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Abstract 
As it appears from historical texts, the favourable bioclimatic conditions of the Natanz 
region and its location in the communication network of Iran’s central plateau, have 
provided the ground for the formation of numerous settlements, as well as diverse and yet 
valuable architectural works. Presence of pre-Islamic ancient sites (Such as Arisman 
ancient site, fire temple, castle, karezes) and also monuments from the Islamic era in 
Natanz (Such as Juma Mosque, Sheikh Abdul Samad Complex and collections of public, 
commercial and residential monuments), have turned this city into one of the most 
valuable ancient settlements in the country; highlighting the importance of the region 
from prehistoric up to the present century. According to published sources, Natanz's 
socio-political developments in early-Islamic centuries were influenced by the changes 
that occurred in the cities of Isfahan and Kashan. Also, the brilliant effects of the 
historical monuments of Kashan and Isfahan cities have caused the neglect of the 
monuments of the city of Natanz by tourists and historians of different periods. Neglect 
that has also affected archaeological, urban, architectural and historical research. 
 The authors have tried to determine the evolution of the city of Natanz, relying on the 
written sources, in order to identify the factors and events that have influenced the 
formation and development of this city. Results of the present study revealed that the 
construction history of this city can be traced back to the Sasanian Empire. Moreover, it 
became clear that Natanz’s location on the communication network of Iran’s central 
plateau and It has been one of the centers of caravans crossing and trade and the Central 
Plateau of Iran, and also its geographical location, environmental conditions and the 
special defensive function of the natanz city Its importance in different historical periods, 
especially the Ilkhanid and Safavid periods it has figured. 
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Introduction: 
Architectural works and human settlements are born in nature and they evolve over time. 
The Central Plateau of Iran contains many traces of civilization, each of which was the 
habitat of a group of human communities in ancient periods. Among these, famous cities 
have emerged that have played an irreplaceable role in the history and civilization of this 
land. Despite the large number of ancient cities in Iran, research related to their history 
and developments is very limited.Surprisingly, even the historical fabric of ancient cities, 
where life is still alive, is being destroyed by negligence by researchers. Natanz is one of 
the most famous cities that has played a key role in the historical developments of the 
Central Plateau of Iran .As it appears from historical texts, the favourable bioclimatic 
conditions of the Natanz region and its location in the communication network of Iran’s 
central plateau, have provided the ground for the formation of numerous settlements, as 
well as diverse and yet valuable architectural works (Yaghoubi, 1969:275 ; Hamavi, 
1994:287.8 ; Samani, 1965: 564 ; Honarfar, 2008:8 ;Razmara, 1953:501). Presence of 
pre-Islamic ancient sites (Such as Arisman ancient site (Fig. 8), fire temple, castle, canals) 
and also monuments from the Islamic era in Natanz (Such as Juma Mosque, Sheikh 
Abdul Samad Complex and collections of public, commercial and residential 
monuments), have turned this city into one of the most valuable ancient settlements in the 
country .The advent of Islam caused many physical changes in the structure of the cities 
transferred from the Sassanid to the Islamic era. According to historical sources, the 
political situation and social developments in Natanz in the first centuries of Islam were 
affected by the changes in Isfahan and Kashan. However, in the early Mongol period, due 
to its geographical location, this region was partially protected against the raids and 
destruction and even it has been considered especially in the time of Holako and valuable 
architectural works and architectural decorations (Juma Mosque, Monastery and the tomb 
of Sheikh Abdul Samad) have remained from that period (Jami, 1987:428 ; Kashani 
Natanzi, 1946:17). 

During the Safavid period, Natanz became an independent province and its rulers were 
appointed directly from the capital. The Safavid kings paid special attention to this region 
and they turned Natanz into a summer capital by building two palaces on both sides of 
this city and made it their special province (Chardin, 1994:742 ; Qomi, 2004:65). Despite 
the importance of this city from the Ilkhanid period to the present day and the relative 
health of its architectural spaces, no archaeological research has been done so far to 
clarify its spatial organization and social structure in the mentioned periods. In this 
regard, questions about the process of formation and development of the city in the 
Islamic era can be asked. The research tries to answer the questions. The study of the past 
architectural and urban spaces plays an important role in understanding the political, 
administrative, social, economic and cultural structure of the societies establishing them. 
As mentioned before, despite the importance of the city of Natanz from pre-Islamic era to 
the end of the Pahlavi period, there is very little archaeological information for specifying 
the evolution of the city's spaces during the Islamic period. Therefore, it is necessary to 
study the developments of this city based on the archeological evidence and historical 
documents. Obviously, these studies can be referred as a context for planning related to 
the preservation and revival of the historical fabric of the city. Undoubtedly, 
consideration of the capabilities of Natanz will increase tourism usage, establishing 
research bases and introducing the cultural milestones of this historic city of Iran. The 
main purpose of the research that the results have been mentioned in the present article, 
was to study the developments of the spaces of the city of Natanz during the Islamic era. 
In fulfilling this goal, other secondary goals were achieved that studying the geographical 
and historical contexts of the formation and development of Natanz city, investigating the 
defense facilities and communication network in order to achieve the research goals 
regarding the effective factors and events in trend of shaping and development of Natanz 
and it tried to answer all questions. In order to answer the research question and to 
achieve its goals in the first stage, it was tried to collect all written sources and historical, 
geographical texts, travelogues, conquests, endowments, inscriptions in the studied works 
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and information about the research and historical background of the region. Next the 
historical monuments data in the historical context of the city were collected and 
registered in special forms in a systematic way. Then the collected data were entered in 
related software (such as SPSS-GIS) for performing analysis. In field studies, two 
methods of remote measurement and field survey (selective) were used and the required 
cultural materials were collected by non-probable sampling method. The results of the 
studies mentioned in this paper showed that the specific geographical and climatic 
location of the city of Natanz has played a key role in shaping and sustaining its life. In 
Iranian cities, construction of defensive fortifications and castles has been considered as 
one of the main infrastructures in the construction and establishing the security of city 
residents. Although the city of Natanz was surrounded by the Karkas and Siah Kuh 
mountains, construction of these fortifications was not necessary, however, during the 
Sassanid era, defense fortifications were built on one of the Karkas Mountains, which is 
mentioned in the texts as a fortress and castle that had been used in historical times as a 
castle and a place of government treasuries. At that period, other castle (Baghbad Castle) 
was constructed in Afoshteh neighborhood, which was used until the Qajar period. In 
addition, in the Safavid period, another castle called Koohab Castle was constructed near 
Shah Abbas Garden which was only used to protect the Shah harem. According to the 
texts of the third century AH, Natanz was one of the important resorts of Rey-Isfahan 
main road. During the Seljuk period, with the importance of Isfahan as the capital city, 
the role of the Isfahan-Kashan road through Natanz as transportation route was increased, 
but the importance of Natanz road was almost lost during the Ilkhanid period due to the 
diminishing attention of the Ilkhanids to the city of Isfahan. In the Safavid period and re-
election Isfahan as the capital city, the transportation and connective route through 
Natanz became very important and attracted many tourists to this city. According to the 
historical sources and the studied archaeological evidence, there is no doubt that the time 
of formation and the history of settlement in the city of Natanz can be related to the 
Sassanid period. As mentioned, in the historical periods, Natanz was an independent 
province, but based on the architectural evidence presented in this paper, the eighth 
century AH was the period of the migration of religious scholars (because of safety of 
Natanz before attacks and destruction) and the construction of valuable architectural 
works that can be considered the first time of its prosperity in the Islamic era. In the 
Safavid period Natanz was considered by the kings due to its pleasant climate and 
suitable hunting places and was used as the special province of Shah Abbas and other 
Safavid kings. Several buildings were constructed in this region by the order of the 
Safavid kings. In Qajar period, due to the fact that Natanz was annexed to Kashan, the 
importance of that city was reduced and it was relatively isolated. 
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 پژوهشی ـ علمی

 چکیده
نطنز، جایگاه آن در شبکه ارتباطی جنوب به شرایط مطلوب زیست اقلیمی منطقه ، آید برمی تاریخی که از متون گونه آن

 وبوده  مهم شاهراه ري ـ اصفهان يها منزلگاهیکی از که  ستراتژیک کاشان و اصفهاندو شهر ا ژهیو بهمرکزي و  فالت
 يها محوطهمعماري متنوع و ارزشمندي را فراهم آورده است. وجود  متعدد و آثار يها استقرارگاه یابیشکل  ي نهیزم

 عرصه شهر (ماننددر ار ادوار اسالمی باستانی پیش از اسالم (نظیر سایت باستانی اریسمان، آتشکده، قلعه، کاریزها) و آث
 وجود همچنین، تجاري و مسکونی)، المنفعه عاماز بناهاي تاریخی  ییها مجموعهمسجد جمعه، مجموعه شیخ عبدالصمد و 

شهر)،  و باراندازهاي متعدد در بازار مرکزيِ اکبر یعلهاي کوهاب، غفاري، کاروانسرا متعدد (نظیر يها اقامتگاهمنازل و 
به  که بر استمرار اهمیت این منطقه و شهر نطنز از ادوار پیش از تاریخ تا قرن حاضر حکایت دارد، این شهر راضمن آن

 منابع مکتوب حکایت دارند، تحوالت آن چنانکهباستانی کشور تبدیل کرده است.  هاي استقرارگاهیکی از ارزشمندترین 
 همچنین، .گشت یم متأثراصفهان و کاشان  يها یگوندگرنخستین اسالمی از  يها سدهاجتماعی نطنز در  سیاسی

 مختلف از آثار يها دورهدرخشان آثار تاریخی شهرهاي کاشان و اصفهان موجب غفلت جهانگردان و مورخان  يها جلوه
 از خود ساخته متأثر، شهرسازي، معماري و تاریخی را نیز شناسی باستان يها پژوهششهر نطنز شده است. غفلتی که 

 به منابع مکتوب، روند تحوالت شهر را مشخص و به این پرسش پاسخ گویند که چه اتکاگارندگان تالش نمودند با است. ن
 ؟ در نتیجه پژوهش حاضر مشخص گردیدندو توسعه شهر نطنز ایفاي نقش نمود شکل یابیعوامل و رویدادهایی در روند 
 وداند. بعالوه معلوم گشت که قرارگیري در شاهراه ارتباطی به عصر ساسانیان برگر توان میکه سابقه احداث این شهر را 

 یعفادت تیعقوم و یعیبط طیارش نینچمه و هدوب ناریا يزکرم تالف دتسوداد و اه عبور و تالقی کاروانمراکز یکی از 
                                                                                    .تسا هدز مقر ار يوفص و یناخلیا هرود هژیو هب و یخیرات فلتخم راودا رد نآ تیمها ،زنطن رهش هژیو

 ، شواهد معماري.تاریخی متون ،نطنز تاریخی، تتحوال کلیدي: هايژهوا

 مقدمه .1
هاي  شاهراه و نیز وجود 1آب و هواي مطلوببرخورداري از  تن در مجاورت کویر مرکزي ایران وگرف قرار

 مؤثرنحوي  والت تاریخی فالت مرکزي ایران بهدر تح 3نطنز تا شهر باستانی گشته سبب 2ارتباطی
با  مطالعات مرتبط ،کشورتحوالت تاریخی فالت مرکزي  نقش نماید. علیرغم این اهمیت در ایفاي

بر است. بدین سبب نگارندگان  آن بسیار اندك و توسعه فضاهاي شکل یابیبر  مؤثر تحوالت تاریخی
 مورد اسالمی را ةریخی شهر در دورسیر تحول تا اطالعات منابع مکتوب، يآور جمعضمن  شدند تا آن

 نیا هب خساپ یپ رد ددرگ نوشتار حاضر ارائه می واقع، پژوهشی که نتایج آن در مطالعه قرار دهند. در
شکل  ی برعوامل و رویدادهای گردد و چه یمرب ینامز هچ هب زنطن رهش رد تنوکس هقباس هک دوب شسرپ

 تالوحت رد زنطن هقطنم میلقا و یفارگوپوت هک دیدرگ ضرف ؟دنا بوده و توسعه این شهر اثر گذار یابی
 تاعالطا ،اتسار نیا رد .تسا هتشاد يرثؤم شقن نآ یعافد تاسیسأت و یطابترا هکبش ،زنطن رهش
تحول  دفاعی و اتتأسیسهاي ارتباطی،  هکبش ،ایفارغج و میلقا ناونع راهچ تحت یخیرات نوتم زا جتنم
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فالت  شهر نطنز در تحوالت يرگذاریتأثعلیرغم      اند. گرفته تاریخی در شهرسازي مورد بررسی قرار
اندك  این شهر تاریخی شناسی باستانفرهنگ، معماري و  مرتبط با تاریخ، يها پژوهش، مرکزي ایران

 ).1396 ،(واقفیز پرداخته است به معرفی آثار نطن» نطنز میراث فرهنگی«است. اعظم واقفی در کتاب 
مذهبی را  این مجموعه» عبدالصمد در نطنز یخبناهاي ش مجموعه «توسلی، در پژوهشی تحت عنوان 

