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  نهچیررت و و  طرازآباد، گ   با نگاه به مزارع یخیمزارع تارمعماری در  دهندهشکل نظام
 

 *1راعیحسین 

 ایراندانشگاه علم و صنعت  ،یو شهرساز یدانشکده معماراستادیار،  

 

 (04/08/1399، پذیرش: 10/05/1399)دریافت: 

 چکیده
 سنجی، سندپژوهی و مطالعات میدانی مورد مطالعه قرارگرفتند.در سه قالب نگرش فالت مرکزی ایران مزارع مختلفی از حوزه

اند. گیری تا اضمحالل بودههایی از چگونگی شکلهای کشتخوانی و روایتکشتخوانی و مجموعهقالع ؛ها دارای دوصورتِآن
و توسط مالکان و  ندقاجار و پیش از آن در فالت مرکزی ایران وجود داشتبه ویژه دوره  های متأخردوره یادشده در مزارع

 گرفتند.برداری قرار میحاکمان مورد بهره
های مزارع اربابی برای بسط دامنه طرازآباد میبد، نهچیر مبارکه و گَوَرت اصفهان را به دلیل دارابودن ویژگی این تحقیق مزارع 

در نیرومند و بنگاه اقتصادی  پایگاه اجتماعییک  سانهب دهد کهنشان می هاآنپژوهش و غور در پژوهش انتخاب کرده است. 
های کالبدی، اقتصادی، نظام های کالبدی و کارکردی بودند ودارای قابلیت هاآن .شئون مختلف جوامع محلی فعالیت داشتند

مسئله اند. معرفی شده« دهندهشکل»ها، با عنوان به این دلیل این نظام ها را شکل داده بود.ای اساس آنویژه اجتماعی و فرهنگی
ای از زمان به دالیل محیطی، در برههاین آثار است.  مزارع های ذاتیها و ظرفیتارزش دربارهجوامع  نبود آگاهیاصلی تحقیق، 

  ها نیز در حال فراموشی است.نام و نشان آنبه تدریج اقلیمی، انسانی و عوامل متعدد دیگر به کام ویرانی رفتند و 
های ی نظامهدف از این پژوهش معرف و دپردازمی تاریخی در حیات مزارع هادهنده و نقش آننظام شکل های تحقیق بهپرسش

از رهیافت تفسیری  ،شدهواالت مطرحئسهدف و در پاسخ به  .ها استمزارع با واکاوی در گذشته و حال آندر دهنده شکل
نشینان کنونی استفاده از اسناد شفاهی و مصاحبه با مزرعه .شوداستفاده میبرای خوانش اسناد مکتوب و پیمایش آثار مادی  تاریخی

 دهد.های علمی و فنی در حضور بناها، ابزارهای اصلی روش تحقیق را تشکیل میهای پیشین در کنار بررسیو بازمانده
مطالعات موردی در  با دسترسی به کند وها را تشریح میزیرمجموعه آنهای و نظام ی کالبدی و کارکردیهاقابلیتاین تحقیق 

های یادشده و ارائه چرخه ها و نظامدهنده با توجه به قابلیتمعرفی نظام شکل پردازد.آن میفالت مرکزی ایران به طورملموس به 
های کالبدی و کارکردی دهنده به دلیل ایجاد پیوند بین قابلیتنظام شکل. شودمیاشاره  هاکه به آن ؛است نتایج از یبخش ،ثبات

مزارع  در حیاتضامن حفظ  ،جوامع محلیشئون مختلف  شد و با ایجاد ثبات درای از زمان میدر برهه موجب خودکفایی مزارع

  .گردیدمیمسکون تاریخی 

 

 طرازآباد، گورت، نهچیردهنده، مزارع تاریخی، نظام شکل : هاهکلید واژ

 

                                                           
 :hosein8805@iust.ac.ir Emailایمیل نویسنده:  - *1

mailto:hosein8805@iust.ac.ir
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 مهمقد

های اخیر درباره مزارع مسکون تاریخی پژوهش

کناری دهد که مزارع یادشده از همنشان می

های کالبدی با کشتخوان و آب در پاسخ به توده

نیازهای اقتصادی و امنیتی حاکمان، اربابان، رعایا و 

آمده است )مرادی، کاخکی سایر ذینفعان به وجود 

های زیستی در (. این مجتمع7-10: 1395 ،و راعی

طول زمان به تکامل رسیده و با دو صورت اصلی، 

های کشتخوانی دیده قالع کشتخوانی و مجموعه

شوند. مزارع مسکون به عنوان مجتمع زیستی می

مستقل و تابعه بخشی از یک  کوچک با دو صورتِ

شدند و در زیرمجموعه یمحسوب م« قریه یا دیه»

 ،)قمی قصبات و در نهایت رستاق قرار داشتند

(. سکونت و وجود جمعیت ثابت از 181:1385

های مهم و یکی از وجوه تمایز مزارع شاخصه

 شود.مسکون با نوع غیرمسکون محسوب می

در بسیاری از مزارع مطالعه شده حیات و 

 رعایا و زارعین در. شته استسرزندگی جریان دا

از  و پرداختندکنار مالک به تولید اقتصادی می

همچنین  مزایای زندگی گروهی در قلعه و 

حمایت، آموزش و تربیت در مقیاس آن دوران 

-305: 1394 ،توانگر مروستی)بودندبرخوردار 

، ندشدطور مداوم الیروبی میها بهقنات (.298

شد، در ها و امالک تضمین میآبادانی کشتخوان

صورت لزوم به تعداد مورد نیاز تفنگچی از طرف 

شد و مالیات آن نیز مزرعه به حاکم داده میمالک 

از سرجمع عایدات به دولت گسیل 

تأمین این  (.40: 1374 ،)کریستِنِسنگشتمی

کارکردها نیازمند وجود کالبدی پاسخگو بود. 

هایی برای تأمین سرپناه و همزمان قلعهبنابراین 

در کنار آن عناصری  و امنیت رعایا و مالکان بنا شد

برای تولید آرد،  1چون؛ حمام برای نظافت، طاحونه

برای برخورداری از آب و مسجد و حسینیه  2مصنعه

در طول زمان  آئینیبرای پاسخگویی به نیازهای 

 شکل گرفتند و در مقام پاسخگویی برآمدند

کالبدی برآمده از کارکرد و  (.72: 1396 ،)راعی

های سان سایر گونههبکارکردی آرمیده بر کالبد، 

مزرعه مسکون را اساس بخشیدند و معماری، 

ای از گسترهبنابراین عالوه بر  استوار ساختند.

ای از عناصر کارکردی نیز در عناصر کالبدی، دامنه

را  آنصورت و محتوی  و شتندمزارع وجود دا

 ها به عنوانازآن به این دلیل .دادندشکل می

 شده استیاد  «مزارع های موجود درقابلیت»

 (.241: 1396 ،)راعی

و  هاارزش نبود آگاهی دربارهمسئله اصلی تحقیق، 

 است. دلیل آندر جوامع  مزارع های ذاتیظرفیت

های شکل مستتر ماندن نظام، نابودی مزارع تاریخی

و قطع شدن منظومه  هابقایای آندهنده مزارع در 

است. به  دانشی مزارع تاریخی از دوره پهلوی دوم

و  ، نهچیر مبارکهمزارع گورت اصفهاناین دلیل 

طرازآباد یزد با رویکرد تفسیرگرایی و راهبرد 

تفسیری تاریخی به صورت میدانی و سندپژوهی 

گیری و اساس شکل اندمورد تدقیق قرارگرفته

 د. ها واکاوی شآن

دهنده های شکلهدف از این پژوهش معرفی نظام

 .است هاآن با واکاوی در گذشته و حالمزارع 

هایی باشند توانند دارای ارزشمزارع مسکون می

ها در قالب ها مستتر است. این ارزشکه درآن

صورت کالبد و محتوا وجود دارند و خود را به

ذات  درکنند که هایی نمایان میها و نظمقابلیت
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مزارع در طول زمان به وجود آمده، قوام یافته و 

 ناپایدارها اند. مزارع مسکون بدون آنمعرفی شده

 خواهند بود. 

 

 تحقیق پیشینه -1

 تاریخی باره مزارعمنابع و تولیدات علمی دراغلب 

 دوره پهلوی دوم تاکنونهای محصول پژوهش

از آن منابعی دال بر حضور  یشپ. هستند

پژوهشگران داخلی و خارجی در عرصه پژوهشی 

از دوره  مزارع مسکون تاریخی دیده نشده است.

