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چکيده
مزارع مسکون به  عنوان گونه ای اثرگذار و اثرپذیر از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی 
است.  بوده  متفاوت  و  مختلف  و جمعیت  وسعت  با  معیشتی  و  مجتمعی  زیستی  مختلف،  دوره های 
اطالعات موجود در منابع مختلف، نشان می دهد که مزارع مسکون از دوره های پیش از اسالم، قرون 
اولیۀ اسالمی تا دورۀ پهلوی به  صورت مستقل و تابعه )صغیره و کبیره( در محدودۀ قصبات و رستاق ها 
مزارع  و  کشتخوانی  قالع  و  مجموعه ها  دستکرت،  چون  عناوینی  با  و  اند  داشته  وجود  )روستاها(، 
مسکون، شناخته  می شده و در قالب اقطاع، تیول، سیورغال، و عطیه از طرف حکومت واگذار می شده 
اند. بسیاری از این نوع مزارع، پس از الغای تیول داری در اواخر قاجاریه و اصالحات ارضی و با عزیمت 
بسیاری از مالکان به خارج از کشور و شهرهای بزرگ، ماهیت و شاکلۀ خود را از دست  داده و در حال 
نابودی هستند. با بررسی فراز و فرود ناشی از تحوالت تاریخی، می توان دوره های ایلخانی و صفویه را 
عصر شکوفایی و بالندگی و اثرگذاری مزارع مسکون بر وجوه مختلف مملکت داری و مناسبات اجتماعی 
و فرهنگی ایرانیان دانست. این مقاله به دنبال پاسخ به سؤاالتی دربارۀ چگونگی فرآیند نضج و حضیض 
مزارع در گذر از تحوالت تاریخی کشور  بوده و هدف آن، معرفی این مزارع و تأکید بر نقش اثرگذار آنها 
در نظام سیاسی، دیوانی و اقتصادی کشور در ادوار مختلف است و سعی می کند با رهیافت تفسیری 
ـ تاریخی به تأویل و خوانش اسناد مکتوب و پیمایش آثار مادی از طریق برداشت، مستندنگاری، و 
مصاحبه بپردازد. آگاهی، شناخت، و سپس فهم مزارع مسکون تاریخی با استعانت از اسناد تاریخی و 

جغرافیای تاریخی، بخشی از نتایج این مقاله به شمار می رود.

واژه  های کليدی: 
مزارع مسکون تاریخی، ایلخانی و صفویه، دسکره، کوشک، قالع کشتخوانی، وقف.
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مقدمه
از  کوچک تر  زیستی ای  مجتمع های  ایران،  مختلف  اقلیم های  در 
روستا وجود دارد که به وسعت  مختلف و فاصله متفاوت از یکدیگر، 
به  و شهرها  روستا ها  مانند  بزرگ تر  زیستی  مجتمع های   کنار  در 
وجود آمده اند. مردم عامه و بومیان مناطق، با توجه به حوزه های 
جغرافیایی بستر، مجتمع های یادشده را با عناوینی چون مزرعه، 
کالته، دوالب، قالع، مجموعه های کشتخوانی، و... می شناسند و در 
ادبیات شفاهی و مکتوب نیز با همین عناوین از آنها یاد می شود. بر 
اساس اسناد مکتوب، مزرعه به  صورت مستقل، بخشی از ضیعات 
یک قصبه محسوب می شود و به  صورت وابسته یا تابعه، بخشی از 
ضیعات یک ده به  حساب می آید و گاهی در شمایل یک ده، در 

اسناد تاریخی دیده می شود )قمی، 1385: 181( )تصویر 1(.

  

تصویر 1. جایگاه مزارع در نظام دسته بندی مجتمع های زیستی 
روستایی )مأخذ: قمی، 1385(.

اقتصاد،  کشاورزی،  چون  حوزه هایی  با  تاریخ  طول  در  مزارع 
ارتباط  در  دیگر  حوزه های  بسیاری  و  فرهنگ  دین،  سیاست، 
اثر  ایران  در  زارع  و  مالک  چون  منابعی  در  است.  بوده  تنگاتنگ 
لمبتون )1345(، وضع ملت و دولت و دربار در دورۀ شاهنشاهی 
ساسانیان اثر آرتور کریستن سن، )1374(، جامعه شناسی روستایی 
پارتیان  روزگار  در  ایران  شهرهای   ،)1387( عنبری،  و  طالب  اثر 
نظام هایی  به  کرات  به   و...   ،)1367( پیگولوسکایا  اثر  ساسانیان  و 
چون تیول داری و اقطاع داری )اقطاع  التملیک و اقطاع  االستغالل( 
برای ساماندهی امور دیوانی و لشکری کشور اشاره  شده  و بسیاری 
قریه  یا  روستا  یک  از  بخشی  را  غیر مسکون  و  مزارع مسکون  از 
و  بود  محلی  حاکمان  تیول  در  یا  مالکیت  تحت  که  دانسته  اند 

از طرف شخص شاه در ازای خدمتی ویژه به آنها واگذار می شد. 
از  را  پیش گفته  نظام های  آفرینش  و  پیدایش  تاریخ  منابع،  این 
دورۀ هخامنشیان، پارتیان و ساسانیان در پیش از اسالم تا اوایل 
ایلخانیان، تیموریان، صفویان، قاجاریه  قرون اسالمی، سلجوقیان، 
موضوع  این  بر  بنا  می دانند.  اسالم  از  پس  در  پهلوی  حتی   و 
امثال  و  مذهبی  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  با حوزه های  مزارع 
اثر   برهم   و  بود  درهم تنیده  تاریخی،  مختلف  دوره های  در  آن 

می گذاشتند.
مفیدی  جامع   ،)1356( امیرحسینی  نیکزاد  نوشته های 
 2 و   1 ج  یزد،  یادگارهای   ،)1341( الخیرات  جامع   ،)1342(
آثار  نطنز،  فرهنگي  میراث   ،)1345( یزد  جدید  تاریخ   ،)1374(
نظام های  دربارۀ   ،)1379( نطنز  تاریخ  و  سنت ها  آداب،  تاریخي، 
این موضوع  بر  نیز  دوره های مختلف،  در  مزارع مسکون  مدیریت 
صحه گذاشته و نشان  می دهد که بخش اعظمی از شاکلۀ اقتصادی، 
سیاسی و اداری مملکت تا دورۀ پهلوی با توجه به فراگیر بودن، 
منفعت،  تسبیل  و  )تثبیت شیء(  مال  عین  در حبس  وقف  نظام 
موجبات  گاهی  و  است  بوده  وابسته  آنها،  محصوالت  و  مزارع  به 
شکل گیری و توسعۀ مجموعه ای از رقبات و موقوفات در یک نقطه 
اعضای  بین  نیز  مزارع  داخل  در  این  بر  عالوه  می کرد.1  فراهم  را 
مختلف، نظام اجتماعی، مالکیت و نظام امنیتی ویژه ای حاکم بوده 
ملزوم  و  الزم  و  هم  با  پیوند  در  اشاره شده  نظام های  کلیۀ  است. 
نام »مزرعۀ مسکون«  به  واحدی  کلیت  تحت  و  اند  بوده   یکدیگر 
مردمان  معیشت  نظام  بر  اثرپذیری  و  اثرگذاری  با  تاریخ  ادوار  در 
از  و حاکمان رشد کردند، توسعه یافتند، حفاظت شدند و برخی 
آ نها به تدریج با الغای تیول داری و شروع اصالحات ارضی و کم رنگ 
شدن نقش آنها در نظام معیشت مردمان و حاکمان، متروکه شده 

و از بین رفته اند.
این موضوع را طالب و عنبری )1387( در کتاب جامعه شناسی 
روستایی و همچنین حکمت یغمایی )1369( در کتاب بر ساحل 
کویر نمک، و نیز جکسون پوالک )1361(2 و فرمانفرما )1383( 

تشریح کرده  اند.3

روش و رویکرد تحقيق
این تحقیق از نوع کاربردی است که با رویکرد تفسیرگرایی و راهبرد 
مسکون  مزارع  دربارۀ   )1392 )گروتووانگ،  تاریخی  ـ  تفسیری 
تجارب  از  استفاده  با  رو  پیِش  پژوهش  است.  انجام  شده  تاریخی 
نویسندگان، سیاحان، نخبگان مذهبی، سیاسی و حکومتی و حتی 
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 مقذمٍ
ٿت٬بڅت ام  ٿؾتټ٪ څ ٫بٓټڈ  څرچؿ ؿاكڃـ ٳڈ ثڈ څ٤ًت تل ام كڅًتب ٳچصٲاڍ ډبڍ میٌتی ډبڍ ٿؾتټ٪ ایلاځ، ٿزتڀ٢ ؿك اٯټیپ

ڃـ. ٿلؿٽ ٣بٿڈ څ ثچٿیبځ ٿڄبٛٮ، ثب تچرڈ ثڈ ڇ اډب څ ُڊلډب ثڈ څرچؿ آٿـ تل ٿبڃڄـ كڅًتب میٌتی ثنكٵ  ډبڍ ٿزتڀ٢ ٳڄبك ؿكیٴـیٸل، 
... څ ،ډبڍ ٳِتؾچاڃی ٿزڀچ٣ڈ ،ؿڅالة، ٯال١ ډبڍ یبؿُـڇ كا ثب ٣ڄبڅیڄی صچځ ٿنك٣ڈ، ٳالتڈ، ډبڍ ر٨لا٫یبیی ثٌتل، ٿزتڀ٢ عچمڇ
ٓچكت   ٿنك٣ڈ ثڈ ،اًبى اًڄبؿ ٿٴتچة ُچؿ. ثل ڊب یبؿ ٿیٿٴتچة ڃین ثب ډڀیڂ ٣ڄبڅیڂ ام آڃ څ ؿك اؿثیبت ٬ُبډی څ 1ُڄبًڄـ ٿی

آیـ څ  ٿی عٌبة  ثڈ ڈ یب تبث٤ڈ، ثؾِی ام ٗی٤بت یٲ ؿڇٓچكت څاثٌت  ُچؿ څ ثڈ ٿٌتٰٺ، ثؾِی ام ٗی٤بت یٲ ٯٔجڈ ٿغٌچة ٿی
 .(1 ٔچیلت) (1385)ٯڀی،  ُچؿ ؿیـڇ ٿی ٷبډی ؿك ُڀبیٺ یٲ ؿڇ، ؿك اًڄبؿ تبكیؾی

 
 كًتب٭/ كًتبٱ/ كڅًتب/ عیبمڇ

 
 ٯٔجبت څ ٗی٤بت              

 
 
 

   
 
 
 
 
 

 .(1385ډبڍ میٌتی كڅًتبیی )ٯڀی،  ثڄـڍ ٿزتڀ٢ ربیٸبڇ ٿناك١ ؿك ڃ٠بٽ ؿًتڈ. 1 تٔچیل
 

اكتجبٙ  ؿك ډبڍ ؿیٸل ډبیی صچځ ٳِبڅكمڍ، اٯتٔبؿ، ًیبًت، ؿیڂ، ٫لډڄٶ څ ثٌیبكڍ عچمڇ ٿناك١ ؿك ٛچٹ تبكیؼ ثب عچمڇ
ُبډڄِبډی  ڋؿڅٻت څ ؿكثبك ؿك ؿڅكڅ٢ٗ ٿټت څ  ،(1345) ٿبٻٲ څ ماك١ ؿك ایلاځ احل ٻڀجتچځتڄٸبتڄٶ ثچؿڇ اًت. ؿك ٿڄبث٤ی صچځ 

ُڊلډبڍ ایلاځ ؿك كڅمٷبك پبكتیبځ څ  ،(1387ٛبٻت څ ٣ڄجلڍ، ) احل ُڄبًی كڅًتبیی ربٿ٤ڈ، (1374ًڂ، ) احل آكتچك ٳلیٌتڂًبًبڃیبځ 
 االًت٨الٹ(  ١اٯٜب اٻتڀټیٲ څ  ؿاكڍ )اٯٜب١ ؿاكڍ څ اٯٜب١ ډبیی صچځ تیچٹ ٳلات ثڈ ڃ٠بٽ  ثڈ څ... ،(1367) پیٸچٻچًٴبیب احلًبًبڃیبځ 

كا ثؾِی ام یٲ كڅًتب یب ٯلیڈ  ٿٌٴچځ څ ثٌیبكڍ ام ٿناك١ ٿٌٴچځ څ ٧یل  ُـڇ  اُبكڇثلاڍ ًبٿبڃـډی اٿچك ؿیچاڃی څ ٻِٴلڍ ٳِچك 
ُـ. ایڂ  څاٷقاك ٿی ثڈ آڃڊب اماڍ ؽـٿتی څیوڇ ؿكٿغټی ثچؿ څ ام ٛل٩ ُؾْ ُبڇ تغت ٿبٻٴیت یب ؿك تیچٹ عبٳڀبځ  ٳڈ اڃـ  ؿاڃٌتڈ

