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 شناسی دانشگاه تهراندانشیار باستان

 حسین صدیقیان
 شناسی دانشگاه تهرانباستان یدانشجوی دکتر

 (14 تا ص 58از ص )
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 چکیده
در متون  از این شهر. ه استت قاجار بودروزگار حاکمیّ اصفهان در ۀناحیمعتبر شهرهای یکی از خوانسار 

بزرگان حضور . قرار گرفته استنویسان اروپائی سفرنامهمورد بازدید کرات شهر بهو کرّات یاد شده به تاریخی

شهرت  موجب نست کهدا ترین عواملیتوان از اصلییدات مصنوعات متنوّع تجاری را میو تول فرهنگ و هنر

-مثل بازار و کاروان ،تجاری هد اندکی از آثار و ابنیۀزه شوااگرچه امرو .است  شده می قاجار در دورۀشهر  این

توان میساکنان آن  در اسناد تاریخی یا اذهانرا آنها  برجای مانده و تنها نشان ،عصر قاجار این شهر یسرا

از . مفید باشد برای رونق مجدد شهر گیری تصمیمتواند در آن میرشد و افول  بررسی علل ، امّاجستجو نمود

حاضر تالش گردیده تا نتایج مطالعات  مقالۀدر  است،  این باره نشدهتاکنون پژوهش مستقلی در که  نجاآ
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 مقدّمه

به بعد  هجری من پنجاز قرهستند که مختلفی  هاینام خانیسارو  خوسار، خونسار، انسارخ

این  (.84: 989 الکتابی، اشرف) اطالق شده است شودهری که امروزه خوانسار نامیده میش بر

و  درجه 81که در موقعیّت استهای کوهستانی غرب استان اصفهان ستانهریکی از ش شهر

 1و درجه  99تا دقیقه  49و  درجه 99طول شرقی،  دقیقۀ 4و  درجه 81تا دقیقه  44

وب و جناز طرف  .واقع گردیده استمتر از سطح دریا  4481عرض شمالی  و ارتفاع  دقیقۀ

 هایکوهپایه نیز بهو دو جانب دیگر آن ده شمحدود  فریدن و گلپایگانبه دو شهر  شمال

 از این شهر حدّاقل (. 99 ، اری استان اصفهانآم نامۀ سال ؛49: 915 محمّدی، میر) است محدودزاگرس 

توان می این متونترین از قدیمی .پنجم هجری به بعد نام برده شدهدر متون تاریخی قرن 

 ،از این قرن تا دورۀ صفویه (.94: 958 اصفهانی،  مافروخی)مافروخی اشاره کرد  محاسن اصفهانبه 

: 998 ، یاقوت حموی)شده است  شناخته گلپایگان های ناحیۀعنوان یکی از روستاخوانسار به

 (.41 : ارزانیشاه ؛5 8: 951 میر، ؛ خواند 91: 959 ؛ سمرقندی، 91  : 951 ؛ یزدی، 441: 4 4 ؛ بغدادی، 941
از آن دارند که این شهر در طول دورۀ حکایت  شناسیاهد باستانمکتوبات تاریخی و شوامّا 

ای گونهبه تا حدودی اقتصادی منطقه بوده است،صفویه یکی از مراکز مهم علمی، فرهنگی و 

امّا  (.114: 954 مجدی، )یاد شده است غایت معمور  ای بزرگ و بهکه از آن تحت عنوان قصبه

وانسار نیز برای مدّتی عرصۀ تاخت و تاز قرار گرفت و در زمان حملۀ افاغنه به اصفهان، خ

 یپس از این دوره، مجدداً خوانسار در عصر قاجار رونق ( ).رونق گذشتۀ خود را از دست داد

 اطّالعات .دگذاری شپایهمتعددی و در آن مراکز تجاری و اقتصادی  گرفت چنداندو

از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ن در این زماکه  ،این دورۀ تاریخی شهر دربارۀ مختصری

محمّدی و الرّضا، میرگرانی چون ابنمحدود به مکتوبات پژوهش اهمیّت بسیاری داشته،

که هر کدام اشارات مختصری به تاریخچه، بزرگان شهر و برخی آثار باستانی  است زهرایی

 (.911  ، 94 ؛ زهرایی، 915 محمّدی، ؛ میر954 الرّضا، بنا)اند آن داشته

گیری از منابع مکتوب، در پژوهش حاضر تالش گردیده است تا با بهره ،از این روی

موجود تا حدودی نقش و جایگاه اجتماعی و  شناسیهای محلّی و شواهد باستانپرسش

ر در بدین منظو. قاجاریّه مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد اقتصادی خوانسار در طول دورۀ

در عصر قاجار پرداخته شده و  خوانساراجتماعی و اقتصادی  ضعیّتادامه، ابتدا به بررسی و

نده از دوران رونق که تنها شواهد ملموس بازما ،سپس اماکن تجاری و اقتصادی شهر

  .است شدهبررسی و مطالعه  ،باشنداقتصادی آن می
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 خوانسار در عصر قاجار اجتماعی سیاسی و اوضاع. 1

ی خوانسار در عصر قاجار حاکی از تاریخ مستندات :اجتماعی سیاسی و یرویدادها .1.1

نسبت به دورۀ  این شهراز اهمیّت  ،به تهران از اصفهان رغم انتقال پایتختعلیآن است که 

با نام شهری  آنتاریخی اوایل این دوره از زیرا حتّی در متون  ،نشده استکاسته  صفویه

 همواره حکّام این شهر در کناردر این زمان که با آن (.55 : 955/4 موریه، )بزرگ یاد شده است 

های چون رقابت بنا به عللیشدند، پادشاه وقت انتخاب می به حکمخمین،  گاهو  ،گلپایگان

هر  در گاهی کردند ونهفتۀ بین شاهزادگان و امرای قاجاری، همواره این حاکمان تغییر می

-؛ اعتماد44: 919 ، میرزا  رضاقلی .کبرای نمونه ر) شد عوض میحاکم این منطقه  یک یا دو سال

الدیّن شاه قاجار، ؛ ناصر959: 915 ؛ حبیبی و وثوقی، 15 : 954 ؛ افشار، 558  ؛4 1  ،545 : 951/9 السلطنه، 

در ، بر این عالوه (.55:  /955 ؛ سپهر، 45 : 951 معجزی،  ؛ والیزادۀ458:  95 الملک، ؛ افضل4 4: 914 

: ه استخوانسار را به اضمحالل کشانید که هدیگر اتّفاق افتادمهم طول این دوره سه واقعۀ 

چند مرتبه از طرف  که باعث شدهو منازعات بین خوانین شهر اوّل فتنۀ اشرار و یاغیان 

؛ خورموجی، 159: 951 شیرازی، )سرکوب آنها به خوانسار گسیل شود  جهت قشونیحکومت 

-عین ؛59: 985 ؛ چریکف، 51: 954 رسی، س ؛ دو9 8: 958 انی، ؛ فراه58: 914 ؛ محبوبی اردکانی، 91: 944 

در چند  ،مثل وبا و طاعون ،شدید واگیرهای دوّم قحطی و بیماری ؛(4  8 ،8181: 914 السّلطنه، 

زهرایی، ؛ 9 1: 955/4 المورّخین، ملک) بود شدهشدید جمعیّتی  کاهش برهۀ زمانی که موجب

تا  451 ای که از سال ساله سه خشکسالی و سوّم ؛( 4: 954 نی، ؛ امی89 : 995 ؛ بخشی، 9 :  94 

-591 : تاخوانساری، بی)ق استمرار یافت و مهاجرت مردم از این شهر را شدّت بخشید .ـه459 

 59 .)  
را در  های اطراف آنسلب آسایش مردم شهر و روستا بر خوانسار اشرار و یاغیانط تسلّ

یک  گرفتند،آنها قرار میغارت و آزار  موردها و مسافران نکارواسبب آنکه به  پی داشت و

ق به این شهر .ه441 در سال  خود نیز وکرد را سرکوب  این یاغیانعلی شاه قاجار فتح بار 

(. 48:  /911 سپهر، ) آمد
کنت ت این شهر لطمه زده بود که حیثیّ اقدامات اشرار چنان به (4)