درآثار پژوهشگرانی شمسی  80پهلوی دوم تا دهه 

مرتضوی تبریزی،  (؛1335کالنترضرابی، ) چون

(؛ 1379(؛ اعظم واقفی، )1393(؛ بشریه، )1383)

(؛ 1352( ؛ کابلی ،)1389نژاد و ستوده، )دهقان

(؛ طالب و 1369(؛ یغمایی، )1355پور، )انصاف

و  (1394) (؛ توانگر مروستی،1387عنبری، )

غیرمستقیم به نام  به صورت علمی وبسیاری دیگر 

مزارع، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

به  اما شودزراعت در شهرها وروستاها اشاره می

. شودنمیداخته ها پرمعماری و سازماندهی آن

ماهیت و چیستی مزارع و در این منابع عالوه برآن 

 پایدار و تشریح آن به عنوان یک الگوی معماری

 .ای از ابهام قرار داردمنطبق با محیط زیست در هاله

 با پیمایش میدانی در شمسی 1384 سال این آثار در

؛ مقاالتی چون و با انتشار شوندمعرفی مینیاسر 

؛ بهشتی و راعی، 1395 ،کاخکی و راعی)مرادی، 

در خصوص کیفیات  (1395و راعی،  1395

شود و سپس ها غور میگیری و ساختاری آنشکل

 طی یک فصل جداگانه 1396کتاب نیاسرنامه، در

در این  شود.ها پرداخته مینآبه طورمبسوط به 

به مزارع تاریخی به عنوان یک گونه  هانوشته

  ماری ایران توجه شده است.مستقل و مغفول در مع

و  د، نهچیررع طرازآبااپژوهش بر روی مزاما 

ها درباره گورت دامنه وسیعی ندارد. نتایج بررسی

به کلیاتی از مطالعات میدانی جهت مزرعه طرازآباد 

)پایگاه میراث  شودشناسایی اثر محدوده می

( و مزرعه گورت اصفهان نیز 1394فرهنگی میبد، 

 به عنوان باغ بانو عظمیای از فصلنامه اثر مقالهدر 

گردد و از آن به عنوان بخشی از مزرعه می معرفی

 ،1393 ،)جیحانی و عمرانی شودگورت یاد می

و یا محمد مهریار از آن به عنوان قصری یاد  .(48

 (364: 1382)مهریار، کند که رو به نابودی استمی

الملک نیز از محصوالت کشاورزی و باغی و افضل

اما (.  81:  1380الملک، کند )افضلآن یاد می

در روزنامه اطالعات و  1375مزرعه نهچیر در سال 

ای توسط محمدرضا شفیعی در مقاله 1380در سال 

معرفی  «قلعه نهچیر؛ میراثی از اوایل قاجار»به نام 

 گیرد.شود و سپس مورد مرمت قرار میمی

 

 روش شناسی تحقیق -2

 بوده کیفیاغلب ها داده، این تحقیق کاربردی است

آثار مادی و اسناد مکتوب با  اطالعاتی از شامل و

شود. برای پاسخگویی می و قدیمی تاریخیماهیت 

تفسیری » از پارادایم  به سؤاالت مطرح شده

این تحقیق سعی  .استفاده شده است «تاریخی

های هایی از شیوهپرداختن به گوشهکند با می

ها آن گیرینظام شکلبه  یادشده زیستی در مزارع



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                       52

 

 
 

 

منابع ای از زمان پی ببرد و در این مسیر از در برهه

 کند:ذیل استفاده می

ی که مورد مطالعه آثار مادی شامل؛ مزارع. 1

  اند.تطبیقی قرار گرفته

جغرافیای تاریخی و  ،آثار مکتوب؛کتب تاریخی. 2

 هانامهاسناد حقوقی از قبیل؛ وقف

  اسناد شنیداری. 3

بررسی اسناد یاد شده از طریق سه قالب ذیل انجام 

 شود:می

 . مطالعات میدانی شامل؛ عکاسی، برداشت و ..1

تاریخی و  . سندپژوهی و بررسی اسناد مکتوب2

 جغرافیای تاریخی

 اسناد شنیداریسنجی، مصاحبه و بررسی . نگرش3

 

نگاه به مزارع براساس اسناد و متون  -3

 تاریخی

های مختلف تاریخی؛ پیش از اسالم مزارع در دوره

ها و تا دوره پهلوی اول حضور مؤثری در حوزه

شئون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی 

اند. در پیش از دوره اسالمی در قالب ایران داشته

 :1367 ،هخامنشی )پیگولوسکایاهای شاهی دسکره

( و در اوایل دوره 200 :1389 ،و دهگان 290

های خارج از شهر و اسالمی به عنوان کوشک

 :1385 ،همچنین مزارع مستقل وجود داشتند )قمی

(. از قرون اولیه اسالمی تا قرن چهارم ه.ق 203

ساختاری نزدیک به یک مزرعه مسکون با 

با نظام اجتماعی  های کالبدی، اقتصادی وویژگی

شود. پس از این دوره، ویژه درجامعه معرفی می

های زیستی و مزارع از روستاها و دیگر مجتمع

دوره سلجوقی،  شوند.دیده می جداکشاورزی، 

توان آغازی برای حفاظت و مغول و ایلخانی را می

های بعدی تقویت مزارع و انتقال آن به دوره

ی و دیوانی دانست. در برخی از اسناد حقوق

نامه، ها، وصیتنامهتاریخی مانند؛ وقف

و امثال آن اطالعات درخوری درباره  3هانامهمبایعه

موجودیت و استقالل مزارع مسکون در این 

 :1379 ،اعظم واقفی)های تاریخی وجود دارد دوره

394 .) 

در دوره صفوی، وقف با نگهداشت و حفاظت از 

ای برای نامهمزارع مسکون عجین شده بود و بر

مدیریت موقوفات مرتبط با مزارع مسکون ارائه 

های آن درمنابعی (. نشانه250 :1345 ،لمبتونکرد )

و  2 ج ،1374 ،؛ افشار1330چون؛ حسینی یزدی 

که اغلب به بررسی اسنادی  1388 ،الحکماییشیخ

اند، های ایلخانی، صفوی و قاجار پرداختهاز دوره

وجود دارد. در این اسناد اشارات متعددی به 

جایگاه مزارع مسکون، ماهیت، نظام مدیریت و 

عالوه برآن بسیاری از است. ها شدهمالکیت آن

بیگانگان در قالب سفیر، سیاستمدار و اقتصاددان، 

شناس و امثال آن حداقل از قشناس، شرجامعه

دوره ایلخانی و صفوی به ایران سفر کردند و غالبًا 

اند مانند؛ دوراند، اند، پرداختهبه تشریح آنچه دیده

( 1374(؛ کالویخو، )1335(؛ رنه دالمانی، )1346)

 (.1345( و لمبتون، )1378؛ فوران، )

در دوره قاجار چندین عامل در ویرانی مزارع 

بود؛ ضعف اقتصادی شاه، دربار و دیوان تأثیرگذار 
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درکنار وجود ناامنی، شرارت، تغییرات اقلیمی 

ای ازآن بودند. اغلب مزارع وخشکسالی نمونه

های پیشین مسکون دیده شده و باقیمانده از دوره

های کشتخوانی مربوط ها و مجموعهدر قالب قلعه

در این دوره نخبگان سیاسی و به این دوره است. 

(؛ 1383گی داخلی مانند؛ فرمانفرما، )فرهن

لشکر، (؛ امین1360الملک، )غالمحسین افضل

 (؛1368، 1363( ؛ اعتمادالسلطنه، )1384)

؛ (1351) (؛ ظهیرالدوله،1369یغمایی، )حکمت

و  (1354) شاه،؛ ناصرالدین(1368) السلطان،ظل

ها یا ( اغلب در قالب سفرنامه1385الملک، )نجم

دراین .کردند.ت مطالبی را منتشر میروزنامه خاطرا

ای درباره مزارع تاریخی اسناد، اطالعات پراکنده

وجود داردکه غالباً محدود به نام و نشان مزارع 

 است.