تب اڅایٺ ٯلڅځ  ډؾبٿڄِیبځ، پبكتیبځ څ ًبًبڃیبځ ؿك پیَ ام اًالٽڋ ٷ٬تڈ كا ام ؿڅك ډبڍ پیَ ٿڄبث٢، تبكیؼ پیـایَ څ آ٫لیڄَ ڃ٠بٽ
ایڂ ٿچٗچ١ ٿناك١ ثب  ثل ثڄب. ؿاڃڄـ اًالٿی، ًټزچٯیبځ، ایټؾبڃیبځ، تیڀچكیبځ، ٬ٓچیبځ، ٯبربكیڈ څ عتی پڊټچڍ ؿك پي ام اًالٽ ٿی

-احل  ٿیتڄیـڇ ثچؿ څ ثلډپ تأحیل  ډبڍ ٿؾتټ٪ تبكیؾی، ؿكډپ ډبڍ ًیبًی، ٫لډڄٸی، ارتڀب٣ی، ٿقډجی څ اٿخبٹ آځ ؿك ؿڅكڇ چمڇع
 .ٷقاُتڄـ

، (1374) 2 څ 1 د ،یبؿٷبكډبڍ ینؿ ،(1341) ربٿ٢ اٻؾیلات ،(1342) ربٿ٢ ٿ٬یـڍ ،(1356) ډبڍ ڃیٴناؿ اٿیلعٌیڄی ڃچُتڈ
ډبڍ ٿـیلیت ٿناك١  ڃ٠بٽڋ ؿكثبك ،(1379) ډب څ تبكیؼ ڃٜڄن ٫لډڄٸی ڃٜڄن، آحبك تبكیؾی، آؿاة، ًڄتٿیلاث  (،1345تبكیؼ رـیـ ینؿ )

اٯتٔبؿڍ، ًیبًی څ  ڌؿډـ ٳڈ ثؾَ ا٠٣ڀی ام ُبٳټ ٿی  ٓغڈ ٷقاُتڈ څ ڃِبځ ډبڍ ٿؾتټ٪، ڃین ثل ایڂ ٿچٗچ١ څكڇٿٌٴچځ ؿك ؿ
څ څ تٌجیٺ ٿڄ٤٬ت، ثڈ ٿناك١  (تخجیت ُیء) عجي ٣یڂ ٿبٹ كپڊټچڍ ثب تچرڈ ثڈ ٫لاٷیل ثچؿځ، ڃ٠بٽ څٯ٪ ؿ ڋاؿاكڍ ٿڀټٴت تب ؿڅك

كا ٫لاډپ  اڍ ام كٯجبت څ ٿچٯچ٫بت ؿك یٲ ڃٰٜڈ ٿزڀچ٣ڈ ڌٷیلڍ څ تچ٤ً ٿچرجبت ُٴٺ ٷبډیڊب، څاثٌتڈ ثچؿڇ اًت څ ٿغٔچالت آڃ
اڍ عبٳپ ثچؿڇ اًت.  اٿڄیتی څیوڇڃ٠بٽ ٿؾتټ٪، ڃ٠بٽ ارتڀب٣ی، ٿبٻٴیت څ  ثیڂ ا٣٘بڍ ڃین اك١ؿك ؿاؽٺ ٿن ایڂ ثل ٣الڅڇ 2ٳلؿ. ٿی
ؿك اؿڅاك « ڌ ٿٌٴچځٿنك٣»اڃـ څ تغت ٳټیت څاعـڍ ثڈ ڃبٽ   څ المٽ څ ٿټنڅٽ یٴـیٸل ثچؿڇ پیچڃـ ثب ډپُـڇ ؿك  ډبڍ اُبكڇ ڃ٠بٽ ڌٳټی

 ٯٔجڈ/ آثبؿڍ/ ٌٛچد/ ڃبعیت

 ؿڇ/ ٯلیڈ/ ؿیڈ/ ٿغټت

 ٿناك١ ٿٌتٰٺ)ٳجیل( څ څاثٌتڈ )تبث٤ڈ(
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رعیتی که هم اکنون در مزارع مشغول به فعالیت هستند، به بررسی 
است.  پرداخته  کشور  در  تاریخی  مسکون  مزارع  وجود  تفسیر  و 
حوزۀ اشاره شده کلی، مبسوط و در حال حاضر غیر قابل دسترسی 
تاریخی،  مسکوِن  مزارع  زمینۀ  در  موجود  دانش  است.  دقیق 
نیست.  اشاره شده  حوزه های  همۀ  بررسی  برای  الزم  قوت   دارای 
تاریخی،  جغرافیای  و  تاریخ  از  استعانت  با  می خواهد  تحقیق  این 
موضوع تحقیق را در حوزۀ معماری و دست ساخته های بشری و به 
 عنوان یک میراث مادی که باید مورد حفاظت قرار گیرد بررسی 
کند و به بررسی حوزه های اثرگذار و اثرپذیر در چارچوب موضوع 
و زمان و مکان تحقیق بپردازد. روش یافته اندوزی که بر مشاهدۀ 
اسناد شفاهی، مصاحبه  بررسی  برداشت و مستندسازی،  میدانی، 
و مصاحفه با بومیان و پیران منطقه، استوار است و سند پژوهی و 
استفاده از اسناد مکتوب و شفاهی، شاکلۀ اصلی تحقیق را تشکیل 

می دهد.

2. 1. پيشينۀ تاریخی مزارع مسکون
الف. پيش از اسالم تا اوایل دورۀ اسالمی

پاسخ این پرسش که مزارع مسکون از چه زمانی وجود داشته  اند؟ 
به  بسته  مختلف،  منابع  نیست.  معلوم  به  درستی  در حال حاضر 
فراخور بحث و نوع درک از ماهیت موضوع، با استناد به شواهد و 
اسناد مکتوب و شفاهی و گاه با استدالل های علمی و منطقی، به 
دوره های مختلف تاریخی به مثابه بازه های پیدایش مزار مسکون 
اولین  منابع، درباره چگونگی شکل گیری  این  اند. در  اشاره کرده 
حوزه های زراعتی در کشور توضیحاتی داده  شده4 و آن را مرتبط با 
دوره پس از کوچ نشینی دانسته  اند.  غالمرضا انصاف پور در کتاب 
دوران  از  اجتماعی،  طبقات  و  روستاییان  اقتصادی  زندگی  تاریخ 
از  بسیاری  »قدمت  است:  نوشته  ساسانیان  پایان  تا  تاریخ  ماقبل 
مراکز جوامع انسانی )کشاورز و دامدار( در ایران به ده هزار سال 
ایران  فالت  در  روستانشینی  و  کشاورزی  که  طوری   به   می رسد، 
خیلی زودتر از مصر و بین النهرین شروع  شده است« )انصاف پور، 

.)58 :1355
آمدن  گرد  و  شدن  ساکن  اثر  در  مزارع  و  روستاها  بنابراین 
به وجود آمده  به زراعت  آنان  از کوچ نشینان5 و پرداختن  عده ای 
 است. در این  باره می توان، گستره ای به وسعت اغلب مناطق دنیا را 
به حوزۀ مکانی تحقیق مرتبط دانست. اما مستدل ترین و نخستین 
شواهد از رواج زراعت و مزرعه داری در ایران را می توان در گزارش 
کاوش های باستان شناسی دید و برای پی گیری نظام مند و یافتن 

مبادی مزارع مسکون تاریخی باید به دورۀ تاریخی پیش از اسالم 
با   )1385 خسروی،  و  علی بیگی  کرد.  نگاه  ایران  جغرافیای  در 
تشریح »نگارۀ کشاورزان عصرآهن بر روی سفال های رباط  کریم« 
و میرعابدین کابلی، سرپرست کاوشهای شهداد با تشریح »محلۀ 
موضوع  این  به  قدیم«،  در شهداد  هزاره سوم پ.م  در  کشاورزان 
پرداخته  و نشان داده  اند که تأمین نیازهای اولیۀ غذایی در جوامع 
و  تولیدات صنعتی  کنار  در  زراعت  و  کشاورزی  قالب  در  روز  آن 
دادوستد دارای اهمیت اساسی بوده است. کابلی در گزارش کاوش 
پیش  هزارۀ سوم  در  »در شهداد  که:  است  عقیده  این  بر  شهداد 
از  محله های چندی  بلکه  نیستیم  روبه رو  باکالن شهری  میالد  از 
جمله محلۀ کشاورزان، محلۀ صنعتگران، محلۀ جواهرسازان، محلۀ 
سفالگران، و... شناسایی  شده  اند که در فاصلۀ 150 تا 300 متری 

یکدیگر قرار دارند« )کابلی، 1352(.6
بر  کشاورزان  نگاره های  همچنین  و  کشاورزان  محلۀ  بنابراین 
روی سفال ها و حتی مهرهای استوانه ای در دوره های بعدی به ویژه 
آنها دیده می شود،  زراعت در  از  روایتی  و  هخامنشی که حکایت 
نشان از منزلت فالحت در هزاره های پیشین دارد و می تواند محل 

پاسخ به سؤاالت بی شماری در این  باره باشد )تصویر 2(.
سلوکیان،  پارتیان،  هخامنشیان،  مادها،  دورۀ  از  آن  بر  عالوه 
ساسانیان و قرون اولیۀ اسالمی، منابعی در دست است که نشان 
و  مزرعه داری  و  بوده  زیاد  زراعت،  و  زمین  به  وابستگی7  می دهد 
تولیدات در شهرها می شده است.  ارائه  و  کشاورزی موجب رونق 
در دوران مادها، روستاییان فقط به زمین و زراعت وابسته بودند و 
در حکومت هیچ نقشی نداشتند و شهرهای ماد با اتکاء به زراعت 
روستاها رونق می یافتند )مرتضوی تبریزی، 1383(. هخامنشیان 
را  فئودال  یا  و  بزرگ  مالکان  طبقۀ  و  بودند  بزرگ  خانوادۀ  هفت 
تشکیل می دادند. طبقۀ فئودال )صاحبان زمین و امالک( مسئولیت 
ازای در اختیار داشتن امالک  تأمین سپاه و نیروی نظامی را در 
قابل کشت از طرف شاه بر عهده داشتند. در این دوره بازرسانی 
به نقاط مختلف کشور گسیل می شدند تا مزارع را بررسی کنند و 
در پی آن، بندسازی و ایجاد کانال ها و روش های جدید برای رونق 

زراعت و کشاورزی متداول شد )همان، 27(.
و  کشاورزی  توسعۀ  نیز  اشکانیان  و  سلوکیان  دوران  »در   
زمین داری موجب دوام و تثبیت حکومت آنان شد. در این دوره 
نتوانستند در  افزایش قیمت زمین، خرده مالکان و زارعان جزء  با 
رقابت با مالکان عمده، زمین های خود را حفظ کنند و در نتیجه 
دوران،  این  ویژگی های  از  یکی  گرفت.  نضج  طبقاتی  اختالفات 
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رواج برده داری در سراسرکشور بود که بعدها به  صورت فئودالیسم 
درآمد« )سلطان زاده، 1365: 63(.