 ژهیو بهتا  کوشیده» نطنز معماري ایلخانی در«بلر نیز در کتاب  شیال .)1372(توسلی،  معرفی نموده است
 انصاري با زاده تقیبدر  تألیفیهمچنین اثر  ).1387(بلر،  عبدالصمد را معرفی نماید مجموعه مزار شیخ

 تفاب و راثآ تمرم ي هنیمز رد .تسا حائز توجه) 6831انصاري،  زاده تقی(» نطنز دیروز و امروز«عنوان 
 هطبار یسررب ـ زنطن هعمج دجسم هعومجم يایحا حرط و تخانش« ناونع اب یشهوژپ زین زنطن یخیرات
 ءایحا حرط نآ رد و هدیسر ماجنا هب »زنطن )هبصق( رهش زکرم تفاب رد رازاب هلحم و هعمج دجسم هیوسود
                                                                                                                                                                                                      .)1931 ،راگدنام( تسا هدیدرگ هئارا زنطن عماج دجسم
 نطنز در منابع مکتوب . 2

از جمله یعقوبی، ابن فقیه،  هجري به بعد سوم منابع جغرافیایی قرن ویژه بهمنابع مکتوب و 
 زا اًرمتسم یفوتسم هللادمح و يومح توقای ،یسدقم ،لقوح ، ابن رسته، اصطخري، ابنخردادبه ابن

 ياهرظنم زا ناوت منابع مذکور را می اند؛ اطالعات هتخادرپ نآ فیصوت هب و هدرب مان زنطن هدلب و هیحان
به شرح ذیل مورد استفاده قرار  و يبند دستهدفاعی  تأسیساتهاي ارتباطی و  هکبش ،میلقا و ایفارغج

                                    داد.
  تاریخی اقلیم و جغرافیاي نطنز در منابع .2-1

 ق مورد استفاده قرار گرفته استه. 7در قرن  بار در کتاب معجم البلدان حموي وواژه نطنز اولین 
 و »کرکس کوه«، ناحیه »سرد قاسان«ذیل عنوان  پیش از آن این ناحیه را ،)297/ 8: 1373(حموي،

فی نویسان اسالمی مکتوبات جغرااز  آن چنانکه .)244: 1365ج، (لسترناند  معرفی کرده »کوه سیاه«
 ،یبوقعی( 4تسا هدش سردقاسان و گرم قاسان تقسیم می خود به دو ناحیه(قاسان)  ، منطقه کاشانآید برمی

 قاتسر( ناونع تحت زنطن و ناشاک ياهاتسور فیصوت هب کلامملا کلاسم رد هبدادرخ نبا .)572: 4731
هاي  قاتسر ندرمشرب نمض هیقف نبا .)42: 1731 ،هبدادرخ نبا( تسا هتخادرپ )ناساق )مرگ( مرج و ناساق درس

 یناهفصا هتسر ابن .)362:  1981 (ابن فقیه،نام برده است  »سرد قاسان« با عنوان اصفهان، از منطقه نطنز
در منطقه قاسان اشاره نموده  ي ساکن شدهها ینادمح هب یبوقعی دننامه ،ناهفصا ياهاتسور یفرعم اب

کاشان کنونی و سرد قاسان گرمسیر)  (کاشاناین اساس جرم/گرم قاسان  بر                      .)281: 1731 ،هتسر (ابن 5است
از نطنز به نام فعلی آن  القلوب نزهتپس از یاقوت حموي، حمداهللا مستوفی در ). 1(شکل  استنطنز 

توابع آن  نطنز از اقلیم چهارم است. شهري وسط و قریب سی پاره دیه از«... و آورده است:  ادکردهی
 دحسنیس                                                                                            ). 213: 1831 (مستوفی،» 6و دو هزار و پانصد دینار است است. حقوق دیوانی آن ده تومان

مدینه نطنز از توابع «...خود نطنز را چنین معرفی کرده است: در وقفنامه  قه. 875در سال  حسینیلا
قمري)  879میالدي ـ  1474(در سال  7آمبروسیو کنتارینی .ه.ق) 85(نسخه اصلی وقفنامه، » داراالمان اصفهان

ثبت نموده و ایضاً به تعریف محصوالت باغی آن  8)نطوس(به صورت  آن رااز این شهر گذشته و نام 
صفویه و توسعه روابط  يامپراتور يریگ شکل هجري بااز قرن دهم  .)129: 1361، (کنتارینیپرداخته است 

در کتاب  9 اند. سایکس آن پرداخته خارجی، جهانگردان و سیاحان بسیاري از نطنز بازدید و به معرفی
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در نطنز مسجدي است که گویا  «...صوالت باغی نطنز آورده است: ده هزار مایل در ایران ضمن تمجید از مح
اند این  هاي آن کنده است از دیواره لندن10در موزه سوث کنزینگتون فعالًهایی که  و بعضی از کاشیسابقاً بسیار زیبا بوده 

شاه سلطان حسین به در زمان ردوالماز پ ).211: 1336 (سایکس،» اند هجري ساخته 715مسجد را در سال 
 به که آبی فرط از ولی رسد می نظر به شنی آن زمین«نویسد:  آمده است در توصیف نطنز چنین می ایران

اوژن  ).1370،77پردوالماز، ( ».دهد هاي خوب حاصل می کند گندم خوب و میوه می آبیاري را آن و آید می کوه از فراوانی
از جغرافیا، اقلیم و ساکنان این منطقه ارائه داده  یشرح )1907ـ 1906(در کتاب ایران امروز 11اوبن
نطن شهر در باریکی بین دو تپه واقع است و اطراف آن «... استودارت نوشته است:           ).282: 1931، (اوژن اوبن21است

                                     ).67: 1339 ،(استودارت» .....هاي میوه و درخت است گرفته را دهات کوچک که پر از باغ

 
 (نگارندگان) قمريهجري  287، سال البلدانکتاب ی شماتیک برگرفته از . ترسیم کروک1شکل

Fig. 1: Drawing a schematic sketch taken from the book Al-Baladan, 287 AH (authors) 
 هاي ارتباطی نطنز  شبکه .2-2

اهمیت  در مسیر ري و خراسان از شدن واقعجهت هاي ورود اسالم به ایران به  نطنز در نخستین سال
در مسیر عراق به  شده واقعبراي تبیین شهرهاي آن زمان نان جغرافیدا يا گونه بهبسیاري برخوردار شد، 

 1366، ؛ ابن حوقل 156: 1368، جیهانی، 190: 1371(ابن رسته،  اند ري و عراق به خراسان از نطنز نام برده
فرعی راه ابریشم محسوب شده و شمال و جنوب   این مسیر به عنوان شاخه). 721: 1361، ؛ مقدسی 142:

با افزایش توجهات  عباس یبنو  هیام یبندر ادوار  ).54: 1384، (ریاضیاست  داده یماط ایران را ارتب
 وآمد رفتو خراسان، نطنز در زمره مسیرهاي پر  13فرمانروایان اسالمی به شهرهاي بزرگ عراق عجم

ند که حضرت امام رضا (ع) نیز در راه رفتن به خراسان از این شهر عبور کرد اند آوردهقرار گرفت و 
در قرن سوم هجري ابن رسته در کتاب اعالیق النفیسه، ضمن شرح منازل ). 467: 1387، (جعفریان

که همگی در محدوده نطنز  14اصفهان تا ري و فواصل آنها، از منازل طرق، اصفاهه، دکان، و باد نام برده
نکه از منازل اصفهان تا در کتاب مسالک الممالک ضمن آ خردادبه ابن). 223: 1371(ابن رسته، د قرار دارن

، به منازل انبارز، اضعافه، باد ـ که در محدوده نطنز قرار دارند نیز اشاره کرده است برده نامري 
همان طرق در متن ابن  خردادبه ابنشایان ذکر است که منزل انبارز در متن  ).43: 1371، خردادبه ابن(

هر دو در فاصله  چراکهموازات طرق بوده باشد؛  انبارز منزلگاه دیگري به رسد یمرسته است و به نظر 
 30رباط سنگی نطنز تقریباً در فاصله  ؛ همچنیناند داشتهمنزل دوم قرار کیلومتر)  30(پنج فرسخی 
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به اینکه این رباط از دورة ساسانی تا  با توجهکیلومتري رباط سلطان و مجاورت طرق امروزي قرار دارد. 
گزینه براي تطابق با مکان انبارز  نیتر مناسب)، 117: 1370، (سیروه عصر سلجوقی مورد استفاده بود

اطراف  يها کوهستاناست. این مسیر در دوره ساسانی ماهیت نظامی داشته و با استحکامات دفاعی 
ق منازل شاهراه ه.در قرن چهارم ). 81: 1387، (کریمیان و احمدياصفهان رابطه تنگاتنگی داشته است 

در منابع  ادشدهینام دیگري ذکر شده که این اسامی به نوعی قابل تطبیق با منازل اصفهان ـ ري با 
هاي عبوري منطقه اشاره مستقیمی نشده است  هجري به راه 6و  5. در منابع قرن باشند یمقرن سوم 

ولی با توجه به وجود آثار سلجوقی در رباط سنگی، رباط سلطان کماکان مسیر اصفهان به کاشان از 
 نیالد شرفبه ساخت رباط بزرگ در قهرود توسط  با توجههاي اصلی بوده است.  نطنز یکی از راهطریق 

، مسیر اصفهان به کاشان و نواحی )68: 1364، (منشی کرمانی ابوطاهر قمی وزیر سلطان سنجر سلجوقی
یق ن از طرکاشابه شمالی در دوره سلجوقی شاخه دیگري نیز داشته است و آن همان مسیر اصفهان 

که در نزهه القلوب حمداهللا مستوفی  گونه همان(دوره ایلخانی) در قرن هشتم مورچه خورت بوده است. 
من کاشان الی اصفهان: از کاشان تا دیه «... است:  کرده ینمشاهراه ري به اصفهان از نطنز عبور  آمده

و ازو تا دیه  قهرود هشت فرسنگ ازو تادیه واسط شش فرسنگ و ازو تا مورچه خورد شش فرسنگ
عینی هشت فرسنگ و به راه میانی از اواسط تا سین دوازده فرسنگ اما آبادانی نیست و از سین تا شهر 

در دوره صفوي نطنز در مسیر یکی از ). 184: 1381، (مستوفی» اصفهان چهار فرسنگ جمله باشد...
و اصفهان را به دیگر نقاط ) 4: 1383، (الکهارتپایتخت بود  هاي ارتباطی به سوي شاهراه نیتر بزرگ

در  ژهیو به عباس شاهتجارت و بازرگانی در عهد  که یآنجائاز ). 10: 1370، (سیرو ساخت یمکشور مرتبط 
هاي تجاري متعددي از کشورها و  ، گسترش چشمگیري پیدا کرد و کاروان(پایتخت صفویان)اصفهان 

، (نراقی  گذشت یماز این شاهراه ارتباطی  شدند که مسیر آنها مناطق مختلف ایران راهی اصفهان می
مشهد مقدس و آرامگاه شیخ صفی،  ژهیو به. از طرفی، به دلیل توجه مردم به اماکن زیارتی )6: 1352

براي  عباس شاه یلشکرکشمسیر  ).77: 1363، (فیگورواعبور و مرور مردم همواره از این مسیر بسیار بود 
منازلی بود که  و نطنز جزء) 118: 1387، اطلس تاریخ ایرانه بوده (جنگ با عثمانیان نیز از این شاهرا

به قصد قزوین و دیگر شهرها از جمله مشهد و مازندران از آن  دائماًخود  و خدم  حشمبا  عباس شاه
، دوره آید برمیاز گزارش سیاحان و جهانگردان  آن چنانکه ).921: 1383، (قاضی احمد قمی کرد یمعبور 

. رفتیپذ یمنواحی شمالی کشور از طریق از دو شاهراه اصلی صورت  صفهان و کاشان بهصفوي مسیر ا
مادرشاه، مورچه خورت، سه، ونداده، چقاده و  که به ترتیب از کاروانسراهاي گز،یکی شاهراهی بود 

 ر داشتنو به خاط )60: 1348 ؛ کاري، 88: 1336 ؛ تارونیه، 92: 1373(شاردن،  کرد یمقهرود و گبرآباد گذر 
 ،دبود ؛ 642: 0931 ،اوفالوید( تسا هتفرگ استفاده قرار می مناسب بیشتر در فصل تابستان مورد يوهوا آب

 هلاوالد ورتپ .51تشذگ یم دابآدیزوبا ،دابآدلاخ ،رفخ ،قرط ،نهدرس ریسم زا یناتسمز هداج ؛)92: 4831
 دیامن یم یفرعم راز کشخ اًضعب و ینالوط ار نآ ،زنطن هدودحم ات ناهفصا نیب لزانم فیصوت نمض
 رد و ،هدرک رذگ هواس و مق ،ناشاک ياهرهش زا لوا سابع هاش دهع رد اورئوگیف .)128: 1348 ،هلاوالد(
 1363 ،اورئوگیف( تسا هدرب مان )دابآ جات نامه( دابآ رجات ترامع و ارسناوراک زا ناشاک و زنطن ات هار لزانم
 ....میدیسر )زنطن( نطن هب بش ...« :تسا هتشون هدرکرفس زنطن هب لوا سابع هاش هرود رد ترادوتسا .)234:

به این  با توجه                .)67: 1339 ،ترادوتسا( »میدیسر دوب هپت هلق رد ییارسناوراک هک )نهدرَس( نهدرس هب سپس
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 ها و ایجاد هرفاه و امنیت جاد نیتأمدوره صفوي و موجب آن تجارت و بازرگانی در  سترش چشمگیرگ
نطنز که در شهر ي صفوي در خصوص کاروانسراشاردن  ).106:1343(باستانی پاریزي،  کاروانسراها شد

فرود و مردم نطنز و سوداگران نطنز در آن کاروانسرا «...  مسیر راه تجاري قرار داشته چنین نگاشته است:
آید  بزرگ ساخته است و آنچه کاروانسرا فرود می عباس شاهدر زمان  یچ قهوه لیاسماع ریمن کاروانسرا را و آ یندآ می

: 1372/5شاردن،( »آیند. بار ایشان مویز خشک و سنجد خشک و کرباس و مثقانی (متقال) نطنز نطنز فرود می سوداگران
 ،495.(                                      

 
 دگان)کتیبه سنگی کاروانسراي کوهاب (تصویر و طرح از نگارن .2شکل 

Fig. 2: Stone inscription of Koohab Caravanserai (image and design by the authors) 
 هاي قسمتکتیبه وجود دارد که موجود است که در سه طرف باالي سر در تزئیناتی با سنگ مرمر 

 چنین نوشته شده است: از آن  مانده یباق
 ادر خان. بنده درگاه شاهی ابولمعالی الشهیر به آقا میر ابنالصفوي الحسینی به عباس شاهوسلم ابو مظفر «... 

یافت و به اتمام رسانید و  هجري 1029اسداهللا ابن علی الحسینی النطنزي توفیق ساختن این بقعه خیر به تاریخ 
 ...»بانی الملک امیرکه ثواب آن به روزگار فرخنده آثار عالی حضرت شاهی و اهتمام این بنده درگاه عالء به

  ).2(شکل
هیئت همراهش با عبور از و با  آدام اولئاریوس جهانگرد آلمانی در زمان شاه صفی به ایران سفرکرده

ه شهر کوچک ب: «... درسن می اصفهان به ه.ق1047تاریخ سلطانیه، قزوین، ساوه، قم و کاشان در  شهرهاي
 خوب آب وجود سبب به منطقه اینت گزیدیم بزرگی نرسیده به شهر اقام کاروانسراي در رسیدیم و ولی زیباي نطنز

 از یکی لۀق فراز بر که داشت قرار تیز اي قله با بلند کوه دو راست سمت در روبرو .انگور بسیاراست درختان و میوه داراي
از  دیخوان یمنچه را که در زیر آ نرفتیم باال کوه از بودیم، وکوفته خسته چونشد  با رأس صاف و مسطح دیده می برجی آنها

نوکتیزي قرار  مقابل شهر کوچک و زیباي نطنز کوه سنگی«کنم:  ام و بازگو می دفتر خاطرات روزانه ماندلسلو بیرون آورده
آنجا چیز مهمی ببینم،  در که تصور این با نوکرانم از نفر دو با من شد، می دیده برجی آنها از یکیلۀ ق فراز بر چون .دارد

برجی  )منظور کاروانسراي یاد شده است، (براي قلعه عباس شاه«ج بر یک جز چیزي من ،یمباوجود خطر از کوه باال رفت
  .شده بود ساخته در آنجا ندیدم که با خشت پخته» )هنوز برپاست برپا کرد (این برج
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 کوهاب کاروانسراي .1 ترسیمی شماتیک از فضاهاي مورد اشاره سفرنامه آدام اولئاریوس در خصوص نطنز:. 3شکل 

 (طرح از نگارندگان) قصبه محدوده. 4باغات  .3گنبدباز .2
Fig. 3: Schematic drawing of the spaces mentioned in Adam Olearius's travelogue about Natanz: 

1.Kohab Caravanserai 2.Gonbadbaz 3.Gardens 4.Qasabeh area (design by the authors) 
توانست از و انسان می بود پوشانده رنگ یآب کاشی را آن سقف و شده مدور باال در که بود گوش هشت برج پائین قسمت

زیادي در و پنجره از بیرون،  داشتن تعداد سبب به و بود قطر قدم هشت داراي پائین قسمت در برج این .آن باال رود
 هیچ از ،شناختم که من آنها را نمی تداش وجود درخت نوع چند ساختمان این از غیر کوه فراز بر ،شد درون آن دیده می

 العبور صعباین کوه سنگی دو تا دور صاف و  باالي به پائین از نپخته خشت حمل براي که زحمتی جز نکردم تعجب چیز
و از محلی دیگر که آنجا نیز خالی از خطر نبود پائین  کردم صرف رفتن باال براي فقط ساعت سه من .متحمل شده بودند

ردوالماز از مسیونرهاي ژزوئیت که در پایان پادشاهی شاه پ ).3(شکل )535: 1369 ،اریوس(اولئ» آمدم
از این مسیر عبور کرده منازل این مسیر و آمده  ایران حسین به سلیمان و آغاز سلطنت شاه سلطان

صفهان از در دوره قاجار مسافران تهران به ا). 78: 1370 ،(پردوالماز16نطنز را توصیف نموده است جمله من
و دیگري از طریق ، یکی اصفهان به کاشان از طریق مورچه خورت و قهرود اند کرده یمدو مسیر عبور 

که معموالً در آن موقع ( هاي مرتفع و کوه نهاي فراوا نطنز. جاده دوم عموماً راه زمستانه بود و به دلیل پیچ
برخی از مسافران این دوره حد  ).29: 1384 ،(دوبدکردند  مسافران از آن حذر می )سال پوشیده از برف است

هاي از این مسیر عبور کرده آنگاه به جاي ادامه مسیر دوره  فاصل کاشان تا رباط سنگی از قسمت
کج کرده و از آن  خورت مورچهبه سوي  آباد نظامصفوي راه خود را از طریق دهکده طرق و اقامتگاه 

دو راه «... مادام دیوالفوا در این خصوص آورده است:  )489: 1378، (دالمانی کردند یممسیر استفاده 
. در این رود یم(نطنز) یکی راه زمستانی که از صحرا به نطین  کند یمکاروانی کاشان را به عراق متصل 

محل مسجدي است که سابقاً پوششی از کاشی بسیار زیبا با تاللوء فلزي داشته است. دیگر راه 
گذرد و ما آن را  قابل عبور نیست و به طور مارپیچ از دامنه کوهسار میتابستانی که در فصل باران 

از کاشان به اصفهان از دوسه راه عبور و مرور «...   آورده است: الدوله فیس ).227: 1390، (دیوالفوا» کردیم اختیار
ها را روي هم  ، خانه17داست راه قهرو تعارف مشهور آنجا که معبر قوافلم ، یک راه از نطنز و جوشقان و راهشود یم

 و هینبا زا ییاه او طرح )356: 1364ر، (محمدمیرزاقاجا »سازند هوایش سرد است و یکی از دهات بلوك نطنز است می
 بوسحم اهانب نیا تمرم و يزاسزاب رد هدافتسا لباق عبانم زا هزورما هک )4لکش( هداد هئارا زنطن نکاما
                                                                            .)5لکش( دندرگ یبایزاب یطابترا ياهریسم نیا ات هدش شالت ود هرامش لکش رد .دنوش یم
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 )356: 1364، (محمدمیرزاقاجار الدوله فیسطرحی از مسجد جامع نطنز در سفرنامه  .4شکل

Fig. 4: A plan of the Natanz Grand Mosque in the travelogue of Saif al-Dawlah (Mohammad 
Mirzaqajar, 1985: 356) 

 
 به مندرجات تاریخی (نگارندگان) اتکابازیابی راه ارتباطی اصفهان ـ ري ادوار اسالمی با . 5شکل

Fig. 5: Recovery of Isfahan-Rey communication path of Islamic periods by relying on historical 
contents (authors) 

 دفاعی  تأسیسات. 2-3
هاي بلند  هاي وسیع و کوه نطنز به جهت برخورداري از جغرافیاي طبیعی منحصر به فرد، همانند دشت

، مورد توجه بوده نمود یمکه در طول حیات شهر به عنوان عامل دفاعی اصلی آن عمل (نظیر کوه کرکس) 
. اصطخري )129: 1361، (مقدسیرده است هاي کویر لوت شم مقدسی کوه کرکس را بلندترین کوهاست. 

هاي کرکس کوه  پناهگاه راهزنان بوده، و در یکی از دره 18کرکس کوه و سیاه کوه «...آورده است: 
، (اصطخري» ها بیرون آمده است چشمه آبی موسوم به آب بنده است که از شکاف سنگی در میان صخره

ی مرتفع به حدود شهر نطنز که با هیچ کوه مستوفی همچنین کرکس را کوه حمداهللا ).215: 1371
دورش ده فرسنگ است. کوهی سخت بلند است، و از بلندي،  «...پیوسته نیست دانسته و نوشته است

 19فیگوئروا ).314: 1381 ،(مستوفی» ؛ و بدین دلیل به این نام مشهور استرسد ینمکرکس به فرازش 
 يها کوهاى عظیم و از شرق و شمال به  خرهجنوب به ص از مغرب و شهر نطنز«...آورده است: 

اطراف نطنز بسیار  يها کوه کوهسار است، محصور در طرف هر شهر از ،گردد محدود مى يتر کوچک
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). 282: 3631ا، فیگرو(» گیرند از یکدیگر فاصله مى است، جز آنکه در برخى نواحى العبور صعبخشن و 
 عباس شاهصفوي محل تمرینات نظامی ارتش  ورهدر د اطراف کوه کرکس تا شهر اردستان يها دشت

ر، (فلودر دست قورچی شمشیر قرار گیرد  موقعیت نظامی نطنز موجب شد تا حکومت شهرو این  بود
، به روزگار ساسانیان گروهی از اولین آید برمی شناسانه باستانکه از شواهد  گونه آن ).133: 1387

قلعه «به نام  اکنون همکه بقایاي آنها  اند دهیگرداحداث دفاعی شهر نطنز بر روي کوه کرکس  تأسیسات
 در محله افوشته 12»قلعه باغباد«دوره ساسانی دفاعی  تأسیسات. از دیگر شود یمشناخته  02»وشاق
الحسینی مشهور به سید   حسن  سیددر دوره تیموري توسط  )6(شکل که بر اساس وقفنامه موجود است
احداث نمود از براي یوم الینفع مال ... « شی از این وقف نامه آمده است:وقف گردیده بود. در بخ واقف

موضعی  و البنون از خالص مال خود بر اعالی کوهی که مشرفست بر افوشته، واقع است میان افوشته و
 مجموعه ناصري در .ه.ق) 58واقف  دحسنیس(وقفنامه » که نام وشوشاد است و آن محل حکم موات است

اتفاق افتاده باالي تپه گنبدي  اي دارد که در محله باغباد واقع است در روي تپه بزرگی آثار قدیم قلعه از ...«است:  آمده
قلعه را در اواخر دولت خاقان مغفور نوراهللا  ..جنت مکان سیدي است جلیل القدر دحسنیساست محل مدفن مرحوم 

                                                                                  ).639: 1294، (اصفهانی» مرقده خراب کردند

 ه.ق) 85الحسینی (نسخه اصلی وقفنامه،  دحسنیسوقفنامه از  بخشی. 6شکل
Fig. 6: Part of the endowment letter of Seyyed Hassan Al-Husseini (Original version,  704 AD) 

 )يسالطین صفوم حر(م حرغ باس جهت محافظت از عباه یر شاوزلی لمعاابوامیرتوسط  »قلعه کوهاب«
از  شده ساختهاي  قلعه «...دفاعی نطنز چنین آمده است:  تأسیساتو در مجموعه ناصري از  شده ساخته

شماره چهار  شکل). 644: 1373، (اصفهانی »کوه آب که حال مخروبه شده بناهاي صفویه شهره به قلعه
                                     .)7لکش( دهد اعی شهر را نشان میبازیابی استحکامات دف

 
 . موقعیت قرارگیري استحکامات دفاعی شهر نطنز (طرح از نگارندگان)7کلش

Fig. 7: Location of Natanz city fortifications (design by the authors) 
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 تحوالت تاریخی شهر نطنز . 3
 تاعلاطم نینچمه ،دنا هدرکن خیرات زا شیپ نارود رد زنطن رهش هب يا منابع تاریخی اشاره

