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شاپای چاپی 2228-589X
شاپای الکترونیکی 2645-7148

دو فصلنامــه معمــاری و شهرســازی ایــران نشــریه علمــی انجمــن علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران اســت کــه در راســتای مســتند ســازی و تقویــت
پژوهــش هــای مرتبــط بــا حــوزه هــای معمــاری ،معمــاری منظــر ،برنامــه ریــزی شــهری ،طراحــی شــهری ،مرمــت بافــت و ابنیــه ،طراحــی صنعتــی و
حوزههــای وابســته ،در پائیــز  1389بــا مجــوز شــماره  3/211003مدیــر کل دفتــر سیاسـتگذاری و برنامــه ریــزی امــور پژوهشــی“ ،علمی-پژوهشــی”
شــناخته شــده و اولیــن شــماره آن منتشــر شــد .ایــن نشــریه بنابــر آییــن نامــه نشــریات علمــی مصــوب  1398/02/02بــه شــماره  11/25685وزارت
علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا عنوان”نشــریه علمــی” شــناخته مــی شــود.
اهداف نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

 ایجاد و ارتقای بستری مناسب برای تبادل علم و دانش در حوزه های معماری ،شهرسازی ،هنر و طراحی صنعتی مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط با حوزه های معماری و شهرسازی -مطلع نمودن کارشناسان و پژوهشگران حوزه های معماری و شهرسازی از جدیدترین یافته و دستاوردهای روز ایران و جهان

محورهای موضوعی نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

 معماری (معماری منظر ،معماری پایدار ،تکنولوژی و انرژی در معماری ،آموزش معماری) تاریخ هنر شهرسازی (برنامهریزی شهری ،برنامهریزی منطقهای ،طراحی شهری ،مدیریت شهری) مرمت و حفاظت بافت ،ابنیه و اشیا طراحی صنعتی (طراحی محصول ،پژوهش هنر)سیاست انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

مقاالت ارسالی برای این نشریه بهصورت دوسویه ناشناس داوری میشوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.
بـرای تسـهیل اسـتفادۀ دانشـجویان ،پژوهشـگران و متخصصـان و ارتباط گسـتردهتر با جهـان و متخصصـان بینالمللی ،نشـریه علمی معماری و شهرسـازی
ایـران امـکان دسترسـی آزاد و رایـگان بـه تمامـی مقاالت را در سـایت اینترنتـی مجله فراهم کرده اسـت.
ایـن نشـریه بـا احتـرام بـه قوانیـن اخالق در نشـریات تابـع قوانیـن کمیتۀ اخلاق در انتشـار ( )COPEمیباشـد و از آییـن نامـه اجرایی قانون پیشـگیری و
مقابلـه بـا تقلـب در آثار علمـی پیـروی مینماید.
صاحب امتیاز :انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
مدیر مسئول :دکتر محسن فیضی
سردبیر :دکتر مصطفی بهزادفر
هیأت تحریریه داخلی (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر ایرج اعتصام ،استاد دانشکده عمران ،معماری و هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمدرضا بمانیان ،استاد دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی بهزادفر ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مهدی خاکزند ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر داراب دیبا ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
دکتر محسن فیضی ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر یوسف گرجی مهلبانی ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
دکتر اصغر محمد مرادی ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حامد مظاهریان ،دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
دکتر فرهنگ مظفر ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر غالمحسین معماریان ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترهاشمهاشمنژاد ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
هیأت تحریریه بین الملل (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر رحمان آذری ،دانشیار ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه پنسیلوانیا ،آمریکا
دکتر احسان شریفی ،دانشیار ،دانشگاه آدالید ،استرالیا
دکتر ایوب شریفی ،دانشیار ،دانشگاه هیروشیما ،ژاپن
دکترمحمد طالقانی ،دانشیار ،دانشگاه لیدز ،انگلستان
دکترپامال کریمی ،دانشیار ،دانشگاه ماساچوست ،آمریکا
مدیر تحریریه :دکتر مهدی خاکزند
کارشناس تحریریه :مهندس آناهیتا طبائیان
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ویراستار فارسی :انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
ویراستار انگلیسی :مهندس سعاد صریحی
طراح صفحهبندی و جلد :مهندس آناهیتا طبائیان
صفحهآرایی و فرمتینگ :الهام منتی محب
تیراژ 50 :نسخه
قیمت 500000 :ریال
چاپ :دانشگاه علم و صنعت ایران
نشــانی نشــریه :تهــران ،دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران ،دانشــکده معمــاری و شهرســازی ،طبقــه
ســوم ،دفتــر انجمــن علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران.
کدپستی13114-16846 :
تلفن021-73228235 :
دورنگار021-77240468 :
نشانی الکترونیکیiaau@iust.ac.ir :
سایت و سامانه الکترونیکی نشریه انجمنhttps://www.isau.ir :
مقاالت چاپ شده لزوماً نقطه نظرات نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان محترم است.
این شماره با حمایت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسیده است.
راهنمای نویسندگان

از نویســندگان محتــرم جهــت انتخــاب نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران بــرای انتشــار اثــر علمــی ایشــان ،صمیمانــه سپاســگزاریم .خواهشــمند
اســت جهــت تســریع در مراحــل داوری و انتشــار ،بــا دقــت راهنمــای نویســندگان را مطالعــه بفرماییــد.
 -1مقالــه بایــد حاصــل کار علمــی و پژوهشــی بــوده و قبـ ً
ا در نشــریه دیگــری اعــم از داخلــی یــا خارجــی و یــا مجموعــه مقــاالت ســمینارها و مجامــع
علمــی چــاپ نشــده و یــا همزمــان بــرای نشــریه دیگــری ارســال نشــده باشــد.
 -2صرفــا مقالــه پژوهشــی در مجلــه مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد و مقــاالت مــروری نیــز از نویســندگان مجــرب و پیشکســوت معمــاری و شهرســازی
در زمینـه نظــری برابــر اهــداف و چشــم انــداز مجلــه پذیرفتــه میشــود.
 -3مقــاالت بایــد صرف ـاً از طریــق ســایت مجلــه بــه آدرس  https://www.isau.irارســال شــوند .بــه مقاالتــی کــه از طریــق ایمیــل یــا بهصــورت
چاپــی بــه مجلــه ارســال شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -4مســئولیت صحــت و ســقم مقالــه بــه لحــاظ حقوقــی و علمــی بــر عهــده نویســندگان اســت .دوفصلنامــه علمــی “معمــاری و شهرســازی ایــران” حــق
رد یــا قبــول و نیــز ویراســتاری مقــاالت را بــرای خــود محفــوظ مـیدارد.
 -5مقاالتــی کــه خــارج از حــوزه اهــداف مجلــه ارســال شــوند ،بــدون داوری و بــا نظــر ســردبیر یــا گــروه دبیــران مجلــه ،از فراینــد ارزیابــی خــارج
خواهنــد شــد.
 -6زبــان رســمی نشــریه فارســی اســت و مقالــه بایــد دارای انشــایی روان و از نظــر دســتور زبــان و آییــن نــگارش فارســی خالــی از اشــکال بــوده و ســقف
تعــداد صفحــات  17صفحــه مــی باشــد(بدون احتســاب صفحــه چکیــده و منابــع).
 -7در گروه نویسندگان حتما یک عضو هیات علمی باید وجود داشته باشد.
 -8مشــخصات نویســنده  /نویســندگان بهجــز در صفحــه جداگانــه ای بــا عنــوان مشــخصات نویســندگان ،نبایــد در هیــچ قســمت دیگــری از مقالــه
ذکــر شــود.
 -9از هــر نویســنده تنهــا یــک مقالــه در فرآینــد داوری قــرار میگیــرد و ارســال مقالــه دوم تنهــا زمانــی میســر اســت کــه مقالــه اول تعییــن تکلیــف
شــده باشــد.
 -10در صــورت اســتفاده از پایاننامــه یــا رســالههای دانشــجویی ،ذکــر نــام اســتاد راهنمــا ،عنــوان رشــته و نــام دانشــگاه مربــوط ،الزامــی اســت و
مقــاالت برگرفتــه از پایاننامــه و رســالة دانشــجویان بــا نــام اســتاد راهنمــا ،مشــاوران و دانشــجو بـه صــورت تــوأم و بــا مســئولیت اســتاد راهنمــا منتشــر
میشــود.
 -11الزم است ساختار مقاله براساس فایل تمپلت (قابل دریافت از طریق سایت و سامانه نشریه) تنظیم و ارسال شود.
 -12ارجاعات داخل متن و فهرست منابع پایانی باید براساس شیوه نامه  APAتنظیم شوند.
 -13هزینههای هر مقاله در مراحل مختلف از نویسندگان دریافت خواهد شد که در سایت و سامانه نشریه ،قابل مشاهده است.
 -14الزم بــه ذکــر اســت پــس از پذیــرش علمــی و نهایــی مقــاالت ،چکیــده مبســوط انگلیســی ،چکیــده تصویــری ،ترجمــه منابــع ،ترجمــه جــداول و
شــکل هــا ،جهــت انتشــار دریافــت مــی شــود.
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فهرست
مقاالت علمی

محمد جواد ارشادی
بابک امرایی
حمیدرضا پارسی
عصمت پای کن
پیمان پیله چی ها
بهاره تدین
مصطفی حسین آبادی
زهرا خدائی
مهدی سعیدی
امیر شکیبامنش
حسن صادقی نائینی
سیده مرضیه طبائیان
بابک عالمی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانداک
دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دانشگاه تهران
پژوهشگر
مؤسسه آموزش عالی کوثر -قزوین
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد اصفهان
پژوهشگر
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد شهرری
پژوهشگر
دانشگاه هنر تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد اصفهان
دانشگاه کاشان

هادی عبادی

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کرمانشاه

الناز عباسیان

پژوهشگر

پرستو عشرتی
مریم عظیمی
لیال علیپور
بهراد فرمهینی فراهانی
مینو قره بگلو

تبيين راهبردهاي طراحي بيوفيليک موثر بر سالمت بيماران بستري در بيمارستانها
غزال زارع ،محسن فيضي ،محمد بهاروند ،محمدرضا مثنوي

59

تبيين محدوده مطلوب شدت روشنايي در فضاهاي اداري شهر تهران
مریم فخاری ،ریما فیاض ،مریم مهرآور

79

تعیین عوامل موثر بر ارتقاء “دلبستگی مکانی” ساکنین در مراکز محالت معاصر
(مورد مطالعه :محله کوی اساتید شهر یزد)
علی ریاحی دهکردی ،مهدی منتظرالحجه ،مجتبی شریف نژاد
تدويـن مـدل شـاخصهاي مکانـي يادگيـري تجربـي و کاربـرد آن در طراحي
محيطهـاي يادگيـري
نسرین کریمی ،مرتضی خسرونیا ،ساحل دژپسند

93

111

پژوهشگر

توسعه شرکتهاي طراحي صنعتي کشور براساس ارائه مدل ساختاري تبلیغات
سارا صفاری ،حسن صادقی نائینی ،عطا اهلل ابطحی ،سید جمال الدین طبیبی ،علی اکبر فرهنگی

141

قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاريخي نياسر
حسین راعی

157

دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر اسالمی تبریز

آویده کامرانی
ساناز لیتکوهی
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ACKGROUND 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.

ETHODS: 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 historicalinterpretaional 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.

M

Number of References
42

Number of Figures
12

INDINGS: 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.
ONCLUSION: 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.