آن طور شهرت دارد که مردم این ناحیه ... »: تآورده اسخود چنین سرسی در کتاب  دو

در ضمن یکی از  آنها .ه توپ دارندی کارگاهی برای تهیّگفتند حتّ خطرناکند و می

ولی مغلوب شدند و در  ،شاه مقاومت سختی به خرج دادند هایشان علیه فتحعلی شورش

دو ) «ه شاه بدهندناچار شدند خراجی هم ب ،اندعالوه بر آنکه تعدادی کشته داده ،نتیجه

 1 ای که حدود گونهبه چنان ادامه داشت،امّا این غائله پایان نیافت و هم (.51: 954 سرسی، 

، پادشاه وقت قاجاریهخاطر سرکوب اشرار، ق، مجدداً و به.ـه481 در سال  یعنی ،سال بعد
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فسائی، ) و به سرکوب این یاغیان پرداخت و مناطق اطراف آن آمدبه خوانسار  محمّد شاه،

-به بخش نبوده،نیز ثمر تاقدام دستگاه حاکمیّرسد که این به نظر می هذا مع (.119:  /954 

ق از خوانسار عبور کرده، ضمن شرح و .ـه454 که مدّتی بعد در حدود  ،ای که چریکفگونه

 : است  نوشتهچنین توصیف مردم خوانسار، 
از آنجا دارای حمل خطر بود و بارها دیده شده که همه را  به آنجا یا عبور در باب رفتن کاروان و مسافران

آوردند و حال آنکه خود آنها ها وارد میبختیاری ۀقاعده را به عهدولی این گونه حرکات بی. کردندمی  لخت

 (.59: 985 چریکف، )د ها شرکت داشتندر سرقت اموال با بختیاری

 گاهبختیاری و  اشرار ثر تعدّیات و مظالمبر اگونه که مستندات تاریخی حکایت دارند، آن

و این  نمودند میمهاجرت  های اطرافانبوهی از مردم خوانسار به شهر ،برخی خوانین شهر

آثار قحطی و  خشکسالیکه  ،«هجاعَسال مَ»معروف به  (9)،ق.ـه451 تا سال  مشکالت

استمرار  ،(9 :  94 زهرایی، )نمایان ساخت  را برای مردم شهرو بیماری گرانی  گرسنگی و

شاعر  ،«غوغا» نظیر ،در اشعار برخی شاعران این دوره ای کههسال سهبار فالکت یافت؛ اوضاع

قحطی و  این (.89 : 995 بخشی، ) استپیدا کرده نیز انعکاس  مذهب خوانساری، یهودی

ه بود آورد هایی بین اهالی و خوانین محلّات مختلف شهر را فراهمموجبات درگیری هاگرانی

مرگ و میر بار این قحطی از آثار فاجعه(. 41: 959 ، نمی از یم ؛51: 911 ؛ زهرایی،  4: 955 نی، امی)

از علمای شهر  ای که سیّد محمود خوانساریگونهبسیار زیاد ساکنان شهر بوده، به

 ،«غیبیه رسالۀ»کرد، در بخشی از که خود در این زمان زندگی می (ق.هـ 8 9 درگذشتۀ )

که تا قبل از این  ،دارد که جمعیّت ساکنان قصبۀ خوانسارمن اشاره به این واقعه، بیان میض

هر چند که  (.591 : تاخوانساری، بی)به حدود ده نفر رسیده است  ،واقعه سی هزار نفر بوده

بار بودن این ، امّا خود شاهدی بر مصیبتنگریستدیدۀ تردید  هبایست در این آمار ب می

یهودیان مقیم خوانسار نیز  در مکتوباتموضوع  این. است ای ساکنین خوانسارواقعه بر

خانوار یهودی ساکن در شهر  911از  ،های قحطیطیّ سالاست که   و آمده انعکاس یافته

میان سیصد خانه »که اند تنها سه خانوار زنده باقی ماندند و شعری نیز در این مورد گفته

 (.115 : 999/9 لوی، ) «و ابراهیم ساقی بنیامین خداداد/ مانده باقی

 خوانسار در فاصلۀ (8)هاینامه ها و بیعنامه، صلح(4)هانامهوقفنتایج بررسی نگارندگان در 

های مذکور در این مقطع زمانی تالیّد آن است که فعّیّنیز مؤق .ـه498 تا  458 های سال

قتصادی شهر در این دوره ا ضاع اجتماعی وو این احتماالً با نابسامانی او دچار تغییراتی شده

 کمدست ق.ه451 اگرچه تا قبل از سال  عنوان نمونه،به. (جدول شماره دو) استمرتبط 

شهر قدیم خوانسار به رشتۀ تحریر درآمده، از این  مرتبط با بافت تاریخینامه سالی یک وقف



 73/تاریخ اجتماعی و اقتصادی شهر خوانسار در عصر قاجار

 

به سال است ربوط که م است شناخته شدهنامه ق تنها یک وقف.ه499 زمان تا سال 

ساالنه  دورهاین  از ،عالوه هب .ق در مورد وقف بخشی از یک زمین برای عامۀ فقرا.ـه455 

 هم ازنامه نامه و چهار بیعپنج صلح. دست آمده است  بهنامه نامه یا بیعتنها یک یا دو صلح

 بهشخصی جهت  هایکه حاکی از فروش بخشی از دارایی آمده به دستق .ه455  سال

 .آوردن پول نقد بوده است دست

بین خوانین و منازعاتی  سبب بروزها در طول این سالای مسائل دیگر و پاره خشکسالی

ق این افراد در یک .ه949 در سال  تا آنکه داشته استها ادامه که تا سال هدشبزرگان شهر 

 ،واسطۀ آنبهتا  اند هدکرای را در پنج بند تنظیم نامهمجلس گرد هم جمع شده و قسم

این  (.84: 955 خسروی، )از شهر رخت بسته و عدالت بین همه رعایت شود  یمشکالت چنین

 مجدداً ق.ه995 زیرا در سال  ها خاتمه بدهد،به این درگیری هنیز نتوانست مصالحه

میرزا علی خرّاط و  با کشته شدن محمّد وجود آمده و  بههایی بین بزرگان شهر درگیری

 .(815-818 : /919 اعظام قدسی، ) است  هغائله تا حدودی به پایان رسید ،ی شهیدیمحمّد مهد

داشته ادامه  همچنان حمالت اشرار به خوانسار تا اواخر دورۀ قاجار به موازات این مشکالت،

دو هزار نفر  به دست آن دولتی و حتّی ادارات این شهرغارت توان به از آن جمله می .است

: 914/1 السّلطنه، عین)اشاره کرد  در زمان پادشاهی احمد شاه قاجار محال از اشرار چهار

شدند قوای نظامی حکومت سرکوب می به دستمقاطعی این اشرار در هر چند که  (5)،(8181

قوای پلیس جنوب ایران در  به دستنقی خان یاغی توان به سرکوب علیکه از آن جمله می

 (.54 : 959 رانی، نو)اشاره کرد ق .ه994 حدود سال 

به دو گروه  مذهبی از لحاظ ،عصر قاجار شهر خوانسارِ انساکن :های مذهبیگروه .1.1

 .(919: 954  ؛ محمّدمیرزا قاجار،414: تاشیروانی، بی)ند ا هشدتقسیم می انو یهودی اصلی شیعیان

سرچشمه، دادند، در محلّاتی چون  خوانسار را تشکیل می که بخش اصلی جمعیّتی ،یانشیع

در میان شیعیان  (9).اندساکن بوده و لبرود (1)دوراه، مالگاه، رئیسان گوش، دم جوزچه، پل

اند که امروزه آثار بسیاری از آنها عالمان بزرگ و هنرمندان بسیاری پرورش یافته ،این شهر

عارفی،  ؛915 اد، نژزمانی: برای نمونه رک)های مختلف داخل و خارج قرار دارد ها و کتابخانهدر موزه

دلیل داشتن خطّی نیکو  بهنیز تعدادی از کاتبان شهیر خوانساری  (.14: 914 ؛ مختاری، 959 

کاتبان  عالوه به .(98 : 915 داوود،  آل) نداهبود عمدتاً در دربار شاهان قاجاری به کتابت مشغول

از آن  (.559: 999 انی، شیرو)اند خطّ نسخ بسیاری نیز طیّ این دوره در خوانسار ساکن بوده

نویس نویس و آقا سیّد محمود نسخنویس، میرزا محمّد نسختوان به مالّ حسن نسخجمله می
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در میان این کاتبان، بسیاری نیز وجود داشتند که صرفاً به  (.195: 955 حکیم، )اشاره کرد 