 رد ،دوجو نیا اب .تسا هدیسرن ماجنا هب زنطن ناتسرهش ییایفارغج ورملق رد یمجسنم هناسانش ناتساب
 هرامش لکش رد هک هنوگ نآ .دنا هدیدرگ شواک یخرب و ییاسانش یناتساب هطوحم تشه ناتسرهش نیا

 ؛دراد رارق یخیرات زا شیپ ياه هطوحم نیا اب )برغ( طبترم الًماک یتیعقوم رد زنطن رهش ،تسا مولعم 8
 هعسوت ،هتفرگ لکش یخیرات زا شیپ یهاگرارقتسا يایاقب يور رب رهش نیا هک تفریذپ ناوت یم نیاربانب
                                   .تسا هتشگ لوحتم و هتفای

 
 )نگارندگانز تاریخ شهرستان نطنز (پیش ا هاي محوطهجانمایی . 8شکل 

Fig. 8: Location of prehistoric sites in Natanz City (Authors) 
به شواهد  اتکابه دلیل فقدان اطالعات مکتوب مرتبط با ادوار هخامنشی تا ساسانی ناحیه نطنز تنها با 

در  یچهارطاقایاي معماري اظهار نظر نمود. وجود بق ها دورهدر خصوص این  توان می شناسانه باستان
آن است که به احتمال بسیار نطنز  دیمؤ 22و بقایاي دژي از عهد ساسانی در محله افوشته محله قصبه

ماکسیم سیرو در خصوص نطنز دوره  ).9(شکل  23در دوره ساسانیان به عنوان یک شهر فعال بوده است
 1370، (سیرو» است داشته رونقی نساسانیا زمان در که کوچک شهر این«...  ساسانی نوشته است:

شایان ذکر است که مستوفی در منطقه نطنز از شهري به نام نمیسور نام برده که به اعتقاد او به  ).117:
نمیسور را جمشید پیشدادي ساخت و در آن جهت خود قصري عالی «... امر جمشید ساخته شده بود: 

ب در او آتشخانه ساخت. نمیسور از اقلیم چهارم کرده بود که آثاري از آن هنوز باقی است و گشتاس
نمیسور قبل از نطنز فعلی تنها شهر این منطقه بوده  که یآنجائاز ). 151: 1381، (مستوفی» است...

: دیگو یمآندره گدار در این خصوص  نطنز همان آتشکده مورد اشاره مستوفی است. یچهارطاقمحتمالً 
ه و دژ ساسانی اگر نگوییم که نطنز در عصر ساسانیان اقامتگاه معمول امرا و حکّام با تکیه بر وجود بقایاي آتشکد«... 

شهرهاي حاشیه کویر بوده، دست کم یکی از ییالقات آنها بوده است. جاي تردید نیست که نطنز براي شهرهاي سوزان 
ران براي تهران عصر حاضر بوده این منطقه یا براي یکی از آنها در حکم شهر همدان براي پادشاهان هخامنشی و یا شمی

ها و  گویش مردم نطنز، محله یابی شهیرنکته حائز توجه دیگر آنکه، بر اساس  ).244: 1388، (گدار »است
 ندیگو یممعروف است سخن (گاهی به زبان راسا یا راسه)  24روستاهاي این منطقه که به زبان راجی

 ).11: 1387، (دهقانیان
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 )نگارندگانطرح از (در دوره ساسانی  نطنزشهر  عیتجانمایی موق. 9 کلش

Fig. 9: Location of the city of Natanr in the Sassanid period (design by the authors) 
دفاعی، محل امنی براي  يها قلعهعباسیان نطنز به لحاظ داشتن موقعیت کوهستانی و وجود  ةدور در

وشاق اقامت   ؛ و گروهی از اسماعیلیه نیز در درون قلعه)14: 1373 ،(امامت کاشانی بود فراریان سیاسی
والیت مستقل در اختیار امیران نطنز به عنوان یک در قرن چهارم هجري  ).67: 1357 ،(عتبیداشتند 

). 706:  1363ابن خلدون، (متعددي بر سر دستیابی به قدرت رخ داد  هاي بویی قرار گرفت و در آن جنگ
 زا ار زنطن ،هیوب حکمرانی آل خصوص تقسیم والیات تحت ضمن توضیح در هجرىم در قرن ده قزوینى

 .)43 /1: 4831 ،يرفعج ؛ 811: 8631 ،ینیوزق( تسا هدرمشرب هیوب رصنوبا هلودلادیؤم ینارمکح تحت قطانم
 یملید دجسم اب قیبطت لباق ق.ه 983 لاس نآ تخاس خیرات هک زنطن عماج دجسم یبونج ناویا هبیتک
 )132: 7631 ،یناچوق( تسا رهش نیا رد هیوب لآ ینارمع تامادقا رب ینبم دهاش نیرتهب تسا نیئان
                                 ).10(شکل    

 
 نگارندگان). طرح تزئینات کتیبه ایوان دیلمی مسجد جامع نطنز (طرح از  10شکل

Fig. 10: Inscription design of Deilami porch of Natanz Grand Mosque (design by authors) 
 ۀلیوس بههجري، شهر نطنز  ، در قرون پنجم و ششمدهند یم  منابع تاریخی گزارش آن چنانکه
خزائن  يآور جمعسلجوقیان قلعه وشاق را عمارت حکومتی و محل ؛ شد یممحلی اداره  حکمرانان

 لتق هطساو هب هک ییاه متعاقب نابسامانی ).67: 1357(عتبی ه قرار داده بودند ملکشا خانه گنجو  25دولتی
 نایلیعامسا زا يدادعت حابص نسح روتسد هب ،دمآ دوجو هب نایقوجلس هاگتسد رد کلملا ماظن هجاوخ
 رد دوجوم ياه جنگ و هدز اج هاشکلم ياهورین ياجب ار دوخ ،هدناسر زنطن رد 62قاشوِ هعلق هب ار دوخ
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 اب ،نانمس هوکهایس اب هلباقم رد هعلق زارف رب شتآ نتخورفارب اب نامز نآ زا .27دندرک فرصت ار نآ
آندره گدار در خصوص آثار این دوره بیان نموده                .)294: 1383 ،یقارن( دندومنیم رارقرب طابترا رگیدکی

 است: 
 ترکیب اثر شاخص این دوره محراب بسیار زیباي مسجد کوچه میر است که متعلق به عصر سلجوقی است«... 

اي  هاي عصر سلجوقی و مغول است: دو طاقچه مطبق به همراه کتیبه کلی این محراب مشابه اکثر محراب
این تفاوت که کمی از  با است شبیه سلجوقی و مغول دوره دو کارهاي به نیز آن اسلیمی تزیینات آنها گرداگرد

وسیع و پهن عصر مغول کمی فاصله  يبر گچدیگر از  عبارت تر است، به تر و خشک عصر مغول ظریف بري گچ
است تا محراب  تر نزدیکشده  و به محراب مقبره پیر حمزه ابرقو که در قرن ششم هجري ساخته است گرفته

نی حاشیه محراب نیز با اشکال هندسی خود تزیی نوارهاياصفهان و محراب ایوان مزار پیر بکران  مسجد جمعه
 به بیشتر سلجوقی است تا مغولی؛ بنابراین موقتاً و با احتمال قریب بري گچشبیه است تا  یزن قلم که بیشتر به

 ). 11) (شکل 1388، (گدار »شاهکار هنري را متعلق به عصر سلجوقی بدانیم توان این یقین، می
هاي بنا مجزا بوده  مسجد جامع نطنز که در گذشته از سایر قسمت همچنین گدار اعتقاد دارد شبستان

 )(همان صر سلجوقی استاست، متعلق به ع

 
 (نگارندگان)مسجد کوچه میر  بري گچمحراب .  11شکل

Fig. 11: PlasterTori altar of Mir Alley Mosque (Authors) 
ناشی از تاخت و تازهاي  يها یخرابکوهستانی خود از  در دوران ایلخانان شهر نطنز به جهت موقعیت
دینی خود  هاي فعالیتی این شهر را مکان امنی براي مغوالن محفوظ ماند و تعدادي از عالمان دین

با و  )17: 1325 ،؛ کاشانی نطنزي 428: 1366 ،(جامی یافته و با شاگردان خود به نطنز مهاجرت نمودند
ایجاد نمود ماستري نایب سعدالدین ساوجی وزیر اولجایتو شیخ عبدالصمد خانقاهی  نیالد نیزحمایت 

 1387 ،(بلربعد بناي مسجد را نیز به آن اضافه کردند  يها سالدر ؛ 28و شاگردان بسیاري پرورش داد
در مدخل مشترك مسجد و مقبره شیخ عبدالصمد کتیبه آجري آن بخط ثلث برجسته بر متن .)31:

 اي چنین نوشته شده است: هاي فیروزه کاشی
لصاحب المعظم وزیر ممالک العالم مشید الرحمن الرحیم. امر بعماره هذه البقعه المیمونه المبارکه ا اهللا بسم... « 

مبانی الخیرات المتوسل الی اهللا بانواع القربات اضعف عباداهللا المتفقر الی رحمته و رضوانه خواجه زین الدنیا و 
الدین شرف االسالم و المسلمین خلیفه بن الحسین بن علی الماستري تقبل اهللا خیراته و افاض السعاده و الرحمه 

ی اسالفه و ذریاته ثم وقفها خانقاها علی الفقرا الصوفیه تقربا الی اهللا القدیم و تبرعا لوجه الکریم و المغفره عل
 .)12(شکل » محمد بن علی النطنزي فی سنه خمس و عشرین و سبعمائه نیالد شمسبمساعی 
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 )Blair,389:1986، (نگارندگان شیخ عبدالصمدمسجد جامع و مقبره مجموعه  جريآ. کتیبه  12شکل

Fig. 12: Brick inscription of the complex of the Grand Mosque and the tomb of Sheikh Abdul 
Samad (Writers, Blair, 389: 1986) 

هجري  707شود که متعلق به  امضاي حسن بن علی بن بابویه دیده می ها يکار یکاشبر روي یکسري 
 ).13(شکل (Blair,389:1986)شود  گهداري میاست و اکنون در موزه آلبرت و متروپولیتن ن

 )Blair,389:1986، مقبره مجموعه شیخ عبدالصمد، در دوره ایلخانی (نگارندگان و تزئینات. کتیبه  13شکل
Fig. 13: Inscriptions and decorations of the tomb of Sheikh Abdul Samad, in the patriarchal period 

(Writers, Blair, 389: 1986) 
محمد  نیالد رکناردستان و ز َفرقند هم تابع نطنز بوده است زیرا در وقف نامه سید  در دوره ایلخانی

 تموقوفا رقبات بخش در ه.ق748الدین محمد بن نظام حسینی مورخ شوال  فرزند قوام 29قاضی یزدي
المبنی فی محروسه  و منها الرباط... «شده است؛ در مورد کاروانسراي اردستان  بدین موضوع تصریح

 قریه فی المبنی الرباط... « زفرقند کاروانسراي مورد در، و »و هی محدوده منجمله ضیاع نطنز اردستان
 30 »عند العوام بجو گند و هی من جمله ضیاع نطنز، الواقع ذالک الرباط فی الممر العامر المشته زبرقند
سلطان ابویزید از طرف سلطان  876در سال  ردوران فترت بین مغول و تیمودر  ).394:1375(افشار، 

بعدها که ابویزید  .)1/582: 1372 سمرقندي،( گشت نطنزحاکم عهد شاه شجاع  پسر و ولی نیالعابد نیز
در نطنز  یرا پذیرفت، با امیر مظفر کاشی هم داستان شده و جنگ) نیالعابد نیز(رقیب متابعت شاه یحیی 

در دوران حکومت خاندان  ).3/317: 1380 ،ریخواندم( لرستان گریختبه  خورده شکستابویزید  ؛روي داد
تحت سیطره خود درخواست مال نمود از جمله صد ر بوداق فرزند جهانشاه از شهرهاي پیقراقویونلو 

 شاه قلىحسنعلی فرزند جهانشاه  در زمان حکومت ).1/584: 1384 ،(روملو 31تومن بر نطنز حواله نمود
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شاه حاجی بیگ و اصفهان  به هر شهري را به امیري نامزد کرد بدین تفصیل: قم... : «گردیدنطنز حاکم 
و جربادقان به شاه  حسن و نطنز به دینی بیگ که از براي پسر محمدي ضبط نماید و قزوین به حاجی

الحسینی مشهور  دحسنیسعارف بزرگی به نام نیز در این دوره  )2/678: 1384 روملو،( »قلی مقرر ساخت
آثار این مجموعه  نیتر مهماز  ،اي در محله افوشته ایجاد نمود سید واقف در شهر نطنز مجموعهبه 

 کانونکه  استه سید واقف بقعقلعه باغباد و  حمام،، خانه سورگاه، شربت خانه، مسجد جامعخانقاه، 
هاي  لنديب طتوسب که از سوي شمال و جنوداده اجتماعی را تشکیل ـ  و تبادالت فرهنگی وآمدها رفت

