و کارب ــری همخــوان ب کارب
در جهــت حفاظــت از ایــن چشم اندازهاســت. عــاوه بــرآن 
ایجــاد ســرزندگی و تبدیــل آن هــا بــه »محوطه هــای 
زندگــی« بــه جــای محوطه هــای تاریخــی مطلــق، قدمــی 
ــه پایــداری مــزارع اســت. مناســب ترین  اســتوار در نیــل ب
شــیوه احیــاء مزرعــه، اعطــای کاربــری گذشــته بــه آن بــا 
ــی  ــدورات اقتصــادی، اجتماع ــن شــرایط و مق در نظرگرفت
مالــکان  از  بســیاری  اســت.  زمــان حــال  فرهنگــی  و 
ــه  ــته ب ــدی وابس ــع تولی ــردن صنای ــا فعال ک ــد ب می توانن
مــزارع در قالــب بســته های اقتصــادی و فرهنگــی، دوبــاره 

ــاء آن هــا بیاندیشــند. ــه احی ب
پی نوشتپی نوشت

ــای  ــزارع تاریخــی در نظام ه ــی م ــای ذات ــان" ظرفیت ه ــای پنه  1. "قابلیت ه
مختلــف هســتند کــه باعــث پایــداری آن هــا در دوره هــای تاریخــی شــده اند. 
ــی  ــه مطالعــات علمــی، بازخوان ــج و برپای ــه تدری ــن قابلیت هــا می بایســت ب ای
و معرفــی شــوند. تحقیــق پیــش رو کــه محصــول بخشــی از مطالعــات از ســال 
4831 تاکنــون اســت، بــه دو قابلیــت کارکــردی و کالبــدی و نظام هــای 
وابســته بــه آن هــا اشــاره کــرده اســت و بــه دلیــل اینکــه برخــی از قابلیت هــا 
هنــوز مســتتر بــوده و درک آن هــا نیازمنــد تحقیــق و مکاشــفه اســت؛  عنــوان 
ــده  ــد اســت در آین ــا انتخــاب شــده و امی ــرای آن ه ــان" ب ــای پنه "قابلیت ه
ــار  ــر در اختی ــترده تر و کامل ت ــات گس ــاس تحقیق ــب تری براس واژگان مناس

گــروه تحقیــق قــرار گیــرد.
ــر،  ــی نیاس ــار تاریخ ــث آث ــایی و ثب ــد؛ شناس ــی مانن ــود، پژوهش های 2. مقص
ــنگ مزارهای  ــی س ــر، بررس ــی نیاس ــر تاریخ ــازی 50 اث ــت و مستندس برداش
ــش  ــی و پیمای ــر، بررس ــی نیاس ــت تاریخ ــازی باف ــر، مستندس ــی نیاس تاریخ
ــال آن اســت کــه از ســال های 1388-1384 در  باستانشــناختی نیاســر و امث
ــن  ــه، در ای ــه نویســنده مقال ــر و در دوره ای ک ــی نیاس ــراث فرهنگ ــگاه می پای
پایــگاه کارشــناس فنــی و مدیــر بــود، انجــام شــد. پــس از ایــن دوره مطالعــات 
در ایــن بــاره مقااتــی نیــز در مجــات مختلــف در طــول یــک دهــه منتشــر 

شــده اســت جهــت دسترســی بــه آن نــک: 
)Raie, Mohammad-Moradi & Salehi-Kakhaki 2016(,)Raie 

& Beheshti, 2016(, )Raie, 2011(, )Raie, 2013(,)Raie, 2017(

3. نیاســر در اســتان اصفهان، شهرستان کاشان و بخش نیاسر قراردارد.
ــودن  ــاس داراب ــر 12 و براس ــا تصوی ــق ب ــذاری منطب ــای ارزش گ 4. معیاره
ــده در  ــاره ش ــای اش ــه نظام ه ــدی و مجموع ــردی و کالب ــای کارک قابلیت ه

