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چکيده
از  ایران است. یكی  اقدامات شهرسازی شاه عباس اول اوج فعالیت های عمرانی در سده های متأخر اسالمی 
این اقدامات، احداث راه اصفهان ـ فرح آباد ساری بود. از عناصر شاخص معماری درطول این مسیر اقامتگاه های 
شاهی بود كه به دستور شخص شاه بنا شدند و شاهان این سلسله در سفرهای خود به  نواحی شمالی در این منازل 

میان راهی اقامت می كردند.
با بررسی و مكان یابی این اقامتگاه های شاهی درنواحی شمالی اصفهان این سؤال به ذهن می رسد كه چرا 
برخی از این اقامتگاه ها به تدریج توسعه یافتند و به مراكز شهری بزرگ و مهمی تبدیل شدند درحالی كه برخی 

دیگر از اواخر عصر صفوی كم كم بالاستفاده، متروک و تخریب گردیدند؟ 
در این مقاله، ابتدا سه اقامتگاه شاهی دوران صفوی در شمال اصفهان معرفی و ساختار فضایی و بافت پیرامون آنها 
تحلیل شده است. سپس دالیل تبدیل اقامتگاه شاهی دولت آباد به شهری بزرگ و مؤثر در مناسبات فرامنطقه ای 
اصفهان و علل عدم رشد و توسعه دو اقامتگاه علی آباد ریگ و دمبی و تخریب آنها، از منظر باستان - زیست بوم  شناسی 
مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله میدانی ـ تاریخی ـ تحلیلی است؛ بدین ترتیب كه ابتدا 
مطالعات تاریخی به ویژه در سفرنامه های دوران صفوی و پس از آن صورت گرفته است تا بتوان درباره مسیرهای 
برای  نگاری  مكان  به روش  پیمایشی  بررسی  كرد. سپس  آگاهی كسب  دوران  آن  راهی  میان  منازل  و  ارتباطی 
از منابع مكتوب  با اطالعات حاصل  بررسی پیمایشی میدانی  یافته های  آثار صورت گرفته و  شناسایی و ثبت 
)تواریخ، كتب جغرافیایی و سفرنامه ها( مطابقت داده شده است و اقامتگاه های مورد اشاره مستندسازی شدند. 
پس از بررسی میدانی در محل آثار مورد اشاره و مطالعات تاریخی، نگارندگان به تحلیل عوامل اثرگذار بر روند 
شكل یابی و تخریب این آثار پرداخته اند. بر این اساس در فاز مكان یابی و شكل گیری این اقامتگاه ها، متغیرهای 
بوم شناختی فضا، ماده و تنوع نقش، اثرگذاری داشته اند؛ در حالی كه در فاز تخریب، دو متغیر فضا و انرژی دارای 

بیش ترین نقش بوده اند.

كليدواژه ها: باستان- زیست بوم شناسی، اقامتگاه های شاهی، بناهای میان راهی، صفویان، شمال اصفهان.

تاریخ دریافت مقاله: 90/8/20
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه
انتقال مركز حكومت صفویان از نواحی شمالی به مركز 
ایران، یكی از اقدامات اساسی شاه عباس اول صفوی برای 
تحكیم قدرت سیاسی و مذهبی صفویان و هم چنین رشد 
را  امر، صفویان  این  بود.  دولتی  داری  سرمایه  و گسترش 
آن  جهانی  اقتصاد  و  سیاسی  مهم  قدرت های  از  یكی  به 
دوران تبدیل كرد )بلر و بلوم، 1381: 477(. در این دوران، 
و حكومتی  بزرگ شهری  مراكز  از  یكی  به  اصفهان  شهر 
سرگذاشتن  پشت  از  پس  شاه عباس اول،  و  شد  تبدیل 
اوضاع نابسامان مملكت در اواخر قرن دهم هجری، نخست 
در  ریزی شهری  برنامه  درزمینه  ای  عمده  های  فعالیت  به 
به  دست  ایران  سراسر  در  سپس  و  كرد  اقدام  اصفهان 
سازندگی زد تا اقتدار سلطنت خود را بیش تر ثابت كند. 
یكی از برنامه های سازندگی او، آبادانی راه های منتهی به 
اصفهان و شهرهای دیگر، بنادر و قالع بود. كاروان سراها، 
چاپارخانه ها، اقامتگاه های میان راهی شاهی و دیگر بناهای 
ها، همگی براساس درخواست شاه و طبق  وابسته به جاده 
طرح هایی منظم و ازقبل تعیین شده در دیوان مركزی دولت 
طرح افكنده شدند )فریر، 1384: 69؛ بلر و بلوم، 1381: 484(. 
مهم ترین اقامتگاه های شاهی بین راهی صفویان كه برخی 
از آنها به عنوان كاخ یا كوشك های شكارگاهی برون شهری نیز 
كاربرد داشته اند )كالیس، 1386: 304( به دستور شاه عباس 

 اول و درراستای اقدامات عمرانی و توسعه راه های ارتباطی 
احداث شدند. یكی از این راه های ارتباطی جاده كویر بود 
كه اصفهان را به بهشهر و فرح آباد ساری مرتبط می ساخت 
بود.  او  از  پس  شاهان  و  شاه عباس اول  استفاده  مورد  و 
ساخت  دستور  شاه عباس  جاده،  این  احداث  با  هم زمان 
و  كرد  صادر  مسیر  این  درطول  را  درباری  های  اقامتگاه 
در فواصلی منظم این اقامتگاه ها بنا شدند )اسكندربیك، 
1377: 1111(. اقامتگاه های شاهی مسیر اصفهان ـ فرح آباد 
به ترتیب  اند،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مقاله  این  در  كه 
و  شاه  كه  دمبی  و  آبادریگ  علی  آباد،  دولت  از  عبارت اند 
هیئت همراه پس از خروج از دروازه اصفهان، به ترتیب در 
شب اول، دوم و سوم در آنها اقامت می كردند )تصویر1(. 
در این مقاله، نگارندگان ابتدا به معرفی سه اقامتگاه شاهی 
دوران صفوی در شمال اصفهان و تحلیل ساختار فضایی 
تبدیل  دالیل  سپس  اند.  پرداخته  آنها  پیرامون  بافت  و 
در  مؤثر  و  بزرگ  شهری  به  آباد  دولت  شاهی  اقامتگاه 
مناسبات فرامنطقه ای اصفهان و علل عدم رشد و توسعه 
دو اقامتگاه علی آبادریگ و دمبی و تخریب آنها را از منظر 
به  اند.  داده  قرار  مطالعه  مورد  شناسی  بوم  باستان-زیست 

سخن دیگر، نقش متغیرهای بوم شناختی را در شكل گیری 
و توسعه یا تخریب این اقامتگاه ها بررسی نموده و استدالل 
مقاله را برپایه این فرضیه استوار ساخته اند كه متغیرهای 
و  گیری  در شكل  را  نقش  بیش ترین  تنوع  و  ماده  و  فضا 
متغیرهای فضا و انرژی بیش ترین تأثیر را در تخریب این 

اقامتگاه ها داشته اند.

روش پژوهش
روش تحقیق در این مقاله میدانی ـ تاریخی ـ تحلیلی 
باستان   میدانی  بررسی  از  پس  كه  ترتیب  بدین  است؛ 

شاهی  های  اقامتگاه  برخوار،  كهن  دشت  در  شناختی 
برجای مانده در این ناحیه كه شامل دو اقامتگاه »علی آباد 
»دولت  در  تخریب شده  اقامتگاه  یك  و  »دمبی«  و  ریگ« 

آباد« است، به دقت ثبت و مستندسازی شد و پس از آن با 
مطالعه متون و منابع مكتوب تاریخی به ویژه تواریخ مهم 
دوران صفوی از جمله تاریخ عالم آرای عباسی تالش شد 
شواهد معماری برجای مانده از این اقامتگاه ها با توصیفات 
و گزارش های موجود در متون تاریخی مطابقت داده شود. 
پس از آن براساس مبانی نظری زیست بوم شناسی »كنت 
وات«، نقش متغیرهای محیطی و بوم شناسی در شكل یابی، 
توسعه و تخریب این اقامتگاه ها تحلیل شد. به سخن دیگر، 
برای ارزیابی نقش پنج متغیر »ماده«، »تنوع«، »انرژی«، 
آثار،  این  تخریب  و  یابی  شكل  درروند  »فضا«  و  »زمان« 
شواهد بررسی های میدانی و توصیفات و گزارش های موجود 

در منابع تاریخی مالک قرار گرفت.