C

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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براســاس اســناد تاریخــی و جغرافیــای تاریخــی ،در دوره قاجــار و در پهنــه جغرافیــای نیاســر
مجتمعهــای زیســتی بــه وجــود آمدنــد کــه عــاوه بــر تأثیــر بســزا در معیشــت و زیســتبوم در
مقیــاس خــود پدیدآورنــده فرهنــگ اجتماعــی و اقتصــادی ویــژهای در منطقــه بودنــد .ایــن مــزارع
بــه دلیــل دارابــودن جمعیــت ثابــت و همچنیــن اســتقرار عناصرکالبــدی در کنــار کشــتخوانها
«مســکون» نــام گرفتنــد و تــا پایــان دوره پهلــوی اول بــه حیــات و بقــاء ادامــه دادنــد .هــم اکنــون
بــه دایــل متعــدد بســیاری از آنهــا در معــرض نابــودی قرارگرفتــه و یــا کاربــری آنهــا تغییــر کــرده
اســت .هــدف از ایــن پژوهــش؛ فهــم مــزارع مســکون تاریخــی نیاســر از طریــق بیــان ویژگیهــای
آنهــا اســت و ســعی شــده اســت بــا رهیافــت تفســیری و راهبــرد تفســیری تاریخــی بــه خوانــش
اســناد مکتــوب و پیمایــش آثــار مــادی پرداختــه شــود .برایــن اســاس بســیاری از مــزارع نیاســر
از طریــق مطالعــات میدانــی ،مصاحبــه و ســندپژوهی مــورد شناســایی قرارگرفتهانــد .در ایــن
فرآینــد تعــدادی از مــزارع مســکون نیاســر دوبــاره پیــدا و بــا اســناد تاریخــی موجــود تطبیــق داده
شــدند .آنهــا بــا دو صــورت مشــخص؛ قــاع کشــتخوانی و مجموعههــای کشــتخوانی دیــده شــده و
قابلیتهــا و نظامهــای ســهگانه آنهــا شناســایی شــد .شناســایی صورتهــا و قالبهــای مــزارع و
معرفــی بخشــی از قابلیتهــای پنهــان و نظامهــای مســتقر در مــزارع مســکون نیاســر در دو قالــب
کارکــردی و کالبــدی از نتایــج قابــل اشــاره در ایــن مقالــه بــه حســاب میآیــد .ایجــاد ســرزندگی و
تبدیــل مــزارع بــه «محوطههــای زندگــی» بــه جــای محوطههــای تاریخــی مطلــق ،قدمــی اســتوار
در نیــل بــه پایــداری آنهــا اســت .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود در آغــاز کلیــه عناصــر یــک مزرعــه
در قالــب یــک ُکل منســجم بــا عنــوان « مزرعــه تاریخــی» در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــوند تــا
از ایــن طریــق بتــوان ضمــن آگاهیرســانی و حمایــت حقوقــی و قانونــی از آنهــا بــه حفاظــت از
قابلیتهــای پنهــان اشــاره شــده و پایــداری مــزارع تاریخــی در ایــران کمــک کــرد.
نکات شاخص
 بررســی  27مزرعــه در پیرامــون نیاســر نشــان میدهــد کــه مــزارع مســکون تاریخــی در طــول قــرون مختلــف بــا تکیــهبــر قابلیتهــا و نظامهــای کالبــدی و کارکــردی بــه وجــود آمدنــد ،رشــد کردنــد و بــا از بیــن رفتــن ایــن قابلیتهــا بــه
اضمحــال نزدیــک شــدند.
 ایجــاد ســرزندگی و تبدیــل مــزارع نیاســر بــه «محوطههــای زندگــی» بــه جــای محوطههــای تاریخــی مطلــق ،قدمــیاســتوار در نیــل بــه پایــداری آنهــا اســت.
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مقدمه

پژوهشهــای دهــه اخیــر 1در نیاســر 2منتــج بــه
شناســایي چندیــن اثــر واجــد ارزش تاریخــی  -فرهنگــی
در قالــب مجتمعهــای زیســتي کوچــک و پراکنــده
شدهاســت .ایــن آثــار از همجــواری عناصــر کالبــدی بــا
کشــتخوانها شــکلگرفته و دارای قابلیتهــای ویــژهای
بودنــد .جوامــع محلــی آنهــا را « مزرعــه» مینامنــد و
براســاس مطالعــات میدانــي و منابــع مکتــوب بــا عنــوان
«مزرعــه مســکون» خوانــده میشــوند .تعــداد مــزارع
شناســایی شــده نیاســر و حومــه آن؛  45بــاب بــوده و از
ایــن تعــداد  28مزرعــه مســکون بــه شــرح ذیــل واجــد
ارزش 3تشــخیص داده شــدهاند:

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

 -1حســامیه -2 ،بارونــق -3 ،ســنجده -4 ،خنچــه،
 -5ســلخنو -6 ،نظامآبــاد -7 ،ســلیمآباد -8 ،هیرمنــد،
 -9آدم آبادبـــاا -10،آدم آبادپایـــین -11 ،پاچـــنار،
-12اتابکــی -13 ،دهزیریــن -14 ،دوک -15 ،حســنآباد،
 -16حســینآباد -17 ،هشــه  -18تجــرگان -19 ،بــاا
عباسآبــاد -20،خاتــون -21 ،ســور آبــاد -22 ،لنــگان،
 -23ســرنج -24 ،کوســنج -25 ،خانکــه -26 ،نصرتآبــاد،
 -27ســریچه -28 ،حســینآباد آقــا رحمــت.
اســناد میدانــی و مکتــوب معرفــی شــده نشــان
میدهنــد بســیاری از مــزارع مســکون نیاســر در دورههــای
پیشــین بــه ویــژه دورههــای قاجــار 4و پهلــوی رو بــه زوال
گذاشــته و هماکنــون نیــز در حــال نابــودی هســتند.5
عــاوه بــر ویرانــی تدریجــی ،اغلــب آنهــا بــرای جوامــع
محلــی و مراکــز علمــی ناشــناخته هســتند .ارزشهــای
موجــود ،قابلیتهــای کارکــردی و کالبــدی ،نظامهــای
کالبــدی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،صورتهــا و
گونههــای آنهــا در حــال نابــودی و زوال اســت .بــا ادامــه
ایــن فرآینــد اســناد زیــادی در زمینــه نظامهــای دیوانــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،معمــاری و امثــال آن بــا
توجــه بــه نقــش ویــژه مــزارع مســکون در نظــام طبیعــی
و معیشــتی و اداره امــور وایــات از بیــن خواهــد رفــت.
بنابرایــن مســأله اصلــی تحقیــق ،عــدم آگاهــی جوامــع
دربــاره مــزارع و در نتیجــه رونــد روبــه رشــد نابــودی
آنهــا اســت و بــه ایــن دلیــل تحقیــق بــر روی  28مزرعــه
مســکون نیاســر بــه عنــوان نماینــده بخشــی از مــزارع
محــدوده فرهنگــی کاشــان بــرای شــناخت قابلیتهــای
کارکــردی و کالبــدی ،صورتهــا و گونههــای آنهــا و
پاســخگویی بــه ســئواات یادشــده در اینبــاره انجــام
شــده اســت .لــذا پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخگویی
بــه ســواات زیــر میباشــد:
 .1مقصــود از قابلیتهــای پنهــان در مــزارع مســکون
تاریخــی چیســت؟
 .2چــه نــوع قابلیتهایــی در مــزارع مســکون تاریخــی
نیاســر مســتتر بــوده و قابــل معرفــی اســت؟

پیشینه تحقیق

ســندپژوهی در اســناد معتبــر ذیــل نشــان میدهــد
اطاعــات ،منابــع و پژوهشهــای مســتقلی کــه دربرگیرنده
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پیشــینه تاریخــی و محتوایــی مــزارع مســکون تاریخــی
باشــد تاکنــون دیــده نشــده اســت .در منابــع معتبــر کــه
بــه طــور معمــول شــامل؛ کتــب تاریخــی ،اســناد حقوقــی
و آثــار مــادی میشــود صرفــاً آداب فاحــت و عمــارت
تشــریح میشــوند .ایــن منابــع در بــازه زمانــی« قــرون
اولیــه اســامی تــا پیــش از دوره قاجــار» قــرار میگیرنــد
و در دوگــروه مشــخص قابــل دســته بنــدی هســتند:
گــروه اول منابعــی هســتند کــه بــه شــیوههای زراعــت،
کشــاورزی و آبیــاری پرداختهانــد و مقصــود آنهــا بیــان
اصــول و نحــو فاحــت بــوده و نامــی از مــزارع مســکون در
آنهــا دیــده نشــده اســت .ماننــد(Abu-Nasr Heravi,
 .)1967امــا در منابــع گــروه دوم کــه اغلــب محصــول
پژوهشهــای قــرن چهــارم ه.ق تاکنــون هســتند ،مــزارع
تنهــا معرفــی اســمی شــدهاند و بــه چیســتی آنهــا
اشــارهای نشــده اســت .در واقــع مــکان قرارگیــری ،نــوع
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 آنهــا غالب
اســت ماننــد( )Al-Hamdani, 1977و (Hosseini-
 .)Yazdi, 1962گــروه ســوم؛ شــامل اســناد قضایــی،
حقوقــی و تاریخــی میشــود .در وقفنامههایــی چــون؛
اســناد معمــاری ایــران(،)Sheikh Al-Hakmaei, 2009
وقفنامــه ســید واقــف ،مربــوط بــه  857ه.ق و وقفنامــه
میرزاباقــر( ،)A’azam Waqi, 1995وقفنامــه مــزارع
جنــدق()Hekmat Yaghmaei, 1990؛ قبالهنامههــا
شــامل( )Makramifar & colleagues, 2006و بســیاری
دیگــر اطاعــات پراکنــدهای دربــاره مــزارع تاریخــی
وجــود داردکــه غالبـاً بــه تشــریح مــکان قرارگیــری ،آمــار
نفــوس ،میــزان خــراج ،مالیــات و مســیرهای دسترســی بــه
مــزارع و تعامــات اجتماعــی پرداختهشــده و از کیفیــت،
چیســتی و ســاختار مــزارع مســکون صحبتــی بــه میــان
نیامــده اســت .در ادامــه بــه ویــژه دوره قاجــار(Etemad-
 )ol-Saltaneh, 1989دربــاره مــزارع مســکون تاریخــی
توضیحــات مبســوطی ارائــه میکنــد و (Afzal Al-
 )Molk, 1981و دیگــران نیــز بــر ایــن موضــوع صحــه
میگذارنــد .در دوره پهلــوی نیــز مــزارع زیــادی براســاس
انتشــار منابعــی بــاا معرفــی میشــوند و پژوهشــگران
خارجــی ماننــد( )Lambton, 1966نیــز بــه ایــن موضــوع
عاقمنــد شــده و اســناد آنهــا منتشــر میشــود.
امــا مــزارع مســکون تاریخــی در نیاســر اغلــب
توســط( )Zarabi, 1956و ( )Qomi, 2006معرفــی
میشــوند .ایشــان در کتــاب «تاریــخ کاشــان» توضیــح
میدهــد کــه نیاســر در دوره قاجــار ،قریــه بــوده و در
تیــول متعلقــه حاجــی ســیفالدوله قرارداشــته و مــزارع
تابعــه و خــراج دیوانــی آن را برشمردهاســت .ضرابــی
مــزارع مســکون نیاســر را در دوره قاجــار  37بــاب معرفــی
میکنــد کــه بســیاری از آنهــا هماکنــون وجــود دارنــد:
«قریــه نیاســر حقیقــت قصبهایســت و مــزارع بهــذه
التفصیــل تابــع او اســت 37 .بــاب مــزارع شــامل :لنــگان،
علیآبــاد ،خوانکــه ،ســرنج ،تجــرگان ،جعفرآبــاد ،وارونــق،
خوانچــه ،هشــه ،ســلیمانآباد ،تجــرگان ،جعفرآبــاد،