ورزیدند ت میمبادر ،پارههای معروف به شصتهای قرآن کریم، مخصوصاً نسخهکتابت نسخه

برخی  و اند داشته یشهرتر کاتبان، شاعران این شهر نیز عالوه ب (.951: 954 قاجار،  میرزا محمّد)

این شهر دارند  ذائقۀ ، اشاراتی به شاعران خوشهمچون جکسون نویسان این دوره،از سفرنامه

(.494: 959 جکسن، )
اشاره  دوره در خوانسار ها، باید به وجود عالمان بسیار این تر از این مهم (9)

ضیاء کتاب چهار جلدی در ویژه به ،در منابع مختلف ،آنان نامۀ شرح حال و زندگیکرد که 
-ابن)تحریر درآمده است  الرّضا به رشتۀابن اهللآیتبه قلم  علماء خوانسار ةجماألبصار فی تر

مردم این » :نمایدف میچنین توصی مردم خوانسار را این الجنّات روضاتمؤلّف  (.954 الرّضا، 
مزاج و افرادی هوشمندند و آمادگی کاملی برای پذیرفتن مراتب علمی قصبه حدّاکثر سودا

  (.981: 4/تاخوانساری، بی) «دارند

متأسّفانه در حال . بودندشهر خوانسار عصر قاجار  انساکن ای دیگر ازدستهیهودیان 

چندانی در مورد آنها وجود  طّالعاتا ،به دلیل عدم سکونت یهودیان در خوانسار ،حاضر

جانب جنوبی  که یهودیان در توان گفت میامّا با توجّه به شواهد و مدارک موجود  .ندارد

-با نامتداوم عوام در  این محلّه. اندزاده احمد ساکن بودهنزدیک امامای در محلّهخوانسار و 

این که قدمت . ه استو یا جیدا معروف بودجهودا  ،های مختلفی چون شیرک، شهرک

شده  امّا احتمال داده نامشخّص است، گردداقامت یهودیان در خوانسار به چه تاریخی بر می

و  ق.ـه155تاریخ  تیمور به اصفهان به ملۀحبا  است ه ورود آنها به شهر مصادف بودکه 

این  دریهودیان خوانسار  جمعیّت .(41 : 999/9 لوی، ) به مناطق مختلف مهاجرت یهودیان

بنا  رسدامّا به نظر می، (Yeroushalmi, 2009: 84) خانوار بوده است 411حدود زمان احتماالً 

رفته از این جمعیّت رفته گسترده، هایو مرگ و میر خشکسالیهمچون وقوع  ،به عللی

با آمار و  تعداداین  (. 94: 954 اوبن، ) است  ه بودهدیرسنوار صد خاحدود یک کاسته شده و به

و شده آوری جمع م941 تا  1 9 های طیّ سال تی که از جمعیّت یهودیان ایراناطّالعا

 (.111 : 999/9 لوی، )قابل انطباق است  ،ن داشتهخانوار معیّ 11 نفر در  511جمعیّت آنها را 

مثل  ،، امّا در میان آنها تعدادی شاعر و مخصوصاً طبیبندا هگرد بود ین افراد عمدتاً دورها

 .(111 : 999/9 ؛ لوی، 89 : 995 بخشی، ) نیز وجود داشته استابراهیم و دکتر پیر موسی، دکتر 

نیز چون حمّام های عمومی مخصوص به خود همسه کنیسه و فضا یهودیان در خوانسار

به دلیل مهاجرت  ،امّا متأسّفانه در حال حاضر ،(111 : 999/9 ؛ لوی، 545: 951 کرزن، ) اندداشته
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این آثار کامالً تخریب شده و تبدیل به  ان از خوانسار به تهران و مناطق دیگر،تمام یهودی

 .است استفاده شدههای بالهای مسکونی جدید یا زمینفضا

 تاریخ اقتصادی خوانسار در عصر قاجار. 1

که بسیاری  و اعتباری برخوردار بودهرونق چنان صنعت و تجارت خوانسار در عهد قاجار از 

 (1 )،شهر تساختار اجتماعی و جمعیّ بهاجمالی  نویسان این دوره، ضمن اشارۀاز سفرنامه

که در  ،کینیر عنوان نمونه،به. انده قرار دادهرا نیز مورد توجّ آنمشاغل و کاالهای تجاری 

در این  (  )خانوار 4811که در حدود  گوید می ،اوایل دورۀ قاجاریه از خوانسار عبور کرده

عالوه بر او، شیروانی نیز به وجود  (.Kinneir, 1973: 128) اندپیشهاً تجارتعموم شهر ساکن و

کید پیشگی اکثر مردمان آن تأبر تجارتبیش از دو هزار خانه در خوانسار اشاره نموده و 

الدّین شاه قاجار نیز که در اواسط این دوره از ناصر (.559: 999 ، ؛ همو414: تاشیروانی، بی)دارد 

آبادی آن از عمارات اربابی و رعیتی و بازار زیاده از ... » گوید که میبازدید کرده، خوانسار 

ضمن اشاره به جمعیّت  ،همجکسن  (.94 : 915 داوود، آل) «اندازه و استعداد آن است

-که در آن انواع کاال پردازدمینفری و شاعران بسیار آن، به بازار پر رونق شهر نیز هزار دوازده

  (.494: 959 جکسن، ) شدای خرید و فروش میو پنبه های کتانی

دبّاغی، کاری، نقّاشی روی چوب، رنگرزی، منبّت هایی چوندر این دوره صنایع و هنر     

 .است  هرونق بسیاری داشت خوانساردر  (9 )سازیگری و تفنگسفال (4 )بافی،قالیگری،  مس

ز جایگاهی ویژه برخوردار ادر خوانسار چوبی ار آث تولید و تزئین کاری ومنبّت ،در این میان

 ،(981 :951 ش، بروگ ؛94 : 915 داوود، ؛ آل95 : 914 محبوبی اردکانی، ؛ 818:  /919 اعظام قدسی، ) هبود

نظیر مهد علیا،  ،های برخی اشراف وقتوارد کاخ از این تولیداتای که حتّی برخی گونه به

چنان  همشهر های چوبی تزئینی قاشق ،(458: 959 نوایی، ) تاس  شده میمادر ناصرالدّین شاه، 

نویسان این دوره حین بازدید نویسان و جغرافیابسیاری از سفرنامه که اهمیّتی داشته

: 955 حکیم،  ؛414: تا؛ شیروانی، بی51: 954 سرسی،  ؛ دو949: 951 بروگش، )اند یاد کرده نهاخوانسار از آ

سلطان محمّد میرزای قاجار اشاره کرد که ضمن توصیف به مکتوبات توان از جمله می(. 195

تراشی دارد که سکنۀ آن در صنعت قاشقبیان می «خُنسار»موقعیّت طبیعی خوانسار یا 

پردازند های چوبی منبّت مشبّک بسیار عالی نیز میو حتّی به تولید جعبه رندشهرت دا

خوانسار،  های چوبی درسطۀ تولید نسبتاً زیاد قاشقوابه (.951–919: 954 قاجار،  میرزا محمّد)

ها نیز به فروش های دیگر شهرشده و در بازار میبسیاری از این آثار به مناطق مختلف صادر 

های ظریف توان به بازار دزفول اشاره کرد که قاشقعنوان نمونه میبه .است  هرسیدمی
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ی بسیاری از عشایر منطقه، مخصوصاً خوانساری در آن فروش بسیار زیادی داشته و حتّ

از دیگر محصوالت  (.491: 911 مورتنسن، ) اندنمودهمیعشایر بختیاری، از آنها استفاده 

به مناطق دور و که  هبودتنباکو و خشکبار  (8 )توتون، (4 )،عسل، گز انگبین ارزشمند خوانسار

نویسان را  سیّاحان و سفرنامه توجّه آنها در سایر مناطق ایرانشده و شهرت نزدیک صادر می

(. 899: 955 الملک تبریزی، ؛ تبیان949: 951 ؛ بروگش، 98 : 915 داوود،  آل)است   کرده مینیز جلب 

ای بوده که حتّی در تهران، پایتخت وقت به اندازه ی تولیدی خوانسارهاکاال میزان صادرات

 «هاسرای خوانساری»معروف به  های خوانساری وسرایی مختص به کاالقاجاریه، کاروان

نزدیکی مسجد جامع قرار داشته و در آن اجناسی مثل گز انگبین که در  هساخته شده بود

کامالً تخریب شده و از بین رفته امروز این بنا  .(911: 959/4 ، شهری) است  هرسیدبه فروش می

