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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مقاله پژوهشی
بررسی انشاء 1مزرعه دولتآباد قم ،از آغاز تا اضمحالل
۲

حسین راعی ،*۱محسن بیگلری

 -۱استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
-۲پژوهشگر حوزه معماری و مرمت
(دریافت ،۱۳۹۹/۱۰/۲۵ :پذیرش)۱۴۰۰/۰۴/۰۷ :
چکیده

مزرعه دولتآباد در اوایل دوره قاجار ،توسط خطی طه به ای ما اا ابوال ط خان ،مع وف به سطاکَهَهیه در یا امون ق
ا شططا خططکه اسططتن ای مزرعه بهعنوان ییه اا مَ ت ی مزارع م ططیون تارییه در ت م م َزا ای ان با الگوا ق ع
َشطخیوا ه خطیل ر تت و با اسطخر ار ات ادا اا قوی لر بیخاارا تا دوره یَلوا دوی و همزمان با اصط اام اریطه در ای ان
به تعالات خود ادامه دادن
م طلله اصطله ت راق ،رو ک روبه تزایک ت سطای و تغاا هویت َالبکا و َارَ دا مزرعه دولتآباد اسطتن ای مزرعه
یس اا تبکیلخطکن به روسطخا و با آااا مَاج م مزرعه شطانان به خطَ هاا اا اف ،در اال مخ وَه خطکن اسطتن ب خه اا
اهاله ام ک خود را رها َ د ک ،ب خه در اال وسطااا بکون یطاب ه ه طخنک و ب خه در به بااسطااا مواریی خوی و
بویر دا روا آورد کن ه اَنون بی هایه اا َشططتخوان مزرعه تعال اسططت و برایاا عناص ط َالبکا واب ططخه به آن اا
قبال؛ آسااب ،آبا بارَ ،اروا ا ،قنوام و قلعه َشخیوا ه در اال وی ا ه استن
مهخطود؛ مزرعه دولتآباد داراا چه قابلاتهاا َالبکا و َارَ دا بوده اسطت و چه
در ای ت راق دو ی سط م
عوامله در ا شططا و ایططم ل مزرعه دولتآباد تأثا داخططخنک هکف اا ای یهوه مع ته مزرعه دولتآباد با واَاوا در
رذخطخه و اال آن اسطتن به ای دلال سطعه مهخطود اا رویی د تس طا ر ایه و رهااتت تس طا ا تارییه ب اا خوا اسطناد
خطساهه ،میخوب و یامای آثار مادا اسطخساده مهخطودن اسطخساده اا اسطناد خطساهه و م طاابه با مزرعه شطانان َنو ه و
بااما کههاا یاشا در َنار ب رسههاا علمه و تنه در آثار باقاما که ،ابزارهاا اصله روش ت راق را تشیال مهدهکن
یهوه و اور در ای باره شططان داده اسططت َه ظایهاا َالبکا و َارَ دا و ای ظایهاا اقخ ططادا ،بَ هب دارا،
معمطارا ،اجخمطاعه و ت هنگه در ا شطططا مزرعطه دولطتآبطاد ر داخطططخنطک و عوامله چون تغاا مطالیاطتهطا ،الغطاا تاولطکارا،
اصط اام اریطه دهه  40خطم طه ،ایداد امنات طبه در َشطور و عوامل ای طت م ا ه و اقلامه موجب ایطم ل آن
خطک کن ثبت ای مزرعه در تَ سطت آثار مله َشطور ،اع اا َارب ا رذخطخه در َنار صطناید تبکیله همگون و اسطخساده اا
امانههاا میخلف ر دخطگ ا به ویهه تاری توری ط و ار ا توری ط مهتوا ک م طا هایه ب اا اساتت اا ظایهاا َالبکا
و َارَ دا مزرعه دولتآباد در یا امون ق قلمکاد ر ددن
کلمات کلیدی :انشاء ،مزرعهتاریخی ،دولتآباد قم ،میراث کشاورزی ،قلعه آقا
Email: hoseinraie@iust.ac.ir
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پرسشهای پژوهش
1ن مزرعه دولتآباد داراا چه قابلاتهاا َالبکا و َارَ دا بوده است
2ن چه عوامله در ا شا و ایم ل مزرعه دولتآباد تأثا داخخنک
 -1مقدمه
یهوه هاا میخلف درباره مزارع م طیون تارییه در ای ان (راعه و بَشطخه1395 ،؛ راعه ،م مکم ادا و َاخیه1395 ،
و راعه )1392 ،شطان مهدهک َه دو عامل امنات و اقخ طاد در خطیلرا ا مزارع در دورههاا میخلف تارییه به ویهه اا
دوره سطلدوقه تا دوره قاجار مثث بودها کن ای مدخمدهاا ای طخه َوچ توسط مال یا مالیانه به ای ارباب در اق طه
راط َشططور به ویهه در ت م م َزا ای ان و منااق خطط قه و جنوبه آن به وجود آمک کن تولاک َشططاوراا و دامکارا و
تبکیل آن به توان اقخ طادا و سط مایه اجخماعه مَ ت ی هکف آنها بوده اسطتن ارباب مهتوا طت با ر دآورا رعاتهایه
اا اایسههاا مخعکد َه تعکاد آنها راه به با اا سطا طک س مهرسطاک ،اولا قکی را ب اا ایداد ی مزرعه اربابه ب داردن
در قکی بعطکا ب اا سطططیو ت آنها بهاور معمول قلعطههایه سطططاخخطه مهخطططک و به ه خا واده ی اتاع تعلق مهر تتن
َطارر ان مزرعطه در قلعطه اطکره مهَ دطک و درَشطططتخوانهطاا اا اف بطه َطار َشطططاوراا و دایی ورا درخطکمطت اربطاب
مهی داخخنک و راه در اااا ا کره و سطیو ت در قلعه ،اروقه اا مال دریاتت مهَ د کن ای ت آینک و خطبیه تولاک سطنخه
ب اا ارباب ،درآمک اقخ طادا و خطأن اجخماعه و سطااسطه ایداد مهَ د ،ب اا دولت و دیوان درآمک مالااته دریه داخطت و
ب اا ایومطت ،امناطت و َنخ ل رعاطتهطا و م دی من رطه را ت طططَاطل مه مودن بطه ای ت تاطب ییه اا تطأثا رطذارت ی خطططبیطه
اجخماعه در اول سططالاان مخمادا با اقخ ططادا ،اجخماعه و سططااسططه مملیت را در دسططت داخططت و قالب مخمولا ،
دولخم دان و سااستوراان ،ع قه ویههاا به مزرعهدارا داخخنک و اا ه ی ااآنها مزرعه اربابه به یادرار ما که استن
در ق از ب اساس رزارخاته َه ا م ا اتضلالمل  )1355( ،در دوره قاجار ب اا اص الکی خاه تَاه َ ده
اسطت ،مزارع ایادا وجود داخطخه اسطتن ب اسطاس «َخابچه تس طال و ااالم داراالیمان ق » در ای دوره قنوام ،بااام و
مزارع ق بهاورمعمول داراا مال و ارباب بودها ک و م والم َشاوراا و بااه مناسبه تولاک مهَ د کن مزارعه ما نک؛
قایطهباال ،الب ا ،دولتآباد ،سطزاوار ،چشطمهعله و ََ م طول ت ش مالیان ،اربابان و رعاتها در دوره قاجار بود ک و
ه اَنون از برایاا آنها در یا امون ق دیکه مهخودن
مزرعه دولتآباد از تابد ظای خطیلرا ا و ا شطا مزارع م طیون تارییه در ای ان و ق بوده اسطتن ای مزرعه
در م کوده وسطاد و م ط ه در َ 4الومخ ا ا ب قرم ود ق ار دارد و به اورتر یبه َ 60الومخ با خطَ ق تاصطله داردن
خطی طه به ای ما اا ابوال ط خان مع وف به سطاکَهَهیه ،آن را در اواخ دوره ا ک و سطسس دوره قاجار ب مبناا تولاک
َشططاوراا و دامکارا خططیل داد و رعاتهایه را اا اایسههاا بیخاارا به ای میان ر ططال داخططت (یادداخططتهاا