اقامتگاه شاهی دولت آباد
شهر دولت آباد امروزی در شمال اصفهان و در فاصله 
حدود 15 كیلومتری از مركز شهر اصفهان واقع است. این 
شهر براساس تقسیمات جغرافیایی كنونی، مركز شهرستان 
برخوار و شهری مهم در شمال اصفهان محسوب می شود. 
های      ویرانه  كیلومتری  سه  فاصله  در  كنونی  آباد  دولت 
دولت آباد قدیم گسترش یافته است. به نظر می رسد یكی 
احداث  قدیم  آباد  دولت  گیری  شكل  عوامل  ترین  مهم  از 
اقامتگاه های شاهی در مسیر اصفهان به فرح آباد  از  یكی 
ساری و مشهد مقدس بود كه این امر سبب توسعه این 
منطقه و تبدیل آن به قریه یا روستایی كوچك شد؛ چنان 

كه در برخی منابع مكتوب و متون تاریخی، از دولت آباد با 
نام »قریه دولت آباد« یاد شده است )اسكندربیك، 1377: 
1030(. اما در حال حاضر، دولت آباد شهری مهم در شمال 

اصفهان محسوب می شود. 
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دولت آباد نخستین منزل و اقامتگاه شاهی پس از خروج 
از دولت خانه صفوی و دروازه طوقچی بود. برطبق اظهاراِت 
سالخوردگان منطقه، شهر قدیم دولت آباد كه در این ناحیه 
به منطقه »دّره« نیز معروف است، براثر جاری شدن سیلی 
درحدود 120 سال قبل به كلی ویران شد و ساكنان آن، 
در سه  آباد  دولت  در محل شهر جدید  را  خانه های خود 

كیلومتری دولت آباد قدیم بنا كردند. 
كشت  و زرع و جابه جایی خاک زمین های دولت آباد قدیم 
برای مقاصد كشاورزی، ساختمان سازی و كوره های آجرپزی 
از یك سو و هم چنین تخریب در اثر سیلی كه در آن به وقوع 
پیوسته از سوی دیگر، تعیین حریم این شهر را براساس 
تصاویر  بر  نگاهی  با  اما  سازد؛  می  مشكل  بقایای سطحی 
ماهواره ای از این منطقه به نظر می رسد وسعت شهر قدیم 
درحدود 1200×700 متر بوده و بر این اساس، در موقعیتی 
از طول جغرافیایی ″59 ¢47  °32 تا طول ″35 ¢47  °32 و 
از عرض جغرافیایی ″00 ¢44  °51 تا عرض 15″  44¢  51° 
منطقه،  در  نگارندگان  بررسی  براساس  است.  گرفته  قرار 
درحال حاضر از روستا یا شهر قدیم فقط بقایای دو برج، 
برخی تپه های كوچك و بزرگ ناشی از جابه جایی خاک 
صفوی،  سفید  و  آبی  سفال  قطعات  ساختمانی،  آوار  و 
برجای مانده است. دو  لعاب دار تك رنگ فیروزه ای و سبز 
برج اشاره شده در فاصله 370 متر از یكدیگر قرار دارند و با 
توجه به برجستگی های موجود در حد فاصل این دو به نظر 

می رسد هردو متعلق به حصار و باروی روستای دولت آباد 
قدیم بوده اند )تصویر2(. 

اسكندربیك تركمان در عالم آرای عباسی در چند جا به 
توقف شاه یا امرا در دولت آباد اشاره كرده است؛ ازجمله در 
ذكر سفر پیاده شاه عباس از اصفهان به مشهد )اسكندربیك، 
و  آذربایجان  به  شاه عباس  یورش  ذكر  در   ،)982  :1377
اقامت او در دولت آباد به مدت یك شب )اسكندربیك، 1377: 
حاتم  اعتمادالدوله  استقبال  ذكر  در  هم چنین  و   )1030

از  از جاللیان )اسكندربیك، 1377: 1258(. در یكی  بیك 
سفرهای شاه عباس به خراسان و مراجعت او به اصفهان، 
دستور داد الپانبیك به دارالسلطنه اصفهان برود و برابر با 
از اصفهان و اطراف  با لباس های رنگین  پانزده هزار پیاده 
آماده كند تا در روز ورود شاه عباس به دولت آباد، در این 
قریه حاضر باشند )افوشته ای نطنزی، 1373: 573 و 575؛ 
فلسفی، 1347: 286(. فیگوئروا در دوره شاه عباس اول، در 
سفر از اصفهان به قزوین، از بخشی از راه شاهی عبور كرده 
است و كاتِب او منازل این راه را از اصفهان تا عباس آباد 
نطنز توصیف كرده است. گرچه او نام برخی از منازل را 
دقیقاً ذكر نكرده یا با نام دیگری خوانده است، اما با تطبیق 
راهی كه او پیموده و مسافت هایی كه به فرسخ بیان كرده، 
اصلی مسیر شاهی  های  اقامتگاه  با  را  منازل  آن  توان  می 
تطبیق داد. او به اقامتگاه دولت آباد به عنوان نخستین منزل 
پس از اصفهان اشاره كرده است: »روز بیست ونهم، سفیر 
سه فرسنگ راه پیمود و به دهكده ای به نام دولت آباد رسید 
كه در آن خانه ای متعلق به شاه وجود داشت. این خانه 
جز یك تاالر كه در اطرافش چهار راهرو كوچك بود و یك 
هایی  نقاشی  با  دفتر  اطاق  دیوارهای  و  نداشت  دفتر  اطاِق 
به سبك قدیم آرایش شده بود كه شكارگاه، مجلس ضیافت 
ایران مرسوم  و رقص زن ها را به همان شیوه كه امروز در 
عصر  در   .)234  :1363 )فیگوئروا،  كرد«  می  مجسم  است، 
قاجار، ارباب اصفهانی در ذكر دهات بزرگ و معروف برخوار به 

دولت آباد اشاره كرده است )ارباب اصفهانی، 1368: 303(.

تصویر1. استان اصفهان ـ جانمایی دولت آباد)1(، علی آبادریگ)2( و 
دمبی)3( در جنوب كوه های كركس )تنظیم نقشه از نگارندگان(.

تصویر2. یكی از برج های برجای مانده از حصار دولت آباد قدیم در سمت چپ و بقایای حصار درامتداد آن )عكس از نگارندگان(
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اقامتگاه علی آبادریگ
علی آبادریگ دومین منزل شاهی پس از دولت آباد بود؛ 
مورد  نیز  از شاه عباس  دوران پس  در  این كه  با وجود  اما 
استفاده شاهان و درباریان قرار می گرفت، كمتر از دولت آباد 
توجه مورخان و سیاحان را جلب كرده است. برخی سیاحان 
خارجی در گزارش ها و سفرنامه خود به راه شاهی دوران 
دالواله  پیترو  اند.  كرده  اشاره  آن  های  اقامتگاه  و  صفوی 
ایتالیایی كه در دوره شاه عباس صفوی به ایران سفر كرد، 
در كاروانسرا یا اقامتگاه شاهی علی آبادریگ اقامت داشته 
است )دالواله، 1371: 133(. فیگوئروا سفیر اسپانیا نیز در 
دوره شاه عباس از این مسیر عبور كرده است؛ در سفرنامه 
او اقامتگاه علی آبادریگ، كاروانسرایی نیمه خراب اما قابل 
است  شده  اشاره  آن  بِد  آب  به  و  شده  توصیف  سكونت 
اولئاریوس )1385: 171-173( و  )فیگوئروا، 1363: 234(. 