حسین راعی

ســنجده ،حســنآباد ،ســورآباد ،ابرونــک ،در ســور ،ســلخ
نــو ،پاچنــار ،دیزریــن ،اتابکــی ،دولتآبــاد ،کرقنعلیــا،
کرقــان ســفلی ،روییــده ،بحــره ،ســیفآباد ،خاتــون،
بدیعآبــاد ،رالآبــاد ،ســریجه ،دردار ،مهآبــاد ،بیدجــه،
درم آبادعلیــا ،جــز واســترک ،درم آبــاد ،ســلوکآباد،
ســفلی جــزو ایضــاً.)Zarabi, 1956: 148( ».
امــا جــدای از منابــع معتبــر یادشــده هماکنــون
مقــاات و پژوهشهایــی وجــود دارنــد کــه محصــول چنــد
دهــه اخیــر بــوده و مــزارع را اغلــب از منظرکشــاورزی،
باستانشــناختی ،جامعهشناســی ،شهرســازی و منظــر
مــورد بررســی قراردادهانــد(Subtelny and colleagues,
.)2008
امــروزه در حالیکــه دربــاره مــزارع مســکون
تاریخــی در کشــور شــناخت اندکــی وجــود دارد در
جوامــع بینالمللــی تــا حــدی بــه آن توجــه شــده و در
کنوانســیونها و توصیهنامههــا(UNESCO Regional
 )Oice, 2009بــر اهمیــت شــناخت ،فهــم ،معرفــی ،ثبت
و حفاظــت از آثــاری کــه بــر اســاس تعاریــف منــدرج در
آنهــا در گــروه مناظــر فرهنگــی قــرار میگیرنــد تأکیــد
شــده اســت .عــاوه بــر آن هــم اکنــون الگوهایــی از مــزارع
تاریخــی در کشــورهای دیگــر وجــود دارد کــه معرفــی
آنهــا میتوانــد در شــناخت کمکرســان باشــد(Ameri
.)Siahooi, 2009

روش تحقیق

در بخــش تحلیــل یافتههــا پــس از جمــعآوری و
طبقهبنــدی ایههــای مختلــف اطاعــات و تطبیــق آنهــا
بــا یکدیگــر ،نتایــج جدیــدی شــکل گرفــت .یافتههــا در
دو بخــش؛ کالبــدی و کارکــردی دســتهبندی شــدند و
نظامهایــی در آنهــا کشــف شــد کــه اســاس شــکلگیری
و پایــداری مــزارع نیاســر در ســالیان متمــادی محســوب
میشــد .ایــن نظامهــای نویافتــه " قابلیتهــای پنهــان"
نامیــده شــدهاند.

یافتهها

مــزارع مســکون تاریخــی نیاســر بــه عنــوان یکــی
از کوچکتریــن مجتمعهــای زیســتی در رســتاق
کاشــان

مــزارع مســکون از دورههــای پیــش از اســام ،قــرون
اولیــه اســامی تــا دوره پهلــوی بــه صــورت مســتقل 6و
تابعــه7در محــدوده قصبــات 8و رســتاق 9وجــود داشــتند
13
و در قالــب اقطــاع ،10تیــول ،11ســیورغال12و عطیــه
واگــذار میشــدند و در برهــهای بــه فــروش رســیدند
( )Hassanabadi, 2007و ( .)Lambton, 1966بنابراین
نــگاه اقتصــادی بــه مــزارع مســکون همــآره حاکــم بــوده
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
عمــل وایــت اســت و آنکــه تابــع قریــه باشــد .مثــل؛
مزرعــهی ابوالعباسآبــاد کــه ســالی پنجــاه تومــان بــه
ضابــط جوشــقان متعهــد اســت .ســکنه و زارعیــن آنهــا
از ســرانه و مواشــی و غیــره معــاف هســتند»(Zarabi,
.)1956:134

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در ابتــدا موقعیــت  27بــاب مزرعــه بــا پیمایــش
میدانــی و اســتفاده از عکسهــای هوایــی در شــعاع 15
کیلومتــری حــوزه فرهنگــی نیاســر شناســایی شــد .عــاوه
بــر آن ،حــدود و ثغــور کلیــه مــزارع بــا دقــت 1/2000
نقشــهبرداری شــد .در ایــن بخــش محــرز شــد کــه هــر
مزرعــه مســکون میتوانســت چنــد هکتــار مســاحت
داشــته باشــد یــا شــامل چــه عناصــر خدماتــی باشــد.کلیه
عناصــر موجــود در مــزارع بــا دقــت  1/50 ،1/100و گاه بــا
جزئیــات  1/20برداشــت شــدند و ایــن امــکان فراهــم شــد
تــا بــا تولیــد نقشــههای جدیــد در مقیاسهــای مناســب
بــه دانــش تحقیــق نســبت بــه کاربریهــا و عملکردهــا
افــزوده شــود .در ادامــه ،موقعیــت ،کیفیــات شــکلگیری،
نضــج و نابــودی مــزارع یافــت شــده بــر پایــه اســناد
مکتــوب مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن مــورد
علیرغــم کمبــود منابــع مســتقیم ،پشــتوانه بررســی بیــش
از یکصــد منبــع مکتــوب فارســی و دههــا ســند مکتــوب
انگلیســی وجــود داشــت و بــه طــور ویــژه بــه منابعــی
چــون( )Zarabi, 1956و ( )Qomi, 2006و مطالعــات

پایــگاه میــراث فرهنگــی نیاســر رجــوع شــد .ســپس کلیــه
اطاعــات بــا کمــک نگرشســنجی ،تعامــات میدانــی
بــا جامعهآمــاری ،تنظیــم پرســشنامههای کیفــی و
مصاحبــه بــا ذیمدخــان و پیــران ســاکن در محــدوده
( )Ramezanzadeh, 2015در حوزههــای کالبــدی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی مــورد تدقیــق قــرار
گرفــت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

مــزارع مســکون نیاســر؛ آثــار مــادی ،کیفــی و تاریخــی
هســتند و بــرای کشــف و معرفــی ،نیازمنــد تفســیر
میباشــند .ایــن تحقیــق بــه صــورت کاربــردی و بــا
رویکــرد تفســیرگرایی و راهبــرد تفســیری تاریخــی(Groat
 )& Wang, 2103بــه مــزارع مســکون تاریخــی نیاســر
نزدیــک شدهاســت .برایــن اســاس ســه قالــب اصلــی؛
مطالعــات میدانــی ،ســندپژوهی و مصاحبــه بــرای تحقیــق
در مــزارع نیاســر بــه کار گرفتــه شــد.
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کاشــان در دوره قاجــار دارای مــزارع و قــراء متعــددی
شــامل؛  7بــاب مزرعــه وقفــی 16 ،بــاب مــزارع حومه182 ،
بــاب مــزارع گرمســیری و 192بــاب مــزارع سردســیری
بــود( .)Zarabi, 1956:131نیاســر نیــز در گذشــته
قریــهای در رســتاق کاشــان بــود و جوشــقان ،القریتیــن،
هســانرود ،ســرفجه ،یجیرآبــاد و خمابــاد ،حیرنآبــاد،
ارمــک ،ســرود ،یحیــی ،موســیآباد ،از قــراء دیگــر کاشــان
بــه حســاب میآمدنــد(.)Qomi, 2006: 171
نیاســر و مــزارع آن در کتــاب تاریــخ قــم بخشــی از
رســتاق کاشــان قلمــداد میشــدند و در فاصلــه  2تــا
 15کیلومتــری از یکدیگــر در حومــه نیاســر بــه صــورت
ُگلــهای بــه تدریــج و در طــول ســالیان متمــادی شــکل
گرفتنــد و بــا یکدیگــر ارتبــاط اجتماعــی ،فرهنگــی و
اقتصــادی داشــتند.
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قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر

ویژگیهای مزارع مسکون تاریخی در نیاسر

دســاکر ،14پــاس ،مســاکن و عناصــر خدماتــي وابســته بــه
آن بــه دایــل اقتصــادی و دفاعــی در کنــار آب و زمیــن
شــکل گرفتــه باشــند تــا بــه اینترتیــب ســادهترین و
بیتکلفتریــن مجتمــع زیســتی بــراي پاســخگویي بــه
نیازهــای اولیــه حاکمــان ،مالــکان ،کشــاورزان و دامــداران
بــه وجــود بیایــد .ایــن نقــاط بــه وســعتهای مختلــف و
بــا فاصلههــای متفــاوت از یکدیگــر در پیرامــون نیاســر
بهمثابــه یــک منظومــه قرارگرفتــه و در پیوســتگي کامــل
و ارتبــاط بــا یکدیگــر بودهاند(تصویــر .)1

موقعیت

مطالعــات میدانــی در  28مزرعــه نیاســر بــا پیمایــش
میدانــی و تدقیــق بــر روی عکــس هــای هوایــی در قالــب
جــدول  ،1شــروع شــد .بررســیها نشــان داده اســت کــه
آب و مظهــر چشــمهها (کــه از ویژگیهــای محیطــي
منطقــه اســت) عامــل اصلــي مکانیابــی مــزارع کنونــي
از طــرف بومیــان و مالــکان هســتند و احتمــال مــیرود

Table 1. Residential farmteads identiied in the suburbs of Niasar
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Plan of the site

Figures

Historical era

Name of the
farmsteads

No.

Pahlavi

Deh-e Zirin

1

Safavid
Qajar
Pahlavi
Contemporary

Bala
Abbasabad

2

Qajar
Pahlavi
Contemporary

Baronagh

3

Qajar

Sanjade

4

Qajar
Pahlavi

Khanche

5

Phalavi

Salakh-e No

6

Qajar
Pahlavi

Nezamabad

7

Pahlavi

Salimabad

8

9
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No.

Name of the
farmsteads

Historical era

97

Hirmand
abad

Pahlavi

10
8

Adamabad
abad
Bala

Pending further
studies

11
9

Adamabad
Paeen

Qajar

10
12

abad
Pachenar

g further
Pahlavi

11
13

abad
Atabaki

Qajar
Pahlavi
Contemporary

14
12

Dook
nar

Qajar
Pahlavi

15
15
13

Hassanabad
ad

Pahlavi

16
16
16

Hosseinabad
bad
bad

Qajar

17
17
17
17

Heshe

Qajar

18
18
18
18
18

Khatoon

Qajar
Pahlavi
Contemporary

19
19
19
19
19
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Table 1. Residential farmteads identiied in the suburbs of Niasar
Plan of the site

Figures

Historical era

Name of the
farmsteads

No.

