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 اصفهان شمال ایکوهپایه و دشتي شامل نواحي رستاق برخوار

 با وجود پيشينة غني تاریخي ـ فرهنگي، اهمّيت است که

اصفهان، تعدد  باستاني هایدر ميان شاهراه راهبردی و ارتباطي

های اقتصادی، های تأثيرگذار در جنبهها و نقشسكونتگاه

اجتماعي، سياسي و فرهنگي شهر اصفهان و به دنبال آن فالت 

 بوده تاریخي علوم پژوهشگران توجه مرکزی ایران، کمتر مورد

 چنداني اطالعات آن، تاریخي گوناگون هایجنبه مورد در و

 شيوة به که پژوهش پيشِ رو در رو همين از ندارد؛ وجود

ای و مشاهدات ميداني کتابخانه مطالعات قالب در تاریخي

 منطقه در پيشينه تا ضمن شناخت است آن بر سعي شده، انجام

 تحوالت اسالم، ساختار اداری، سير و بعد از قبل دوران

های طي دوره منطقه، تاریخي و وضعيت اجتماعي و اقتصادی

 این از حاصل نتایج براساس. شود ساساني تا قاجار، مشخص

 مراکز از یكي ساساني دورة در برخوار که شد مشخص تحقيق

 در این منطقه. است بوده اصفهان ناحيه فرهنگي و عمدة دیني

های مهم، عبور شاهراه همچون مواردی واسطةبه اسالمي دوران

های تأثيرگذار بر و نقش خيزحاصل هایمكاني، زمين موقعيت

 چهارم و سوم هایسده در ویژهای رخدادهای تاریخي، بهپاره

 شكوفایي و رونق از دورة صفوی، و دورة سلجوقي هجری،

 گسترش آن هایكونتگاهس و گردید برخوردار مضاعفي

 یافت. گيریچشم
 

 .یصفو ،يرستاق، ساسان برخوار، اصفهان، ها:کلیدواژه

Although Borkhar county includes the plain and 

mountainous regions of northern part of Isfahan, 

the rich historical-cultural background, the 

strategic importance of their ancient highways, 

the plurality of settlements, their influential 

roles in the economic and social aspects of the 

region , Political and cultural affairs of the 

Isfahan, considering the Central Plateau of Iran, 

they are less attended by the historical 

researchers, moreover; there is not much 

information about its various historical aspects; 

hence, in the present research, Historically, in 

the form of library studies and field 

observations, it is attempting to identify the 

background of the region in the pre and Islam 

era, their administrative structure, historical 

evolution and socio-economic situation of the 

region during the Sassanid and Qajar periods. 

Based on the results of this study, it was 

revealed that Borkhar was one of the major 

religious and cultural centers of the Isfahan in 

the Sassanid period. The importance of this area 

during the Islamic era was due to their important 

highways, locations, cultivated lands, and also 

their influential roles affecting a number of 

historical events, particularly in 3rd and 4th AH 

as well as Seljuq and Safavid dynasty and its 

residential areas developed remarkabl 
 

Keywords: Isfahan, Borkhar, County, Sassanid 

period, Safavid period. 
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 مقدمه  . 1

اصفهان، از دورة ساساني به عنوان یكي از مراکز 

اسالمي پایتخت چند  حكومتي مطرح و در دوران

. ثروت، تنعم و 1سلسلة پادشاهي بوده است

موقعيت خاص جغرافيایي همواره این شهر را در 

گمان این اهمّيت به کانون توجه قرار داده است؛ بي

عوامل چندی بستگي داشته، از جمله، موقع 

ای عمومي یا حوزه نفوذ و نقشي که نواحي حاشيه

ي که کمتر مورد توجه ؛ مناطقاست کردهآن ایفاء مي

های پژوهندگان علوم تاریخي بوده و در زمينه

های اقتصادی و ویژه جنبهمختلف تاریخي، به

های اجتماعي و ساختار اداری آنها در دوره

مختلف، اطالعات اندکي وجود دارد. یكي از این 

واقع در شمال شهر اصفهان است  2مناطق، برخوار

های سر شاهراه با قرار گرفتن بر ( که1)شكل 

های ارتباطي شمال و جنوب اصفهان، اعم از راه

یزد و  همچون هایي که شهرهایيکشور و راه

داد، مي ارتباط کرمان را با مراکزی مثل کاشان و قم

در کنار  اهمّيتي ویژه یافته است. این موقعيت

 پيدایش موجب سو یک ای از دیگر عوامل، ازپاره

 از بسياری گيریو شكل تيبناها، مراکز سكون آثار،

شده و از سوی  تاریخي در این منطقه مهم وقایع

دیگر در شيوة معيشت و وضعيت اجتماعي ساکنان 

                                                                    
 ه،یآل بو ه،یکاکو آل ار،یزآل  یهااز دوره یااصفهان در برهه. 1

-22: 1531)هنرفر،  بوده است رانیا تختیپا هیو صفو يسلجوق

 .(355-511: 1531؛ باسورث، 66

 هيناح قيتحق نیمورد مطالعه در ا يخیو تار یيايمحدوده جغراف. 2

از لحاظ جغرافيایي همان رستاق برخوار است که  ایبرخوار کهن 

های مجاور و از نظر تقسيمات کشوری با دشت برخوار و کوهپایه

 یيهاقسمت ی و شهرستان برخوار وبا دهستان برخوار دوره پهلو

داشته و موقعيت مطابقت  ،فعلي مهيشهر و منياز شهرستان شاه

 اشاره شده بر آن داللت دارد.

منطقه و چگونگي ارتباط دو سویه آن با شهر 

 اصفهان، تأثيرگذار بوده است. 

شناسي صورت در معدود مطالعات باستان

ن گرفته در ارتباط با آثار تاریخي و باستاني ای

منطقه که در گذشته اشخاصي همچون آندره گدار 

(، دونالد 1531، 1261(، ماکسيم سيرو )1535)

( انجام 1531اهلل هنرفر )( و لطف1563ویلبر )

اند، پيشينة تاریخي منطقه مورد توجه نبوده و داده

تنها برخي آثار آن معرفي شده است. در حقيقت 

 آغاز گردآوری اطالعات تاریخي برخوار، به

شناسي نگارنده این سطور در مطالعات باستان

ارتباط با بررسي آثار صفوی و قاجار منطقه، 

(. اگرچه این مطالعات 1531گردد )احمدی، بازمي

در سایر تأليفات نگارنده  گسترش یافته )احمدی، 

ـ  ؛ احمدی1525/ 1522/ 1533/ 1533/ 1535

( و در 1526ـ احمدی،  ؛ کریميان1525جاوری، 

توجه دیگر محققان را به خود جلب کرده  ادامه

؛ 1536سليمي جزی، ؛ 1535 ،یجز یسجاد)

؛ 1521 ،یگز يزدانی؛ 1531سعيدیان جزی، 

؛ با این وجود، بررسي ساختار (1516بهشتي، 

اداری، اجتماعي و اقتصادی برخوار از ساساني تا 

قاجار تاکنون موضوع پژوهش نبوده و پژوهش 

 شود.دست محسوب مي پيشِ رو اولين نمونه این

 نوع از در این پژوهش که از نظر هدف

 از نوع روش، و ماهيت براساس و بنيادی تحقيقات

است، در دو مرحله مطالعات  تاریخي تحقيقات

 و های ميداني، مدارکای و بررسيکتابخانه

 و های اصلي و آثارتاریخي به عنوان داده مستندات

 شواهد و مدارک به همراه باستاني بناهای

با های فرعي، به عنوان داده شناسيزبان

 يفيبه روش ک ،یريو تفس يفيتوص یيجو و جست



 29       ی، فرهنگی و اقتصادی رستاق برخوار از ساسانی تا قاجارراساختار اد عباسعلی احمدی:

 

 

  است. مورد مطالعه قرار گرفته

 
 . موقعيت جغرافيایي برخوار )مأخذ: نگارنده(1شكل

 

 . وجه تسمیه و پیشینة تاریخی2

 هایصورت دورة اسالمي به برخوار در متون

پُرخار  بُرخُوار، بَرخُوار، گوناگوني چون بُرخوار،

 ،(31: 1555یعقوبي، )(، بَرخار 23: 1531)احمدی، 

(، خوار 135: 1525زاده، خَوار )ابن سپاهيبُر

تاریخ خار ) ، بول(53 :1556)حمزه اصفهاني، 

( و بلخار 123: 1531، آرای صفویعالم

با  شده؛ ( آورده163تا: العابدین شيرواني، بي)زین

بُرخوار  حيح، متداول و کهن آن،تلفظ ص این وجود

 به توجه جناب در اواخر دورة قاجار با. است

خار(، آن را در  منطقه )انوع غالب گياهي پوشش

خوار به معني  و بسيار معني به بُل خوار،بُل اصل 

(. 122: 1516جناب، )داند مي تيغ خار و

بُرخوار را ترکيب یافته دو واژة  عمادی عبدالرحمان

خوار به دو معني متضاد خوش  معني بریدن وبه  بُر

داند و با فرض و آسان و دیگری پست و زبون مي

 گز شهر در اردشير ذروان آتشكدة شدن ساخته

برخوار، برخوار را به معني نيمروز، قبله و ذروان 

 محمد (.3121 :1513قلمداد کرده است )عمادی، 

را ابهام داشته و آن  برخوار تسميه مورد در مهریار

به معني بلوک برخوردار از دیه، زراعت، امكانات و 

 (.123: 1532مهریار، ) محصوالت دانسته است

 کهن هایزبان در رسد تسميه برخواربه نظر مي

ریشه داشته است؛ بدین شكل که از دو جزء  ایراني

 )بر( شاید بر و خوار تشكيل شده، جزء اول

 به که( خوره خَرّه، فرّه،) فر. باشد فَرّ شدة تحریف

 و برازندگي شوکت، شأن، جالل، شكوه، معني

 اصطالح در شده، ضبط هافرهنگ در زیبندگي

 که است معنوی کيفيتي و الهي حقيقتي اوستایي،

 و شكوه به را او شود، حاصل کسي برای چون

رساند مي معنوی عظمت و تقدس مرحلة و جالل

 کياني فرّ و ایراني گونة فرّ دو از اوستا و در

؛ 33: 1531است )آموزگار،  رفته سخن( پادشاهي)

