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یزد ،دارای پیشینه غنی در آداب و علوم فالحت و زراعت است .آب و امنیت در کنار زمین ،به عنوان مادر زراعت ،توانستهاست
مولد ساختاری در این اقلیم ،به نام مزرعه باشد .مزارع ،مجتمعهای زیستی کوچکی هستند که بهصورت مستقل یا تابعه ،بخشی
از ضیعات یک ده و یا قصبه ،محسوب میشود.
برخی از مزارع ،صرف ّا دارای تولیدات کشاورزی بوده و فاقد لواحق و استقرار هستند و به این دلیل ،مزرعه کشاورزی یا غیرمسکون
نامیده میشوند .در اینگونه از مزارع ،سکونت دائم و استقرار وجود ندارد« .باغها و کشت خوانهای یزد» ،در زمره «مزارع
کشاورزی» قرار میگیرند؛ اما برخی دیگر ،عالوه بر کشاورزی و زراعت به عنوان شاخصه اصلی ،سکونت و استقرار نیز در آنها
انجام میشود ،اینگونه از مزارع« ،مسکون» نامیده میشوند و دارای عناصر خدماتی دیگری چون کوشک ،خانههای اربابی و
رعیتی ،قلعههای کبیره و صغیره مسکونی ،برجهای دیدبانی ،طاحونه و مصنعه ،شاهکوچه و غیره هستند .در این پژوهش« ،قلعهها
و مجموعههای کشتخوانی اربابی و رعیتی» به عنوان مزرعه مسکون در یزد ،شناختهشدهاند و در ادبیات شفاهی و آثار مکتوب
مربوط به یزد ،بهکرات درباره «مزرعه» بودن این آثار ،مطالبی آورده شده است .این مزارع ،در طول مسیر مکانی تحقیق (استان
یزد) ،در سال  1394ه.ش شناسایی شده و مورد مطالعات میدانی قرار گرفتند و بسیاری از آنها ،به دالیل مختلف ،در معرض
آسیب و نابودی قرار دارند.
چیستی مزارع مسکون تاریخی در یزد ،از سئواالت کلیدی در این نوشتار به حساب میآید و سعی می شود تا با رهیافت تفسیری
 تاریخی و مراجعه به آثار مادی ،سندپژوهی و مصاحبه به هدف اصلی این پژوهش ،که تمییز مزارع مسکون تاریخی یزد ،از سایرگونهها و مجتمع های زیستی است ،جامعه عمل پوشانده شود.
از نتایج قابل اشاره؛ فهم موضوع ،از طریق پیمایش میدانی و تفسیر اسناد ،با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی است .این مهم
میتواند در دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،مورد بحث و مکاشفه قرارگیرد.
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پیشینه تحقیق

مزارع مسکون تاریخی در ادبیات معماری و شهرسازی
کشور ،پیشینه تحقیقی وسیعی ندارد .نتایج مطالعات اولیه
کتابخانهای و میدانی ،نشان از نبود شناخت کامل جامعه
عامه و علمی ،از موضوع مزارع مسکون تاریخی دارد .در
جامعه علمی و دانشگاهی ،نیز بهطور مستقیم ،به موضوع
مزارع مسکون تاریخی ،کمتر پرداختهشده و دکترین ویژهای
درزمینۀ شناخت و حفاظت آنها وجود ندارد .امروزه ،در
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کشاورزی و زراعت در جغرافیای یزد ،دارای پیشینه وسیعی
است .وجود نظام آبرسانی و آبیاری پیچیده مانند استفاده
از قنوات ،انهار و جداول و میزان و شیوههای دسترسی
به آن ،نشاندهنده توجه مردمان فالت مرکزی ایران ،به
تولید محصوالت وابسته به آب و کشاورزی است1.عالوه
بر دسترسی به آب ،امنیت و ایجاد فضای آسایش ،نیز
دارای اهمیت اساسی بوده و بر اساس این دومتغیراصلی،
ساختارهایی در دورههای مختلف تاریخی یزد ،شکل
میگیرد که در گذر از تحوالت اجتماعی ،تأثیرات فراوانی
بر نظام اقتصادی مناطق مرکزی ایران ،میگذارد.
این ساختارها ،مجتمعهای زیستی کوچکتر از روستا
بودند که وظیفه آنها ،تولید محصوالت کشاورزی و ایجاد
ارزش اقتصادی بود و از دو هسته جداگانه و درعینحال،
در ترکیب با یکدیگر به لحاظ کارکردی ،تشکیل میشد.
این دو بخش ،عناصرکالبدی (مسکونی ،مذهبی و خدماتی)
و زمینهای زراعی بودند که با صورت مختلف ،در کنار
دشتها و تپههای حاصلخیز و در مسیر قنوات ،به وسعت
مختلف و فاصله متفاوت از يكديگر و مجتمعهایزیستی
بزرگتر مانند روستاها و شهرها به وجود آمدند .مردم
عامه و بومیان یزد ،با توجه به حوزههای جغرافیایی
بستر ،مجتمعهای یادشده را با عناوینی چون؛ «قلعهها و
مجموعههای کشت خوانی اربابی و رعیتی» میشناسند و
در اسناد2و ادبیات مکتوبی چون جامع مفیدی  ،1342جامع
الخیرات اثر مفید مستوفی 1340و امثال آن نیز با عنوان
«بخشهایی از مزارع» از آنها یاد میشود.
بسیاری از این مزارع ،که در طول مسیر مکانی تحقیق
مانند یزد ،میبد ،مهریز ،تفت ،دهشیر ،ابرقو ،ده نو ،ده
شیخ ،شمسآباد ،طرازآباد ،شاهآباد ،دهیوک ،خشکآباد،
خورمیز ،عزتآباد ،مزرعه کالنتر و ...مورد بررسی میدانی
قرار گرفتند؛ در حال نابودی و ویرانی قرار دارند ،اغلب
آنها ،برای جوامع عامه و علمی ،ناشناخته هستند ومنابع
و پژوهشهای مستقلی که دربرگیرنده پیشینه تاریخی
ومحتوایی مزارع مسکون 3تاریخی باشد ،وجود ندارد.
اسناد مکتوب و شفاهی نشان میدهند که مزارع مسکون