پهلوی اول و دوم مواردی چون؛ الغای  در دوره

تیولداری، حذف مالکان بزرگ، اجرای اصالحات 

ی صنعتارضی و تغییر نظام اقتصادی کشور به شبه

موجب شد که حذف مزارع از نظام اقتصادی و 

معیشتی کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد. البته به 

های توان عوامل محیطی و بحراندالیل باال می

 :1394 ،طبیعی را نیز اضافه کرد )توانگر مروستی

(. پس از تغییرات یادشده اغلب مالکان مزارع 294

تابعه و مستقل به خارج از کشور و شهرهای بزرگ 

عزیمت کردند. بسیاری از مزارع مسکون تاریخی 

نابودشدند و شکل، کارکرد و ماهیت خود را 

 دادند. ازدست
 

طرازآباد،  تاریخیمزارع  معرفی -3-1

  نهچیرگَوَرت و 

که  تاریخی اغلب مزارعکه بیان شد همانطوری

ها قابلیت مطالعه میدانی داشته و یا بقایای آن

بازماندگان آن مزارع هنوز در قید حیات هستند 

 برخیدر  است. س از آنپمربوط به دوره قاجار و 

حیات و سرزندگی جریان دارد. سرزندگی  هاآناز 

دار ثابت و انجام به معنای وجود جمعیت و جان

 افزودهفعالیت مشخص برای تولید ثروت و ارزش

هایی که . این تحقیق برای دسترسی به یافتهاست

بتواند پاسخگوی سؤاالت اشاره شده باشد با نگاه 

 نهچیرمزارع طرازآباد میبد، سرگذشت موردی به 

 پرداخته است. در فالت مرکزی ایران وَرتوگَ

 

 الف(؛ مزرعه طرازآباد میبد

مربوط به دوره قاجار است و مزرعه طرازآباد میبد 

عالوه بر کشتخوان و قنات، دارای عمارت اربابی، 

 است و احتماالً آب انبار آسیاب ،قلعه رعیتی

این مزرعه  (.14 :1395 ،)مرادی، کاخکی و راعی

گیری تا پیش از دوره اصالحات از زمان شکل

ارضی و انقالب اسالمی، دارای مالکیت شخصی و 

امور از تولید محصوالت کلیه اربابی بود، 

 ها، تأمین نیروی انسانی،آنکشاورزی، فروش

توسط  هااز قنوات و کشتخوان ت و نگهداریظحفا

اصالحات ارضی اما  شد.ارباب مزرعه مدیریت می

ه.ش رویه و نوع مالکیت را تغییر داد.  40دهه 

در جریان آغاز  پس از آن ومالک این مزرعه 

 واگذار رعایا به را مزرعه انقالب اسالمی ایران،

 (.1)تصویر و به خارج از کشور مهاجرت کرد کرد
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ناتوانی رعایا به ساماندهی امورات مزرعه و  با

 رفته، ویرانی به رو ها، مزرعهقنات خشکیدن

 تبدیل در نهایت و شده متالشی آن معماری ساختار

 کارگر، مالک با آقای )مصاحبه شد احشام آغل به

تصاویر هوایی  (.1394 ،یزد طرازآباد مزرعه کنونی

ه.ش از محل قرارگیری مزرعه 1394در سال

طراف نیز مؤید های اطرازآباد و کشتخوان

های خاکی راه و جاده .کالبدی است گسستگی

فرعی، دسترسی کنونی را به طرز نامطلوبی تسهیل 

و  و کوشک ویران شده است رعیتیکنند. قلعه می

است و  نابودیدر حال  دیگر نیزهای اربابی خانه

به نظر  اند.های مرتبط با مزرعه رها شدهکشتخوان

 مدفون آوار انبار مجموعه نیز در زیررسد آبمی

های زراعی این درحالی است که زمین شده است.

و باغات اطراف به دلیل اینکه دارای مالک هستند، 

(. 2و1ویراسرسبز بوده و کارکرد دارند )تص

 

  

 

 .1394 یزد طرازآباد مزرعه کنونی مالک کارگر؛ با آقای مصاحبه  -1تصویر 

 

 

  
  .(google earth.2015آباد میبد )ماخذ: مزرعه مسکون طراز -2تصویر 
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توصیف سرگذشت مزرعه مسکون طرازآباد نشان 

ای از زمان که وضعیت دهد در هر برههمی

اقتصادی و تولیدات کشاورزی مزرعه مناسب بود 

های شد و خانههای رعیتی مرمت میالجرم قلعه

گرفت. آب انبار آب اربابی مورد حفاظت قرار می

کرد و کلیت نشینان را تأمین میآشامیدنی مزرعه

مزرعه با عناصر کالبدی موجود در آن براساس 

ر گرفتند و دکارکردشان مورد نگهداری قرار می

زمانی که کارکرد به دالیل مختلف مانند مهاجرت 

مالکان، عدم توانمندی مالکان جدید در مدیریت 

مزرعه و عوامل زیست محیطی و اقلیمی تضعیف 

شده و به نابودی میل کرد، کالبد نیز مستهلک شده 

 و مزرعه مسکون اساس خود را از دست داده است.

 مبارکه نهچیرب(؛ مزرعه 

گاه از جنس اقتصادی بودند و گاه  ،مزارعنیازها در 

از منظر اجتماعی، فرهنگی و یا حتی امنیتی بر 

شدند. مانند؛ مزارع مسکونی که در کالبد وارد می

جات برای جلوگیری از یورش قالب قلعه

همسایگان در سرحدات در دوره اسالمی به ویژه 

شد. این نوع مزارع به طور دوره ناصری ساخته می

ظیفه آبادانی و ایجاد امنیت در مناطق و معمول و

ها را برعهده داشتند و اغلب در جریان بلوک

حکومتی و صاحب منصبان و عمال 4گردشیبلوک

ها شدند. ساخت آنها ساخته میبنا بر دستور آن

در همان نقطه و به به طور احتمال فرمایشی بود و 

شدند. در ابتدا چندین صورت َدرجا طراحی می

و پس  شدساخته میدر مزارع تازه تأسیس  5ساخلو

از مدتی تعدادی رعیت و زارع توسط حاکم بلوک 

برای آبادانی و آغاز تولید کشاورزی به محل 

به این ترتیب  (.74 :2536شدند )منشی، گسیل می

امنیت و ایجاد به دلیل های سرحدی احداث مزرعه

 بوده آبادانی برای حاکمان و متولیان دارای اهمیت

 است. 

که دامنه نیازهایش « نهچیرمزرعه » احداثموضوع 

از تولید اقتصادی تا امنیت ساکنان را 

است. این گرفت اندکی متفاوت بودهدربرمی

شاه قاجار توسط مزرعه در اواسط سلطنت فتحعلی

خان از تبریز برای ایجاد فردی به نام آقا محمدعلی

کشی شکل گرفت. او در ابتدا کارگاه روغن

چندین رشته قنات احداث کرد و سپس کشتخوان

های اطراف را خریداری نمود و ساخت قالع 

روزنامه ) اربابی و رعیتی را در دستور کار قرارداد

تکمیل ساختار مزرعه به ویژه  (.7 :1375اطالعات، 

اصطبل حیوانات، آخورها، انبار غالت، حمام و 

 آسیاب هفت سال طول کشید و به تدریج مزرعه از

نظر کالبدی جان گرفت. رعایای قلعه به طور عمده 

خان و فرزندان او زارعینی بودند که محمدعلی

های مختلف به این محل ها را از نواحی و آبادیآن

 (.53-59 :1380 ،)شفیعی آورده بودند

های مزرعه نهچیر نه تنها محل زندگی و خانه قلعه

امن رعایا بود بلکه اهالی نقاط دیگر نیز در مواقع 

بردند. در دوره پهلوی و در ناامنی به آن پناه می

ارضی و همچنین مهاجرت  جریان اصالحات

فرزندان مالک، مزرعه نهچیر به رعایا فروخته شده 

به آن نابود شد  ها در رسیدگیو به دلیل ناتوانی آن

(. 3ای از آن باقی است )تصویر اکنون ویرانهو هم

مردم و اهالی مناطق اطراف در کنار بقایای مزرعه 

اکنون روستایی شروع به ساخت و ساز کردند و هم
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)همان،  نفر در آن نقطه وجود دارد 570با جمعیت 

(. بنابراین این مزرعه براساس یک نیاز 59-53

و سپس سعی کرد به  اقتصادی شکل گرفت

نیازهای امنیتی و اجتماعی در مقیاس خود پاسخگو 

باشد. سرنوشت مزرعه نهچیر هم تابع کنش و 

واکنش بین کارکرد و کالبد بود. زمانیکه مالک 

کارکرد را متوقف کرد، کالبد نیز تحت تأثیر قرار 

ای شکل گرفت و نابود شد؛ اما دیگر مزرعه

 نگرفت.

 

 

 
 مزرعه نهچیر مبارکه درحین مرمت -3تصویر 

 

 ج(؛ مزرعه گَوَرت اصفهان

در قامت « مزرعه گََورت اصفهان»در جایی دیگر 

کردن یک مزرعه اعیانی و اربابی برای برآورده

منصبان صاحبای از نیازهای اجتماعی طبقه

شود. این مزرعه دارای کوشک قاجاری دیده می

طبل، فضاهای صطبقه، مجموعه ورودی، اسه

خدماتی، حصار، مجموعه رعیتی، کشتخوان و 

و بخش بزرگی از آن در خارج از  قنات است

 حصار کوشک و حصار درونی قرار گرفته است.