ذمته و : «چنین نوشته است 32واقع در حمام معرق يکار یکاشبقایاي کتیبه  .اند منفرد محاط شده
حسینی لا نحس نب نحسی ناسمعیل ب،  876 فی، شیرازيلمحمد ا نب نعابدیلعبد االقل زیر الکتابته ا
شیرازي از  نیبدالعا نیز طکتیبه به خ نای ).14(شکل »کاشی تراش یزدي عمل غیاث، هل کان اهللا

 شده انجامبنا به دست غیاث کاشی تراش یزدي  يکار یکاشبوده و خطاطان معروف عصر گورکانی 
 به احتمالموجود  يها يکار یکاش قبر طبو سید واقف مندرج  فرزندزادهدر کتیبه نام اسماعیل  .است

 .است )ه.ق 876( سال پایان بنا

 
 (نگارندگان) تیموري ةدر دور فوشتهشربتخانه واقع در حمام ا. کتیبه  14شکل

Fig. 14: Inscription of the pantry located in the bath of Afoshteh in the Timurid period (authors) 
به صورت والیت مستقلی درآمد صفویه نطنز بیش از هر زمان دیگري مورد توجه قرار گرفت و  ةدر دور

زمان شاه اسماعیل اول شخصی با نام ولی بیک  شدند. در می که حکام آن مستقیماً از پایتخت تعیین
امامزاده شاه سلطان حسین از آثار  ةمقبر )،65: 1383 ،(قمی تکلو از دربار براي حکومت نطنز فرستاده شد

اول، حکومت نطنز به قورچی  طهماسب شاهاسماعیل است. در زمان  عصر شاهبرجاي مانده از نطنز 
پس از انتخاب شاهوردي بیگ به این سمت ). 165: تا یب ،(والهیفه واگذار شد شمشیر، شاهوردي بیگ خل

از طرف سلطان .ق) ه( 985و آمدن او به نطنز منصب خالفت که قبالً به پدرش تعلق داشت، در سال 
در این  ).162: 1382 ،(اسکندربیک ترکمانمحمد به او داده شد و او به شاهوردي بیگ خلیفه مشهور شد 

از مستوفیان دربار که در ، بزرگان بسیاري از نطنز به دربار راه یافتند چون خواجه قاسم نطنزيزمان 
 منصوب گشتوزارت قورچى  نطنزي به یابوعل ریامو  )219: 1383 ،(قزوینی ادشدهیتاریخ از خدمات او 

زیرا ، اشتد يا آشفتهاوضاع  عباس شاهنخستین روي کار آمدن  يها سالنطنز در  ).219ـ325همان، (
ها را با خود به نطنز آورده تا در موقع لزوم  نفر از قزلباش 3000شاهوردي بیگ در زمان محمد سلطان 

از آنها در مقابل حمالت دشمن استفاده شود. آنها در مدت یک سال ویرانی بسیاري به بار آوردند به 
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شاهوردي  عباس شاه کوچ کردند.اي که قحطی تمام شهر را فرا گرفت و مردم بسیاري از این شهر  گونه
ها  را به همراه سپاهیانش به هرات فرستاد و حکومت هرات و والیات اطراف آنجا را به وي داد و قزلباش

پس از انتقال پایتخت صفویان به ).200: 1373 ،(افوشته نطنزي نیز به همراه او از نطنز خارج شدند
ي آنجا  را از دربار براي اداره یو حاکمان 33رار گرفتق عباس شاهي  اصفهان، نطنز نیز جزء امالك خاصه

 )742: 1373 ،(شاردن به شکار در عباس شاهعالقه در نطنز و  آباد عباسو  آباد تاجدو کاخ احداث فرستاد. 
قرار بگیرد و در  عباس شاهي  مورد عالقه وتقریباً به صورت پایتخت تابستانی  34این شهر موجب شد

اگر  عباس شاهدر زمان  .ثار معماري فراوانی را در نقاط مختلف شهر صادر کندنتیجه دستور ساخت آ
این در مسجد جامع نطنز  عباس شاه فرمان؛ 35گردید شد از مالیات معاف می می کسی در نطنز شیعه

 مطلب آمده است
ه باشد یا مردم در میان شیعیان بود الکاء مذکور به حقیقت، اگر سنی دانیسف شیرو  کدخدایان و کالنتر«....

و دانسته نمایند  عمل دفاتر در عظام مستوفیانشود  نمی تخفیف داده محال آن سنی باشند، به ایشان محلی از
در آخرت در خدمت  باشند، در دنیا از ایشان بازخواست خواهد شد و باشند که اگر پوشیده و پنهانی نموده

 فی تحریراً ...بود شرمنده خواهندوالسالم ه علیه الصالابیطالب  المتقین علی بن حضرت امیرالمؤمنین و امام
 ).15) (شکل 1379،جعفریان( ...»ه.ق1024 شعبان

 
 (نگارندگان) صفوي در مسجد جامع نطنز  عباس شاهفرمان . کتیبه  15شکل

Fig. 15: Inscription of Shah Abbas Safavid decree in Natanz Grand Mosque (authors) 
 دوم، همه امور مملکت به دست محمدبیگ اعتمادالدوله و عباس شاهازین حکومت در دوران آغ

تصمیمات این  نیتر مهم از یکی .زیر نظر تعلیمات معنوي محمدتقی مجلسی افتاد روحانیت شیعه
داد تا  شاه گرفته شد که به اعتمادالدوله اختیار میسوي ، از ق.ه1066 حلقه، فرمانی بود که در سال

این فرمان نقطه عطفی در سرنوشت یهودیان  .)218: 1329قزوینی،( دارد وا به تغییر کیش یهودیان را
دین را بدادند  ۀی تهدید کارساز شد و براي زر، همبه اندک اصفهان در. بود کاشان ژهیو بهایران و 

اه سازي در اصفهان با موفقیت انجام شد، محمدبیگ به ش مسلمان آنکه از پس). 312/ 3: 1339،(لوي
یا مسلمان شوند یا از کشور خارج شوند و شاه  خواهم حکم کنم کلیه یهودیان کشور، مژده داد که می

  36.نیز تأکید کرد که در این کار ظلمی صورت نگیرد
  دهد: لطف ماجرا را چنین شرح می بابایی بن
خواست و خواسته خود را  آنها را کدخدایان سپهساالر به شهر نطنز که سه هزار یهودي داشت وارد شد و... «

مطرح کرد یهودیان نطنز در جواب  وطن کنند، مبنی بر اینکه یا مسلمان شوند یا بدون بردن ثروت و اموال ترك
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سپهساالر آنها را با خود به کاشان برد . کنیم گفتند که ما تابع یهودیان کاشان هستیم، هرچه آنها گفتند عمل می
کاشان را احضار کرد مال مردخاي و  اردو زد و رئیس و بزرگان جامعه یهوداو با لشکر بسیاري در کنار شهر 

 سپهساالر .طلب بخش کنند نزد شاه و محمدبیگ بفرستند و از آنها يا ندهینمایهودیان فرصت خواستند 
رسیدن به کاشان، همه را  محض به که دارم فرمان شاه از من بگذارید، کنار را ییجو بهانه گفت و نپذیرفت

 را العازار مال پس .کرد نخواهیم چنین کی چیه نشود، مسلمان ما پیشواي تا گفت مردخاي مال ،لمان کنممس
شماتت سپهساالر  دند و امر به گفتن شهادتین کردند اما او در نفی این عمل شروع به سخنرانی کرد و بهآور

و سپهساالر بگفتا  بزرگان متغیر شدند سپهساالر و وزیر و شیخ و محتسب و منشی و کالنتر و باره کیپرداخت که 
بر او تاختند و  اي از لوتیان را ستهد قورچیان، پس .اشکمش را چاك سازید، سرش چون گوي در میدان نوازید

فرمان قتل  چوب بسیار بر او زدند و چند بار از هوش رفت و هر بار از قبول سر باز زد پس چون آماده اجراي
به دیگر  یک نوبت به ند تا براي نجات جان خود، اسالم را بپذیرد پس از او، یکشدند، یهودیان از او خواست

یک  فرمان شاه به هرکدام به نوروز حاکم به فقرا لباس نو داد و بعد از یک ماه عید.... مالیان و بزرگان رسید
در  ر ظاهر مسلمان وهاي مختلف تقسیم شدند: یکی د از این تاریخ به بعد، یهودیان کاشان به گروه. تومان داد

 ها را باز اندک شنبه و عید روزهاي کسبه .باطن یهودي، جوانان در حال شادي و پیران در مراعات روز شنبه
 .)108: 1396، وادقانی (حیدري و فالحیان» ي کمی، مخفیانه به خواندن تورات مشغول بودند کردند و عده می

آمده است  و آغاز سلطنت شاه سلطان حسین به ایرانپایان پادشاهی شاه سلیمان در زمان ردوالماز پ
 در خانه زیادي تعدادتوانم بگویم که اینجا یک شهر است یا قصبه  می من... «نویسد:  در توصیف نطنز چنین می

آنجا به شگفتی برجی را که توسط  ساکنان... اند شده از یکدیگر جدا هایی باغچه با که شود می دیده کوه یک شیب
ماکسیم سیرو در خصوص نطنز  .)77: 1370 پردوالماز،» (دهند شده است نشان می قله کوه ساخته بر عباس شاه

 دوره صفوي نوشته است:
 نام به هست هم دیگري ساده مسجدها و تزییناتش شهرت یافته است  خاطر مناره دارد که به مسجدي«...  

وي خوشایند بوده و آنها را تشویق کرده که این محل که شکار خیز است براي حکمرانان صف میر کوچه مسجد
 تاریخ توان یم که کردند بنا کاروانسرا یک نیز اینجا در .از بین رفته بنا کنند فعالًشکارگاه که  ن حدود یکآ در
 ).117: 1370، (سیرو» هاي این نوع ساختمان است اول دانست و یکی از نمونه عباس شاه سلطنت آخر را آن

سرشناس دولت و یا شاهزادگان  نیمأمورهمچنان حاکم نطنز از پایتخت و از میان  روزگار قاجار به 
در همین . تا شروع انتخابات دوره دوم مجلس شوراي ملّی ادامه داشت؛ روندي که 37دیگرد یم تعیین

 مدرم لوما يرگتراغ هب لالقتسا هناهب هب هک ییاه گروه یدرپ یپتاخت و تازهاي  زمان به عللی همچون
 فالتخا و تقو يامعز یناوتان نینچمه )زنطن هب رل یلعبجر و  یشاک نیسح بیان هلمح دننامه( دنتخادرپیم
 هب ار هدوب رادروخرب لالقتسا زا شتایح لوط رد هک يرهش بلط تصرف نیدصرتم ،مدرم یگتسود
 ،هاش نیدلارصان دهع لاجر زا ،ناخ یلق نیسح ،عقاو رد .دندومن ناشاک همیمض و هدروآرد یشخب ناونع
 تسا هدرک یفرعم شخب نیمه ىزکرم ۀبصق زین و ناشاک ناتسرهش ىاه شخب زا ىکی ار زنطن
 زنطن رهش يراصنا نیدباعلا نیز خیش تمه اب و یسمش 6331 لاس رد .)205 /2: 6231 ،یفام هنطلسلا ماظن(
                           )1/44: 1397(اعظم واقفی،      دش یلقتسم ناتسرهش و دیدرگ ادج ناشاک زا

هاي آغازین قرن حاضر، سرآغاز تحوالتی است که تحت تأثیر تفکرات  استقرار حکومت پهلوي در سال
جانبه شهرها و جوامع شهري کشور را در  صورت همه پهلوي اول با رویکرد به توسعه برونزا، به خاص

 در تحوالت این کالبدي تأثیرات نیتر مهم .سازد اقتصادي، کالبدي و فرهنگی متأثر می ابعاد اجتماعی،
 همچنین ...ها، شهرداري، اداره پست و و مؤسسات جدید شهري نظیر بانک داث نهادهااح شهرها، عرصه
نظامی یکسره  تدریج تبع آن خیابان و میدان است که به و بهاتومبیل  ازجمله مدرنیسم مظاهر ورود

هاي تاریخی گویاي برکنار ماندن نطنز  بررسی زنند هاي متعارف گذشته را رقم می متفاوت از چارچوب
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هاي  در این شهر در سال شهرداري از تحوالت کالبدي ذکرشده در دوره پهلوي اول علیرغم تأسیس
 ئه ایجی در دوره پهلوي از نطنز گذشته و چنین نوشته است: .پایانی این دوره هستند

خستگی  و داشت می نگه يا خانه قهوه کنار هگاه رانندهگاز میان کاشان گذشتیم و به راه نطنز رفتیم «...  
گالبی حکیم (: گوید می که دارند مثلی ها ایرانیمشهور است  ست و گالبی آنا کوچکی آبادي نطنز .کردیم درمی

 آمده بودیم کیلومتر از تهران رانده و 300ز نطن تا پرخاصیت و غنی است يا وهیم نطنز گالبی )سرخانه است
 است و چطور ماشین بنزین وضع که پرسیدم راننده ازکیلومتر دیگر برویم تا به اصفهان برسیم  200بایست  می

جاده  و افتادیم راه از نطنز نبود يا يآباد و شهر اصفهان به نطنز راه سراو گفت که در نطنز بنزین خواهد گرفت 
 ).92:1383، ی(ئه ایج »گرفتیم سمت چپ را در پیش

 تحلیل و نتیجه .4
 روشن ساخت که موقعیت جغرافیاي و اقلیمی خاصیج آن در این نوشتار ارائه گردید العاتی که نتامط

 ته است. در شهرهاي ایرانی، احداثو استمرار حیات آن نقشی کلیدي داش شکل یابی درنطنز شهر 
ت اصلی در احداث و تضمین امنی يها ساختکی از زیر به عنوان ی استحکامات دفاعی و برج و بارو

کرکس و سیاه  يها کوهساکنان شهرها مورد توجه بوده است. اگرچه محصور بودن شهر نطنز در رشته 
 تأسیساتلیکن به روزگار ساسانیان یکی از  ساخت ینمکوه احداث این استحکامات را چندان ضروري 

وشاق  قلعه احداث گردید که در متون از آن به عنوانکرکس  يها کوه رشتهیکی از دفاعی بر روي 
اي که در دوران تاریخی به عنوان قلعه و محل خزائن حکومت مورد استفاده بوده  است. قلعه ادشدهی

در محله افوشته احداث گردید که تا عهد قاجار (قلعه باغباد) دیگر  يا قلعهزمان همچنین  نیدر ااست. 
قلعه دیگري به نام قلعه  عباس شاه، در دوره صفوي در نزدیکی باغ  عالوه بهمورد استفاده بود است. 