منخشطط شططکه عبکاق باق ا)85-91 :1385 ،ن او قلعهَشططخیوا ه را ب اا ای ططت و ا کره آنها مَاا َ د و اما هاا
َشططاوراا و آب رودخا ه قم ود را در اخخاارآنها ق اردادن یس اا او ی طط ا بهتکریج عناصطط دیگ ا را ب اسططاس ااا
مزرعه شانان به ای مدخمدای خه َوچ ال اع مود ک و ای مزرعه را «دولتآباد» َاد کن
م طططلله اصطططله ت راق ،رو ک روبه تزایک ت سطططای و تغاا هویت َالبکا و َارَ دا مزرعه دولتآباد اسطططت
ه اَنون مزرعهدولتآباد درتر طا بنکاهاا ادارا و سطااسطه تبکیل به روسطخا خطکهاسطتن ب خه در اال وسطااا بکون
یطاب ه ه طخنک و تعکادا اا بااما کران مزرعه درقلعه ا کره مهَننک و ق طک دار ک آن را تبکیل به ی مر طک ر دخطگ ا
َننکن ه اَنون بی هایه اا َشططتخوان مزرعه تعال اسططت و برایاا عناصطط َالبکا واب ططخه به آن اا قبال ،آسططااب،
آبا بارَ ،اروا ط ا ،قنوام و قلعه َشططخیوا ه در اال وی ا ه اسططت و موارد با اهماخه اا ظایهاا َالبکا وَارَ دا َه
باعی ضطج مزرعه دولتآباد خطکها ک و ب طاارا اا اا عام و دادههاا م طخخ در آن قابل رمزرشطایه ه طخنکن هکف اا ای
یهوه  ،مع ته ی مزرعه اربابه در ت م م َزا ای ان و آخطنایه جوامد علمه با آن اسطتن به ای دلال سطعه مهخطود با
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رهااتت تس طا ا و راهب د تس طا ا تارییه به مویطوع زدی خطک و در قالب م العام ماکا ه ،گ شسطنده و سنکیهوهه
به سثاالم ت راق درباره چگو گه ا شا مزرعه دولتآباد و خناسایه عوامل ضج و ایم ل آن یاسخ دادن
 -2پیشینه تحقیق
دربطاره ویهرههطاا مزارع میخلف در ق منطابد اطکَه وجود داردن در ای ارتبطاط مهتوان ی طططت بطه َخطاب تطاریخ ق (قمه،
 )1385اخطططاره َ دن قمه در ای َخطاب بطه مزارع اومطه ق  ،سطططاوه و تس ش در ق ن  4هنع ی داخخطه اسطططتن یس اا آن
ا م ططا اتضططلالمل  )1355( ،در «َخابچه تس ططال و ااالم داراالیمان ق » َلاه مزارع و قنوام موجود در ق را
توصططاف مهَنکن او درَخاب دیگ ا به ای «تاریخ و جغ اتااا ق » از مزارع و م ططوالم َشططاوراا درای من ره را
تشط ی مهَنک (اتضطلالمل  )1396 ،اما در هاچ ی اا منابد به مزرعه دولتآباد اخطاره شطکه اسطتن به اورااخمال ای
من ره اا دای ه ایالخه ق در آن امان خارج بوده اسطتن یس اا آن تاامه قایطاَا )1381( ،درَخاب «سطس هاا اصط الکی
خطاه به ق » به مع ته ب خه اا مزارع ق اا دیکراه اصط الکی خطاه مهی دااد و درادامه مسل طه قمه )1391( ،در «ت سه
السطااما ته کَ ااوال ق و الرماا » و م مطکتره اربطاب( ،بهتطا) در َخطاب «تطاریخ داراالیمطان ق  »،از امطاَ تطارییه و
باسطخا ه ق را مع ته مهَننک و به چنکی مزرعه اخطاره مهَننک و سطاکم ط م طنه )1393( ،درَخاب «صطکرالممال
اردباله و موقوته ط مآباد ق » بهاورویهه مزرعه ط مآباد ق و قلعه صطکرا اخطاره مهَنک و وقف امه منخ طب به آن را
خطط مهدهکن در ای َخاب مهتوان به چگو گه ا شططا و مکی یت ی مزرعه اربابه و وقسه یه ب دن در هاچی اا ای
منابد از به مزرعه دولتآباد اخطاره شطکه اسطتن اا عام اولاه َنو ه درباره ای مزرعه توسط عبکاق باق ا )1385( ،در
قالب یادداخطتهاا منخشط شطکهاا جمدآورا خطکه اسطت َه م طول م طاابه ایشطان با ییه اا وادران مال مزرعه اسطتن
اا عام مزبور به عنوان سطنکخطساهه در ای ت راق مورد اسطخساده ق ارر تخه اسطتن به جز آن ،ا هادا ای م کوده اا
ا ف بناادم ططی ا ر ب اسطط مه در اال تَاه اسططت َه ااوا اا عام ماکا ه درباره ویططعات َنو ه آن اسططت اما
امهتمای باقه ما که اسططتن بناب ای یاشططانه دسططخهبنکا خططکهاا درباره ای مزرعه دیکه شططکه اسططت و در ای ویططعات؛
م العام ماکا ه ب روا مزرعه ،م ططاابه و سططنکیهوهه مهتوا ک در ت آینک یهوه تأثا رذار باخططکن ع وه ب آن ،م العه
ت باره با مزارع دیگ درَشطور از مهتوا ک به ت آینک ت راق َم َنکن اما درباره ماهات َله مزارع م طیون تارییه در
منابد کیل اا عام مناسطبه یاتت مهخطودن در منابعه چون؛ تاریخ َاخطان( ،یط ابه )1335 ،به صطورم مب طوط به مزارع
َاخططان و منااق همدوار ،مالیا و م ططوالم آنها ی داخخه خططکه اسططتن در وقف امههاا موجود در َرخب ربدرخططاکا
(الَمکا ه)1350 ،؛ جامدالیا ام (ا طانه)1330،؛ اسطناد معمارا ای ان (خطاخال یمایه)1388 ،؛ گ خطه ب مَ امههاا
ع ط قاجار در با جنک (می مهت و علهااده)1385 ،؛ ب سطاال َوی م (یغمایه )1369 ،یادرارهاا یزد (اتشطار)1374 ،؛
اسططناد و موقوتام مکارس تارییه اواه علماه مشططَک (ی ططنکیکه )1394 ،به مع ته مزارع ،ای آنها ،مازان جمعات ،وع
م طوالم و مالاام اخطاره خطکه اسطتن ای وقف امهها ه ی به منااق ویههاا در ت م م َزا و خط ع ای ان اخخ طا
دار کن ع وه ب آن اضطور مزارع م طیون تارییه در اسطناد تارییه و جغ اتااا تارییه معخب از مشطَود اسطتن در منابعه
چون( ،لمخون)196 :1394 ،؛ (ت ما س ما)66 :1383 ،؛ ( اصط الکی خطاه)163 :1354 ،؛ ( د المل )20 :1341 ،؛ (منشطه،
)74 :2536؛ (اعظ واقسه)146 :1374 ،؛ (تلال طل ان ،ج )551 :1368 ،2؛ (خوا ارا اباا ه)66 :1378 ،؛ (اعخمادال ل نه،
 1368ج  )1935 :4ونن بطه مزارع م طططیون تطارییه و ویهرههطاا آنهطا در دوره قطاجطار و یَلوا در قطالطب بلوکر دخطططه،
سططس هاا ت راراته ،رزارشهاا ایومخه و دیوا ه ی داخخه خططکه اسططتن در یهوه هاا جکیکت از مهتوان به َخاب و
مرالههاا میخلسه اا (راعه و بَشطططخه1395 ،؛ راعه ،م مکم ادا و َاخیه1395 ،؛ راعه 1396 ،و راعه )1392 ،درباره
مزارع م یون تارییه در یزدَ ،اخان و ااس اخاره َ دن
 -3روششناسی تحقیق
ای یهوه َ ،ارب دا اسطت و با رویی د تس طا ر ایه و راهب د تس طا ا تارییه به مویطوع زدی مهخطود و سطعه مهَنک
تا با تس طا اسطناد و منابد اخطاره خطکه یاسیه درخور ب اا سلواالم ت راق باابکن ت راق یا رو با منابد و آثار مادا ما نک،
برایاا مزرعه دولتآباد مواجه اسطت َه قابلات یامای ماکا ه دارد و مورد ب رسطه ،ب داخطت و عیاسطه ق ارخواهکر تتن
6۱