بدیهی است سکونت اربابی و سپس تولید اقتصادی 

اث این مزرعه در اولویت بودند و چنین برای احد

 از یک مزرعه را به نمایش گذاشتند. کالبدی

مشخص است  5و  4که در تصاویر همانطوری

با حصاری مستطیل شکل و طراحی کوشک کلیت 

شده از محیط اطراف جدا شده و دسترسی به 

های اطراف را با عنصر ورودی کشتخوان
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به عنوان بخشی از  ایجادکرده است. کوشک اربابی

 مجموعه حاضرتقریباً در وسط  مزرعه گورت

ساخته شده و در محور اصلی قرار دارد. در 

الیه شمال شرقی حصار و چسبیده به آن، منتهی

مجموعه ورودی )فضای خدمات، نگهبانی و 

طبل( قرارگرفته و فضاهای مسکونی رعیتی و صا

جای  اندرونی ها در خارج از حصارکبوترخانه

این مزرعه توسط بانو عظمی دختر  اند.رفتهگ

ناصرالدین شاه ساخته شده و تا پیش از دوره 

شد اما اصالحات ارضی، سالم بوده و مدیریت می

ها در جریان انقالب اسالمی و پس از آن به رعیت

واگذار و به تدریج رو به ویرانی نهاد. در مطالعات 

به  اندکی که راجع به این مزرعه شده است اغلب

محدوده حصار اندرونی اشاره شده و از آن به نام 

است )جیحانی و عمرانی، یاد شده« باغ بانو عظمی»

که این بخش به عنوان (. در صورتی48: 1393

کوشک حصار داخلی مزرعه گورت مطرح بوده و 

بخش اعظم مزرعه در خارج از حصار تحت عنوان 

-هممجموعه رعیتی قابل رؤیت است. این محدوده 

اکنون به نام مزرعه گورت توسط اهالی شناخته 

شود و تعیین دقیق محدوده آن نیازمند مطالعات می

 تری است.وسیع

 

 
های های کشتخوانی. شامل؛ حصار،کوشک، ورودی، اصطبل، خانهمزرعه مسکون گَوَرت اصفهان، گونه مجموعه -4تصویر

 .(google earth.2014رعیتی، کبوترخانه، زمین کشاورزی و قنوات. )ماخذ: 
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 مزرعه مسکون گَوَرت اصفهان -5تصویر 

 

 مزارع تاریخیدر نظام شکل دهنده  -3-2

  طرازآباد، گَوَرت و نهچیر

موارد یادشده از مزرعه طرازآباد تا نهچیر و گَوَرت 

دهد که این تحقیق با یک نظام مشخصی نشان می

نظر مواجه است. داستان در استقرار مزارع مورد

زندگی این مزارع از نضج تا اضمحالل، گفتگوی 

کند. این سه روایت می میان کالبد و کارکرد را

گانه شناسایی مزارع مزرعه براساس معیارهای شش

( دارای شاکله معماری 235: 1396اربابی )راعی، 

هستند. عناصر معماری وابسته به مزارع مانند؛ برج 

ها حضور وبارو، قلعه، آسیاب و امثالهم  در آن

ها با توجه به مطالعات دارد. الگوی معماری آن

های مجموعه»شده در دسته متطبیقی انجا

گیرد )مرادی، کاخکی و قرارمی« کشتخوانی

ها دارای مالکیت اربابی (. آن11 :1395 ،راعی

اند و به دوره تاریخی قاجار و پهلوی تعلق بوده

دارند. هر سه مزرعه دارای سرزندگی نسبی هستند 

 ها جریان داردرمقی در آنو هنوز زندگی کم

ها با جزئیاتی که بیان این ویژگی (.1)جدول 

های نظام»تواند تحت عنوان خواهد شد می

شود و به دو مطرح « دهنده مزارع یادشدهشکل

 دسته کالبدی و کارکردی تقسیم گردد.
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 * * * * * * *  * *  * طرازآباد 1

 * * *  * * * * * *   گورت 2
 * * * * * * *  * * * * نهچیر 3

 

 نظام کالبدی  -3-2-1

 براساس چهارچوبی منبعث از کارکردنظام کالبدی 

 در ایجاد شاکله فیزیکی مزارع تأثیر مستقیم داشت.

منصبان و ذیصاحب به طور معمول پس از دستور

گیری یک مزرعه، سه مدخالن مبنی بر شکل

بایست برای ایجاد نظم کالبدی چالش ذیل می

چگونه مزارع مکانیابی ؛ گرفتمورد تدقیق قرار می

چگونه طراحی و ساخته شوند؟ چگونه  شوند؟

 حفاظت، پایش و نگهداری شوند؟ 

 شدند؟چگونه مزارع مکانیابی میالف(؛ 

مطالعه بر روی مزارع یادشده و همچنین مطالعه 

تطبیقی در سایر مزارع در فالت مرکزی ایران نشان 

موقعیت مزارع تابع تعیین مکانیابی و دهد که می

 دسترسی بوده است متغیرهایی چون آب، امنیت و

منابع آبی به طور معمول  (.234: 1396)راعی، 

شامل؛ قنوات، چاه، چشمه و رودخانه بود و اساسًا 

ها به مزارع در کنار منابع آبی و یا در مظهر آن

تر به آب پاکیزه گرفت تا نزدیکتدریج شکل می

باشند، آب آشامیدنی از قنات و چشمه تأمین 

دستی و خانگی برای های شد و از چاهمی

 کردندشستشوی ظروف و البسه استفاده می

عناصری چون؛  (.269: 1394)توانگرمروستی، 

مظهر قنوات، بند، سلخ یا استخر، نهرها، جداول، 

بندی نیز بخشی از انبار و کرتحوض، آسیاب، آب

 .عناصر وابسته به آب در معماری مزارع بودند

ز از قنات برای مزارع نهچیر، طرازآباد و گورت نی

 6)تصویر کردندبرداری از آب استفاده میبهره

استفاده از آب در این مزارع تابع نسق شرعی  (.7و

و عرفی بود و براساس عواملی چون؛ میزان آبدهی 

قنات و چشمه، وسعت مزارع، کیفیت آب )شوری 

و شیرینی(، نوع خاک )رسی و شنی( و نوع 

( هر 105: 1386محصول متفاوت بود )حائری، 

شد و آبدهی بوسیله روز یک طاق نامیده میشبانه

طشت )ظرف بزرگ مسی( وکیله )جام مسی( 

گردید. این نظام از براساس نظم خاصی انجام می

همراهی افرادی چون؛ سرکاردار )رئیس(، 

کارشناس، میراب، دشتبان، فرده و بنابدار )مالکین 

 (. 296: 1369برد )یغمایی، آب( و مقنی بهره می
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 .1347مسیرآب و قنات در مزرعه گورت،  - 7تصویر

 برداری کشور(.)ماخذ: سازمان نقشه

 

 
 تیها، آب و امنتمزرعه طرازآباد متأثر از قنا بد،یم - 6ریتصو

 (.1394 بد،یم یفرهنگ راثیم گاهی)ماخذ: پا یشمس 40دهه در

 

ای( و ای)گُلهمنظومه ؛نظامِراه و دسترسی نیز در دو 

شد. پراکنش مزارع در درونی در مزارع دیده می

 نظامترین موضوع در یک حوزه اقلیمی مهم

براساس اسناد تاریخی و مطالعات . ای بودمنظومه

 1میدانی، راه و فاصله بین مزارع به طور تقریبی به 

در یک  (.234: 1396)راعی،  رسیدفرسخ می 3تا 

دلیل دارا بودن منابع آبی متعدد، پهنه جغرافیایی به

تعداد زیادی از مزارع با متعلقاتشان شکل 

گرفت و سپس راه و دسترسی جهت تسهیل می

آمد تا عالوه بر دسترسی به میدان می روابط به

ای یا پیوستگی کارکردی آب، تابع نظام منظومه

های باشند. مقدار راه و فواصل اشاره شده در نوشته

 ،فرمانفرما و 1360؛ افضل الملک 1335ضرابی 

دهد که مزارع مسکون و دیگران نشان می 1363
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در محور یزد به با یکدیگر تبادل و تعامل داشتند. 

میبد مزارع فراوانی وجود دارند که طرازآباد، 

بخشی از این  ده شیخ و آباد، مزرعه کالنترشمس

با یکدیگر  هاآن (.8)تصویر دهدمحور را شکل می

)مرادی،  تبادالت اقتصادی و اجتماعی داشتند

مزارعی مانند طرازآباد (. 2 :1395 ،کاخکی و راعی

در مقیاس درونی نیز دارای راه و مسیرهای  و نهچیر

دسترسی برای ارتباط بین عناصر واقع در مزارع 

مانند؛ قالع اربابی و رعیتی، مساجد، طاحونه، 

مصنعه، مساکن هستند.
 

 

 
 .(google earth.2015)ماخذ:  طرازآبادای و پراکندگی مزارع در همکناری با مزرعه میبد، نظام منظومه - 8تصویر

 

طراحی و  یادشده ب(؛ چگونه  مزارع

 شدند؟ساخته می

اقتصادی، سیاسی و مزارع تابع معادالت  ساخت

چرایی بنیاد مزارع و نوع مالکیت در  اجتماعی بود.