كاتف )1356: 35-61( نیز از این مسیر گذشته اند.
ارباب اصفهانی در دوره قاجار، فقط به خربزه مرغوب در 
مزارع كمشچه و مزرعه علی آباد كه از مزارع كمشچه بوده، 
اشاره كرده است )ارباب اصفهانی، 1368: 301(. این ذكر او 
نشان می دهد در زمان او روستای علی آبادریگ چندان آباد 
نبوده و وصف قابل توجهی نداشته و تنها به عنوان یكی از 

مزارع كمشچه شناخته می شده است.

محوطه،  این  در  نگارندگان  شناختی  باستان  بررسی  در 
از  قبل  دوران  از  پراكنده  سفال  قطعات  ازجمله  شواهدی 
صفویان نیز به دست آمد كه شامل قطعاتی از سفال فیروزه ای 
قلم مشكی و آبی و سفید مغولی بود؛ بنابراین، به احتمال 
زیاد قبل از دوران صفویان سكونتی در این ناحیه وجود 
داشته است و در دوره شاه عباس در محدوده جنوب شرقی 
علی آبادریگ اقامتگاه درباری شاه احداث شد كه تا مدت ها 
مورد استفاده بود )تصویر3(؛ تا این كه به مرور زمان متروک 
و با وزش طوفان های شن از كویر مركزی ایران زیر الیه ای 
از شن مدفون شد. درحال حاضر، در سطح محوطه، بقایای 
تپه های كوچك و بزرگ ناشی از آوار ساختمانی و الیه های 
شن وجود دارد كه در برخی نقاط، اجزای معماری ازجمله 
طاق ها، قوس ها و گنبدها از الیه شن بیرون زده و قابل 

تشخیص اند )تصویر4(.
بنا بر اظهار كالیس، یكی از اقامتگاه های راه شاهی قمشه 
استحكام  و  روستا  این  وسعت  به دلیل  كه  بود  )كمشچه( 
برج وباروی آن، خود روستا همانند یك كاروانسرای بزرگ 
عمل می كرد و كاروانسرای مستقلی در آن وجود نداشت 
نگارندگان  بررسی میدانی  براساس  )كالیس، 1365: 73(. 
در كمشچه و اطراف آن، تنها بنای قابل توجه در داخل 
شهر فعلی قلعه شاهوازی است كه براساس ابعاد كوچك 

تصویر3. اقامتگاه شاهی علی آبادریگ ـ نمای جنوب غربی )عكس از نگارندگان(

تصویر4. بقایای معماری روستای علی آبادریگ، مدفون در زیر شن )عكس از نگارندگان(
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آن نمی توان آن را یك روستا دانست و حضور مردم روستا 
و تعداد زیاد مسافر را به طور هم زمان در آن تصور كرد. اما 
با كمشچه فعلی حدود سه  آبادریگ را ]كه  می توان علی 
نظر  مورد  كه  كرد  فرض  روستایی  دارد[،  فاصله  كیلومتر 
مسیر  این  در  كاروانیان  اقامتگاه  به عنوان  و  بوده  كالیس 

كاربرد داشته است. 

اقامتگاه دمبی
ساری،  آباد  فرح  ـ  اصفهان  مسیر  در  منزل  سومین 
فیگوئروا در سفر خود  اسپانیا،  بود. سفیر  منزل »دمبی« 
از اصفهان به قزوین از دمبی عبور كرده و آن را راحت تر 
از كاروانسرای علی آبادریگ دانسته است  »در مدخل این 
كاروانسرا چشمه آبی زالل و خنك به چشم می خورد. اما 
به زودی فهمیدیم كه آبش بسیار بد است و كسانی كه از 
و سردرد دچار شدند«  دلدرد  به  بالفاصله  آشامیدند،  آن 
)فیگوئروا، 1363: 234(. اولئاریوس نیز در دوره شاه صفی 
این اقامتگاه را توصیف و به چشمه ای در نزدیكی آن اشاره 

نموده است )اولئاریوس، 1385: 223(. 
ماكسیم سیرو در بررسی راه های نواحی شمالی اصفهان، 
)كمشچه(  قمشه   - »اصفهان  مسیر  در  )دمبی(  دنبی  از 
كاروانسرای صفوی  به  و  كرده  یاد  آباد«  بهجت  ـ  دنبی  ـ 
اشاره نموده است.  این كاروانسرا  دمبی و چراغ راهنمای 
به اعتقاد او این راه به ویژه در شب استفاده می شده است. او 
پایه های كاروانسرای صفوی را از اواخر دوره مغول دانسته 
و به یك كاروانسرای نظامی )سربازخانه( شگفت مغولی در 
گزارش  براساس  )تصویر5(.  است  كرده  اشاره  روستا  این 
برای ساخت وسازهای  بنا  این  از آجرهای  بسیاری  سیرو، 
 .)29  :1357 )سیرو،  است  شده  استفاده  دمبی  روستای 
دورتادور  در  گچی  گیری  قالب  خاص  ویژگی  براساس  او 
قرن  اول  ربع  به  متعلق  را  بنا  این  سربازخانه،  های  اجاق 

هشتم هجری )715 تا 725 هجری( می داند. او مجموعه 
مجموعه  با  را  دمبی  سنگی  كاروانسرای  و  سربازخانه 
جاده  در  چهارآباد  هشت ضلعی  كاروانسرای  و  سربازخانه 
دانسته است )سیرو، 1357: 171(. سیرو در  نطنز مشابه 
در  صفوی  دوره  سنگی  كاروانسرای  درباره  دیگر  جایی 
دمبی آورده است: »كاروانسرای دنبی یك محل توقف مهم 
و  رفت   زمان صفویه  در  و  بوده  نطنز  ـ  اصفهان  جاده  در 
آمد بسیاری داشته است. این بنای شگفت )55/9 در 57/2 
است؛  مغولی  بنای  یك  از  مجدد  استفاده  حاصل  متر( 
از طرحی كه  دنباله روی  است كه درعین  دلیل  به همین 
تفاوت های  است،  شده  ترسیم  گذشته  های  نمونه  طبق 
فاحشی را نشان می دهد. این نقص ها عبارت اند از  تنگی 
پهن  داالن  یك  وارد  مستقیماً  كه  ورودی ای  طویله،  راه 
ورودی.  در  نگهبانان  قسمت مخصوص  فقدان  و  می شود 
دیده  جنبی  های  طویله  در  قاعدگی هایی  بی  هم چنین، 
می شود كه انباری هایی درانتهای داالن ]طویله ها[ ترتیب 
داده اند. سردر كه ازطرف خارج بسیار ویران است، قسمت 
قلوه سنگ،  با  بزرگ خارجی  اعظمش مغولی است. دیوار 
پانزده برج و پشت بند، متعلق به بنای اولیه مغولی است. 
بر فراز یكی از برج ها ]در دوره صفوی[ یك فانوس قرار 
براساس  بزرگ  ایوان  دو  و  است  مربع  حیاط   ... اند  داده 
طاق هایشان مغولی هستند؛ اما ایوان های كوچك در دوره 
آثار  براساس  دنبی  كاروانسرای  اند.  شده  بازسازی  صفوی 
تغییر  و  است  هجری   730 دهه  اواخر  به  متعلق  تر  قدیم 
شكل های دوره صفوی براساس قطعات تزئینی متعلق به 