ت وی  : 1موقعات مزرعه دولتآباد

بت به مدموعههاا ای خه یا امون )(Google Earth,2019

در ای دوره به دلال ثبام ایداد خطکه مزارع ایادا در ق به وجود آمک کن معخب ت ی آن مزرعه ط مآباد و قلعه
صطکرا اسطت َه ه اَنون از توسط اخ ف صطکرالممال دراال م مت و اااا اسطتن مال مزرعه دولتآباد «ما اا
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ع وه ب آن منابد خططساهه وجود دار ک َه خططامل جامعه علمه و یهوهشططه و تعکادا اا اخ ف مزرعه شططانان و مالیا
خواهنک بودن آنها اا عام مناسطب و قابل اتیایه درباره قابلاتهاا َارَ دا و َالبکا مزرعه دولتآباد دار ک و اا ا یق
م ططاابه در اخخاار م رق ق ار خواهنک دادن منبد دیگ اسططناد تارییه و جغ اتااا تارییه اسططت َه ت راق را در جَت
خطناخت و مع ته مزارع یارا مهرسطا کن مدموع اا عام منخج اا منابد یادخطکه ،یاتخههاا ت راق را خطیل مهدهنک و در
قالب ظایهاا َالبکا و َارَ دا دسططخهبنکا مهخططو کن سططسس در بی ت لال با تس ططا یاتخهها به دالیل ضططج و
ایم ل مزرعه دولتآباد ی داخخه مهخود و به جمدبنکا و خادهرا ا مهرسکن
 -4انشاء مزرعه دولتآباد
مر طود اا ا شطا مزرعه دولتآباد ،چگو گه آت ین و خطیلرا ا آن اسطتن به اور معمول ،ا شطا ی مزرعه ب دو ظای
َالبکا و َارَ دا و ای مدموعه آن اسطططخواراسطططت (راعه)241 :1396 ،ن ت َاب و ه اتزایه ظایهاا اخطططاره خطططکه
مه توا طت سطالاان مخمادا ی مزرعه اربابه را ا که گَکارد و ب عیس ابودا ییه اا ظایها دراا با رتخ ظای دیگ
و در خاده تغاا َارَ د َل مزرعه تأثا رذار باخططکن به هما دلال در ب رسططه ا شططا ای مزرعه مهبای ططت به ظایهاا
خیلدهنکه آن ،اا قبال ظایهاا َالبکا ،اجخماعه ،ت هنگه اقخ ادا و بَ هب دارا توجه داخت (راعه)68 : 1399 ،ن
 -1-4نظام کالبدی مزرعه دولتآباد
در ب رسطططه ظطای َطالبطکا ای مزرعطه بطه مواردا چون ،موقعاطت و میطا اطابه ،دوره سطططاخطت ،الگوا سطططاخطت ،منطابد آبه،
عناص َالبکا و َارب ا اما ی داخخه مهخود:
 موقعیت و مکانیابیبطهاور معمول مخغا هطایه چون منطابد آبه ،ثبطام ،امناطت و راههطاا دسطططخ سطططه در میطانیطابه و تعاا موقعاطت مزارع مثث
بودهاطک (همطان)234 ،ن مزرعطه دولطت آبطاد از در بطااه امطا ه اواخ دوره اطکیطه تطا دوره قطاجطار در یَنطه م ططط ه اا یا امون ق
َنو ه خططیل ر تتن موقعات آن در ق ابت با ق رود و ا اررود تعاا ر دیک (ت ططوی )1ن آب آنها با اسططخساده اا ی بهنک به
مزرعه هکایت مهخطکن ای آب ع وه ب مزرعه دولتآباد ،مدخمدهاا ای طخه یا امون ما نک ،مزرعه ا ط آباد و روسطخاا
ساریه خاتون را از یوخ مهداد (م اابه با اسخاد خا ااا اا اهاله مزرعه دولتآباد)1398 ،ن

ابوال ط خان مع وف به سطاک ََیه» از اا ای ت صطت اسطخساده َ د و ای مزرعه را به م طاات تر یبه  77هیخار بناان
َاد (ا هادا روسطخاا دولتآباد)1396 ،ن برایاا ای مزرعه ه اَنون در ده طخان ازار در جنوب بی سطلسچگان ق
ق ار دارد و ارتساع آن اا س دریا  1547مخ است (ت وی )2ن
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ت وی  :2موقعات مزرعه دولتآباد بت به مدموعههاا ای خه یا امون آن در عیس هوایه  1347هنش

 الگوی ساختب اسططاس ب رسططههاا به عملآمکه در رو هخططناسططه مزارع م ططیون تارییه در ای ان ،تاَنون دو رو ه اصططله به ایهاا،
دسطی ههاا َشطخیوا ه و مدموعههاا َشطخیوا ه دیکه خطکه اسطت (م اداَ ،اخیه و راعه)11 :1395 ،ن مزرعه دولتآباد
ب اسطاس رو ه دسطی ههاا َشطخیوا ه خطیل ر تخه اسطت (ت طاوی 3و)4ندر ای رو ه ،دسطی ه یا قلعه َشطخیوا ه به عنوان
اسطتن ا کره و سطیو ت در قلعه جارا اسطت و َشطخیوانها و اما هاا اراعه در اا اف قلعه
م ور اصطله مزرعه م
به وجود مهآینکن مزرعه شطانان رواها را در َشطخیوانها به َار مشطغول بود ک و خطبها ب اا اسطخ اات و خواب به قلعه
مهآمطکطکن در داخطل قلعطه ب اا ه خطا واده یط یطا دو اتطاع در ظ ر تخطه خطططکه بودن ای خطا وادههطا ممی بود اا یط یطا دو
اایسه میخلف باخنکن قلعه مزرعه دولتآباد به «قلعه آقا» مع وف بودن
 مالکیتمالیات عامل مَمه در ا شا و اخه ایم ل ی مزرعه قلمکاد مهخودن مزارع تارییه در اول امان ،ظایهاا میخلف
مالیاخه را تد به َ د ک و ب یایه اسطناد تارییه به اور معمول با چَار وع مالیاتِ خطی طه (اربابه) ،وقسه ،دیوا ه (دولخه)
و خال طططه( خطططاهه) در ای ان دیکه خطططکها ک (توران 57 :1378 ،و یوالک)351 :1361 ،ن اما در امانه وع مالیات مزرعه
دولتآباد و همچنا ای مالیا  ،یهوه دسططخهبنکا خططکهاا وجود کاردن به ظ مهرسططک یاشططانه مالیات مزرعه به
خطی طه به ای ما اا ابوال ط خان مع وف به سطاک ََیه مهرسطکن او در دسطخگاه ا کیه داراا دولت بود اما در دوره قاجار
اا َار ب َنار و روخطه شطانه اخخاار َ د و به دلال دارابودن تسی ام هم طو با ت قه اسطماعالاه بهعنوان رهب مذهبه ای
ت قه در من ره مشططغول به تعالات خططکن او ای مزرعه را بناان و ای دولتآباد ب آن َادن یس اا او ت ا کش خلالخان در
بااه اما ه  1194تا  1230هنع مزرعه دولت آباد را در مالیات خود داخطتن یس اا م او مالیات به ت ا کش ا ط عله
6۳

خطاه مهرسطکن او ازارتباط مذهبه با ت قه اسطماعالاه داخطت و لرب او آقاخان بودن ای لرب را تخ لاشطاه به او اع ا َ ده بود
(یادداخطتهاا منخشط شکه عبکاق باق ا)85-91 :1385 ،ن ب اساس ای سنک خساهه او در بااه اما ه  1212تا  1250هنع
مزرعطه را مطکی یطت و مطالیاطت َ ده اسطططت بطه هما دلاطل طای مزرعطه را قلعطه آقطا از مهروینطکن بنطاب ای ظطای مطالیاطت مزرعطه
دولتآباد ،خی ه و اربابه بوده استن

ت وی  : 3الگوا دساَ َشخیوا ه در مزرعه دولتآبادن ا باع عیسهاا هوایه سالهاا  1347و  1396خم ه