نيز  جزء دوم )خوار( (.31-53: 1536تفضلي، 

 بسيار روشني معني به که آمده خور احتماال از

 آفتاب بوده و که موکل ای استفرشته نام و است

 هاینام از نامي و شمسي ماه هر از یازدهم روز نام

 معني به هورشته و هوره اوستا در. است آفتاب

 جاودان صفات بيشتر و بوده آفتاب کره و خورشيد

است )دهخدا،  شده نسبت داده آن به باشكوه و

 در نظری چنين. (112: 1536ذیل واژه؛ تفضلي، 

 وجود به توجه با برخوار، تسميه مورد

تقویت بيشتری  منطقه، اسالم از های قبلنيایشگاه

 .یابدمي

ای شواهدی همچون، اسامي شهرها و روستاه

یا برگرفته از  پهلوی اوستایي، هایمنطقه با ریشه

 خورزوق، های اصيل ایراني از قبيل گز،نام

سين، سنا، مورچه خورت،  آذرمناباد، دستگرد،

 ،(لهراسبيه) لودریچه دليگان، درميان، شاپورآباد،

 آباد( و کتهگرگاب، کربكند، هباد )حبيب نرمي،

(، به همراه 311-332: 1532 مهریار،)بونچه 
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 ایکمشچه و خورزوقي های گزی،برخي گویش

 قرار داشته و والیتي هایگویش دستة در که

بسيار در آن وجود دارد  پهلوی لغات

، همگي نشان از پيشينة (36 :1561 پورریاحي،)

 ابن نوشتة بر پيش از اسالمي برخوار دارد. بنا

 ساساني، اول خسرو رسته )سده سوم هجری(،

 کودکان از یک هر برخوار برای در هایيکاخ

 و وسعت لحاظ از که بود ساخته همدرسش

 زمان ابن تا پادشاه بوده و قصر مشابه اندازه

 آنها بازماندگان مباهات مایه و بوده برجا پا رسته

 (.132 ،131 :1563ابن رسته، )است  بوده

 ساخت به ،(ق561-231) اصفهاني  حمزة

سه آتشكده توسط کي اردشير یا بهمن ابن 

 یكي به نام شهر اردشير دراسفندیار در یک روز، 

 ذروان آتشكدة نام به ماربين، دوم قلعة جانب

 آتشكدة سوم و برخوار دارک قریة در اردشير

 اردستان، اشاره کرده است قریة در اردشير مهر

 مجمل کتاب .(53 :1556حمزه اصفهاني، )

 را بازگو مطلب این ق(،321) القصص و التواریخ

 وزوار عنوان را تحت دارک برخوار آتشكدة و

 که نویسدمي ادامه در کرده و معرفي اردشير

 و آورد بر بناها کنار آنها بر اسفندیار بن بهمن

 و التواریخ مجمل) گماشت بدان را موبدان

 فتح زمان تا آتشكده این .(35 :1513 ،القصص

 وجود دارک روستای در اعراب دست به اصفهان

داشته و بنا به نوشته ابونعيم اصفهاني )سده 

چهارم و پنجم هجری( از ابعاد بزرگي برخوردار 

(. 152 :1511 اصفهاني، ابونعيم)بوده است 

 این حمداهلل مستوفي )سده هشتم هجری(

حمداهلل ) بيان  گزیده تاریخ در را حكایت

 به القلوبنزهه  در ( و23، 25: 1552مستوفي، 

 در 1اسفندیار بن بهمن توسط ایآتشكده ساخت

به  .(31: 1562 همو،)است  کرده اشاره برخوار گز

هایي مربوط غير از شواهد یاد شده، بناها و محوطه

آتشكده ساساني گز  جمله به قبل از اسالم از

(Sirox, 1967: 93-94)، دختران چهل بنای 

 برای ساساني نيایشگاهي عنوان به که سين روستای

 ،(232: 1531 زند، جعفری) شده معرفي آناهيتا

، (26: 1531 سيرو،)سلطان  رباط ساساني پاسگاه

قلعه ساساني پيازآباد، تپه تاریخي گز و 

هایي مربوط به دوران ساساني در منطقه محوطه

 .(1525؛ 1535وجود دارد )احمدی، 

قمری  چهارم و سوم قرون جغرافيایي متون

-رستاق اصفهان معرفي کرده 21كي از برخوار را ی

؛ 31: 1555؛ یعقوبي، 21: 1511اند )ابن خردادبه، 

؛ ابن 23: 1552؛ ابن فقيه، 132: 1563ابن رسته، 

 در برخوار آثار جمله از .(111-116 :1566حوقل، 

 سلطان، کاروانسرای رباط از هایيقسمت دوره، این

 مسجد (،21، 63: 1531سيرو، ) کهنه سياه چاله

های ، سازه(152: 1531سيرو، ) شاپورآباد جامع

های سوم و چهارم قمری بقعه امامزاده نرمي، سده

های آل بویهي مسجد جامع گز، برخي قسمت

فضاهای قلعه دهچي و تعداد زیادی محوطه و تپه 

 (.1533؛ 1535تاریخي است )احمدی، 

ق 361 مورخ ایمبایعه سند سلجوقي ةاز دور

 از سهم یكي فروش ةدهندننشا که وجود دارد

 سلجوقي خانم شاهزاده توسط برخوار روستاهای

                                                                    
 پادشاهان جزء که اسفندیار بن بهمن محققان برخي نظر بر بنا .1

 ساساني اول اردشير با شده محسوب کيانيان اساطيری سلسلة

 با بعضي، نظر بر بنا و( 35: 1533 بهار، ؛252:  1511 هاشمي،)

: 1513 مالیری، محمدی) است انطباق قابل ساساني دوم اردشير

555.) 



 21       ی، فرهنگی و اقتصادی رستاق برخوار از ساسانی تا قاجارراساختار اد عباسعلی احمدی:

 

 

: 1513 اتابكي،)است  دوره این امرای از یكي به

 منار و مسجد همچون ارزشمندی آثار وجود(. 533

-131: 1531هنرفر، )سين  منار و مسجد و گز

سيرو، )به همراه آثاری همچون رباط سلطان ( 121

آباد، هوایي، رباط رحمت، رباط (112-111: 1531

 از (1535احمدی، )های متعدد ها و محوطهتپه

 های آن طيو سكونتگاه منطقه اعتبار و رونق تداوم

 .حكایت دارد هجری ششم و پنجم هایسده

هجری  هشتم و های هفتمدانان سدهجغرافي

؛ 155، 155/ 2: 1516حموی ) همچون یاقوت

، ابوالفدا (112 م:1222)، بغدادی (511 /5: 1516

به  (31: 1562)و حمداهلل مستوفي  (515: 1552)

های معرفي برخوار به عنوان یكي از رستاق

اصفهان، گز، سين برخوار و برخي دانشمندان این 

 ایلخانان فرمایيحكم دوران اند. ازدیار پرداخته

 بناهای و آثار مظفرآل محلي حكومت مخصوصاً

 اقامتگاه چند برج، چهار کاروانسرای قبيل از چندی

سين  کاروانسرای ،(152 و 563 :1531 سيرو،)

، امامزاده شاهزاده عبدالمؤمن، (122 :1563 ویلبر،)

 (1535امامزاده علي و چندین محوطه )احمدی، 

 احوال و اوضاع از .است مانده باقي برخوار در

 دست در اطالعي هجری نهم سده طي برخوار

  نيست.

ا اهمّيت یافتن مجدد ب ،در دوران صفویه

اصفهان به عنوان پایتخت ایران، برخوار نيز اهمّيت 

دو چندان یافت و این مسئله با توجه به کثرت آثار 

. 1شودمنطقه در این دوره مشخص مي یو بناها

-55: 1556حجم عظيمي از اسناد وقفي )سپنتا، 

                                                                    
از ذکر نام آنها خوداری با توجه به تعداد زیاد آثار این دوره  .1

 (.1535؛ 1531شود. ر.ک: )احمدی، مي

های جهانگردان خارجي و داخلي ( و گزارش516

های صفوی و قاجار ر دورهدر ارتباط با برخوا

های مختلف اطالعات در وجود دارد که در زمينه

دهد. در دورة قاجار دست ميخور توجهي به

الف: 1561) السلطنهداناني چون اعتمادجغرافي

الملک افضل، (515-222: 1563(، االصفهاني )251

، برخالف (123: 1516)و جناب  (13-31: 1531)

قبل، مطالب مفصلي در های دانان دورهيجغراف

ارتباط با حدود و ثغور، نام شهرها و روستاها، 

 اند.رساني برخوار آوردهمحصوالت و سيستم آب

 

 . ساختار اداری برخوار3

در ارتباط با ساختار ادرای برخوار در دوران 

پيش از اسالم، منبع مكتوبي برجای نمانده است؛ با 

قرون این وجود اگر توضيحات متون جغرافيایي 

اوليه اسالمي در ارتباط با نواحي ایالت اصفهان در 

ویژه در کتابي چون ـ به سدة سوم و چهارم هجری

ترین ابن خردادبه، به عنوان کهن مسالک الممالک

ـ را همانند  منبع مكتوب اشاره کننده به برخوار

های اوليه اسالمي، بسياری از منابع مكتوب سده

ني و انعكاس دهندة دار مكتوبات دورة ساساوام

تقسيمات جغرافيایي آن عهد بدانيم )محمدی 

آورد آن را ( و از این ره212-113: 1513مالیری، 

به اصفهان عصر ساساني تعميم دهيم، احتماال 

برخوار در این زمان نيز از نواحي و بلوکات 

شده اصفهان یا همان گي )جي(، محسوب مي

 است.