ساسانیان یکی از هفت خانوادۀ بزرگ و فئودال دورۀ هخامنشیان 
بودند و در این دوره دهقانان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از 
نظر مراتب اجتماعی پس از نجبا8 قرار داشتند. در این دوره غیر 
از نجبای تیول دار و دهقانان، روحانیون نیز وجود داشتند که خود 
دارای امالکی بودند. روستاییان و زارعین، موّظف بودند بخشی از 
درآمد خود را به مالکان به  عنوان بهرۀ مالکانه و بخشی دیگر را به  
عنوان مالیات و خراج به آنها بدهند. سربازان را نیز روستاییان که 
کشاورز و زارع بودند، فراهم می کردند. آنها مسئول تأمین مالیات و 
خراج برای دولت بودند )کریستین  سن، 1374: 40(. در این دوره، 
تأسیسات مهمی نیز برای رواج کشاورزی و مزرعه داری ایجاد شد 
و تأمین نیازهای دولتی، دیوانی و لشکری نیز از طریق نظام هایی 
 .)1373 می شد11)وثوقی،  انجام  تیول داری01  و  اقطاع داری9  مانند 
این نظام، در قرون اولیۀ اسالمی )به ویژه دورۀ عباسیان( و پس  از 

آن نیز با اندکی تغییر ادامه یافت.
اسناد تاریخی، نشان می دهد که مزارع در این بازۀ تاریخی در اشکال 

و قالب های مختلف و به  صورت مستقل و تابعه، وجود داشته اند 
و مورد بهره برداری قرار می گرفته اند. در این مورد، یکی از منابع 
کتاب پیگولوسکایا )1367( است. او به مجموعه هایی در دوره های 
به  محتوایی  و  شکلی  لحاظ  به  که  می کند  اشاره  اسالم  از  پیش 
مزارع مسکون اربابی نزدیک است و آن را »دستکرت« نامیده است. 
از  باستان شناسان،  پژوهش های  نوشته های  عربی،  از  پیگولوسکایا 
هرتسفلد،  میالدی،  دهم  سدۀ  عرب  جغرافی نگار  ُرسته،  ابن  نگاه 
و مجموعه قوانین ماتیکان برای به دست آوردن تعریفی دقیق و 
تشریح منطقی دربارۀ دستکرت استفاده می کند و تعابیر متفاوتی 
اما  می نماید  ارائه  شاهنامه،  قالع  و  دژ  تا  شاهنشاهی  اراضی  از 
نواحی  میان  در  »دستکرت  که:  می رسد  نتیجه  این  به  پایان  در 
مسکونی، آخرین مقام را داشت که عبارت بودند از: شهر، قصبه، 
ده و دستکرت. درگذشته دستکرت به دست بردگان زراعت و آباد 
می شد. در مواردی می توان با استناد به بندهای ارائه شدۀ ماتیکان، 
و  چاه  آبیاری،  کانال  خانه،  شامل  مزروعی  اراضی  را  دستکرت 
دستکرت  ماتیکان،  نوشتۀ  طبق  دانست.  بدان  مربوط  ابنیۀ  دیگر 
به کار زراعت و  بنده در آن سکنی دارد و  قطعه زمینی است که 

تصویر 2. تصاویری از درفش شهداد و نگارۀ کشاورزان عصرآهن بر روی سفال های رباط کریم )کابلی، 1352؛ خسروی و علی بیگی، 1385(. 
استفاده از گونه های مختلف درختان و شیوه های زراعت در درفش شهداد و نگارۀ سفالی، نشان از اهمیت کشاورزی در آن دوران به  عنوان رکن 

معیشت و اقتصاد بوده است.
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آبادانی اراضی اشتغال می ورزد. بعدها دستکرت21 به امالک دارای 
کاخ و دژ و دیوارهای استوار گفته می شد که به اشراف و بزرگان 

به ویژه شاهنشاه تعلق داشت« )پیگولوسکایا، 1367: 290(.
واژۀ دستکرت یا دستگرد به مفهوم کاردست و آبادی اراضی 
است. در این امالک بناهای متعددی وجود داشت که شامل کشتزار، 
جنگل و آبادی، همراه با تعداد معینی بنا بود )پیگولوسکایا، 1367(. 
هرگاه کسی اعالم کند که دستکرت و کلیۀ متعلقات آن را به تو 
بخشیده  ام، در آن صورت رعیت که در آنجا کار می کند، نیز جزئی 
از بخشش به شمار می آید. از این  رو هنگامی  که قطعه زمینی را 
هدیه می دادند، تولیدکنندگان نیز به همراه زمین واگذار می شدند. 
است  آن  آغاز  و  فئودالیسم  به  گذر  دوره  ویژگی های  از  نیز  این 
)همان، 276(. اصطخری نیز در قرن چهارم هجری دربارۀ دسکرت 
دارد.  گلین  و حصنی  است  آبادان  »دسکره  می نویسد:  دسکره  یا 
پادشاه  کی  گویند  هست.  مزرعه ای  آنجا  و  است  فارغ  اندرونش 
گاه گاه آنجا مقام کردی، آن  را دسکره الملک خوانند« )اصطخری، 

.)87 :1340
اصطخری به صراحت به واژۀ »مزرعه« اشاره می کند و مقصود 
او نیز با توجه به مقام نمودن پادشاه در آن، مزرعۀ مسکون است. 
و  نزدیک است  پیگولوسکایا  به توضیحات و تشریحات  تعبیر  این 
مسکون  مزرعه  به  می تواند  دسکرت  که  می دهد  نشان  به  نوعی 
اربابی نزدیک باشد و چون برقراری و ساماندهی امورات یک مزرعۀ 
با آدمیان و رعیتی که در آن زندگی کرده و به خدمت  مسکون 
کشاورزی  مزرعۀ  از  سخت تر  به مراتب  و  پرهزینه  بودند،  مشغول 
و  مالکان  شاهان،  بر  عالوه  مسکون  مزارع  اربابان  بنابراین  است، 

مقربان متمول آنها را نیز شامل می شده است.
االعجمی  الکالم  من  المعرب  کتاب  در  جوانیقی  ابومنصور 
آن  اطراف  در  قصرکه  شبیه  است  بنائی  »دسکره  می نویسد: 
است  بناها مخصوص سالطین  این  باشد.  ساخته  شده  خانه هایی 
و این لغت از فرهنگ پارسیان گرفته  شده  است« )دهگان، 1389: 

.)200
بنابراین دسکره در ادبیات پس از اسالم نیز به مکانی محصور 
اطالق می شده است. در بسیاری از منابع تاریخی از واژۀ دسکره 
زیستی  مجتمع های  نامیدن  و  خواندن  برای  اسالم(  از  پس  )در 
کوچکی مانند قلعه ها استفاده شده که در آن رعیتان و اربابان یک 
محدودۀ جغرافیایی در کنار یکدیگر با نظام ویژه ای زندگی می کنند 

و غالباً به کشاورزی زراعت می پردازند )افشار، 1374ج2: 85(.
این  به  اشاره  کرد که  فراوانی  منابع  به  این مورد می توان  در 

موضوع پرداخته  اند و در ادامه به آنها اشاره خواهد  شد. بنابراین 
به  اسالم،  از  پیش  در  اربابی  مسکون  مزارع  ردپای  جستجوی  با 
مسکون  مزارع  پیدایش  از  اولیه ای  نمونۀ  دستکرت  می رسد  نظر 
با  اسالم  از  پیش  تاریخی  دوره های  به  که  است  شاهانه  و  اربابی 
ادبیات شبه فئودالی تعلق دارد و با حفظ ماهیت و نظام اجتماعی و 
اقتصادی منتسب به مالکان و اربابان متمول در پس از اسالم، رشد 
کرده و با نظام بهره برداری وقف، دارای ساختار وسیع و پیچیده ای 
و  فرهنگی  اجتماعی،  روابط  بازگو کنندۀ  می تواند  که  شده  است 

اقتصادی مهمی از آن دوران باشد.

ب. از اوایل اسالم تا دورۀ صفویه
همان گونه که در باال اشاره شد، در پیش از اسالم مزارع در اشکال 
مختلف )مسکون و غیر مسکون(، بخش کوچکی از امالکی بودند 
که به عنوان تیول، در ازای انجام خدماتی در اختیار فئودال ها و 
دهقانان و شاهزادگان قرار می گرفت. بخشیدن زمین و محصوالت 
آن به  عنوان اقطاع نیز در صدر اسالم توسط پیامبراکرم )ص( به  
صورت تملک و بالشرط معمول شد )موسوی، 1377( و این، ادامۀ 
 .)121  :1377 )لمبتون،  بود  اسالم  از  پیش  در  تیول داری  نظام 
در دوران بنی امیه، سپاهیان از مردم عادی بودند و تنها از قلمرو 
مؤمنین دفاع می کردند و به لحاظ منزلت اجتماعی در سطوح باال 
نمی گرفت  تعلق  آنها  به  تیولی  یا  اقطاع  بنابراین  و  نداشتند  قرار 
اما در دورۀ عباسیان، سپاهیان مزدور متنفذترین طبقات مردم را 
تشکیل می دادند و تبدیل به اربابان جدید مملکت شدند. حکومت 
حق  )متنفذین(،  مقطع ها  به  نه  تنها  که  شد  این  به  متمایل  نیز 
ببخشد.  نیز  را  زمین ها  خود  بلکه  بدهد  را  زمین  خراج  وصول 
بنابراین قدرت سیاسی و اجتماعی مقطع ها بیشتر شد31 )همان، 
ص 123(. از این دوره به بعد، زمین، مزرعه و روستا در ایران به 
مبنای  که  را  طال  جای  منقول،  غیر  اقتصادی  کاالی  یک   عنوان 
ایرانی  و متوسط  بزرگ  مالکان  بود، گرفت.  اقتصادی  فعالیت های 
و عرب، از قرن اول تا قرن سوم هجری زمین را به  صورت قطعات 
تبریزی، 1383:  )مرتضوی  می دادند  اجاره  روستاییان  به  کوچک 

.)29
در دوران آل بویه و دیلمیان، امالک دیوانی که در اختیار مردم 
و رعیت بود به  صورت اقطاع به بزرگان و سرکردگان داده شد. در 
را رها  ناعادالنۀ حکومت، مردم ملک ها  رفتار  به دلیل  این دوران 
به  نوینی  اقطاعی، شکل  نظام  بنابراین  کردند.  دیار  ترک  و  کرده 
خود گرفت و اغلب زمین ها به مقطعان سپرده شد )لمبتون، 1345: 
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118(. در زمان آل بویه41تغییرات بسیاری در مسئله مالکیت زمین 
پدید آمد و خانه و زمین مردم را از چنگشان به درآوردند )غنی و 
فیاض، 1324: 20(. این موضوع به لحاظ تغییر در نظام مالکیت 
مزارع، به  اندازه ای مهم بوده که در اغلب منابع به آن اشاره شده 
 است. حسن ابن قمی در قرن چهارم هجری نیز در کتاب تاریخ قم 
به آن اشاره کرده  است: »پس ازآنکه گیل ها و دیلم ها قم را تسخیر 
کردند، دیوانات را منسوخ و به جای آن اقطاعات را برقرار کردند« 

)قمی، 1385: 118(.
و  عریض  دیوانی  و  اداری  دستگاه  دارای  سامانیان  چون 
آنان دیوان های  و   بودند  مالکان  آنان  بودند، منشأ قدرت  طویلی 
)نرشخی،  داشتند  اوقاف  و  خالصه  امالک  مخصوص  جداگانه 
مأموران  به  غزنویان  یعنی  آنان  جانشینان  و  سامانیان   .)1363
و  راه  بنابراین  نمی بخشیدند.  اقطاع  و  می دادند  نقدی  مزد  خود، 
رسم اقطاع داری و واگذاری مزارع، زمین ها، و روستاها به بزرگان و 
سرکردگان و لشکریان به تأسی از گذشته، از سده های اولیۀ هجری 
بعدی  و در دوره های  اسالم شروع شد  از  عباسیان در پس  دورۀ 

تحت قاعده و اسلوب درآمد )لمبتون، 1345: 118(.
موضوع کشاورزی و زراعت و فالحت نیز پس از سده های اولیۀ 
هجری و اندکی پس  از آن، در اسنادی چون ارشاد الّزراعۀ )ابونصر 
1381(؛  نوری،  یوسف  )محمد  االرزاق  مفاتیح   ،)1346 هروی، 
حدائق االنوار فی حقایق االسرار )فخر رازی، 1346(، نزهة القلوب 
)مستوفی، 1320( و نفائس الفنون )آملی، 1381( تشریح می شود. 
اما در جستجوی نشانی از مزرعۀ مسکون، در این  باره، می توان به 
نوشته هایی از کتاب تاریخ بخارا  اشاره کرد. نرشخی )1363( در 
این کتاب از کوشک هایی سخن به میان می آورد که در قرن چهارم 
هجری در خارج از شهر بخارا وجود داشته، مستقل بوده و به افراد 
متمول تعلق داشته  است. عالوه بر آن، این کوشک ها دارای کشتزار 
بوده و مجموعه ای از بناهای خدماتی و گروهی از رعیِت آن را در 
اطراف خود جای  داده بودند: »محمد بن جعفر النرشخی اندر کتاب 
آورده  است که قتیبه  بن مسلم به بخارا درآمد و بخارا را بگرفت، 
اهل بخارا را فرمود تا یک نیمه از خان ها و ضیاع خویش عرب را 
و  را »کشکثان« گفتندی  ایشان  بخارا که  در  بودند  قومی  دادند. 
اهل  میان  در  و  منزلت  و  قدر  و  با حرمت  بودند  مردمانی  ایشان 
بخارا ایشان را شرف زیادی بودی و ایشان از دهقانان نبودند، غربا 
قتیبه  الحاح  پس  بودند.  توانگر  و  بودند  بازرگانان  و  اصیل  بودند 
کرد اندر قسمت خان ها )و اسباب ایشان، خان ها( و اسباب خویش 
بنا  کوشک  هفت صد  شهر  بیرون  از  و  عرب  به  گذاشتند  جمله 