 عناصرکالبدی و کاربری زمینمزرعه دولت آباد ق  ،در رو ه دسطی ه َشطخیوا ه ق ار مهرا د و هنوا ا کره با سطنتهاا باقاما که اا دوران یاشطا (به
اورااخمال یا اا دوره قاجار) در مرااس َوچیه در آن ج یان دارد .ای مزرعه اا ی قلعه با خا ههاا اربابه و رعاخه،
معاب  ،م لهها ،عناصط خکماته و مذهبه ،ما نک م طدک ،امای تارییه ،آبا بار ،آسطاابَ ،اروا ط اَ ،شطخیوانها و اما هاا
اراعه ،جوا آب و م طا قنام تشطیال خطکه اسطتن ب خه اا ای عناصط  ،ما نک امای و م طدک َه جز یط وریام ا کره
مزرعه شطانان بودها ک در داخل قلعه وجود دار ک و ب خه دیگ به واسط ه َارب اهایه َه دار ک در با ون اا قلعه جا مایه و
ااکاث خکها ک (ت وی )4ن

6۴
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ت وی  :مزرعه دولت آباد ( عیس هوایه سال)
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ت وی َ :4ارب ا اما و موقعات عناص َالبکا در مزرعه دولتآباد (عیس هوایه سال  1347خم ه)ن

قلعه دولتآباد (آقا) در امانه با م طاات تر یبه  3هیخار ،با ی ه به خطیل م طخ ال ،در یَنه دخطت و در جَت خطماله
جنوبه با ا کَه چ خ

به سطمت خط ع ااکاث خطکه اسطت (ت طاوی  5و)6ن بنا داراا دو ورودا در جنوب و خطمال اسطتن

مدموعه ورودا جنوبه َه در ماان دو ب ج ق ارر تخه و به عنوان ورودا اصطله به خطمار مهرود ،داراا سط درا با قوس
تازهدار بوده َه در ا تا آن ااع ماهاا آج ا تعباه خطکه اسطتن ه اَنون بی هایه اا قوسهاا آج ا تی یب خطکه
و خطیل ورو دا قلعه از تغاا یاتخه اسطتن اک تاصطل ورودا قلعه و تضطاا داخله ،ی
 16یطلعه و دو صطسه و اتاعهاا َوچ

هشطخه با یوخط

َاربنکا اا وع

در ا تا آن سطاخخه خطکه اسطتن درم ور اصطله ورودا معب اصطله (خطاهَوچه

قلعه ) ق ار ر تخه اسطت َه به معاب ت عه منخَه خطکه و دسطخ سطه به باتت درو ه و تضطاهاا م طیو ه را ت اه مهَنکن
دورتادور قلعه ،بارویه به ارتساع اکود  8مخ اا وع چانهرله و  12ب ج با ی ن دای ه ااکاث خطکه اسطتن بناهاا داخل قلعه
االب ی

ابره و با م طال خشطخه اسطتن وجود تضطاهاا ی

دتاعه آن شان اا تسی اولاه مال

ب اا ااکاث ی

و دو ابره ،معاب و بناهاا عایالمنسعه در َنار ویهرههاا

مدخمد ای خه داردن

6۵

تصویر : 6برج و باروهای جبهه شمالی قلعه کشتخوانی آقا در مزرعه دولتآباد قم

ب رسطههاا ماکا ه و خطواهک موجود شطان مهدهک َه یس اا ا خیاب اما  ،ب جها و باروها به هم اه دو ورودا جنوبه و
خطماله بهاور َامل سطاخخه خطکه و یس اا م طور خطکن اما  ،ت اه خطکن امنات طبه و َنخ ل خط ای اقلامه اا جمله
باد و اوتان ،تضطاهاا داخله به آن ایطاته خطکه اسطتن قلعه آقا داراا م

ته به ای باخ َوه ،م له لر ها ،م له م طدک،

م له چَارم الهها و م له باخ قلعه بوده استن
َاروا ط ا از به عنوان ییه اا عناص ط واب ططخه به مزرعه دولتآباد در روب وا قلعه و در مرااسططه َوچ ت با
تاصطله ا کک اا قلعه ق ار ر تخه اسطت (ت طوی )7ن به ظ مهرسطک ای مزرعه در م طا دسطخ سطه تدارا در مرااس م له و
من ره اا بوده اسطت و مالیا مزرعه از بیشطه اا تولاکام َشطاوراا و اراعه را ب اا ت وش در راط دیگ  ،در َاروا ط ا
ا بطار و بطاررا ا مه َ دطکن ع وه ب آن بیشطططه اا مَمطاطان مزرعطه ،رهگطذران و اخه خوا از در ای م طل یطذی ایه
مهخطک ک (یادداخطتهاا منخشط شطکه عبکاق باق ا)85-91 :1385 ،ن آبا بار از در مزرعه دولتآباد ،زدییخ ی م ل در
خارج اا ورودا قلعه را به خود اخخ طا داده اسطت (ت طوی )4ندالیل میخلسه را ب اا جا مایه آبا بار مهتوان مخ طور خطکن
با توجه به اینیه دروااه قلعه خطب هنگای ب اا اس امنات ب طخه مهخطک؛ ق اررا ا آن در ماان دو بناا قلعه و َاروا ط ا،
دسطخ سطه به آب را ب اا ه دو امیا سذی مهَ د (م طاابه با علا یطا َکخکاااده)1398 ،ن اا ا ته رهگذران از ب اا رتد
تشطنگه در خطبا هروا اا ای آب بَ ه مهب د کن در یطم گَکارا و سط مت آب داخل میزن ،ااا باشطخ ا به یای و
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تصویر :5کاربری زمین و عناصر کالبدی متعلق به مزرعه دولتآباد در عکس اورتوفوتو1398 ،

م اقبت داخطت؛ ای ا ه رو ه آلودره ااخماله ،باماراهاا ب طاارا را مخوجه سطاَنا و رهگذران مهَ دن بناب ای آبا بار
در اکتاصل دو ب ج گَبا ه و جنب دیوار جنوبه قلعه ساخخه خکه است تا ااااه َامل به مایه ااام وجود داخخه باخکن
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ت وی  : 8ی ن و مرااد آسااب مزرعه دولتآباد ( گار کران)1398 ،ن

ت وی  : 7ی ن و ماا قلعه آقا در مزرعه دولتآباد ( گار کران)1398 ،ن

ع وه ب آن ،وجود آسططااب آبه در ماان َشططخیوانها شططان اا خودَسایه مزرعه در تولاک آرد بودن آسططاابه َه
ع وه ب مزرعه دولتآباد ،آرد مزارع و ب خه اا روسططخاهاا َوچ را از تولاک مهَ ده اسططتن م ل آسططااب ب ططخگه به
م طا ا خرال آب به روسطخا داخطتن جوا آبه َه اا بنک دوده به سطمت مزرعه دولتآباد روا ه مهخطک یا اا رسطاکن به
اما هاا َشطاوراا ،تنوره آسطااب را ی مهَ د و یس اا به چ خ درآوردن سطن آسطااب ،خارج خطکه و َشطخیوانها را
سا اب مهَ ده است (ت وی )8ن
 -منابع آبی

به اورمعمول در مزارع تارییه اا منابعه چون؛ چشطمه ،رودخا ه ،چاه و قنام ب اا آب سطا ه به اهاله مزرعه و َشطخیوانها
اسطخساده مهخطکن مزرعه شطانان اا چاههاا دسطخه ب اا خط طخشطو و اا قنام و چشطمه ب اا آب آخطاماک ه اسطخساده مهَ د ک
(توا گ م وسطخه)269 :1394 ،ن در مزرعه دولتآباد از اا قنام و رودخا ه ب اا آب سطا ه اسطخساده خطکه اسطتن ب اسطاس عیس
هوایه سال  1347خم ه تعکاد ایادا یرشخه َوره قنام در جبَه خمال و ا ب مزرعه دیکه مهخود (ت وی )10ن همچنا
ب اسطاس اسطناد خطساهه اا یا ان و سطالمنکان مزرعه ،بیشطه اا آب مورد ااا َشطخیوانها اا رودخا ه ا اررود تأما مهخطک
(ت طوی  )9و با اسطخساده اا ی بنک و مد ا به قلعه ،آسطااب و آبا بار مهرسطاک (م طاابه اضطورا با اسطخاد ابوال ط ر امه و
اسخاد خا ااا)1398 ،ن

6۷

ت وی  :9ظای بَ هب دارا آب
رودخا ه ا اررود در مزرعه دولتآباد.
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ت وی  :10بَ هب دارا اا قنام در مزرعه دولتآباد ،عیس هوایه سال  1347خم ه ،ساامان رشهب دارا َشورن