صادر  هم وشتر و دزفولمراکزی چون شبه  توتون و تنباکوی این شهر بر تهران،عالوه . است

 (.195: 955 حکیم، )اند کردهمختصری  برخی منابع تاریخی بدان اشارۀ و شدهمی

 

 های تجاری خوانسار در عصر قاجاربنا. 3

در فرهنگی و آثار معماری نیز  موجودشواهد توان از  میعالوه بر مستندات تاریخی، 

مطالعۀ با .  کرداستفاده  د قاجارعهتشخیص ساختار اجتماعی و معیشتی ساکنان خوانسار 

دوراه،  بازار دم چهار ار شهر دردریافت که تجّتوان می این دورهمانده از  آثار معماری برجای

 هیتعداد قابل توجّ ،عالوه هب .ندا هبه کسب و کار اشتغال داشت اهللبزرو  بازار باال ،گوشپل

 سرای پلکاروان (1 )یسان، سرای بزراهلل،نظیر سرای رئ (5 )،و تیمچه، تیم سرا، سراکاروان

در حول حقیقت و تیمچه یا سرای میرزا اسداهلل،  اکرین، تیمچۀالذّسرای شجاعگوش، کاروان

باید به  همچنین. ( نقشۀ )رونق تجارت در این شهر حکایت دارند  از ،هاو حوش این بازار

و جز کاری پزی، صبّاغی، منبّتگری، رنگرزی، صابونهای عصّاری، فخّاری یا سفالکارگاه

ته به های آبی یا طاحونه اشاره کرد که بخشی از حیات اقتصادی شهر وابسو نیز آسیاب آنها

 (. جدول شمارۀ )آنها بوده است 

شروع  و احتماالً بازار بزراهللرئیسان  ۀسرای رئیسان در محلّاز نزدیکی  (5 )بازار باال

یک  تصویر شمارۀگونه که در همان .است  شده میش کشیده گوشده و تا ابتدای بازار پل می

هر و در مجاورت ش شرقی در نیمۀجنوبی -با محوری شمالیاین بازار قابل مالحظه است، 

 جنوبیجانب  .است  قرار داشته، شهرت دارد «قبرستان شرقی»که به  ،قبرستان قدیمی آن

آن  شده و جانب شمالیمیمنتهی هلل و بازار بزراسرای رئیسان و سپس مسجد جامع بازار به 
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در )که از دو قسمت بازار سر کمر  ،(9 )گوش بازار پل. است رسیدهمی گوشبه بازار پلنیز 

در )در حدّ فاصل بازار باال شده، تشکیل می( شمالی در نیمۀ)گوش و بازار پل (جنوبی نیمۀ

. قرار داشته است( غربو شمالشمال در ) (41)دوراه و مسجد آقا اسداهلل و بازار دم (جنوب

گوش فاصل بازار پل در حدّ ،تر ساخته شدهکه به نسبت دو بازار دیگر جدید ،دوراه بازار دم

متأسّفانه در حال حاضر بازار باال و . قرار داشته است شمالدوراه در  دم و حسینیّۀ جنوبدر 

امالً تخریب شده و از بین ک های جدید شهری،کشی و نوسازیبه دلیل خیابان ،دوراه دم

با  ،با این حال. است باقی همچنان گوش های قدیمی بازار پلاز مغازه اند، امّا تعدادیرفته

های ش و نیز بقایای موجود مغازه.ـه941 توجّه به وجود چند تصویر قدیمی مربوط به دهۀ 

یده و در سرپوشار عمدتاً های خوانسار در عصر قاجکه بازار توان دریافتمی ،قدیمی این بازار

بر خالف  ،ها نیزاین بازار بخشی از سقف. ندا هجنوبی کشیده شده بود-جهت شمالی

صورت گلپایگان و اصفهان، با چوب و بهنظیر  ،جوارهای همهای موجود در شهر نمونه

 ( 4).استشده  میشیروانی ساخته 

شکل گرفته بود که از عددی متها فضای تجاری و کاروانی در جوانب مختلف این بازار

که در  بازار باال اشاره کردجنوبی سرای رئیسان در جانب توان به ترین آنها میجملۀ قدیمی

در فهرست  (44)باقریسرای کاروانکه با نام  ،بنااین . اوایل دورۀ قاجاریه ساخته شده است

در چهار طرف بوده یی هال از یک حیاط مرکزی با بناآثار ملّی کشور به ثبت رسیده، متشکّ

های جدید تخریب ساخت و ساز واسطۀ بهآن کامالً جنوبی و غربی دو جانب  انهه متأسفک

سرای باقری به تاریخ ثبتی کاروان پروندۀمرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، ) شده و از بین رفته است

 954).
(49)

. قرار داشته است هایی در دو طرف آنو حجره بوده ورودی بنا در جانب شمالی 

طبقه با ل از یک هشتی دوآن قرار داشته و متشکّ شرقیترین بخش این اثر در جانب زیبا

در ساخت . ریخته استروفامروزه های زیادی از آن سقف کاربندی بسیار زیبا بوده که بخش

هایی همچون ورودی و شده استفاده شده که در بخش های تراشیدهسرا از آجر و سنگاین 

هایی مخصوص فضا که در این بنااز آنجا .ندا دارای نقوش قابی شکل هندسی ،ز هشتی بنانی

در اصل یک سرای این بنا که  توان پذیرفتیقین می تعبیه نگردیده، بهپایان نگهداری چهار

حقیقت نیز اشاره کرد که در  باید به بنای تیمچۀ ،وه بر این اثرعال .استبوده  (44)تجاری

 قرار داشته کهغربی مسجد آقا اسداهلل گوش و در جانب شمالبازار پل غربی شمال نیمۀ

در این تیمچه امّا با توجّه به اینکه . تخریب شده و از بین رفته است انه در حال حاضرمتأسف

پروندۀ ثبتی آن  به ثبت رسیده، از اطّالعاتدر فهرست آثار ملّی کشور ق .هـ984 سال 
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ضلعی نامنظّم با  ، هشتی، حیاط مرکزی هشتل از یک ورودیمتشکّدریافت که  توانمی

ساختمان این اثر در . هایی در جوانب آن بوده استانداز و حجرهحوض سنگی در وسط، بار

صورت یک پوشش عظیم چوبی شیروانی دو طبقه ساخته شده و سقف قسمت مرکزی آن به

م تعبیه شده گوش منظّ هشت شکلبه هاییگیرای شکل بوده که در وسط آن نوریا خیمه

میرزا بانی این بنا . اند ق ثبت کرده.هـ994 در پروندۀ ثبتی آن  آن راقدمت  .است  هبود

سالم که هنوز  همجللی در جانب غربی آن برای خود ساخته بود محمّد حقیقت بوده که خانۀ

 .(984 به تاریخ حقیقت  وندۀ ثبتی تیمچۀپرمرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، ) پا برجاستو 

 از امّا، اندنیز عمدتاً از بین رفته خوانساردیگر های اقتصادی و تجاری قدیمی فضا اگرچه

 که در این شهر شود معلوم می، های قدیمی خوانسار و سایر منابعنامهشواهد موجود در وقف

ای کربالیی تیمچه و سر: ترین آنها عبارتند ازآثار تجاری دیگری نیز وجود داشته که عمده

 جانب شمالی در بازار قیصریّه درالذّاکرین سرای شجاع، کاروانرئیسان در محلّۀ (48)اسداهلل

سرای حاج محمّد جواد  ،مسجد جامع ینزدیکدر  سرای بزراهلل، بازار و کاروانسرای رئیسان

 مچۀتیسرای شوشتری در جانب غربی مسجد آقا اسداهلل، در محل فعلی پاساژ شهدا، کاروان

سرای حاج باقر در نزدیکی میدان امام امروزی، سرای وحیدی در اول خیابان شهدای فعلی، 

های مستقلی نیز در کارگاه ،مذکورعالوه بر موارد  .در محل فعلی هیئت رزمندگانایمانیان 

از جملۀ این . ندا هخاصّی مشغول بود ۀجود داشته که هر یک به شغل و پیشوخوانسار شهر 

 .اشاره کرد هایی چون کتانگیری از دانهی مخصوص روغنهاخانهتوان به عصّارمی هاکارگاه

باز  قاجاریّه قبل از دورۀ ها به آید که قدمت این عصارخانه اریخی برمیاشارات متون ت از