کردند و آن روز شهر همین قدر بود که شهرستان است و هرکسی 
گردبرگرد کوشک خویش خانه ای چاکران و اتباع خویش بنا کردند 
و هر کسی بر در کوشک خود بستانی و صحرایی ساخت و بدان 
است«  ویران  شده  امروز  کوشک ها  آن  و  آمدند  بیرون  کوشک ها 

)باستانی راد، 1393: 118(.
با توجه به سند باال، می توان در کوشک های خارج از شهربخارا 
با  و  رسید  معناداری  شباهت  به  اسالم،  از  پیش  دستکرت های  و 
مزارع  به  را   آن  رعیت  و  کشتزار  ثابت،  وجود جمعیت  به  توجه 
نیز  قمی  آن، حسن  بن  بر  عالوه  دانست.  نزدیک  اربابی  مسکون 
نیاستر )ت 3(،  به رستاق قاسان )کاشان(،  درقرن چهارم هجری 
ساوه، انار، طبرش و تعدادی دیگر و مزارع متعلق به آن می پردازد و 
محصوالت و میزان خراج آنها را معرفی می کند. قمی پس از رستاق 
به دیه و مزرعه می رسد و جایگاه آن را در نظام مجتمع های زیستی 
می کند:  تبیین  و خودکفا  مستقل  عنصر  یک  مثابه  به   دوران  آن 
»رستاق ساوه: مزرعۀ کاسویه، مزرعۀ عثمان آباد، وندود و مزارع ها، 
مزرعۀ محمدآباد ویده، اندس و مزارعها، طخرود و مزارعها، مزرعۀ 
النصف من مزرعه روسبل،  قمرود،  دیزواباد، مزرعۀ کهک، مزرعه 

مزرعۀ دادارم، مزرعۀ ویذه« )قمی، 1385: 203(.
موضوعات باال نشان  می دهد که در قرون اولیۀ اسالمی به ویژه 
ویژگی های  با  مسکون  مزرعۀ  یک  ساختار  چهارم هجری  قرن  تا 
معرفی  جامعه  در  اجتماعی خاص  نظام  با  و  اقتصادی  و  کالبدی 
مسکون  مزارع  از  نشانه هایی  به  می توان  طریق  این  از  و  می شود 
ایلخانی، صفوی، و  یازید که در دوره هایی چون سلجوقی،  دست 

قاجار به تکامل خواهند رسید.
حسن  بن  قمی در قرن چهارم هجری به نیاسر و مزارع آن 
دورۀ  در  را  نیاسر  مسکون  مزارع  ضرابی،  کالنتر  و  می کند  اشاره 
قاجار، 37 باب معرفی می کند که بسیاری از آنها هم اکنون نیز وجود 
دارند: »قریۀ نیاسر حقیقت قصبه ای است و مزارع بهذه التفصیل 
تابع او است. 37 باب مزارع شامل: لنگان، علی آباد، خوانکه، سرنج، 
تجرگان،  وارونق، خوانچه، هشه، سلیمان آباد،  تجرگان، جعفر آباد، 
سلخنو،  درسور،  ابرونک،  سورآباد،  حسن آباد،  سنجده،  جعفر آباد، 
کرقان سفلی،  علیا،  کرقن   دولت آباد،  اتابکی،  دی زرین،  پاچنار، 
روییده، بحره، سیف آباد، خاتون، بدیع آباد، رال آباد، سریجه، دردار، 
سلوک آباد،  درم آباد،  جزواسترک،  علیا،  درم آباد  بیدجه،  مه آباد، 

سفلی جز و ایضاً« )ضرابی، 1335: 148(. 
هجری  چهارم  قرن  در  که  می دهند  نشان  مکتوب  اسناد 
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مزارع مسکون و غیر مسکون به لحاظ اقتصادی و نقشی که  در 
می شود  شناخته  اسالم  از  پس  جوامع  در  دارد  اجتماعی  منزلت 
و به دورۀ سلجوقی می رسد. اساس زندگانی سلجوقیان گله داری 
قبیله ای و پرداخت  تعهدات  انجام  آنها  اساسی  از مشکالت  و  بود 
مواجب سپاهیان بود که هر دو اثر بسیار در مسئله زمین داری و 
وصول خراج اراضی داشت )لمبتون، 1345: 127(. در این دوران 
انواع  و  بود  اراضی  و  امالک  ادارۀ  مشخصۀ  بارزترین  اقطاع داری، 
مختلفی داشت.51 اقطاع شخصی و دیوانی سلجوقیان به ترتیب در 
دوره های مغول و ایلخانی به سیورغال )معاف مالیاتی و موروثی( و 
تیول )زمینی که دارندۀ آن می توانست موقتاً مالیات را برای خود 
وصول کند( تبدیل  شد.61 از این دوره به بعد، در بسیاری از اسناد 
حقوقی و دیوانی، می توان نامی از مزرعۀ مسکون مستقل و تابعه 
دید. ابوالفضل حسن آبادی در فصلنامۀ گنجینه اسناد ضمن تشریح 

قدیم ترین  از  یکی  به  قدس،  آستان  امالک  در  سیورغال  موضوع 
به  نیشابور«  اروج  کالتچۀ  »مزرعۀ  به  مربوط  که  سیورغال  اسناد 
سال899ق است، اشاره می کند و آن را نشان از حضور بااهمیت 
دورۀ  اقتصادی  نظام  در  اثرگذار  عوامل  از  یکی  به  عنوان  مزارع 
ایلخانی می پندارد )حسن آبادی، 1386: 64ـ 70(. شأن مزارع در 
بسیاری از اسناد حقوقی و دیوانی در این دوره و پس  از آن محرز 
بسزایی در  اثر  نیز  نظام وقف،  توسعۀ  و  آن، نضج  بر  است. عالوه 
حفاظت از مزارع ایفاء می کند. اعظم واقفی در مرور وقف نامه های 
نظنز به مواردی از این  دست، اشاره می کند: »سیدحسن الحسینی 
مانند  رقباتی  گورکانیان(  )عصر  سال 857ق  بیستم ذی حجه  در 
شش دانگ مزرعۀ استوار، نیم شش دانگ مزرعۀ برزویه، شش دانگ 
مزرعۀ  نیم  و  دانگ  پنج  گوشه،  مزرعۀ  دانگ  سه  پشمن،  مزرعۀ 
دشتق میالجرد را وقف بر خیرات و اوالد می کند« )اعظم واقفی، 

تصویر 3. پراکندگی مزارع مسکون مربوط به دوره های تاریخی مختلف )پیش از صفویه تا پهلوی( درشعاع 2 تا 15 کیلومتری اطراف نیاسر 
)مأخذ: نگارنده، 1387(.
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.)134 :1379
دوران سلجوقی و پس  از آن ایلخانی را می توان آغازی برای 
حفاظت و تقویت مزارع و انتقال آن به دوره های بعدی دانست. در 
این بازه، اسلوب معماری و نظام های نگه دارندۀ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مزارع، خود را از انواع پیش از اسالم جدا می کند. تقویت 
ساختار تیول و اقطاع و ایجاد و توسعۀ نظام سیورغال و وقف به 
غالب  میل  صفویه،  دورۀ  در  اما  می کند.  کمک  مزارع  ماندگاری 
به ترکیب سیورغال، تیول و اقطاع و تبدیل آن به واحدی به نام 
از هرگونه مداخلۀ عمال حکومت  آن  بود که صاحب  »عطیه ای« 
1120ق  مورخ  فرمان  در   .)206  :1345 )لمبتون،  باشد  مصون 
دولت آباد  »مزرعۀ  اعطای  مناسبت  به  که  حسین  سلطان  شاه 
تیول  عنوان  به   کاشان  جوشقان  ناحیۀ  در  واقع  کیخسروآباد«  و 
شده   صادر  آذربایجان  سابق  بیگلربیگی  قوللرآقاسی،  موسی بیگ 
دولت آباد  »مزرعۀ  مضمون:  بدین  می شود  دیده  جمله ای  است، 
با  التملیک  اقطاع  به  عنوان  به  عنوان سیورغالی و  و کیخسروآباد 

مالیات و عوارض آن به وی عطا شده است« )همان: 230(.
الملوک  احیاء  در   سیستانی  حسین  ملک  دیگر،  سندی  در 
می نویسد: »شاه  عباس پس از مالطفت بسیار، ماندن در اصفهان 
یا رفتن به مشهد را به انتخاب و میل ملک شاه حسین گذاشت. 
ملک شاه حسین رفتن به مشهد را برگزید و شاه  عباس هم موضع 
»کنه بیسه« را که محل زراعت بسیار داشت به او داد و امالک فراه 
اعطاء کرد«  )پسرش(  ابدی محمد مؤمن  و سیورغال  تیول  به  را 

)سیستانی، 1344: 38(.
و  زیستی  مجتمع های  دیگر  و  روستاها  از  مزارع  بنابراین 
کشاورزی  از  حمایت  دوره،  این  در  اند.  بوده  مستقل  کشاورزی، 
تثبیت  به  گسترده  به  صورت  وقف،  و  سیورغال  نظام  توسعه  با 

روستانشینی و مزرعه داری کمک کرد )کیانی،  1366: 14(. 
عالوه بر آن در برخی از اسناد حقوقی و دیوانی تاریخی مانند 
مبایعه نامه ها،  تقسیم نامچه،  قرارنامچه،  وصیت نامه،  وقف نامه ها، 
مصالحه نامچه، استشهاد، استعباد، استخبار و امثال آن، نیز اطالعات 
مفید و درخوری درباره موجودیت و استقالل مزارع مسکون وجود 
مورخ  مزرعه،  چندین  مبایعۀ  سند  به  می توان  جمله  آن  از  دارد. 
1085ق )تصویر 5( که سیدحسن اعظم واقفی )1379( در کتاب 
نطنز  تاریخ  و  آداب، سنت ها  تاریخي،  آثار  نطنز،  فرهنگي  میراث 
فرزند  حسینی،  محمدباقر  میرزا  سند  این  در  کرد.  اشاره  آورده، 
میرزاخان به وکالت از طرف همسرش، خان زاده خانم، دختر میرزا 
او  سهم االرث  پیلَک  مزرعۀ  کل  از  نیم  و  سهم  هفده  محمدعلی 

به  حسینی  محمد  به  1085ق  سال  صفر  ماه  ششم  تاریخ  در  را 
این سند نشان  می دهد که  تومان فروخته است.  مبلغ بیست ودو 
مزارع یاد شده »مسکون« هستند و شامل عناصری چون امالک، 
یا  و  بیوتات هستند.  و  باغات  اشجار،  محوطات،  اراضی، صحاری، 
درسند مبایعۀ مورخ 1074ق )تصویر 4( میرزا محمدسعید، فرزند 
از طرف همسرش، ملک  به وکالت  میر عسکری حسینی نطنزی 
از  دانگ  دو  نطنزی  صالح حسینی  میرمحمد  دختر  خانم،  جهان 
»مزرعۀ خواندآباد« را با جمیع توابع شرعیه و لواحق ملیه و اراضی 
و  انهار  و  آبار  و  و جداول  قنوات  و  مشارب  و  و شرب  و صحاری 
جبال و تالل و عیون قدیماً و جدیداً داخاًل و خارجاً به وکیِل وزیر 
قورچیان در تاریخ 27 ماه رجب سال 1074ق به مبلغ سی تومان 

فروخته است )اعظم واقفی، 1379: 394(.
 ،)1330( الخیرات  جامع  چون  منابعی  در  آن  بر  عالوه 
که   )1388( شیخ الحکمایی  و   ،)1374(  2 ج  یزد،  یادگارهای 
قاجار  و  صفویه  و  ایلخانی  دوره های  از  اسنادی  بررسی  به  اغلب 
ماهیت،  مسکون،  مزارع  جایگاه  به  متعددی  اشارات  می پردازند، 
نظام مدیریت و مالکیت آنها شده است و در نحوۀ تمییز و تشخیص 
مزارع مسکون از انواع دیگر دقت شده  است. در متن وقف نامه های 
مدرسه  بر  محمد  شمس الدین  موقوفات  دربارۀ  جامع الخیرات 
مزرعه،  چون  واژگانی  به  که  شده  آورده   مواردی  ِکینه،  خانقاه  و 
کش خوان، قطعه، باغ، دسکره، صحرا، و... اشاره  شده است. در این 
وقف نامه که در سال 1161ق تنظیم  شده است از زمین یا قطعه، 
کشت خوان یا کش خوان، باغ، مزرعه و دسکره، به  طور جداگانه یاد 
شده است )افشار، 1374ج2: 456ـ 537(. بر اساس این وقف نامه 
»کش خوان« شامل چند قطعه است و »باغ« دارای کش خوان و 
است  کنونی  کشت خوانی  قلعه های  همان  دسکره  و  است.  قطعه 
و »مزرعه« نیز از هم کناری کشخوان، باغ، دسکره و مستحدثات 

دیگر شکل می گیرد.
»}...{همگی و تمامی دو دانگ شایع کامل از کل شش دانگ 
مزرعۀ معینۀ معلومه موسوم به مزرعۀ خواندآباد من مزارع حوالی 
توابع شرعیه  با جمیع  نطنز  بلوک طرقرود  قری  نسران عن  قریۀ 
و  قنوات  و  مشارب  و  و شرب  و صحاری  اراضی  و  ملیه  لواحق  و 
جداول و آبار و انهار و جبال و تالل و عیون قدیماً و جدیداً داخاًل 
الشرعیه  الشایعه  الحصه  قدر  به   بها شرعاً  یتعلق  کلما  و  و خارجاً 
َسَمی ام لم یُِسم و َذِکّر فیه ام لم یُذکر. به ثمن و قیمت مبلغ سی 
تومان تبریزی فضی نصفه بالکلیه و توضیحاً ایاه مبلغ پانزده تومان 
 :1379 واقفی،  )اعظم  و}...{«  شرعیه  صحیحه  مبایعه  موصوف، 
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تصویر 4. تصویری از سند مبایعۀ مزرعۀ »خواندآباد« مورخ 1074ق.