که از متون قرن  گونه آن                                                                              بوده است. ي صفو شاهم حرمحافظت از کوهاب ساخته شده که صرفاً جهت 
به روزگار  بود است. فهانمهم شاهراه ري ـ اص يها منزلگاهیکی از نطنز ، آید برمیسوم هجري 

مسیر اصفهان ـ کاشان از  ، بر نقش مواصالتیبا اهمیت یافتن اصفهان به عنوان پایتخت سلجوقیان،
با توجه به کمرنگ شدن توجه ایلخانان به شهر در دوره ایلخانی افزوده شد؛ اهمیتی که  طریق نطنز
اب مجدد اصفهان به عنوان پایتخت، مسیر و انتخدر دوره صفوي از دست رفت.  باًیتقر نطنزاصفهان راه 

 اتکازیادي را به این شهر جلب نمود. با و جهانگردان  یافت زائدالوصفاهمیتی از طریق نطنز ارتباطی 
و سابقه  شکل یابیزمان  توان میتردیدي  چیه یبمورد بحث  شناسانه باستانبه منابع تاریخی و شواهد 

آورده شد، در ادوار تاریخی شهر  آن چنانکهیان مرتبط ساخت. سکونت در شهر نطنز را به دوره ساسان
در این نوشتار، قرن  شده یمعرفبه شواهد معماري  اتکانطنز به عنوان یک والیت مستقل بوده لیکن با 

و احداث  ها) ها و خرابی شر یورش(به جهت محفوظ بودن نطنز از هشتم هجري که با مهاجرت عالمان دینی 
نخستین زمان رونق آن در دوران اسالمی به شمار  توان میبوده را  توأمماري در این آثار ارزشمند مع

مورد توجه خاص  مناسب يها شکارگاهخوش و  يوهوا آببه واسطه دوره صفوي نیز نطنز  آورد.
بناهاي  و مورد استفاده بودشاهان صفوي  دیگر عباس شاهپادشاهان بوده و به عنوان والیت خاصه 

با توجه به اینکه نطنز  قاجاردر دوران شاهان صفوي در این منطقه احداث گردید.  مرمتعددي به ا
                                                     .نیز کاسته شد و شهر در انزواي نسبی قرار گرفتآن شهر از اهمیت ضمیمه کاشان گردید 
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 نوشت یپ
. قسمت غربی و جنوبی استاي این شهرستان به نسبت پست و بلندي زمین متغیر . در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است هو1

). نواحی 2331:3/105، آرا رزمبخش کوهستانی و سردسیر است و قسمت شرقی و شمالی آن دشت شنزار است و هوائی معتدل دارد (
 شدند یمانه متحمل خسارات قابل توجهی و از این رهگذر سالی قرارگرفتهریگ روان  يها طوفانشمالی شرقی در مجاورت کویر و 

                                    ). 214: 1372 ،(بیات
قریه و دو نوع  55و داراي  قرارگرفتهآران و بیدگل و کاشان از شمال، اصفهان از جنوب  يها شهرستان. این شهرستان بین 2

، پایگاه دفاعی مناسبی براي این شهر بوده )8: 1386ر، (هنرف متر 3350رتفاع به ا کرکس يها کوه رشته. وجود استمختلف  يوهوا آب
به روزگار سلجوقیان و صفویه یکی از دو راه اصلی مهم  ویژه بهنطنز در ادوار مختلف و  منابع تاریخی اشاره دارند آن چنانکهاست. 

اند:  صفهان خواندهنواحی یا توابع اکوچکی از   شهر یعنی» بلیده«یاقوت نطنز را  ).41: 1383پایتخت، اصفهان، بوده است (قبادیان، 
اصفهان ظن ان بینهما قریباً من عشرین فرسخاً، شهري از نواحی اصفهان گمان بر این است که فاصله بین آنها  یبه نواحوهی بلده «... 

ده من اعمال اصفهان بینهما نحو ها، بلی نطنز بفتح اولیه و ثانیه ثم نون ساکنه وزاي«)؛ 564: 1344(سمعانی » استبیست فرسخ 
نطنز به فتح نون و طا مؤلف و سکون نون ثانی وزراء منطقه قصبه «بستان السیاحه:  مؤلف). 8/297:  1373، (حموي» عشرین فرسخاً

» نا«ایی هاي اوست ). واژه نطنز ترکیبی واژه583: 1315(شیروانی » گشاده است الجمله یفایست که در جبال اتفاق افتاده و اطرافش 
یا » شهر نه چندان بزرگ و گسترده«نطن به معنی   به معنی بزرگ و نیرومند بوده است، در مجموع» تنج«(حرف نفی) و » نه«یا 
مکانی که از تن آن آب و  وهوا آببه معنی جاي خوش » نطین و نطن«زبان پهلوي باشد و در  می» هاي فراوان شهري با آب» «بلیده«
 ).13: 1392 ،قربالی؛  129: 1391 ،که به مرور زمان به نطنز تغییر یافته است (بصیر مشهور بوده جوشد یم
 ).1337: 20(دهخدا، ج است(اخ) » ن َ طَ«نطنز . 3
روستا سرد قاسان و جرم قاسان. فیهما اشراف من الدهاقین و قوم من «... شرح روستاهاي اصفهان چنین نوشته است:  در . یعقوبی4

از جمله روستاهاي اصفهان دو بخش سردسیر و «... یعنی ». من من حمدان و هما الحدبین عمل اصبهان و قمالعرب من اهل ی
اي تازي نژاد از قوم حمدان اهل یمن در آن نواحی جاي  باشد، و نیز قبیله گرمسیر کاشان است که جایگاه آزادمردان واالگهر می

 ).275: 1347 ،(یعقوبی» استعمال قم و اصفهان هاي  اند، و این دو بخش حدفاصل مابین حوزه گزیده
ولها من الرساتیق.... روستاقا سردقاسان وجرم قاسان فیهما اشرف فی الدهاقین و قوم من العرب من اهل یمن من حمدان و هما . «... 5

 ....»الحدبین علی اصبهان و قم 
 .شمسی بوده 1348رتومان در سال . یک تومان زر مغولی برابر ده هزار دینار مسکوك طال یا یکصد هزا6
 سفیر ونیز در قرن یازدهم میالدي .7
8 .Nethos 
 ژنرال، نویسنده و جغرافیدان انگلیسی. .9

 ) تغییر نام داده است.Victoria and Albert Museumاین موزه به ویکتوریا آلبرت (. 10
 سیاستمدار و دیپلمات فرانسوي در زمان قاجار.  .11
والیت نطنز آخرین ناحیه از سه والیت کوچک که در حاشیه کویر و میان مرکز ایالت اصفهان قرار : «... دیگو یمطنز او درباره ن .12

) 72نیست و تنها هفتاد ودو ( یتیپرجمعاند البته این نواحی منطقه  عرضی را فراگرفته يها کوهستاندارد، اراضی نطنز سرتاسر کنارة 
از اینجا . اند آمدهو از اصفهان  اند یطباطبائسید  شان همهنی هستند با ته ماندة ضعیفی از اعراب، که روستا دارد تمام ساکنان آن ایرا

اغلب از هم جدا و متفرق  ها هیکوهپاو  ها جلگهکه در  شمال را يها يآبادبدون دیوار و حصار  يها خانهو  ظاهر آرامها دیگر آن  دهکده
آن حصارها، زندگی  اند و دهقانان در پشت ها را دیوارهاي بلندي کشیده ها و دهکده ر آباديبودند، ندارد. در این نواحی همه جا دو

ها اثر و نشانی از  دشت در چوندر این منطقه مطلقاً بیمی از چپاول چادرنشینان در میان نیست ، بسته و دور از انظاري دارند
هاي قشون  ها بود، اهالی نطنز و اصفهان با مشاهده اولین نشانی ردگاهبزرگی که یکی از نب ي در جاده .شود چادرهاي سیاه مشاهده نمی

زارعین  دست در ها زمین مالکیت نطنز، روستاهاي در .پرداختند گرفتند و به نگهبانی می پشت دیوارهاي شهر، سنگر می متخاصم، در
یکی از اشراف جوان که بیست  عهده به الیت، تحکوم .گردد موروثی به آیندگان منتقل می طور بهاست و مطابق سنت آبا و اجدادي، 

 که السلطنه حسام نوه اینک .میرزا، فاتح هرات بود فرزند عباس السلطنه حسام وي پدربزرگ .شده است سال بیشتر عمر ندارد سپرده
 سابق شاه خاص عنایت .پدربزرگش را نیز به ارث برده است لقب بود،) شاه مظفرالدین( متوفی شاه هاي دردانه عزیز از یکی

توان  در این منطقه نمی يا جادههاي ذاتی او را پاداش داده است، چون  ، شایستگیدیدوشایباکه  طور آن وي، حق در) شاه مظفرالدین(
 ).282: 1391، (اوژن اوبن» روستایی بگذرد و در تیول وي نباشد پیدا کرد که از

؛ کرمانشاه، قم، همدان، ري، قزوین، نطنز، شده یمهاي البرز منتهی  کوههاي زاگرس و از شمال به  عراق عجم از غرب به کوه .13
 ).10: 1383، این ناحیه بوده است (راهر ي عمدهکاشان و تفرش از شهرهاي 

ا فرسخ، از رباط وز ت 7فرسخ، از برخوار تا رباط وز  3از اصفهان تا برخوار «... ابن رسته این منازل را بدین گونه برشمرده است:  .14
فرسخ، از ابروز تا نوش  5فرسخ، از باد تا ابروز  5فرسخ، از دکان تا باد  5فرسخ، از اصفاهه تا دکان  6فرسخ، از طرق تا اصفاهه  5طرق 
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» فرسخ 5فرسخ، از قادس تا دزاه  9فرسخ، از مقطعه تا قادس  5فرسخ، از وراز ابان تا مقطعه  5تا وراز ابان  آباد نوشفرسخ، از  2آباد 
 ).223: 1371 ،ن رسته(اب

 ار ـ دنا (گله کوه)، سردهان و نطنز ـ که تا به امروز در این مسیر باقی مانده آباد بهجتسیاحان متعددي کاروانسراهاي دمبی،  .15
 0731 ،زامالودرپ ؛092: 3631 ،اوروگیف ؛53: 6531 ،فتاک ؛821: 8431 ،هلاوالدورتیپ ؛171: 9631 ،سویرائلوا( دنا هدومن فیصوت
:87(.                                                    

بعد از نطنز کاروانسراي سردهن ـ که قابل سکونت نبود ـ کاروانسراي دمبی در فاصله «... او این منازل را چنین برشمرده است:  .16
 ).78: 1370 ،(پردوالماز» آنجا به اصفهانچهارده فرسنگی نطنز، بعد از آن ریش که در فاصله سه فرسنگی اصفهان قرار داشت و از 

 . این راه در دامنۀ کوه آبادي ده قهرود واقع است.17
  ).10: 1355، روند (میرزا ابراهیم کوه سمت قبلۀ ارادان است که به کاشان و نطنز و اردستان مى سیاه .18
 ست.اول به نطنز سفر کرده ا عباس شاه قمري) در زمان 1013 ـمیالدي  1614(. 19
از عصر ساسانیان در نطنز قلعه کمرت باقی مانده که بعدها به مناسبت نام حاکم ... «لسترنج از قلعه وشاق چنین بیان کرده است: . 20