 ،ها اشاره شدهبدان هانامهها که در وقفخانهاز جملۀ این عصّار. (195: 955 حکیم، ) گردند می

در محلّه رئیسان و  (45)خانۀ حاج ابراهیم جنب عمارت میر محمّد صادقتوان به عصّارمی

 آمده از دستبهبا توجّه به اطّالعات  ،عالوه بر این. خانۀ بذر کتان در ارسور اشاره کردعصّار

توان می «ق قصبۀ خوانسار و توابع.ـه914 دفترچۀ جمع و خرج سال » خطّی نسخۀ

توان خانه در خوانسار فعّال بوده که از آن جمله میحدّاقل نه عصّارزمان در این که  پذیرفت

 اهلل اشاره کردتقی و حاج عبدهای حاج اسماعیل، حاج عبّاس، حاج محمّدخانهبه عصّار

یک از این در حال حاضر هیچ. (1قصبۀ خوانسار و توابع، برگۀ شمارۀ ق .ـه914 دفترچۀ جمع و خرج سال )

 تخریب شده و از بین رفته است 955 سال  باقی نمانده و آخرین آنها در سیل هاخانهعصّار
 .(499: 915 محمّدی، میر)

در اشاره نمود که  های آبیتوان به آسیابهای دیگر فعّال در خوانسار میاز جمله کارگاه

روزگار  در ،به مستندات تاریخی کاچه با اتّاگر. اند گفته می «طاحونه»به آنها  محلّیتداول 
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در حال حاضر امّا ، در محدودۀ شهر قدیم خوانسار فعّال بوده (41)آسیاب 1 الاقل  قاجار

 (45)هاحبیبی ها در نزدیکی خانۀتمامی آنها تخریب شده و تنها بقایای یکی از این آسیاب

گان از آن نام برده شده و نگارند هانامهکه در وقف ،های آبیآسیاب بعضی. باقی مانده است

گوش، زرّین، باقری،  پل طاحونۀ :عبارتند از ،انداسامی آنها را یافته های محلّیپرسش نیز در

   .  خطّاب ها وژبرالممالک، کدول، شیرین، محسنیطبیبیان، هُ آقا نظر،

عصر قاجار  های فعّال در خوانساراز دیگر کارگاهنیز  بافیو چیت های رنگرزیکارگاه

هایی را ها پارچهزارروی چمن... »: است که آوردهخود  نامۀبخشی از سفر بروگش در. اندبوده

در خوانسار . که با نیل به رنگ آبی درآورده بودند پهن کرده بودند که خشک شود

بروگش، ) «های رنگرزی فراوان است و استادان رنگرز خوانسار در ایران شهرت دارند کارگاه

گاه قرار چیت خوانسار نیز در غرب شهر و در محلّۀ بافی چیتهای کارگاه (.981: 951 

که با توجّه به اسناد موجود قدمت آن در خوانسار به بیش از دو قرن  ،این صنعت. ندا داشته

های شهر ؛14:  94 زهرایی، ) رایج بوده است این شهرسال پیش در  51تا حدود  ،رسدمی

 .  (51 : 959/4 ، شهر ایران
 (49)تراشی، سفالگری یا فخّاری،کاری، سنگهای منبّتباید از کارگاه ،مواردعالوه بر این      

های شهر پزی نیز یاد کرد که تماماً در اطراف و اکناف بازاردبّاغی، صبّاغی، سرّاجی و صابون

در کنار تولیدات خشکبار،  ،هاوجود تمامی این کارگاه. اندایجاد شده و مشغول به کار بوده

های آن و تجارت و داد و باعث رونق بازار ،اکو، عسل و گز انگبین در خوانسارتوتون و تنب

 .است  شده میدر این شهر  وسیع ستد

 

 نتیجه. 9

شهر خوانسار در طول دورۀ قاجاریه یکی از مراکز مهم اقتصادی و تجاری ناحیۀ اصفهان 

رای ادارۀ این شهر و ای که از طرف پادشاهان وقت قاجاری، یک حاکم ببه گونه ،است  بوده

معروف  «والیت ثالث»که با نام  شده خمین در نظر گرفته می نیز گلپایگان و در مواردی

های درونی بین رسد که به دلیل وجود کشمکشبه نظر می ،حالبا این . شده بودند

دار السّلطان عهدهبه جز زمانی که ظل ،شاهزادگان و امرای قاجاری، حاکمان این ناحیه

جای همین امر باعث شده بود حاکمان بیشتر به. کردندت آن شد، پیوسته تغییر میحکوم

اینکه به ادارۀ حکومت و برقراری نظم و امنیّت در مناطق تحت حکومت خود بپردازند، به 

دلیل   بهشاید . ندباش  هتوجّه داشت آوری مال و ثروتو جمعمنازعات سیاسی داخلی خود 

اشرار و یاغیان در   در طول دورۀ قاجاریه پیوسته وقت بوده کههمین عدم توجّه حاکمان 
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منازعات  ا حدودی نیز بین خوانین و بزرگان شهرت وبه قتل و غارت مشغول بوده شهر 

 ،و قحطی و بیماری در پی آن خشکسالیدر کنار  ،این عوامل .است  هگرفت صورت میداخلی 

همۀ این عوامل و نیز . مانی شده استزخوانسار در یک برهۀ  کاهش بسیار جمعیّتباعث 

های ویرانگر، دست به دست هم داده تا به مرور زمان شهر وقوع حوادث طبیعی مثل سیالب

 .خوانسار رونق گذشته خود را از دست دهد

اند، بین  شیعیان جمعیّت غالب بوده. اند شیعه و یهودی بودهشهر خوانسار در عصر قاجار 

اند،  کمتری داشتهجمعیّت  انو یهودی ،در چند محلّۀ مختلف ساکنخانوار  4811تا  4111

در بین اهالی این شهر عالمان بزرگ، . و ساکن در یک محلّه خانوار 11 تا  911بین 

اند که حتّی برخی از آنها همچون هنرمندان نامی و پزشکان معروف بسیاری ساکن بوده

وارد دستگاه حکومت در پایتخت  ،شتندکاتبان و پزشکان، به دلیل مهارتی که در کار خود دا

دلیل هنرمندان و پزشکان بسیار در خوانسار، به عالوه بر وجود عالمان و .شدند هم می

کنندگان، صنعتگران و تاجران بسیاری نیز در شهر ساکن موقعیّت جغرافیایی آن، تولید

کنندگان شهر عمدتاً به تولید. اند آورده میند که موجبات رونق اقتصادی شهر را فراهم ا هبود

. ندا هپرداختانگبین، عسل، توتون، تنباکو و خشکبار میرات محصوالتی چون گزتولید و صاد

 سرایی را بهای بوده که حتّی در پایتخت وقت قاجاریّه، کاروانگونهمیزان صادرات آنها به

همچون  ،های صنعتیاین تولیدات در کنار کارگاه. ندا ههای خوانساری اختصاص داده بودکاال

 .اند بخشیده بسیار میرونق اقتصادی  ، به شهرسازی و سفالگریخانه، چیتخانه، دبّاغعصّار

در حال  .است  شده بودههای بسیاری در شهر ایجاد سرا و بازاردر نتیجه تیمچه، کاروان

ریخی عصر یاری از آثار تاهای متعدد در شهر، بسو وقوع سیالب هاسازیدلیل نوبه ،حاضر

ماندۀ این دوره،  های برجاینامهامّا با مراجعه به وقف .است تخریب شده و از بین رفته قاجار

های های محلّی از معتمدان شهر، پژوهش در منابع و اسناد تاریخی و بررسیپرسش

های اقتصادی فعّالیّتحول که بیشتر در  ،شناسی، تا حدودی بخشی از سیمای شهر باستان

 .به تصویر کشیده شددر این مقاله ، دچرخ می
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 شدۀ شهر قدیم خوانسار  های بررسینامهوقف:  جدول شمارۀ 

 

 
 ق شهر قدیم خوانسار.هـ498 تا  458 های تعداد اسناد سال: 4جدول شماره 
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 (.41:  94 زهرایی، )  94 شده از  خوانسار در سال  نقشۀ دستی تهیّه:  نقشۀ

 

 هانوشتپی
؛ الکهارت، 55:  91 گیالنتز، : جملهآن از  ،از این واقعه در بسیاری از منابع تاریخی سخن به میان آمده است . 