.)394
ارثیه  معین  سهام  جمله  از  نیم  و  سهم  هفده  »}...{تمامی 
موکلۀ حضرت بایع مشارالیه از کل مزرعۀ مدعوه موسومه به مزرعۀ 
و  اراضی  و  امالک  از  نطنز  طرق  ده  و  رودخانه  مزارع  من  پیلَک 
صحاری و محوطات و اشجار و باغات و بیوتات و مجاری میاه من 
محل الحبس و االرسال و انهار و جداول و ُکل ما یتعلق بها شرعاً 
که مزرعه مذکوره محدوده است کما قبل به امالک قریه اسفیدان 
توابع  با جمیع  به شارع  الطرفین و  با مالک قریه میالجرد من  و 
شرعیه و لواحق ملیه اسالمیه به ثمن مبلغ بیست و دو تومان و 

}...{« )اعظم واقفی، 1379: 397(.
اسناد اشاره شده وتوضیحات ایرج افشار )1374( دربارۀ تفاوت 
به  دسکره ها  تعلق  و  یکدیگر  با  باغ  و  کشتخوان  دسکره،  مزرعه، 
مزارع مسکون، نشان دهندۀ آن است که احتماالً قالع کشتخوانی، 
که  تفاوت  این  با  است  اسالم  از  پیش  دساکر  تکامل یافته  نمونۀ 
زیستی  الگوی  یک  عنوان  به   نیز  مردم  عامه  و  خواص  بین  در 
آن  زینتی  و  فرمایشی  جنبه های  از  و  پذیرفته  شده  معیشتی  و 
یا دسکرۀ  قلعه  از  بازدید میدانی  ایشان ضمن  کاسته شده  است. 
رحمت آباد، آن را مزرعه رحمت آباد دانسته )تصویر 6( و از قلعه و 
خانۀ اربابی و بانی آن سخن  گفته و این عمارات را بخشی از این 
مزرعۀ مسکون دانسته است: »... قسمت جنوب شرقی قلعه به خانۀ 
اربابی اختصاص داشته و کاماًل به  مانند یک خانۀ شهری ساخته 
 شده بوده است. بر سردر قلعه یک قطعه سنگ نصب است و بر آن 
به خط نستعلیق چنین نقر شده است: »بسم الّل الّرحمن الّرحیم. 
حسب الفرمودۀ بانی این مزرعۀ رحمت آباد مرحوم حاجی ابوالقاسم 

تاجر رشتی« )افشار، 1374ج2: 85(.
از وجود مصنعه،  نیز  این دوره  تاریخی در  در برخی اسناد 
یا کنار »رباط های«  و  امثالهم در داخل  و  بیوتات  بازار، دکاکین، 
را  لواحق  و  عمارات  این  و  میان  آمده  به  سخن  مزارع  در  واقع 
بخشی از مزرعۀ مزبور دانسته  است. در وقف نامۀ موقوفات فراشاه 
مجموعه های  است، ساختار  )1035ق(  دورۀصفوی  به  مربوط  که 
کشت خوانی )مزرعۀ چفته( تشریح شده و رقبات و حاصل و خراج 
آن ها مشخص شده است: »... جمیع امالک خود را از میاه و باغات 
و مزارع و اراضی و طاحونه و دکاکین و غیره که در دارالعبادۀ یزد 
یزد  دارالعبادۀ  قرای حوالی  از  مزرعۀ چفته  و  مبارکه  این  قریۀ  و 
بودند،  غیر  منازعت  و  المشارکت  آن  متصرف  و  مالک  و  داشتند 
و  نمودند  ذیل  بتفصیل  غیر  و  فوق  مذکور  ابواب البر  برین  وقف 
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تصویر 5. تصویری از سند مبایعۀ مزرعۀ »پیلَک« مورخ 1085ق.

و  مصنعه  آبادی  بجهت  همچنین  گفتند.  فارسیه  و  عربیه  صیغۀ 
بازار و رباط که در مزرعۀ چفته مابین قریۀ عقدا و میبد است مقرر 
مصنعه  و  باشد  دایر  آشپزی  بقالی  دکان  دو  همیشه  که  نمودند 
پرآب و دکاکین و دهکده معمور و بجهت خرج ضروری این مصنعه 
و غیره مزرعۀ چفته را بالتمام وقف این مواضع نمودند که آن چه 
القنوات و مصالح االمالک  نفقه  از وضع خراج و  بعد  حاصل شود 
خرج عمارت دکاکین و رباط و مصنعه میشده باشد و اگر چیزی 
زاید آید نزد متولی به امانت باشد« )افشار، 1374ج2: 622ـ 633(.
بنابراین می توان دورۀ صفویه را دورۀ کمال و شکوفایی مزارعی 
دانست که »مسکون« هستند و بر اساس نظام اقتصادی، اجتماعی 
مدیریت  است،  مذهب  و  دین  آن  اساس  که  ویژه ای  فرهنگی  و 
از  پاسداری  در  پررنگی  نقش  وقف،  که  است  بدیهی  می شوند. 
رقبات دارد و حتی برای نازل ترین موضوعات در نگهداشت مزارع، 
برنامه ای قابل  مالحظه تدوین کرده  است. در این دوره می توان به 
جمع بندی از سیر تحول مزارع مسکون در کلیۀ سطوح و نظام های 

اشاره شده، رسید. 
از  پس  و  یافت  ادامه  قاجار  دورۀ  تا  تیول داری  نظام  بنابراین 
انقالب مشروطه و الغای نظام تیول داری، طی فرآیند ناشی از این 
امالک شخصی  به  پیشین  تیول داران  روستاهای  و  مزارع  تحول، 
آنها و دیگران تبدیل شد و از ره آورد آن بسیاری از مزارع، اربابی 
نام گرفتند و برخی دیگر، رعیتی خوانده شدند.18در دورۀ  پهلوی 
منافع  تأمین  جهت  در  بزرگ  اراضی  و  مسکون  مزارع  نیز  اول 
دولت مردان و بوروکرات های صاحب مقام، ضبط و توزیع شد و نظام 
ارباب رعیتی شکل دیگری به خود گرفت.19 )بشریه، 1393: 52(. 
در دورۀ پهلوی دوم اقداماتی چون اصالحات ارضی در دهه 1340 
شمسی نیز نتوانست مانع پراکندگی و از دست رفتن بسیاری از 
تولید کشاورزی عزیمت  با تضعیف  و  تابعه و مستقل شود  مزارع 
بسیاری از مالکان به خارج از کشور و شهرهای بزرگ، بسیاری از 
مزارع مسکون تاریخی نابود شده و شکل و کارکرد و ماهیت خود 
را از دست  دادند و یا تبدیل به تفرج گاه های فصلی و ییالقی شدند. 
تحوالت اشاره شده در مناطق وسیعی از مرکز، شرق و جنوب ایران 
و  سمنان،  خراسان،  بیرجند،کرمان،  کاشان،  اصفهان،  یزد،  مانند 

امثال آن به وقوع پیوست.20
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تصویر 6. نقشه و عکس از مزرعۀ رحمت آباد یزد )مأخذ: مرکز اسناد ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، 1394(. همان گونه که 
ایرج افشار نوشته این مزرعه، شامل قلعۀ کشت خوانی با لواحق و زمین های کشاورزی بوده است.

.)1394  ،google earth :تصویر 7. عکس هوایی از مزرعۀ طرازآباد یزد )مأخذ
این مزرعه یک مجموعۀ کشتخوانی شامل قلعۀ اربابی و رعیتی، کوشک، زمین کشاورزی، اسطبل و دیگر عناصر خدماتی است. ارباب مزرعه پس از انقالب کل 
مزرعه را به رعیت ها واگذار کرده و با خشکیدن قنات ها، مزرعه رو به ویرانی رفته و ساختار معماری آن متالشی شده و هم اکنون تبدیل به آغل احشام شده 

است )مصاحبه با آقای کارگر، مالک کنونی مزرعه طرازآباد میبد، 4931(.
     قدمت این مزارع به دوره های پیش از قاجار برمی گردد و عناصری چون قالع کشتخوانی، خانه های  اربابی، آب انبار، آسیاب، شاه کوچه، و قطعه یا کشتخوان 

در آن وجود دارد.
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تصویر 8. نقشۀ مزرعۀ مسکون عباس آباد نیاسر )ترسیم از: راعی، 1387(.
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 تصویر 9. نقشۀ مزرعۀ مسکون سرنج نیاسر )ترسیم از: راعی، 1387(.

15



جمع بندی
با ارائه اجمالی کنش و واکنش های اجتماعی و اقتصادی اوایل دورۀ 
اسالمی تا دورۀ صفویه در ایران، می توان گفت که مزارع مسکون به  
عنوان بخش از ضیعات یک قصبه، در ادوار مختلف به  عنوان اقطاع 
و تیول و سیورغال و یا عطیه به دیوانیان و لشکریان واگذار می شد. 
مزارع در این ادوار به دو صورت مستقل و تابعه و با مالکیت های 
و شخصی(  وقفی،  دیوانی،  یا  دولتی  خالصه،  یا  )شاهی  چهارگانه 
وجود داشتند )فوران، 1378: 57(. برخی از آنها موضع کشاورزی 
و برخی دیگر مسکون بودند. در همین بازه تاریخی، ابوبکر محمد 
از  بخارا  تاریخ  کتاب  در  هجری(  چهارم  )قرن  نرشخی  جعفر  بن 
کوشک هایی می گوید که با توجه به توضیحات وی به نظر می رسد 
که به مزارع مسکون مشابه باشد.21 نرشخی )1363( و قمی )1385( 
در قرن چهارم هجری از مزارع و شیوه های مساحی و آبیاری آنها 
سخن به میان می آورند22 و اسنادی در جامع الخیرات و تاریخ یزد 
در این  باره آورده شده است. سیدحسن اعظم واقفی )1374( در 
تاریخ  تاریخي، آداب، سنت ها و  آثار  کتاب میراث فرهنگي نطنز، 
نطنز در شرح مختصری از وقفنامۀ سیدواقف به سال 857ق )عصر 
مزرعه  چندین  دربارۀ  1074ق  مورخ  مبایعۀ  سند  و  گورکانیان( 
مطالعات  نتایج  می نویسد.  باشند،  مسکون  می رسد،  نظر  به  که 
موجود نشان می دهد که دستکرت های شاهنشاهی، کوشک هایی 
که نرشخی نام برده، مزارعی که حسن  بن  قمی از آنها یاد کرده، 
و دساکر و مجموعه های کشتخوانی مرکز ایران )ت 7،8،9( که در 
اسناد حقوقی و دیوانی به آن ها اشاره شده  است و آنچه منابع دیگر 
آورده  اند، گونه های مختلفی از مزارع مسکون بوده اند که تا دورۀ 
از  اند اما پس  با فراز و نشیب به حیات خویش ادامه داده  قاجار 
الغای تیول داری در اواخر دورۀ قاجاریه و اصالحات ارضی در دورۀ 
پهلوی دوم، به حضیض رفتند و تنها برخی از آنها در حال حاضر 
وجود دارند و قابل مشاهده هستند. از جمله مزارع مسکون نیاسر 
که توسط قمی در قرن چهارم هجری در کتاب تاریخ قم )1385( 
و کالنتر ضرابی در کتاب تاریخ کاشان )1325ق( معرفی شده اند 
افضل الملک )1355ق(  توسط  که  قم  مزارع مسکون  )تصویر 3(، 
اصفهان،  گورت  اربابی  مزرعۀ  و   ،)10 )تصویر  شده  است  تشریح 
مزارع شمس آباد، طرازآباد )تصویر 7(، دهیوک، شاه آباد، کالنتر و 
ده شیخ یزد، قائمیه رفسنجان، مزرعۀ حاج  حسن کوهپایه، مزرعۀ 
امامزاده علی اکبر گرمسار، مزرعۀ مال و مزرعۀ فرمان، مزرعۀ مصدق 
در احمدآباد هشتگرد و بسیاری دیگر در مرکز و شرق و جنوب 

ایران بزرگ.