ل ماهاي داراي  روانکاو شت داسکونت در قلعه وشاق هزنی ، راصفویهدر دوره  ).209: 1365(لسترنج » محل وشاق نامیده شده است
درصدد دفع این راهزن  عباس شاهبه دستور لمعالی ابوامیر؛ خل قلعه ببرنده و داکوي به باالد را خوال مود اکر میر مجبورا د یاره زلتجاا

 .)15: 1394، شد (امیرمظاهري
 اي که آرامگاه سید واقف قرار دارد.  پیرامون تپه . این دژ به قلعه باغباد شهرت دارد، در محله افوشته21
اقع همان بغ بت اشکانی است که تیرداد اشکانی پس از پیروزي بر سلوکیان برخود برگزید و بدین سبب دژ واژه باغباد در و. 22

عالوه بر باغباد در سایر جاهاي کشور نیز به ایجاد شهر و دژهاي و  جنگی باغباد (بغ بت) در سر راه نسا و مرو شاهجان بنیان نهاد
 یتیاور رب انب« :تسا هتشون نینچ هدرکرفس زنطن هب لوا سابع هاش نامز رد تربره ساموت .)61: ات بی ،یمؤمنبزرگ همت گماشت (

 ،تربره( »دیدرگ يرتخاب سوسب يراک تنایخ لیتق لحم نیا رد ینایک نامدود هاشداپ نیرخآ شویراد مدینش )نطن( ناطان رد هک
 0231 لاس رد نینچمه .تسا هدرک انب ناکم نیا رد ار دابغاب ژد موس شویراد دوبدای هب موس دادریت تفگ ناوتب دیاش .)012: 0631
 هدرک دروخرب مالسا زا لبق هب هطوبرم لافس و نیفدت دنچ هب يرادرب كاخ عقوم و يرادیرخ ار دابغاب هلحم رد ینیمز هعطق وترپ یقت
                                                                                                                               .)ناگدنراگن یسررب( دنناد یم یناساس هرود لیاوا ار ناش تمدق اه لافس یسررب اب ناگدنراگن .)691: 6931 ،یفقاو( تسا

و مردم  گرفتند یمدرون قلعه جاي  طبقات اجتماعی در مناطق و محالت گرفتند و می شکل يا قلعه. شهرهاي دوره ساسانی حول 23
                           ).1385 ن،(کریمیا کردند یمعادي در بیرون از آن زندي 

آران و نطنز مانند شود  در بعضى از دهات کاشان به لهجه مخصوص تکلم مىکه  لهجه محلى است »زبان رایجى«مقصود مؤلف از . 24
طی قرون متمادي تغییراتی که در آن حاصل  وارسی بوده هاي قدیمی زبان پ زبان مردم نطنز یکی از گویش ).1/463: 1378(ضرابی، 

 ).11: 1387 ن،گردیده است (دهقانیا
کوتوال بود اما  در قلعه کهخزانۀ پدر خود جهت دریافت فرستاده  (نگهبان قلعه نظامی) کوتوال قلعۀ نطنزشخصی نزد ابومنصور  .25

مقام محاربه و مقاتلۀ  برادر کوچک او، ابوحربو همراه با  ور نفرستادبراى ابومنص را عالءالدولهخزانۀ  ونطنز در مخالفت درآمده 
طغرل شاه سلجوقی نزد شخصی را ایشان به واسطۀ قلّت آذوقه مضطر شدند و و نموده ه محاصرقلعه را ابومنصور  شدند. ابومنصور
 هک طرش نآ هب تفرگ رارق هحلاصم ناشیا نایم هددعتم تابراحم عوقو زا سپ ....دناسر يرای ناشیا هب روصنم در دفع ابوتا فرستاده 

                           .)843: ات یب ،يوتت( دنهدب وا هب ار هلودلاءالع نیافد و نیازخ زا ىضعب روصنموبا
ه وشاق حاکم شد ب بر آنجااست در والیت نطنز... و چون وشاق  يا قلعه وشاق... «نوشته است:  هجري 8حمداهللا مستوفی در قرن . 26

 ).151: 1381، (مستوفی» ...معروف گشت
راجع به هجوم عساکر ملک سلجوق بن خود در قصاید  هجري ششم قرن ز علماى) افضل اللّه نیاءالدیضسید ابى الرضا راوندى (. 27

 ). 1/485: 1378، (ضرابی نام برده استهاى نطنز و کاشان را  و اسامى دیهذکر کرده محمد بن ملکشاه بحدود کاشان 
 ،نطنزى است و تشیع او اظهر من الشمس است عبدالصمداو مرید شیخ : «... از نظر عالمه مجلسی کاشى عبدالرزاقشیخ وصف . 28

 ).2/632: 1379ن، جعفریا(» در کتیبۀ خانقاه او که قریب سیصد سال است نوشته شده اسامى ائمۀ اثنى عشر مکتوب است
 و علمیه تأسیسات براي وي .بود از رجال مهم یزدالدین محمد بن نظام حسینی  زند قوامفر محمد قاضی یزدي نیالد رکنید . س29

قرار داشته موقوفات بسیاري در سراسر خاك ) اصفهان، ابرقو، کازرون، قم، کاشان و نطنز (اردستان و زفرقند یزد، در که خود ي خیریه
 جز بناي مسجد جامع و مسجد محله مصلی عتیق و گنبد، بزرگمتعدد و  تأسیساتاکنون از آن همه  وقف کرد اما یزد و جز آن

 )558 و 390خالصه مندرجات صفحات : 1375افشار، نمانده است ( اش در یزد که محل دفن اوست چیز دیگري به جاي مدرسه
کرده، مربوط به  ینتعی دو قلم از ممر درآمدي که جهت تعمیر و نگهداري این کاروانسرا نیالد رکنالزم به ذکر است که سید . 30

از متوجهات ضیاع نطنز در قریه  دیناري که 65 امالك بهاییه نطنز و دیگري متوجهتدینار مقرري واقف از  96نطنز است؛ یکی 



 يبه منابع مکتوب و شواهد معمار اتکاشهر نطنز با  یخیتحوالت تار /74
ذکر رباط اردستان بدین موضوع  در کتاب آثار ملی اصفهان نیز به هنگام ).394:1375(افشار،  جوشقان به نام متولی ثبت بوده است

اردستان و نطنز یک واحد جغرافیایی بود  که یهنگامه.ق) 737 محمد یزدي (متوفی نیالد رکنابن رباط را سید «ه است: تصریح کرد
 ).103: 1352(رفیعی مهرآبادي،» بنا کرد

ن و یسار، اتفاق کرده از یمی اه را طی کرده و لشکریان جوق جوقروز ده فرسخ ر شاه هردجهانشاه پا «...مده: آ خیالتوار احسندر  . 31
 زا زاریش مزع هب ازریم قادوب ریپ ،دندیسر روباشین هب نوچ .دندروآ یم هجلاو ریسا و دندرک یم تراغ ار تیالو و دنتفر دو روزه راه می

 ناهفصا تیالو زا یضعب هب و تخادنا تیالو رهش رب يرواس و لام ،دومن نایصع و نایغط هب ادتبا دیسر دزی هب نوچ ...دش ادج ودرا
 »دومن هلاوح زنطن رب ناموت دص و تشاد بلط ار نایعا و رباکا و داتسرف راد تارب و لصحم و هغوراد ناتسدرا و زنطن و تشد يور لثم
                                                                               .)1/485: 4831 ،ولمور(

 . استبناي  جنوبی و شرقی  ارهايوفاصله گوش در کتیبه مفصلی مربوط به فضایی هماند یباقکتیبه موجود رسد  به نظر می. 32
جمله عواملى بود که موجب رشد امالك  از )ها و استقرار غالمان خاصه تمرکزگرایى، حذف قزلباش( اول عباس شاهاصالحات . 33

رفتار مستبدانه مأموران مالیاتى، بهانه به دست شاه شکایت ساکنان یکى از روستاهاى نطنز درباره  .)238: 1379، آژند( شداو  خاصه
نطنز به همراه روستاهاي اطراف،  عباس شاهدر عصر ). 3/272: 1339، فلسفى( داد تا کل منطقه نطنز را جزو اراضى خاصه اعالم کند

 ).170: 1383ر، راهملک شخصی شاه شد و بسیاري از درآمدهاي حاصله از کشاورزي، مالیات و موقوفات به شاه تعلق گرفت (
  .شد یمیافت  آنبز کوهی، کبک، آهو، کبوتران وحشی و گراز در  نظیرنطنز حیواناتی  يوهوا آبکوهستانی و  تیموقعبه خاطر . 34
قم، کاشان، ساوه و نطنز) و  یزد، اصفهان،( عجم عراق محال صدارات عباس شاه که آمده چنین ق .هـ1015در ذکر وقایع سال . 35

اشراف اصفهان، سیدي فاضل و  از اعیان و( شهرستانی حسن صالئی بن میر ابوالفتوح حسینی موسوي نیالد جاللرا به سید  مازندران
، (مهدوي باشد کرد رسیدگی به موقوفات مناطق فوق به عهده صالئی تفویض نموده و مقرر ،)یافت وفات قهـ 1018سال ، در ادیب

 )2،1388ج
 اعمال محمد بیگ از تعصبو بوده  مداران حکومت انگیزه فشار براي تغییر دین از سوي نیتر مهم مالی، در طول تاریخ سو استفاده .36

 )73:1384کرد (مورین، معافشان می داد و از جزیه نیز مبلغی پاداش می مسلمانان، تازه به که آنجا تاگرفت  اش سرچشمه می دینی
، اعتمادالسلطنه( حکمران نطنز یمحمدتقمیرزا  )2/1302: 1363، ادالسلطنهاعتممیرزا فرج اللّه خان سرهنگ حکمران نطنز (. 37

1363 :3/2146( 
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 ی.جام، تهران، تیموریان ةتاریخ ایران دور، )1379( آژند، یعقوب،

 .، تهران، امیرکبیر2، ترجمه و توضیح جعفر شعر، جاالرض ةصور، )1366 ( ابن حوقل، محمد بن حوقل،
سسه مطالعات ؤآیتی، تهران، م عبدالمحمد ۀ، ترجمتاریخ ابن خلدون، )1363 ( ،عبدالرحمن بن محمدابوزید ، ابن خلدون

 .و تحقیقات
 ، تهران، امیرکبیر.چانلو قرهحسین  ۀ، ترجماالعالق النفیسه ،)1371 (ابن رسته، احمد ابن عمر،

 .ن، میراث مللسعید خاك رند، تهرا ۀ، ترجممسالک ممالک، )1371(، ابوالقاسم، خردادبه ابن
 .علی مسعودي، تهران، دانشگاه تهران ۀ، ترجمالبلدان ،)1981 (ابن فقیه همدانی،
 .فرهنگ ایران زمین احمد توکلی، تهران، ۀ، مصحح سردنیس راس، ترجمسفرنامه استودارت، )1339 (استودارت، رابرت،

 ، تهران، امیرکبیر.، تصحیح ایرج افشارتاریخ عالم آراي عباسی، )1382 (اسکندربیک ترکمان،
، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، علمی و نصف جهان فی تعریف اصفهان ،)1373 (،محمدرضابن  يمحمدمهداصفهانی، 

 .فرهنگی
 .، نسخه خطی، دانشگاه تهرانمجموعه ناصري، )1292 (خان، میمحمدابراهحسین بن  ،اصفهانی

 .تهران، علمی و فرهنگی  ، به اهتمام ایرج افشار،الک الممالکمس، )1371(، ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی، اصطخري
 . ، تهران، دنیاى کتاب3و  2، ج تاریخ منتظم ناصري، )1363(بن علی،  محمدحسن، اعتمادالسلطنه

 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر ملی ایران.هاي یزد یادگاري، )1375 ( افشار، ایرج،
 .، تصحیح احسان اشراقی، تهران، علمی و فرهنگیاآلثار فی ذکر االخیار ةونقا، )1373 (اي نطنزي، محمود، افوشته

 .، قم، نیمام زادگاه آقا علی عباسا ةتذکر، )1373 (امامت کاشانی، مهدي،
 .، تهران، پارس پیدوراو وقایع تاریخی شهر نطنز بر آثارقلعه وِشا، مروري ، )1394 (امیر مظاهري، غالمرضا،

 .احمد بهپور، تهران، ابتکار ۀ، ترجمسفرنامۀ اولئاریوس (بخش ایران)، )1369(اولئاریوس، آدام، 
، تهران، انجمن آثار و مفاخر 1، ج ورسوم آدابمیراث فرهنگی نطنز، آثار و اسناد تاریخی، ، )1396(اعظم واقفی، حسین، 

 .فرهنگی
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 .جهان نقش ،سعیدي، تهران اصغر یعل ۀترجم، ایران امروز، )1391( اوبن اوژن،
                               .یگنهرف و یملع ،نارهت ،ایرآ نیسحدمحم ۀمجرت ،ناتسزوخ و ناتسرل ۀمانرفس ،)4831 (،تنملک ،دبود اوگاستس