متقدم و ميانه  یهامنابع سده در دوران اسالمي،

: 1555 یعقوبي، ؛11: 1511خردادبه، ابن)اسالمي 

 ؛23: 1552فقيه،  ابن ؛132: 1563رسته،  ابن ؛31
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: م1231 حموی، یاقوت ؛111: 1566 حوقل، ابن

، برخوار (31: 1562 حمداهلل مستوفي، ؛155، 155

 معرفي اصفهان نواحي مهم و هارستاق از را یكي

ترین و این رستاق و رستاق جي را بزرگ کرده

 اند )ابنناحيه در ميان نواحي اصفهان دانسته

در این ميان تنها در متني از  (.111: 1566 حوقل،

دورة سلجوقي، برخوار به عنوان یكي از اعمال 

. (533: 1513 ،ياتابكاصفهان معرفي شده است )

 بخش با روستا آن فارسي معادل یا رستاق واژة

 از و( 213: 1563 کياني،)داشته  مطابقت وزیامر

 و دیه که است جایگاهي حموی یاقوت نظر

 جای به ایرانيان نزد در و داشته بسيار کشتزار

 از و رفتهکار ميبه بغداد مردم اصطالح در 1سواد

 یاقوت)است  بوده ترکوچک استان و خوره

واژة اعمال نيز به معني توابع (. 53: 1531 حموی،

های حومه شهر بوده )دهخدا: ذیل واژه( و آبادیو 

 دورة طراز واژه رستاق بوده است. دربه نوعي هم

 روستا و اعمال، از اصطالح جای به صفوی،

برای معرفي برخوار  محالَ و بلوک اصطالح

آن را در زمرة یكي از نه بلوک  شده و استفاده

 (. تا262: 1515اند )جعفریان، اصفهان قلمداد کرده

 از یكي عنوان به همواره برخوار قاجار دورة پایان

شده است  معرفي اصفهان بلوک و مَحال

: 1563 االصفهاني، ؛251/ 1: 1561اعتمادالسلطنه، )

222-515 .) 

از منظر چنانچه مشخص است، برخوار 

حداقل از دورة  ،یو نظام ادار یکشور ماتيتقس

ساساني تا پایان دورة قاجار، همواره به عنوان یكي 

                                                                    
به معني دهات شهر، حوالي و نواحي گرداگرد شهر است  .1

 )دهخدا: ذیل واژه(.

های تابع ایالت و شهر اصفهان از نواحي و بخش

مطرح بوده و نامي بود که بر ناحيه واقع در 

 شد.مجاورت بالفصل شمالي اصفهان اطالق مي

در رابطه با ابعاد، محدوده جغرافيایي و نام 

دورة قاجار اطالعات های برخوار تا قبل از آبادی

دقيقي عنوان نشده با این وجود، احتماال موارد 

های نوشته شده در منابع قاجار قابل تعميم به دوره

پيشين نيز است. برخوار از جنوب شرق تا جنوب 

های قهاب، جي و غرب، به ترتيب با رستاق

آباد، از ماربين و نجف ، از غرب با رستاق2ماربين

شمال شرق به اردستان و از شرق شمال به نطنز، از 

 االصفهاني،)شده است به بلوک کوهپایه محدود مي

(. در ارتباط با ابعاد منطقه، در برخي 222: 1563

فرسخ عرض )همان:  3فرسخ طول و  13منابع 

فرسخ طول ذکر شده است  3( و در برخي 222

رسد برخي (. به نظر مي23: 1516)جناب، 

سرحدی برخوار، در های واقع در نقاط آبادی

ها های دیگر رستاقها، جزء سكونتگاهبعضي دوره

جوار بوده است؛ به عنوان مثال در و مناطق هم

دورة ناصرالدین شاه قاجار، برخي روستاهای 

برخوار همچون کلهرود، باغ ميران و سُه که در 

سرحد شمالي آن قرار دارند، جزء محدودة 

: 1563فهاني، االص)شدند حكومت نطنز قلمداد مي

. یا دارک، واقع در سر حد جنوبي برخوار که (515

در دوران قبل از اسالم و اوایل دورة اسالمي از 

شد )حمزه روستاهای برخوار محسوب مي

، در منابع قاجاری در زمره (53: 1556اصفهاني، 

: 1563 ،ي)االصفهانروستاهای برخوار دانسته نشده 

                                                                    
ها با برخوار به دليل گسترش فضای سرحد مرزی این رستاق .2

 شهری، اکنون در محدوده شهر اصفهان قرار گرفته است.



 21       ی، فرهنگی و اقتصادی رستاق برخوار از ساسانی تا قاجارراساختار اد عباسعلی احمدی:

 

 

های گذشته به ههو در تقسيمات جغرافيایي د (515

عنوان یكي از روستاهای بلوک قهاب معرفي شده 

 .1(115، 115: 1561 ارتش، جغرافيایي است )ادارة

شهر و آبادی برخوار که امروزه  25به غير از  

و حداقل در منابع قاجاری به نام آنها  باقي مانده

(، 515-222: 1563اشاره شده است )االصفهاني، 

های منطقه، به واسطه اطالع از دیگر سكونتگاه

های بررسي مكتوبات تاریخي و بررسي

هایي پذیر شده است؛ آبادیشناسي امكانباستان

(، دانجي 135: 1562چون عيني )حمداهلل مستوفي، 

(، بلوميه )یاقوت حموی، 15: 1566)ابن حوقل، 

(، 552: 1553(، برتيان )دالواله، 522/ 1: 1516

آباد، مظفرآباد آباد، مؤمنکنجار، خيرآباد، بهرام

(، مادرشاه 233-262: 1515)جعفریان، 

: 1556آباد )سپنتا، ( و ملک3: 1551الملک، )نجم

های (، در نتيجه مكتوبات تاریخي و سكونتگاه32

آبادِ آباد، عبدالرحمان، عباس، جاللهمچون لنگان

، دژنون، سنا، سفيدآب، دره، زلندیر، آبادجالل

سرآباد، پيزونچي، جارچي باشي، آخور ساالر، ده 

وازی، آباد، مشكاب، شاهزندان، اسقالن، رحمت

آباد، آباد ریگ، الهتيرآباد، پل سنگي، درميان، علي

آباد، سلطانآباد، آباد، رشتوان، ظهيرآباد، کمالامد

آباد آباد اعظم، حسينآباد کهنه، محمودمحمود

اعظم، بوجوری، چاه سرخ، یزدگرد، فيروزآباد، 

رباط سلطان، باکردی، جعفرآباد، منابادچي، 

آباد، گلوس و آباد، بتكاباد، کریمآباد، زرینعشرت

های (، در نتيجه بررسي1535دوبسول )احمدی، 

 است.  شناسي، شناسایي گردیدهباستان

                                                                    
مروزه دارک جزء محدود شهری الزم به توضيح است که ا .1

 شود.اصفهان محسوب مي

های ميداني های محلي، بررسيچنانچه از گفته

االصفهاني، )و مطالب متون  (1535 احمدی،)

 (31-13: 1531 الملک،؛ افضل515: 1563

ها در شود؛ بسياری از این سكونتگاهمشخص مي

نتيجه یورش اقوام مغول، تيموری و افغان ویران 

شده است. با توجه به آن که برخي از این 

زار واقع ها در نقاط حاشيه کویر و شورهگاهسكونت

رسد از دیگر عوامل تخریب و اند؛ به نظر ميشده

آبي متروک شدن آنها، عوامل اقليمي به ویژه بي

بوده است. توجه به مواردی همچون وجود نظم 

های یک شكل فضایي، معابر غيرارگانيک، ساختمان

 و وجود بناهای ویژه و یا تعدد گونه خاصي از

ها همچون بناها در آثار برجای مانده از برخي مكان

آباد، جعفرآباد، آقا آباد، محمودخورت، جاللمورچه

گذاری فضاهایي از آباد و همچنين نامنورا و کمال

های یاد شده به چهارباغ در نزد بعضي محوطه

کهنساالن محلي، نشان دهنده ساخت آنها براساس 

ری، با در نظر های از پيش تعيين شده شهطرح

های خاص بوده است. گرفتن اهداف و کاربری

های منطقه در بدین شكل که برخي از سكونتگاه

زمينة امور تجاری و امور وابسته بدان ایفای نقش 

نموده، برخي در زمينة توليدات کشاورزی و 

های خاص مذهبي باغداری، بعضي کاربری

ای و برخي نيز عملكرده (515: 1563 ،ي)االصفهان

 را توأمان داشته است.  چندگانه

های متنوع یاد شده، اگرچه در عملكرد

هایي های مختلف تاریخي با فراز و نشيبدوره

های ویژه و تأثيرگذار همراه بوده است؛ اما از نقش

های این منطقه در توسعه شهری و تأمين سكونتگاه

احتياجات ساکنان اصفهان نشان دارد؛ موضوعي که 

در کنار دیگر عوامل، از عوامل بالقوه تأثيرگذار و 
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 -هابسترساز بر پایتختي اصفهان در برخي دوره