بهشتی ) ها اهمیت داشتگیری آنچگونگی شکل

مزارع مسکون از این لحاظ با  (.3: 1395و راعی، 

 شوند:دسته مشخص در اسناد تاریخی دیده می سه

شده شامل؛ مزارع وقفی، طراحی(؛ مزارع ازپیش1

اربابی و دیوانی شاخص که غالباً به دلیل اهمیت 

گاهی و نوع زندگی که در آن اقتصادی، تفرج

شدن طراحی جریان داشت، پیش از ساخته

  (.9مانند؛ مزرعه صدری قم )تصویر شدندمی

(؛ مزارع دارای طرح عرفی شامل؛ مزارع رعیتی و 2

دیوانی غیرشاخص. گاه صاحب منصبان در جریان 

بلوک گردشی خواستار ساخت یک مزرعه با 
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جات برای آبادانی و حفاظت از منطقه قلعه

شدند و غالباً به صورت عرفی و براساس می

ریزی انجام کان طرحهای گذشته در همان مسنت

. موارد یادشده در توصیفات شدو ساخت آغاز می

الملک در حین بازدید از مزارع قم در دوره افضل

: 1355)افضل الملک،  قاجار به تفصیل آمده است

81). 

البداهه شامل؛ مزارع رعیتی (؛ مزارع با ساخت فی3 

براساس گزارشات نجم الملک متصدی امور  نازل.

آب و سد دوره ناصری و همچنین کسانی چون 

این  ،اعتمادالسلطنه مسئول انطباعات ناصرالدین شاه

نوع مزارع توسط زارعین و بومیان در مقیاس 

الملک، )نجم آمدو سرپناه به وجود می 6پالس

1341 :151.) 

 بندیگورت، طرازآباد و نهچیر دردسته ارعمز 

در طول سالیان . این مزارع گیرندقرارمی 1شماره

شدند و عناصر مزرعه براساس نیاز متمادی انشاء می

. گشتتر میو فزونی جمعیت بیشتر وگسترده

مزرعه گورت و کوشک آن پس از واگذاری به 

بانو عظمی در دوره قاجار تا پیش از انقالب 

اد بود و توسط افر توسعهو  ساختاسالمی در حال 

 7نیز  آن نیزساخت و تکمیل  .شد ساختهمختلف 

اما  (.53-59: 1380)شفیعی، سال زمان برد 

های متعدد در ها و قلعهاربابی، حیاط وجودکوشک

دهد که این مزرعه در مزرعه طرازآباد نشان می

ای نقشهو براساس مدت زمان طوالنی و به تدریج 

یک از شده ساخته شده است. در هیچپیش تعییناز 

یافت نشده است اما در اسناد ای مزارع یادشده نقشه

ها گیری آنمکتوب و شفاهی مطالبی راجع به شکل

 کارگر، مالک با آقای )مصاحبه است.نقل شده

 (.1394 یزد، طرازآباد مزرعه کنونی

 

 
 (.1398مجموعه مزرعه صدری،  نقشه تاریخی مزرعه صدری قم )ماخذ:  -9تصویر

 

حفاظت، پایش یادشده ج(؛ چگونه مزارع 

 شدند؟و نگهداری می

ای حفاظت و نگهداری مزارع چهارچوب ویژه

در این باره  شد.و براساس آن مدیریت می داشت

به عنوان مثال؛ مطالبی در منابع مختلف آمده است. 
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« نمک ریبر ساحل کو»در کتاب  حکمت یغمایی

شیوه کار و زندگی در مزارع اربابی و رعیتی در 

)حکمت یغمایی، کند خور و یبابانک را تشریح می

فوران و پوالک نیز در طی  ( و100 :1369

مالکیت مزارع و  به نظام حضورشان در ایران

چهار دسته؛  هرا ب راپردازند و آنمیروستاها 

 کنندتقسیم می شخصی، وقفی، دیوانی و خالصه

براین  (.351: 1361پوالک، و  57: 1378)فوران، 

نوع مالکیت و نظام  دارای یکاساس هر مزرعه 

گانه ذیل نگهداری براساس سه بود و  برداریبهره

 :شدو حفاظت می

 (؛ نگهداری و پایش مزارع وقفی1

 اربابی(؛ نگهداری و پایش مزارع 2

 (؛ نگهداری و پایش مزارع دیوانی و خالصه3

بایست مزارع وقفی تابع نظام وقف بودند و می

توسط متولی و ناظر به طور دائم و برحسب میزان 

گرفتند البته نه تنها خود درآمد مورد پایش قرارمی

ها شدند بلکه موجبات حفاظت از موقوفهمرمت می

 صص: 1394 ده،پسندی) اندکردهرا نیز فراهم می

در (. 9: 1388و  شیخ الحکمایی،  20 -26

ها، ذکر شده که پس از کسر هزینه نامهوقف

السعی و تولیت نگهداری رقبات موقوفه، حق

عشر( مابقی درآمد، نصف النظاره )نیم)عشر( و حق

شده و نصف آن را صرف امور خیریه و نصف 

کردند. دیگر را به عنوان سهم اوالدی منظور می

ها و درآمدها در جهت بنابراین کلیه هزینه

است شدهها ساماندهی میتوانمندسازی موقوفه

  (.134 :1379 ،)اعظم واقفی

مزارع شخصی و اربابی توسط مالک و ارباب 

گرفت. از الیروبی میمزرعه مورد مرمت قرار

ها تا مرمت عناصروابسته و مکمل زیر نظر قنات

های آن توسط او هزینهشد و مالک پایش می

این (. 267: 1394)توانگرمروستی،  شدپرداخت می

ای توسط زارعین و نوع مزارع براساس نسق ویژه

. مزارع گورت، نهچیر و شدندمباشران اداره می

مالکیت اربابی در این دارابودن طرازآباد به دلیل 

نشان داده  بررسی موضوعگیرند. دسته جای می

ان داری در زمان حیات ارباباست که پایش و نگه

شد و پس از به درستی انجام می شدهمزارع اشاره

واگذاری به  ها ومهاجرت آن، فوت اربابان

پس از اصالحات ارضی، نظام پایش و ها رعیت

. نگهداری دچار چالش شده و گاه از بین رفته است

درباره افول مزرعه  1380به عنوان مثال شفیعی، 

 است:نهچیر چنین آورده 
نوادگان و نبیرگان مجبور شدند از وطن و »

مولد اصلی به سمت کار و تحصیالت 

دبیرستانی و دانشگاهی رو آورند و طبعاً آن 

طور که باید و شاید نتوانستند به این ساختمان 

برسند و سستی در مرمت و تزیین این آثار به 

صاحب شد، وجود آمده و چون خانه بی

سرقت اشیای آن برخی به تخریب و حتی 

پرداختند و قسمتی دیگر از بنا نیز به علت 

عوامل طبیعی مانند باد و باران  و امثال آن 

 (53-59: 1380)شفیعی، « تخریب شد

اما مزارع دیوانی و خالصه )شاهی( به دلیل  

وابستگی به دیوان و شاه، کمتر از مزارع دیگر 

که حسن بن قمی نقل شد و همانطوریرسیدگی می

از مساحی و پرداخت خراج نیز معاف »است هکرد
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این مزارع به طور معمول به عنوان تیول به « اندبوده

شد تا صاحب منصبان و شاهزادگان واگذار می

 ها تأمین گردددرآمد دولت مرکزی از مالیات آن

از محل همین . (64-70: 1386آبادی، )حسن

شد و درآمد نیز به مزارع رسیدگی می

مزارع بنابراین  گرفتند.رارمیموردحفاظت ق

؛ مکانیابی، طراحی، ساخته، پایش و تاریخی

گانه تابع اند و در این مسیر پنجشدهنگهداری می

اند. این نظم بوده« نظم کالبدی» ای به نام نظم ویژه

هایی بود که در بدنه آن مستتر دارای زیر مجموعه

 های مزارع، دورهمانند؛ نظم در صورت بود

های گیری، عناصرکالبدی موجود، سازهشکل

وابسته، الگو و شیوه ساخت، مصالح، تزئینات، 

مزارع کالبد مساحت کل و.. این نظم شکل دهنده 

 .(10تصویر ) مسکون تاریخی بوده است

های ارتباط نظم کالبدی و نظام -10تصویر

 زیرمجموعه آن.