ــت. ــن شده اس ــر تعیی ــن تصوی ای
5. ظل السـلطان، در سـفرنامه اش دربـاره ویرانی خالصجات و مـزارع، توضیحات 

.)Zol-e-Sultan, 1989: 683(مبسوطی دارد
نابودی  درباره  اصفهان«،  اوقاف  »تاریخچه  کتاب  در  سپنتا«  »عبدالحسین   .6
 Sepanta, 1967:(گسترده مزارع در دوره قاجار مطالب ارزشمندی می نویسد

.)397

ــرجمع  ــد وس ــع نباش ــهر واق ــا ش ــتا ی ــدوده روس ــه در مح ــه ای ک 7. مزرع
ــردد. ــوب نگ ــتا محس روس

8. مزرعه ای که جزو جمعی یک روســتا و شــهر باشد.
9. به مجموعه چندین آبادی قصبات گفته می شــود.

10. همان روســتای زمان حال است.
11. زمینــی را به تیول  دادن 

12. تیــول عبــارت بــود از اعطــای زمیــن خالصــه به جــای حقــوق و مواجــب 
بــه ســرکردگان و حاکمــان مناطــق.

13. همان تیول اســت که مالیات نداشت و دائمی بود. 
14. بخشــش زمیــن کشــاورزی یــا مزرعــه و آب بــه صاحــب منصبــی از طــرف 

حاکــم و شــاه
ــه و صومعــه و زمیــن مســطح، خانه هــای عجــم کــه در آن  15. دســکره؛ قری
ــه  ــا قرارگرفت ــراف آن خانه ه ــه در اط ــه ای ک ــد و خان ــی باش ــراب و ماه ش

.)Dehgan, 2010: 199(ــت ــع آن دساکراس ــت. جم اس
ــان  ــال آن بس ــه و امث ــوه، تپ ــه در دل ک ــفندان ک ــل گوس kande .16 )آغ

ــت(. ــده اس ــه ساخته ش ــردم منطق ــط م ــی توس تونل
17. Selkh

18. ایــن مزرعــه دارای 4 قلعــه اربابــی و رعیتــی به نام هــای قلعــه ســرکی ها، 
ــه  ــد خان ــار، مســجد و چن ــه کوچــک، آب انب ــخ و قلع ــه بی ــه حاجــی، قلع قلع

مســکونی اســت.
19. Soorabad 

در  مســکون  مــزارع  از  مناســبی  بســیار  نمونه هــای  بــرآن،  عــاوه   .20
ــه  ــام )Farmtead & manor house( وجــود دارد ک ــه ن سایرکشــورها ب
ــژه ای  ــی وی ــاری و دفاع ــی، معم ــادی، اجتماع ــاورزی، اقتص ــام کش دارای نظ

هســتند و می تواننــد در مطالعــات تطبیقــی مورداســتفاده قــرار گیرنــد.
دراین باره نک:

)Koeppel ,2006; Freeman ,2010; Edvards and Lake ,2010; 

University of Sheield ,2010; English Heritage ,2012; 
comber & Lim ,2006(.

ــه  ــنده مقال ــط نویس ــم توس ــکون ق ــزارع مس ــدادی از م ــون تع ــم اکن 21. ه
ــراث  ــت می ــم در معاون ــن حری ــی و تعیی ــار مل در حــال ثبــت در فهرســت آث

ــت.  ــتی اس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی ، وزارت می فرهنگ

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــام می دارنــد کــه در انجــام ایــن 
پژوهــش هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود 

ــته اســت. نداش
تاییدیه های اخاقیتاییدیه های اخاقی

نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول 
ــی  ــول اخاق ــاس اص ــی را براس ــر علم ــار اث ــی انتش اخاق
COPE رعایــت کرده انــد و در صــورت احــراز هــر یــک از 

ــس از انتشــار  ــی پ ــی، حت ــوارد تخطــی از اصــول اخاق م
مقالــه، حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه 

می دهنــد.
منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.
مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام می دارنــد به طــور مســتقیم در 
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال 
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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