است. از سویي با توجه  بوده -ویژه دورة صفویبه

 ؛31–13: 1531 الملک،به مطالب متون )افضل

( و 151 :1516جناب، ؛ 22، 21 :1563 ،ياالصفهان

(، با در 1535/1533های ميداني )احمدی، بررسي

نظر گرفتن مواردی همچون ابعاد، وسعت 

های نفوذ، ها، عملكردها، فواصل و حوزهمحوطه

های منطقه نتگاهنوعي نظام سلسه مراتبي در سكو

ها به عنوان وجود داشته که در رأس آن قصبه

های مرکزی، در مرتبه بعد روستاها و در کانون

های ترین رده آن، مزارع مسكون یا قلعهپایين

اربابي قرار داشتند. وجود چنين نظامي از یک سو 

های اصلي و موجب تعيين و تفكيک عملكرد

در رشد و  ها بوده و از سویيفرعي سكونتگاه

های منطقه در توسعه پایدار برخي سكونتگاه

 های مختلف، تأثيرگذار بوده است. دوره

در ارتباط با چگونگي نظام اداری، مقامات و 

مالكيت زمين برخوار تا قبل از دورة صفوی، اطالع 

چنداني وجود ندارد. سند مبایعه دورة سلجوقي 

دوره  های برخوار در ایندهد برخي آبادینشان مي

ملک شخصي امرا و شاهزادگان سلجوقي بوده 

صفوی  (. در دورة533: 1513 است )اتابكي،

برخوار جزء محال خاصه بوده و هرکدام از محال 

ایالت خاصه اصفهان رئيس، کالنتر و مستوفي 

-251: 1533خاص خود را داشت )ميرزا رفيعا، 

امور (. در دورة قاجار 126: 1552؛ تحویلدار، 516

ها و الحكومهات و بلوکات را حكام جزء، نایبوالی

(. 121: 1535کردند )احتشامي، اداره مي 1ضابطين

                                                                    
برخي ضابط را حاکم نواحي و بلوکات معرفي کرده و وظایفي  .1

  همچون سرپرستي رعایا، حراست احوال و اموال و انجام

 

در این دوره نه تنها براساس گزارش جهانگردان 

برخوار دارای حاکم و ضابط بوده )ملک 

های ( بلكه برخي آبادی36، 23: 1522المورخين، 

-بزرگ آن نيز قاضي و ضابط خاص خود را داشته

(. با 121: 1536؛ موریه، 22: 1512وامبری، اند )

های موجود )سپنتا، نامهتوجه به اسناد و وقف

؛ احتشامي، 151: 1556؛ فلسفي، 55-512: 1556

(، طي 221-231: 1515؛ جعفریان، 133: 1535

های صفوی و قاجار چهار نوع نظام مالكيت دوره

زمين در برخوار وجود داشت؛ یكي اراضي متعلق 

ه، دیگری اراضي دولتي، دیگر اراضي به پادشا

به طور متعلق به افراد و در پایان اراضي وقفي. 

 و وقفيدولتي، ها اعم از سلطنتي، کلي اغلب زمين

شد و مبنای دهقانان اجاره داده مي خصوصي به

فوران، اجاره نيز شكلي از تقسيم محصول بود )

1533 :33) 

  

ت . اهمّیت سیاسی و نظامی برخوار در فال4

 مرکزی ایران

 در که بود اصفهان مناطق معدود برخوار از

 سال در سرانجام و کرد مقاومت اعراب هجوم برابر

 :1511ابونعيم اصفهاني، )شد  فتح جنگ به ق21

 سپاهيان ميان سختي نبرد مغول حمله طي (.155

 حوالي در مغول و سپاهيان خوارزمشاه الدینجالل

 طي آن که گرفت برخوار صورت سين روستای

 زیدری)شوند مي رانده عقب کاشان تا هامغول

 (.511، 511 :1563 نسوی،

 برای که هرات بزرگان از صدرالدین خواجه

                                                                    
 را پادشاهي دیوان خواهخدمات سرکاری وصول و ایصال تن 

 (.211 ،112: 1535 ،احتشامي) اندشمرده بر آن برای



 21       ی، فرهنگی و اقتصادی رستاق برخوار از ساسانی تا قاجارراساختار اد عباسعلی احمدی:

 

 

 سلطان طرف از اسماعيل، شاه به اینامه رساندن

 دستور به بود، آمده اصفهان طرف به بایقرا حسين

 علم اهل و امرا استقبال مورد گز در اسماعيل شاه

 آرایتاریخ عالم)گيرد مي قرار صفوی دربار
 عباس شاه زمامداری طي(. 123 :1531 ،صفوی

 شدن داخل یا خروج قصد شاه هرگاه صفوی اول

 تا برخوار آباددولت مسير داشت، را پایتخت به

 با و بندیآذین( کيلومتر 13 حدود)اصفهان  شهر

 راه سرتاسر در و است شدهمي مفروش فرش

 استقبال جهت عادی مردمان و سربازان و درباریان

 نطنزی، ایافوشته)آمدند مي هم گرد پادشاه از

 از استقبال جهت مراسم این. (353-316 :1531

 (153، 151 :1556 فلسفي،)ازبک  خان محمدولي

شد مي انجام نيز خارجي سفرای برخي و

 شاه زمان در آباد. دولت(522 :1565 فيگوئروا،)

 اصفهان ترخيص حد دولتي رجال برای عباس

 و( 152 تا:بي اصفهاني، خواجگي)شده  محسوب

 قرار آن در عباس شاه شخصي منازل از یكي

 منشي اسكندربيگ(. 255 :1565 فيگوئروا،)داشت 

 در درباریان و عباس شاه به چندین مورد توقف

 کرده اشاره شيروان به کشيلشكر آباد حيندولت

 (. 1151: 1511 منشي، اسكندربيگ)است 

 برخوار هایسكونتگاه دیگر از 1خورتمورچه

 داده رخ آن در وقایعي صفویه دوران طي که است

 شده آن اشاره به هاکتيبه برخي و متون در و

: 1531؛ هنرفر، 215، 212: 1535است)فلسفي، 

 امرای خدابنده، محمد شاه دورة در. (131، 32

 ضد بر و کرده شورش خورت مورچه در ارشلو

                                                                    
مورچه خورت امروزه جزء شهرستان شاهين شهر و ميمه قرار  .1

 کيلومتری شمال اصفهان واقع شده است. 31گرفته و در حدود 

 منشي، اسكندربيگ)گرفتند  سنگر صفوی شاه

 به اصفهان شاه عباس از پياده سفر در(. 361: 1511

 عنوان به خورت )بعد از دولت آباد(مورچه مشهد،

 و شاه توقف محل اصفهان، از بعد منزل دومين

 ب:1561 اعتمادالسلطنه،)بوده است  درباریان

 آخرین از یكي صفوی دورة اواخر در(. 326

 کامل تسخير از قبل صفویان، و افاغنه نبردهای

 آن طي و دهدمي روی گز نزدیكي در اصفهان،

 الکهارت،)خورند مي سختي شكست صفویان

 دليل به که بود مناطقي جمله از گز(. 135 :1555

 سقوط از بعد هامدت تا استوار، ایقلعه داشتن

 آنها برابر در هنوز ها،افغان دست به اصفهان

  (.11-11: 1565 کروسينسكي،)کرد مي پایداری

 خورتمورچه در که وقایعي ترینمعروف از

 بود افغان اشرف با نادر نبرد برخوار اتفاق افتاد،

ميرزا )ها منجر شد به شكست افغان که

 بعد(. 116، 113 :1551 استرآبادی، خانمهدی

 تهماسب نزد قاصدی نادر ها،افغان شكست از

 را اصفهان تصرف خبر تا فرستدمي صفوی سوم

 تخت بر برای جلوس و برسانده او اطالع به

 دو این. کند عزیمت شهر آن به سلطنت

 پردوالماز،)کنند مي مالقات گز در را همدیگر

از جمله وقایع رخ داده در (. 122، 121 :1511

 خانمردانزندیه، مرگ علي دورة برخوار، طي

 :1553 الحكما،رستم)خورت بود در مورچه زند

 خانزکي بن خانهای محمدشورش طي(. 556

 عنوان به خورتمورچه گز و از در اصفهان، زند

 استفاده قاجار نيروهای ضد بر هایيگاهکمين

، 525: 1552خان هدایت، رضاقلي)شد مي

525.) 

 در اصفهان، به تهران سفر در قاجار شاهفتحعلي
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 قرار درباریان و اعيان برخي استقبال مورد 1گز

 و( 511 :1515 هدایت، خانرضاقلي)گرفت 

 تنبيه برای شاهفتحعلي لشكرکشي در همچنين

-مورچه در اصلي سپاه و توپخانه بختياری، ایالت

 با مقارن (.555، 552 همان:) پيوست او به خورت

 اردوی تجمع مكان خورتمورچه مشروطيت،

 رجایي،)بود  تهران به حمله برای خواهانمشروطه

 به سردارظفر سپاه که بود آنجا در و( 33 :1533

-مي السلطنهصمصام و بختياری سرداراسعد سپاه

 براساس. (221، 212 :1536 رجایي،)پيوندند 

 هایدرگيری قاجار دورة در تاریخي هایگزارش

 و دولتي نيروهای بين خورتمورچه در زیادی

 اعتمادالسلطنه،)پيوندد مي وقوع به شورشيان

-مورچه مسير این دوره اواخر (. در221الف: 1561

 یاغيان تاز و تاخت تا کاشان عرصة خورت

  .(215 :1516 برد،)شود مي اصفهان

موارد یاد شده از اهمّيت سوق الجيشي منطقه 

های مختلف نشان دارد؛ قرار گرفتن در در دوره

ترین نقطة ایران، به همراه قرارگيری در مرکزی

مجاورت بالفصل شهر اصفهان، چگونگي 

توپوگرافي منطقه به صورتي که در حد فاصل 

ارتفاعات شمالي آن تا شهر اصفهان، نواحي دشتي 

های رفته و همچنين گذر شاهراههموار قرار گ

عمده ارتباطي از جمله عواملي است که موجب 

های های آن، طي دورهشده برخوار و سكونتگاه

مختلف، به بستری تأثيرگذار بر پيدایش رویدادهای 

مختلف سياسي و نظامي فالت مرکزی ایران تبدیل 

شود. چنانچه مشخص است ميزان و اهمّيت این 

                                                                    
 13شهر و ميمه بوده و در گز امروزه جزء شهرستان شاهين .1

 کيلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

دی همچون روند تحوالت سياسي رویدادها به موار

ای، آداب و رسوم و و نظامي درون و برون منطقه

تشریفات درباری و پایتختي یا عدم پایتختي و به 

دنبال آن کاهش یا افزایش اهمّيت شهری اصفهان 

ارتباط داشته و بسته به آن دچار تغيير یا استمرار 

بوده است. چنين شرایطي در ساختار شكلي 

های منطقه که براساس گزارش هایسكونتگاه

-( و بررسي11-11: 1565 تاریخي )کروسينسكي،

(، غالبا از برج 1535، 1531های ميداني )احمدی، 

و بارو و حصارهای مستحكم برخوردار بوده، 

تاثيرگذار بوده و تداوم یا عدم تداوم حيات برخي 

 از آنها را نيز باعث شده است. 