دوره شاه عباس اول است« )سیرو، 1357: 228-227(.
با وجود توضیحات ماكسیم سیرو درباره بنایی كه وی 
آن را سربازخانه مغولی در دمبی نامیده است، به نظر می رسد 
چهارآباد،  شاهی  های  اقامتگاه  با  بنا  این  نقشه  مقایسه  با 
عباس آباد سیاه كوه و سفیدآب در جاده سنگ فرش كویر 

تصویر 5. بخشی از صحن و غرفه های اقامتگاه شاهی دمبی )عكس از نگارندگان(
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كاخ  را  بنا  چهار  هر  توان  می   ،)85  :1365 كالیس،  )نك: 
كه همگی  دانست  این جاده  مسیر  در  اقامتگاه شاهی  یا 
توسط یك معمار احداث شده اند )تصویر6(. از سوی دیگر، 
با توجه به این كه مغوالن، بناهای نظامی و سربازخانه های 
با  و  زیاد  بسیار  دید  با  و  دفاع  قابل  ای  محله  در  را  خود 
برج وباروهای مستحكم بنا می كردند، نمی توان بنای دمبی 
را سربازخانه دانست؛ زیرا فاقد ویژگی های پیش گفته است 
در  بنا،  چهار  این  رسد  می  به نظر   .)85  :1365 )كالیس، 
محل شكارگاه های سلطنتی در مسیر اصفهان ـ فرح آباد و 
اشرف )بهشهر( فقط برای فرودآمدن و استراحت پادشاهان 
است  شده  ساخته  آنان  سرای  حرم  و  همراهان  و  صفوی 

)كالیس، 1365: 85(.
ساختار  و  فرم  تقریبی  یكسان بودن  توجه،  قابل  نكته 
سفیدآب  چهارآباد،  دمبی،  آبادریگ،  علی  های  اقامتگاه 
الگوی  توان  می  براین اساس  است.  سیاه كوه  آباِد  عباس  و 
داد.  ارائه  دولت آباد  شده  ویران  اقامتگاه  برای  را  مشابهی 
طبق الگوی موجود، ساختار این اقامتگاه های شاهی مشتمل 
در  استخری  با  گاهی همراه  مركزی  دو صحن  یا  بر یك 
میانه آن و تاالرهایی با طاقچه ها و قوس های تزئینی در دو 
طرف صحن، ایوانی در وسط نمای این تاالرها و فضاها و 
غرفه هایی كوچك تر با كاركردهای دیگر در دو ضلع دیگر 
اطراف صحن است. امروزه در مجاورت كاروانسرا و اقامتگاه 
شاهی دمبی، روستای كوچك دمبی با حدود 32 خانوار و 

114 نفر جمعیت وجود دارد.

مبانی نظری باستان-زیست بوم شناسی

در علم زیست بوم شناسی، چگونگی هم زیستی و برهم كنش 
بررسی می شود )عبدی،  آنها  بوم  و زیست  زنده  موجودات 
1380: 14(. این هم زیستی و برهم كنش به این معناست كه 
موجودات زنده و ازجمله انسان با زیست بوم رابطه ای متقابل 
و نظام مند دارند و تغییر در یكی سبب تغییر در دیگری 
می شود تا تعادل در سیستم محفوظ بماند. زیست بوم شناسی 
می پردازد كه  زیست بوم هایی  به  فرهنگی(  )یا  انسانی 
انسان در آن حضور دارد و ارتباطی میان او و آن زیست بوم 
براساس مطالب گفته شده،   .)Butzer, 1982( برقرار است
مطالعات  از  ای  شاخه  شناسی«  بوم  »باستان - زیست 
بوم شناسی،  زیست  مبانی  برپایه  كه  است  باستان شناسی 
باستان شناسی  پرسش های  به  پاسخ گویی  و  تحلیل  به 

 .)Dincauze, 2000: 16( می پردازد
زیست بوم طبیعی و زمینه فرهنگی جامعه مورد بررسی، 
بقایای  و  ها  محوطه  گیری  شكل  در  را  زیربنایی  عوامل 
شناخت  برای  بنابراین  دهد.  می  تشكیل  شناختی  باستان 
متغیرهای  باید  انسانی  رفتارهای  و  فرهنگی  های  نظام 
شوند  گرفته  درنظر  طبیعی  و  فیزیكی  مكانی،  زمانی، 
)عبدی، 1380: 17(. در این رهیافت، زمین های كشاورزی، 
كانال های آبیاری، مراكز استقراری، راه ها و ... نشانه هایی از 
تداوم تعامل انسان با محیط هستند و در این تعامل، عالوه 
بر تأثیر انسان بر محیط، محیط هم به عنوان بستر زندگی 
تطور  تاریخ  و  معیشت  شیوه  بر  عمیقی  تأثیرات  انسان، 

تصویر6. راست: اقامتگاه شاهی عباس آباد سیاه كوه )كالیس، 1365: 83(، وسط: اقامتگاه شاهی سفیدآب )كالیس، 1365: 78(،
چپ: اقامتگاه شاهی دمبی )سیرو، 1357: 168(.
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.)Rapp & Hill, 1998: 106( فرهنگی بشر داشته است
كنت وات )1386( متغیرهای زیست بوم شناختی مؤثر 
بر شكل گیری، گسترش، تداوم و تخریب سكونتگاه ها را 
كرده  معرفی  فضا  و  زمان  تنوع،  انرژی،  ماده،  عامل  پنج 
است )وات، 1386: 96(. متغیر بوم شناسی »ماده« شامل 
و  معدنی  مواد  كشاورزي،  براي  مناسب  آب، خاک  منابع 
انساني  اولیه  نیازهاي  ترین  اصلي  كه  است  مطلوب  هواي 
در هر استقرار و سكونت را تشكیل می دهد )وات، 1386: 
67-72(. دسترسی آسان و سریع به مواد مورد نیاز در نظام 
به  مطلوب،  شرایط  یك  در  سكونتگاه  ساكنان  اقتصادی 
 Green,( شكل گیری و توسعه آن سكونتگاه منجر می شود
52 :1997(. شهرها و روستاهاي حاشیه رودخانه هاي بزرگ 
و كوچك و واقع در دشت ها و اقلیم هاي پرباران ازجمله 

این سكونتگاه ها هستند.
شناختی  بوم  متغیر  ماده،  بالفعل شدن  فرایند  در 
»انرژی« نقش دارد. به سخن بهتر، انرژی درعین این كه از 
بالفعل شدن ماده حاصل مي شود، خود باعث بالفعل شدن 
نیازمند  جانداران  های  فعالیت  تمامی  گردد.  می  نیز  ماده 
انرژی  میزان  به  بستگی  جاندار  فعالیت  و  است  انرژی 
 Trivedi & Raj: 1992:( دارد كه می تواند آن را مصرف كند
مركزی  مناطق  ازجمله  خشك  و  گرم  نواحی  در   .)46
انرژی  منابع  ترین  مهم  از  انرژی خورشیدی  ایران،  فالت 
به شمار می آید. انرژی خورشید، پویایی زیست بوم را درپی 
فرایند رویش محصوالت كشاورزی و گیاهان،  بر  دارد و 
اثرگذار  رطوبت  میزان  و  حرارت  درجه  تعریق،  و  تبخیر 
اثرات  وجود  با   .)Trivedi & Raj, 1992: 47, 48( است 
به  نور  زیاد  بسیار  مقادیر  گاه  خورشید،  انرژی  سازنده 
از  و  )امبرلین، 1377: 146(  كند  می  وارد  ها صدمه  بافت 
در  نیز  تبخیر  میزان  باشد.  مخرب  می تواند  منظر،  این 
های  فعالیت  و  محصوالت  نوع  بر  مستقیماً  منطقه  یك 
كشاورزی، روش های آبیاری و هم چنین نوع فعالیت های 
معماری و مصالح ساختمان مؤثر است. وزش باد از دیگر 
مصادیق تأثیر انرژی بر زیست بوم است. سرعت و جهت باد 
عالوه بر افزایش تبخیر، در شرایط دمایي باال عامل آسایش 
است؛ اما با توجه به نقش فرسایشي آن، در درازمدت اثرات 

مخربی نیز درپی دارد )شفقی، 1381: 64-63(. 
نیاز  مورد  زمان  قالب  در  »زمان«  شناختي  بوم  متغیر 
برای رسیدن به منابع بررسی می شود )وات، 1386: 91(. در 
جوامع پیشرفته، به دلیل ابداع شیوه های نوین بهره برداری از 
منابع، تأثیر این عامل ناچیز است؛ زیرا حفر چاه، قنات و 
كانال كشی، دسترسی را به منابع آب در هر نقطه فراهم می كرد. 