 -2-4نظام کارکردی در مزرعه دولتآباد

ا شططا ی مزرعه با ه َنارا ظای َارَ دا و ظای َالبکا قوای مهیاتتن ظای َارَ دا مظ وف ظای َالبکا و داراا
ای مدموعههایه چون ،ظ اقخ طططادا ،ظ اجخماعه و ظ ت هنگه بودهاسطططت (راعه)68 : 1399 ،ن مالیا مزرعه به
اور معمول یس اا سطططاخت قلعه ،آدماا ه را اا اایسههاا منااق اا اف به قلعه آورده و سطططیو ت مهداد کن ای جمعات
ب اا ا دای امور م وله اا ا ف مال داراا سطاخخاراجخماعه ویههاا خطامل؛ مباخط  ،دخطخبان ،خوش شطا  ،اارع ،رعات،
آسطاابان ،امامه بود ک (ت ما س ما )181 :1383 ،و ب اسطاس سطل طله م اتب تعاا خطکه اا ا ف مال تعالات مهَ د کن در
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با ون اا مزرعه از ات ادا چون م اسططبا  ،م ططااان و مأموران ایومخه به مزرعه مخ ططل بوده و امورم بوط به خ اج و
مالاام را سامان مهداد ک (االب و عنب ا)153 -155 :1387 ،ن
 -1-2-4نظم اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

ای ظ در کیل ظای َارَ دا ب یایه اق ططق یا قا ون اراعت اسططخوار بود و عوامل ینجرا ه تولاک ،اا قبالِ بذر ،ا وا
َار ،اما اراعه ،آب و ا وا خطی (صطسه هاد )43 :1368 ،ب آن تأثا رذار بودن در ب رسطه ای ظ در مزرعه دولتآباد
به مویطوعاته چون؛ جمعات ،سطل طله م اتب اجخماعه ،اایسه ،مذهب ،وع م طوالم َشطاوراا و صطنایددسطخه ی داخخه
مهخودن
 -جمعیت و سلسله مراتب اجتماعی
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در منابد میخوب و اسططناد جغ اتااا تارییه جمعات ه مزرعه اا  5تا  500س در قالب  2تا با اا  200خا وار کَ خططکه
اسطت (ت ما س ما 83 :1383 ،و اعخمادال طل نه )1940 :1368 ،اما تاَنون منبعه یاتت شطکه اسطت َه تعکاد دقاق جمعات
مزرعه شطانان در مزرعه دولتآباد را در امان خطیلرا ا ارایه َنکن اسطناد معخب در ای امانه شطان مهدهک َه جمعات آن
در سط خطمارا سطال  1345خطم طه  297س بوده و در سطال  1395به  22س در قالب  13خا وار رسطاکهاسطت (م َز آمار
ای ان)1396 ،ن به ای ت تاب ای مزرعه بهاور ااخمال داراا جمعاخه با اا  300س تا دوره یَلوا دوی بوده اسطتن َل
ای جمعات در درون قلعه و ای ظ مال یا ارباب ا کره مهَ د ک (ت ططاوی 11و)12ن ما اا ابوال طط خان اولا مال
مزرعه دولتآباد بودن یس اا او خلالخان و ا ط عله خططاه ملرب به آقاخان ارباب مزرعه بود کن در دوره یَلوا از مزرعه
دولتآباد توسط دو ارباب به ایهاا ااج ا طا اردهاله و م تضطه خان قا ط ا مکی یت مهخطکن ای دو س در داخل
مزرعه اضطور دای کاخطخه و در تَ ان سطیو ت داخطخها ک اما در اما هَه به مزرعه مهآمک ک در َاروا ط اا جلوا قلعه
سطاَ مهخطک ک و امور دتخ ا و اقخ طادا م بوط به مزرعه و تدارم ایشطان در همان م ل صطورم مهر تتن ظارم و
یای مزرعه در بود ارباب ،توسط مباخط ی ا دای مهخطکن ا م طا ع طاریان به عنوان مباخط ااج ا طا اردهاله و
ا یب ریطا َکخکاااده به عنوان مباخط م تضطهخان قا ط ا در مزرعه تعالات مهَ د کن م ل ا کره آنها از در داخل
قلعه و یشطت م طدک ق ار داخطتن َکخکا ،دخطخبان ،امامه ،آسطاابان ،ما آب ،سطه د و خوش شطا اا ابره رعات ا خیاب
مهخک ک (م اابه با علا یا َکخکاااده)1398 ،ن
ا خیاب َکخکا از ت آینک سادهاا داختن ت دا َه مورد اعخماد همگان بود توس م دی و رعات به عنوان َکخکا ا خیاب
مه خکن ا یب ریا َکخکاااده ع وه ب خغل مباخ ا به عنوان َکخکا از ا خیاب خکه بود و ساال ه رنکی و جو و م والم
دیگ به عنوان اق سس ه به او ی داخت مهخکن ع وه ب آن ،مزرعه دولتآباد داراا دخخبان ،آساابان ،امامه و ما اب از
بودن مباخ ی به صورم مشخ ک ،ی س را به عنوان دخخبان ب اا َل مزرعه ا خیاب مهَ د کن آخ ی دخخبان مزرعه
دولت آباد ،م تضه علام دا ه ای داخت َه در اتاع جبَه خ قه مدموعه ورودا (اتاع می و اسیان دخخبان) سیو ت
داختن وتاسه ظارم ب ورود و خ وج رعات و ا یبهها به داخل قلعه ،ظارم ب جابدایه م والم ،یر َ دن آب سنگاب
جلوا قلعه اا آب ا بار به صورم رواا ه و ننن ب عَکه دخخبان بودن در ای مزرعه رامت ااج باق ا ،ما آب بود ،ابوالسضل
اب اهامه م لول امای (امامه) داخل قلعه و ا راهد دا از به عنوان آساابان تعالات داختن باشخ ی جمعات مزرعه،
م بوط به دهرا ان و اارعان مهخکن ب خه اا ات اد از به عنوان خوش شا در قلعه سیو ت داخخنک و به عنوان َارر به
صورم ت له ،مشغول تعالات بود ک (همان)1398 ،ن اتاقه از در جبَه ا به مدموعه ورودا به ای ا یب شا ق ارداخت
و ب اا اسیان موقت ماَما ان ،رهگذران و ا یبهها ااکاث خکه بود (ت وی )11ن

6۹

 -1امای  -2م ل اسخر ار مباخ ی  -3م دک  -4م ل اسخر ار دخخبان  -5ا یب شا  -6آب ا بار َ -7اروا ا

ت وی  :12ه ی اجخماعه در مزرعه دولتآباد

 -طایفه و مذهب

در با سطاَنا مزرعه دولتآباد به ل اظ اجخماعه و ت هنگه در اال اایط تساوم معنهدارا به چشط مهخوردن تمامه
سطاَنا م طلمان و خطاعه مذهب بودها کن ه اَنون  4خا واده اصطله به ایهاا علام دا هَ،کخکاااده ،باق ا و خطا ااا در
ای قلعه سططاَ ه ططخنکن به اور ااخمال و بنا ب م ططاابه با ب خه اا مزرعه شططانان به ویهه مشططَکا ولهاق  91سططاله،
تعطکادا اا لر هطاا بیخاطارا در دوره قطاجطار بطه ای قلعطه مه آینطک و ت طت امطایطت اربطاب مزرعطه بطه َطار و اطکره مشطططغول
مهخططو ک (عبکاق باق ا)1385 ،ن اخططخ اک اایسه با مذهب در اهاله مزرعه مولود سططنتهاا مله و مذهبه از بودن آیا

۷۰
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ت وی  :11موقعات عناص خکماته در مزرعه دولتآباد.