 
 

 
های زیرمجموعه آن.ارتباط نظم کالبدی و نظام -10تصویر  

 

 

 کارکردی نظام -3-2-2

کالبدی است. این  نظم ،کارکردی مظروف نظم

بخشند و قابلیت را آدمیان حاضر در مزارع نظم می

سازند. نظمی از جنس اقتصادی، پایدار می

اجتماعی و فرهنگی. ارباب مزرعه با هدف 

اقتصادی و امنیتی در سطح محلی و ملی، افراد و 
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کرد و می خانوارهای بومی را در این مزارع مستقر

ای را در مزرعه نظام جمعیتی طراحی شده

گمارد. اربابان، مالکین، مباشر، کدخدا، دشتبان، می

نشین، حمامی، آسیابان و رعایا افرادی زارع، خوش

 کردندبودند که در درون مزارع فعالیت می

دارن، مُقطعین، و تیول (181 :1383)فرمانفرما، 

ز نظمی بودند بخشی ا مأموران دیوان و محاسبین

 اندها متصل بودهکه در خارج از مزارع به آن

ترکیب این (. 153 -155 :1387)طالب و عنبری، 

 در کناربافت جمعیتی در درون و بیرون مزرعه 

 نظم کارکردی ایجادشده به کالبد از پیش طراحی

برداری، اجتماعی و اقتصادی، بهره هایدر بخش

 :انجامیدمیفرهنگی 

 ، اجتماعی و فرهنگیاقتصادیالف(؛ نظم 

کارکردی است که به نوع  نظاماین نظم بخشی از

برداری، میزان فعالیت، نوع مالکیت، نوع بهره

محصوالت کشاورزی و زراعت، نوع دام و. 

پردازد. حق نسق یا قانون زراعت براساس می

گانه تولید )آب، زمین، بذر، نیروی عوامل پنج

شخم و نیروی کار( به صورت عرفی، ذهنی و 

)صفی  در روستاها و مزارع وجود داشت محلی

پدیدآورنده نظم اقتصادی و  و (43 :1368 ،نژاد

 .کارکردی بود نظامبرداری در بهره

مزارع موردمطالعه هر یک براساس نظام کارکردی 

که این نظم در اشاره شده شکل گرفتند و تا زمانی

مزارع مستقر بود به حیات حویش ادامه دادند. 

زرعه گورت دارای ماهیت اقتصادی و تفرجگاهی م

ود. این مزرعه در جریان واگذاری خالصجات در ب

دوره ناصرالدین شاه به افتخارالدوله دختر 

ناصرالدین شاه و خواهر ظل السلطان واگذار شد. 

ه.ق فردی به نام  1135مباشر مزرعه گورت در سال 

محمد بدیع بود و هرساله مقدار فراوانی هندوانه و 

آوری محصوالت باغی دیگر از این مزرعه جمع

 1354شد. بانو عظمی مالک مزرعه نیز در سال می

( و 2052: 1362آبادی، از دنیا رفت )حبیب

نوادگان بانو عظمی مزرعه را به قیمت شصت 

هزارتومان به شخصی به نام کمال صراف فروختند 

و سپس برادران حسینی از ایشان پیش از انقالب 

خریداری کرده و هم اکنون مالک مزرعه و باغ 

 (. 34: 1393 ،تند )جیحانی و عمرانیهس

خان و مالک مزرعه نهچیر نیز آقا محمدعلی

بهادرخان و فرزندان ایشان در دوره قاجار بودند و 

سال طول  7جات رعیتی تقریبًا ساخت مزرعه و قلعه

کشید. موضوع اصلی اقتصاد و امنیت بوده است. 

، «چینی»مأموریت این مزرعه کاشت و برداشت 

ها و فروش به دولت بوده است. ی از آنکشروغن

های مختلفی از قوم لُر در قالع به همین علت طایفه

مزرعه سکنی داده شده و به کار گمارده شده 

بودند. این مزرعه پس از فوت مالک و پس از 

 ،)شفیعی ها سپرده شدانقالب اسالمی به رعیت

(. در مزرعه طرازآباد نیز وضع بر 59-53 :1380

وال بوده است. درمصاحبه با مالکان کنونی همین من

مزرعه طرازآباد مشخص شد که موضوع اصلی در 

آوری تعدادی زیادی رعیت، این مزرعه جمع

جات ساخت محل سکونت برای آنان در قالب قلعه

رعیتی، سکونت مالک در کوشک اربابی در 

کشی اقتصادی بوده است. ها و بهرهمجاورت آن

یان اصالحات ارضی و سپس این مزرعه نیز در جر
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ها سپرده شد و به دلیل انقالب اسالمی به رعیت

نی آنان در اداره مزرعه، هم اکنون تبدیل به ناتوا

کارگر،  با آقای )مصاحبه آغل احشام شده است

از تعداد  (.1394 یزد، طرازآباد مزرعه کنونی مالک

و میزان جمعیت ثابت و شناور در این مزارع اطالع 

گفته به دقیقی یافت نشده است اما در منابع پیش

ها و مردم در قالب حضور تعداد زیادی از رعیت

 طایفه و اقوام مختلف در مزارع اشاره شده است.

جمعیت موجود در مزارع درمنابع دیگر نیز تعداد 

به  7ت و گاهی میزبانصورت شناور، ثابمسکون به

 200تا  بیش از  2نفر در قالب  500تا  بیش از  5

عاملی مهم در استقرار  ذکر شده است کهخانوار 

تعداد افراد . رفتبه شمار می کارکردی نظم

کرد نفر تجاوز نمی 7تا  6خانواده به طور تقریبی از

و اغلب با یکدیگر رابطه قوم و خویشی داشته و 

و   83 :1383 ،فرمانفرماکردند )وصلت می

ها غالباً از یک یا آن(. 1940 :1368 ،اعتمادالسلطنه

دو طایفه مشخص در کنار یکدیگر در قلعه زندگی 

ها اسالم و روزها به  زراعت و اند. دین آنکردهمی

شد. به هر خانواده یک یا ها در قلعه سپری میشب

رسید. به  طور معمول صنایع دستی یا دو اتاق می

ریسی و هنری سنتی مانند؛ جاجیم بافی، نخ

شد. زارعان بافی توسط زنان مزرعه انجام میقالی

توانستند مالک چند گوسفند باشند اما می

توانستند اسب داشته باشند و یا مالک گله نمی

ها در قلعه تربیت و به سرجمع باشند. فرزندان آن

)توانگرمروستی،  اندشدهرعیت ارباب اضافه می

1394 :304  .) 

انسجام و کاربست نظم اقتصادی در این نوع مزارع 

توسط شخص ارباب و مباشرانش با توجه به تمام 

شد. ارائه دستور وظایف به مشکالت انجام می

رعایا و کارگران، تقسیم کار، تحویل و تنظیم 

امور، تعدیل مخارج تولید و نگهداری، ایجاد 

یک یا چند  وری در مقیاسارزش افزوده و بهره

ها مزرعه بخشی از اموری بوده است که تنظیم آن

توانست منجر به تقویت نظم توسط مالک می

مزرعه برداری در مزارع شود.اقتصادی و بهره

نشینان براساس سلسله مراتب اجتماعی حاکم در 

بایست به کدخدا و سپس به مباشر مالک مزرعه می

 (.163 :1387)عنبری و طالب،  پاسخگو باشند.

مالک نیز با ضابطان، محصالن و ممیزان دیوانی 

این . کردطرف معامله بوده و مالیات را پرداخت می

نظم درتولید اقتصادی و درآمد دیوانی نیز مؤثر بود 

و عالوه بر کنترل اجتماعی و فرهنگی مردم در 

ری اقتصادی نیز با آن تضمین ومزارع، بهره

توانست ب نمیمالک یا اربا(. 11تصویر )شدمی

بایست خارج از این نظم حرکت کند. او می

براساس این نظم عرفی به نسبت مشخصی 

داران محصوالت را بین زارعین، رعایا و یا اجاره

ها، تقسیم نماید یا در قبال پرداخت کلیه هزینه

مجموعه این  جمیع سود را به خود اختصاص دهد

بود  یاربابفرآیند معرف نظام کارکردی در مزارع 

و مزرعه را به سمت خودکفایی نسبی  (12تصویر )

 (.227 :1369)حکمت یغمایی، برد پیش می
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 (.159: 1387هرم نظام اجتماعی در مزارع مسکون اربابی )ماخذ: عنبری و طالب،  -11تصویر 

 

 
 هایش در نظام کارکردی.ارتباط نظم بهره برداری و اقتصادی با زیر مجموعه -12تصویر 

 

مزارع مسکون مانند هر پدیده دیگری بنابراین 

نشینان از اند. زندگی مزارع و مزرعهمند بودهنظام

یافته و زمان تولد تا زمان افول با ساختارهایی قوام

منظم سپری شده است. این نظم در کلیه شئون 

مزرعه از جمله؛ مراودات اقتصادی حاکم بر امور، 

هرم و ارتباطات اجتماعی درون و بیرون مزرعه، 

های های فرهنگی ملی و مذهبی و شیوهسنت

(. اگر در 241: 1396معماری جاری بود )راعی، 

ای از زمان به هر دلیلی، بخشی از آن دچار برهه

شد، شاکله مزارع سست شده و به ت میرخو
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نظام کارکردی )نظم اقتصادی، رسید. آشفتگی می

بهره برداری، اجتماعی و فرهنگی( توانسته بود در 

همکناری با نظام کالبدی )نظم کالبدی، معماری و 

به مزارع جان بخشد و باعث سرزندگی حفاظت( 

گفته  «شکل دهنده»به این دو نظام  در مزارع شود.