 

 معیتی برخوارـ اجتماعی و ج . بافت فرهنگی5

اصفهان بنا به دالیلي همچون  ساساني دورة در

 مسير و ایران فالت مرکزی نواحي قرارگيری در

 تجمع جهت مناسبي ارتباطي، مكان مهم هایراه

شد و از مي محسوب کشور جنوبي مناطق سپاهيان

-این رو حكومت آن به وليعهد ساساني سپرده مي

کریستن سن، ) شد و مقر اصلي واسپورگان بود

در  شدن واقع دليل به سویي (. از631: 1561

 شرایط از رستاق جي ارتفاعات، مجاورت

بود و شهر جي  برخوردار دفاع برای مساعدتری

 کرسي این ایالت بر آن قرار داشت. شهری نظامي

 روستاهای سكونت حكمرانان بود و محل که

 آن تبعيت از همگي رود زاینده آبياری حوزه

به نظر (. 125: 1516 اصفهاني، ابونعيم)کردند مي

رسد در این دوره رستاق جي و رستاق برخوار مي

همانند قرون اوليه اسالمي به عنوان دو ناحيه بزرگ 

کردند اصفهان، نقش مهم و تأثيرگذاری ایفا مي

(؛ بدین شكل که 111، 116: 1566 حوقل، )ابن
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ناحيه جي با در برداشتن شهر جي و برخي قالع و 

ستحكامات مرکزیت سياسي و حكومتي داشته و ا

ناحيه برخوار با قرار گرفتن دو آتشكده بزرگ و 

دیگر بناهای آئيني، مرکزیت دیني و مذهبي داشته 

 است.

وجه تسميه روستای آذرمناباد برخوار به معني 

 آبادی و جایگاه یا کرد آباد را آن آذرمند جایي که

دیگر دالیل (، از 32-31: 1532 ار،ی)مهرآذرمند 

ارایه چنين نظری است. چنين امری احتماال حاکي 

از درجه اعتبار و مكنت پيشوایان مذهب زرتشتي 

در این منطقه بوده است؛ چنانچه توان ایجاد آبادی 

ای را به منظور اسكان داشته و احتماال قریه

پيشوایان و کارگزاران مذهبي دورة ساساني به 

رميان، یكي دیگر از اند. وجه تسميه دوجود آورده

روستاهای بزرگ و متروک برخوار به معني 

آتشكده دهكده که در ميان دو آتشكده دیگر واقع 

ای دال بر ( نيز به عنوان نكته532بوده )همان: 

های متعدد در این منطقه قابل توجه وجود آتشكده

برخوار، آذرمناباد، درميان،  تسميه . وجه1است

 دوران به مربوط هایياهنيایشگ و هاآتشكده وجود

همچنين نظر برخي محققان مبني  و اسالم از قبل

بر عدم وجود آتشكده در درون حصار جي باستان 

 در این منطقه تقدس جنبه (،26: 1533بيگ، )غلوم

-و نظر یاد شده را تقویت مي داده را نشان دوران

 کند. 

های های ابن رسته مبني بر وجود کاخنوشته

و انوشيروان در ناحيه برخوار، از درسان خسرهم

ای از نجبای ساساني در این منطقه وجود طبقه

                                                                    
از نكات جالب توجه در این ارتباط، وجود دو محوطه ساساني،  .1

 (.1535اصلة نزدیک در دو سوی درميان است )احمدی، به ف

حكایت دارد. با توجه به مواردی همچون پيدایش 

طبقه دهقانان در پي اصالحات ارضي خسرو اول 

(، سكونت کشاورزان و به 31: 1531)تفضلي، 

دنبال آن اهمّيت کشاورزی برخوار در قرون اوليه 

 :1566؛ ابن حوقل، 31: 1555ي، )یعقوب 2اسالمي

( و تعميم آن به دوران ساساني، به 116-111

زادگان اصيل ایراني احتمال زیاد دهقانان یا نجيب

داری که از وظایف اصلي به عنوان اشخاص زمين

آنها نظارت بر روستائيان و گردآوری ماليات از 

آنان بود در کنار پيشوایان مذهبي، از دیگر طبقات 

اند. اشاره منابع وذ در این منطقه بودهصاحب نف

ابونعيم اصفهاني، )تاریخي بر فتح برخوار به جنگ 

بر خالف اصفهان که به صلح گشود  (155 :1511

شد، از وجود طبقه دهقانان به عنوان سرکردگان و 

عناصر سازمان دهنده نيروی رعایای محلي برخوار 

 . 5در برابر فاتحان مسلمان حكایت دارد

دانان سده سوم قمری از های جغرافينوشته

 561رونق و جمعيت بسيار برخوار با در برداشتن 

 ابن شرح (.23: 1552 ه،ي)ابن فققریه حكایت دارد 

 که طوری به است توجه قابل بسيار نيز حوقل

هجری  چهارم قرن خالل در برخوار دهدمي نشان

بوده، شهرهایي در آن  پرجمعيت و آباد بسيار

ترین وجود داشته و به همراه رستاق جي بزرگ

، 116 :1566ابن حوقل، )ناحيه اصفهان بوده است 

 منبر اشاره وی مبني بر وجود مثال عنوان به. (111

                                                                    
از همين رو برخي چون مهریار وجه تسميه برخوار را بر گرفته  .2

 اند.از خوار و بار و به معني بلوک برخوردار از زراعت دانسته

یكي از این سرگردگان بعد از اسارت و انتقال به شهر کوفه در  .5

 اصفهاني، گيرد )ابونعيمر ميترین فقهای کوفه قرازمرة سرشناس

1511 :152.) 
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 به مربوط که است و خطيب در برخوار، کيفيتي

 جامع مساجد وجود و شودمي جامع مساجد

بوده  زیاد جمعيت دارای هایي بود کهمكان مختص

 از اند؛ بدین شكل که یكيو اهمّيت شهری داشته

 هجری نخستين قرون در شهر مهم هایویژگي

: 1563 زاده،سلطان)بود  منبر و جامع مسجد داشتن

که بنا بر نظر برخي از با توجه به این(. 222

های شهر در محققان وجود بازار از جمله مالک

، (26: 1516 عثمان، )عبدالستاردوران اسالمي بوده 

های گاهوجود بازار در سكونت بر حوقل ابن اشاره

برخوار نشان دهنده وجود مراکز شهری در برخوار 

های متقدم اسالمي است. وجود مراکز شهری سده

بر رشد جمعيت و وجود طبقات جامعه شهری 

وران و صنعتگران در برخوار این همچون پيشه

 دوره داللت دارد.

های متعدد و آثار شاخص دورة وجود محوطه

سلجوقي از تداوم رشد جمعيت و رونق برخوار طي 

های پنجم و ششم هجری حكایت دارد. بر سده

 هجری هشتم سده مستوفي، در هاینوشته اساس

 مخربي تأثير نيز برخوار در مغول هجوم عواقب

 روستا 52 به آن هایقریه تعداد که طوری به داشته

 این با (،31: 1562 ،يمستوفیافته )حمداهلل  کاهش

 افزوده گز قریه اهمّيت و رونق بر زمان این در وجود

 شهری تأسيسات انواع دارای که طوری به است شده

 طور همان. است بوده خانقاه و بازار مدارس، همچون

 دیگر جاهای در هاقریه گونه این نوشته، مستوفي که

 )همان(. 1شدندمي خوانده شهر ایران،

                                                                    
در دورة قاجار نيز بنا بر نوشته برخي جهانگردان اگر گز در  .1

دو سفرنامه از جنوب شد )نزدیک اصفهان نبود، شهر محسوب مي

 (.212: 1563، ایران

 ساختماني آثار وجود و متون مطالب به توجه با

 ادوار پررونق از یكي صفوی دوران متنوع، و متعدد

 این در جمعيت تراکم و رشد. بوده است منطقه

 معروف سياح شاردن، که بوده حدی به زمان

 طول در خود هایمسافرت از یكي طي فرانسوی

 نواحي از که اصفهان تا خورتمورچه مسير

 و هاآبادی وجود به کندمي عبور برخوار

 که طوری به بسيار اشاره کرده، کاروانسراهای

دارد )شاردن،  قرار شهر نزدیک در برده گمان

 شهرهای از سویي دیگر ساخت. (22: 1556

برخوار این  یا قصباتي با بناهای ویژه در کوچک

-222: 1563 ؛ االصفهاني،1535)احمدی،  دوره

ریزی شده در های برنامهتالش(، از وجود 515

افزایش جمعيت منطقه در دوره صفوی حكایت 

به یكباره در نتيجه  دارد. مراکزی که بسياری از آنها

 شوند. طيحمله افاغنه برای هميشه متروک مي

 نتيجه در قاجاریه و زندیه افشاریه، هایدوره

 اقتصادی، گوناگون هایجنبه در رکود پيدایش

اهمّيت  و رونق از پایتخت، تغيير و امنيتي فرهنگي،

 که طوری به شده است؛ کاسته برخوار ارتباطي

 به و یافت شدیدی کاهش آن روستاهای تعداد

؛ 123: 1516)جناب،  -قریه 25-امروزی تعداد

 ( رسيده است. 515-222: 1563االصفهاني، 

 