نتيجه گيری
منابع و اسناد تاریخی و میدانی نشان می دهند که مزارع مسکون 
اثرگذاری  حضور  اسالم،  از  پس  و  پیش  دوره های  در  تاریخی 
موقعیت  به  توجه  با  و  داشتند  اشاره شده  مختلف  حوزه های  در 
می شوند.  دیده  مختلف  نام های  با  اقلیمی،  وضع  و  جغرافیایی 
و  مسکون  چه  مزارع  تاکنون  گذشته  از  شد  بیان  که  همان گونه 
چه غیر مسکون، دارای آداب ویژه ای در نوع زراعت و کشاورزی 
مزرعه داری  زراعت،  ایران،  نیمه خشک  اقلیم  دلیل  به  و  بوده  اند 
از منزلت و اعتبار  و فالحت، هماره نزد حاکمان، خواص، و عوام 

ویژه ای برخوردار بوده است.23
مزارع مسکون تاریخی در مناطق مرکزی ایران، مولود عوامل 
اثرگذار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در طول سالیان متمادی 
بوده است که در حال حاضر با توجه به فراموشی آنها در عرصه های 
فرهنگی  هویت  و  اجتماعی  و  اقتصادی  تاریخ  از  بخشی  مختلف، 
کشور در این  حوزه از بین خواهد رفت. اطالعات و منابعی چون 
نظام مالی و دیوانی ویژه نظارت بر مزرعه های مسکون، نظام تولید 
بر  حاکم  معماری  نظام  و  بهره وری  نظام  زمین،  و  آب  تقسیم  و 
آنها می تواند در آفرینش مزرعه های مسکون نو و حفاظت از انواع 

تاریخی آن مفید باشد.
مسکون  مزارع  دربارۀ  شفاهی  میراث  از  فراوانی  اندوختۀ 
از  برخی  تالش  با  آن  از  ناچیزی  بخش  که  دارد  وجود  تاریخی 
منابع  این  اما  شده،  تدوین  و  استخراج  مورد  سیاحان  و  محققان 
این  دربارۀ  علمی  داشته های  است.  نشده  بررسی  کامل  به  طور 
و  حدود  تشریح  و  مزارع  نام  ذکر  به  فقط  و  است  اندک  موضوع 
پژوهشگران  و  اغلب سیاح  آن  که  نگارندگان  دیدگاه  از  آنها  ثغور 
حوزه های سیاسی، اقتصادی، علوم اجتماعی، و کشاورزی بوده  اند، 
بسنده شده است )کالویخو، 1374؛ فرمانفرما، 1383؛ غالم حسین 
افضل الملک،1360؛ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، 1368(. نبود 
دربارۀ  معماری  جامعۀ  اندک  دانش  آن  تبع  به   و  مستقل  منابع 
از علل اصلی، موجب شده است  به  عنوان یکی  مزارع پیش گفته 
که بسیاری از این  گونه ها، در دوره های گذار و به ویژه پس از دورۀ 
گرفته  نادیده  جدید  معماری  الگوهای  تبیین  فرآیند  در  پهلوی 
مسکون  مزارع  از  الگوهایی  وجود  شوند.  حذف  به تدریج  و  شوند 
اربابی، نشان از مصداق هایی در این  باره دارد که فرآیند پژوهش 
را به  سوی شناخت دقیق و درست از موضوع امیدوار کرده و در 
هدفمند کردن مسیر پژوهش و دستیابی به نتیجۀ ملموس مؤثر 
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تصویر 10. مزرعۀ مسکون دولت آباد قم که در کتابچۀ تفصیل و حاالت داراالیمان قم نوشتۀ افضل الملک )1355( دربارۀ آن توضیحاتی آمده  است، در گروه 
دساکر کشتخوانی قرار می گیرد و هنوز زندگی با سنت های باقی مانده از دوران پیشین )احتماالً پیش از دورۀ قاجاریه( در مقیاس کوچکی در آن جریان دارد 

)مأخذ: راعی، 1394(.
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است.
و  فرهنگی  میراث  از  حفاظت  کنوانسیون  در  آن  بر  عالوه 
طبیعی جهان )1972( و منشور فلورانس )1981( نیز بر اهمیت 
که  آثاری  از  حفاظت  و  ثبت،  معرفی،  فهم،  شناخت،  ضرورت  و 
قرار  فرهنگی  مناظر  گروه  در  آنها  در  مندرج  تعاریف  اساس  بر 
میراث  کنوانسیون  اجرایی  )راهنمای  است  تأکید شده  می گیرند، 
جهانی، ژانویه 2008: 78ـ 79(. بر اساس دسته بندی ارائه شده در 
قابلیت  تاریخی  مسکون  مزارع  کنوانسیون،  این  اجرایی  راهنمای 
قرارگیری در گروه مناظر فرهنگی دستۀ اول را دارند.24 این موضوع 
و  فرهنگی  و  علمی  جوامع  در  گونه ها  این  به  توجه  نشان دهندۀ 
پژوهش  ضرورت  و  اهمیت  می تواند  و  است  بین المللی  آموزشی 

دربارۀ مزارع مسکون تاریخی در مجامع داخلی را تقویت کند.
بنا بر این مزارع مسکون به  عنوان یک سند تاریخی و حقوقی 
مجتمع  و  معماری  الگوی  یک  عنوان  به   و  هستند  قابل  بررسی 
این  شوند.  بازتعریف  و  مطالعه  که  دارند  را  وجاهت  این  زیستی، 
گونه ها، قابلیت های معیشتی و اقتصادی فراوانی دارند که با توجه 
به نیازهای کشور، قابل احصاء هستند. کشور ما می تواند با توجه 
معیارهای ارائه شده در کنوانسیون، به ثبت آنها در فهرست میراث 
گردشگری  توسعۀ  به  کشور  نیاز  به  توجه  با  و  کند  اقدام  جهانی 
فرهنگی، به احیای مزارع با کاربری های سازگار و منطبق بر اصول 
حفاظت بپردازد. البته کلیۀ موارد اشاره شده نیازمند فهم موضوع بر 

اساس مطالعات میدانی، تطبیقی25 و سندپژوهی است.

پي نوشت ها
.بر اساس مطالعات میدانی و مصاحبه به این مجتمع های زیستی در   1.
کاشان »مزرعه«، در کرمان »دوالب«، در خراسان جنوبی »کالته«، و 
در یزد »قالع و مجموعه های کشتخوانی« و در برخی اسناد مکتوب 

یادشده »دست کرت« و »کوشک« گفته می شود.
. به عنوان نمونه می توان به »وقف نامه میرزا اسحق بیک یزدی«، مربوط   2.
به اواخر دورۀ صفوی در یزد )افشار، 1374ج2: 622ـ 633( و شرح 
وقف نامه های نطنز )اعظم واقفی، 1379( که در این مقاله به آن اشاره 

شده توجه کرد.
. پوالک، مزارع را در نظام مالکیت بر شش قسم دیده است.1. اربابی؛   3.
)پوالک،  ملک شخصی   .6 تیول؛   .5 خالصه؛   .4 وقف؛   .3 رعیتی؛   .2

.)351 :1361
. عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کتاب مسافرت نامه کرمان و بلوچستان   4.
اقتصادی و  از خالصجات شاهی، دربارۀ نظام اجتماعی،  بازدید  ضمن 
امنیتی موجود در مزارع نیز توضیح می دهد: »تمام این سیزده مزرعه 
را دراب سر می گویند و ریش سفید کل آنها علیرضاخان ضابط بشاگرد 

است و به خود او هم مالیات نمی دهند و فقط تمکینی از او دارند که 
هر وقت علیرضاخان برای جنگ و جدال کومک و امدادی الزم داشته 
او  از  نفر مرد کاری می توانند بدهند و در همچو موقع  تا هزار  باشد 

همراهی و تقویت دارند«  )فرمانفرما، 1383: 361(.
.از ژان ژاک روسو نقل شده است؛ »اولین کسی که قطعه زمینی را   5.
محدود ساخت، به فکرش رسید که بگوید اینجا مال من است و مردم 
هم این حرف را از او قبول کردند و مالکیت پدید آمد« )طباطبایی، 

.)27 :1351
تجمع  صورت  به   همواره  ایران  در  زراعی  اراضی  از  بهره برداری   .  6.
یا  »روستا«  »مزرعه«،  عنوان  به   واحدی  در  زارعین،  یا  بهره برداران 

»آبادی« بوده است )طالب و عنبری، 1387: 142(.
در  1347ش  سال  »در  است:  آمده  شهداد  گزارش  از  بخشی  در   .  7.
مطالعۀ  مشغول  که  تهران  دانشگاه  گروه جغرافیایي  مطالعات  جریان 
شهداد  فاصل  )حد  امروزی  شهداد  شرقی  بخش  در  بود،  لوت  دشت 
با  که  نمود  برخورد  کهن  تمدن های  از  شواهدی  و  آثار  به  تکاب(  و 
اطالع ادارۀ کل باستان شناسی وقت و اعزام یک هیئت به سرپرستی 
مرحوم علی حاکمی، گروه باستان شناسی دشت لوت شکل گرفته و 
ادامه  تا سال 1356ش  و  آغاز شد  باستان شناسی شهداد  کاوش های 
یافت و سپس دچار یک وقفۀ طوالنی 17 ساله گردید تا این که در 
کاوش های  ادامۀ  در  لوت  دشت  باستان شناسی  گروه  سال 1373ش 
گذشته، به سرپرستی میرعابدین کابلی، اولین فصل کاوش های خود و 
هشتمین فصل کاوش های شهداد را آغاز نمود. این کاوش ها به مدت 

شش فصل دیگر تا سال 1378ش ادامه پیدا کردند«.
. نشانه های وابستگی به زمین تا اواسط قرن بیستم وجود داشته است   8

)میرابوالقاسمی، 1359: 70(.
. نجبا معموالً تیول داران بودند که بخشی از مملکت و یا ناحیه ای از   9

طرف شاه به آنها واگذار می شد )کریستین  سن، 1374(.
. اقطاع: زمینی را به تیول  دادن )لغت نامۀ دهخدا، 1325(. در منابع   10
مختلف درباره اهدای اقطاع و تیول و سیورغال از طرف سالطین به 
حاکمان محلی اشاره  شده است. اقطاع شامل زمین بخشی، یا واگذار 
کردن زمین از جانب قدرت مرکزی به فرد یا افراد بوده است. »تیول« 
و »سیورغال« انواعی از اقطاع محسوب می شدند که در مواردی دارای 
معنای مشابهی با اقطاع بوده  اند. تیول داران معموالً کسانی بودند که 
اجاره دار درآمدهای مالیاتی بودند )وثوقی، 1373 و سوداگر، 1357( 
و یا نرشخی در تاریخ بخارا می نویسد: »... و آن دیهه )از جمله( خاصه 
)مملکه( سلطانی است و ابواحمد  الموفق بالل این دیهه را به مقاطعه 
داده بود به محمد بن طاهر که امیر خراسان بود و باز فروخت به سهل 

 بن  احمد  الداغونی البخاری و بها گرفت« )نرشخی، 1363: 18(.
واگذار  زمین داری.  و  عقار  و  تصرف  و  تملک  معنای  به  تیول داری   .  11
یکی  به  را  قریه ای  مالیات  یا  خالصه ها  از  خالصه ای  دولتی  کردن 
دهخدا،  )لغت نامۀ  عمر  تمام  در  او  مواجب  ازای  در  خود  نوکران  از 