Qajar
Pahlavi
Contemporary

Surabad

14
19

Qajar

Langanad

20
15

Qajar

Soranj

21

bad

16

Pahlavi
Contemporary

Kosanj

Qajar
Contemporary

Khanke

Qajar

Nosrat abad

Qajar
Pahlavi

Sariche

Qajar
Pahlavi

Hosseinabad
Agha Rahmat

26

Qajar
Pahlavi

Hesamie

27

22

17

23
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18

19

25

20

شکل گیری

حضــور عناصــر کالبــدی در کنــار کشــتخوانها و
منابــع آبــی موجــب میشــد تــا مالــکان مزرعــه بــرای
زمــان طوانــی بتواننــد در کنــار زمینهایشــان بــا آرامــش
روزگار بگذراننــد و بدیــن ترتیــب گاهــی ایــن مــکان
تبدیــل بــه محــل زندگــی دائمــی میشــد و نــام "مزرعــه
164

24

مســکون" برخــود میگرفــت.
ســادهترین مزرعــه مســکون ترکیبــي از کشــتخوانها،
عناصــر کالبــدی ،کنــده 15و ســلخ( 16محــل تجمــع آب)
بــوده و متجملتریــن آنهــا عــاوه بــر عناصــر یادشــده
داراي دســاکر اربابــي و رعیتــی ،کوشــک ،درختــان
کهنســال ،حمــام ،طاحونــه ،مصنعــه و برجهــای دیدبانــي
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حسین راعی

Fig. 1. Ditribution of farmteads in Niasar suburbs

گونهشناســی مــزارع مســکون تاریخــی در کشــور
و بــه ویــژه در نیاســر بــا مطالعــه میدانــی و ســندپژوهی
در حــوزه جغرافیایــی نیاســر و حــوزه فرهنگــی کاشــان
توانســته اســت بــه دو گونــه ،صــورت یــا قالــب اصلــی
مــزارع مســکون تاریخــی دســت یابــد .بدیهــی اســت کــه
در آینــده بــا پیوســتن حوزههــای دیگــر جغرافیایــی بــه
بســتر پژوهــش میتــوان بــه اطاعــات کاملتــری دســت
یافــت .ایــن دو صــورت عبارتنــداز :دســاکر کشــتخوانی و
مجموعههــای کشــتخوانی.
الف) دساکر کشتخوانی
در ایــن گونــه از مــزارع "قلعههــا" محــور زندگــی و
رویدادهــا هســتند و کلیــه اضافــات ،لواحــق وعمــارات در
داخــل آنهــا شــکل میگرفــت .ایــن قــاع در ترکیــب
بــا زمینهایکشــاورزی کــه در مجــاورت و اغلــب
خــارج از آن قرارگرفتهانــد ،معــرف مزارعمســکون
هســتند و بــه دلیــل تعلــق بــه دورههایتاریخــی مختلــف
«مزارعمســکون تاریخــی» خوانــده میشــوند .ســکونت
بهصــورت دائــم و فصلــی در ایــن نــوع مــزارع وجــود
داشــته و شــکلگیری عناصــر مختلــف کالبــدی ذیــل در

“قلعــه” در گونــه مجموعههــای کشــتخوانی محــور
اصلــی نیســت بلکــه بــه دلیــل وجــود امنیــت نســبی در
برهــهای 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

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

صورتهای مزارع مسکون تاریخی

ب) مجموعههای کشتخوانی

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

بــا معمــاري ویــژه هســتند .گاه یــک مزرعــه مســکون
وســیعتردر نیاســر ماننــد؛ ســورآباد و بااعباسآبــاد
میتوانســت از لحــاظ خدماتی(حمــام ،آســیاب و مســجد)
چندیــن مزرعــه مســکون کوچــک ماننــد؛ دولتآبــاد،
اتابکــی یــا خاتــون را کــه شــاید در ایــام خاصــی از آنهــا
اســتفاده میشــد ،تحــت پوشــش قــرار دهــد .حضــور
ایــن عناصــر نیــز بــا توجــه بــه فاصلــه آنهــا بــا روســتاها،
نیازهــای موجــود و یــا جمعیــت مزرعهنشــینان ،جابجــا
شــده و تغییــر مییافــت.
17

آن امــکان ســکونت را بــرای گــروه رعیتهــا و مالــکان
فراهــم کــرده بود(تصویــر 2و .)3
 .1خانههای اربابی و رعیتی
 .2شاهکوچه
 .3طاحونه (آسیاب)
 .4مصنعه (آبانبار)
 .5حصار و برج و بارو
 .6مجموعه ورودی
 .7اسطبل ،انبار غله و...

آب و کشتخوان

بررســیهای میدانــی نشــان میدهــد کــه آب و
کشــتخوان دو عنصــر اصلــی مــزارع مســکون هســتند.
درواقــع حیــات و زندگــی در مــزارع بــه ایــن دو عنصــر
وابســته اســت .در ایــن مــزارع بــه دلیــل کمبــود آب،
اســتفاده از آن بــا قاعــده و در برخــي مــوارد بــا آییــن
ویــژهاي همــراه بــوده و اهالــي بــراي اســتفاده بهینــه از آب
بــا هدایــت آن بــه طــرف عناصــر انســان ســاختي ماننــد
مســجد (بــراي وضــو) ،خانــه باغهــا (بــراي تهیــه عرقیــات
گیاهــي) ،آســیاب (مایــه برکــت) ،حمــام (مایــه طهــارت)،
ســلخ (بــراي جمــعآوری و ذخیــره آب) و زمینهــای
کشــاورزي (بــراي آبیــاري) مناســبترین الگــوي اســتفاده
از آب قنــات و چشــمه را بــهکار میبردنــد(.)Raie, 2010
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Reservoir
Mill

Castle

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.
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دارای کشــتخوان ،بــاغ و درختــان کهنســال هســتند و
کمتــر از  10درصــد از مــزارع در معــرض نابــودی قــرار
دارنــد .هــر مزرعــهای کــه توانســته اســت آب موردنیــاز
زراعــت را تأمیــن کنــد از عناصــر طبیعــی باغــی و زراعــی
نیــز بهرهمنــد بــوده اســت.
اغلــب کشــتخوانها بــه گلســتان و برداشــت گل
محمــدی اختصــاص داشــت و زارعیــن و رعیتهایــی 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 کشــتخوانها نقــش بســزایی در
اقتصــاد مــزارع ایفــاء میکردنــد .اغلــب ،میــزان ارزش
مــادی و مالــی مــزارع را تعــداد و وســعت حضــور آب و
کشــتخوان در محــل تعییــن میکــرد و ممیــزی خــراج و
مالیــات نیــز بــا در نظرگرفتــن ایــن مشــخصات از مالــک
اخــذ میشــد.
ساختمایههای خدماتی و مذهبی
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از دیگــر ویژگــی شــاخص مــزارع ،وجــود وجــود
جمعیــت ثابــت در آن بودهاســت .ســاکنان قلعههــا
میبایســت در مقیــاس آن دوران از حضــور عناصــر
بهداشــتی از قبیــل؛ حمــام و آبانبــار و عناصــر خدماتــی
دیگــری ماننــد؛ بــرج دیدبانــی ،آســیاب و کنــده در مــزارع
بهر ه مند می شــد ند .

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

بــر اســاس جــدول شــماره  2کــه برپایــه مطالعــات
میدانــی در مــزارع یادشــده تهیــه شــده اســت90 ،درصــد
از مــزارع مطالعــه شــده دارای آب هســتند .منابــع آبــی را
چشــمهها ،برکههــا و مظهرقناتهــا تشــکیل میدهنــد
و بــه وســیله بندهــا ،آبراههــا ،کانالهــا و سِ ــلخها
مدیریــت شــده و بــرای بهــره بــرداری بــه مــزارع و باغــات
گســیل میشــوند .عــاوه بــرآن  82درصــد مــزارع مطالعــه
شــده بــه دلیــل وجــود منابــع آبــی مناســب و متعــدد
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مطالعــات پیــش رو نشــان میدهــد کــه ســاخت
مایههــای 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
کــه اغلــب مــزارع مســکون بــزرگ ماننــد؛ بااعباسآبــاد،
بارونــق ،اتابکــی ،خاتــون ،ســورآباد ،کوســنج ،تجــرگان
بــا توجــه بــه جمعیــت ثابــت و شــناور مســتقر در آن و
ماهیــت مذهبــی و دینــی جوامــع بومــی در دورههــای
تاریخــی اشارهشــده از نمازخانــه ،مســجد و حســینیه
نیــز برخــوردار بودهانــد .بســیاری از مزرعهنشــینان در
ایــام خــاص مذهبــی ماننــد؛ ماههــای محــرم و رمضــان از
مســاجد و حســینیههای یکدیگــر اســتفاده میکردنــد و
مــراودات فرهنگــی و مذهبــی داشــتند.
ایــن ویژگــی (همیــاری و مســاعدت) نــه تنهــا در
مســاجد و تکایــا بلکــه در داخــل کشــتخوانها نیــز وجــود
داشــت .عناصــری ماننــد؛ آبانبــار و حمــام نیــز در 14
درصــد از مــزارع مســکون مطالعــه شــده از ویرانــی در امان
ماندهانــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه یــک مزرعــه
مســکون درواقــع یــک مجتمــع زیســتی کوچــک ،مســتقل
و در برخــی مــوارد خودکفــاء بــوده اســت (تصاویــر  5و .)6
ســاختمایههای مســکونی (خانههــای اربابــی و
رعیتــی)

بســیاری از خانههــای اربابــی و رعیتــی واقــع در
مــزارع نیاســر توســط نگارنــده برداشــت و نقشــه بــرداری
شدهاســت .ایــن خانههــا بــا ســه الگــوی ذیــل در
بــازه زمانــی دوره قاجــار تــا اواخــر دوره پهلــوی دیــده
می شــو ند :
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Table 2. Presence of service, defense, residential and religious elements in Niasar hitorical farmteads

Physical elements

Cultivator / Garden /
Old Trees

Stumps

Reservoir

Watch Tower

Water/Well/Fountain/
Qanat

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*

 .1الگــوی خانهباغ (تصاویر  8 ،7و )9
 .2الگوی چهاربخشی (تصویر )10
 .3الگوی خانهقلعه (تصویر )11
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه نظــام اجتماعــی و
فرهنگــی ویــژهای در خانههــای اربابــی و رعیتــی مــزارع
حاکــم بــوده اســت .ایــن موضــوع را (Talib &Anbari,
 ،)2008در کتــاب «جامعــه شناســی روســتایی»،
( )Sainejad, 1989در کتــاب «بنــه» و (Hekmat
 )Yaghmaei, 1990در کتــاب «بــر ســاحل کویــر نمــک»
تشــریح کرده اند .18
حضــور خانههــای اعیانــی و قلعههــای اربابــی در
برخــی مــزارع مؤیــد ایــن اســت کــه ایــن مکانهــا
در مــوارد خــاص متعلــق بــه افــراد متمولــی بــود کــه
در کنــار تولیــد محصــول بــه تفــرج نیــز میپرداختنــد
و عاقــه داشــتند در مقیــاس آن دوران از امکانــات
رفاهــی مناســبی نیــز بهرهمنــد شــوند .بــه عنــوان نمونــه
میتــوان از ســاخت خانهاربابــی معــروف بــه پانــزدهدری
توســط میرزاحســینقلیخان اربــاب مزرعــه ســورآباد

*

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*

( تصویــر )9و همچنیــن خانههــای اربابــی اعتمــادی و
اســامی در مزرعــه بــاا عباسآبــاد نیاســر(تصویر)6
نــام بــرد .خانههــای اربابــی در مــزارع مســکون نیاســر
دارای معمــاری وزینتــری هســتند و غالبــاً بــا ســه
الگــوی یادشــده ســاخته شــده و دارای تزئینــات ویــژه
هســتند امــا خانههــای رعیتــی ،بســیار ســاده از جنــس
خشــت و گل و حقیرانــه ساختهشــدهاند و پــاس نامیــده
میشــوند( .)Etemad-ol-Saltaneh, 1989خانــه باغهــا
بهطــور معمــول در دو طبقــه بــا مصالــح خشــتی و آجــری
در کنــار مظهــر آب و کشــتخوان دیــده میشــوند .ایــن
خانههــا اربابنشــین بــوده و بــه محــل زندگــی مالــک و
خانــواده آن در مواقعــی از ســال اختصــاص داشــت.
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*
*
*
*

*
*

*
*

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Feudal Texture

*
*
*
*
*

Mosque/Sanctuary

*

*

Bath

*
*

Deh-e Zirin
Bala Abbas Abbad
Baronagh
Sanjadeh
Khoncheh
Salakh-e No
Nezamabad
Salimabad
Hirmand
Adamabad-e Bala
Adamabad-e Paieen
Pachenar
Atabaki
Dook
Hassanabad
Hosseinabad
Hashe
Khatoon
Surabad
Langan
Saranj
Kusanj
Khanke
Nusratabad
Sariche
Hosseinabad Agha Rahmat
Hesamieh
Tajargan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mill

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Name of farmsteads

No.