مزارع  ندشدفعال میشود. چون هرگاه می

توانستند به حیات خویش ادامه دهند و می

 (.4)نموداربالعکس

  

 
 شکل دهنده در مزارع گورت، طرازآباد و نهچیر نظام -13تصویر 

 

  در حیات مزارع دهندهشکل نقش نظام -4

هایی در منتج به وجود نظم ،هاکنکاش دریافته

« نظام شکل دهنده»مزارع شد که از آن به 

در دو  وجود این نظام .(13تصویر ) تعبیرگردید

کناری با در هم کالبدی و کارکردی بخش

 ارعای به نام مزگیری پدیدهشکل دریکدیگر 

. هر پدیده برای زنده ماندن ستامؤثربودهمسکون 

نیازمند میل و حرکت به سمت زندگی و رفع 

ها طور طبیعی نظمرو است. بههای پیشچالش

براساس تجربه زیستی در توپوگرافی جغرافیایی، 

رسند فرهنگی و تاریخی یک محیط به تکامل می

توانند از این طریق از خطر اضمحالل و غالباً می

ان مثال؛ نظم در مکانیابی و عنورهایی یابند. به

ها تجربه زندگی در دسترسی به آب با پشتوانه قرن

توانست پویا بماند و یا نظم اجتماعی و محیط می

هایی که قرون ها و آئینفرهنگی براساس سنت

متمادی تظاهر معنوی داشتند، زنده بود و ادامه 

ها به تدریج قوت کرد. این نظمپیدا می

رسیدند و تجارب زیستی امل میبه تک گرفتند،می

آوردند. مبتنی بر فرهنگ و اقلیم را به ارمغان می

ختم می« دهندگیشکل»این فرآیند در محیط به 

 دهد.و اساس مزارع را تشکیل می شود

دهنده های شکلدهدکه نظامنشان می 13تصویر  

و  ی، اجتماعی، اقتصادیمحیط بسترهای بامزارع 

. اندبودهارتباط مستقیم  در محلی جوامع یفرهنگ

چی به کشی از نیروغن ،ای مانند نهچیردر مزرعه

 نآدر مناسب عنوان کاالی اقتصادی با بازدهی

گیری اصلی شکلبه عنوان دلیل محیط و اقلیم

های اجتماعی و بنا بر ویژگی و شدمزرعه معرفی

 فرهنگی منطقه، استفاده از قالع مختلف برای در

نشینان از تعدیات مختلف مورد مزرعهامان ماندن 

 (.53-59 :1380 ،)شفیعی بررسی قرارگرفت
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موجب ایجاد  لُرهای مختلف قوم گروهاستقرار 

اشتغال، بهروری اقتصادی و ایجاد پشتوانه اجتماعی 

و در نتیجه کمک به سرزندگی در آن منطقه 

های موجود در و درتثبیت و قوام نظم گردیدمی

نشینان، اربابان، مالکان مزرعه د.کرمزارع کمک می

امنیتی  ،و حاکمان به دلیل اینکه از مواهب اقتصادی

های مختلف محلی و ملی مزرعه نهچیر در مقیاس

اند به طور آگاهانه از قوام و شدهبرخوردار می

های کالبدی و با استقرار نظام ءتثبیت آن که جز

شد حمایت و پشتیبانی کارکردی میسر نمی

دهنده تا ایجاد این چرخه از نظام شکلکردند. می

اجتماعی تحت عنوان  ثبات در شئون مختلف

براساس  ارائه شده است. 14تصویر چرخه ثبات در 

مواردی که در مزرعه نهچیر به عنوان نمونه بیان 

ایجاد ثبات در )اجتماع و فرهنگ(؛ )محیط و  شد

، توانست امنیتاقلیم( و )سیاست و اقتصاد( می

سرزندگی و شکوفایی مزارع را تضمین کند و 

های موجود در مزارع را شکل ها و نظمقابلیت

طرفه، بخشد و حفاظت کند. در این چرخه دو

دهنده مزارع به دلیل وابستگی های شکلنظام

اقتصاد جوامع گذشته به مزارع، موجب ایجاد ثبات 

شدند و این ثبات در در شئون مختلف جامعه می

دهنده های شکلهت باعث تقویت نظامهمان ج

 شد.گونه حیات مزارع تضمین میو این گردیدمی
 
 

 
 نمودار چرخه ثبات بین مزارع و جامعه -14تصویر 
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و ارائه نمونه از میزان تأثیر اقتصادی و نمودار باال 

سیاست و دهد که نشان میاجتماعی مزرعه نهچیر 

در  مملکتاقتصاد در صورت آرامش و ثبات 

مقوله ایجاد امنیت و پویایی جامعه نقش داشتند. در 

هر برهه تاریخی که درکشور جنگ و خونریزی 

های وسیعی از کشور زیرکشت وجود نداشت. پهنه

گرفت، میزان درآمد ذیمدخالن باال قرارمی

شد و در نهایت در یدی دیوان بیشتر میعارفت، می

ر بود. اقتصاد کشور و مردم معمولی نیز تأثیرگذا

بسیاری از صاحب منصبان در دوره ثبات از  خرید 

و فروش مزارع، عالوه برمقاصد اقتصادی، اهداف 

کردند. از پیش اجتماعی و سیاسی را نیز دنبال می

از اسالم تا قرون اولیه اسالمی و تا دوره پهلوی، 

داران در طبقه اجتماعی باالیی داران و مزرعهزمین

و تجمع  (12: 1395راعی، )بهشتی و  قرار داشتند

توانست میزان طرفداران، نیروهای این امالک می

نظامی، القاب و مناصب زیادی را جابجا کند و 

های متأخر به ویژه های انتخاباتی در دورهحتی رأی

دوره پهلوی را به مالک مزارع تقدیم نماید. اما 

هرگاه مملکت در عرصه سیاسی و اقتصادی دچار 

و دزدی و چپاول از خارج و داخل شد اختالل می

گرفت، ناگزیر در نسبت به شهر و روستا قوت می

کرد. امنیت ابتدای امر در اقتصاد تظاهر پیدا می

های کشاورزی و زراعت باخت، پهنهرنگ می

یافت و مزارع به اضمحالل نزدیک کاهش می

 گشت.می

در محیط و اقلیم نیز وضعیت بر همین منوال بود. 

ست بوم از دایره مخاطرات انسانی و هرگاه زی

گرفتند به شد. مالکان تصمیم میطبیعی خارج می

تعداد مزارع بیفزایند و میزان درآمد اقتصادی را 

یافت و ها استقرار میتوسعه دهند. با ثبات، نظم

کارایی بهتری داشت. آرامش در محیط و اقلیم، 

ها، ثمر و موجب آبدهی بیشتر قنوات و رودخانه

زدهی مناسب محصول مزارع و اقدام به حفاظت با

ها توسط مالکان در سالیان متمادی و توسعه آن

 آورد. شد و سرزندگی را به ارمغان میمی

مالک و یا ارباب مقتدرترین و متنفذترین فرد در 

یک مزرعه بود. مالک در کسوت مربی و 

شد و به تأدیب و کننده در مزرعه ظاهر میتربیت

پرداخت به ها در مواقع لزوم میل و رعیتتنبیه عُما

طوریکه بدون حضور وی نظم و نسق برقرار 

توانست ذینفعان و شد و دوام نداشت. او مینمی

ذیمدخالنی چون؛ دایره وقف، دیوان، زارعین و 

ها را هماهنگ کند تا منافع مزرعه حادث رعیت

کرد تا تنوع داد و ممارست میشود. او تشخیص می

فعالیت در یک مزرعه بهبود یابد و  و تعداد

کشاورزی و باغداری تابستانه و زمستانه با توجه به 

گیری از انواع دام باربر، اقلیم و همچنین بهره

گوشتی و شیری به کمک مباشرین و زارعین امین 

با سیاق مناسبی ادامه یابد. مزرعه یک خانه بزرگ 

ه و اهالی مزرعه برای مالک، یک خانواده بزرگ ب

آمدند. در نگاهی دیگر او ناظم بود و حساب می

برداری را نظارت قرار بود معادالت اقتصادی و بهره

کند و سامان بخشد. بنابراین این نوع نظم در 

کارکرد بیش از هرچیز به مالک وابسته بود و بنا 

برآنچه که در اسناد تاریخی آمده است بسیاری از 

فوت ارباب و پس از  نهچیرمزارع مانند؛ مزرعه 

 :1380 ،مالک به قهقرا رفتند و نابود شدند )شفیعی

59-53 .) 
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ها، به یک سوی پایداری مزارع و برقراری نظم