.)1325
نک: )سلطان زاده، 1365: 65؛ مرتضوی تبریزی، 1383: 27ـ 30(.  12

. این گونه اراضی دستکرت )Dastkart( نامیده شده  اند. اراضی مذکور   13
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معمور  اراضی  از  قطعاتی  و  امالک  بلکه  نیستند،  معمولی  زمین های 
امالک  ایران،  نکته روشن است که در  این  به شمار می روند.  آباد  و 
 .)1367 )پیگولوسکایا،  می نامیدند  شاهی  دستکرت  را  شاهنشاهی 
دستکرت، برای مراقبت و نگهداری واگذار می شد تا همۀ هزینه های 
مربوط به مراقبت از جمله درآمد صاحب  ملک و بهرۀ مالکانه، طبق 

قرارداد پرداخت شود )همان، 282ـ 283(.
. روش اقطاع، در ابتدا به  عنوان یکی از روش های اداری و بوروکراسی   14
با  اقطاع  نظامی شد. روش  به یک روش  یافت و سپس مبدل  نضج 
فئودالیزم اروپای غربی هم از حیث اصل و منشأ و هم به سبب اینکه 
افراد مقطع، اساساً هیچ وظیفۀ نظامی بر عهده نداشتند، فرق می کند. 
بودند، برخالف  یافته  تیول داران مسلمان در شهرها تجمع و تمرکز 
فئودال های مغرب زمین که در قالع به سر می بردند و از هم متفرق 
بودند. آن هم به سبب وضعیت بهتر پول و مسکوکات در بالد اسالمی 

بود )لمبتون، 1345: 122(.
. معزالدوله پادشاه آل بویه سپاهیان خود را در خانه های مردم مسکن   15
داد و بسیاری از امالک و زمین های مردم را غصب کرد )غنی و فیاض، 

.)20 :1324
خانوادۀ  اعضای  به  که  اقطاعی  موروثی،  و  خالصه  اقطاع  التملیک:   .16
سلطنتی می بخشیدند. معاف از خراج و مالیات و به شرط زراعت به 

افراد واگذار می شد.
اقطاع  االستغالل: غیر موروثی و به دو بخش دیوانی و لشکری تقسیم   
می شد. اقطاع دیوانی: معروف به طعمه، شامل حکومت بر والیات و 
شبیه به اقطاع قرون اولیۀ اسالمی و  اقطاع لشکری که جهت پرداخت 

حقوق به سپاهیان واگذار می شد )لمبتون، 1345: 135(.
. نک: )»سیورغالی متعلق به قاسم بن جهانگیر آق قویونلو« در نشریه   17

مدرسۀ مطالعات شرقی و آفریقایی، ج 9، ش 4،ص 960(.
. مزارعی که عالوه بر عناصر مسکونی و جمعیت ثابت، دارای عناصر   18
خدماتی و مذهبی با معماری و ساختمایۀ غنی بوده در منابع مختلف 
به نام »مزارع مسکون« معرفی  شده است. البته در برخی اوقات نیز به 
دلیل عدم حضور مالک در محل، مزارع به ضابطین و زارعین سپرده 
می شد و دارای عناصر خدماتی ویژه ای نبود و تنها به قالع، پالس و 
عناصر مسکونی محقری بسنده می گردید و »مزارع رعیتی« نامیده 

می شد.
. البته عدۀ دیگری نیز مانند فئودال ها و سرمایه داران از این رهگذر   19
بهره بردند و صاحب اراضی بیشتری شدند. در این دوره، قانون ثبت 
امالک و اسناد در سال 1310 ه.ش به تیول داری و اقطاع دولتی نقش 
جلوه  قانونی  صورتی  به  رعیتی  ارباب-  نظام  و  می بخشد  خصوصی 
می کند. اصالحات اراضی، تغییرات در ساختار نظام ارباب  و رعیتی و 
یا به تعبیری نظام شبه فئودالی، زمینه را برای دگرگونی اجتماعی در 

مزارع و روستاهای ایران فراهم کرد )بشریه، 1393: ص 52ـ 57(.
. نجم الملک  در سفرنامۀ  خوزستان )1385(، اعتمادالسلطنه در مراۀ   20
البلدان )1368(، عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کتاب مسافرت نامۀ 
کرمان و بلوچستان )1383(، و غالمحسین افضل الملک در سفرنامۀ 
و  رعیتی  و  اربابی  مسکون  مزارع  دربارۀ   )1360( کرمان  و  خراسان 

جمعیت شناور، تعداد بنگاه، پالس، میزان آبادانی و خصوصیات آنها 
مطالب بسیاری نوشته  اند.

. نرشخی در یادداشت های خود می گوید: »حفاری های واحۀ بخارا این   21
گفته را تأیید می نماید، چون تعداد بی شماری از تپه ها در دشت وجود 
دارند که زمانی کوشک دهاقین بوده  است« )نرشخی، 1363: 221(.

. حسن بن قمی در تاریخ قم آورده است: »...می باید که مّساح، صور    22
ـ که به زبان قم آن را مرز گویند ـ و سواقی و انهار را مساحت نکند و 
نپیماید و همچنین زمین های بایر و نامزروع نپیماید و چون در میانۀ 
زرع واقع  شده باشد و مساحت کرده، بعد از آن اسقاط کند و آن را از 
حساب مساحت وضع کند« )قمی، 1385: 158(. و یا در جایی دیگر 
مزارع  با  کرود  وازه  دیه،  مزارع شصت وسه  با  »...قهستان  می نویسد: 
چهل وشش دیه، انار شصت دیه، وِراردهار هفده دیه، جاست دوازده 
دیه، وّره با مزارع سی وسه دیه، جهرود با مزارع سی وهفت دیه، وادی 
اسحاق با مزارع سی وپنج دیه، قاسان با مزارع هفتادوهفت دیه و ...« 

)همان، 84(.
اسناد  و  احادیث  روایات،  در  مزرعه داری،  و  زراعت  منزلت  باب  در   .  23
تاریخی به  تفصیل آمده است. ابونصر هروی در ارشاد الزراعه آورده 
سعادتدستگاه  هدایتپناه،  عالی جناب،  سخنان  از  »}...{و  است: 
سیداسماعیل گرگانی است که سبب بقای عالم چهار چیز است: اول 
امر دهقنت، دو مصنعت اصحاب حرف، سوم سیاست و مهابت ملوک و 
سالطین که نظام عالم و عالمیان به شمشیر است و چهارم علم علماء 
که سویت میان خالیق به قلم نگاه  دارند و حساب های تواریخ که کافۀ 
خالیق بدان حاجتمند باشند به قلم ایشان باز بسته است.« )ابونصر 
هروی، 1364: 8(. و در جایی دیگر آورده است: »در حیوۀ  الحیوان 
آورده که ابن عباس رضی الل فتوی داده که اگر کسی در مرض فوت 
وصیت کند که از مال من ثلثی به متوکل دهد، آن متوکل دهقان 
است و این داللت می کند بر شرف زراعت که متوکل دهقان باشد« 

)همان، 8(.
تعریف مادۀ 1  با  آثار فرهنگی هستند که مطابق  . مناظر فرهنگی:   24
این  هستند.  طبیعت«  و  انسان  اثر  از  »تلفیقی  1972م  کنوانسیون 
انسان ها در گذر  تکامل جامعه بشری و سکونت  مناظر نشان دهندۀ 
زمان هستند که تحت اثر محدودیت ها، فرصت های کالبدی و طبیعی 
و  داخلی  از  اعم  متوالی  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  نیروهای  و 
خارجی تکامل یافته اند )راهنمای اجرای کنوانسیون میراث جهانی،  

2008: 12ـ 13(.
     مناظر فرهنگی به سه دستۀ اصلی تقسیم می شوند:

. دسته ای که شناسایی آنها از همه راحت تر است، مناظری روشن و   25
مشخص هستند که بشر آنها را از روی قصد، طراحی و ایجاد کرده 
ایجاد شده  زیبایی  به خاطر  که  است  بوستانی  و  باغ  و شامل  است 
و  و مجموعه های مذهبی  بناها  به  مربوط  نه همیشه(  )ولی  اغلب  و 

یادمانی دیگر است و مزارع نیز در این دسته جای می گیرد.
اند.  یافته  تکامل  به صورت طبیعی      دستۀ دوم مناظری هستند که 
این نوع منظر، حاصل یک جبر اولیۀ اجتماعی، اقتصادی، اداری، یا 
و  با محیط طبیعی  ارتباط  را در  فعلی خود  مذهبی است و صورت 
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این گونه  اجزای  ویژگی های  و  یافته  است. صورت  آن  به  واکنش  در 
دسته  دو  به  منظر  نوع  این  اند.  تکامل  فرایند  نشان دهندۀ  مناظر، 

تقسیم می شوند.
    دستۀ  آخر، مناظر  فرهنگی یادآورانه هستند: ثبت چنین مناظری در 
فهرست میراث جهانی بر اساس یادآوری ارزش های نیرومند مذهبی، 
هنری یا فرهنگی عنصر طبیعی قابل توجیه است و نه بر پایۀ شواهد 
مادی فرهنگی که ممکن است بیاهمیت بوده و یا حتی موجود نباشند 
)راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی، ژانویه 2008: 78ـ 79(.
 UniverSity of Gloucestershire, 2006; Edwards,( :در این باره نک    
 2005; Koeppel, 2006; Freeman, 2010; Edvards and Lake, 2010;

English Heritage, 2012; comber & Lim, 2006(
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آثار  و  تاریخی  ابنیه  معرفی  یزد،  یادگارهای   .)1374( ایرج.  افشار،   -
باستانی شهر یزد. ج 1و 2. چ2. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

به  کرمان.  و  خراسان  سفرنامۀ   .)1360( غالمحسین.  افضل الملک،   -
اهتمام قدرت الل روشنی. تهران: انتشارات توس.

- افضل الملک، غالم حسین. )1355(. »کتابچه تفصیل و حاالت داراالیمان 
قم«. در فرهنگ ایران زمین، ش 22، ص 67ـ 150.

- االصفهانی، محمدمهدی بن محمدرضا. )1368(. نصف جهان فی تعریف 
االصفهان. تصحیح منوچهر ستوده. چ2. تهران: انتشارات سپهر. 

- امین لشکر، میرزا قهرمان. )1374(. روزنامۀ سفر خراسان به همراهی 
محمدرسول  و  افشار  ایرج  کوشش  به   .)1300( شاه  ناصرالدین 

دریاگشت. تهران: انتشارات اساطیر.
و  روستاییان  اقتصادی  زندگی  تاریخ   .)1355( غالمرضا.  انصاف پور،   -
طبقات اجتماعی )از دوران ماقبل تاریخی تا پایان ساسانیان(. تهران: 

نشر اندیشه.
- اواسابتلنی، ماریا. )1387(. »باغ ایرانی: واقعیت و خیال«. ترجمۀ داود 

طبایی. در گلستان هنر، ش 12، ص 16ـ 29.
- باستانی راد، حسن. )1393(. شهر در ایران زمین. تهران: انتشارات علم.

علی  ترجمۀ  مطلقه«.  دولت  »فروپاشی   .)1393( حسین.  بشیریه،   -
اردستانی. در مهرنامه، ش 38، ص 40.

- پیگولوسکایا، ن. )1367(. شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان. 
ترجمۀ عنایت الل رضا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

اسناد سیورغال در دورۀ  به  ابوالفضل. )1386(. »نگاهی  - حسن آبادی، 
اسناد آستان قدس  اسناد سیورغال موجود در مرکز  صفویه )بررسی 

رضوی(«. در فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، ش 67، ص 70ـ 64.
کوشش  به  الخیرات.  جامع    .)1341( سید رکن الدین.  یزدی،  حسینی   -
ایران  فرهنگ  انتشارات  تهران:  دانش پژوه.  محمدتقی  و  افشار  ایرج 

زمین.
تهران:  نمک.  کویر  ساحل  بر   .)1369( عبدالکریم.  یغمایی،  حکمت   -

انتشارات توس.
- خسروی، شکوه و سجاد علی بیگی. )1387(. »نگاره کشاورزان عصرآهن 
دورۀ  باستان پژوهی،  مجلۀ  در  تهران«.  رباط کریم  از  سفالی  قطعه  بر 

جدید، ش5، ص 143.
- دهقان نژاد، مرتضی و مولود ستوده. )1389(. »فرمانگذاری خالصجات 
در اصفهان در دورۀ ناصرالدین شاه )تبدیل زمین های دولتی به اربابی 
به طور مشروط(«. در فصلنامۀ گنجینه اسناد، دفتر سوم، ص 80ـ 91.