افزون بر این، پیوندها و تعامالت منطقه ای و فرامنطقه ای 
موجب می شد درصورت عدم وجود منابع درنزدیكی سكونت، 

تأمین این منابع ازطریق تبادالت صورت گیرد.
حاصل  آنها  های  ویژگی  و  ها  مكان  ارتباط  از  »فضا« 
یك  قرارگیری  موقعیت   .)12  :1385 )نیكنامی،  شود  می 
سكونت، فواصل آن سكونتگاه از منابع، میزان فضا در ازای 
و شیب  ارتفاع   ،)83  :1386 )وات،  فعالیت  هر  یا  فرد  هر 
زمین )امبرلین، 1377: 189(، وجود اراضی قابل آمایش، 
عبور راه های مواصالتی و دسترسی آسان و نیز هم جواری 
با مراكز سكونتی دیگر )دولفوس، 1373: 31( ویژگی های یك 

سكونتگاه را تعیین می كند و بافت آن را شكل می بخشد. 
دیگر  از  جانوری  های  گونه  و  گیاهی  پوشش  »تنوِع« 
متغیرهای  به  كه  است  بوم  زیست  یك  اصلی  متغیرهای 
دیگر ازجمله مساحت، ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی و 
نوع مواد اولیه بستگی دارد )وات، 1386: 94(. تنوع مواد 
برای  مناسب  محیطی  فراهم بودن  منابع،  و  گیاهی  غذایی 
رشد و حیات گونه های جانوری و بهره مندی از این گونه های 
جانوری، امكان توسعه یك سكونتگاه را برای گروه های انسانی 

به وجود می آورد. 

بحث وتحلیل
اساساً حیات یك سكونتگاه را می توان در سه مرحله 
مطالعه  تخریب  و  ترک  گسترش،  گیری،  شكل  شامل 
كرد. به نظر می رسد در فاز شكل گیری اقامتگاه های شاهی 
درحاشیه شمالی اصفهان، عالوه بر متغیرهای بوم شناختی 
كه به آن پرداخته خواهد شد، اراده نظام حاكم و شخص 
راه  و  ها  اقامتگاه  این  كه  چنان  داشت.  مهمی  نقش  شاه 
احداث  شاه عباس اول  به دستور  همگی  نظر  مورد  ارتباطی 
شدند )فریر، 1384: 69(. ساخت چنین اقامتگاه هایی، نیازمند 
فراهم آوردن امكانات رفاهی و خدماتی كافی درمجاورت این 
بناها بود؛ بنابراین، با ساخت این اقامتگاه ها یا باید قصبه و 
روستایی كوچك در مجاورت آن شكل می گرفت یا این كه 
خوِد اقامتگاه، باید درنزدیكی روستا یا شهری بنا می شد. 
چنان كه براساس بررسی های میدانی، درمجاورت هر سه 
اقامتگاه دولت آباد، علی آبادریگ و دمبی، روستا یا شهری 
وجود داشته یا دارد. پیترو دالواله در سفرنامه خود اشاره 
كرده كه به دستور شاه عباس اول پس از احداث و گسترش 
شبكه راه های ارتباطی كشور، بر سر برخی راه ها، به منظور 
احداث  جدیدی  روستاهای  مسافران،  به  خدمات رسانی 
داده  سكونت  روستاها  این  در  مردمانی  باالجبار  و  شده 
شدند )دالواله، 1371: 164(. بنابراین اراده و خواست شاه 
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و هم چنین خدمات رسانی به كاروانیان مهم ترین دالیل شكل 
گیری و توسعه روستاهای هم جوار با اقامتگاه های شاهی بود.

و  جغرافیایی  های  نقشه  بر  نگاهی  با  دیگر،  سوی  از 
بررسی مسیرهای قابل عبور رشته كوه های شمال اصفهان، 
به نظر می رسد انتخاب مسیر راه شاهی اصفهان به فرح آباد 
ساری، به درستی صورت گرفته و كوتاه ترین مسیر ممكن 
برای عبور این جاده درنظر گرفته شده است؛ مسیری كه 
از دولت آباد، علی آبادریگ و دمبی تا چهارآباد، عباس آباد 
كاماًل  خط  یك  در  شاهی  اقامتگاه های  سایر  و  سیاه كوه 
مستقیم عبور می كرد )تصاویر 1 و 7(. هم چنین با توجه به 
فاصله 15 كیلومتری دولت آباد قدیم از اصفهان، فاصله 14 
كیلومتری علی آبادریگ تا دولت آباد و فاصله 15 كیلومتری 
حداقل  با  را  فواصل  این  توان  می  علی آبادریگ  از  دمبی 
همراه  هیئت  و  شاه  سفر  روز  یك  برای  مناسب  مسافت 

او )حدود 3 فرسخ یا تقریباً 16 كیلومتر( مطابق دانست.
براساس شواهد بررسی های باستان شناسی و قطعات 
منطقه  دو  در  رسد  می  به نظر  سطح  در  پراكنده  سفال 

علی آباد ریگ و دمبی، قبل از احداث اقامتگاه شاهی در 
دوره صفویان، سكونت گروه های انسانی وجود داشته است 
روستای  مجاورت  در  صفوی  عصر  در  ها  اقامتگاه  این  و 
موجود بنا شده اند. اما این موضوع درباره دولت آباد صادق 
به  وجود  صفوی  دوره  از  قبل  تاریخی  متون  در  نیست. 
روستا یا شهری به نام دولت آباد اشاره ای نشده است و شواهد 
كند.  نمی  تأیید  را  موضوعی  چنین  نیز  شناسی  باستان 
بنابراین، می توان تصور كرد كه در دولت آباد، ابتدا اقامتگاه 
شاهی احداث شده و سپس بنا به ضرورت هایی، روستای 

دولت آباد شكل گرفته است.
علل شكل گیری این روستا درمجاورت اقامتگاه شاهی 
دولت آباد را می توان از منظر باستان-زیست بوم شناسی با 
با  دانست.  مرتبط  »فضا«  و  »تنوع«  »ماده«،  متغیر  سه 
بررسی نوع خاک منطقه و نگاهی بر فعالیت های صنعتی 
دولت آباد  پیرامون  مناطق  در  اخیر  دوران  كشاورزی  و 
مصالح  ساخت  برای  خاک  نوع  این  كه  است  مشخص 
است؛  مناسب  بسیار  خشت،  و  آجر  ازجمله  ساختمانی، 
زیرا خاک منطقه دارای مقادیر زیادی شن و ریگ است و 
وجود شن و ریگ در خاک باعث مقاوم شدن آجر، خشت 
و چینه و پیشگیری از ترک برداشتن آنهاست )زمرشیدی، 
1387: 128(. درحال حاضر تعداد قابل توجهی كوره سنتی 
آجرپزی درنزدیكی دولت آباد و اطراف شهر گز فعال است 
اغلب  نیاز  و دركنار كوره های آجرپزی جدید، آجر مورد 
شهرهای استان اصفهان و استان های هم جوار توسط این 
نیاز در این كوره ها  كوره ها تأمین می شود. سوخت مورد 
دوران  در  اما  است؛  سیاه  نفت  یا  مازوت  حاضر  درحال 
گذشته از زغال سنگ، چوب و خار بیابان به عنوان سوخت 
كوره استفاده می شد )فدالی، 1385: 133(. بنابراین، برای 
خشت  و  آجر  منطقه،  معماری  ساختارهای  گیری  شكل 
بوم آورد به راحتی دراختیار معماران و بّنایان بود و وجود 
چوب و خار بیابان در منطقه، سوخت مورد نیاز كوره های 
پخت آجر را تأمین می كرد. با توجه به فاصله كوتاه دولت آباد 
از شهر اصفهان، دور از ذهن نیست كه آجر تولیدی این 
بناهای شهر اصفهان را  نیاز  نیز  منطقه در دوران صفوی 