 ؛418: 951 مینورسکی،  ؛499: 954 راوندی، ؛ 954: 4 4 ؛ غفّاری کاشانی، 415: 941 ؛ اصفهانی، 51 : 959 

 .444: 951 ملکم، 

آمده و چشمان ق فتحعلی شاه قاجار به خوانسار .ـه441 کرده که در سال بیان  تاریخ ذوالقرنینخاوری شیرازی در  .4

کور کرده و دو عرّاده توپ آنها  هالطریق بختیاری دستیار بودبا جماعت قطاع آقا اسداهلل نامی از کدخدایان خوانسار را که

 (.159: 951/4 خاوری شیرازی، )است  هرا مصادره کرد

ترین مصیبت اجتماعی سراسر دورۀ تر نقاط سرزمین ایران را در بر گرفته بود، عظیمو قحطیِ که بیش خشکسالیاین  .9

 (.1 : 951  گل،گرنی و صفت)قاجاریه شناخته شده است 
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موجود  ،سند وقفی مربوط به شهر قدیم خوانسار طیّ دورۀ قاجاریه 81ها از بررسی و مطالعۀ حدود نامهاطاّلعات وقف .4

 .اندمشخّص گردیده جدول شماره یک خی از آنها دربر .است  آمده به دستن، در ادارۀ اوقاف شهرستا

 (عج)عصر موجود در مدرسۀ حضرت ولی ،اسناد بومی خوانسارهای خوانسار از کتاب نامهها و بیعنامهصلح اطاّلعات .8
 (.994 مهری خوانساری،  .جهت آگاهی بیشتر رک)آمده است  به دستاین شهر، 

های اشرار در خوانسار، حتّی فرّخی یزدی شاعر عصر مشروطه در شعری در مورد گریط با واقعۀ غارتدر ارتبا .5

 (.451: 951 فرّخی یزدی، )نماید خوانسار با کنایه اشاره به این موضوع می

ف شده که محل ، به این دلیل این محلّه با نام رئیسان معروج المعارفمناه های روضاتی در مقدّمۀبا توجّه به گفته .1

 ،از عالمان بزرگ خوانسار در اواخر دورۀ صفویه ،کبیرزندگی گروه زیادی از علمای خوانسار بوده که عموماً از احفاد میر

 (.صد و هشتاد و یک:  98 موسوی خوانساری، )اند بوده

آوری شده ورۀ قاجاریه جمعسند وقفی مربوط به شهر قدیم خوانسار طیّ د 91اسامی این محلّات از بررسی و مطالعۀ  .5

 .یک جدول شمارۀ. است؛ رک

 .995 بخشی، . شاعران خوانسار در عصر قاجار رک بارۀدر .9

نفر بوده  1559 خورشیدی  998 جمعیّت شهر خوانسار، بدون احتساب روستاهای تابعۀ آن، در سرشماری سال  .1 

 (.44:  94 زهرائی، )است 

ای که نامهدر  .گرفته استهای تابعۀ آن را در بر نمیه خود شهر بوده و روستااین تعداد خانوار فقط مختص ب .  

اند، جمعیّت شهر و توابع آن ق برای مجلس شورای ملّی آن روزگار نوشته.ـه941 جمعی از اهالی خوانسار در سال 

 (.41: 955 نیا، یوسفی)هزار نفر بیان شده است  41حدود 

های سادۀ هندسی تولید های پشمی ضخیم با طرحهای تابعۀ آن به نام ویست، قالیتادر این شهر و یکی از روس .4 

ها رنگ ثابتی داشته و به با توجّه به اشارات برخی متون تاریخی، این قالی. بوده است «ویستی»شده که معروف به می

 (.818، ص ج: 919 اعظام قدسی، )شده است های اطراف صادر میشهر

جز اشارۀ ضمنی برخی متون تاریخی، اطاّلعات دیگری در دسترس در ارتباط با این صنعت در خوانسار، به متأسّفانه .9 

 .نیست

های تولیدی در مناطق مختلف مطالب بسیاری را ارائه نموده است، انواع گز بارۀسیّاح دورۀ قاجاریه که در ،پوالک .4 

آید که در نزدیکی می به دستترین نوع آن از بوتّۀ گونی ا کیفیّتدارد که بهترین و بگز انگبین چنین بیان می بارۀدر

نیز اشاره به این امر دارد که گز انگبین در ( ق.ـه 49 متوفی )میرزای قمی (. 489: 955 پوالک، )روید خوانسار می

یز اشاره الملک نضلاف(. 94: 915/4 میرزای قمی، )وجود ندارد  شهر خوانسار تولید شده و نمونۀ آن در هیچ جای دیگر

ۀ گون انگبین در حدّ فاصل کرون تا خوانسار روییده و در همه جا معروف به خوانساری است به این امر دارد که بوت

 (.  1 : 919 الملک، افضل)

هایی چون اصفهان و شیراز، یکی از مراکز اصلی تولید توتون، تنباکو و خوانسار در طول این دوره در کنار شهر .8 

 (.955: 951 انصاری رنانی و کرمانی، )خاش بوده است خش

شده که معموالً حیاط آن سرای کوچک درون شهری با یک حیاط مرکزی محسوب میتیمچه در اصل نوعی کاروان .5 

 (.411: 919 قبادیان، )شده است با یک یا چند طاق کوچک یا بزرگ مسقّف می

های زهرائی، این بازار و سرا ن اطاّلعاتی در دست نیست، امّا با توجّه به گفتهمتأسفّانه در مورد این بازار و سرای آ .1 

ق .ـه914 حدّاقل از سال (. 84:  94 زهرایی، )قرار داشته است  «سر دز»در نزدیکی مسجد جامع و محلی موسوم به 

به گونه اطاّلعاتی أسّفانه هیچۀ اثر متدر مورد وجه تسمی .های خوانسار ذکر شده استنامهبه بعد نیز اسم آن در وقف

 . نیامد دست
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از نوادگان روحانی معروف خوانسار میر  ،زادهحسین نجفی گرفته با محمّد گوی شخصی صورتو با توجّه به گفت. 5 

همین روحانی و در  به دستکه بنای بازار باال و نیز سرای رئیسان  ، مشخّص شد(ق.هـ 495 -415 ) محمّد صادق

 .ق ساخته شده است.ـه451 تا  441 های که هنوز بقایای آن پابرجاست، در حدود سال ،خصی خویشکنار عمارت ش

ق به .ـه451 های شهر قدیم خوانسار، این بازار حدّاقل از سال نامهآمده از مطالعۀ وقفدستبهبا توجِّه به اطاّلعات  .9 

مرحوم شهیدی  به دستورۀ قاجاریه بخشی از این بازار احتماالً در اواخر د(.   جدول شمارۀ)د پابرجا بوده است بع

 .دهندهای محلّی، اهالی ساخت این بازار را به وی نسبت میزیرا در پرسش ،هشدسازی  باز

فردی به نام اسداهلل خان ساخته  به دستق .ـه485 این اثر که در مجاورت میدان اصلی شهر قرار گرفته، در سال  .41

امّا در حال حاضر بنای قدیمی کامالً تخریب شده و بنای جدیدی در جای آن  ،( 5: 954 ، محمّدیمیر) است  هشد

 .ساخته شده است

 به کار رفته است ،همدان مثل بازار قاجاری ،مشابه سقف چوبی این بازار در برخی مناطق سردسیری کشور . 4

 (.88: 4114بمبرگ و ملویل، )

که خود موجبات رونق اقتصادی آن را فراهم آورده بود، وجود راه  ،لف در شهرعالوه بر تولید محصوالت تجاری مخت .44

 سرا در این شهرکرده، نیز دلیل دیگری بر ساخت کاروانکه از خوانسار عبور می ،روی اصفهان به اراک و بروجردکاروان

 (.5: 981 سیرو، ) است بوده

ماکسیم سیرو اشاره به وضعیّت  .ش شروع شده.ـه941  دهۀ اربردی شدن این سرا حدّاقل ازروند ویرانی و غیر ک .49

 (.8 : 981 سیرو، )نماید در حال ویرانی این اثر می

سرا گرفته، ولی برخالف کاروانبازار اصلی شهر قرار میسرا داشته، در مجاورت راستۀ شبیه کاروان که طرحی ،سرا .44

 (.411 ،95 : 919 قبادیان، )داشته است  ارفاقد اصطبل بوده و معموالً حوض آبی در مرکز آن قر

سرای دار امور مربوط به کاروانصادق بوده که عهده های میر محمّدکربالئی اسداهلل یا میرزا اسداهلل اسم یکی از پسر .48