عــاوه بــر خانــه باغهــاي قاجاري،کوشــکهای
چهاربخشــی نیــز در دوره پهلــوی جایــگاه ویــژهای در
شــکل خانههــای اربابــی نیاســر پیــدا میکنند(تصویــر .)10
در ایــن الگــو از عناصــری ماننــد؛ آب ،پوشــشگیاهی،
حــوض و آبراهههــا اســتفاده ویــژهای میشــود .ویژگــی
شــاخص کوشــکهای پهلــوی اســتفاده از شــکل
چهاربخشــی و صلیبــی در نقشــه خانههــا و تزیینــات و
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رفهــای آجــری در بدنههاســت .هماکنــون بســیاری از
کوشــکهای قاجــاری و پهلــوی بــه محلــی بــرای گــذران
اوقــات فراغــت مالــکان تبدیلشــده و بهصــورت فصلــی
در ایامــی کــه منطقــه دارای آبوهــوای مناســب اســت
مورداســتفاده قــرار میگیــرد و برخــی از آنهــا توســط
کشــاورزان محلــی اداره شــده و بــه محلــی بــرای تولیــد
محصــوات کشــاورزی تبدیلشــده اســت.
عــاوه بــر دو الگــوی اشارهشــده؛ خانهقلعــه
(خانههــای واقــع در قلعههــای اربابــی و رعیتــی) نیــز بــه

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

قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر

دو صــورت اربابــی و رعیتــی در مــزارع نیاســر وجــود دارد
(تصویــر  .)11قلعههــاي رعیتــي دارای معمــاری درخــوری
نیســتند ،مقصــود از ایجــاد چنیــن قلعههایــی گــردآوری
نیــروی کار در قالــب کشــاورز ،زارع و رعیــت بــرای تولیــد
کشــاورزی بودهاســت .بنابرایــن شــأن معمــاری قــاع
رعیتــی در مقیــاس ســرپناه باقــی میمانــد.
ایــن کیفیــت در نوشــتههای بســیاری از کســانی کــه در
دوره قاجــار از طــرف ناصرالدیــن شــاه بــه بخشهــای مختلــف
کشــور بــرای تهیــه گــزارش گســیل میشــدند ،وجــود دارد:

Fig. 7. Map of an entrance of a Qajar garden house in
Atabaki farmtead
.

Castle

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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Eslami Manor

Castle
Castle

E’temadi
house

Eslami Manor

Reservoir
E’temadi
house

Castle and coexitence
Fig. 6. Map of Bala Abbas Farmtead,
of elements such as; Reservoir, Manor houses and
catles, well and old trees

.
Fig. 8. View of a manor on Hirmand farmtead
mstead

Reservoir

Fig. 9. Map of 15- doors manor in Sorabad farmtead
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Fig. 10. 3D plan and section of Aryanpur manor in the Khatoon farmtead, Niasar

«در تمــام ایــن قلعههــا ،بــه وضــع رعیتــی بــه خیــال
خــود بــرج و بــاره هــم بــرای آنهــا ســاختهاند لیکــن
نظــم و ترتیبــی نــدارد و بــه هیــچ قاعــده و هندســه
درســت نمیآیــد و پــارهای هــم خردهرعیــت متفرقــه در
ایــن حولوحــوش کتــوک بــرای خودشــان ســاختهاند»
(.)Farmanfarma, 2004:181

مــزارع مســکون براســاس نــوع منافــع و ذینفعــان
اقتصــادی مالکیتهــای 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 میگرفتنــد و مالــک مزرعــه
میبایســت بــر اســاس نــوع واگــذاری خــراج دیوانــی و یــا
لشــکری بپــردازد یــا بــا توجــه بــه نــوع خدمــات ،معــاف از
خــراج شــناخته میشــد .برخــی دیگــر نیــز دارای نظــام
مالکیــت «شــخصی یــا خصوصــی» در قالــب «اربابــی» و
«رعیتــی» بودنــد کــه از خالصجــات شــاهی منفصــل شــده
و گاه بــا نظــام بهرهبــرداری «وقــف» آمیختهبــوده و
ناگزیــر بــه پرداخــت خــراج و مالیــات دیوانــی میشــدند.
اســناد تاریخــی نشــان میدهــد کــه نــوع مالکیــت

میتوانســت در رونــق و نابــودی مــزارع نقــش داشــته
باشــد.
ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ویژگیهای مالکیتی و بهرهبرداری

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

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

در ایــن قلعههــا بــه هــر خانــواده  1یــا  2اتــاق
میرســید و یــک چشــمه توالــت نیــز بــرای تعــدادی از
خانوادههــا بهطــور عمومــی وجــود داشــت .مردههــا را
در قلعــه میشســتند و بــرای نگهــداری دام و طیــور نیــز
از اتــاق جانبــی محــل زندگــی خــود اســتفاده میکردنــد.
امــا قــاع اربابــی کــه بــه طورمعمــول دارای ســاختمایه
کاملتــری بــود بهتدریــج و بــا توجــه بــه نیــاز مالــکان
و میــزان جمعیــت آنــان شــکل میگرفــت .در داخــل
ایــن قــاع ،کوشــک و خانــه اربابــی ســاخته میشــد و
یــا گاهــی اربــاب ،مباشــر و یــا کدخــدا اتاقــی مناســب و
در شــأن را بــرای ســکونت خویــش انتخــاب میکــرد و
چنــد صباحــی را بــه ویــژه در فصــل برداشــت محصــوات
در قلعــه اربابــی میگذراند.بنابرایــن موضوعاتــی از قبیــل؛
موقعیــت مــزارع ،مکانیابــی ،نظامدفاعــی ،عناصروابســته
و الگــوی خانههــای واقــع در آنهــا مؤیــد ایناســت کــه
هــر مزرعــه بــا توجــه بــه شــرایط مختلــف زمینــهای،
بخشــی از ســاختمایههای مســکونی ،مذهبــی ،خدماتــی
و دفاعــی را براســاس نظــم ویــژهای در خــود جــای داده
اســت.

ســکونت و وجــود جمعیــت ثابــت نیــز از شــاخصههای
مهــم و یکــی از وجــوه تمایــز مــزارع مســکون بــا مــزارع
غیرمســکون محســوب میشــد .جمعیــت موجــود در
مــزارع مســکون بهصــورت شــناور ،ثابــت و گاهــی میزبــان
بــه  5تــا بیــش از  500نفــر در قالــب  2تــا بیــش
از  200خانــوار میرســید .تعــداد افــراد خانــواده بــه
طــور تقریبــی از 6تــا  7نفــر تجــاوز نمیکــرده و اغلــب
بــا یکدیگــر رابطــه قــوم و خویشــی داشــته و وصلــت
میکردنــد( )Qajar, N. D. S, 1975:186و (Tavangar
.)Marvati, 2015
رعیتهــا ،زارعیــن ،اربابــان و مالکیــن ،تیــولدارن و
مقطعیــن ،محصــان و ضابطیــن ،مســاحان و داروغــگان،
شــبانان و کشــاورزان ،ســاخلوها و نگهبانــان ،کدخــدا و
دشــتبان ،حمامــی و آســیابان و خوشنشــینان بخشــی
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از هــرم اجتماعــی بودنــد کــه در کنــار یکدیگــر امــورات
مــزارع مســکون را پیــش میبردنــد .مســئولیت مــزارع
مســکون اربابــی بــا مالــک بــوده امــا زیرنظــر کدخــدا یــا
ریشســفید مســتقر درمزرعــه مســکون اداره میشــد.
اربــاب مزرعــه مالــک انســانها و احشــام داخــل مزرعــه
بــود و در گاهیاوقــات کلیــت مزرعــه بــا ســاکنین آن
بــه شــخص دیگــری فروختــه یــا واگــذار میشــد .عــاوه
بــر مالــک ،هــر مزرعــه دارای ضابــط و محصــل نیــز
بــود کــه بــه امــور مالــی و دیوانــی سروســامان مــیداد
( .) Lambton, 1966براســاس اســناد اشارهشــده در
دوره قاجــار و پــسازآن مالکیــن در نزدیکتریــن شــهر
نســبت بــه مــزارع تحــت تملــک و یــا در مــواردی در
روســتاهای بــزرگ دارای عمارتهایــی بودنــد .محــل
اســتقرار و پایــگاه مالــک حتــی اگــر خــود وی در شــهر
دیگــری بــه ســر میبــرد بهطورمعمــول در نزدیکتریــن
محــل قــرار داشــت(.)Talib & Anbari, 2008:159
درهرصــورت بــا ســاخت چندیــن قلعــه رعیتــی واحدهــای
تولیــد کشــاورزی مختلفــی را مدیریــت میکردنــد و در
برخــی مواقــع نیــز بــه دلیــل ازدیــاد مــزارع ،آنهــا را
اجــاره داده یــا بــه مباشــر میســپردند و حــق اربابــی و
رعیتــی میســتاندند.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ویژگیهای اقتصادی و معیشتی

اهالــی مــزارع اغلــب بــرای گــذران زندگــی بــه
ســه فعالیــت اصلــی؛ کشــاورزی ،دامــداری ،تولیــد
صنایعدســتی ،قالیبافــی و بافندگــی منســوجات مشــغول
بودنــد .هــر مزرعــه بــه طورتقریبــی خودکفــاء بــوده و از
لحــاظ فرهنگــی و اجتماعــی ارتبــاط متقابلــی بــا روســتاها
و شــهرهای اطــراف داشــت .آدمیانــی کــه در ایــن مــکان
بــه فعالیــت میپرداختنــد گاه در قالــب نظــام خانــواده و
خویشــاوندی دارای ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگــر بــوده
و گاه ســاکنین چندیــن مزرعــه کــه دارای مالــک واحــدی
بودنــد در یــک قلعــه و مزرعــه زندگــی میکردنــد
و تنهــا جهــت رفــع نیازهــای مــادی از مزارعشــان دور
میشــدند(.)Tavangar Marvati, 2015: 271
نحــوه اخــذ مالیــات ،خــراج و تحصیــل درآمــد نیــز بــا
توجــه بــه نــوع مالکیــت یــا بهرهبــرداری متفــاوت بــود و
عوایــد و مالیاتهایــی کــه توســط مالکیــن یــا تیــولداران
از زارعیــن اخــذ میشــد در برهــهای از زمــان بــه بیــش
از صــد نــوع میرســید(Talib & Anbari, 2008:
 .)151قمــی در کتــاب تاریــخ قــم توضیــح میدهــد کــه
بــر رســاتیق (دیــه و مــزارع) خــراج بســته میشــد و
برخــی از مــزارع کــه دارای خــاک حاصلخیــز نبــوده یــا
جدیدالنســق بــوده و یــا منابــع آبــی اندکــی داشــتهاند
از مالیــات معــاف بودهانــد و یــا مالیــات اندکــی
میپرداختهانــد(.)Qomi, 2006: 181
بــه هــر روی ،اخــذ مالیــات و تأمیــن درآمــد از ایــن
محــل بــه مهمتریــن وجــه از نظــام اقتصــادی مــزارع
تبدیــل شــده بــود چراکــه گــروه بزرگــی از مالــکان و
حاکمــان از ایــن محــل بــه ثروتهــای انبــوه و همچنیــن
شــئون اجتماعــی و فرهنگــی مناســبی میرســیدهاند.
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تحلیل یافتهها