یلر دا ه اا سططنتهاا ب ططاار قکیمه مزرعه دولتآباد بود َه هنوا ه ب اا عزادارا امای ا ططا (ع) در هماارا با
اهاله روسطخاا سطاریهخاتون ب رزار مهخطودن در رذخطخه مزارع با مدخمدهاا ای طخه یا امون ارتباط اجخماعه و ت هنگه
داخخنک و ب ای اساس سنتها و آیا هاا اخخ اَه از خیل مهر تت (ت وی )13ن

بررسی انشاء 1مزرعه دولتآباد قم ،از آغاز تا اضمحالل

ت وی  :13م اس یلر دا ه عاخورا در َنار قلعه مزرعه دولتآباد (راست 1395 :و چپ)1374 :

 -محصوالت کشاورزی و صنایع دستی

بهاور معمول تولاکام اقخ طادا در مزارع به َشطاوراا ،اراعت و دامکارا م کود مهخطک و ممی بود ه مزرعه با توجه
به خط ای اقلامه و جغ اتاایه به َشططت م ططول خاصططه مبادرم ورادن در َنار آن ا ان مزرعه (ت ططوی  )14از به امور
روام ه و سطاخت صطنایددسطخه یا هن ا سطنخه ما نک؛ قالهباته ،جاجا باته و خری طه مشطغول بود ک (توا گ م وسطخه،
)304 :1394ن
یاشطه اصطله مزرعه شطانان دولتآباد َشطاوراا و دامکارا بودهاسطتن م طوالته چون ینبه ،رنکی ،جو ،یو چه،
خ بزه ،ه کا ( وعه علوته ب اا دای) ،چغنکر ،آتخابگ دان و صططاسهجام در ای مزرعه َشططت و ب داخططت مهخططک و در
َاروا ط ا باررا ا و به منااق دیگ امل مهر دیکن ه خا ه داراا روسطسنک ،بز ،راو و ااور بودن به هما دلال تضطاهایه
ما نک آال ،اص بل و ا بار ه اَنون از در قلعه دیکه مهخود (م اابه با علا یا َکخکاااده)1398 ،ن

ت وی  :14اضور ا ان قلعه و مزرعه در ا دای امور روام ه

۷۱

 -3-4جمعبندی نظامهای کالبدی و کارکردی در مزرعه دولتآباد
تویطا ام ارایه خطکه در باال و دسطخهبنکا ا شطا مزرعه دولتآباد ب اسطاس ظایهاا یا رسخه شطان مهدهک َه ای مزرعه
ب یایه ظایها و ای مدموعههاا آن خطیل ر تخه و توا طخه اسطت اا دوره یا اا قاجار تا دوره یَلوا دوی به تعالات ادامه
دهک و برایاا آن ازه اَنون در دسخ س ق ارداردن در جکاول  1تا  3به ای مدموعههاا ظایهاا َالبکا و َارَ دا در
ای مزرعه اخاره خکه است:
جکول : 1ای مدموعه ظای َالبکا در مزرعه دولتآباد

مزرعه

موقعیت (میزان

دورهی

عناصر

الگوی

مصالح و

مساحت

مسکون

فاصله از نزدیک

شکلگیری

کالبدی

ساخت

تزئینات

کل

ترین مجتمع
زیستی)
َ 60الومخ ا خَ ق
و َ 30الومخ ا م َز
بی (خَ سلسچگان)
ق ار داردن زدی ت ی
روسخاها به دولتآباد،
روسخاا ا آباد و
ساریه خاتون مه باخنکن

قلعه آقا ،خا ه-
هاا رعاخه،
م دک ،آب
ا بار ،آسااب،
َاروا ا،
قنوام ،ا ار و
ب جهاا دیکه
با ه،
َشتخوان

دوره قاجار وبه
اور ااخمال
یا اا آن
(ا کیه)
و ال اقاته اا
دوره یَلوا و
معاص

الگوا دساَ
َشخیوا ه

خشت،
رل،آج ،
چوب،رچ،
آه و م ال
سنخه دیگ

تر یباً 77
هیخار
م کوده قلعه
آقا  3هیخار

جکول : 2ای مدموعه ظای َارَ دا /ظ اقخ ادا و بَ هب دارا در مزرعه دولتآباد

مزرعه

نوع بهره-

مسکون

برداری
خ وصه و
اربابه

دولتآباد

میزان فعالیت

نوع مالکیت

نوع دام

نوع محصوالت
کشاورزی و

امه تعال و
َمخ اا امه
تعال

در رذخخه
اربابه اما ه
اَنون در
اخخاار
بااما کران
مزرعه شانان

زراعت
ینبه ،رنکی ،جو،
یو چه ،خ بزه،
ه کا ( وعه علوته
ب اا دای) ،چغنکر،
آتخابگ دان و
صاسهجام

روسسنک ،بز و راو

جکول : 3ای مدموعه ظای َارَ دا /ظ اجخماعه و ت هنگه درمزرعه دولتآباد

مزرعه

نوع/میزان

میزان

صنایع

مسکون

جمعیت
در رذخخه
با اا 300
س اما در سال
 1395به 22
س در قالب
 13خا وار
رساکه است

فعالیت
امه تعال

رایج
َشاوراا،
بااکارا و
دامکارا
قالهباته در
رذخخه بوده
اما رایج
ا تن

دولتآباد

۷۲

طایفه و قوم

دین/

مذهب
لر بیخااران ه اَنون  4اس ی/تشاد
خا واده اصله به ایهاا
علام دا هَ،کخکاااده،
باق ا و خا ااا در ای
قلعه ساَ ه خنکن

زبان /گویش
روی لر ا و ابان
تارسه در ه اَنون
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دولتآباد

موجود

بررسی انشاء 1مزرعه دولتآباد قم ،از آغاز تا اضمحالل

 -5اضمحالل مزرعه دولتآباد
ب اسطاس اسطناد تارییه اولا شطا ه ها اا وجود مزارع تارییه در ای ان م بوط به دوره سطلدوقه اسطتن یس اا آن در
دورههاا ایلیا ه و صطسوا از به تیامل مهرسطنک و سطسس در اواخ دوره قاجار تا دوره یَلوا دوی به ایطم ل زدی
مهخطو ک (راعه و بَشطخه)74 :1395 ،ن در م طا رخطک تا ایطم ل ،عوامل میخلسه در سط َ ن و خر د تأثا داخطخنک و
مزرعه دولتآباد از ر یزا اا ای تأثا و تأث ام کاخطخه اسطتن همانرو ه َه باان خطک ای مزرعه در دوره قاجار توسط
ما اا ابوال ط خان مع وف به سطاک ََیه به عنوان مال اصطله با جمدآورا تعکادا اا اقوای لر بیخاارا و سطاخخ قلعه
َشطخیوا ه ا شطا ر دیکن ق ار بود م طوالته ما نک ینبه ،رنکی و جو در مرااس وسطاعه تولاک و اا ا یق َاروا ط اا َنار
مزرعه باررا ا و به راط دیگ ا ارسطال و ت وخخه خطودن در َنار آن ه ی اا رعاتها در مرااس َوچیه به گَکارا اا
دای و ااور و تولاک صطنایددسطخه مهی داخخنکن ای ت آینک اا دوره مالیاخه سطاک ََیه ،خلالخان تا ا ط علهخطاه ادامه
یاتتن در ای بااه اما ه ،مزرعه دولت آباد با ظای َالبکا ،اقخ طادا و اجخماعه َه در باال تشط ی خطک به تعالات مشطغول
بود تا اما هَه در اواخ دوره قاجار و اوایل دوره یَلوا اولا مدلس خطوراا مله تاولدارا را لغو َ د و اسطاس و بناان
مالیات اربابه را ای سطلوال ب دن یس اا آن اصط اام اریطه در دهه  40خطم طه مال هاا مزرعه را مدبور به ت کیک
مالیات َ ده و اا آن ها خواسططت تا خا ه ،م ططی و یا امانه َه رعات در آن به ا کره و َار رماخططخه خططکه بود را به او
ببیشطنک و در عو سطَای َارخا دام صطنعخه را اا دولت دریاتت ماینک (بشط یه)52 :1393 ،ن با اتمای ای دوره و به وجود
آمکن امنات طبه و سطاخت جادهها ،تزلزل در بناان مزرعه دولتآباد هویکا خطکن رعاتها به با ون اا قلعه آقا آمک ک و یس
اا سطخا کن سطَ خود داخل قلعه را تر طا بنکا َ د ک و با سطاخت دیوارهاا بلنک اااط ،معمارا آن را در رون َ د کن در
ای امان (دوره یَلوا دوی) مزرعه دولتآباد توسطط دو ارباب به ایهاا ااج ا ططا اردهاله و م تضططهخان قا طط ا
مکی یت مهخطکن آنها در تَ ان به سط مهب د ک و در ایای خاصطه اا سطال به ویهه در امان درو و تر طا م طوالم به
مزرعه مهآمک ک و سططَ اربابه مهسططخا ک ک و داراا مباخ ط ویهه خود از بود ک (م ططاابه با علا یططا َکخکاااده)1398 ،ن
بناب ای تغاا مالیات در ای دوره توا خه بود آساب جکا به مزرعه وارد َنک و ای مدموعه اقخ ادا ییسارچه و وااک را
اا مکار تولاک خارج مایکن
یس اا اصط اام اریططه تا ا ر ب  1357از ه ی اا رعاتها در اما هاا خود َشططت مهَ د ک و م ططخرل خططکه
بودطک و ب خه اا آن هطا بطه خطططَ هطاا دور و زدیط مَطاج م َ ده و اما هطاا خود را ت وخخنطک و ب خه دیگ در مزرعطه
ما ک ک تا اما ه َه ای مزرعه تبکیل به روسطخا خطکن با تبکیل مزرعه به روسطخا سطاخت و سطااهاا بهقاعکهاا اا قبال ایداد
خا ههاا جکیکت در داخل و خارج اا قلعه قوم ر تت ،جاده با روسطخایه ب اسطاس م طا تدارا یاشطا آسطسالت خطک و با
مَاج م االب مزرعه شطانان قکی و روسطخایاان جکیک به خارج اا دولتآباد ،اما هاا اراعه رها خطکه و تولاکام َشاوراا
و دامکارا تنزل یاکا َ دن ه اَنون یس اا رذخطت سطالها اا ا شطا مزرعه دولتآباد تعکاد سطاَنا قلعه اا  300س به 22
س رساک و اث ا اا ی مدخمد ای خه َوچ به ای مزرعه با قابلاتهاا اقخ ادا ،اجخماعه و َالبکا ا تن ه اَنون
دولتآباد به جاا ارباب توسط خطوراا اسط مه روسطخا مکی یت مهخطود و با توجه به مَاج م سطاَنا و جمعات ا کک
باقاما که در آن َ ،اد م دمه به ای «ا دم مالیا روسطخا» تأسطاس خطکه اسطت تا مویطوعام م بوط به َشطاوراا ،اراعت،
اس و گَکارا اماَ  َ ،آب ،اسطخی و چاه و مشطارَتهاا ماله و معنوا دیگ را مکی یت َنکن ت ا کان و بااما کران
مزرعه شطانان از درباره مزرعهبودن ای قلعه و یاشطانه آن آراهه الای را کار ک و ای عکی آراهه از به عنوان ی عامل
به ایطم ل مزرعه دولتآباد َم َ ده اسطتن بناب ای مهتوان  6عامل را در ایطم ل مزرعه دولتآباد مثث دا طت
َه در تبکیل ی بنگاه اقخ طادا و اجخماعه خودَسا به ای مزرعه به ی روسطخاا بکون تولاک و واب طخه تأثا م طخرا
داخخها ک:
 -1عوامل ای ططت م ا ه ،اقلامه و امان بهعنوان مَ ت ی عامل در رخططک و ایططم ل مزرعه دولتآباد م
ه خنکن
 –2تغاا مالیاتها در دورههاا میخلف تارییه در ایم ل مزرعه مثث بود کن
۷۳