تأمین می كرده است.
از سو ی دیگر، خاک منطقه برای كشت  و زرع محصوالتی 
و  كشاورزی  گذشته،  دوران  از  و  بوده  مستعد  خاص، 
باغداری در این منطقه رواج داشته و محصوالت مختلفی 
برخوار  ناحیه  مركزیت  در  تقریباً  كه  آباد  دولت  درحوالی 
بود، كشت می شده است. دربرخی متون به كیفیت باالی 
این محصوالت و شهرت فرامنطقه ای آنها نیز اشاره شده  تصویر 7. راه شاهی اصفهان ـ فرح آباد ساری )كالیس، 1365: 75(.
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است )ابن حوقل، 1345: 106-107؛ اعتمادالسلطنه، 1364: 
این  از  برخی   .)301-300  :1368 ارباب اصفهانی،  241؛ 
باال  كیفیت  به سبب  روناس  و  تریاک  هم چون  محصوالت 
و حجم تولید انبوه به كشورهای دیگر نیز صادر می شدند 

)باستانی پاریزی، 1348: 205(.
ارتباطی  راه  صفوی  شاهی  راه  بر  عالوه  همچنین، 
بر این اساس،  و  كرد  می  عبور  دولت آباد  از  نیز  دیگری 
دولت آباد افزون بر خدمات رسانی به كاروان شاه و هیئت 
داد. مسیر  ارائه می  نیز خدمات  كاروانیان دیگر  به  همراه 
»اصفهان ـ دولت آباد ـ علی آبادریگ ـ دمبی ـ بهجت آباد« 
همان مسیر شاهی بود و عالوه بر شاه و درباریان كاروان 

اند. مسیر دیگر  از آن استفاده می كرده  نیز  های معمولی 
ـ  ریگ  آباد  علی  ـ  شاپورآباد  ـ  آباد  دولت  ـ  »اصفهان 
دمبی ـ بهجت آباد« بود كه مورد استفاده اغلب كاروانیان 
قرار می گرفت )احمدی، 1388: 52؛ احمدی، 1380: 138 
و 140(. بنابراین وجود تأسیسات و ابنیه خدماتی در دولت 

آباد ضروری بود و این امر خود به توسعه دولت آباد به عنوان 
یك مركز اقامتی در فاصله نزدیكی از اصفهان منجر شده 
شكل  در  را  فضا  بوم شناختی  امر، نقش متغیر  این  بود. 

گیری و توسعه دولت آباد مشخص می كند.
ترین  مهم  از  یكی  تاریخی،  كتب  های  نوشته  براساس 
دالیل احداث اقامتگاه شاهی در دمبی، ویژگی های مطلوب 
بودن شرایط  مهیا  و  جانوری  های  گونه  تنوع  جغرافیایی، 
این منطقه به شكارگاه سلطنتی بود. درباره  برای تبدیل 
اصفهان،  شمالی  نواحی  در  نیكو  و  فراوان  های  شكارگاه 
است  آورده  اشاراتی  القلوب  نزهت  در  مستوفی  حمداهلل 
خوش  هواي  آب  و  به دلیل   .)56-54  :1336 )مستوفی، 
بیابان  و  دشت  كوه،  در  شكار  وفور  و  دمبی  فرح بخش  و 
شاه  عباس  امر  به  حكومت،  مركز  تا  مناسب  فاصله  و  آن 
تفرجگاه ییالقي با عمارتی باشكوه در این مكان برپا شده 
بود )نراقی، 1352: 64(. این عامل، دركنار موقعیت مناسب 
دمبی در خط مستقیم اصفهان به جاده سنگ فرش كویر 
باعث شكل گیری اقامتگاه شاهی در دمبی بود. همچنین، 
اقامتگاه، فاصله حدود یك منزلی آن  در شكل گیری این 
در  آباد  بهجت  و  جنوب  در  آبادریگ  علی  تا  فرسخ(  )سه 
شمال نیز نقش داشت؛ بدین معنا كه پس از یك روز سفر 
از علی آبادریگ به دمبی و در روز بعد از دمبی به بهجت آباد 

می رسیدند.
به نظر می رسد در توسعه روستاهای دولت آباد، علی آبادریگ 
و دمبی متغیر بوم شناختی فضا نقش عمده ای داشته است؛ 
چراكه تاقبل از دوران صفوی و احداث راه شاهی تا فرح آباد 

ساری راه های ارتباطی شمال اصفهان از مناطق دیگر عبور 
می كردند )احمدی، 1388: 67-68( و علی آبادریگ و دمبی 
در مسیر فرعی تری قرار داشتند كه دربرخی دوره ها فقط 
از دوران صفوی  اما  بود؛  و چاپاری  نظامی  استفاده  مورد 
بر تعداد این راه های ارتباطی افزوده شد و مسیر دولت آباد، 
علی آبادریگ و دمبی به مسیری پرتردد تبدیل شد )نك: 
سیرو، 1357: 19-37؛ احمدی، 1388: 67-68(. با اهمیت 
صفوی  دوره  از  آن  در  تردد  افزایش  و  مسیر  این   یافتن 
و  علی آبادریگ  آباد،  دولت  روستاهای  اهمیت  بر  كم  كم 
دمبی نیز افزوده شد و توسعه و گسترش در آنها سرعت 

بیش تری گرفت.
كوچِك  هرچند  های  كارگاه  وجود  دیگر،  سوی  از 
به  منطقه  سه  هر  ساكنان  اشتغال  و  فرش بافی  نساجی، 
این  مناسب  ویژگی های  از  ناشی  بافندگی  و  ریسندگی 
پنبه  و كشت محصوالتی چون  دام  پرورش  برای  مناطق 
بود. پنبه یكی از  محصوالت كشاورزی در منطقه برخوار 
بود و در برخی منابع به كیفیت باالی این محصول اشاره 
شده است )ارباب اصفهانی، 1368: 300(. وجود كارگاه های 
ریسندگی و بافت پارچه های پنبه ای در برخی از روستاها 
و شهرهای برخوار جایگاه واالی این محصول را در منطقه 
مشخص می كند )نك: احمدی، 1388: 342(. همچنین در 
سال های اخیر بافت انواع فرش ها در این مناطق مرسوم 
نواحی  این  تاریخ  و  فرهنگ  در  ریشه  كه  هست  و  بوده 
اغلب  در  تولیدات  این گونه  فراگیربودن  به  توجه  با  دارد. 
قریه ها، روستاها و شهرهای شمال اصفهان شاید عالوه بر 
تأمین نیاز ساكنان منطقه، نیاز شهرهای دیگر نیز ازطریق 
این تولیدات برطرف می شد )نك: احمدی، 1388: 415(. 
محصوالتی  تولید  به  تنوع  بوم شناختی  متغیر  بنابراین 