یافتههــا نشــان داده اســت کــه علــت شــکلگیری،
نضــج و تــداوم مــزارع تــا دوره پهلــوی دوم عــاوه بــر
متغیرهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ،ویژگیهایــی
بــوده اســت کــه بهتدریــج در آنهــا رشــد کــرده و
بنیــان مــزارع را شــکل داده اســت .ایــن ویژگیهــا در
طــول زمــان بــه عنــوان "ظرفیتهــای ذاتــی" در وجــوه
گوناگــون مــزارع مطــرح بودنــد:
الف) ظرفیتهای ذاتی در:
 .1موقعیت و شکلگیری
 .2صورتها و گونهها
 .3آب و کشتخوان

قابلیتهای کالبدی
مزارع نیاسر

 .4عناصر کالبدی
ب) ظرفیتهای ذاتی در:
 .1مالکیت و بهرهبرداری
 .2اجتماع و جمعیت
 .3اقتصاد و معیشت

قابلیتهای کارکردی
مزارع نیاسر

ظرفیتهــای اشــاره شــده در صــورت اســتفاده و
کاربســت در مزرعــه ،تبدیــل بــه "قابلیــت" میشــدند و
میتوانســتند صــورت و ابعــاد مختلــف مزرعــه را حفــظ
کننــد و بهطــور مســتقیم بــر حفاظــت و مانــدگاری مــزارع
مؤثــر باشــند .ایــن قابلیتهــا بــه دلیــل اینکــه در درون
یــک "کل یکپارچــه" ماننــد؛ مزرعــه در طــول ســالیان
متمــادی مســتتر بودهانــد بــا عنــوان " قابلیتهــای
پنهــان" بــا دســتهبندی ذیــل نامگــذاری شــدهاند:
الف) قابلیتهای پنهان کارکردی
ب) قابلیتهای پنهان کالبدی
قابلیتهــای معرفــی شــده توســط "مجموعــه نظامهــا"
نیــارش میشــوند .ایــن نظامهــای شــناخته شــده و
بهطــور احتمــال نظامهایــی کــه بــا مطالعــات وســیعتر
هویــدا خواهنــد شــد ،بدنههــای اصلــی و ســاختار یــک
مزرعــه مســکون را تشــکیل میدهنــد و روابــط اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی را در ظــرف معمــاری و کالبــدی آن
شــکل میبخشــند.
مجموعه نظامها

الف) نظام کالبدی و معماری
قابلیتهــای کالبــدی مــزارع مســکون دارای
زیرمجموعــهای بــه نــام نظــام کالبــدی و معمــاری اســت.
در ایــن نظــام ظــرف مــزارع مــورد بررســی قــرار میگیــرد
و جغرافیــای شــکلگیری ،بســتر مکانــی آن و عناصــر
تشــکیلدهنده مــورد واکاوی قــرار میگیرنــد.
ب) نظامهــای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ایــن نظــام شــامل دو نظــم «اقتصــادی و بهرهبــرداری»
و «اجتماعــی و فرهنگــی» اســت و موضوعاتــی چــون؛
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حسین راعی

Features of historical farmsteads

Physical capabilities

Architectural and
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 Pattern and structure
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 Materials and details
 Repair and
maintenance
 Infrastructure

Functional capabilities

Exploitation and
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 Type and size of
activity
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 Type and size of
products
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Cultural and Social
System
 Type and size of
population
 Activity of industries
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occurrences
 Traditions and customs
 Costumes and clothing
 Religion and language
 Arts and crafts

Fig. 12. Hidden properties of hitorical farmteads of Niasar

نــوع محصــوات زراعــی و باغــی ،نــوع دام ،نــوع مالکیــت،
کارکنــان ،کارگــران و رعیتهــا ،نــام طایفــه ،نــوع دیــن،
مذهــب ،آداب ،رســوم و ســنن جــاری و امثــال آن در ذیــل
آن قــرار میگیــرد.

مــزارع مســکون از همکنــاری تودههــای کالبــدی
بــا کشــتخوان و آب در پاســخ بــه نیازهــای اقتصــادی و
امنیتــی حاکمــان ،اربابــان ،رعیتهــا و ســایر ذینفعــان
بــه وجــود آمــده اســت .ایــن مجتمعهــای زیســتی در
طــول تاریــخ بــه تکامــل رســیده وبــا دو صــورت؛ قــاع
کشــتخوانی و مجموعههــای کشــتخوانی در اقصینقــاط
کشــور بــه ویــژه نیاسرکاشــان دیــده شدهاســت .علــت
شــکلگیری ،نضــج و تــداوم آنهــا تــا دوره پهلــویدوم
عــاوه بــر متغیرهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی
ویژگیهایــی بــوده اســت کــه بهتدریــج در آنهــا رشــد
کــرده و بنیــان مــزارع را تشــکیل دادهاســت.
ایــن ویژگیهــا براســاس مطالعــات میدانــی ،مصاحبــه
و ســندپژوهی در دو قابلیــت؛ کارکــردی و کالبدی شــناخته
شــدهاند .قابلیتهــای کارکــردی شــامل؛ نظامهــای
اقتصــادی و بهرهبــرداری ،اجتماعــی و فرهنگــی میشــود
و قابلیتهــای کالبــدی بــه نظامهــای جغرافیایــی،
معمــاری ،و نگهــداری میپــردازد و ممکــن اســت بــا
وســیعتر شــدن دامنــه پژوهــش نظامهــای دیگــری نیــز
شناســایی و ارائــه شــوند.

 .1پژوهــش و تحقیــق بــر روی مفاهیــم مزارع مســکون
تاریخــی بــه عنــوان؛ بســتههای فرهنگــی و اقتصــادی
درونزا مفیــد اســت .براســاس محتــوی ارائــه شــده در
بخــش قابلیتهــای کارکــردی ،مــزارع در گذشــته
دارای نظامهــای دیوانــی و مالــی ویــژهای بودهانــد و
تحــت مقاطعــه ،ســیورغال و تیــول قــرار میگرفتنــد و
یــا چندیــن نــوع مالیــات از آنهــا اخــذ میشــد .عــاوه
بــر آن حکومــت مرکــزی بــا ســتاندن مالیــات از مــزارع
بــه امــور دیوانــی ســامان مــیداد و بــه نوعــی مــزارع بــه
یــک بنــگاه معیشــتی و اقتصــادی تبدیــل شــده بودنــد.
بنابرایــن میتوانــد محتــوی علمــی مناســبی بــرای
دانشــگاهها و پژوهشــگاهها بــا توجــه بــه مباحثــی چــون
توســعه درونزا و اقتصــاد مقاومتــی باشــد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

نتیجهگیری

بدیهــی اســت بررســی توپوگرافــی تاریخــی و معمــاری
منطقــه بــدون در نظرگرفتــن مــزارع کامــل نبــوده و ازم
اســت مــوارد ذیــل بــرای معرفــی آنهــا پهنــه فرهنگــی
نیاسرکاشــان در نظــر گرفتــه شــود:

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

مــوارد یادشــده بخشــی از قابلیتهــای مــزارع مســکون
نیاســر بــوده اســت کــه بــه اختصــار بیــان شــده اســت.
تصویــر  ،12قابلیتهــای کارکــردی و کالبــدی مــزارع
مســکون تاریخــی و نظامهــای زیرمجموعــه آن را نشــان
میدهــد .هــر یــک از قابلیتهــای ارائهشــده در واقــع
ویژگیهــای پنهانــی هســتند کــه در مــزارع تاریخــی
نیاســر وجــود داشــتند و برخــی از آنهــا توانســتند بقــاء
مــزارع را تاکنــون تضمیــن کننــد .هماکنــون برخــی
از قابلیتهــای اشــاره شــده کشــف شــده و در حــال
بازخوانــی هســتند.

یافتههــای پیشگفتــه بــه عنــوان قابلیتهــای
پنهــان و مســتتر در مــزارع مســکون وجــود داشــته و
قابــل دســتیابی و بازخوانــی هســتند .تصویــر  ،12صــورت
بازخوانــی شــده آنهــا را نشــان میدهــد و مبیــن
همپوشــانی قابلیتهــا بــرای شــکلگیری و ادامــه حیــات
مــزارع اســت .آنهــا چهارچــوب اصلــی شــکلگیری یــک
مزرعــه مســکون را تشــکیل میدهنــد و روابــط اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی را در ظــرف معمــاری و کالبــدی آن
شــکل میبخشــند .بنابرایــن مزارعمســکون در قامــت
مجتمعهــای زیســتی کوچکتــر از قریــه و بــه عنــوان
بســتههای اقتصــادی پایــدار در بخشهایــی از تاریــخ
ایــران همــواره در اقتصــاد ،امنیــت و سیاســت تأثیرگــذار
بودنــد.

 .2شناســایی و ثبــت کلیــه عناصــر مزرعــه در قالــب
یــک مجتمــع زیســتی یــا بافــت تاریخــی مســتقل بــا
عنــوان « مزرعــه مســکون» در فهرســت آثــار ملــی
میتوانــد بــه حفاظــت از قابلیتهــای پنهــان در آنهــا
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کمــک کنــد .19ایــن آثــار هماکنــون در بســیاری از
ســازمانهای متولــی ،ناشــناخته هســتند و بــه نامهایــی
چــون؛ قلعــه ،خانــه اربابــی و ،...ثبــت شــدهاند .بنابرایــن
پیشــنهاد میشــود عناصــر موجــود در ایــن مــزارع نــه
بهصــورت منفــرد وجداگانــه بلکــه در قالــب یــک کل
منســجم بــه نــام؛ «مزرعــه تاریخــی» و یــک عرصــه و
حریــم مشــخص بســان؛ یــک بافــت و مجتمــع زیســتی بــه
ثبــت در فهرســت آثــار ملــی برســند و در آینــده در جهــت
ثبــت جهانــی آنهــا کوشــشهای ازم بــه عمــل آیــد.
 .3ایجــاد تعــادل پویــا در مــزارع مســکون تاریخــی و
حریــم بافصــل آن ازمــه پایــداری قابلیتهــای پنهــان
اســت .رعایــت ضوابــط حفاظــت کالبــدی در کنــار اعطــای
کاربــری همخــوان بــا محیــط و کاربــری گذشــته ،راهــی
در جهــت حفاظــت از ایــن چشماندازهاســت .عــاوه بــرآن
ایجــاد ســرزندگی و تبدیــل آنهــا بــه «محوطههــای
زندگــی» بــه جــای محوطههــای تاریخــی مطلــق ،قدمــی
اســتوار در نیــل بــه پایــداری مــزارع اســت .مناســبترین
شــیوه احیــاء مزرعــه ،اعطــای کاربــری گذشــته بــه آن بــا
در نظرگرفتــن شــرایط و مقــدورات اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی زمــان حــال اســت .بســیاری از مالــکان
میتواننــد بــا فعالکــردن صنایــع تولیــدی وابســته بــه
مــزارع در قالــب بســتههای اقتصــادی و فرهنگــی ،دوبــاره
بــه احیــاء آنهــا بیاندیشــند.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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پی نوشت