 -3الغاا تاولدارا در مدلس مش واه و اواخ دوره قاجار از در ای امانه بهتأثا بودن
 -4وجود امنات ططبه در دوره یَلوا اول موجب خططک تا قلعه َشططخیوا ه مزرعه دولتآباد َارَ د خود را اا دسططت
بکهکن
 -5اص اام اریه در دوره یَلوا دوی به عنوان عامل مخأخ در ایم ل ای مزرعه تأثا داختن
 -6در اال اایططط از َمبود خطططنطاخت و تَ درباره مزرعه در با مالیطان و م طططلوالن ع وه ب عوامل اقلامه و
م ا ه موجب ت اموخه و ابودا ای اث خکه استن

پینوشت
 -1ا شا به معناا آت ین  ،ایداد و خلقَ دن است ( دهیکا  )1325و ساامان ا شا در ای ت راق به معناا تشیا م م تب با
ایداد و مکی یت مزرعه اا ضج تا ایم ل استن
( اص خ و)
َه جز ی چاز را ی چاز بود علت ا شا
اروه دان ه اا ه خه تزو ه ا کری معنه

منابع
 ادوارد یوالک ،یاَوبن ()1361ن سس امه یوالک «ای ان و ای ا اان» ،ت جمه َایاووس جَا کارا ،تَ ان :ا خشارام خوارامهن -ارباب ،م مکترهن (به تا)ن تاریخ داراالیمان ق  ،به َوخ ساکا ا مکرسه اباابایه ،تَ انن
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 -6نتیجهگیری
دولت آباد مزرعه اا اسطت َه در دوره قاجار توسط ی ارباب خطیل ر تتن او توا طت با سطاخت قلعه َشطخیوا ه و
ر دآورا تعکادا اا رعاتها در داخل قلعه ،آنها را ب اا تولاکام َشططاوراا و دامکارا به َار بگماردن یس اا او ت ا کان
و وادران او از مزرعه را توسططعه داد ک و تا دوره یَلوا ای ام ادامه داخططتن سطط رذخططت مزرعه دولتآباد اا ا شططا تا
ایم ل مهتوا ک الگوا مناسبه ب اا م العه و یهوه ب روا ی مزرعه اربابه در دوره قاجار باخکن
دولت آباد داراا عناصطط واب ططخه َالبکا ت ت ظ ارباب و با مالیات او بودن ای مزرعه ی قلعه َشططخیوا ه ب اا
سططیو تَ ،اروا ط ا ب اا تدارم ،آسططااب ب اا تأما مای خاج و خوراک ،آبا بار ب اا تأما و دسططخ سططه به آب ب اا
سطاَنا و رهگذران ،اما َشطاوراا و َشطخیوان ب اا َشطت و َار و تولاک م طوالم و ظای آب سطا ه قنام ب اا تأما
آب َشططاوراا و سططاَنا بودن به جز آن ،آدماا ه از در ای مزرعه و عناص ط َالبکا مشططغول به تعالات بود کن ارباب و
مباخط  ،مزرعه را مکی یت مهَ د ک ،دخطخبان م طول اساتت اا دخطت و آسطاابان م طلول تَاه آرد بودن مرنهها ،قنام را
یطای مه َ دطک و اهطاله قلعطه از بطه َشطططت و َطار و چ اا دای مهی داخخنطکن بنطاب ای مدموعطههطاا اا ظطایهطاا َطالبطکا و
َارَ دا ب اسطاس آ چه َه در جکول  1تا  3تشط ی خطکه اسطت موجب ا شطا و تکاوی ج یان ا کره در مزرعه دولتآباد
خکه بودن
ای مراله ه اَنون با مزرعهاا روب وسططت َه در ب ههاا اا امان به دالیل میخلف تش ط ی خططکه در مراله و ب یایه
عوامل خط را ه ای طت م ا ه و اقلامه ،تغاا مالیات ،الغاا تاولدارا ،وجود امنات طبه ،اصط اام اریطه و َمبود
تَ و خطناخت اا مزرعه در اال اایط به روسطخا تبکیل خطک ،خودَسایه طبه و مزایاا تولاک َشطاوراا و دامکارا خود را
اادسططت داد و ه اَنون واب ططخه به خططَ و مدخمدهاا ای ططخه اا اف اسططتن ای ایططم ل تااکا می ب بود َه
مزرعهبودن آن از در اکهان دیگ ان ت اموش خطکه اسطتن به ظ مهرسطک اولا قکی در اساتت اا ای مزرعه ،صطاا ت اا
یاشطو ک «مزرعه» در َنار «دولتآباد» اسطتن بناب ای الای اسطت روسطخاا دولتآباد با عنوان «مزرعه دولتآباد» در اسطناد
ادارا ،ثبخه و سططااسططه دیکه خططود سططسس مهتوان با اساتت اا ویهرهها و ظایهاا َالبکا و َارَ دا آن ب اسططاس
مرخضاام امان و میان به اااا ای مزرعه دست یاایکن