 . وضعیت اقتصادی برخوار6

ـ ری، به عنوان یكي از  شاهراه اصفهان

: 1515های فرعي جاده ابریشم )ریاضي، شاخه

بيابان  هایشاهرا ترین( و یكي از معروف35

 مرکزی نواحي کلي طوربه و خراسان و فارس

: 1561؛ مقدسي، 136: 1563ایران )جيهاني، 

ـ ری از جمله  و راه چاپاری اصفهان (121
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های عبوری برخوار طي دورة ساساني و راه

بوده است )ابن خردادبه، های متقدم اسالمي سده

؛ ابن حوقل، 225: 1563؛ ابن رسته، 55: 1511

های (. در سده112: 1511؛ قدامه، 15: 1566

ـ ری، راه  ميانه اسالمي عالوه بر شاهراه اصفهان

کمربندی یزد و کرمان به کاشان و قم و راه 

ـ بروجرد و کرمانشاه نيز از برخوار عبور  اصفهان

؛ احمدی، 53-12: 1531کرده است )سيرو، مي

؛ 135: 1562؛ حمداهلل مستوفي، 51-31: 1533

 (.63: 1565منشي کرماني، 

ویژه دورة های صفوی و قاجار، بهطي دوره

صفوی با پایتختي اصفهان و اقتضاعات خاص 

های قبل با های مورد استفاده در دورهآن، راه

های بسيار، مورد ساخت کاروانسرا و منزلگاه

گرفت و با توجه به حجم قرار مي توجه بيشتری

شد. باالی رفت و آمدها، بر کثرت آنها افزوده مي

عبوری برخوار در این  های عمدهاز شاهراه

ـ جنوب از طریق  دوره، شاهراه شمال

ـ جنوب ایران از  خورت، شاهراه شمالمورچه

آباد ساری ـ فرح طریق نطنز، راه شاهي اصفهان

کرمانشاه و شهرهای  و راه اصفهان به بروجرد،

مقدس کربال و نجف قابل اشاره است )سيرو، 

؛ 151-155: 1531؛ احمدی، 12-55: 1531

های متعدد، در خالل (. عبور راه31-33: 1533

های مختلف رونق تجارت و بازرگاني در دوره

گيری این منطقه را به دنبال داشته و موجب شكل

؛ 111، 116 :1566انواع بازار )ابن حوقل، 

(، انواع صنوف 31: 1562حمداهلل مستوفي، 

و اشتغال  (131 ،32: 1531هنرفر، تجاری )

برخي مردمان این ناحيه در امور مربوط به 

 جهت 1بارکش چهارپایان و نگهداری پرورش

)فالندن، بزرگ تجاری  هایکاروان اندازیراه

و  (111، 112: 1566ابن حوقل، ؛ 123: 1536

های منطقه به مسافران اجاره منازل برخي سكونتگاه

زمان عبور هم (.123 :1536 فالندن،شده است )

گيری قطعي ها و شكلهای متعدد، تقسيم راهراه

خورت و هایي همچون مورچهها در مكانکاروان

گز، نه تنها بر افزایش جمعيت این دو مكان تأثير 

؛ 56: 1511؛ دوبد، 22: 1556داشته )شاردن، 

ارسال  ( بلكه آنها را بارکده222: 1563االصفهاني، 

: 1533کاال به دیگر مناطق نيز کرده است )احمدی، 

552 ،551.) 

های عبوری منطقه در زمرة اگرچه اکثر راه

های تجاری قرار داشت و از کارکردهای راه

اقتصادی برخوردار بود؛ با اینحال برخي مسيرها به 

های زیارتي و انجام سفرها انصرف دستيابي بر مك

ویژه در دورة صفوی ایجاد و تشریفات درباری، به

های پر تعداد، پيدایش، توسعه و اند. وجود راهشده

های منطقه را کارکردهای خاص برخي سكونتگاه

 نيز به دنبال داشته است. 

رغم وجود تجارت و امور وابسته بدان، علي 

ه و عمده کشاورزی معيشت غالب ساکنان بود

: 1555 ،يعقوبی) اندساکنان برخوار کشاورز بوده

(. قسمت اعظم 111، 112: 1566؛ ابن حوقل، 31

( و به 15: 1566شمال برخوار بياباني )ابن حوقل، 

بيابان کرکس کوه معروف بوده است )اصطخری، 

ای این بيابان، های کوهپایه(. بخش136: 1551

                                                                    
 تعداد به ها،کاروان انواع اندازیراه منظور به شتر منطقه این در .1

 :1566حوقل،  ابن) است یافتهمي پرورش و داشته وجود بسيار

 (.111 و 112
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است گيری داشته های سخت و برفزمستان

(. جنس خاک منطقه در 55، 55: 1511)دوبد، 

دار های شمال غربي رس، سفت و شنقسمت

های جنوبي، (، در قسمت216: 1536)موریه، 

ای و مناسب برای انواع کشت و زرع جلگه

ها، شور و ( و در برخي قسمت33: 1556)تاورنيه، 

نمكين و مناسب برای کشت برخي محصوالت 

: 1563است )االصفهاني، )خربزه و رناس( بوده 

های مختلف (. تفاوت و نوع خاک قسمت222

منطقه، نه تنها در نوع و تنوع محصوالت کشاورزی 

و باغي، بلكه در ایجاد برخي صنایع و مشاغل، 

و همچنين  1بافيچون سفالگری، آجرپزی و پارچه

های منطقه در نيمة جنوبي آن نيز، تمرکز سكونتگاه

 تأثيرگذار بوده است. 

خربزه، )جات عمده محصوالت منطقه صيفي 

، گندم، جو، انواع (هندوانه، زردک، چغندر قند

حبوبات، پنبه، کنجد و توتون بوده است 

، 11: 1566؛ ابن حوقل، 511: 1563االصفهاني، )

ویژه به ،در این بين خربزه و هندوانه برخوار(. 112

در کل  ،محصوالت دو روستای سين و گرگاب

نظير بوده و شهرت جهاني داشته است کشور بي

از دیگر محصوالت  (.31 ،31: 1552تحویلدار، )

با کيفيت برخوار گندم و پنبه مرغوب بوده، گندم 

با  سهیمقا دربرخوار به ویژه گندم مزارع کمشچه 

درجه  نیباالتر ،اصفهان هایرستاق گریگندم د

( 511: 1563 ،ياالصفهان) را داشته است تيمرغوب

کشتزارهای وسيع پنبه، رونق یكي از وجود 

                                                                    
اگرچه در مكتوبات تاریخي در ارتباط با مشاغل یاد شده،  .1

های گزارش صریحي وجود ندارد؛ وليكن وجود بقایای کوره

(، بر 1535های پارچه بافي )احمدی، سفالگری، آجرپزی و گارگاه

 داللت دارد.های گذشته منطقه وجود این مشاغل در دوره

بافي ترین مشاغل خانگي منطقه، پيشه کرباسرایج

، دو سفرنامه از جنوب ایران)را به دنبال داشت 

به واسطه ( 552-551: 1533؛ احمدی، 212: 1563

های بسيار شور در برخي مناطق وجود زمين

گياه مورد استفاده در صنعت ـ برخوار، رناس

ر محصوالت عمده برخوار بوده از دیگـ رنگرزی

در این منطقه (. 511: 1563االصفهاني، )است 

ترین برخي گياهان دارویي نيز وجود داشته که مهم

بود که تنها در  نجيسكبآن صمغي گياهي به نام 

: 1563ابن رسته، )خورت وجود داشت مورچه

در مجموع محصوالت کشاورزی برخوار به (. 136

جات و گونه غالت، صيفيترتيب اهمّيت در سه

گياهان با کاربردهای صنعتي و دارویي قابل 

محصوالتي که به نظر . بندی بوده استدسته

برخي از آنها مازاد بر نيازهای ساکنان  رسدمي

منطقه بوده و در تأمين معاش ساکنان اصفهان و 

 .است شدهميدیگر مناطق کشور نيز استفاده 

ان )شاردن، های جهانگردبا توجه به نوشته

( و بقایای بر 21: 1562؛ سدیدالسلطنه، 22: 1556

های صفوی و قاجار در جای مانده از باغات دوره

: 1533خورت )احمدی، مناطقي همچون مورچه

(، جعفرآباد، سين، درميان، عبدالرحمان و دیگر 111

(، باغداری یكي از 1535مناطق برخوار )احمدی، 

خوار بوده و از های جانبي کشاورزان برفعاليت

عمده محصوالت آن پسته، انجير، انار، زردآلو، 

 سيب و توت بوده است. 