" .1قابلیتهــای پنهــان" ظرفیتهــای ذاتــی مــزارع تاریخــی در نظامهــای
مختلــف هســتند کــه باعــث پایــداری آنهــا در دورههــای تاریخــی شــدهاند.
ایــن قابلیتهــا میبایســت بــه تدریــج و برپایــه مطالعــات علمــی ،بازخوانــی
و معرفــی شــوند .تحقیــق پیــش رو کــه محصــول بخشــی از مطالعــات از ســال
 4831تاکنــون اســت ،بــه دو قابلیــت کارکــردی و کالبــدی و نظامهــای
وابســته بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت و بــه دلیــل اینکــه برخــی از قابلیتهــا
هنــوز مســتتر بــوده و درک آنهــا نیازمنــد تحقیــق و مکاشــفه اســت؛ عنــوان
"قابلیتهــای پنهــان" بــرای آنهــا انتخــاب شــده و امیــد اســت در آینــده
واژگان مناســبتری براســاس تحقیقــات گســتردهتر و کاملتــر در اختیــار
گــروه تحقیــق قــرار گیــرد.
 .2مقصــود ،پژوهشهایــی ماننــد؛ شناســایی و ثبــث آثــار تاریخــی نیاســر،
برداشــت و مستندســازی  50اثــر تاریخــی نیاســر ،بررســی ســنگمزارهای
تاریخــی نیاســر ،مستندســازی بافــت تاریخــی نیاســر ،بررســی و پیمایــش
باستانشــناختی نیاســر و امثــال آن اســت کــه از ســالهای  1384-1388در
پایــگاه میــراث فرهنگــی نیاســر و در دورهای کــه نویســنده مقالــه ،در ایــن
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
 .3نیاســر در اســتان اصفهان ،شهرستان کاشان و بخش نیاسر قراردارد.
 .4معیارهــای ارزشگــذاری منطبــق بــا تصویــر  12و براســاس دارابــودن
قابلیتهــای کارکــردی و کالبــدی و مجموعــه نظامهــای اشــاره شــده در
ایــن تصویــر تعییــن شدهاســت.
 .5ظلالسـلطان ،در سـفرنامهاش دربـاره ویرانی خالصجات و مـزارع ،توضیحات
مبسوطی دارد(.)Zol-e-Sultan, 1989: 683
« .6عبدالحسین سپنتا» در کتاب «تاریخچه اوقاف اصفهان» ،درباره نابودی
گسترده مزارع در دوره قاجار مطالب ارزشمندی مینویسد(Sepanta, 1967:
.)397
 .7مزرعــه ای کــه در محــدوده روســتا یــا شــهر واقــع نباشــد وســرجمع
روســتا محســوب نگــردد.
 .8مزرعه ای که جزو جمعی یک روســتا و شــهر باشد.
 .9به مجموعه چندین آبادی قصبات گفته میشــود.
 .10همان روســتای زمان حال است.
 .11زمینــی را به تیول دادن
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 .12تیــول عبــارت بــود از اعطــای زمیــن خالصــه بهجــای حقــوق و مواجــب
بــه ســرکردگان و حاکمــان مناطــق.
 .13همان تیول اســت که مالیات نداشت و دائمی بود.
 .14بخشــش زمیــن کشــاورزی یــا مزرعــه و آب بــه صاحــب منصبــی از طــرف
حاکــم و شــاه
 .15دســکره؛ قریــه و صومعــه و زمیــن مســطح ،خانههــای عجــم کــه در آن
شــراب و ماهــی باشــد و خانــهای کــه در اطــراف آن خانههــا قرارگرفتــه
اســت .جمــع آن دساکراســت(.)Dehgan, 2010: 199
( kande .16آغــل گوســفندان کــه در دل کــوه ،تپــه و امثــال آن بســان
تونلــی توســط مــردم منطقــه ساختهشــده اســت).
17. Selkh
 .18ایــن مزرعــه دارای  4قلعــه اربابــی و رعیتــی بهنامهــای قلعــه ســرکیها،
قلعــه حاجــی ،قلعــه بیــخ و قلعــه کوچــک ،آبانبــار ،مســجد و چنــد خانــه
مســکونی اســت.
19. Soorabad
 .20عــاوه بــرآن ،نمونههــای بســیار مناســبی از مــزارع مســکون در
سایرکشــورها بــه نــام ( )Farmtead & manor houseوجــود دارد کــه
دارای نظــام کشــاورزی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،معمــاری و دفاعــی ویــژهای
هســتند و میتواننــد در مطالعــات تطبیقــی مورداســتفاده قــرار گیرنــد.
دراینباره نک:
;)Koeppel ,2006; Freeman ,2010; Edvards and Lake ,2010
;University of Sheield ,2010; English Heritage ,2012
comber & Lim ,2006(.
 .21هــم اکنــون تعــدادی از مــزارع مســکون قــم توســط نویســنده مقالــه
در حــال ثبــت در فهرســت آثــار ملــی و تعییــن حریــم در معاونــت میــراث
فرهنگــی  ،وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اســت.

تشکر و قدردانی

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن
پژوهــش هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود
نداشــته اســت.

تاییدیههای اخاقی

نویســندگان متعهــد میشــوند کــه کلیــۀ اصــول
اخاقــی انتشــار اثــر علمــی را براســاس اصــول اخاقــی
 COPEرعایــت کردهانــد و در صــورت احــراز هــر یــک از
مــوارد تخطــی از اصــول اخاقــی ،حتــی پــس از انتشــار
مقالــه ،حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه
می دهنــد.

منابع مالی /حمایتها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــته و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد.

157-174  صفحات/1  شماره. 12  دوره. 1400 بهار و تابستان

حسین راعی

References
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

173

----------. )2011(. Scouting towers, novel
elements of the defense sytem in the suburbs of
Niasar, Kashan. Scientiic and Research Journal
of Retoration of Hitorical Works and Textures,
Isfahan University of Arts, 2 (4), 47-65.
----------. )2012(.Conservation Guidance note
The Conservation of Hitoric Farm building.
----------. )2012(.Living Building in a Living
Landscape: Finding a future for Traditional Farm
Building.
----------. )2013(.The face of the tree of life on
the gravetones of Niasar. Half-Quarterly Journal
of Design and Symbol, Faculty of Architecture
and Urban Planning, University of Science and
Technology, (5) 5, 55-72
-----------. )2017(. In search of residential
mansions in Niasar. Proceedings of the
Conference on Hitorical Gardens, Kashan
University.
230-251.
A’azam Waqi, S. H. (1995). Natanz cultural
heritage, hitorical monuments, cutoms,
traditions and hitory. Vol. 1, Tehran: Scientiic
and Cultural Publishing Company.
Abu-Nasr Heravi, Q. B. Y. )1967(. Ershad alZara’a, (M. Moshiri, Trans.), Tehran: Tehran
University Press.
Afzal Al-Molk, GH. H. )1981(. Travelogue of
Khorasan and Kerman. (GH. A. Roshani) Tehran:
Toos Publications
Al-Hamdani, R. D. F. )1977(. Rabe-e Rashidi
deed of endowment. )M. Minavi & I. Afshar(.
National Organization for the Protection of
Antiquities of Iran.
Ameri Siahooi, H. R. )2009(. French old
rural architecture. Tehran: Kavosh Pardaz
Publications.
Comber, L and C. Lim (2006). Farmtourism: A
Premliminary tudy of participant’s Epectation
and Perceptions of Farmtours.
Dehgan, I. (2010). Deskere (Village). Quarterly
Journal of Treasures of Documents. Third ed.,
199-202
Documentation Center of the Cultural Heritage
and Tourism Base of the Hitoric City of Niasar,
2005-2008.
Edvards, Bob and Jermy Lake (2010). “Wet
midlands farmteads and Landscapes Project”,
in: summary Report, Advantage Wetmidlands
and English Heritage.
English Heritage )2012(.The conservation of
Traditional Farm buildings: Aguide to good
practice.
Etemad-ol-Saltaneh, M. H. K. )1989(. Meraa’t
al-Baladan, )A. Navai & M. H. Mohaddes(.
Tehran: Tehran University Press.
Falahat, M. S., & Talebian, M. H. )2006(.
Cultural landscapes. Shiraz: Persepolis World
Heritage Site.
Farmanfarma, A. H. M. (2004). Kerman and
Baluchetan travelogue letter. (I. Afshar). Tehran:

Asatir Publications.
19. Freeman, Chantal (2010). “Wet midlands
farmteads and Landscapes Project”, in:
summary Report, English Heritage.
20. Groat, L. & Wang, D. )2103(. Methods of
research in architecture )A. Einifar, Trans.(. 7th
edition, Tehran: Tehran University Press.
21. Hassanabadi, A. )2007(. Reviewing the
documents of Soyurghal in the Safavid period
(review of the documents of Severghal in Atan
Quds Razavi Documentation Center(. Quarterly
Journal of Treasures of Documents. (67).
22. Hekmat Yaghmaei, A. K. (1990). On coat of salt
desert. Tehran: Toos Publications.
23. Hosseini-Yazdi, S. R. D. (1962). Jame al-Kheirat.
Eforts, (I. Afshar & M. T. Daneshpajooh).
Tehran: Farhang Iran Zamin Publications.
24. Interview with Mr. Ramezanzadeh, 2015.
25. Kalantar-Zarabi, A. R. (1956). Hitory of Kashan,
(I. Afshar). Tehran: Amirkabir Publications.
26. Koeppel, Chritopher (2006). “The Archeology
of Agriculture, culture, and Economy in indiana’s
Hitory”, in: Farmtead Archeology.
27. Lambton, A.K.S. )1966(. Owner and farmer in
Iran (M. Amiri, Trans.). Tehran: Book Translation
and Publishing Company.
28. Mokramifar, A., and colleagues. )2006(.
reviewing the seals of the Qajar era in Birjand.
Tehran: Publications of the Cultural Heritage
Organization of the country.
29. Qajar, N. D. S. (1975). Travelogue of Nasir alDin Shah Qajar in Khorasan. (I. Afshar). Tehran:
Farhang Iran Zamin Publications.
30. Qomi, H. B. A. M. (2006). Hitory of Qom, (S. J.
Tehrani(. Zaer Publications.
31. Raie, H. )2010(. An Introduction to farm
architecture in Iran. National Heritage Magazine.
Deputy of Cultural Heritage, Organization of
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, 1
(4), 116-121
32. Raie, H., & Beheshti, S. M. (2016). Hitoric
residential farms in Iran; From the beginning
to the Safavid period. Journal of Scientiic and
Promotional Journal, Cultural Heritage and
Tourism Research Intitute, (74), 22-1.
33. Raie, H., Mohammad-Moradi, A., & SalehiKakhaki, A. (2016). Introduction to hitorical
residential farms in Yazd. Research in Islamic
Architecture, University of Science and
Technology, 4 (4), 1-19.
34. Sainejad, J. (1989). Traditional agricultural
sytems in Iran. Tehran: Amirkabir Publications.
35. Sepanta, A. H. (1967). Hitory of endowments
in Isfahan. Isfahan Regional Endowment
Publications.
36. Sheikh Al-Hakmaei, E. D. )2009(. Iranian
architectural Documents. Vol. 1. Tehran: Intitute
for Writing, Translating and Publishing Works of
Art.
37. Subtelny, M. E. (2008). Persian garden: from

قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر

reality to imagination )D. Tabaei, Trans.(.
Goletan Honar, (12), 16-29.
38. Talib, M., & Anbari, M. (2008). Village sociology.
Tehran: Tehran University Press, Vol. II.
39. Tavangar Marvati, M. (2015). Catle of
hitorical villages of Harat and Marvat ditricts
of Yazd province. Sobhan Noor Publications.
40. UNESCO Regional Oice. (2009). Executive
Guide to the World Heritage Convention )F.