از دورههای پیش از اسالم ،قرون اولیه اسالمی تا دوره
پهلوی بصورت مستقل و تابعه ( صغیره و کبیره) در محدوده
ق یزد وجود داشتند و در قالب اقطاع ،تیول،
قصبات و رستا 
سیورغال 4و عطیه از طرف حکومت واگذار میشدند و در
برههای از زمان به فروش رسیدند( .لمبتون  )1345بدین
صورت ،بخش اعظمی از شاکله دیوانی ،اقتصادی و سیاسی
یزد تا دوره پهلوی با توجه به فراگیر بودن ،نظام وقف
در تثبیت شیء و تسبیل منفعت ،به مزارع و محصوالت
آنها ،وابسته بوده است و گاهی ،موجبات شکلگیری و
توسعه مجموعهای از رقبات و موقوفات در یک نقطه را
فراهم میکرد .عالوه براین ،در درون مزارع نیز بین اعضاء
مختلف ،نظام اجتماعی ،مالکیت و امنیتی ویژهای حاکم
بوده است .کلیه نظامهای اشارهشده در ارتباط و الزم و
ملزوم یکدیگر بودهاند و تحت کلیت واحدی به نام «مزرعه
مسکون» در ادوار تاریخ ،با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر
نظام معیشت مردمان و حاکمان رشدکردند ،توسعه یافتند،
حفاظت شدند و برخی از آنها بهتدریج ،با الغای تیولداری
و شروع اصالحات ارضی و کمرنگ شدن نقش آنها در
نظام معیشت مردمان و حاکمان ،متروکه شده ،از بین رفته
و نابود شدند و آن چه که هم اکنون باقیاست ،منابعی
است که بهطور معمول ،شامل کتب تاریخی ،اسناد حقوقی
و آثار مادی میشود و در آنها صرف ًا ،آداب فالحت و
عمارت ،تشریح می شوند (ابونصر هروی  )8،1346و یا از
منظر کشاورزی و زراعت ،باستانشناختی ،جامعهشناسی،
شهرسازی ،منظر (طالبیان و فالحت 48 ،1389؛ اواسابتلنی
21-23 ،1387؛ سوافیلد 143 ،1390؛ پرتوی ،1392
74و )...به موضوع ،پرداخته شده است.
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حالیکه درباره مزارع مسکون تاریخی در کشور ،فهم و
حفاظتی وجود ندارد؛ در جوامع بین المللی تا حدی ،به آن
توجه شده و در کنوانسیونها ،توصیهنامهها و منشورهای
بینالمللی (کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی
جهان  )79 -78 ،1972بر اهمیت شناخت ،فهم ،معرفی،
ثبت و حفاظت از آثاری که بر اساس تعاریف مندرج در
آنها ،در گروه مناظر فرهنگی قرار میگیرند ،تأکید
شده است 5.عالوه بر آن هم اکنون ،الگوهایی از مزارع
تاریخی کشورهای دیگر وجود دارد؛ که شایان اهمیت
استUniverSity of Gloucestershire, 2006; Edwards, 2005;( .
;English Heritage,2012. Koeppel, 2006; Freeman, 2010

.)Edvards and Lake,2010; comber & Lim, 2006
این الگوها می توانند در فهم و شناخت مزارع مسکون
کمکرسان باشند .بنابراین به جزء اسناد مکتوب اشاره شده
در متن که به صورت غیرمستقیم به موضوع مزارع مسکون
تاریخی در کشور و از جمله ،یزد ،از منظر نویسندگان
پرداختهاند ،تنها ،اسناد شفاهی و مادی باقیمانده در مزارع،
میتوانند با تفسیر و تأویل ،مسیر تحقیق را هموار سازند.

روش و رویکرد تحقیق

بر مشاهده میدانی ،برداشت و مستندسازی ،بررسی اسناد
شفاهی ،مصاحبه و مصاحفه با بومیان و پیران منطقه،
استوار است و سندپژوهی و استفاده از اسناد مکتوب و
شفاهی ،شاکله اصلی تحقیق را تشکیل میدهد.

مقصود از مزارع مسکون تاریخی در یزد چیست؟

همانگونه که بیان شد؛ بسیاری از مزارع ،صرف ًا دارای
کاربری کشاورزی و زراعت هستند و مستحدثاتی ،در
آنها دیده نمیشود و اغلب در مجاورت یا خارج از شهر
یا روستا احداثشدهاند .این نوع مزارع« ،غیرمسکون» یا
«کشاورزی» نامیده میشوند .در اسناد و کتب مختلف نیز
به این موضوع به صورت غیرمستقیم اشاره شده است.
کالویخو ،جهانگرد اروپایی در قرن  17م طی سفر به
نقاط مختلف ایران ،درباره مزارع کشاورزی بین روستاها
و شهرها مینویسد:
«شنبه که مصادف بود با (دوم) اوت سرانجام نزدیک شب
به درهای رسیدیم .در اینجا مزارع گندم بسیار بود و رود
(تجنداب) ازآنجا میگذشت( ».کالویخو .)193 ،1337
مقصود او از مزرعه گندم ،مزرعه کشاورزی یا غیرمسکون
است و در جایی دیگر ،ایرج افشار در کتاب یادگارهای یزد،
درباره مزارع کشاورزی در منطقه پیشکوه یزد مینویسد:
«پیشکوه؛ منطقهای آبادان و پر آبادی است .نام آبادیهای
آن طبق ضبط فرهنگ جغرافیائی ایران عبارت است از:
باغ شاه ،بردستان و  ...مزرعه آخوند ،مزرعه حاجی علی
عسکر» (افشار )369 ،1374
در اینگونه از مزارع ،سکونت دائم و استقرار وجود ندارد.
«قلعه باغها و کشتخوانهای» یزد ،در زمره مزارع
کشاورزی قرار میگیرند .اما گونههای دیگری از مزارع،
در یزد دیده شدهاست که عالوه بر کشاورزی و زراعت به
عنوان شاخصه اصلی ،سکونت و استقرار نیز در آنها انجام
میشود ،اینگونه از مزارع« ،مسکون» نامیدهمیشوند.
(اعتمادالسلطنه  )1935 ،1368مقصود از مزارعمسکون،
ترکیب و همجواري عناصر و ساختارهاي خدماتي ،مذهبی
و مسكوني مانند حمام ،آسياب ،نمازخانه ،مسجد ،حسینیه،
درختان کهنسال ،برج ديدباني ،کبوترخانه ،قالع اربابی و
رعیتی ،خانههای اربابی و رعیتی ،طاحونه (آسیاب) ،مصنعه
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این تحقیق ،از نوع کاربردی است که با رویکرد تفسیرگرایی،
راهبرد تفسیری تاریخی (گروت و وانگ  )133،1392درباره
مزارع مسکون تاریخی انجامشده است .پژوهش پیشرو ،از
نظرگاه محقق و با استفاده از تجارب نویسندگان ،سیاحان،
نخبگان مذهبی ،سیاسی و حکومتی و حتی رعیتهایی که
هماکنون در مزارع مشغول به فعالیت هستند ،به بررسی و
تفسیر حضور مزارع مسکون تاریخی در یزد پرداخته است.
حوز ه اشارهشده؛ کلی ،مبسوط و در حال حاضر ،غیرقابل
دسترسی دقیق است .دانش موجود درزمینۀ مزارع مسکون
تاریخی ،دارای قوت الزم ،برای بررسی همه حوزههای
اشارهشده ،نیست .این تحقیق میخواهد با استعانت از
تاریخ و جغرافیای تاریخی ،موضوع تحقیق را ،در حوزه
معماری و دستساختههای بشری و بهعنوان یک میراث
مادی که باید موردحفاظت قرارگیرد؛ موردبررسی قرار دهد
و به بررسی حوزههای تأثیرگذار و تأثیرپذیر در چارچوب
موضوع ،زمان و مکان تحقیق بپردازد .روش یافتهاندوزی؛
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معماری مزارع مسکون و غیرمسکون تاریخی یزد
 -1مزارع کشاورزی یا غیرمسکون یزد:

8

کشتخوانهای محصور و غیرمحصور در اغلب نقاط
یزد ،دیده میشوند .ساختار معماری آنها بسیار ساده و
عبارتاست از زمین زراعی که گاهی با حصار و برجهای
چهار یا چندگانه چینهای و خشتی محصور میشود .این
ترکیب در اثر شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم
در منطقه ،در طول سالیان متمادی شکلگرفته و هنوز
پابرجاست .کشت خوانها در داخل و خارج از شهرها و
روستاها پراکندهاند و گاه در ترکیب و همجواری با یکدیگر،
بخشی از قلعهها و مجموعههای کشتخوانی اربابی و
رعیتی را تشکیل داده و بهنوعی در شکلگیری مزارع
مسکون ،نقش مهمی ایفاء میکنند .سادهترین آنها ،بدون
حصار و گاهی دارای حصار ساده چینهای و مجاری آب
و متجملترین آنها دارای حصار مزین به موتیفهای
پیشکرده برای حفاظت در مقابل طوفان ،گردوغبار و
خسران حیوانی و انسانی و برج دیدبانی چسبیده به حصار،
ورودی و انبار هستند .نمونهای از این نوع مزارع در یزد،
شمسآباد است که در کتب جامع مفیدی و یادگارهای یزد
به آن اشارهشده است:
«ظاهراً شمسآباد همان است که در قرن هشتم مزرعهای
از مزارع بفرویه بشمار میرفت و سید رکنالدین یزدی به
ضبط جامع الخیرات آن را وقف کردهبودهاست .در جامع
مفیدی آمدهاست که آنجا در قرن یازدهم در تصرف ّامیر
جاللال ّدین حسن بود(».افشار )89 ،1374
این مزارع ،در طول مسیر مکانی تحقیق ذکرشده ،بهمراتب
دیده شدند؛ اما به دلیل غیر مسکون بودن ،در این مقال،
مورد بررسی قرار نمیگیرند( .نک :شکل )1
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( آب انبار) و امثال آن ،با زمينهاي كشاورزي و باغات
است که اين تودههایكالبدي را در زمره مجتمعهاي
زيستي كوچكتر از روستا قرار داده و در برخی از اسناد
تاریخی نیز به نام «مزارع مسکون» معرفیشده است.
اعتمادالسلطنه که وزیر انطباعات دوره ناصری و یکی از
وظایف ایشان ،جمعآوری آمار خالصجات شاهی بود ،در
کتبی چون(مرآتالبلدان 2226 ،1368؛ المآثر و اآلثار،1363
 122و مطلعالشمس  )23 ،1363در وصف اماکن ،نواحی
و مناظق ،اشاره میکند؛ که یک «مزرعه مسکون» شامل
عناصر مختلف مسکونی ،خدماتی و مذهبی و جمعیت
ثابت و شناور بوده است 6.عالوه بر آن ،در برخی از اسناد
تاریخی دیوانی و حقوقی مانند وقفنامهها ،وصیتنامه،
قرارنامچه ،تقسیمنامچه ،مبایعهنامهها ،مصالحهنامچه،
استشهاد ،استعباد ،استخبار و امثال آن ،نیز اطالعات
مفید و درخوری درباره مزارع مسکون وجود دارد .از آن
جمله میتوان به سند مبایعه چندین مزرعه ،مورخ 1085
ه .ق که «سید حسن اعظم واقفی» در کتاب «ميراث
فرهنگي نطنز ،آثار تاريخي ،آداب ،سنتها و تاريخ نطنز،
 »1379آورده است ،اشاره کرد .همچنین در منابعی چون
(یادگارهای یزد  85 ،1374و شیخالحکمایی )41 ،1388
نیز اشارات متعددی به این موضوع شده است .در متن
وقفنامههای جامعالخیرات درباره موقوفات شمسالدین
محمد بر مدرسه و خانقاه کِینه ،مواردی آورده شده است
که به واژگانی چون؛ مزرعه ،کشخوان ،قطعه ،باغ ،دسکره،
صحرا و ...اشاره شده است 7.در این وقفنامه که در سال
 1161ه.ق تنظیم شده است؛ از زمین یا قطعه ،کشتخوان
یا کشخوان ،باغ ،مزرعه و دسکره ،بهطور جداگانه یاد
میشود .براساس آن «کشخوان»؛ شامل چند قطعه
است و «باغ»؛ دارای کشخوان و قطعه است ،دسکره،
همان قلعههای کشتخوانی کنونی بوده و «مزرعه» نیز از
همکناری کشخوان ،باغ ،دسکره و مستحدثات دیگر شکل
میگیرد؛ بنابراین ،در اسنادتاریخی مربوط به یزد ،از واژه
«کشت خوان» برای «مزرعه کشاورزی و غیر مسکون»
استفاده میشد و از واژه «مزرعه» برای «مزرعه مسکون»،
استعمال میگردید.

آثار مادی موجود ،نشانمیدهد؛ مزارع مسکون یزد ،در
پیوند با شاخصههای اقلیمی ،اجتماعی و فرهنگی بستر،
در قالب مشخصی ،به وجود آمدهاند ،دارای استقرار دائم و
ثابت بودند و با نابودی رویدادهای مکانی جاری در آنها،
آنچهکه باقیاست ،بخشی از عناصر کالبدی است که فهم
اندکی درباره شناخت و حفاظت آن در کشور وجود دارد.
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شکل  :1نقشه و عکس هوایی از کشت خوان شمسآباد( .مرکز اسناد پایگاه شهر تاریخی میبد .)1394
تعدد کشت خوانها در پهنه وسیعی از میبد مشهود است.

 -2مزارع مسکون تاریخی یزد:

مزارع مسکون در یزد ،تاکنون ،بر پایه مطالعات میدانی و جستجو
در اسناد تاریخی پیشگفته ،به دو صورت دیدهشدهاند .صورت
نخست ،شکلگیری مزارع در قالب دسکره یا قلعههای کشت
خوانی است و صورت دوم در قالب «مجموعههای کشتخوانی»
اربابی و رعیتی است که در ذیل به آنها پرداخته میشود.
الف :قلعههای (دسکرههای) کشتخوانی اربابی و رعیتی:
همانگونه که بیان شد ،این نوع دسکرههایمسکونی در ترکیب
با زمینهایکشاورزی که در مجاورت و اغلب ،خارج از قلعه
قرارگرفتهاند ،معرف مزارعمسکون هستند و به دلیل تعلق به
دورههایتاریخی مختلف ،مزارعمسکون تاریخی ،خوانده
میشوند .در اسناد پیشگفته ،بهکرات ،تصریح شدهاست که
دساکرکشتخوانی ،یک قالب و بخشی از مزرعه مسکون
هستند .ایرج افشار ،ازجمله پژوهشگرانی است که بهصورت
توصیفی و میدانی از مزارع مسکون فراوانی در استان یزد ،بازدید
کرده و نتایج آن را در دو جلد به نام یادگارهای یزد منتشر
کرده است .او در توصیف مزرعه «سروشین» یزد ،بقایای یک
«قلعه» را بخشی از مزرعه دانسته و دراینباره توضیح میدهد