بررسی انشاء 1مزرعه دولتآباد قم ،از آغاز تا اضمحالل

 اتشار ،ای جن ()1374ن یادرارهاا یزد ،مع ته ابناه تارییه و آثار باسخا ه خَ یزد ،ج  1و  ،2تَ ان :ا دم آثار و مساخ ت هنگه،چ دوی.
 اتضل المل  ،ا م ا ن ()1396ن تاریخ و جغ اتااا ق  ،تَ ان :ا خشارام وااک ططططططططططططططططططططططط ن ()1355ن «َخابچه تس ال و ااالم داراالیمان ق » ،در :مدله ت هن ای ان اما  ،ش  ،22صص-15067ن
 اعظ واقسه ،ساّک ا ن ()1374ن ما اث ت هنگه نز ،آثار تارییه ،آداب ،سنتها و تاریخ نز ،ج اول ،تَ ان :خ َت ا خشارامعلمه و ت هنگه.
 اعخمادال ل نه ،م مکا خانن ()1368ن م آمالبلکان ،ج 1و ،4به َوخ عبکال ا وایه و ما هاخ م کث ،تَ ان :ا خشارامدا شگاه تَ انن
 الَمکا ه ،رخاکالکی تضلاقن ()1356ن وقف امه ربد رخاکا ،به َوخ مدخبه مانوا و ای ج اتشار ،ساامان مله اساتت آثارباسخا ه ای ان.
 بشا یه ،ا ا ن ()1393ن «ت ویاخه دولت م لره» ،ت جمه عله اردسخا ه ،در :مَ امه ،ش 38ن ی نکیکه ،م مودن ()1394ن اسناد و موقوتام مکارس تارییه اواه علماه مشَک ،مشَک :بنااد یهوه هاا اس مهن توا گ م وسخه ،مداکن ()1394ن قلعه روسخاهاا تارییه من ره ه ام و م وست اسخان یزد ،ا خشارام سب ان ورن خاخ ال یمایه ،عمادالکی و دیگ انن ()1388ن اسناد معمارا ای ان ،دتخ اول ،تَ ان :مثس ه تألاف ،ت جمه و ش آثار هن ا. ایمت یغمایه ،عبکالی ی ن ()1369ن ب ساال َوی م  ،تَ ان :ا خشارام توس. ا انه یزدا ،ساکرَ الکی ن ()1341ن جامد الیا ام ،به َوخ ای ج اتشار ،م مکتره دا یهوه ،تَ ان :ا خشارام ت هنای اناما .
 راعه ،ا ا ن ()1396ن «در ج خدوا مزارع م یون اربابه در ااس » ،در :مدموعه مراالم همای بااَاا تارییه ،دا شگاهَاخان ،صص 230-251ن
 راعه ،ا ا ن ()1399ن « ظای خیل دهنکه در معمارا مزارع تارییه با گاه به مزارع ا ااآباد ،رورم و َچا » ،در :ش یه معمارااقلا ر ی و خش  ،دا شگاه یزد ،سال هشخ  ،ش  ،11صص 49-75ن
 ططططططططططططططط ن ()1396ن یادداخخَایه اا آثار تارییه ای ان  ( 2ااس امه) ،ا خشارام ای ان گار با همیارا معاو ت ما اث ت هنگهساامان ما اث ت هنگه ،صناید دسخه و ر دخگ ان
 ططططططططططططططط ن ()1397ن تَ و تر ب به مساها اساتت اامزارع م یون تارییه ،رساله دَخ ا رخخه اساتت معمارا ،دا شیکهاساتت و م مت ،دا شگاه هن اصسَانن
 راعه ،ا ا  ،اصغ م مکم ادا و اامک صال ه َاخیهن ()1395ن«آاااا ب تَ مزارع م یون تارییه در یزد» ،در :مدله علمهو یهوهشه یهوه هاا معمارا اس مه ،دا شگاه عل و صنعت ،سال چَاری ،ش ،4صص 1-19ن
 راعه ،ا ا و ساکم مک بَشخهن ()1395ن «مزارع م یون تارییه در ای ان؛ اا آااا تا دوره صسویه» ،در :مدله علمه و ت ویدهاث  ،یهوهشگاه ما اث ت هنگه و ر دخگ ا ،ش ،74صص 1-22ن
 صسه هاد ،جوادن ()1368ن بنه ( ظایهاا اراعه سنخه در ای ان) ،تَ ان :ا خشارام اما َبا ن االب ،مَکا و موسه عنب ان ()1387ن جامعهخناسه روسخایه ،تَ ان :ا خشارام دا شگاه تَ ان ،چ دوین ا هادا روسخاا دولتآبادن ()1396ن تلال ل ان ،م عودما اان ()1368ن خاا ام تل ال ل ان ،ج 1،2و ،3به اهخمای و ت ا ا ا خکیوج  ،تَ ان :ا خشارام اسااا ن ت ما س ما ،عبکال ا ما اان ()1383ن م ات م امه َ مان و بلوچ خان ،به َوخ ای ج اتشار ،تَ ان :ا خشارام اسااا . توران ،جانن ()1378ن مراومت خیننکه تاریخ ت والم اجخماعه ای ان اا صسوا تا سالهاا یس اا ا ر ب اس مه ،ت جمه اامکتکی  ،تَ ان :موس ه خکمام ت هنگه رسا ،چ دوین
 قایاَا ،تاامهن ()1381ن سس هاا اص الکی خاه به ق  ،تَ ان :ساامان اسناد مله ای انن قمه ،ا ب عبکالمل قمهن ()1385ن تاریخ ق  ،ت ا ساک ج لالکی تَ ا ه ،ا خشارام اای  -آسخا ه مرکسه.َ خ ی ابه ،عبکال اا (سَال َاخا ه)ن ()1335ن تاریخ َاخان ،به َوخ ای ج اتشار ،تَ ان :ا خشارام اما َبا . -لمخون ،انکنسن ()1345ن مال و اارع در ای ان ،ت جمه منوچَ اما ا ،تَ ان :بنگاه ت جمه و ش َخاب.

۷۵

ن ()1393ن «صکرالممال اردباله و موقوته م آباد ق » در :م ابان ت هن  ،ق  :ورم اف ،ج2
 م نه ،ساکم می مه ت  ،ابوالسضل ،اه ا علازاده با جنکاَ ،لثوی َاتمه و م مکریا س وشن ()1385ن گ خه ب مَ امههاا ع قاجار دربا جنک ،تَ ان :ا خشارام ساامان ما اث ت هنگه َشورن
 مسل ه قمه ،ا ا اب م مکا ا ن ()1391ن ت سه السااما ته کَ ااوال ق و الرماا  ،ق  :بنااد ق یهوهه ،ج2 منشه ،م مکعلهن ()2535ن سس امه رَ الکوله (رزارش م مک ا ا مَنکس به مثیکالکوله) ،به َوخ م مک رلب  ،تَ ان:ا خشارام س ن
 اص الکی خاه قاجارن ()1354ن سس امه خ اسان ،ای ظ ای ج اتشار ،تَ ان :ا خشارام ت هن ای ان اما ن د المل  ،ااج ما اا عبکالغسارن ()1385ن سس امه خواسخان ،به َوخ م مک دبا سااقه ،تَ ان :ا دم آثار و مساخ ت هنگهن-یادداختهاا منخش شکه عبکاق باق ا)1385( ،ن
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Abstract
Dulatabad Farmstead was set up around Qom in the early Qajar era by a person named Mirza
Abolhasan Khan known as Seyed Kahaki. This Farmstead was formed as one of the most
important historical farmstead in the central plateau of Iran mimicking the Keshtkhani castles
patterns and continued to operate with the deployment of people from the Lor Bakhtiari tribe until
the second Pahlavi period coinciding with land reform in Iran. After that, it became a village and
abandoned as farmers began to migrate to the surrounding cities. Parts of the Keshtkhan are now
active Farmsteads with the remnants of physical elements such as; the mill, aqueduct,
caravanserai, wells and Keshtkhani castle can be seen in this place.
The main issue of the research is the increasing destruction of the whole farm of Dulatabad and
its identity change in the shadow of forgetfulness and unawareness of farm dwellers, officials and
scientific communities. This research introduced two questions:
How was Dulatabad Farmstead created? What factors affected the creation and demolition of
Dulatabad Farmstead? This study aimed to introduce Dulatabad Farmstead by analyzing its past
and present forms. For this, an attempt was made to use an interpretive and historical-interpretive
approach to study the written documents and delve into the material work. Oral documents and
interviews with current and previous farm dwellers, as well as scientific and technical studies on
the remaining works, constitute the main tools of the research method.
Research on this regard reveals that physical and functional systems and economic, exploitation,
architectural, social and cultural sub-systems played a role in the creation of Dulatabad Farmstead
and factors such as; changes in ownership, abolition of feudum, land reform in the 1940s, relative
security in the country, and environmental and climatic factors led to its disintegration.
Registration of this Farmstead in the list of national monuments, granting of past use along with
homogeneous conversion industries and using of it for different fields of tourism, especially farm
and agro-tourism can be considered as ways to protect physical and functional systems of
Dulatabad Qom Farmstead.
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