 (.999 محمّد صادق در سال  نوادۀ میر ،زادهگوی شخصی با آقای نجفیو گفت)یسان بوده است رئ

ق ساخته شده و .ـه448 های سقف بنا، در سال شده روی چوب دار نوشتها توجّه به کتیبۀ تاریخب ،این عمارت .45

 . متعلّق به میر محمّد صادق بوده است

آسیاب اشاره شده که  4 به تعداد  «ق قصبۀ خوانسار و توابع.ـه914 ال دفترچۀ جمع و خرج س»خطّی  در نسخۀ .41

 (.5شمارۀ  ق قصبۀ خوانسار و توابع، برگۀ.ـه914 چۀ جمع و خرج سال دفتر)اند در آن تاریخ پابرجا بوده

 ،اهللق ساخته شده و متعلّق به حاج حبیب.ـه945 در سال  ،دار درگاه ورودی آنبا توجّه به کتیبۀ تاریخ ،این خانه .45

 .بوده است ،تاجر خوانساری

تنگ و باریکی داشته و درون  ، که دهانۀگیرسبوی مار در خوانسار عصر قاجار، تولید نوعی ظروف سفالین معروف به .49

نیز صادر  اف مثل خمینهای اطرشده و حتّی به شهرها استفاده میخانهدار بوده، رواج داشته که در کبوترآن لعاب

 (.1 : 959/4 فرهادی، : برای نمونه رک) شده است می
 

 منابع
 .کبیرامیر ،، چاپ دوّم، تهرانب ایراندو سفرنامه از جنو (.915 ) علیداوود، سیّد آل

 .انصاریان للطباعه و النشر مؤسسه ،ج، قم4، علماء خوانسار هاألبصار فی ترجمضیاء  (.954 )الرّضا، مهدی ابن

رسانی داری و اطّالعتحقیقات کتاب، «خونسار، خوانسار یا خانسار؟»(. 989 ) الکتابی، منوچهراشرف
 .54- 8، صص 4 ، شدانشگاهی
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بنیاد موقوفات دکتر محمود  ،، تهران4، جاسناد تاریخی خاندان غفّاری (.958 ) اصفهانیان، کریم و دیگران

 .افشار

منوچهر ستوده، به تصحیح ، نصف جهان فی تعریف االصفهان (.941 ) رضااصفهانی، محمّد مهدی بن محمّد

 .چاپخانۀ موسوی ،تهران

نشر  ،علی رضوانی، تهران تصحیح محمّدبه ، تاریخ منتظم ناصری .(951 )خان حسن  السلطنه، محمّداعتماد

 .دنیای کتاب

 .نشر کارنگ ،ج، تهران4، ایران خ صدسالۀخاطرات من یا تاری (.919 ) (اعظام الوزرا)اعظام قدسی، حسن 

 ،، تهران رضا دالوند، ج حمید به تصحیح، سفرنامۀ لرستان و خوزستان (.954 )علی خان افشار، حسن

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ،وندیان، تهرانتصحیح منصوره اتّحادیه و سیروس سعدبه ، التواریخافضل (. 95 )حسین الملک، غالمافضل

 .نشر تاریخ ایران

فر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد ، به کوشش ناصر افشارسفرنامۀ اصفهان (.919 ) _____________

 .اسالمی

 .انتشارات قلمرو قلم ،خوانسار، خوانسار نامۀکاروان عشق و جاودان (.955 )الحسین عبد امینی،

انتشارات دانشگاه علّامه  ، تهران،قاجاریه تجارت در دورۀ(. 951 ) ، قنبرعلیکرمانی؛ انصاری رنانی، قاسم

 .طباطبایی

 .زوّار ،تهرانی، اصغر سعیدعلی ، ترجمۀم911  – 915  ،ایران امروز (.954 )اوبن، اوژن 

 .پورمطبوعاتی میر مؤسسۀ ،، تهرانشعرای خوانسار تذکرۀ (.995 ) بخشی، یوسف

 ،، تهران4بچه، جمهندس کرد ، ترجمۀسفری به دربار سلطان صاحبقران (.951 )بروگش، هینریش 

 .اطّالعات

محمّد البجاوی،  علی تصحیحبه ، االمکنه و البقاع االطّالع علی اسماء مراصد (.4 4 ) الدینفیبغدادی، ص

 .الجیلدار ،، بیروت ج

تا  941  های الرنس الکهارت در دهۀعکس ،تصاویری از ایران (.4114) ارلزملویل، چ بمبرگ، جیمز؛
  .مرکز مطالعات خاورمیانه و اسالمی دانشگاه کیمبریج ،م981 

 .954 /  /9و تاریخ ثبت  91 4 ۀ سرای باقری در فهرست آثار ملّی کشور، به شمارپروندۀ ثبتی کاروان

و تاریخ ثبت شهریور  55  پروندۀ ثبتی تیمچۀ میرزا محمّد حقیقت در فهرست آثار ملّی کشور، به شمارۀ 

 984. 

  ،، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهرانایران و ایرانیان ،پوالک سفرنامۀ (.955 )پوالک، یاکوب ادوارد 

 .خوارزمی

به ، 4، جهای خطّی فارسیمجموعۀ سفرنامه ،«سفرنامۀ عتبات» (.955 )رضا الملک تبریزی، علیتبیان

 .اختران ،ح هارون وهومن، تهرانیصحت

 ،ای، تهران، ترجمۀ منوچهر امیری و فریدون بدرهسفرنامۀ جکسن (.959 )آبراهام والنتاین ویلیامز  جکسن،

 .خوارزمی
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 ،اصغر عمران، تهرانمسیحی، به اهتمام علیآبکار  ، ترجمۀنامۀ مسیو چریکفسیاحت (.985 )چریکف 

 .های جیبیکتاب

 ،، تهرانعبّاسسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد بندربرر (.915 ) باقروثوقی، محمّد حبیبی، حسن؛

 .شناسیبنیاد ایران

صوفی و علی ، به اهتمام محمّدهای ایرانجغرافیای تاریخی شهر ،گنج دانش (.955 )تقی خان حکیم، محمّد

 .انتشارات زرّین ،فر، تهرانجمشید کیان

 ج، تهران،4فر، تصحیح ناصر افشاربه ، تاریخ ذوالقرنین (.951 ) الدّین عبدالنبیخاوری شیرازی، فضل

 .  موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات کتابخانه

میراث  ،، وقف«ق.ـه949 اجرای عدالت در سنه  بازخوانی یک سند پیمان در» (.955 )خسروی، رضوان 
 .81 – 84 ، صص51، شجاویدان

 .خیّام تهران، ،9ج ،السیّرتاریخ حبیب (.951 ) الدّین بن هماممیر، غیاثخواند

 .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 95  /1 ، نسخۀ خطی شمارۀ رسالۀ غیبیهخوانساری، سیّد محمود، 

نشر  ، قم،ج 5، روضات الجنّات فی احوال العلماء و الساداتتا، العابدین، بیزینخوانساری، محمّد باقر بن 

 .اسماعیلیان

 ،، تهران4جم، ج، به تصحیح حسین خدیواألخبار ناصریحقایق ،تاریخ قاجار (.944 )جعفر خورموجی، محمّد

 .زوّار

 .IR10 – 29174، ش مجلسکتابخانه  ۀق قصبۀ خوانسار و توابع، نسخ.ـه914 دفترچۀ جمع و خرج سال 

احسان  ، ترجمۀالعاده کنت دوسرسیم، سفارت فوق541 –599 ایران در  (.954 )وران ل سرسی، دو

 . نشر دانشگاهی ،اشراقی، تهران

دانشگاه  ج، تهران،4 د معین و جعفر شهیدی، ، زیر نظر محمّدهخدا نامۀلغت (.919 ) اکبردهخدا، علی

 .تهران

 .نشر نگاه ،تهران، 4ج ، تاریخ اجتماعی ایران (.954 ) راوندی، مرتضی

 ،اصغر فرمانفرمایی قاجار، تهران به تصحیح، االیالهقلی میرزا نایبرضا سفرنامۀ (.919 ) قاجار قلی میرزارضا

 .اساطیر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ، تهران،قاجار درآمدی بر اسناد شرعی دورۀ (.991 )رضائی، امید 

 .فرهنگی

-88 ، شآئینه پژوهش، «شناسی دانشمندان خوانسارشناسی و نسخهکتاب» (.915 ) اکبرنژاد، علیزمانی