خاص همچون دست بافته ها نیز منجر شده بود.
آباد قدیم،  در مرحله ترک و تخریب روستاهای دولت 
علی آبادریگ و دمبی عالوه بر جنگ و گریزهای افغانان 
عوامل   ،)303  :1368 )ارباب اصفهانی،  اصفهان  شمال  در 
بوم شناختی و محیطی به ویژه متغیر فضا نیز نقش عمده 
فعلی  شهر  سالخوردگاِن  اظهارات  بر  بنا  اند.  داشته 
بعد  دوران  در  شهر  رونق  و  رشد  وجود  با  آباد،  دولت  
 120 درحدود  ویرانگر  سیلی  وقوع  به دلیل  صفویان  از 
سال قبل به یك باره تمام روستا تخریب شد. اما با توجه به 
جمعیت زیاد روستا و اهمیت آن در مناسبات اقتصادی، 
سیل  این  بازماندگان  اصفهان  شمال  خدماتی  اجتماعی، 
شهر  آباد،  دولت  غرب  كیلومتری  سه  درحدود  محلی  در 
دولت آباد فعلی را پایه گذاری كردند. رشد دوباره این شهر، 
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پس از وقوع سیل ویرانگر، نشان دهنده اهمیت آن درمیان 
شهرها و روستاهای شمال اصفهان است. موضوعی كه شاید 
درباره علی آباد ریگ و شهر كمشچه در سه كیلومتری آن 
نیز به وقوع پیوسته است. در قرن اخیر با توجه به احداث 
ساخت  و  آباد  دولت  درحوالی  فراوان  صنعتی  های  كارگاه 
یك منطقه صنعتی در نزدیكی آن رشد و توسعه این شهر 
به  به اصفهان و  نزدیكی آن  این كه  سرعت گرفت؛ ضمن 
مسیرهای اصلی در شمال اصفهان كه امروزه مورد استفاده 
هستند نیز از دالیل توسعه دولت آباد در دهه های اخیر است.

علی آبادریگ روستایی با وسعت تقریبی 500×300 متر 
بود.  شده  بنا  صفوی  شاهان  اقامتگاه  آن  شرق  در  و  بود 
از آنجایی كه این روستا در محدوده برخی از جنگ های 
طوایف و اقوام2 قرار داشت )ارباب اصفهانی، 1368: 303(، 
به نظر می رسد یكی از مهم ترین دالیل ترک و تخریب آن، 
ویرانِی ناشی از این نبردها بود. بنابراین، در مرحله ترک 
و تخریب این روستا عامل بوم شناختی فضا نقش عمده ای 
داشته است. پس از ترک و تخریب این روستا، كم كم با 
وزش بادها و طوفان های شن ازسمت كویر مركزی ایران، 
این روستا به تمامی در زیر الیه هایی از شن مدفون شد كه 
براساس بررسی میدانی نگارندگان دربرخی نقاط ارتفاع این 
الیه های شن به حدود 1/5 متر می رسد. بنابراین پدیده باد 
كه در مباحث بوم شناختی به عنوان یكی از مصادیق متغیر 
انرژی بررسی می شود، در این روستا باعث ویرانی كامل 
پیوسته درمعرض  به صورت  ناحیه  این  شده است. چراكه 
وزش بادهای خشك كویری از شرق و شمال است كه با 
خود ذرات شن و ماسه می آورند و باعث فرسایش زمینه ای 
هادی  )طرح  شوند  می  معماری  ساختارهای  و  كشاورزی 
ازجمله وسعت  براساس شواهدی  آباد، 1373: 57(.  دولت 
كِم روستای علی آبادریگ، اشاره های اندِک متون و منابع 
به نظر  فعلی  آباد  دولت  با  مقایسه  در  آن  به  تاریخی 
می رسد اهمیت علی آباد ریگ در دوران حیات خود، كمتر 
از دولت آباد بوده و توسعه كمتری داشته است. در دوران 
از  آبادریگ  علی  و  كمشچه  دورماندن  به  توجه  با  اخیر 
توسعه  منطقه  این  اصفهان  شمال  در  اصلی  مسیرهای 

است. نیافته  چندانی 
یكی دیگر از دالیل عدم توسعه علی آباد ریگ و شهر 
اصلی  مسیرهای  تغییر  كمشچه،  یعنی  آن  با  هم جوار 
اخیر  های  دوره  در  زیرا  بود  اصفهان  شمال  در  ارتباطی 
دسترسی اصلی اصفهان به اردستان از دو مسیر نائین یا 
نطنز صورت می گرفت و دسترسی از دولت آباد و كمشچه 
بنابراین،  گرفت.  قرار  اهمیت  دوم  درجه  در  اردستان  به 

پس  كمشچه  در  علی آبادریگ  ساكنان  سكونت  وجود  با 
از ویرانی علی آباد، شهر كمشچه به عنوان علی آباد جدید 

توسعه چندانی نیافت.
تدریجی  ترک  و  كم  بسیار  توسعه  عمده  دالیل  از 
روستای دمبی از حدود اواخر دوران قاجار و دهه های اخیر 
می توان به متغیر بوم شناختی فضا اشاره كرد. عدم استفاده 
از راهی كه از اصفهان به دمبی و سپس بهجت آباد، چهارآباد، 
اصفهان  ـ  اهمیت یافتن مسیر  و  نطنز می رفت  و  سردهان 
این  از  دمبی  دوربودن  هم چنین  و  نطنز  ـ  مورچه خورت 
دمبی  در  توسعه  عدم  عمده  دالیل  از  یكی  جدید  مسیر 
بود. مسیر »اصفهان ـ مورچه خورت ـ نطنز« درحدود 12 
كیلومتر طوالنی تر از مسیر »اصفهان ـ دمبی ـ سردهان 
كمتر  طبیعی  موانع  و  عوارض  به دلیل  اما  بود؛  نطنز«  ـ 
اهمیت بیش تری یافته بود )سیرو، 1357: 37(. همچنین 
بنا بر نوشته متون و گزارش های موجود، در دوران اخیر 
نواحی كوهستانی و دامنه های كوه های كركس از دمبی تا 
مورچه خورت محل استقرار راهزنان و باج گیران بود )برد 
نورانی،  آبادی، 1361: 110؛  دولت  هارولد، 1376: 273؛  و 
جاده  از  بخشی  جایی كه  تا   )165-164 و   160  :1383
معروف  ُقُرقچی«  نام »گردنه  با  مورچه خورت  از  خروجی 
این  شود.  می  خوانده  نام  به همین  نیز  امروزه  و  بود  شده 
موضوع امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود؛ در حالی 