و یا درجایی دیگر و در تشریح مزرعه «نیدیک» آورده است که
در نزدیکی مزرعه ،یک قلعه یا دسکره ،وجود دارد .او در ادامه،
کاروانسرای آجری و قلعه قدیمی را بخشی از مزرعه کرمانشاه
میداند و در باب این مزرعه و اضافات و لواحق آن مینویسد.
ایرج افشار ،مزارع زیادی را معرفی میکند و ضمن بازدید میدانی
از مزرعه رحمتآباد ،از قلعه و خانه اربابی و بانی آن سخن گفته
و این عمارات را بخشی از این مزرعه مسکون دانسته است:
«قسمت جنوب شرقی قلعه به خانة اربابی اختصاص داشته و
کام ً
ال بهمانند یک خانة شهری ساخته شده بوده است .بر سردر
قلعه یک قطعهسنگ نصب است و بر آن به خط نستعلیق چنین
نقر شده است« :بسم ّ
الرحیم .حسب الفرمودة بانی
الرحمن ّ
الل ّ
این مزرعة رحمتآباد مرحوم حاجی ابوالقاسم تاجر رشتی.
غرض نقشی است کز ما بازماند
که هستی زا نمیبینم بقائی
مگر صاحبدلی روزی به رحمت
حق این مسکین دعایی
کند در ّ
غریق رحمت ایزد کسی باد
که بانی را بهالحمدی کند یاد

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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در برخی اوقات نیز در اسناد تاریخی ،از وجود مصنعه ،بازار،
دکاکین ،بیوتات و امثالهم نیز در داخل و یا کنار «رباطهای»
واقع در مزارع سخن به میانآمده و این عمارات و لواحق را
بخشی از مزرعه مزبور دانستهاست .در این مورد میتوان به
بخشی از «وقفنامه میرزا اسحق بیک یزدی» ،مربوط به اواخر
دوره صفوی در یزد اشاره کرد.
بنابراین؛ اسناداشاره شده ،حکایت از این دارند که «قلعهها و
دسکرههای» کشتخوانی یزد ،در اسناد تاریخی ،بخشی از
«مزرعه مسکون» بودند و دارای اضافات ،لواحق وعمارات
بودند؛ اما به جزء اسناد تاریخی معتبر ،نتایج بازدید میدانی
نیز ،مبین موضوع یادشده است .پیمایش میدانی و مطالعه
اسناد و جغرافیای تاریخی مربوط به آن ،که بهطور ویژه
در استان یزد در سال  1394ه.ش انجامشده است ،نشان
میدهد؛ که سکونت بهصورت دائم و فصلی در این مزارع
(دساکرکشتخوانی) وجودداشته و شکلگیری عناصر مختلف
کالبدی مانند خانههای اربابی و رعیتی ،شاهکوچه ،طاحونه،
مصنعه ،حصار و برج و بارو ،مجموعه ورودی ،اسطبل ،انبار
غله و .در آن ،امکان سکونت را برای گروه رعیتان و مالک،
فراهم کرده بود .در برخی از آنها؛ که دارای وسعت بیشتری
بودند مانند ابراهیمآباد رستاق ،مهرپادین مهریز ،رحمتآباد یزد،
وزیر رکنآباد میبد ،عناصری مانند خندق ،حصارهای دوجداره،
حسینیه و مسجد و حمام نیز افزود شده بود .دورههای ساخت
این مزارع مسکون که قالع ،بخشی از آن محسوب میشد؛
بنا بر نظر کارشناسان پرونده ثبتی آثار 1381 ،مربوط به قرون
اولیه اسالمی ،قرن  8و  9ه.ق ،صفوی و قاجار است و روند

اقدامات و ساختوسازهای دورههای مختلف ،مؤید این موضوع
است؛ مانند احداث چاپارخانه ،آبانبار و حمام در بیرون قلعه
دهوک که مربوط به دوره متأخر است( .بازدید میدانی .)1394
تعداد طبقات و نوع تزیینات قالع مسکونی واقع در مزارع نیز،
به اهمیت و وسعت مزرعه ،وابسته بود؛ مانند قلعه حسینآباد
شفیعپور که سه اشکوبه ومدور بوده و دارای تزیینات کنگرهای
درخوری است و یا قلعه مهرجرد میبد که در سهطبقه و قلعه
واقع در ندوشن در دوطبقه ،ساختهشده است.
هر مزرعه مسکون ،یا تحت مالکیت یک یا چند ارباب مشخص
بود مانند مزارع رحمتآباد یزد ،قاسمآباد یزد ،محمدباقری هرات
(تحت مالکیت امامجمعه) ،وزیر رکنآباد و مهرجرد بافق و یا
تحت مالکیت رعیتها بود مانند ابراهیمآباد رستاق که برای
همه رعیتها ،سهمی از مالکیت ،در نظر گرفتهشده است.
(پرونده ثبتی اثر  )1381مزارع دارای مالکیت دیوانی و خالصه
نیز در اقطاع ،تیول  ،سیورغال و یا عطیه بزرگان و حاکمان
منطقه قرار میگرفت و مالک مزرعه ،میبایست بر اساس نوع
واگذاری ،خراج دیوانی و یا لشکری بپردازد یا با توجه به نوع
خدمات ،معاف از خراج شناخته میشد .عالوه بر مالک ،هر
مزرعه ،دارای ضابط و محصل بود که به امور مالی و دیوانی
سروسامان میداد(.لمبتون  )1345این امالک ،در دورههای
آتی بهویژه قاجاریه به امالک شخصی تبدیل شد و یا پس از
الغای تیولداری در اواخر قاجاریه و اوایل دوره پهلوی ،در زمره
امالک عمومی درآمد( .دهقان نژاد و ستوده )80-91 ،1389
مانند قلعه ابرندآباد یزد و بدرآباد میبد( .نک :جداول شماره )1
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ب :مجموعههای کشتخوانی اربابی و رعیتی:

در این مجموعه زندگی میکردند ،در کشت خوان اطراف
و متعلق به ارباب مجموعه ،به زراعت و تولید محصوالت
کشاورزی و دامپروری مشغول بودند و درازای انجام
خدمات ،میتوانستند ،در داخل مجموعه به همراه خانواده،
به زندگی ادامه دهند .عموم ًا مالک ،خانهای برای زارع
میساخت تا در آن ساکن شود وگاهی هم به زارع اجازه
میداد تا خود خانهای برای سکونت بسازد ،با این شرط که
پس از ده سال ،خانه به ارباب تعلق گیرد .ارباب مزرعه،
مالک انسانها و احشام داخل مزرعه بود و در گاهی اوقات،
کلیت مزرعه با ساکنین آن ،به شخص دیگری فروخته یا
واگذار میشد( .رنه دالمانی )74 ،1335
نکته بااهمیت ،انفصال بخش اربابی با رعیتی ،در یک
مجموعه کالبدی واحد است .خط اتصال آنها ،شاهکوچه
است که به نظرمیرسد؛ یک فضای تقسیمکننده باشد.
ورودی اغلب فضاها ،از شاهکوچه ،منشعب میشود.
خانههای اربابی ،اغلب دارای معماری وزینتری هستند و
با الگوی حیاط مرکزی ،چهاربخشی ،با تزئینات ویژه و
رفبندی دیده میشوند و خانههای رعیتی ،بسیار ساده،
خشتی ،با سقف کوتاه و حقیرانه ساختهشدهاند و پالس
نامیده میشوند(.اعتمادالسلطنه  )1368بیش از هر چیز
موضوع امنیت و دفاع ،در برابر تهاجمات و ناامنیهای
درونی و بیرونی ،نقش اساسی درشکل مجموعه داشتهاست.
(شفیعی  )53-59 ،1380کلیه عناصر مذکور ،به وسیله یک
بارویکبیره با برجهایدیدبانی متعدد ،محدود شده و دارای
یک ورودی اصلی هستند( .نک :جداول شماره  )2بسیاری
از این مجموعهها ،در کنار روستاها قرار دارند مانند مزارع
کالنتر و شمسآباد و یا خود ،در قامت یک قریه دیده
میشوند مانند مزرعه شاهآباد و برخی دیگر مانند مزرعه
طرازآباد؛ ارباب مزرعه ،پس از انقالب ،کل مزرعه را به
رعیتها واگذار کرده و با خشکیدن قناتها ،مزرعه رو به
ویرانی رفته ،ساختار معماری آن متالشی ،شده و هماکنون،
تبدیل به آغل احشام شده است( .مصاحبه با آقای کارگر،
مالک کنونی مزرعه طرازآباد یزد )1394
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آنچه در قالب مجموعههای کشتخوانی در عزتآباد ابرقو،
طرازآباد ،شمسآباد ،ده شیخ ،مزرعهکالنتر ،شاهآباد در
یزد دیدهشده است ،مزارع مسکونی هستند که از ترکیب
چندین خانه اربابی و رعیتی ،کشتخوان ،باغ ،قنات،
اسطبل ،شاهکوچه ،طاحونه ،مصنعه ،درختان کهنسال،
نمازخانه ،مسجد ،حسینیه و .به وجود آمده و در یک گستره
مکانی خاص با دو ویژگی سکونت و تولید ،با نظام اجتماعی
اربابورعیتی ،شکل گرفتهاست .هر مزرعه ،دارای یک یا
چند مالک یا ارباب بود یا یک ارباب ،مالک چندین مزرعه
میشد و میبایست در قالب توافقنامهای نسبت به پرداخت
خراج دیوانی به دولت اقدام کند .در برخی اوقات نیز از
پرداخت مالیات معاف میشد یا مزرعه در تیول ،سیورغال یا
عطیه صاحبمنصبی قرار میگرفت .ایرج افشار ،در تشریح
نمونههایی از «مجموعههای کشتخوانی یزد» از مزرعه
حسینی می نویسد و باغ و عمارت و مسجد را بخشی از
مزرعه میداند و بنابر اسناد جامع مفیدی ،آن را مزرعه
مینامد( .افشار  )390 ،1374در وقفنامهها نیز بهکرات
درباره الحاقات و لواحقی مانند طاحونه ،مصنعه ،بیوتات،
دکاکین ،صحاری ،جداول ،انهار و امثالهم در مزارع و در
قالب مجموعههای کشتخوانی اشارهشده است و این به
معنای ،مسکون بودن مزارع وقفی بودهاست .در اینمورد
میتوان به نوشتههایی از «موقوفات فراشاه» توجه کرد.
در این وقفنامه که مربوط به دوره صفوی است ،ساختار
مجموعههای کشت خوانی (مزرعه چفته) تشریح شده و
رقبات و حاصل و خراج آنها مشخص شده است.
براساس اسناد موجود ،مالکین در نزدیکترین شهر به
روستاها و مزارع تحت تملک خود و یا در مواردی در
روستاهای بزرگ و مزارع خود ،دارای عمارتهایی بودند.
محل استقرار و پایگاه مالک حتی اگر خود وی ،در شهر
دیگری به سر میبرد ،بهطورمعمول ،در نزدیکترین محل
بود( .عنبری و طالب  )159 ،1387ساختارمعماری این
عمارات و مجموعهها ،درخور توجه است .مجموعهمسکون
و خدماتی مزارع ،از کشت خوان ،با حصاری جدا میشود
اما دارای پیوستگی و قرابت کارکردی است .رعیتانی که
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جدول  :3معرفی ویژگیهای تاریخی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مزارع مسکون تاریخی یزد

ویژگیهای تاریخی

ویژگیهای تاریخی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

 -1بقایای مزارع ،اغلب مربوط به دورههای قاجاریه و پهلوی است اما اسناد مکتوب تاریخی نشانمیدهد؛ در
دورههای پیشتر (قرن  8و  9ه.ق و دوره صفوی) نیز وجود داشتهاند و همآره مورد مرمت و تجدید قرار میگرفتند.
 -2مزارع ،مأمن و محل وقوع بسیاری از وقایع تاریخی بوده است.
 -3فهم موضوع میتواند ،مایه حفاظت از ادبیات و تاریخ وقایع و اتفاقات در مزارع باشد.

 -1مزارع یزد بهصورت مستقل و تابعه در دل قصبات و در قالب ضیعات دیده میشوند.
 -2مزارع ،از نظر وسعت؛ به دو صورت کبیره و صغیره دیده میشوند.
 -3مزارع ،از نظر مالکیت به چندین دسته تقسیم میشوند« :جکسون پوالک »1361 ،مزارع را در نظام
مالکیت بر شش قسم دیده است .1 :اربابی؛  .2رعیتی؛  .3وقفی؛  .4خالصه؛  .5تیول؛  .6ملک شخصی.
(پوالک  .)351 ،1361کلیه نظامهای اشارهشده با یکدیگر در ارتباط و الزم و ملزوم یکدیگر بودهاند.
 -4مزارع مسکون یزد ،از نظر نظام ساختاری ،با دو الگوی ،قالع کشت خوانی و مجموعههای کشت خوانی دیده میشوند.
 -5مزارع غیرمسکون ،دارای ساختاری ساده ،محصور با حصار و برجهای چهارگانه یا چندگانه ،خشتی
و چینهای دیده میشوند؛ اما در مزارع مسکون یزد ،عالوه بر ساختار یادشده ،قالع و مجموعههای
کشتخوانی ،حمام ،طاحونه ،مسجد ،حسینیه ،مصنعه ،برجهای دیدبانی ،کنده ،سلخ ،آبگیر و درختان
کهنسال نیز دیده میشود.
 -6قطعه ،کشت خوان ،باغ و دسکره ،چهار بخش اصلی مزارع مسکون یزد به حساب میآید.
 -7الگوی معماری غالب در مزارع ،مربوط به دوره قاجاریه است ،اما میتوان الگوهایی از دورههای پیش
و پس از آن مشاهده کرد ،بهویژه در قالع کشت خوانی.
 -8آثار و تکدانههای تاریخی واجد ارزشی در این مزارع قابلشناسایی است.
 -9بسیاری از مزارع ،درگذر زمان ،تبدیل به روستا و شهر شدهاند مانند مزرعه خورمیز یزد و...
 -10مدرنیته و زندگی شهری ،خشکسالی ،نبود فهم و عدم حفاظت از آن ،بهصورت تدریجی بر نوع
جریان زندگی و معماری مزارع تأثیرگذاشته و به مرز نابودی کشانده است.
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ویژگیهای اقتصادی -1 ،بسیاری از مزارع یزد از نظر بهرهبرداری؛ با نظام وقف و ارباب  -رعیتی اداره میشدند.
اجتماعی و فرهنگی  -2اطالعات درخوری درباره نظام دیوانی ،مالی ،خراج ،آبیاری و بهرهبرداری در مزارع مسکون یزد نهفته است.
 -3نظام واگذاری مزارع مانند تیول ،سیورغال ،عطیه میتواند منبع و مأخذ مناسبی برای تحقیق درباره
الگوهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دورههای تاریخی پیشین است.
 -4قطعات ،کشت خوان و باغات ،محل کاشت و برداشت محصوالت اهالی است.
 -5آب چشمه و قنوات بهعنوان منبع اصلی حیات در برخی از مزارع مسکون فعال است.
 -6دامپروری و تولید سنتی در برخی از مزارع زنده و پویا است.
 -7به لحاظ اقتصادی و فرهنگی با روستاها و شهرهای اطراف ،ارتباط مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد
(دادوستد ،تجارت و تولید).
 -8برخی از مزارع زنده تا حدودی به لحاظ فرهنگی -اجتماعی متأثر از روستاها و شهرها اطراف هستند.
 -9در بسیاری از مزارع مسکون ،زندگی امروزی به طرق مختلف وجود دارد.
 -10ساخت و پرداخت صنایعدستی مانند گیوه ،سبد و … در برخی مزارع وجود دارد.
 -11این مزارع هنوز محل خاطرات جمعی و داستانها عامیانه و ادبیات شفاهی مردم منطقه است.
 -12در ادبیات مکتوب بهویژه اسناد تاریخی و وقفنامهها ،درباره مزارع یزد ،مستنداتی وجود دارد که
میتواند بستر مناسبی برای فهم باشد
 -13به لحاظ پژوهشهای مردمشناسی و جامعهشناسی دارای بستر مطالعاتی مناسبی هستند.
 -14بسیاری از اهالی مزارع هنوز از لباسهای بومی و سنتهای محلی گذشته استفاده میکنند .عالوه
براین ،در داخل مزرعه نیز بین اعضاء مختلف ،نظام اجتماعی ویژهای حاکم بوده است .این موضوع را
«طالب و عنبری  »159 ،1387در کتاب «جامعهشناسی روستایی»«،صفی نژاد  »43 ،1368در کتاب
«بنه» و همچنین «حکمت یغمایی  »89 ،1364در کتاب «بر ساحل کویر نمک» تشریح کردهاند.
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نتیجهگیری