هاشم رجب زاده، تهران،  ۀترجم، هاي ئه اینجی اینووه ژاپنی ها و یادداشت ایران و من؛ خاطره، )1383( ئه ایجی اینووه،
 .هنگیهاي فر دفتر پژوهش

 .ولی کاووسی، تهران، فرهنگستان هنر ایران  ۀ، ترجممعماري ایلخانی در نطنز، )1387 (بلر، شیال،
شیخ  و ارائه طرح حفاظت و مرمت درب چوبی مسجد (خانقاه) یشناس بیآسمطالعه ساختار و «، )1391(بصیر، زهره، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ، کارشناسی ارشد نامه انیپا، »عبدالصمد ـ نورالدین در نطنز (متعلق به قرن هشتم ه.ق)
 .تهران مرکز
 .، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاهسیاست و اقتصاد عصر صفویه، )1343( ،میمحمدابراه، باستانی، پاریزي

 .، تهران، امیرکبیرکلیات جغرافیاي طبیعی و تاریخی ایران، )1372( بیات، عزیزاهللا،
 نارود رد يوسنارف ناشیشک زیگنا تفگش ياه ش سفرنامه پردوالماز از شماخیه به اصفهان، نامهگزار، )1370(پردوالماز،

                                 .ناوج هشیدنا یملع هسسوم ،نارهت ،یشو هرف مارهب ۀمجرت ،يراشفا و يوفص
تهران، کتابخانه ، 2حمید شیروانی، ج تصحیح، سفرنامه تارونیه، ترجمه ابوتراب نوري، )1336( تارونیه، ژان بانیست،

 .سنایی
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت  نامه انیپا، »مجموعه بناهاي شیخ عبدالصمد در نطنز«، )1372 (توسلی، حمیدرضا،

 .مدرس
 .جا یب ،تاریخ الفی ، )تا یب( ،نصراهللاتتوي، احمد بن 

 .انصاري) زاده تقی، کرج، مؤلف (نطنز دیروز امروز فردا، )1386(انصاري، بدر،  زاده تقی
علی بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوري،  ۀ، ترجماشکال العالم، )1368 (ابوالقاسم بن احمد، جیهانی،

 .تهران، شرکت به نشر
 ، انصاریان.یاسی امامان شیعه، قمحیات فکري و س، )1387 (جعفریان، رسول،
 .پژوهشکده حوزه و دانشگاهقم، ، 2سیاست، ج  ، فرهنگ ویندصفویه در عرصه  ، )1379(جعفریان، رسول، 

 کشور. يبردار نقشه، تهران، سازمان اطلس تاریخ ایران، )1387 (جمعی از نویسندگان،
 ، تهران، سعدي.نفحات االنس، )1366(، عبدالرحمن، جامی
 .علمی فرهنگیتهران،  ،1ج ، تاریخ یزد، )1384(ى، جعفر بن محمد، جعفر

 منزوي، تهران، میراث فرهنگی. ینق یعل، ترجمه 8، جمعجم البلدان، 1373حموي، یاقوت، 
 نامه پژوهشسیماي اجتماعی یهودیان کاشان در دورة صفوي)، «، )1396 (حیدري، حسین و فالحیان وادقانی، علی،

 .121-104صص  ،11، ش کاشان
دبیر سیاقی، محمد ۀ، ترجم3، جتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، )1380( ،الدین الدین بن همام غیاث ،ریخواندم

 .خیامتهران،  همایی، نیالد جاللمقدمه 
 شعاع الدین شفا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۀ، ترجمسفرنامه پیترو دالواله ،)1348 (دالواله، پیترو،

                         .سوواط ،نارهت ،2ج ،یعیمس اضرمالغ ۀمجرت ،يرایتخب ات ناتسزوخ زا همانرفس ،)8731( ،هنر انی، هانريدالم
 ، تهران، پرشکوه.فرهنگ جامع زبان و گویش نطنز، )1387(دهقانیان، عباس، 

 هران، دنیاي کتاب.وشی، ت همایون فره ۀ، ترجمسفرنامه مادام دیوالفوا، )1390(دیوالفوا، ژان، 
 ، تهران، دانشگاه تهران.دهخدا نامه لغت، )1337(، اکبر یعلدهخدا، 

کیکاووس جهانداري، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  ۀ، ترجمصفویه ةنظام ایاالت در دور ،)1383( راهر برن، کالوس میشائیل،
 .کتاب

 .54ـ48صص ، 2، شاثر ۀلمج، »و پیشینه يریگ شکلجاده ابریشم: «، )1384(، محمدرضاضی، ریا
 .، تهران، سازمان جغرافیایی ارتش3، جفرهنگ جغرافیایی ایران، )1332(، حسینعلی، آرا رزم

 عبدالحسین نوایی، تهران، اساطیر. ۀ، ترجمخیالتوار احسن ،)1384( روملو، حسن،

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/37670
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 ملی ایران.، تهران، انجمن آثار و مفاخر آثار ملی اصفهان، )1352(رفیعی مهرآبادي، ابوالقاسم، 
مهدي مشایخی، تهران، سازمان  ۀ، ترجمباستانی ناحیه اصفهان و بناهاي وابسته به آنها يها راه،  )1370(سیرو، ماکسیم،

 ملی حفاظت آثار باستانی.
حسین سعادت  ۀ، ترجمسایکس یا ده هزار میل در ایران یسرپرسسفرنامۀ ژنرال ، )1336(سایکس، پرسی مولزورث،

 .نایس نابنوري، تهران، 
 .تیب اهلسسه تحقیقات و نشر معارف ؤ، قم، ماالنساب، )1344(،سمعانی، عبدالکریم بن محمد

 ، نسخه اصلی، متولیان.ه.ق 85وقفنامه حسن واقف واقف،  دحسنیسالحسینی، مشهور به   حسن  سید
عبد  گردآورنده، فیعش محمد مصحح، 1، جمطلع سعدین و مجمع بحرین، )1372(،سمرقندي، عبدالرزاق بن اسحاق

 . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگىتهران، نوایی،  الحسین
 ، تهران، افست.بستان السیاحه، )1315(بن اسکندر، نیالعابد نیزشیروانی، 

 ، تهران، امیرکبیر.3محمد عباسی، ج ۀ، ترجمشاردن ۀسیاحتنام، )1373(شاردن، ژان،
 .توس ، تهران،5، جاقبال یغمایی ۀرجم، تشاردنفرنامه س، )1372(شاردن، ژان، 

 .فرهنگ ایران ، تهران،1، جتاریخ کاشان،  )1378( ،راهیمضرابى، عبدالرحیم بن محمداب
 ، تهران، علمی فرهنگی.تاریخ یمنی، )1357(عتبی، محمد بن عبدالجبار، 
 ران، نشر نو.غالمرضا سمیعی، ته ۀ، ترجمسفرنامه فیگوئروا، )1363(فیگوئروا، دن گارسیا دسیلوا، 

 کاظم فیروزمند، تهران، آگه. ۀ، ترجمدیوان و قشون در عصر صفوي، )1387(فلور، ویلم، 
 تهران، کتاب کیهان. ،3، ج اول عباس شاه زندگانى، )1339( نصراله، فلسفى،

 خداپرست، تهران، نشر نی. اکبر یعل، تصحیح الدوله فیسسفرنامه ، )1364(قاجار، محمد میرزا، 
 .دانشگاه تهران ،، تهرانبررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ، )1383(وحید،قبادیان، 

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات محمدصادق، به تصحیح سعید میر عباسی يآرا جهان، )1383(قزوینی، وحید، 
 فرهنگی.

 .هنگیانجمن آثار و مفاخر فرتهران، لب التواریخ،  ،)1386( قزوینی، یحیی بن عبداللطیف،
 .نا یباراك، ، عباس نامه،  )1329( قزوینی، محمد طاهر،

 .، دانشگاه الزهراکارشناسی ارشد نامه انیپا، اول صفوي عباس شاهبناهاي تاریخی نطنز در عصر ،  )1392(قربالی، الهه،
 .احسان اشراقی، تهران، دانشگاه تهران ۀ، ترجمخالصۀ التواریخ،  )1383(قاضی احمد قمی،

، اثر ۀمجل ،»نائین تاریخی مجموعه نطنز و مسجد جامع يها بهیکتبررسی «،  )1367( عبداهللا، شیرازي، باقر،قوچانی، 
 .142ـ132 صص ،27و  26ش

 .همایونفر، تهران، کتابخانه ملی ایران محمدصادق ۀ، ترجمسفرنامه کاتف، )1356( کاتف، قدت آقاناس پویچ،
عباس نخجوانی و عبدالعلی کارونگ، تبریز، اداره فرهنگ و هنر  ۀترجم، سفرنامه جملی کاري، )1348( کاري، جملی،

 .آذربایجان شرقی
تعیین کاربري و گاهنگاري، کاخ ـ قلعه شاهدژ اصفهان با استناد به نتایج «، )1387( کریمیان، حسن و عباسعلی احمدي،

 .110 -79 صص ،59 ةر، دودانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، »شناسانه باستانحفریات 
 یالملل نیب مقاالت اولین کنگره ۀ، در مجموع»هویت کالبدي و بصري شهرهاي ساسانیان«، )1385( کریمیان، حسن،

                .6-5صص ، 5، ج بم، سازمان میراث فرهنگی کشورتاریخ معماري و شهرسازي ایران، 
 قدرت اهللا روشنی، تهران، امیرکبیر. ۀ، ترجمسفرنامه کنتارینی، )1361(کنتارینی، آمبروسیو،

 .، تهران، سناییمصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، )1325(کاشانی نطنزي، عزالدین محمود،
                                 استان قدس رضوي. يها پژوهشمقدم، مشهد،  سروقد ابوالحسن، ترجمه آثار ایران، )1388(، گدار، آندره

 .فرهنگیاسماعیل دولتشاهی، تهران، علمی و  ۀ، ترجمه صفویهلسلس، )1383(الکهارت، الرنس،
 .علمی و فرهنگی، محمود عرفانی، تهرانۀ ، ترجمرقیهاي خالفت ش جغرافیاي تاریخی سرزمین، )1365(لسترنج، گاي،
 .، تهران، کتابخانه بروخیمتاریخ یهود ایران، )1339(لوي، حبیب،
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دوسویه مسجد و  شناخت و طرح احیاي مجموعه مسجد جمعه نطنز ـ بررسی رابطه«، )1391( ماندگاري، حمیدرضا،
کارشناسی ارشد در تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  نامه انیپا، »محله بازار در بافت مرکز شهر (قصبه) نطنز

 .تهران مرکز
 ، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، حدیث امروز.القلوب ةهنز، )1381( مداهللا،مستوفی، ح

حسینی  نیالد جالل، به تصحیح میر نسائم االسحار من لطائم االخبار در تاریخ وزراء، )1364( منشی کرمانی، ناصرالدین،
 .ارموي، تهران، اطالعات

منزوي، تهران،  ینق یعل، ترجمه دکتر فی معرفه االقالیم میالتقاس احسن ،)1361( مقدسی، ابوعبداهللا محمد بن احمد،
 .و مترجمان مؤلفانشرکت 

 .61ـ  31صص ،219، ش19، س مهنامه ژاندارمري کل کشور، »جشن باغباد«، )تا یب(، حسن، یمؤمن
 .ایران اد فرهنگتهران، بنی، ورنده مسعود گلزاريآ، گردسفرنامه استرآباد و مازندران و گیالن، )1355(میرزا ابراهیم، 

 .کارنگ، تهران، مهرناز نصریهۀ ترجم، سرشار هومن کوشش به ،استر فرزندان »صفویه«،  )1384(ا. بی،ور مورین،
، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی 2، تصحیح و تدوین غالمرضا نصرالهی، جاعالم اصفهان، )1388(مهدوي، مصلح الدین،
 شهرداري اصفهان.

 .، تهران، آثار و مفاخر فرهنگینطنز و کاشان يها شهرستانثار تاریخی آ، )1383(نراقی، حسن،
 .127، ش11، سمجله هنر و مردم، »ههاي تمدن هخامنشی در آثار عهد صفوی جلوه«، )1352(نراقی، حسن،

 ، تهران، تاریخ ایران.خاطرات و اسناد حسین قلی خان، )1362(مافی، حسین قلی، السلطنه نظام
  ، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران، دکتر محمود افشار. خلدبرین، )تا یب(، وسفیمحمدواله، 

 ، ترجمه سرویلیام فورستر، تهران، بنگاه نشر و ترجمه. سفر به ایران، )1360(هربرت، توماس، 
 ، تهران، علمی فرهنگی.1، جاصفهان، )1386(، اهللا لطفهنرفر، 

 .تهران، بنگاه ترجمه و نشر، تاریخ یعقوبی، )1347(ابن واضح احمد، یعقوبی، 
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