- دهگان، ابراهیم. )1389(. »دسکره«. در فصلنامه گنجینۀ اسناد، دفتر 
سوم، ص 199ـ 202.

- دفتر منطقه ای یونسکو. )1388(. راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث 
جهانی. ترجمۀ فرزین فردانش. تهران: دفتر منطقه ای یونسکو.

- رنه دالمانی، هانری. )1335(. سفرنامه از خراسان تا بختیاری. ترجمۀ 
محمدعلی فره وشی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
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اصفهان:  اصفهان.  اوقاف  تاریخچه   .)1346( عبدالحسین.  سپنتا،   -
انتشارات ادارۀ کل اوقاف منطقه اصفهان.

- سلطان زاده، حسین. )1365(. مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در 
ایران. تهران: نشر آبی.

- سوافیلد، سایمون. )1390(. نظریه در معماری منظر. ترجمۀ محسن 
فیضی و دیگران. تهران: انتشارات فرهنگ متین.

- سیستانی، ملک شاه حسین. )1344(. احیاء الملوک. با اهتمام منوچهر 
ستوده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

بررسی های  در  تیول داری«.  و  تیول  »لغو  تا(.  )بی  علیاصغر.  شریف،   -
تاریخی، ش 1، سال هشتم، ص 79ـ 85.

- شفیعی، محمدرضا. )1380(. »قلعۀ نهچیر؛ میراثی از اوایل قاجار«. در 
فرهنگ اصفهان، ش20، ص 53ـ 59.

- شیخ الحکمایي، عمادالدین )و.(. )1388(. اسناد معماري ایران. دفتراول. 
تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري.

- صفی نژاد، جواد. )1368(. بنه )نظام های زراعی سنتی در ایران(. تهران: 
انتشارات امیرکبیر.

انتشارات  تهران:  ایران.  - طالب، مهدی. )1376(. مدیریت روستایی در 
دانشگاه تهران.

- طالب، مهدی و موسی عنبری. )1387(. جامعه شناسی روستایی. چ2. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

- عندلیب، علیرضا. )1393(. روش تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و 
دکتری. تهران: انتشارات آذرخش.

منظرهای   .)1385( طالبیان.  محمدحسن  و  محمدصادق  فالحت،   -
فرهنگی. پایگاه میراث جهانی تخت جمشید.

- فخر رازی، محمد بن عمر. )1346(. حدائق االنوار فی حقائق االسرار. 
به کوشش محمدحسین تسبیحی. تهران: بنیاد دائرۀالمعارف اسالمی.

- فرمانفرما، عبدالحسین میرزا. )1383(. مسافرت نامۀ کرمان و بلوچستان. 
به کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات اساطیر.

- فوران، جان. )1378(. مقاومت شکنندۀ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران 
از صفویه تا سال های پس از انقالب اسالمی. ترجمۀ احمد تدین. چ2. 

تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا. 
دسیلوا  گارسیا  دن  سفرنامۀ   .)1363( دسیلوا.  دن گارسیا  فیگوئرا،   -

فیگوئرا. ترجمۀ غالمرضا سمیعی. تهران: نشر نو.
- قمی، حسن بن عبدالملک. )1385(. تاریخ قم. تصحیح سیدجالل الدین 

تهرانی. قم: انتشارات زایرـ آستانه مقدسه.
- کابلی، میرعابدین. )1352(. گزارش کاوش های باستان شناسی شهداد. 

تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- کاتب، احمدبن حسین بن علی. )1345(. تاریخ جدید یزد. به کوشش 

ایرج افشار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
دوره  در  دربار  و  دولت  و  ملت  وضع   .)1374( آرتور.  سن،  کریستن    -
شاهنشاهی ساسانیان. ترجمۀ مجتبی مینوی. تهران: پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی.
- کالنتر ضرابی، عبدالرحیم )سهیل کاشانی(. )1335(. تاریخ کاشان. به 

کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
مسعود  ترجمۀ  کالویخو.  سفرنامۀ   .)1374( گنزالس.  روی  کالویخو،   -

رجب نیا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
تحقیق در معماری.  وانگ. )1392(. روش های  دیوید  و  لیندا  - گروت، 

ترجمۀ علیرضا عینی فر. چ. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- مستوفی بافقی، محمدمفید. )1342(. جامع مفیدی. به کوشش ایرج 
افشار، تهران: انتشارات اسدی.

- مستوفی، حمدالل. )1320(. نزهة القلوب. تصحیح محمدعلی فروغی.
به شهرها و  تبریزی، مسعود. )1383(. مهاجرت روستاییان  - مرتضوی 
مرکز  تهران:  دوم.  پهلوی  دوران  در  آن  سیاسی  و  اقتصادی  تأثیرات 

اسناد انقالب اسالمی.
- مصباحی مقدم، غالمرضا و مهدی موحدی بکنظر و محمد جواد رضایی. 
)1389(. »امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیاء در فرآیند 
خصوصی سازی«. در فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال 

دهم، ش 37، ص 5ـ 28.
در  )ص(«.  اسالم  پیامبر  عهد  در  »اقطاع   .)1377( جمال.  موسوی،   -

مقاالت و بررسی ها، دفتر 63، ص 137ـ 152.
تا  اندیشه  )از  ایران  در  اصالحات  و  نوسازی   .)1385( احمد.  موثقی،   -

عمل(. محل نشر؟ : نشر قومس.
به  خوزستان.  سفرنامۀ   .)1385( عبدالغفار.  میرزا  حاج  نجم الملک،   -

کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر. )1363(. تاریخ بخارا. ترجمۀ ابونصر 
عمر.  بن  زفر  بن  محمد  تلخیص  قبادی.  نصر  ابن  محمد  ابن  احمد 
انتشارات  تهران:  چ3.  رضوی.  مدرس  محمدتقی  تحشیۀ  و  تصحیح 

توس.
تهران:  اول.  ج  ایران.  در  فئودالیسم  تکامل   .)1358( فرهاد.  نعمانی،   -

انتشارات خوارزمی.
- نوری، محمدیوسف. )1381(. مفاتیح االرزاق. تصحیح هوشنگ ساعدلو 
و مهدی قمی نژاد. 3ج. تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

- نیکزاد امیرحسینی، کریم. )1356(. شناخت سرزمین چهارمحال.
منوچهر  ترجمۀ  ایران.  در  زارع  و  مالک  ا. ک. س. )1345(.  لمبتون،   -

امیری. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
به  رشیدی.  ربع  وقفنامۀ   .)1356( ابوالفضل.  رشیدالدین  همداني،   -
حفاظت  ملی  سازمان  تهران:  افشار.  ایرج  و  مینوی  مجتبی  کوشش 

آثار باستانی ایران.
- همدانی، رشیدالدین فضل الل. )1368(. آثار و احیاء. به اهتمام منوچهر 
ستوده و ایرج افشار. زیر نظر مهدی محقق. تهران: مؤسسۀ مطالعات 

اسالمی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران.
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اصفهان:  اصفهان.  اوقاف  تاریخچه   .)1346( عبدالحسین.  سپنتا،   -
انتشارات ادارۀ کل اوقاف منطقه اصفهان.

- سلطان زاده، حسین. )1365(. مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در 
ایران. تهران: نشر آبی.

- سوافیلد، سایمون. )1390(. نظریه در معماری منظر. ترجمۀ محسن 
فیضی و دیگران. تهران: انتشارات فرهنگ متین.

- سیستانی، ملک شاه حسین. )1344(. احیاء الملوک. با اهتمام منوچهر 
ستوده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

بررسی های  در  تیول داری«.  و  تیول  »لغو  تا(.  )بی  علیاصغر.  شریف،   -
تاریخی، ش 1، سال هشتم، ص 79ـ 85.

- شفیعی، محمدرضا. )1380(. »قلعۀ نهچیر؛ میراثی از اوایل قاجار«. در 
فرهنگ اصفهان، ش20، ص 53ـ 59.

- شیخ الحکمایي، عمادالدین )و.(. )1388(. اسناد معماري ایران. دفتراول. 
تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري.

- صفی نژاد، جواد. )1368(. بنه )نظام های زراعی سنتی در ایران(. تهران: 
انتشارات امیرکبیر.

انتشارات  تهران:  ایران.  - طالب، مهدی. )1376(. مدیریت روستایی در 
دانشگاه تهران.

- طالب، مهدی و موسی عنبری. )1387(. جامعه شناسی روستایی. چ2. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

- عندلیب، علیرضا. )1393(. روش تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و 
دکتری. تهران: انتشارات آذرخش.

منظرهای   .)1385( طالبیان.  محمدحسن  و  محمدصادق  فالحت،   -
فرهنگی. پایگاه میراث جهانی تخت جمشید.

- فخر رازی، محمد بن عمر. )1346(. حدائق االنوار فی حقائق االسرار. 
به کوشش محمدحسین تسبیحی. تهران: بنیاد دائرۀالمعارف اسالمی.

- فرمانفرما، عبدالحسین میرزا. )1383(. مسافرت نامۀ کرمان و بلوچستان. 
به کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات اساطیر.

- فوران، جان. )1378(. مقاومت شکنندۀ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران 
از صفویه تا سال های پس از انقالب اسالمی. ترجمۀ احمد تدین. چ2. 

تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا. 
دسیلوا  گارسیا  دن  سفرنامۀ   .)1363( دسیلوا.  دن گارسیا  فیگوئرا،   -

فیگوئرا. ترجمۀ غالمرضا سمیعی. تهران: نشر نو.
- قمی، حسن بن عبدالملک. )1385(. تاریخ قم. تصحیح سیدجالل الدین 

تهرانی. قم: انتشارات زایرـ آستانه مقدسه.
- کابلی، میرعابدین. )1352(. گزارش کاوش های باستان شناسی شهداد. 

تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- کاتب، احمدبن حسین بن علی. )1345(. تاریخ جدید یزد. به کوشش 

ایرج افشار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
دوره  در  دربار  و  دولت  و  ملت  وضع   .)1374( آرتور.  سن،  کریستن    -
شاهنشاهی ساسانیان. ترجمۀ مجتبی مینوی. تهران: پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی.
- کالنتر ضرابی، عبدالرحیم )سهیل کاشانی(. )1335(. تاریخ کاشان. به 

کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
مسعود  ترجمۀ  کالویخو.  سفرنامۀ   .)1374( گنزالس.  روی  کالویخو،   -

رجب نیا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
تحقیق در معماری.  وانگ. )1392(. روش های  دیوید  و  لیندا  - گروت، 

ترجمۀ علیرضا عینی فر. چ. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
منوچهر  ترجمۀ  ایران.  در  زارع  و  مالک  ا. ک. س. )1345(.  لمبتون،   -

امیری. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- مستوفی بافقی، محمدمفید. )1342(. جامع مفیدی. به کوشش ایرج 

افشار، تهران: انتشارات اسدی.
- مستوفی، حمدالل. )1320(. نزهة القلوب. تصحیح محمدعلی فروغی.

به شهرها و  تبریزی، مسعود. )1383(. مهاجرت روستاییان  - مرتضوی 
مرکز  تهران:  دوم.  پهلوی  دوران  در  آن  سیاسی  و  اقتصادی  تأثیرات 

اسناد انقالب اسالمی.
- مصباحی مقدم، غالمرضا و مهدی موحدی بکنظر و محمد جواد رضایی. 
)1389(. »امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیاء در فرآیند 
خصوصی سازی«. در فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال 

دهم، ش 37، ص 5ـ 28.
در  )ص(«.  اسالم  پیامبر  عهد  در  »اقطاع   .)1377( جمال.  موسوی،   -

مقاالت و بررسی ها، دفتر 63، ص 137ـ 152.
تا  اندیشه  )از  ایران  در  اصالحات  و  نوسازی   .)1385( احمد.  موثقی،   -

عمل(. محل نشر؟ : نشر قومس.
به  خوزستان.  سفرنامۀ   .)1385( عبدالغفار.  میرزا  حاج  نجم الملک،   -

کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر. )1363(. تاریخ بخارا. ترجمۀ ابونصر 
عمر.  بن  زفر  بن  محمد  تلخیص  قبادی.  نصر  ابن  محمد  ابن  احمد 
انتشارات  تهران:  چ3.  رضوی.  مدرس  محمدتقی  تحشیۀ  و  تصحیح 

توس.
تهران:  اول.  ج  ایران.  در  فئودالیسم  تکامل   .)1358( فرهاد.  نعمانی،   -

انتشارات خوارزمی.
- نوری، محمدیوسف. )1381(. مفاتیح االرزاق. تصحیح هوشنگ ساعدلو 
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