اقتصادی و سیاسی موجود در مزارع مسکون تاریخی ،در
جوامع مختلف محلی ،ملی و بینالمللی شناسانده شوند.
این آثار ،میتوانند در بعد بینالمللی ،با توجه به موارد
مطروحه در کنوانسیونها ،توصیهنامهها و منشورهای
ث مادی
بینالمللی ،در گروه مناظرفرهنگی ،بهعنوان میرا 
و فرهنگی جهان قلمداد شوند و موجبات بیشتر مشارکت
بخشهای فرهنگی و اقتصادی خصوصی و دولتی را برای
حفاظت فراهم آورند و اندیشمندان این حوزه میتوانند با
تدقیق مفاهیم حفاظت در این آثار و با توجه به مقوالتی
مانند اگری توریسم و فارم توریسم به احیاء آنها بپردازند.
تجارب مشابهی نیز درزمینه کاوش ،حفاظت و احیاء مزارع
مسکون در سطح بینالمللی وجود دارد که شاید نتواند
به طور کامل ،نقشه راه مناسبی برای حفاظت از مزارع
مسکون ایران باشد؛ اما بررسی آنها ،تأثیر بسزایی در فهم
موضوع خواهد داشت.
ما هماکنون با پدیدهای مواجه هستیم که اگر به شناخت
و حفاظت از آن ،عالقهمند نباشیم ،نهتنها ،گونهای
کمشناختهشده از معماری ایران ،بلکه بخشی از تاریخ
تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار
بر معادالت پیچیده و نظام دیوانی کشور را از دست
خواهیم داد .مزارع مسکون و غیرمسکون در طول تاریخ با
حوزههایی چون کشاورزی ،اقتصاد ،سیاست ،دین ،فرهنگ
و بسیاری حوزههای دیگر در ارتباط تنگاتنگ بوده است.
فهم مزارع مسکون تاریخی ،شناخت بخش وسیعی از
فرهنگ عامیانه و شفاهی اقوام است .نظام دادوستد ،خراج
و باج ،مالکیتها ،واگذاریها و نظام حقوقی ،قضایی و
دیوانی وسیعی در آن مستتر است که نیاز به تفسیر ،تأویل
و مکاشفه دارد و مهمترین و اولین اقدام ،میتواند ،ایجاد
فهم برپایه مطالعات عمیق میدانی و سندپژوهی در این
زمینه باشد.
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در استان یزد ،مزارع مسکون به اشکال مختلف و در
جایجای آن قابلمشاهده است .بهویژه در محور یزد،
دهشیر و تفت به ابرقو ،میتوان مزارع مسکون کبیره و
صغیره فراوانی را در قالب دو الگوی «دساکر و مجموعههای
کشت خوانی» ،شناسایی کرد .بسیاری از آنها ،متروکه
شده و به حال خود رهاشدهاند و برخی دگر ،با حفظ کلیتی
از نظام معماری ،هماکنون محلی برای نگهداری احشام
هستند و از تعدادی از آنها ،نیز اثری برجای نمانده است.
بخشی از آسیبها به مزارع مسکون ،در زمانی آغازشده
است که ،پایه بسیاری از موقوفات و دستورالعملهای آن،
با درگذشت واقف و اخالف آنان ،سست شده و رقبات به
حال خود رهاشدهاند یا در دورههای خاصی ،موقوفهها ،به
امالک شخصی و خالصجات شاهی تبدیلشده و پسازآن
واگذار یا فروخته شدند.
همانگونه که در منابع مختلف آمده است ،مزارع فراوانی،
وقف مساجد و مدارس و خانقاههای یزد بودند و بر اساس
متن وقفنامهها ،از محل درآمد رقبات ،عمارت و آبادان
میشدند و با این نظام مدیریت منابع ،ازیکطرف ،به
حفاظت از مزارع پرداخته میشد و از طرف دیگر ،پشتوانه
مالی و دیوانی عظیمی برای ساماندهی امورات اماکن
مذهبی ،بهداشتی ،آموزشی و خدماتی ،مهیا میگشت.
درواقع یکی از راههای حفاظت مزارع ،وقف آنها بود
و از محل درآمد رقبه ،اول باید خود مزرعه ،عمارت و
آبادان میشد .در متن وقفنامههای بسیاری ،بر موضوع
یادشده ،تأکید شده است .عالوه بر آن ،عواملی چون؛
خشکسالی صنعتزدگی در بخش کشاورزی ،تأثیرات
اصالحات ارضی ،عدم هارمونی بین نظام سنتی و نظام
مدرن مزرعهداری ،مهاجرت ،شهرزدگی و امثال آن نیز ،در
این زمینه بیتأثیرنبودهاست.
میتوان با مطالعات ویژه بر روی اسناد مکتوب و شفاهی و
بررسی و پیمایش میدانی و تفسیر و تأویل آنها به درک
و پسازآن به فهم نسبت به موضوع نزدیک شد .این مهم
میتواند در دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،موردبحث و
مکاشفه قرارگیرد .ارزشهای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی،
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 -1ابونصرهروی در باب منزلت زراعت در ارشادالزراعه آورده است}...{« :و از سخنان سید اسماعیل گرگانی است که سبب بقای عالم چهار
چیز است :اول امر دهقنت ،دوم صنعت اصحاب حرف ،سوم سیاست و مهابت ملوک و سالطین چهارم علم علماء » (ابونصر هروی )8 ،1364
 -2از بسیاری از اسناد مکتوب چون( :سفرنامه خراسان و کرمان اثر غالمحسین افضل الملک 100 ،1360؛ مرآت البلدان محمدحسن خان
اعتمادالسلطنه 1935 ،1368؛ ميراث فرهنگي نطنز اثر سید حسن اعظم واقفی 146 ،1374؛ بر ساحل کویر نمک اثر حکمت یغمایی ،1369
220؛ ابیانه و فرهنگ مردم آن اثر زینالعابدین خوانساری 66 ،1378؛ مسافرتنامه کرمان و بلوچستان اثر فرمانفرما 35 ،1383؛ تاریخ قم اثر
حسن بن عبدالملک قمی 171 ،1385؛ تاریخ کاشان اثر عبدالرحیم کالنتر ضرابی 99 ،1335؛ نجمالملک 10 ،1341؛ مالک و زارع در ایران
اثر لمبتون 122 ،1345؛ نگرشی بر مهرنامههای عصر قاجاریه در بیرجند 59 ،1385؛ یادگارهای یزد اثر ایرج افشار  225 ،1374و ).استفاده
شدهاست.
 -3واژه «مزارع مسکون» محصول دوره قاجار است ،از قرون اولیه اسالمی تا پیش از دوره قاجار ،سندی به دست نیامده است که در آن از
واژه «مسکون» در پسوند واژه «مزرعه» استفادهشده باشد .در دوره قاجار ،اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان  ،1368ج 2226 ،4از مزارعی نام
میبرد که مسکون هستند و تشریح میکند که دارای جمعیت ثابت ،محصول سیفی و شتوی ،عناصر خدماتی بوده و بهنوعی خودکفاء محسوب
میشوند .در ادامه افضل الملک  73 ،1360و دیگران بر این موضوع صحه میگذارند.
 -4سیورغال ،مأخوذ از کلمة سیورغاتمیش به معنی هبه و بخشش است( .حسنآبادی )64 ،1386
 -5این موضوع ،توسط گروه کارشناسی منظرهای فرهنگی (الپتیتپییر ،فرانسه 24 :تا  26اکتبر  )1992تهیهشدهاست ).نگاه کنید به سند
 )Add/10/202.CONF/92-WHCو سپس کمیته میراث جهانی در اجالس شانزدهم (سانتافه )1992 ،تصویب کرد؛ تا به راهنمای اجرایی