این  ،بر خالف سایر بلوکات و نواحي اصفهان

رود و عدم وجود منطقه به دليل دوری از زاینده

-با استفاده از قنات مشروب مي ،رودخانه دائمي

شده و تنها دو مزرعه واقع در نزدیكي رستاق 

ابن )برده است رود بهره ميآب زاینده ماربين از
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؛ 31: 1562؛ مستوفي، 111-112: 1566حوقل، 

در منابع از تعدد (. 222: 1563االصفهاني، 

های برخوار و سابقه طوالني آنها سخن آمده قنات

 انصاری، ؛ جابری315: 1513دالماني، )است 

 ،برخوار ياز اسالم شيپ یهااز قنات(. 5: 1521

خورزوق  یريپ ، شاپورآباد وگز يانيک ،نيسقنات 

 112عالوه بر  ،قاجار ةدر دور. قابل اشاره است

 11، (13: 1531 الملک، افضل) رشته قنات سالم

 در نهاآ يرانیوقنات مخروبه نيز وجود داشته که 

ها مخصوصاً افغان ،هجوم اقوام گوناگون جةنتي

چاه به (. 5: 1521 انصاری، جابری)بوده است 

از دیگر منابع آبي این منطقه بوده است تعداد کم 

 (. 222: 1563 ،ياالصفهان)

های برخوار هم تعدد قنات ،چنانچه مشخص است

گير آنها در پيدایش، رشد، توسعه، بر نقش چشم

کيد أهای منطقه تگاهزوال و اضمحالل سكونت

داشته و هم بر وجود سيستم مدیریتي و نظارتي 

بر آنها، اشاره دارد؛  ریزی شده حاکمدقيق و برنامه

سيستمي که برحسب ضعف و قوت حكومت 

های مختلف با مرکزی و متصدیان محلي، در دوره

با توجه بدان که . ي همراه بوده استیاوج و فرودها

صفوی  ةویژه در دورهای گذشته بهدر دوره

 التیدر ا ژهیوبه یو راهدار یاريآب ساتيتأس

دو منبع  داشت و ارياصفهان اهمّيت بس ةخاص

 يحكومت التيتشك يدرآمد و دو رکن اساس ياصل

، اهمّيت (31 ،31: 1536 ،یدینو) دادرا تشكيل مي

سيسات آبياری و راهداری برخوار و درآمدهای أت

ویژه در به ،حاصل از آن در نزد حكومت مرکزی

 . عصر صفوی، موضوعي انكارناپذیر است

از دیگر منابع تأمين اقتصادی مردمان برخوار، 

وجود برخي معادن بوده است. معادن نمک شرق و 

ترین معادن منطقه آباد از مهمشمال شرقي حبيب

بوده که با داشتن مرغوبيت بسيار واال، عمده نمک 

: 1563کرده است )االصفهاني، اصفهان را تأمين مي

ج کجای دنيا که ابن رسته نوشته، در هي(. چنان512

شده است نمكي بدین طعم و پرسودی حاصل نمي

(. از دیگر معادن منطقه، 136: 1563)ابن رسته، 

معدن زغال سنگ چاله سياه بوده است )جابری 

(. ناحيه برخوار حداقل از 521: 1521انصاری، 

های متعددی نيز بوده دورة ایلخاني، دارای شكارگاه

(. در دورة 36-35: 1562است )حمداهلل مستوفي، 

صفویه و قاجار، نواحي اطراف چاله سياه با داشتن 

گان به عنوان شكارگاه انواع چرندگان و درنده

؛ 526: 1531ای نطنزی، سلطنتي، قرق بوده )افوشته

خورت ( و اطراف مورچه511: 1563دو سفرنامه، 

نيز با داشتن انواع پرندگان، شكارگاه مناسبي بوده 

 (. 123 :1536است )فالندن، 

 

 . نتیجه7

با توجه به مطالب عنوان شده، برخوار به 

های عمده واسطة مواردی همچون گذر شاهراه

الجيشي، قرارگيری در ارتباطي، موقعيت سوق

های مجاورت بالفصل اصفهان و وجود زمين

خيز، در خالل دورة ساساني و قاجار حاصل

گيری همواره از نواحي پررونق و بسترساز شكل

دهای مهم در حاشيه اصفهان و فالت مرکزی رخدا

رسد این منطقه در دورة ایران بوده است. به نظر مي

ساساني به عنوان یكي از نواحي بزرگ و غني 

کشاورزی ایالت اصفهان مطرح بوده و ساکنان آن 

اند. با عمدتا از طبقه کشاورز و دهقانان ایراني بوده

های جنبهها و مایهتوجه به مواردی همچون درون

تقدس امر کشاورزی در آئين زرتشتي، اهمّيت قشر 
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های اقتصاد کشاورز به ویژه دهقانان در چرخه

ساساني، قرار گرفتن بناهای مهم آئيني در این 

ها، احتماال برخوار در این دوران منطقه و برخي نام

مرکزیت دیني و فرهنگي ناحيه اصفهان را بر عهده 

مي در سه مقطع قرون داشته است. در ادوار اسال

سوم و چهارم قمری، دورة سلجوقي و عصر 

صفوی، منطقه برخوار از بيشترین درجه اهمّيت، 

ها رونق، ازدیاد جمعيت و تعدد سكونتگاه

گمان سه دوره یاد شده با برخوردار بوده است. بي

بویه، ملكشاه پایتختي اصفهان در دوران آل

ت دو سویه سلجوقي و صفویه که بر مبنای ارتباطا

و رفع نيازهای متقابل بود، ارتباط تنگاتنگي داشته 

 و تيمور مغول، حمالت رسدمي نظر است. به

ها و کاهش ها در کنار عوامل اقليمي، تغيير راهافغان

 عمده دالیل از ها،اهمّيت اصفهان در برخي دوره

های ایلخاني، در دوره برخوار هایسكونتگاه کاهش

است. ساختار اداری  ودهتيموری و قاجاری ب

برخوار از ساساني تا قاجار دگرگوني نداشته و 

همواره جزء نواحي ایالت اصفهان بوده و تنها 

ها تغيير برخي نقاط سرحدی آن در برخي دوره

یافته است. روند تداوم و استمرار در وضعيت 

های ساساني تا قاجار اقتصادی و اجتماعي دوره

ر همين اساس، کشاورزی شود؛ بمنطقه نيز دیده مي

های و امور خدماتي مرتبط با راه و راهداری، شيوه

غالب معيشت و اقشار وابسته بدین مشاغل، عمده 

داده است. بررسي روند ساکنان منطقه را تشكيل مي

وقایع سياسي و نظامي رخ داده در این مكان از 

نقش تأثيرگذار ژئوپولتيک منطقه در روند تحوالت 

اصفهان به طور اخص و فالت  سياسي ناحيه

های ویژه در سدهمرکزی ایران به طور اعم، به

 هفتم، دوازدهم و سيزدهم هجری، حكایت دارد. 
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 استان دستي صنایع و فرهنگي. گردشگری ميراث
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تا  ی)برخوار( از دوران صفو اصفهان يشمال هيناح

 .23-32ص  .51و  51ش  .اثر .«قاجار

فضا و جامعه در  (.1533احمدی، عباسعلي )
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 .151-122ص  .3ش  .رانیا یمطالعات معمار

 جغرافيایي (. فرهنگ1561) اداره جغرافيایي ارتش
 فرهنگ ایران: اسالمي جمهوری کشور هایآبادی

 وزارت جغرافيایي تهران: سازمان .کاشان جغرافيایي

  مسلح. نيروهای پشتيباني و دفاع

 نصف(. 1563) درضامحم بن مهدی محمد االصفهاني،
 منوچهر تصحيح به .اصفهان تعریف في جهان

 ستوده. تهران: اميرکبير.

 مرآتالف(. 1561)خان  حسن محمد اعتمادالسلطنه،

 و نوایي عبدالحسين کوشش به .ناصری البلدان

 تهران. تهران: دانشگاه محدث. ميرهاشم

 تاریخب(. 1561خان ) حسن محمد اعتمادالسلطنه،
 محمداسماعيل دکتر تصحيح .ناصری منتظم

 کتاب. تهران: دنيای رضواني.

تهران:  .اصفهان استان شناخت(. 1513) ایرج افشار،

 هيرمند.

 سفرنامة(. 1531) غالحسين ميرزا الملک،افضل

تهران:  فر.افشاری ناصر کوشش به .اصفهان

 اسالمي. شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانة

 ۀنقاو(. 1531) اهلل هدایت بن محمود نطنزی، ایافوشته
 اشراقي. احسان کوشش به .االخبار ذکر في االثار

 کتاب. نشر و ترجمه تهران: بنگاه

. مراسداالطالعم(.  1222) بغدادی الدین صفي بغدادی،

 بيروت: داراالجميل.

. تحریر تاریخ اساطير ایران باستان(. 1533بهار، مهرداد )

 سيروس شمسيا. تهران: علم. 

تاریخچه سين برخوار و مقبره (. 1516بهشتي، کریم )

. اصفهان: اداره کل اوقاف و امور سيد کمالدین

 خيریه اصفهان. 

 شماخيه از پردوالماز سفر گزارش»(. 1511پردوالماز )

 کشيشان انگيز شگفت هاینامه .«اصفهان به

 بهرام ترجمة .افشاری و صفوی دوران در فرانسوی

 جوان. اندیشة علمي سةتهران: مؤس وشي.فره

 یداهلل کوشش (. به1531) صفوی آرایتاریخ عالم

 تهران: بنياد فرهنگ ایران. شكوری.

جغرافيای (. 1552)ن خان يتحویلدار، ميرزا حس

دانشگاه تهران:  .به کوشش منوچهر ستوده .اصفهان

 .تهران

تاریخ ادبيات ایران پيش از (. 1536احمد ) تفضلي،
به کوشش دکتر ژاله آموزگار. چاپ پنجم.  اسالم.

 تهران: سخن.

 مهرداد ترجمة .ساساني جامعه (.1531احمد ) تفضلي،

 تهران: نشر دانشگاهي. دیزجي. قدرت

 تاریخ(. 1521) خان ميرزاحسن حاج انصاری، جابری

 تهران: خرد. .جهان همة و و ری اصفهان

 .اسالم از پيش اصفهان(. 1531) عليرضا زند، جعفری

 تهران: آن.

نامه مدرسه سلطان وقف(. »1515جعفریان، رسول )
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دفتر اول، به کوشش  ميراث اسالمي ایران.، «حسينيه

رسول جعفریان. قم: کتابخانه ایت اهلل مرعشي 

 .221-231نجفي. ص 

 کوشش به .االصفهان(. 1516) علي سيد مير جناب،

 فرهنگي ميراث تهران: سازمان ریاضي. محمدرضا

 کشور.