157-174  صفحات/1  شماره. 12  دوره. 1400 بهار و تابستان

Fardanesh, Trans.). Tehran: Regional Oice
Publications.
41. University of Sheield (2010). Current use of
Hitoric Farm Property in the wet midlands:
introduction and overview.
42. Zol-e-Sultan, M. M. )1989(. Memories of Zole-Sultan. )Hossein Khadivjam). Tehran: Asatir
Publications.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

174

Journal of Iranian Architecture & Urbanism
(JIAU)

Print ISSN: 2228-589X
Online ISSN: 2645-7148

To develop and advance scientific advancement in the architecture and urban development fields and the
qualitative development of specialist forces and progress educational and research affairs in the architecture,
landscape architecture, urban planning, urban design, restoration of textures and buildings, industrial design
fields and like them, the Semiannual Journal of Iranian Architecture and Urbanism(JIAU) has been publishing
a scientific-research journal that has been published since early 2010 to document and enhance related research.
Aims
- Creating and promoting a suitable platform for the exchange of science and knowledge in the fields of architecture and urbanism.
- Documenting and strengthening research related to the fields of architecture and urbanism.
- Informing experts and researchers in the fields of architecture and urbanism of the latest findings and achievements of Iran and the world
Scopes
- Architecture (Landscape Architecture, Sustainable Architecture, Technology and Energy in Architecture,
Architectural Education)
- Art History
- Urbanism(Urban Planning, Regional Planning, Urban Design, Urban Management)
- Restoration and Protection of Textures, Buildings and Objects
- Industrial Design (Product Design, Art Research)
Publication Ethics
- All articles of the Journal are Open Access. Journal of Iranian Architecture and Urbanism (JIAU) follows the
terms outlined by the Creative Common’s Attribution (CC-BY) to be the standard terms for Open Access.
- We accept all terms and conditions of COPE about plagiarism and in case, any attempt of plagiarism is brought
to our attention accompanied by convincing evidence, we act based on flowcharts and workflows determined in
COPE.
- Journal of Iranian Architecture & Urbanism(JIAU) follows a double blind peer-review policy, and the submitted
articles will be published after reviewing and editorial approval.
Licence Holder: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism
Director-in-Charge: Mohsen Faizi
Editor- in- Chief: Mostafa Behzadfar
Internal editorial board (in alphabetical order):
Behzadfar, Mostafa; Professor of Urban Design, Iran University of Science & Technology.
Bemanian, Mohammadreza; Professor of Architecture, Tarbiat Modarres University.
Diba, Darab; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Central Branch).
Etessam, Iraj; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Science and Research Branch)
Faizi, Mohsen; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.
Gorji Mahlabani, Yousef; Professor of Architecture, Imam Khomeini International University.
Hashemnejad, Hashem; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.
Khakhzand, Mehdi; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology
Mazaherian, Hamed; Associate Professor of Architecture, University of Tehran.
Memarian, Gholamhossein; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.
Mohammad Moradi, Asghar; Professor of Restoration, Iran University of Science & Technology.
Mozaffar, Farhang; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.
External editorial board (in alphabetical order):
Azari, Rahman; Associate Professor of Architecture, Penn State University, USA.
Karimi, Pamela; Associate Professor of Art History, University of Massachusetts Dartmouth, USA.
Sharifi, Ayyoob; Associate Professor of Sustainable Urban Design & Development, Hiroshima University,
Japan.
Sharifi, Ehsan; Lecturer of Sustainable Architecture, The University of Adelaide, Australia.
Taleghani, Mohammad; Senior Lecturer in Landscape Architecture, Leeds Beckett University, Leeds, UK.
Editorial Manager: Mehdi Khakhzand
Editorial Expert: Anahita Tabaeian (Ph.D Candidate in Urban Studies)

Journal of Iranian Architecture & Urbanism
(JIAU)

Print ISSN: 2228-589X
Online ISSN: 2645-7148

Vol. 12, No. 1, Spring & Summer 2021
Editorial Advisor: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism
English Language Editor: Soad Sarihi, Ph.D Candidate in Architecture.
Page and Cover Designer: Anahita Tabaeian, Ph.D Candidate in Urban
Studies.
Paging and Formating: Elham Mennati Moheb
Publisher: Iran University of Science and Technology
Number: 50 Issues
Price: 500000 Rls
Address: School of Architecture & Environmental Design, Iran University
of Science & Technology (IUST), Narmak, Tehran, Iran.
Postal Code: 16846 - 13114
Email: iaau@iust.ac.ir
Web Site: https://www.isau.ir
Phone: +98 (21) 73228235
Fax: +98 (21) 77240468

Published articles are not necessarily the point of view of the journal and the responsibility of the articles lies
with the respected authors.
This issue has been published with the support of the School of Architecture & Environmental Design, Iran
University of Science & Technology (IUST).
Guide for Authors
We sincerely appreciate the authors’ interest in choosing the scientific Journal of Iranian Architecture and Urbanism for publishing their scientific papers. Please read the authors’ guide carefully to complete the judging and
publication process.
1- The article must be derived from scientific research work and should not be previously published in any other
journal or conference proceedings in the same or different languages. Authors are not allowed to submit their
manuscripts simultaneously to more than one journal
2- We only receive research papers in our journal. Review papers are only received from experienced authors and
architecture and urbanism pioneers, whose reviews revolve around the theoretical subjects in line with journal
aims and perspectives.
3- Submission to this journal occurs online at http://www.isau.ir. Manuscripts submitted via email or in print are
not processed.
4- Authors are responsible for the legal and scientific accuracy of their manuscripts. The scientific quarterly of
“Journal of Iranian Architecture and Urbanism” reserves the right to reject, accept or edit manuscripts.
5- Submitted manuscripts that fall outside the scope and aims of the journal will be excluded from the evaluation
process without external review, in the opinion of the editor(s) or editor-in-chief.
6- The official language of the publication is Persian. The manuscripts should be concise and correct in terms of
grammar and writing style. The manuscript should not exceed the number of 17 pages (excluding abstract and
references).
7- At least one faculty member must collaborate in the group of authors.
8- The author(s)’ detail should only be included on a separate page entitled the author information page. The main
body of the paper should not contain any identifying information, such as the authors’ names.
9- Only one manuscript from each author can be processed at a time, and the processing of the second article is
only possible when the full review of the first article has been completed.
10- In case the manuscript is derived from a thesis or dissertations, it is necessary to mention the name of the
supervisor, the field of study, and the affiliation. Manuscripts derived from student theses and dissertations will be
published jointly with the name of the supervisor, advisors, and the students. The supervisor is designated as the
corresponding author.
11- It is necessary to adjust your manuscript using the template provided here.
12- Citations in the text and the bibliography should follow the APA referencing style. Download APA style here.
13- The costs will be received from the authors in different stages.
14- After the final and scientific acceptance of the manuscript, an extended English abstract, a visual abstract, a
translation of the references, and a translation of tables and figures will be received for publication.

Journal of Iranian Architecture & Urbanism
(JIAU)

Print ISSN: 2228-589X
Online ISSN: 2645-7148

CONTENTS
Scientific Articles
The Role of Mental Schemata in Production of Space (Criticism of Lefebvre’s Spatial Triad from the Perspective of Vygotskian
School of Cognitive Psychology)
Behrad Farmahini Farahani, Mozaffar Sarrafi

5

The Modeling of ideation process in architectural design instruction by semiotic approach (Case study: Residential design)
Marzieh Etemadipour, Jamaleddin Mahdinejad

23

A meta-study of research related to urban and regional spatial structures in Iran; from 2001 to 2019
Neda Malekzadeh, Hashem Dadashpoor, Mojtaba Rafieian

37

Determination of biophilic design strategies that affecting the patients’ health in hospitals
Ghazaal Zare, Mohsen Faizi, Mohammad Baharvand, Mohammad Reza Masnavi

59

The acceptable illumination level for office occupants in Tehran
Maryam Fakhari, Rima Fayaz, Maryam Mehravar

79

Determining the effective factors on promoting the “place attachment” for the residents of contemporary neighborhoods
centers (Case study: Kooy-e-Asatid neigborhood in Yazd city)
Ali Riahi Dehkordi, Mahdi Montazerolhoja, Mojtaba Sharifnejad

93

Developing a model for spatial indicators of experimental learning and its application in designing learning environments
Nasrin Karimi, Morteza Khosronia, Sahel Dezhpasand

111

The optimum design of open and green spaces in educational complex to improve students perception and quality of educational environment (Case study: Girls high schools in Isfahan)
Seyedeh Marzieh Tabaeian

127

Development of iranian industrial design companies based on optimal advertising model
Sarah Saffari, Hasan Sadeghi Naeini, Ata Allah Abtahi, Seyed Jamaleddin Tabibi, Ali Akbar Farhangi

141

Hidden capabilities in historical farmstead of Niasar
Hosein Raie

157

Comparison of the architecture and urbanism students’ approach to “Sustainable neighborhood” (Case study: Architecture and
urbanism students of Shiraz university)
Maryam Roosta, Sara Daneshmand

175

The effect of physical and activity factors on creating sensory qualities in urban pedestrian ways (Case study: Kermanshah
Taq-e Botan pedestrian way)
Baharak Babri Dehmajnoni, Mohammadmahdi Moghadasi, Omid Dezhdar

191

The effects of urban spaces smartification on citizens’ perception of forming behaviore settings (Case study: Hafthoz square,
Tehran)
Kiana Hashemi, Rama Ghalambordezfooly

207

Investigation and evaluation of architectural patterns in reducing the symptoms of Multiple Sclerosis (MS) patients
Mahdieh Tanhayi Ahari, Mohammad Ghomeishi

221

Analysis of the effective factors on strategic planning of heritage tourism (Case study: Tehran city)
Hamid Ghorbani, Abdoreza Rokneddin Eftekhari, Shams Sadat Zahedi, Seyed Saeid Hashemi

237

Evaluating the effective environmental factors on the satisfaction of patients and companions with the patient’s rooms in
Tehran hospitals
Hani Hadadzadegan, Zahra Sadat Zomorodian, Mohammad Tahsildoost, Shady Jami

251

Pr
i
ntI
SSN:2
2
2
8
5
8
9
X
Onl
i
neI
SSN:2
6
4
5
7
1
4
8

J
OURNAL

of

I
RANI
AN

ARCHI
TECTURE & URBANI
SM

Spr
i
ng& Summe
r2
0
2
1

Vol
ume1
2/
Numbe
r1

Avai
l
abl
eonl
i
neatwww.
i
s
au.
i
r