افزوده شود(.نگاه کنید به سند ( .)12/002.CONF/92-WHCراهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی ..)78-79 ،2008
« -6نافج ،چهار مزرعه دارد؛{ }...ملکی خانباباخان است .مسجد و عمارت اربابی خوب هم دارد ،حمام بسیار خوب و دو باب عطارخانه ،دو باب
آسیاب ،خانباباخان ،در آنجا ساخته است .امامزاده علیاکبر در آنجا مدفون است( »..اعتمادالسلطنه  ،1368ج .)1935 ،4
...« -7جمیع المزرعه المدعوه بحارین ،احدی مزارع قریه فیروزآباد من قری مدینه میبد ،من نواحی بلده یزد باراضی مزرعه دستجردوک}...{ ،
الواقف منها االراضی الواقعه بمزرعه مدعوه بمیبد و تلک ایض ًا مشتمله علی قطعات متفرقات مشتمالت بحدودها المخصوصات بها؛ و قطعه واقعه
بوسط کشخوان ،محدوده بارض ورثه موفق بن قوامالدین مسعود بن شابور .وجمیع الباغ الواقع فی الصحراء المذکوره من الدسکره المعیته ،وذلک
متعارف بباغ کافی ،فمنبعها صحراء قصبه مهریجرد و { }...فی قریه بفرویه من قری میبد من ناحیه بلده یزد( ».افشار  ،1374ج )456-537 ، 2
 -8در منابعی چون «نرشخی »1363 ،نیز به مزارع و کوشکهایی که به مزارع مسکون نزدیک هستند ،سخن به میان آمده است.
 -9دسکره؛ قریه و صومعه و زمین مسطح ،خانههای عجم که در آن شراب و مالهی باشد و خانهای که در اطراف آن خانهها قرارگرفته ،جمع
آن دساکراست(.دهگان  )199 ،1389ابن ُرسته ( 290قمری) مینویسد« :آن دسکره شهر بزرگی است و قصری در آن وجود دارد که از آثار
خسروان است و حصاری بلند دور آن وجود دارد و در ضلع غربی دری دارد و داخل آن ساختمان و بنایی وجود ندارد( ».باستانیراد )70 ،1393
« -10م ّتصل به آبادی مور ،مزرعهای به نام عسکر ّیه هست{ }...و بقایای مختصر قلعهای که قسمتی از آن هنوز پابرجاست{}...عبدالحسین
آیتی آن را متعلق به مزرعة «سروشین» soroshinشمرده است» (آتشکدة یزدان ،ص ( )265افشار  ،1374ج )372-373 ،1
 -11ایرج افشار در جلد اول کتاب یادگارهای یزد ،به تشریح حدودوثغور رباطی میپردازد که بخشی از مزرعه نارستان بودهاست « :جنوبغربی
عقدا قریة کوچک نارستان واقع است }...{ .دراین دهکده رباط آجری و سنگی { }...وجود دارد .که در ّ
محل ،آن را «قلعه» مینامند .در جامع
مفیدی به این دهکده اشارهشده و نوشته است« :مزرعة نارستان ،مکانی است ّ
محل نزول قوافل ،حاجی شرفالدین عقدائی در آنجا سرائی
محقر ساخته »...به نظر من این «سرا» جزء ،کاروانسرای فعلی بنای دیگری نیست(.افشار ،1374ج )39 ،1
« -12نزدیک به مزرعة نیدیک ( }...{ ،)Nidiokبقایای قلعهای سنگی هست که حدود یکصد متر مساحت زیربنای آن است(».همان)449 ،
« -13احمد علیخان وزیری دربارة کرمانشاه گوید :مزرعهای است قلیلالماء از محدثات مرحوم گنجعلیخان ،مرحوم مح ّمداسمعیلخان
وکیلالملک درسنة  1280هجری ،کاروانسرایی آجری در آنجا بنا نموده و قلعة قدیمش را نیز تعمیر کرد( ».افشار ،1374ج )225-226 ،1
« -14وقف کرده این در را ،عالی حضرت میرزا اسحق بیک یزدی بر مسجد {}...تحریراً فی سنه ( )1035دیگر احداث مصنعه و بازار و تعمیر
رباطی که واقع است در مزرعة چفته مابین قصبة میبد وقریة عقدا از توابع دارالعباده یزد نمودند(».افشار ،1374ج)622 ، 1
 -15تیول ،جایگزین مدد معاش و لغت ترکی است .در برخی موارد تیول عبارت بود از اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب (شریف،
بیتا )81 :در منابعی چون «مالک و زارع در ایران اثر لمبتون 122 ،1345؛ فوران 57 ،1378؛ شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان
اثر پیگولوسکایا  282 ،1367و »...بهکرات به نظامهایی چون تیولداری و اقطاعداری (اقطاعالتملیک واقطاعاالستغالل) برای ساماندهی امور
دیوانی و لشکری کشور اشاره شد.
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 -16حسینی ،آبادی کوچکی است که بنا بر ضبط جامع مفیدی از مزارع متعلّق به مح ّمد امین میر جمله بوده و طبق حکایت سنگ مسجدش
تا سال  1278حالت مزرعهای داشته است .آثار قدیمش بدین شرح است -1:درخت سرو « -2باغ حرم» ،بقایای باغ و عمارتهایی است از
ّ
بدخطی نصب است .آن مقدار از کتابة آنکه خوانده شد چنین است:
دورة قاجاری که رو به ویرانی میرود -3.در محراب مسجد سنگ مرمر
بنا گشت مسجد درین تخت مینا
به عهد همایون به سالی خجسته
همه اهل ده را بود چشم بینا
شد این مزرعه ،ده ز تعمیر مسجد
درین عرصه مسجد ازو طور سینا
بنا کرد . . . .ز ه ّمت یگانه
. . . . . . . . . . . . . . . .
خدایش دهد اجر در روز محشر
شود رشک  1278 ». . . . . . . . .ه.ق (افشار ،1374ج )429-430 ،1
خرد را بگفتم به تاریخ و گفتا
 ....« -17همچنین بجهت آبادی مصنعه و بازار و رباط در «مزرعة چفته» مقرر نمودند که { }...آنچه حاصل شود بعد از وضع خراج و نفقه
القنوات و مصالح االمالک ،خرج عمارت دکاکین و رباط و مصنعه باشد و اگر چیزی زاید آید ،نزد متولی به امانت باشد( ».افشار  ،1374ج ،2
)622-633
 -18حکمت یغمایی» نیز درباره ویرانی برخی از مزارع خور و بیابانک مینویسد« :تعدادی از مزارع خالی از سکنه است و کشاورزان به
روستاهای بزرگتر کوچیدهاند( ».حکمت یغمایی  .)220 ،1369او همچنین در صفحات دیگر ادامه میدهد » :در سال  1285شمسی که
«سونهدین» از این مزرعه در دو فرسنگی خور گذشته ،آنجا را مخروبه توصیف میکند( .همان ،ص .)276
 -19مستوفی ،در سطور پایین ،سرگذشت آبادانی و خشکسالی در مزرعه میرزا حسین مستوفی در یزد را توضیح میدهد« :مزرعة میرزا حسین
مستوفی ،در آنجا چشمهای است ( 130ب) { }...ایشان در آبادانی آن همت گماشته ،چند باغ احداث کرد و مدتی اوقات صرف آن نمود .چون
به حکم قضا رخت هستی به منزل عقبی کشید باز آن «مزرعه» روی به خرابی نهاد(».مفید مستوفی )679 ،1340
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Abstract
Yazd has an outstanding history of principle and science of agriculture and farming. Water and