، اشكال العالم(. 1563يهاني، ابولقاسم بن احمد )ج

ترجمة علي بن عبدالسالم کاتب. با مقدمه و 

 نشر.تعليقات فيروز منصوری. تهران: به

 کوشش . بهگزیده تاریخ(. 1552) حمداهلل مستوفي

 تهران: اميرکبير. نوایي. عبدالحسين دکتر

 و اهتمام به .القلوب هةنز(. 1562) حمداهلل مستوفي

 کتاب. لسترنج. تهران: دنيای گای تصحيح

 (. تاریخ1556) حسن بن ةحمز اصفهاني، حمزه
تهران:  شعار. جعفر دکتر ترجمة .شاهان و پيامبران

  ایران. فرهنگ بنياد

تا(. )بي معصوم محمد اصفهاني، خواجگي

 تهران: علمي. .السيرصۀخال

سفرنامة از خراسان تا (. 1513)دالماني، هانری رنه 
 تهران: طاووس. .غالمرضا سميعي ةترجم. ياریبخت

)قسمت  سفرنامة پيترو دالواله(. 1553)دالواله، پيترو 
 .الدین شفاترجمة دکتر شعاع .مربوط به ایران(

 نشر کتاب. بنگاه ترجمه وتهران: 

 چاپ دوم. .دهخدا نامة لغت(. 1511) اکبر علي دهخدا،

 تهران: دانشگاه تهران.

(. تصحيح سيد علي 1563) ایران دو سفرنامه از جنوب

 تهران: اميرکبير. آل داود.

. خوزستان و لرستان سفرنامة(. 1511) بارون دوبد،

 تهران: علمي و فرهنگي. آریا، محمدحسن ترجمة

 .اصفهان مشروطيت تاریخ(. 1533عبدالمهدی ) رجایي،

 شهرداری تفریحي و فرهنگي اصفهان: سازمان

 اصفهان.

 از انقالب اصفهان(. 1536) عبدالمهدی رجایي،

 اصفهان: دانشگاه .اول جهاني جنگ تا مشروطه

 اصفهان.

(. 1553) آصف محمدهاشم الحكما،رستم

مشيری. تهران:  محمد تصحيح .رستمالتواریخ

 نا[. ]بي

 .ناصری الصفایضةرو(. 1552) هدایت خان قلي رضا

 مرکزی. قم: کتابفروشي

 تصحيح .اریخالتو فهرس(. 1515) هدایت خانرضاقلي

تهران:  محدث. ميرهاشم و نوایي عبدالحسن دکتر

 فرهنگي. مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

گيری جاده ابریشم: شكل(. »1515ریاضي، محمدرضا )

 .35-53. ص 2ش  اثر.«. و پيشينه

 سيرت(. 1563) محمد الدینشهاب نسوی، زیدری
مينوی. چاپ  مجتبي تصحيح .منكبرني الدینجالل

 فرهنگي. و تهران: علمي دوم.

 .تاریخچة اوقاف اصفهان(. 1556)سپنتا، عبدالحسين 

 .اداره کل اوقاف اصفهاناصفهان: 

 خیفرهنگ و تار .(1535) نیدالديسع ،یجز یسجاد
 .مياصفهان: مق .گز برخوار

التدقيق في سير (. 1562) سدیدالسلطنه، محمدعلي
تحشيه تصحيح و . سفرنامه سدید السلطنه :الطریق

 نشر.تهران: به .احمد اقتداری

گز و برخوار در گذر (. »1531سعيدیان جزی، مریم )

 .33-15. ص 52و  51. ش فرهنگ اصفهان«. زمان

 و شهر تاریخ بر ایمقدمه(. 1563) حسين سلطانزاده،

  آبي. تهران: نشر .ایران در نشيني شهر

 دیگز و برخوار از د(. »1536سليمي جزی، رحيم )

. ص 53فرهنگ اصفهان. ش «. مسلمان دانانيجغراف

36-32 . 

 اصفهان ناحية باستاني هایراه(. 1531ماکسيم ) سيرو،
مشایخي.  مهدی ترجمة آنها. به وابسته بناهای و

 ایران. باستاني آثار حفاظت ملي تهران: سازمان

 محمد ترجمة .شاردن سياحتنامة(. 1556) ژان شاردن،

 تهران: اميرکبير. عباسي.

 ترجمة .اسالمي مدینة(. 1516) عثمان، محمد عبدالستار



 11       ی، فرهنگی و اقتصادی رستاق برخوار از ساسانی تا قاجارراساختار اد عباسعلی احمدی:

 

 

 تهران: اميرکبير. چراغي. علي

 دکتر ناموارة. «گز»(. 1513عبدالرحمن ) عمادی،

 تهران: بنياد  افشار. ایرج گردآورنده .افشار محمود

 محمودافشار. دکتر موقوفات

الگوهای شهری در اصفهان (. »1533غلوم بيگ، ليزا )

. به اصفهان در مطالعات ایراني«. پيش از صفویه

کئشش رناتا هولود. ترجمة محمد تقي فرامرزی. 

 . 56تا  12تهران: فرهنگستان هنر. ص 

حسين  ةترجم .سفرنامة فالندن(. 1536)فالندن، اوژن 

 تهران: اشرافي. چاپ سوم. .نورصادقي

  .اول عباس شاه زندگاني(. 1556) نصراهلل فلسفي،

 تهران: دانشگاه تهران.

 .اول عباس شاه زندگاني (.1535نصراهلل ) فلسفي،

 .تهران دانشگاه: تهران

تاریخ تحوالت اجتماعي ایران از (. 1533)فوران، جان 
ترجمة  .صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمي

خدمات مؤسسة تهران:  اپ دوم.چ. تدین داحم

 .فرهنگي رسا

 سفرنامة(. 1565) دسيلوا گارسيا دن فيگوئروا،

 تهران: نشرنو. سميعي. غالمرضا ترجمة .فيگوئروا

ترجمه و تعليق  .الخراج (.1511)قدامه، قدامة بن جعفر 

 .البرزتهران:  .چانلودکتر حسن قره

 سفرنامة(. 1565) یودا تادوز کروسينسكي،

 و مقدمه با دنبلي. عبدالرزاق ترجمة .کروسينسكي

 تهران: توس. ميراحمدی. مریم تصحيح

. انيدر زمان ساسان رانیا(. 1561)آرتور  ،ن سنستیکر

 ترجمه رشيد یاسمي. تهران: اميرکبير. 

(. 1526) یاحمدحسن و عباسعلي  ان،يمیکر

اصفهان در  یيمنازل روستا ناتئيتز شناسيگونه»

 .21-11ص  .51 . شنگره. «عصر قاجار

 .«اسالمي شهرهای»(. 1563محمدیوسف ) کياني،

 .ایران در شهرسازی و شهرنشيني به اجمالي نظری

 .222-213ص  تهران: هما.،

 ترجمة .ایران آثار(. 1535) دیگران و آندره گدار،

 مشهد: آستان چاپ چهارم. مقدم. سروقد ابوالحسن

 رضوی. قدس

 و صفویه سلسلة انقراض(. 1555) الرنس، الکهارت،

 قلي مصطفي . ترجمةایران در افاغنه استيالی ایام

 عماد. تهران: ]بي نا[.

 ملک تصحيح (. به1513) القصص و التواریخ مجمل

 تهران: خاور. بهار. الشعرا

 ایران فرهنگ و تاریخ (.1513) محمد مالیری، محمدی

 اسالمي. عصر به ساساني عصر از انتقال دوران در

 .طوس: تهران

احسن (. 1561مقدسي، ابوعبداهلل محمد بن احمد )

. ترجمة دکتر علي نقي التقاسيم في معرفة االقاليم

 منزوی. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.

االسحارمن نسائم(. 1565) منشي کرماني، ناصرالدین
تصحيح مير  .االخبار در تاریخ وزراءلطائم

 .اطالعاتتهران:  .حسيني ارموی الدینجالل

 و هانام جامع (. فرهنگ1532) محمد هریار،م

 مردم. اصفهان: فرهنگ اصفهان. کهن هایآبادی

ترجمة  .سفرنامة جيمز موریه(. 1536)جيمز  موریه،

 .توستهران:  .دکتر ابولقاسم

 محمد کوشش به .دستورالملک(. 1533رفيعا ) ميرزا

 کردآبادی. علي ترجمة مارچينكوفسكي. اسماعيل

 دیپلماسي. تاریخ و اسناد تهران: مرکز

 جهانگشای(. 1551) استرآبادی خان مهدی ميرزا

 تهران: انجمن انور. عبداهلل سيد اهتمام به .نادری

 ملي. آثار

 .سفرنامة خوزستان(. 1551)الملک، حاج عبدالغفار نجم

 .مؤسسة مطبوعات علميتهران: 

و  ياجتماع راتييتغ (.1536) وشیدار ،یدینو
هاشم  ةترجم .یعصر صفو رانیدر ا یاقتصاد

 ی. تهران: ني.آغاجر

 .زندگي و سفرهای وامبری(. 1512)وامبری، آرمينوس 
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 .علمي و فرهنگي. تهران: ترجمة محمدحسن آریا

 دورة در ایران اسالمي معماری(. 1563) دونالد ویلبر،
تهران:  چاپ دوم. فریار. عبداهلل . ترجمةایلخانيان

 فرهنگي. و علمي

 . بهایران شهرهای ،«اردستان»(.1511) اناحس هاشمي،

تهران: جهاد  کياني. محمدیوسف کوشش

 .232-255دانشگاهي.، ص  

 .اصفهان تاریخي آثار گنجينة(. 1531) اهلل لطف هنرفر،

 تهران: ثقفي. چاپ دوم.

(. 1531) الدینشهاب شيخ حموی، یاقوت

تهران:  منزوی. نقيعلي دکتر ترجمة .البلدانمعجم

 کشور. فرهنگي ميراث سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ق(. 1516) الدین شهاب شيخ حموی، یاقوت

 و داربيروت. . بيروت: دارصادرالبلدانمعجم

گز و برخوار در  .(1521) يمحمدعل ،یگز يزدانی

 اصفهان: هشت بهشت. .خیگذرگاه تار

 ترجمة .البلدان(. 1555) یعقوب ابي بن احمد یعقوبي،

 نشر و ترجمه تهران: بنگاه آیتي. محمدابراهيم دکتر

 کتاب. 

Sirox, M., (1967). «Tras Monuments 

inconnus de Iran Ancien». Iranica 

Antiqu. Volumen VII. pp. 82-105.  

 

 