 .58 -54 ، صص 85

 .چاپ رنگین ،، تهراننمای خوانساردور (. 94 ) اهللزهرایی، فضل

 .نشر مؤّلف ،تهران گلستان خوانسار، (.911 ) _________

 . 99  ،کوشش مرکز آمار ایرانبه ،، تهرانآماری استان اصفهان سالنامۀ

میراث  ،، تهران الحسین نوائی، جتصحیح عبدبه ، الوقایع مظفّریمرآت (.955 )الحسین خان سپهر، عبد

 .مکتوب

 . اساطیر ،فر، تهرانجمشید کیان به تصحیح ،ناسخ التّواریخ (.911 ) تقیسپهر، محمّد
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الحسین نوائی، تصحیح عبدبه ، البحرینالسّعدین و مجمعلعمط (.959 ) الرزاقالدّین عبدسمرقندی، کمال

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،، تهران4ج

مهدی  ، ترجمۀهای باستانی وابسته به آنهاهای باستانی ناحیه اصفهان و راهراه (.981 ) سیرو، ماکسیم

 .سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران ،مشایخی، تهران

 .مطبعه االسالمیه ،چغمینی چۀشرح قانون ،القلوبمفرّحتا، ارزانی، محمّد اکبر بن محمّد، بیشاه

-بنیاد ایران ،دیهوک، تهران -خارک  :4شناسی، جپژوهش گروهی بنیاد ایران (.959 ) شهر های ایرانشهر

 .شناسی

 .معین ،تهرانج، 8، طهران قدیم (.959 )، جعفر شهری

 .سنائی ،، تهرانیاحهالسّبستانتا، دین بن اسکندر، بیالعابشیروانی، زین

 .سعدی ،، تصحیح حامد ربّانی، تهرانریاض السّیاحه (.999 ) العابدین بن اسکندرشیروانی، زین

مجلّه پیام ، «خوانساری از نگاه اسناد مجلس سنامیرزا محمود محقق خوشنویس » (.959 )عارفی، یوکابد 
 . 454- 41، صص 1، ش4، سبهارستان

تصحیح مسعود سالور و ایرج به ، السّلطنهخاطرات عین روزنامۀ (.914 ) السّلطنه، قهرمان میرزا سالورینع

 .اساطیر ،، تهران1ج افشار، 

-کتاب ،تصحیح مرتضی مدّرس گیالنی، تهرانبه ، تاریخ نگارستان (.4 4 )اری کاشانی، قاضی احمد غفّ

 .فروشی حافظ

 .های سیاسیمطالعات و پژوهش مؤسسۀ ،، تهران4، جشمار تاریخ معاصر ایرانوزر (.958 ) فراهانی، حسن

 .نگاه ،، تهرانمجموعه اشعار فرّخی یزدی (.951 ) فرّخی یزدی، محمّد

 ، تهران،4، جچند برش در فرهنگ کشاورزی و دامداری کمره ،نامۀ کمره (.959 )فرهادی، مرتضی 

 .کبیر امیر

 .کبیر امیر ،تهرانج، 4منصور رستگار فسائی، به تصحیح ، ناصری نامۀفارس (.954 ) فسائی، حسن بن حسن

 .دانشگاه تهران ، تهران،سنّتی ایران بررسی اقلیمی ابنیۀ (.919 )قبادیان، وحید 

 .علمی فرهنگی ،تهران ، ج علی وحید مازندرانی،، ترجمۀ غالمایران ایران و قضیّۀ (.951 ) کرزن، جرج

اهلل مرعشی نجفی کتابخانۀ آیت ،، قمق.ـه455 قم در قحطی بزرگ  (.951 ) منصور گل،صفت گرنی، جان؛

 .و گنجینۀ جهانی مخطوطات اسالمی

 .هاگل ،محمّد مهریار، اصفهانترجمۀ ، سقوط اصفهان (. 91 )گیالنتز، پطرس دی سرکیس 

 .علمی و فرهنگی ،شاهی، تهران، ترجمۀ اسماعیل دولتصفویه انقراض سلسلۀ (.959 )الکهارت، الرنس 

 .فروشی بروخیمکتاب ،، تهران9، جتاریخ یهود ایران(. 999 )لوی، حبیب 

سازمان  ،، به کوشش عبّاس اقبال آشتیانی، اصفهانمحاسن اصفهان ترجمۀ (.958 ) مافروخی اصفهانی

 .فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

 .ائیسن ،، تهرانالمجالسزینت (.954 )طالب مجدی، محمّد بن ابی

 .اساطیر ،تهران،  جایرج افشار،  کوششبه ، چهل سال تاریخ ایران (.914 )محبوبی اردکانی، حسین 

پرست، اکبر خداتصحیح علیبه ، مکّه نامۀالدّوله معروف به سفرسیف نامۀسفر (.954 )میرزا قاجار  محمّد

 .نی ،تهران
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، 44، ش9، سپژوهش آئینۀ، «لوی خوانساریۀ عهای خطّی کتابخانۀ مدرسنسخه» (.914 )مختاری، رضا 

 .15 -94صص 

 ،ج، تهران4تصحیح عبدالحسین نوایی، به ، مرآت الوقایع مظفّری (.955 ) المورّخین، عبدالحسین خانملک

 . میراث مکتوب

 . افسون ،، تهران4میرزا اسماعیل حیرت، ج ، ترجمۀتاریخ کامل ایران (.951 ) ملکم، سر جان

 .پژوهنده ،محمّد حسین آریا، تهران ، ترجمۀنشینان لرستانکوچ (.911 ) دمانتمورتنسن، اینگه 

 .توس ،تهران ج،4 القاسم سرّی،، ترجمۀ ابوجیمز موریه سفرنامۀ (.955 ) موریه، جیمز

اشی میر ، با مقدّمه و حوالمعارف در بیان اصول دین مناهج (. 98 )ابوالقاسم موسوی خوانساری، میر سیّد 

 .حیدری چاپخانۀ تهران، د روضاتی،سیّد احم

( عج) عصر اسناد بومی خوانسار موجود در مدرسۀ حضرت ولی (.994 ) مهری خوانساری، سیّد حمید
 .مجموع ذخائر اسالمی ، قم،خوانسار

 .االسالمی مکتب األعالم ج، قم، 5، غنایم االیّام فی مسائل الحالل و الحرام (.915 ) زای قمی، ابوالقاسممیر

 .سلمان فارسی ج، قم، 4، جغرافیای خوانسار (.915 ) رضامحمّدی، حمیدرمی

  4، شمیراث جاویدان ،وقف، «اسداهلل خوانسار و موقوفات آن مسجد آقا» (.954 ) رضامحمّدی، حمیدمیر

 .54 -  5، صص 44 -

الهی، اصغر عبدیح علیتصحبه  رشید یاسمی، ، ترجمۀشاه ایران در زمان نادر (.951 )مینورسکی، والدیمیر 

 .دنیای کتاب تهران،

سازمان  رضا عبّاسی و پرویز بدیعی، تهران،تصحیح محمّدبه ، هاشهریار جادّه (.914 ) الدّین شاه قاجارناصر

 .اسناد ملّی ایران

 .انقم، انتشارات انصاری .959  ،ضاالرّابن علیاهلل حاج سید محمّدای از مرحوم آیتیادواره: نمی از یم

 .اساطیر ، تهران،مهد علیا به روایت اسناد (.959 )ین نوایی، عبدالحس

دانشکده ادبیّات و علوم ، مجلّه «های ایالت اصفهان و اتباع بیگانهراهزنی در جادّه» (.959 )نورانی، مرتضی 
 .54  –  8  صص ،91-95، شانسانی دانشگاه اصفهان

 ن و محمّد والیزادۀتصحیح حسیبه ، لرستان در روزگار قاجارتاریخ  (.951 ) رضامعجزی، محمّد والیزادۀ

 . حروفیّه معجزی، تهران،

، 4الحسین نوائی، جصادق و عبدمحمّدتصحیح سیّد مسعود میربه ، نامهظفر (.951 )الدّین علی یزدی، شرف

 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،کتابخانۀ تهران،

 .دار صادر ،بیروت، 4ج، لبلدانامعجم (.998 )یاقوت حموی 

 ،(ش.ـه914  – 458 )اسناد تجاری ادوار اوّل تا پنجم مجلس شورای ملّی  (.955 )نیا، راضیه یوسفی
 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،کتابخانه تهران،
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