safety along the ground as the mother of agriculture can be setting up the farmstead on the land.
The farmsteads are subordinate or independent inhabitant complex, and they are part of a village
or a borough. Inhabited farm as a section that has affected and influenced by social, political and
cultural factors in different periods of time, is a living collection with different size and population.
Information in multiple sources indicates that the inhabited farms existed in the borough and rural
districts since pre-Islamic era to early Islamic period and to the Pahlavi’s dynasty, the farms are
identified with titles such as Dastkart, Keshtkhāni castles and complex, farmstead. The government
assigned the farms as gifts, fief, Iqta’ (tax farming) and Sivergual (tax farming)
During the research process, many farms in Yazd, Maybod, Mehriz, Taft, Dehshir, Abarqo, Dehnow,
Deh Sheikh, Shams Abad, Taraz Abad, Shah Abad, Deh Youk, Khoshk Abad, Khormiz, Ezzat
Abad, and Mazraeh Kalantar…were chosen for field studies. Many of these farms are unknown to
the public and academic communities, and there are no resources and independent research which
include historical backgrounds of inhabited farms. Written and verbal documents show that inhabited
independent and subsidiary (minor and major) farms were in the villages of Yazd. The majority of the
formation of the administration, economic and political of Yazd until the Pahlavi era with widespread
of Waqf (devotion) system, depended on farms and their products to stabilize things and make the
interests. And sometimes provided to farm and develop a set of endowments in a region.
Some of these farms have none construction and only used for producing agricultural products,
therefore these farmsteads are uninhabited farms or agricultural farms. No settlement and permanent
residence are in these sorts of farms. Yazd›s “Qalé Bāq (garden castle) and Keshtkhān (tillage)” are in
“agricultural farm” category. Besides the farming, the farm has settlement and residence. These farms
are “inhabitant” and contain facilities and places such as a summerhouse, manor, hovel, major and
minor residential castles, battlement, water-mill and reservoir, the main avenue. “Yazd›s hardship and
rural Keshtkhāni (tillage) and castles” are in this category and are remembered as “instance/example
of farm” in verbal and written kinds of literature. There are mentions in books such as “Jamé Mofidi,
1363”, “Jamé al-Kheirat 1962”, “Yadegar Haye Yazd (Yazd›s memories) vol. 1-2, 1995”, “Tarikh
Jadid Yazd (Yazd›s new history) 1966” … that refer to these fields and discuss them as “farm”.
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With the revocation of manorial in the Qajar era, land reform and owners departure to the other countries
and major cities, many of these farms losing their nature and forms and will be destroyed.
Nowadays, there are no understanding and conservation of the historic farms; the international community
is paying attention to these farms, conventions, recommendations and international charters (Convention
for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 and the Charter of Florence, 1981)
emphasized the important of knowledge, understanding, introduction, registration and protection of the
properties that based on the definitions are in the category of the cultural landscape. In addition, there are
models of historical farms in other countries. These models can be helpful in understanding the inhabited
farms.
The research is trying to examine the subject with the help of the history and historical geography in the
artificial and architecture as a tangible heritage which should be protected. And to survey the affected and
influenced fields in terms of subject, time and place of the study. So apart from the written documents
mentioned in this article that is addressed the inhabited farms in Yazd from authors’ perspective, only oral
and palpable documents in the farms can ease the research process. Understanding the historical farms are
recognising a large part of the folk culture of ethnic groups. It has the trade systems, tribute and ransom,
ownerships, leases and legal, judiciary and administrative system. In 2015 these farms being recognised
and has been studying. Yazd, Maybod, Mehriz, Taft, Dehshir, Abarqo, Dehnow, Deh Sheikh, Shams Abad,
Taraz Abad, Shah Abad, Deh Youk, Khoshk Abad, Khormiz, Ezzat Abad, Mazraeh Kalantar…. Many of
these farms are vulnerable due to various causes.
Particular studies on written and verbal documents, evaluation, measuring, interpretation and explanation
can lead us to the perception and explanation of the subject, and so to the approach of the conservation.
This leading should be discussed and showed in universities and research institutions.
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