گشت اما سوی دیگر  نظم در کارکرد ارباب برمی

دادند را جمعیت حاضر و ساکنین مزارع تشکیل می

دهنده منویات ارباب یکی دیگر و در کسوت انجام

از متغیرهای مؤثر در پایداری مزارع را معرفی 

از مراسم  ها در کنار مالکان با استفادهکنند. آنمی

های ویژه کاشت و برداشت محصول به و آیین

پرداختند و با شادابی و شکرگزاری در مزارع می

های فرهنگی و این اقدام، دامنه وسیعی از سنت

توانستند شد. ساکنین مزارع میاجتماعی تقویت می

پس از برداشت و گاهًا فروش محصوالت با خاطر 

کوبی، نهای خرمتری به برگزاری جشنآسوده

ها را ازدواج، اعیاد ملی و مذهبی بپردازند و آن

دارند. این بخشی از میراث معنوی جوامع زنده نگه

ها ادامه پیدا بایست برای نسلمحلی بود که می

 کرد. می

ای به عالوه برآن، سنت اجتماعی و فرهنگی ویژه

برداری از مزارع حاکم بود. در بهره« نظام وقف»نام 

ات اعظم واقفی درباره مزارع وقفی در براساس نظر

برخی از مزارع، وقف آبادانی نطنز و حومه آن، 

المنفعه بودند دیگر عام انبارها و بناهایمساجد، آب

ها صرف زنده نگهداشتن و بخشی از درآمد آن

خدمات علمی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در 

شد. گاه بخشی از درآمدهای یک جوامع می

آباد نظنز مزرعه عمارت و مزرعه علی مزرعه مانند؛

داری و ...( خوانی، تعزیتصرف امورخیریه )روضه

( و یا مزرعة 198 :1379 ،شد )اعظم واقفیمی

ه.ق  857معروف به اُستور واقع در نظنز در سال 

وقف خانقاه، گنبد، باغ، چهارصفه، حمام، آسیاب 

(. این 41 :1388 ،الحکماییشد )شیخو قنات می

به دالیل فقهی، اقتصادی و تأثیر شگرف در  شیوه

آبادانی و شکوفایی سرزمین، مورد نظر حاکمان 

بود و مزارع را در کانون توجهات دیوان، مالکان و 

داد. هم امور اُخروی را سامان مردم عادی قرار می

های رسید. پدیدهداد و هم به امور دنیوی میمی

وامع متولد چنینی در بطن جفرهنگی و اجتماعی این

شدند و به خاطر دارابودن اساس مذهبی و ملی می

ها در درازمدت موجب ماندند. آنهمآره زنده می

های مختلف تاریخی به شکوفایی مزارع در دوره

اند و با از ویژه ایلخانی، صفوی و قاجار شده

ها، بسیاری از مزارع و رقبات رفتن این سنتبین

این چرخه ثبات با بنابرها نیز نابود شدند. آن

دهنده نظام شکل توانستکارکرد دوطرفه می

مزارع و امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی 

 را پیوند دهد و حیات مزارع را تأمین کند.

 

 یریگجهینت -5

های دارای قابلیت و گورت طرازآبادمزارع نهچیر، 

های فرهنگی، کارکردی و کالبدی و نظام

اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، معماری و حفاظت 

صورت  ،ها به مزارعو نظام هاقابلیت. این اندبوده

ها را در طول زمان تضمین آن پایاییو  ادنددمی

دهنده نظام شکل». براین اساس به عنوان ردندکمی

 ،مورد مطالعه مزارع اند.دهمعرفی ش« مزارع تاریخی

معرف یک مجتمع زیستی کوچک بودند و منابع 

انسانی، فکری و اقتصادی سه بخش اصلی این 

تصویر چرخه ثبات ). دادها را تشکیل میمجتمع

مرهون ثبات در  هاآندهد که نضج ( نشان می14



 1399نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هشتم، شماره یازدهم، بهار و تابستان                                       72

 

 
 

 

شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی 

ندگی جوامع منوط به بوده و در جهتی دیگر سرز

های کارکردی و کالبدی در مزارع و قوام قابلیت

 :پروری بوده استبسط کشاورزی و دام

الف(؛ ثبات در سیاست و                                   

 اقتصاد = امنیت در مزارع 

ب(؛ ثبات در محیط و اقلیم                                   

 = سرزندگی در مزارع

ج(؛ ثبات در اجتماع و                                   

 فرهنگ = شکوفایی در مزارع

دهنده به دلیل ایجاد پیوند بین نظام شکل

موجب  ،های کالبدی و کارکردیقابلیت

شد. ای از زمان میدر برهه خودکفایی مزارع

های اربابی و رعیتی به در درون قلعه نشینانمزرعه

کردند، دارای انبار، طور مستقل زندگی می

 و تولیدات باغی و کشاورزی بودند ،اصطبل، دام

مسجد، آب انبار، آسیاب و حتی قبرستان مستقل 

کناری با طبیعت، چگونه زیستن در هم. داشتند

گیری بردبارانه و نه همسوشدن با آن و بهره

دهنده توان در نظام شکلآن را میسودجویانه از 

ای را مزارع جستجو کرد. کالبد و کارکرد، موازنه

ایجاد کرده بودند که رفتاری به غیر از همزیستی 

توانست در این چرخه زیستی دوام آورد و نمی

نیازهای جامعه را برآورده سازد. این تأثیر به طور 

 معمول از مقیاس درون مزرعه تا درون جامعه ناشی

از نظم وارگی مزارع بوده و تا زمان اضمحالل 

 ها در اواخر پهلوی اول ادامه داشت. آن

رع یک بنگاه اقتصادی و پایگاه اجتماعی امز

مزرعه تربیت و تولید در کنار  هر. درندنیرومند بود

تأثیرگذاری بر شئون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

 منصبان اصیلشد. صاحبجامعه با اهمیت تلقی می

از سالیان دور در پیش از اسالم تا دوره پهلوی 

اند. عالوه بر صاحبان اصلی مزارع مسکون بوده

اند و به این دلیل در تولید ثروت، مالک نیز بوده

صفوف نخست عوالم سیاسی و حکومتی نیز 

ها گاه مزارع را وقف امور اند. آنحضور داشته

آب المنفعه مانند؛ آبادانی مدارس، مساجد و عام

کردند و از این طریق برای خود مکنتی انبارها می

کردند تا در فردای امور دنیوی نیز دست فراهم می

گرفتن از هم باال را داشته باشند و گاه برای پیشی

های سیاسی و اجتماعی از مسلکان خویش در نزاع

دوره محلی در جوامع  بنابراینبردند. آن بهره می

اقتصادی،  هایزایی در بستردرونهای با الیه قاجار

که تحقیق و  ندااجتماعی و فرهنگی مواجه بوده

تواند امکان انطباق با پژوهش درباره آن می

را بررسی نماید و برای  کنونی مصادیق سازگار

برداری از منابع زیستی بومی و حفاظت و بهره

 پیشنهاد و راه حل ارائه کند. در آینده خودبسنده

در جهت شناخت  رآغازی استساین تحقیق  

کوچک که  های زیستیتر این مجتمعبیشتر وکامل

در نقاط مختلف کشور به ویژه فالت مرکزی ایران 

الیل رشد کردند، به تکامل رسیدند و سپس به د

در این پهنه جغرافیایی رو به افول رفتند و  مختلف

 به  فراموشی سپرده شدند. 
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Abstract 

Various farms in the provinces of Yazd, Isfahan and Markazi were studied through 

attitude assessment, document research and field studies. They were found in two forms 

including residential farming fields and collections of fields. Also, narratives about how they 

were formed and how some of them have almost vanished were scrutinized. These farms 

existed in the Qajar period and were brought to stability by the owners and rulers by 

stabilizing the triad of society and culture, environment and climate, and politics and 

economics. This stability represented the physical and functional capabilities of the farms 

and preserved the physical, economic, operational, social and cultural systems on the farms. 

Thus, this system that formed the historical residential farms was adopted, and it guaranteed 

their long-term sustainability. 

The study aims to shed light on the formation system of historical farms and its role in the 

sustainability of farms over the time. It also seeks to interpret the documents in this regard 

using the contextual theory and the interpretive-historical approach. This research palpably 

discusses the topic through a series of case studies in the Iranian Central Plateau. It is found 

that triad stability has ensured the system preservation and, thus, the sustainability of 

historical residential farms in this geographical region. 
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