كه در دوره صفویان وضع بدین منوال نبود و امنیت منطقه 
در آن دوران به گونه ای تأمین شده بود كه شاه عباس این 
اما  بود.  كرده  انتخاب  خود  شكارگاه  به عنوان  را  منطقه 
اوضاع  و  مشروطیت  با  هم زمان  به ویژه  و  اخیر  دوران  در 
نابسامان اصفهان، راهزنی و قطع طریق در راه های منتهی 
به اصفهان به حد باالیی رسیده و زندگی و عبور  و مرور 
با مشكل مواجه كرده بود. سیرو در توصیف راه  مردم را 
اشاره  آباد« چنین  بهجت  ـ  دمبی  ـ  ـ كمشچه  »اصفهان 
كرده كه این راه در دوران صفوی یكی از راه های پررفت 
واقع  كویر  انتهایی  قسمت  در  چراكه  است؛  بوده  آمد  و 
راهزنان  استقرار  به دلیل  قاجار  دوران  در  اما  است.  شده 
در كوهستان های آن و نا امنی مسیر كمتر مورد استفاده 
بود )سیرو، 1357: 28(. بنابراین، یكی دیگر از دالیل عدم 
توسعه دمبی در دوران پس از صفوی همین موضوع بوده 
است؛ تا جایی كه امروزه دمبی با وجود برخورداری از منابع 
نفر جمعیت در حال  با حدود 114  آب كافی و مناسب، 
ویرانی و متروک شدن است. درحال حاضر، مسیری كه از 
بسیار  ای  جاده  رسد،  می  دمبی  به  كمشچه  و  اصفهان 
كم تردد است كه تنها مورد استفاده كارگران معادن اطراف 
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نتيجه گيری
فعالیت های عمرانی و برنامه های سازندگی شاه عباس اول پس از تثبیت حكومت او از مهم ترین اقدامات وی 
در توسعه كشور بود. وی به دلیل عالقه به مازندران )زادگاه مادرش( و ویژگی های آب وهوایی این منطقه، دستور 
ساخت راه شاهی میان اصفهان و مازندران را صادر كرد و درطول این مسیر اقامتگاه هایی مناسب برای سكونت 
شاه و هیئت همراه بنا شد. بنابراین، ساخت و شكل گیری این اقامتگاه ها مستقیماً براساس اراده و خواست شاه 
آباد ریگ و دمبی، برخی متغیرهای  آباد، علی  بناها در دولت  این  اما در مرحله مكانیابی و احداث  بوده است. 
بوم شناختی اثرگذار بوده اند. ازجمله این متغیرها، فضا، ماده و تنوع بود. فاصله حدود 15 كیلومتری دولت آباد 
از اصفهان، علی آبادریگ از دولت آباد و دمبی از علی آبادریگ، با حداقل مسافت سفر یك روزه مطابقت داشت. 
از طرف دیگر، این سه اقامتگاه و اقامتگاه های دیگر در نواحی شمالی تر تقریباً در خطی مستقیم واقع بودند كه 
كوتاه ترین مسیر برای عبور از كوه های كركس و مركز فالت ایران محسوب می شد. وجود شكارگاه عالی و تنوع 
گونه های جانوری در نواحی اطراف دمبی، یكی دیگر از دالیل انتخاب این منطقه به عنوان یكی از اقامتگاه های 
بین راهی شاه بود تا عالوه بر اسكان كاروان شاهی در آن، امكان پرداختن شاه به تفریح و شكار نیز فراهم شود. 
از سوی دیگر، احداث این اقامتگاه های شاهی سبب توسعه روستاهای هم جوار نیز شده بود و در این توسعه، 
عواملی چون خدمات رسانی به كاروانیان، رونق كشاورزی و كشت محصوالتی خاص و ممتاز و همچنین تولید 
كاالهایی ازجمله پارچه و فرش مؤثر بودند. توسعه دولت آباد و تبدیل آن به شهری بزرگ در شمال اصفهان در 

دوران اخیر ناشی از این موضوع است.
اما با وجود توسعه دولت آباد در دوران پس از صفوی، در علی  آبادریگ و دمبی روند توسعه متوقف شد و این 
عدم توسعه به ترک و تخریب این روستاها انجامید. در فاز تخریب این دو سكونتگاه، افزون بر ویرانی های ناشی 
از جنگ های افغان ها و طوایف و اقوام دیگر، دو متغیر بوم شناختی فضا و انرژی عمده ترین نقش را داشت. تغییر 
مسیرهای اصلی ارتباطی اصفهان با نواحی شمالی، سكونت اهالی علی آبادریگ در شهر كمشچه درنزدیكی آن، 
كوهستانی بودن نواحی شمالی دمبی كه امكان كمین راهزنان و باج گیران را افزایش می داد و هم چنین دورماندن 
علی آبادریگ و دمبی از دسترسی مسافران از مهم ترین این دالیل هستند. تغییر مركز حكومت از اصفهان به 
شیراز و تهران، پس از دوران صفوی، سبب كاهش  اهمیت اصفهان و ركود فعالیت های عمرانی بود و برخی از 
مسیرهای ارتباطی فرعی تر كم تر مورد استفاده قرار گرفتند. همه این موارد، از مصادیق تأثیر متغیر بوم شناختی 

فضا بر این محوطه ها شمرده می شوند.
وزش مداوم بادهای خشك شرقی و شمالی كه با خود ذرات ماسه و شن به همراه می آورند، از دیگر دالیل 
تخریِب سریع در علی آبادریگ بوده است؛ درحالی كه در دمبی به دلیل محاصره شدن با كوه های كركس، تأثیر این 
پدیده كمتر بوده و روند تخریب دمبی نسبت به علی آبادریگ سرعت آهسته تری داشته است. وزش این بادهای 

مخرب از مهم ترین مصادیق تأثیر متغیر بوم شناختی انرژی بر ترک و تخریب محوطه هاست.

دمبی و ساكنان دو روستای دمبی و مرغ قرار می گیرد؛ 
به اتمام می رسد و  َمرغ جاده  و  از دمبی  با گذشتن  زیرا 
برای دسترسی به مناطق شمالی تر، در دوران اخیر جاده 

آسفالته مناسبی احداث نشده است.
و دمبی،  آبادریگ  علی  توسعه  به نظر می رسد در عدم 
تغییر مركز حكومت از اصفهان به شیراز و تهران نیز نقش 
داشته است. در دوران پس از صفویان، با انتقال پایتخت از 
اصفهان به مراكزی چون شیراز و تهران، عماًل روند توسعه 
و  ركود همراه شد  با  آن  پیرامون  نواحی  و  اصفهان  شهر 
پیرامون  عمرانی  و  خدماتی  صنعتی،  های  فعالیت  برخی 

باعث كاهش  این مسئله همچنین  یافت.  اصفهان كاهش 
رفت و آمد از مسیرهای فرعی و دورتر بود. شاید كاهش 
مانند  نبردهایی  درپی  مجاور  نواحی  و  اصفهان  جمعیت 
نبرد افغان ها و ایرانیان یا بر اثر بیماری های واگیردار نیز 
بر این ركود مؤثر بود. از طرف دیگر، با اهمیت یافتن راه های 
ارتباطی اصفهان به تهران در دوران قاجار، دو مسیر »اصفهان 
ـ مورچه خورت ـ دلیجان ـ قم« و »اصفهان ـ مورچه خورت 
ـ كاشان ـ قم« به مسیرهای عمده و اصلی تبدیل شدند 
و دیگر راه ها یا بالاستفاده ماندند یا تردد كم تری از آنها 

صورت می گرفت.



12

ن 
ورا

ی د
راه

ان 
 می

هی
شا

ی 
ه ها

تگا
قام

ب ا
خری

و ت
عه 

وس
ل ت

 عل
در

ی 
أمل

ت
ان

فه
 اص

ال
شم

در 
ی 

دمب
 و 

گ
دری

ی آبا
 عل

اد،
ت آب

دول
بر 

ی 
گاه

با ن
ی؛  

فو
ص

پی نوشت
1- Landscape Archaeology

2-پس از غلبه افغان ها بر شاه سلطان حسین و تصرف اصفهان، نبردهایی میان ایرانیان و افغان ها درنواحی شمال اصفهان صورت گرفت 
كه مهم ترین آنها، نبرد نادرشاه با افغان ها در مورچه خورت بود )نك: ارباب اصفهانی، 1368: 303(.
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Contemplation on the Reason of Development and 
Destruction of Safavid Midway Royal Residences 
)Case study: Dowlat A’bad, Ali A’bad Rig and Dombi in the north of Isfahan(

Abstract
The town planning activities of Shah Abbas I are at the top of civil activities in the late 

Islamic era in Iran. The construction of Isfahan-Farh A’bad Saari is one of these 
activities. The midway royal residences are among the important buildings in this road. 
The king (Shah A’bbas I) ordered to construct these royal residences and he and other 
kings of this reign stayed in these royal residences when they were on trip to northern 
regions. By studying and locating these royal residences, this question is raised that why 
some of these buildings developed whereas the other ones were abandoned and destroyed 
in late Safavid period. 

In this article, after introducing three royal residences in the northern regions of Isfahan, 
the architectural structure of them is studied, and the reason behind their development and 
destruction is discussed. To reach such an aim, the Archaeo-Ecology approach is used.

Keywords: development and destruction, Archaeo-Ecology, royal residences, the 
midway buildings, Safavid era, the north of Isfahan.
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